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Szent István királyunk ünnepén

„Lenni vagy nem
lenni: ez itt a kérdés.”
Szent István királyunkra emlékezve elég meghökkentônek tûnhet ez a Shakespeare Hamlettjébôl vett igen
népszerû és közismert idézet. Ha jobban belegondolunk azonban nem is olyan furcsa az indítás. A pogány
Vajk valószínûleg megérezhette, hogy a magyarság
fennmaradása érdekében határozott lépésekre van
szükség, amelyek megvalósítása vérrel és emberáldozatokkal jár. A pogány Vajk 969-ben Esztergomban
született Géza fejedelem és Sarolt gyermekeként. Apja
Géza fejedelem uralkodása alatt még megtûrte a pogányságot, mert valahol maga is a kereszténység és a
pogányság határmezsgyéjén állt.
A pogány környezetbe született
Vajk azonban belátta, hogy apja
külsôdleges mázként magára öltött kereszténysége már nem elég.
Átlépte ezt a bûvös vonalat, amely
a keresztényeket a nem keresztényektôl elválasztotta. Szent István
király kis legendájában így olvashatunk errôl: „nos, midôn a magyaroknak barbár nemzete a hitetlenségben már régóta tévelygett, s
a pogányok szokása szerint hiú és
szentségtörô babonákat követett,
úgy tetszett az üdvözítô irgalmának, hogy bûneiknek véget vessen, s ha az ördögi csalatás eloszlik, e nemzetnek legalább maradéka üdvözüljön. Mert mint fénysugarat a sötétségbôl, a boldogságos
királyt, Istvánt úgy élesztette; s a
katolikus hit igazsága szerint kimûvelve a nép megnyerésére alkalmassá tette.”
István tudta, hogy egységes állama megteremtéséhez elengedhetetlen a törzsiség megsemmisítése, a pogány hit kiölése, a keresztény vallás eszmerendszerének
megteremtése.
Vajk 997-ben lett az ország elsô
embere. A hatalomátvétel azonban, mint tudjuk nem ment könnyen, hiszen Koppány vezér magának követelte a fô hatalmat és a

levirátus jogával élve István anyjának Saroltnak a kezét. A véráldozat ezzel a belháborúval kezdôdött, amelyben István kerekedett
felül. A Hartvik legendából tudjuk, hogy ezt követôen Vajk koronát kért magának II. Szilveszter
pápától, ezzel is bizonyítva a kereszténység iránti elkötelezettségét. Feleségéül a mélyen vallásos
Gizellát civakodó Henrik bajor
herceg húgát választotta. A Koppány felett aratott gyôzelem azonban nem jelentette a pogány szokások feletti végsô gyôzelmet. Az
ezredforduló táján István hatalma
még nem érvényesült a Gyulák és
Ajtony törzsi állama felett. 1003ban aztán gyôzedelmeskedett
Gyulán és törzsét a keresztény hitre térítette. A krónikák szerint Ajtony hatalmának a megtörése
1028-ban következett be. Szent
István uralkodása a keresztény
magyar állam építésére összpontosult, amelynek rögös útján le
kellett gyôznie belsô és külsô ellenségeit is. Ennek legfontosabb
állomása a Koppány felett aratott
gyôzelmet követô királlyá szentelés volt 1000. december 25-én,
vagy 1001. január 1-én. Szent Istvánt a legszemléletesebben Kristó
Gyula jellemezte a következô so-

rokkal: „István egyszerre volt rettenetes és mélyen alázatos, kegyetlen és kegyes, egyszerre tartotta kézben a kardot és a keresztet.” Szent István gyermekeirôl a
következôket írja a krónika: „István király több fiat nemzett, ezek
között volt azonban egy Imre nevezetû, akit szeretett az Isten, az
emberek is tisztelték, áldott az Ô
emléke.”
Szent királyunk sajnos utód nélkül halt meg, miután elveszítette
egyetlen élô fiát Imrét. István országát Szûz Mária az égi Anya oltalmába ajánlotta, így lett Magyarország „Regnum Marianum”.
Pásztó városát herceg Eszterházy Pál „Mennyei korona” címû
mûvében szintén a Regnum Marianum részeként említi, mint ciszterci monostorral rendelkezô he-

lyet. 2000-ben a millennium évében mi Pásztóiak államalapító
Szent királyunk tiszteletére emlékezve szobrot állíttattunk. A szobor tiszta jelkép, amely viszont
közvetlen üzenetén túl elsô királyunk életmûvét is elénk vetíti.
Így megjelennek benne fiához,
Imre herceghez írt intelmei, melyek a mai kor embere számára is
tiszta üzenetet hordoznak:
„Jósággal közeledsz a jóhoz,
az igazhoz igaz vagy,
A tisztával tisztán bánsz,
a hamissal azonban hamis módra.”

2005. augusztus 20-ához közeledve kívánom minden Pásztói,
Hasznosi, Mátrakeresztesi embertársamnak, hogy értse meg és kövesse Szent István intelmét.
Sisák Imre
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Adomány az
árvízkárosultaknak
A Magyar Televízió A szólás
szabadsága címû mûsora által
összegyûjtött mintegy százmillió forintos adományt augusztusban kapják meg a mátrakeresztesi károsultak – értesült az
MTI hírügynökség a mûsor
szerkesztôjétôl augusztus 4-én.
Máthé Dorottya elmondta: az
adomány eljuttatása azért húzódott el, mert a pénz összegyûjtése
után többször is módosultak az
adatok, de augusztus 20-ig átadják az összeget a károsultaknak.
A Mátrakeresztesre április 18án lezúdult felhôszakadás csak a
lakossságot érintô 105 milliós
kárt okozott a lakóházakban, mûhelyekben, garázsokban.
A tévémûsor négynapos adománygyûjtése során 91 millió
363 ezer 445 forint gyûlt össze a
mátrakeresztesiek megsegítésére.
A adásvezetô Friderikusz Sándor és A szólás szabadsága stábja
néhány hete járt a településen,
ahol falugyûlést tartottak, a település érintett lakóival és vezetôivel megállapodtak a felosztás elveiben – közölte Máthé Dorottya.
Tájékoztatása szerint az ado-

mány eljuttatása azért húzódott
el, mert a pénz ugyan júniusra
összegyûlt, de a szerkesztôséghez
csak július közepén érkezett meg
a végleges lista arról, hogy a károsultak mennyi támogatást és újjáépítési hozzájárulást kaptak, s
ezt követôen az adatok háromszor
is módosultak.
A pénzt a Magyar Vöröskereszt
egy kamatozó bankszámlán tartotta. A Vöröskereszt kimutatása
július 27-én érkezett meg a szerkesztôséghez.
Tasi Borbála, Pásztó jegyzôje
arról tájékoztatta az MTI-it, hogy
a mátrakeresztesi lakóingatlanokban és nem lakáscélú ingatlanokban keletkezett felmért kár
helyreállítási költsége 105 millió
forint.
A károsultaknak 31 millió forintos állami támogatást és 5 millió forintos önkormányzati segélyt fizettek ki, valamint 7,5
millió forintos adományt juttatak
el. Ezek mellett a biztosítótól kapott kártérítés teljes összege 80
millió forint volt. A jegyzô kiegészítette: a biztosító által fizetett
kártérítés nemcsak az épületekre,
de az ingóságra is vonatkozik.

Rendkívüli testületi ülés

Árvízkárok helyreállításáért
Pásztó Városi Önkormányzat képviselô testülete augusztus 15-én rendkívüli tetsületi ülést tartott. Az elôterjesztés szerint a városi önkormányzat
az árvíz okozta károk helyreállítása
céljából hirdetmény közzététele nélkül tárgyalásos közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására meghívta az ajánlattevôket. Az elvégzendô feladatok a mátrakeresztesi árvíz-

károk patakmedreinek tisztítására, az
úthálózatok helyreállításéra és kapcsolódó munkáira vonatkoztak: Mátrakeresztes, Hasznos, Pásztó területein. A helyreállítás teljes költsége
195 millió 800 ezer forint. A munkák
elvégzésében a Vegyépszer Kft, a Hedo Kft és az Alterra Kft osztozik. A feladatok ellátása augusztus 22-i felvonulással indult.

Köszönet mindenért!
Küzdelem volt, emberfeletti küzdelem, küzdelem a mindent elpusztító árral. 2005. április 18-án,
19-én Mátrakeresztesen civilek,
hivatásosak, önkéntesek birkóztak
a természet dühével. Az azt követô napokban, hetekben is ott voltak és szabadidejüket, ünnepüket
feláldozva azért dolgoztak, hogy
megmentsék a kis települést, védjék embertársaik értékeit. Az iszonyatos víztömeg és az azzal érkezô kôfolyam ellen pedig nem volt
orvosság. Ôk mégis jöttek, tették a
dolgukat, mint ahogy tették azok
is, akik adományaikkal, felajánlá-

saikkal siettek a károsultak megsegítésére. Jól esik kimondani, leírni, hogy több ezer magánszemély, cég, szervezet jelentkezett,
akik kézi, gépi munkájukat ajánlották, 100 forinttól 10 millió forintig juttattak el tárgyi, vagy pénzadományokat a rászorulóknak.
Megtapasztaltuk az összefogás, a
barátság, a szeretet igazi erejét.
Köszönet érte mindannyiuknak,
az általunk ismerteknek és a névteleneknek.
Pásztó Város Önkormányzata
és a mátrakeresztesiek nevében:
Sisák Imre polgármester

Két napig mulatott a környék

Hasznoson hasznosan nem csak hasznosiaknak
Az idén is fergetegesre sikerült a
Szent Magdolna ünnepe alkalmából megrendezett Búcsú és
Falunap Hasznoson. A Pásztóhoz tartozó településrészen már
évek óta hagyomány, hogy július
vége felé nagy vigasságot tart a
falu apraja-nagyja.
– Immár ötödik éve kerül megrendezésre Hasznoson a falunap.
Elôször idén érezhettük, hogy kialakulóban van egyfajta összetartás
a pásztói Mûvelôdési Központ,
Pásztó Város Önkormányzata és a
Hasznosi Szabadidô Egyesület között. Nagy örömmel tölti el az
egyesületet, hogy a rendezvényre
már nem csak a falun belül számítanak, hanem az egész megyében.
Az idén már a megye rendezvénynaptárjáéba is bekerültünk. –
mondta mosolyogva a fôszervezô,
Gömbiczné Kanyó Beatrix.
Ez alkalommal is rengeteg érdekes és szemet-fület gyönyörködtetô programon lehetett részt venni,
nem beszélve a rétessütô, a töltött
káposzta fôzô és a „Halászlé, vagy

amit akartok” versenyekrôl is.
A kezdeti esô kicsit eltántorította
a látogatókat, de mihelyst kisütött
a nap, máris megtelt a helyi focipálya kicsikkel és nagyokkal. Mint
minden évben most is labdarúgó
körmérkôzésekkel indult el a programok áradata, majd kerékpáros
ügyességi versennyel folytatódott,
ahol nehéz pályával kellett megküzdeniük a résztvevôknek. A versenyt egy helyi pedagógus, Kerekes István vezette le. Ezután a színpadra lépett Kômûves Edina vezetésével az Adrenalin, a helyi gyerekekbôl erre az alkalomra összeálló
modern tánckar. A Rendôrségi bemutatón sok olyan érdekes tárgy is
elôkerült, amit egyébként nem láthatunk. A Nap egyik legnagyobb
érdekessége a terepjáró bemutató
volt Nagy Zsolt vezetésével. A Tûzoltókat is megviccelte az esô, hisz
az oltásra kijelölt szénát eleinte
meggyújtani sem lehetett. Végül is
sikeres volt a bemutató és ez alkalommal habbal sikerült megfékezni a „bálatüzet”. Innen jött az ötlet
az esti habpartira, amit elôször sen-

ki nem vett komolyan, de kis idô
múlva mindenki a habokban találta
magát. A zenérôl a hamísítatlan
Hege és Karcsi, azaz a K&H Band
gondoskodott. A nap folyamán a
kisebb gyerekeket Bütykölde várta, és fellépett a Spam elnevezésû
rockegyüttes is.
A vasárnap zenés ébresztôvel
kezdôdött, a zenészek lovas kocsin
járták be a falu minden utcáját. Az
ünnepi szentmisét a falu templomában Dr. Varga Lajos apát úr celebrálta. Ebéd után ismét a focipályán folytatódtak programok. A
helyi óvodások körjátékát Marschalkó Réka elôadásában következett a Sün Balázs címû verses mese. Délután 15 órától kulturális
rendezvények sorát követhettük figyelemmel, melyen meghallgathattuk a Mátragyöngye és a Rozmaring népdalkörök elôadásait, a
Muzsla és Apraja néptáncegyüttesek mûsorát és a mátraszôlôsi Pillangó mazsorettcsoport bemutatóját. A hivatalos köszöntéseket Sisák Imre polgármester úr és Sánta
Kálmánné városrészi képviselô-

asszony mondta, majd visszatértünk a mulatozáshoz és este hat
órától a Kredenc szórakoztatta az
egybegyûlteket. A KB divatház támogatásával Kovácsné Bernát
Gabriella vezetésével és hasznosi,
valamint pásztói fiatalok közremûködésével divatbemutatóban gyönyörködhettünk. Este 8-kor lépett
fel sztárvendégünk, Szandi, aki
fergeteges mûsorával táncra perdítette a nézôket. A rendezvény zárása idén is egy csodálatos tûzijáték
volt, ami az NZS System Kft.-nek
köszönhettünk.
Ez úton is szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik ötleteikkel a szervezés legelejétôl segítették a rendezvényt, külön köszönet illeti meg Sisák Imre polgármester urat, aki neves sztárvendégekkel ajándékozta meg a városrész lakóit.
A rendezvény sikerét elnézve
már most kijelenthetjük, hogy
Hasznoson jövôre is hasznosan
szórakozhatnak az ide ellátogatók.
Szabó Zsófia
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Újjáépülést ünnepeltek a keresztesi falunapon
Mátrakeresztesen az április 18-i
árvízkatasztrófa után az augusztus 14-i hagyományôrzô
Nagyboldogasszonyi búcsú és
falunap volt az elsô alkalom a
baráti ünneplésre. Az ünnepségre nem csupán rokonok jöttek össze, a környék lakói, az
esemény turistákat is vonzott,
Mátrát járó kirándulókat, s
volt, aki azért jött, mert hírét
vette egy új rekordnak: Magyarország leghosszabb fakanalát itt mutatták be.
A leghosszabb fakanál elkészítésének ötlete az Ökumenikus Segélyszervezet jövedelemteremtô
programjához kapcsolódóan született, melynek keretében hétmillió forint értékben nyújtott segítséget a mátrakeresztesi fakanálkészítôknek. A 3,5 méter hosszú fakanál Erdélyi Lászó fakanálkészítô alkotása.
Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke
Mátrakeresztesen tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az április 18-19-i katasztrófális következményekkel járó felhôszakadást követôen azonnal a helyszínre siettek, és élelmiszerekkel,
ivóvízzel, higiéniai csomagokkal
segítették a lakosságot. Az árvíz
levonulását követôen a segélyszervezet munkatársai felméréseket végeztek a magántulajdonokban keletkezett károk mértékérôl.
A Mol Rt. tízmillió forintos hozzájárulásával lehetôség nyílt 17
fakanálkészítô család ingóságpótló és a településen hagyományos
fakanálkészítéshez szükséges berendezések átadására.
A „kanalas faluként” emlegetett
Mátrakeresztesrôl augusztus elsô
napjaiban már elindult Németországba az elsô fakanál szállítmány.
A rekordméretû fakanál – ame-

Kezdhetjük a böngészést?

lyet a település fôterén állítanak
majd ki – egyrészt szimbolizálja a
falu kézmûveseinek mesterségbeli tudását és a tavaszi árvíz utáni
újjáépítést is.
Az árvízkárok enyhítése mellett
a település hosszútávú fejlesztése
érdekében az Ökomenikus Segélyszervezet a MOL Rt. által
nyújtott támogatásából egy teleház kialakítását is megvalósította,
amelyet ugyancsak a falunap keretében adtak át. A teleház hagyományos szolgáltatásai mellett tanfolyamokat indít középkorúak és
fiatalok számára, melynek kereté- Köszöntôt mond Sisák Imre Molnár István képviselô társaságában
ben elsajátíthatják a modern számítástechnikai ismereteket.
A Mûvelôdési Házban kialakított teleház költsége 3 millió forint
volt. A teleházban négy számítógéppel, internet hozzáférhetôséggel, faxszal felszerelt helyiség a
hagyományos szolgáltatások mellett lehetôséget nyújt minden érdeklôdô számára.
A falunapi színpadon jókedvet
teremtve egymás után léptek fel a
hagyományôrzô csoportok: Mátragyöngye népdalkör, Mátrakeresztesi fiatalok, Gyöngyöspatai
hagyományôrzôk, Varsányi népdalkör, Boldogi mazsorettek, A támogatók, segélyszervezet képviselôi a megnyitó ünnepségen
Hasznosi modern táncosok, Ecsédi modern tánccsoport, Ágasvár
néptáncegyüttes.
Ezután íjászbemutatón ismerehette meg a közönség a lovas magyarok ôsi harceszközét: az íjak
használatát, amely napjainkban is
mint elismert fegyver olimpiai
számként is szerepel.
A sztárok között Auth Csilla
kedves csalogatással énekeltette
meg a hallgatóságot. Késôbb
Solymos Tóni, majd Márió varázsolta el közönségét. Ezt követôen szabadtéri bálon táncolhattak
a Sass sörözô elôtt a falunapot
ünneplôk a K&H zenekar kísére- Fiatal hagyományôrzô csoport a színpadon
tében.

Molnár István az országos minôsítô terepíjász verseny 2. helyezettje
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Felhívás a parlagfû elleni védekezésre
a növényeket vagy növényi termékeket károsító növény-, állat- vagy
kórokozó faj, törzs vagy biotípus.
A földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfû virágzását megakadályozni, és ezt követôen ezt az állapotot a
vegetációs idôszak végéig folyamatosan fenntartani.
Közérdekû védekezés
A törvény hatálya kiterjed többek
Közérdekû védekezést kell elrenközött arra a természetes személyre,
jogi személyre, valamint jogi sze- delni, ha a földhasználó, a termelô
mélyiséggel nem rendelkezô gazda- védekezési kötelezettségének az azt
sági társaságra, továbbá külföldi elrendelô hatósági határozat ellenszékhelyû vállalkozások magyaror- ére sem tesz határidôre eleget.
szági fióktelepeire, aki termôföld, A közérdekû védekezést elrendelô
erdô vagy egyéb növényi vegetáció hatóság a költségek tizenöt napon
számára alkalmas területtel rendel- belüli megtérítésére kötelezi a földkezik, illetve azt használja – föld- használót, illetve a termelôt, késehasználó, növényt termeszt – terme- delmes fizetés esetén a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresével
lô,
Növényvédelmi tevékenység – a megnövelt összegben. A közérdekû
védekezés költségei magukban fogföldhasználó és a termelô köteles:
– a károsítókat elpusztítani, azok lalják a vállalkozó szerzôdés alapbehurcolását, meghonosodását, ter- ján megfizetett díját, valamint az eljárás során felmerült valamennyi
jedését megakadályozni,
– a károsítók okozta fertôzést költségeit , így a közérdekû védekevagy annak gyanúját haladéktalanul zést elrendelô hatóság költségeit, továbbá a körzeti földhivatal eljárásábejelenteni,
– egyéb károsítók ellen is véde- val kapcsolatban felmerült költsékezni, ha azok a szomszédos föld- geket. Kötelezettség elmulasztása
használók, illetve termelôk növény- esetén belterületen a jegyzô a partermelési, növényvédelmi biztonsá- lagfû elleni közérdekû védekezést
gát, vagy az emberi egészséget bár- elrendelheti.
A földhasználó és a termelô kötemely módon veszélyeztetik.
Károsító vagy károsító szervezet: les tûrni:
A 2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemrôl módosult, szigorodott, melyet saját érdekünkben
tudni és betartani szükséges.
A törvény célja többek között az
ember egészségének megóvását, a
környezet és természetvédelem
érdekét szolgálja.

A torony
Simon Imre, pásztói festômûvész születésének 75. éves évfordulója alkalmából festôi munkásságát köszöntô kiállítást rendezett a Teleki László Városi
Könyvtár. A kiállítás megnyitóján Sisák Imre polgármester bejelentette, hogy Simon Imre festômûvész „A torony” címû olajfestményét 80 ezer forint alapértéken licitálásra felajánlotta a
mátrakeresztesi árvízkárosultak (2005. április 18-19.) javára.
A festmény 150 ezer forintért
talált gazdára.

bizonylatot (blokkot vagy számlát,
nyugtát), valamint a jótállási jegyet,
mivel csak ezek birtokában érvényesíthetjük jogainkat. Gyôzôdjünk
meg róla, hogy a bizonylaton szerepelnek-e az értékesítô adatai (neve,
címe, adószáma), a feltüntetett vételár azonos-e a fizetettel, illetve szerepel-e rajta a kiállítás dátuma.
Ajánlatos, hogy a vásárláshoz
kapcsolódó összes egyéb anyagot is
(reklámanyagok, gyártásiszámok,
nevek, egyéb termékadatok) ôrizzük meg, mert ezek birtokában sokkal eredményesebben tudjuk képviselni fogyasztói jogainkat.
lést kérhetünk. Ha egyik sem lehetReklamáció esetén mindenképséges,akkor kérhetünk árleszállítást pen ragaszkodjunk hozzá, hogy vevagy – a termék egyidejû visszaadá- gyenek fel jegyzôkönyvet, amelysa mellett – a teljes vételár visszafi- ben szerepelni kell a nevünknek, cízetését. Ha nem minôségi kifogá- münknek, hogy mikor és mennyiért
sunk van (pld. az ajándékba vásárolt vásároltuk a kifogásolt terméket,
pulóver mérete nem jó, netán a színe mit kifogásolunk, mikor jelentettük
nem tetszik) akkor csak a kereske- be a hibát, milyen módon jelentettük
dôtôl függ, hogy kicseréli-e.
be a hibát és azt milyen módon fogJó tanács a késôbbi viták elkerülé- ják orvosolni.
se érdekében gondosan vizsgáljuk
Ha a kereskedô nem akar felvenni
meg a megvenni kívánt terméket, jegyzôkönyvet, a panaszunkat írjuk
olvassuk el a termékre vonatkozó be a “Vásárlók könyvébe”.
címkéket, ha valamilyen jelzést nem
A következôkben az élelmiszerértünk nyugodtan kérdezzük meg, biztonságról, a címkékrôl adok tájéés ragaszkodjunk a magyar nyelvû koztatást.
használati-kezelési útmutatóhoz.
További jó tanács ôrizzük meg a
Molnár István

Fogyasztók tájékoztatása
Mint az elôzô tájékoztatásban jeleztem most a jótállás-szavatosságról beszéljük meg a legfontosabbakat.
A szavatosság és a jótállás a kötelezett (eladó) helytállását jelenti arra nézve, hogy a termék vagy az
adott szolgáltatás megfelel a törvényi, illetôleg a szerzôdéses követelményeknek. A jótállás – hétköznapi
nevén garancia – a hibátlan teljesítésért vállalt fokozott helytállás. Ez
azt jelenti, hogy a kereskedô, gyártó, szolgáltató garantálja,hogy egy
bizonyos idôtartamon belül például
a termék kifogástalanul fog mûködni. Nem kizárt azonban,hogy a kereskedôk önként vagy kedvezôbb
feltételekkel vállaljanak jótállási
kötelezettséget, mint amit a jogszabály elôír.
Amennyiben nincs a termékre jótállás – vagy az már letelt – szavatossági jogokat lehet érvényesíteni.
A jótállás és a szavatosság keretében ugyanazokat az igényeket lehet
érvényesíteni, az eltérés a kettô között a helytállási kötelezettség idôtartamánál (a jótállás a vásárlást kö-

vetô egy év szavatossági jogainak
érvényesítésére pedig fôszabályként két év áll rendelkezésünkre) és
a bizonyítási kötelezettségnél mutatkozik meg. Ez utóbbi azt jelenti,hogy a jótállás teljes idôtartama
alatt végig a kereskedôt terheli a bizonyítási kötelezettség, tehát ha
nem akarja elismerni az igényünket,
neki kell bizonyítani, hogy a hiba
oka az átadás után keletkezett. Szavatosságnál ez csak a teljesítést követô elsô hat hónapban van így, utána pedig a vevôt terheli a bizonyítási kötelezettség, azaz, hogy a hibát
nem a vevô okozta.
Jól tudni, hibás teljesítés esetén
elsôsorban kijavítást vagy kicseré-

Az állami és közérdekû védekezéssel megbízott személyek munkavégzését. A növényvédelmi hatóság
ellenôrzô tevékenységét és abban
közremûködni az ellenôrzés tárgyainak, bizonylatainak bemutatásával,
valamint köteles az elrendelt intézkedést végrehajtani.
Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki károsítóval való fertôzés azonnali felszámolására vonatkozó kötelezettségét
megszegi, károsítót terjeszt vagy a
terjedést elôsegíti, a zárlati intézkedést megszegi.
A növényvédelmi bírság legkisebb összege 20 ezer forint a legnagyobb összege 2 millió forint.
Tisztelt lakók! A törvényi szabályozók ismertetésével az volt a célom, hogy vegyük komolyan a
gyomnövények irtását, a meglévô
magán ingatlanok rendbetételét, a
közterületek rendezettségét (az önkormányzat) nyilván mindenki a saját maga hatáskörébe tartozót.
Körzetünkben kiemelten fertôzött
területek: Csohány K. út, Derkovits
út, Munkácsy út, Mátraszôlôsi út
végén lévô mûvelt vagy mûveletlen
földterületek, vásárolt lakótelkek ,
Strand környéke, köztemetô (gyakran sírokon), Fürdô utcában a garázssorok melletti füves terület.
Köszönöm megértésüket.
Sárik Jánosné képviselô asszony
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Kanadai furcsaságok
Elôször 1997-ben jártam az
észak-amerikai országban. Akkor ismerkedtem meg Torontó
nevezetességeivel, a környék tavaival és a Niagara-vízeséssel.
Az idén néhány hetet újra Torontóban töltöttem. Ezúttal kevesebb
látványosságot említhetek, bár az
Ontario-tó kiránduló szigetén töltött órák, az ottani vidámpark, a városi gyerekek számára különösen
érdekes háziállatok, vagy a kanadai
Cambridge melletti „Afrikai szafari”, ahol a szabadban élô oroszlánok, zsiráfok, majmok, zebrák, stb.
(ezeket az autóból néztük), ma is
emlékezetesek számomra.
Mindezt a Torontóban élô legkisebb lányommal, a férjével és az öt
ill. két és fél éves gyermekeivel
együtt tehettük meg. Ez alakalommal a közel négymillió lakosú város
és az itt élô emberek hétköznapjait
is jobban megismertem. Már nyolc
évvel korábban is meglepett, hogy a
központban épült felhôkarcolók
mellett többségében a beton alapokon álló (itt található a szuterén), fából készült családi házak alkotják a
lakások 60-70 százalékát. – Most
néhány lakótelepet is láttam, ahol
három-négy toronyház állt, s körülöttük a kisebb-nagyobb két-három
szintes, s gyakran egyforma stílusú
és formájú épületek.
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A tágas utcák, a mindkét oldalon
megtalálható járdák, a sok pázsit és
virág, a milliónyi autó, a 2+2, 3+3
sávos utak, a sztrádák – ahol nem
kell fizetni, a legforgalmasabb 6+6
sávos –, a sok híd mind-mind szokatlan látvány volt a számomra.
Mégis legjobban az emberek nyugodtsága és az udvarias vezetés lepett meg. –Ebben az országban egyáltalán nem ismerik a jobbkéz szabályt. Ehelyett az útkeresztezôdésekben elhelyezett Stop táblák (néhol 3-4 is van) irányadók, s az megy
elôbb, aki korábban érkezett, és ezt
türelemmel tudomásul is veszik. –
Az ott töltött hetek alatt egyszer láttam rendôrt, halálos kimenetelû
balesetrôl pedig alig hallottam. – A
biztonsági öv használata itt mindenki számára természetes, mint
ahogy a városban is mindig bekapcsolt lámpákkal közlekednek. A
benzin ára meglepôen alacsony: kb.
70-90 cent, vagyis fele annyi sincs,
mint az itthoni összeg.
A hatalmas diszkont áruházak
árubôsége és az itthoni áraknál aligalig magasabb szintje, meg az ottani
fizetések aránya arról tanúskodik,
hogy ott sokkal jobban élnek az emberek. Persze meg is dolgoznak
ezért az életszínvonalért. Lényegében mindent pénzért vesznek.
A sétáim során a száz és száz családi ház udvarán, egy helyen láttam

néhány bokor krumplit és hagymát,
máshol paradicsom és paprika palántával beültetett „ágyásokat”,
mert a gyep és a virág, esetleg a fürdômedence uralja a portát. – Kerítés
és kapu leginkább a házak hátsó részén található. Az épületek oldalán
elhelyezett locsolóslag, a mûanyag
kiskocsi (a közeli iskolába ezen
húzzák az anyukák a csemetéiket),
és a kihelyezett egyéb használati
tárgyak látványa itt mindennapos és
biztonságos. Emellett a házak riasztórendszere is természetes. – Egyik
alakalommal a kikapcsolás elôtt
nyitottam meg az ajtót és a riasztó
megszólalt. A lányom azonnal jelentette telefonon a bakit egy központba.
Kutya vagy macska kevés helyen
van, és ezek ebben az országban
többnyire tápot esznek. A háztartási
hulladékot külön gyûjtik, mert abból komposzt készül. A többi szemetet is szétválasztják. – Ott is
gyakran van lomtalanítás, de a felesleges holmikat bármikor ki lehet
tenni a ház elé, s ki-ki válogathat
belôle magának.
A gyermekes családok rendszeresen viszik a fiúkat – lányokat uszodába, tornacsarnokokba. – Az iskolák mellett kialakított baseball pályákon már az 5-6 éves gyerekeknek is rendeznek versenyeket, ahol
a szülök biztatása és tapsa mellet

lelkesen játszanak. Számomra igencsak meglepô volt, hogy a nagyobbik unokám öt évesen már túl van
az iskola elôkészítôn, ahol írni, olvasni, számolni, énekelni, stb. tanult. Hétvégére még házi feladatot
is kapott. Júniusban egész oldalas,
számítógéppel készült értékelésben
összegezte a „munkáját” a „tanára”.
A rokonok és ismerôsök gyakran
összejönnek esténként és fôleg
szombaton vagy vasárnap.
A szomszédok jól ismerik egymást, még a gyerekekkel is elbeszélgetnek alkalomadtán. – A kismamák, ha szükséges felváltva vigyáznak a gyerekekre, hogy be tudjanak vásárolni, vagy valamelyik
családtaggal orvoshoz menjenek.
A mókusok és az énekes madarak
látványa mindennapos, de gyakori
vendég a kukázó mosómedve is – a
gyerekek legnagyobb örömére. Persze nekem is nagy élmény volt anya
és a kicsiny bocs látványa a felborított kuka mellett.
A közel öt hét alatt sem szakadtam el az itthoniaktól, mert telefonon beszámoltunk egymásnak, s az
országos híreket pedig minden délután az Esti krónikából szereztem
az interneten. (6 óra az idôeltolódás). Néha a vasárnapi újságot is és
s Ki nyer ma? mûsorokat is meghallgattam.
A kint töltött hetek gyorsan elteltek. Bízom abban, hogy nem várok
újabb nyolc évet a viszontlátásig!
Pintér Nándor

Egészségkuckó
A Pásztó Plázán bemutatkozó
Egészségkuckót diplomás, engedéllyel rendelkezô természetgyógyászokként hoztuk létre.
A cél az volt, hogy hiteles, valódi
tudással rendelkezô alternatív
gyógyászoktól kapjanak a hozzánk látogató vendégek tanácsot az egészség megôrzésére és
a betegség leküzdésére.
Az itt bemutatott gyógymódok
együtt gyógyítják a testet és a lelket is, hiszen a gyógyulás folyamatát több oldalról kell megtámogatni. Minden ember rendelkezik
az öngyógyítás mechanizmusával, csak sajnos az évtizedek során elfelejtettük dédanyáink praktikáit, a természet segítôkészségét. Pedig az öngyógyítás folyamata ingyen van. Lehet, hogy egy
kicsit hosszabb ideig tart a gyógyulás, de mellékhatásoktól mentes és végleges pozitív megoldást
ad a problémára.
A Bach-virágterápia és néhány

homeopátiás mûködésen alapuló
készítmény, amit jó magam is alkalmazok a hozzám segítségért
fordulókon, teljesen biztonságosan és nagyon jó hatásfokkal mûködik.
Ezek a szerek egy egészen más
gyógyító szemléleten alapulnak,
mint az eddig igen gyakran és sokszor a betegen nyomós ok nélkül
alkalmazott mesterségesen elôállított gyógyvegyületek. Aki ezt a
gondolkodásmódot megérti és
megfogadja a segítô tanácsot,
véglegesen megszabadul az
egészségbeli problémáitól.
Tudomásul kell vennünk, hogy
a világ kezdete óta, de a mai korban még inkább, a legnagyobb
kincs az EGÉSZSÉG . A legolcsóbb megoldás, ha megôrizzük
teljes épségben magunknak magunkért.
Carl Rogers pszichológustól
idéznék: „Az egészség nem minden. De mennyit ér a minden
egészség nélkül?”

Terapeuta az Egészségkuckóban a Pásztó Plázán
Éppen ezért segíteni szeretnénk
a legjobb tudásunkkal a hozzánk
fordulóknak, és programokat
szervezni az ez iránt érdeklôdôknek. Tervezünk fôzôtanfolyamot
Varga Sándor vezetésével, aki természetgyógyász fôiskolai tanár, a
Természetgyógyász címû magazin rendszeres újságírója „Gyomordoktor” néven. Újból és ezen
túl minden évben szervezünk
Egészségnapot, ismert és elismert
természetgyógyászok közremû-

ködésével, többféle állapotfelmérô módszerrel, tanácsadással.
Addig is, míg mind ez megvalósul, forduljanak hozzám bizalommal bármilyen eredetû egészségügyi problémával, a legjobb tudásom szerint igyekszem segíteni,
tanácsot adni Önöknek.
Tariné Besenyei Éva terapeuta
Rendeléshely: Pásztó, Fô út 20.
Bejelentkezés telefonon:
06/30-251-73-64
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Falusi turizmus – kemencével, szaunával
Ma már nem számít újnak, ha valaki Nógrád megyében turizmussal
kezd foglalkozni. Pár éve viszont
még nem volt ennyire felkapott ez a
csodálatos vidék. Egy ideig elegendô
munkahelyet teremtettek az osztrák, ír, majd késôbbi olasz beruházások, ma már ismét emelkedôben a
munkanélküliek száma. Talán épp
ezért fognak egyre többen magánvállalkozásba nem csak a városokban, hanem a környék szinte minden településén.
2002-ben még nem volt túl elterjedt
a falusi turizmus Hasznoson, mégis
valami oknál fogva, talán mert jó üzletet láttunk benne, elkezdtünk azzal a
gondolattal fogalalkozni, hogy másoknak is látniuk kell ezt a külön kis
világot, ami a vidéken kialakult az évszázadok során.
Az ide érkezô turisták a faluban sétálva idôs férfiakkal és asszonyokkal
találkozhatnak, vállukon gereblyével,
kapával. A földekre mennek. A falu
határában több hektáros erdô, hatalmas szôlôültetvény van, de ahogy
elindulunk a hegy irányába, kedves kis
gyümölcsösöket is találunk, van itt
mindenféle cseresznye, ribizke, piszke vagy éppen parasztbarack, de nem
az az újfajta, nemesített, öklömnyi
nagyságú, ami ma megy a piacon, ha-

nem egészen aprók, épp egy falásra
valók. Sajnos ezek közül a gyümölcsösök közül a legtöbbet már „elcsapták”, azaz nem mûvelik évek óta, az
idôsebbeknél azonban még mindig
megvan a földmûvelés hagyománya.
Mindaddig, amíg bírják, járnak a határba, egy négyzetméter földet sem
hagynak mûveletlenül. Nagymamám
is, igazi hasznosi lévén, nem engedi,
hogy egy kis földdarabot is „üresen”
hagyjunk. Mindig mondja, hogy ültessünk egy kis krumplit, majd elvisszük
a piacra, ha sok lesz nekünk. Még ma
is olyan nagy kedvvel megy szombatonként árulni, mint 50 éve. Sajnos ma
már kevés ember vásárol piaci árut, ha
ki is mennek, csak a zöldségesnél
vesznek ezt-azt. Ezért találtuk jó ötletnek, hogy vendégeink saját termesztésû zöldséget, gyümölcsöt vásárolhatnak, amikor épp szezonja van, de ha
van igény rá, akár jellegzetes falusi
ételeket is elkészítünk nekik. Saját nevelésû sertés húsából egy jó kis gulyást, vagy a kemencében sütött lángost, rétest, lepényt. Ha pedig felszedtünk néhány kilót az elsô pár napon,
válogathatunk a legkülönfélébb sportolási lehetôségek közül. Az egyszerû
sétától elkezdve a hegymászásig, minden terepen kipróbálhatják magunkat
a kedves vendégek, ha a természet értékeit szeretnék megcsodálni. A Nyi-

komra felérve, ha a szél is megfelelô,
akár még siklóernyôsökkel is találkozhatnak. De van itt Paintball-pálya,
strand, a Pásztó története iránt érdeklôdôket helytörténeti kiállítás várja az
egykori ciszterci rendház épületében,
valamint egy igazi „oskolamester-házat” is meglátogathatnak, ha a békésebb nyaralást választják.
Rengeteg más kikapcsolódási lehetôség van a környéken. Talán ezért is
éri meg itt vendéglátással foglalkozni.
Mindenki talál számára megfelelô
szórakozást. A közeli erdôk tele vadakkal, Pásztón mûködik vadásztársaság, külön kérésre, vadászatra is mehetnek a vendégek, sôt, amit lôttek,
utána a kemencében süthetik ropogósra.
A vendégeink rendszeresen igénybe
veszik a sétakocsikázást, ami télen ló
vontatta szánnal is felváltható, bár erre
még nem volt túl nagy a kereslet.
Hosszabb-rövidebb túrákat lehet tenni
a környéken gyalogosan, a kerékpárkölcsönzônk pedig lehetôvé teszi,
hogy távolabbra is eljussanak az aktív
pihenést választók. Kellemes túra például a Mátraverebély-Szentkút útvonal, vagy a bátrabbak nekivághatnak a
Galyatetô felé vezetô szerpentinnek is,
ez viszont csak haladóknak ajánlott.
Ha viszont valaki kényelmesen szeretne izzadni, nem pedig egy hegyen fel-

felé, nekik a szaunában a helyük. Sokan kérdezték, hogyan kerül egy falusi
vendégházba szauna. A válasz egyszerû, mert szerettünk volna egyet. Amikor 15 éve a családi házunk épült, már
akkor terveztük, de nem volt még akkora kultusza és nem is lett volna
olyan egyszerû megvalósítani, mint
most.
A vendégekkel elbeszélgetve kiderülhet, mi vonzza ôket vidékre a nagyvárosból. Elsôsorban a csönd és a környék varázsa. Télen jönnek a síelôk,
tavasszal a kirándulók, nyáron a pihenôk, ôsszel, meg azok, akik nyáron
nem értek rá nyaralni. Nagyon tetszik,
fôleg a kisgyerekes családoknak, hogy
nagy a kert, van homokozó, hinta. És
mivel bababarát szálláshelyként mûködünk, akár egészen kicsi gyerekekkel is nyaralhatnak nálunk, anélkül,
hogy otthonról kellene kiságyat, járókát vagy babakádat magukkal hozni.
És hogy mik a terveink a továbbiakra? Természetesen még több vendégház kialakítása és további olyan programok, kikapcsolódási lehetôségek
megteremtése, amikkel vendégeink
kényelmét szolgálhatjuk a jövôben.
Mindehhez viszont nagy összetartásra
van szükség, mind a családon belül,
mind pedig a környék többi falusi vendégfogadósával.
Szabó Zsófia

Fókuszelektron
M Û S Z A K I

S Z A K Ü Z L E T

Pásztó, Fô út 21. (Csillagtéri parkkal szemben)
Tel.: 32/460-018
Nyitva tartás: H – P: 8–17 óráig, Szo: 8–13 óráig

Ôszi nagytakarításához kedvezô
áron kínálunk

TAKARÍTÓGÉPEKET
PORSZÍVÓKAT
ÉS ATKAÖLÔ
TISZTÍTÓSZEREKET

2005. augusztus 18-tól egyes termékek
egy hónapig 50%-os áron kaphatók
a hirdetés felmutatójának!
– férfi öltönyök, zakók, – nôi kétrészesek, felsôk, aljak, stb…
– Méreteink 36-tól 64-ig terjednek
– Gyászruhák folyamatosan kaphatók
Szuperbronz szoláriumunk és infraszaunánk továbbra is
akciós áron mûködik!

Pásztó, Fô út 66. (a Plusszal szemben)
Tel.: 32/460-293

2005. augusztus
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AUTÓCENTRUM PÁSZTÓ
Garantáltan karcmentes!

KÉZI AUTÓMOSÓ
Külsô és belsô tisztítás, vegyszeres bogáreltávolítás, kárpittisztítás, bôrápolás, vegyszeres felni karbantartás,
polírozás speciális anyagokkal, Bérletrendszer, cégeknek flottakedvezmények!
Vállaljuk: személygépkocsik, terepjárók, mikrobusz, buszok, teherautók, kamionok, mezôgazdasági vontatók tisztítását

➲

Munkáinkat a legújabb fejlesztésû Atas termékekkel végezzük!

AUTÓSZERVIZ
• olajcsere
• hibakód-kiolvasás
• fék-, és
lengéscsillapító-vizsgálat
• szélvédôcsere stb.

➲

GUMISZERVIZ

MINDEN
EGY
HELYEN

➲

• köpenyszerelés, -javítás
• kerékcentírozás
• gumi- és felniértékesítés

➲
Cím: Pásztó, Fô út 9. Bejelentkezés: 32/463-991, 30/686-9869. Nyitva: h–p: 8–17.00. Szo-vas: 8–13.00

E L E K T RO N
VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET
Pásztó, Fô út 98. Tel./fax: (32) 462-361
email: elvill@enternet.hu

Most érdemes
felújítani! Legrand
minôség olcsó áron!
Megérkezett a
Carira
kapcsolócsalád

Továbbá egyszerû
mennyezetlámpák,
függesztékek,
burák, spot-ok is
kaphatók!

Villanyszerelési anyagok, vezetékek, csatornák,
kapcsolók nagy választékban kaphatók
AZ ÉMÁSZ ÁLTAL ELÔÍRT FOGYASZTÁSMÉRÔ
SZEKRÉNYEK HENSEL ÉS GANZ TÍPUSOK
MINDEN TÍPUSA KAPHATÓ.
MEGRENDELÉSRE GYORS BESZERZÉST BIZTOSÍTUNK.

Siena Lakberendezési Áruház
• Pásztó, Csillag tér 14. Tel.: 32/460-012 •
• Nyitva: 9–17.30, Sz: 8–12.00-ig •
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Bim-Bam Francia Pékség ajánlata
HELYBEN SÜTÖTT CROISSANTOK!

14 féle aprósütemény:
gesztenyés, csokis, túrós, pudingos, meggyes,
almás, sajttal töltött, káposztás, gombás, virslis,
császárszalonnás, májas, húsos, pizzás

Pásztó, Kölcsey út 20. Nyitva: 6–14-ig, Sz.: 6–12-ig.
Tel.: 32/462-003, Mobil: 20/583-9792

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
A PÁSZTÓ ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLET
(3060 Pásztó, Nagymezô út 2. I. emelet Tel.: 563-130, Tel./fax: (32) 460-102)

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZET az alábbi szolgáltatásait
ajánlja ÖNKÉNTES tagság és tagdíj fizetés ellenében:
A vállalkozással kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás: ADÓ ügyek – Társadalombiztosítási ügyek – Foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés, tanácsadás, nyomtatványok kitöltésében gyakorlati segítségnyújtás.
Egyéb vállalkozással kapcsolatos szolgáltatások: Vállalkozói szerzôdések, árajánlat,
számla készítés, peres ügyekben tanácsadás, vállalkozói szabályzatok készítése, munka- és
tûzvédelmi elôírásokkal kapcsolatos felvilágosítás, hitelezési ügyekben tanácsadás, általános ügyviteli tevékenységben segítségnyújtás, Széchenyi-kártya, oktatás szervezés
Térítés ellenében végzett szolgáltatások: Vállalkozások komplett könyvelése (Tel.: 563131) – Különféle vizsgák – Tanácsterem esetenkénti használata – Telefonhasználat, FAX küldési lehetôséggel együtt! – Internet szolgáltatás! – Nyomtatványellátás (a szigorú számadásúak kivételével) CD jogtár tallózás, másolás

Nyugdíjügyekben felvilágosítás, nyomtatványok kitöltésével együttes
nyugdíj-elôkészítés, szolgálati idô elismerésének megkérésére.
Lakossági ajánlatunk: ha jó szakembert keres, hívja az 563-130-as telefonszámot!

EZER
CIKK

Pásztó, Kölcsey út 12.

Tel.: 32/460-945

– EZER
KÍNÁLAT!

Elektromos szerszámgépek
Kézi szerszámok
Csavar, zár, vasalás
Háztartási gépek, tartozékok
Híradástechnika
Elektromos mosógépek
Sporthorgászat, játék

2005. augusztus
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Kölcsey Könyvesbolt
Pásztó, Kölcsey út 14. (árkádsor) Tel.: (32) 563-300

Mikszáth Könyvesbolt
Pásztó, Fôtér pavilon, Tel.: (32) 462-134

A könyv mindig érték!
Óriási kínálattal várjuk Önöket!
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• Akciós kiadványok
• Könyvpiaci újdonságok
• CD, DVD, kazetta, videó • Jöjjön, nézzen körül!
Huczekné Rétvári Mónika üzletvezetô
Tel./fax: (32) 563-300; email: olvasnijo@profinter.hu
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NYÁRON IS MÁRKÁBAN – TRIUMPH
ÉS FELINÁBAN!

Fürdôruhák, bikinik

–30%
–20%
Nyári selymek

Szín
KÍNÁLATUNKBÓL:
es,
ötle
tes
❖ grafit ceruzák, 2B–8B-ig, 2H–4H
kiad
ván
❖ színes akvarell, pasztell ceruzák
yok
!
❖ olaj-, akril-, akvarell-, tempera festékek, vásznak
❖ akvarell-, pasztell-, fotó-, és kellék kartonok
❖ ecsetek, festôszerek
❖ hobby kellékek pl: üveg, kerámia, dekor papír, festékek, ragasztók
Pásztó, Nagymezô út 16. Tel.: 06-30/2817-947
(A Földhivatal és a Két-textilház között) Szombaton is nyitva: 9–12-ig!

engedménnyel kaphatók!

Közel 300 féle mûbôr, zsenília és bútorplüssbôl
választhatja ki bútorának új ruháját 1950 Ft-tól 2450 Ft-ig!

JÖJJÖN, MI VÁRJUK! KÉTTEX tilház Kft.
Pásztó, Nagymezô u 18. T./fax: (32) 460-756
Nyitva: H–P: 8–16.30, Szo: 8–12

NON
STOP
VS COMPUTER
számítástechnikai
szaküzlet és szerviz
3060 Pásztó, Fô út 68.
(Az új PLUS-szal szemben!)

06-32/460-565 06-30/475-8383
E-mail: vscomp@enternet.hu

 Új és használt számítógépek
értékésítése és szervize
 részletfizétési lehetôség
 Internet használat és
elôfizetés lehetôsége
 pénztárgép forgalmazás

Pásztó, Fô út 68. (Plus áruházzal szemben) Tel.: 70/459-1844
– Gyros (csirke, pulyka, borjú)
– Grillcsirke
– Hurka, kolbász
– Hamburger

– Hot-Dog
– Melegszendvicsek
– Hûtött italok
– Jégkrém

Éjjel-nappal szívesen látjuk!
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Dél-nógrádi
Vízmû Kft.
Pásztó, Csillag tér 21.
Telefon: (32)
(32) 460-208
460-208
Telefon:

Rendkívüli cserépvásár
a készlet erejéig!

AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE
PÁSZTÓ, FÔ ÚT 64.
563-140, 563-142

– Alaptól a kéményfedlapig –
www.e7.hu/boltiv

HASZNOS,
ALKOTMÁNY ÚT 183.
462-350

GUMI és FUTÓMÛSZERVIZ
LAKAT GUMI KFT.

Építôanyagok

Pásztó, Kossuth út 116/2.
Tel.: 32/460-539, 463-400

– TATAI NATÚR egyenes és
körszeletvágású cserép 6 raklap (2400 db)
vásárlása esetén gyári szállítással 81 Ft/db!
– BÉKÉSCSABAI cserép!
Natúr, Tangó és Csárdás
132 Ft/db
CSORNAI natúr körszeletvágású 132 Ft/db
MEDITERRÁN betoncserép 10 db/m2
standard: piros, barna, szürke
149 Ft/db
AZZURRO betoncserép 10 db/m2
szürke
139 Ft/db
színes:
169 Ft/db
ALTEK betoncserép 10 db/m2
szürke
165 Ft/db
BRAMAC betoncserép 10 db/m2 Alpesi Cristal
153 Ft/db
Duna Vörös
177 Ft/db
Alpesi Protektor
200 Ft/db
RANNILA (Ruuki) cserepeslemez – lista ár –20%
(150 m2 felett)
2.245 Ft/m2
2
PLVSZ! Rögzítôcsavarokat INGYEN adjuk (10 db/m )

Boltív Tüzép

Kipufogó dobok eladása, szerelése
Katalizátorok kedvezô áron kaphatók

Állandó akciók 10–30%!
50cm robogók
már
10%-tól
elvihetôk!
3

Pásztó, Irinyi út 9. (21-es fôút mellett)
Tel./fax: 06-32/461-865 • www.e7.lakatgumi.hu

3060 Pásztó, Kossuth út 116/2.
Tel.: 32/460-539, 32/463-400, 30/543-5343

INFRASZAUNA
mûködik a kórház régi reumatológiai épületében
40-50 °C hômérsékletnél kellemesen és kényelmesen izzadunk
Tartós használata által:
– az alakot formálja, ezáltal fogyaszt
– méregtelenít, közérzet javul
– immunrendszer megerôsödik
– a cellulitisz eltûnik
– ízületi fájdalmak csökkennek
– szôrtüszôgyulladás megszûnik, a bôr 5-10 évet fiatalodik
– 30 perces használata 900 kalória veszteséget jelent,
ez 15 km-es futótréningnek felel meg.
Jelentkezés: 70/379-6162, 32/561-000/2118

2005. augusztus

KÖZÉLET

Vidám városi pláza
Napfényes örömünnep. – Így
mutatkozott be a Pásztó Pláza a
Fô utcai vidám vásár augusztus
6-án. Mosoly az arcokon, nevetés a színpadon, gyermekkacaj
a játékparkban. A város legforgalmasabb útján száz darab sátor fogadta nemcsak a pásztóiakat, hanem a környékbelieket
is. A helyi kereskedôk, a városi
Vállalkozók Klubja összefogásával megvalósult „a városnyi
vásár”.
A rendezvény résztvevôit Sisák
Imre polgármester, országgyûlési
képviselô köszöntötte, aki Szent
Lôrinc életét, vértanúságát idézte
fel, majd elmondta: a vásár alkalmat ad arra, hogy a város és a helyi kereskedôk megmutassák magukat, mesterségüket a vendégeknek, tovább öregbítve ezzel Pásztó hínevét.
Krämer László, a vállalkozók
klubjának titkára a rendezvénnyel
kapcsolatos esetleges hiányosságok miatt a városlakók türelmét és
a vállalkozók kitartását kérte,
amely három hónap kemény munkájával valósult meg. – Jövôre
már könnyebb lesz a szervezés,
hiszen mindenki tudni fogja, hogy
mihez adja a pénzét, a munkáját –
fogalmazta meg Dömsödi Gábor
a rendezvény egyik fôszervezôje.
A színpad körül a gyermekeket
Ricsi bohóc és Eszményi Viktória
szórakoztatta, a kiállító sátrak között sétálva pedig mindenki válaszhatott egy-egy kis emléket a
vásárról. A fôutat szegélyezô üzletsorok is különleges akciókkal
várták az érdeklôdôket, s a leleményes kereskedôk ajándékokkal
csalogatták be a vevôket az üzletekbe. Szebbnél-szebb portékát
kínáltak és több szolgáltató cég is
megjelent termékeivel. Volt
egészségügyi sátor, ahol vérnyo-

Reggeli korzó jó hangulatban a Pásztó Plázán
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Alexandra, Tari Laura páros, valamint Fertetics Máté kapta. Jutalmuk a vállalkozók által felajánlott ajándékcsomag volt.
A gimnázium épületének földszintjén festmények, szobrok, építészeti tervek, üvegmunkák kiállításában gyönyörködhettek a mûvészet kedvelôk.
A színpadon egymást követték
a mûsorok. Sok nézôje volt Harsági Gergô rapper elôadásának.
A gyermek-karaoke megmérettetésen többen próbálták nagy elôadómûvészek produkcióját hitelesen utánozni. A zsûri két elsô és
egy második díjat adott ki, Csomor Alexandra, Huber Zsuzsanna
páros és Lakaktos Cecília, Lakatos Tímea páros, valamint a Kékesi Martin, Tari Dániel, Balla Miklós trió kapott ajándékcsomagot.
A színpadon a pásztói Ágasvár
néptáncegyüttes mûsorát nagy
tapssal fogadták az érdeklôdôk.
Sikert aratott az ország egyik legnépszerûbb elôadómûvésze, Zséda, aki csodálatos hangjával, dalaival magával ragadta a közönséget. Este a görög táncház és a
mintegy kétórás Pa-Dö-Dö koncert szintén hatalmas sikert aratott. A vidám városi plázát utcabál
zárta a Románcokkal.

Motorbemutató a Lakat Gumi Kft ajánlásával
mást és vércukrot mértek a pásztói
Margit Kórház dolgozói.
A vásár egész ideje alatt a gyerekek is megtalálták a maguk elfoglaltságát, hatalmas gumimászókákon, elektromos kisautókon
játszhattak. A délutáni órákban
került sor a gyermekversenyek, az

Fókuszelektron stand és személyzet a bôséges árukínálattal

aszfaltrajzverseny díjainak átadására. A megmérettetésen huszonhat gyerek vett részt és különféle
témát jelenített meg a francia gimnáziumot övezô járdacsíkon.
Az elsô díjat Turcsányi Kitti, „Tavaszi táj” alkotása nyerte. Máso- Ricsi bohóc nagy tetszést aratott
dik, s harmadik helyezését Róka a gyermekek körében

A Pásztó Plaza kitûnô nyári program volt minden korosztálynak
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Rajzos pályázat
Füredi Réka a Gárdonyi Géza Általános Iskola 7. a osztályos tanulója pályázatot küldött a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által meghirdetett rajzpályázatra. A regionális díjátadás Miskolcon volt,
ahol Réka 4. helyezést ért el.

Simon Mária és ifj. Stadler
Árpád rajztanár
Az oklevelet és a könyvjutalmat
személyesen hozták el és adták át az
iskolában. Ezzel a helyezéssel bekerült az országos döntôbe. Rajzának
címe: A menekültek lelkivilága volt,
melyet három megadott címbôl lehetett kiválasztani. Az országos díjátadóra június 7-én a Belügyminisztérium által küldött autóval utazott az iskola igazgatónôje, Tengerészné Simon Mária, ifj. Stadler Árpád rajztanár és Réka.
A hivatal vezetôje Szent István
Imre herceghez címzett szavait
idézte, mely szerint az idegenek befogadása sokszínûvé teszi az országot, a népet.

GÁRDONYI HÍRADÓ

Nyelvi sikerek
Angol nyelv
Iskolánk az elmúlt hónapban a 78. osztályosok részére szövegmondó versenyt, 4-5-6. osztályosok részére pedig szerepjátékokat szervezett. Több mint 70 tanuló vett részt
ezeken a versenyeken, amelyeken
szép eredmények születtek az egyéni és a csoportos szereplôk között.
A házi versenyeken kívül bekapcsolódtunk a megyei illetve az országos tanulmányi versenyekbe is.
A megyei prózamondó versenyen
Tóth Renáta 7. a osztályos tanuló és
Kovács Ivett 8.b osztályos tanuló
képviselte iskolánkat. Tóth Renátára azért is büszkék vagyunk, mert
bejutott a megyei írásbeli angol versenyre is. A „London Bridge” országos egyéni angol feladatmegoldó
versenyen mely Budapesten a Mûszaki Egyetemen zajlott Scheili Adél 8. a osztályos tanuló 11., Füredi

Réka 7. a osztályos tanuló pedig a 9.
helyen végzett. A felsô tagozatosak
közül öt négyfôs csapat vett részt a
„London Bridge” országos levelezôs feladatmegoldó versenyen, ahol
igen szép eredményt értek el. A 8.a
osztályból: Nagy Robertina, Czétényi Rita, Barcsik Bianka, Parádi
Blanka; a 7.a osztályból: Krizsanyik
Csaba, Molnár Annamária, Fekete
Adrienn, Kovács Patrik, Kiss Tamás,szintén a 7.a-ból: Tömpe Brigitta,Válóczi Ramóna, Csoór Veronika, Sánta Viktória; a 7.b osztályból Kovács Katalin,Juhász Dóra,
Bíró Dorottya,Szabó Réka; valamint a 6.a osztályból: Hüvösi Zsófia, Liki Stefánia, Nagyfejeô Máté,és Juhász Fruzsina.
Ezen a levelezôs versenyen Bakos
Mercédesz egyénileg vett részt a 6. c
osztályból. Kovács Ivett, Bohati
Eszter, Csoma Szilvia 8. b osztályos

Befejezôdtek a megyei általános iskolai tanulmányi és mûvészeti versenyek. A Nógrád
Megyei Pedagógiai Intézet 30 kutatása,gondozása. Köszönetét
féle versenyt rendezett, közel fejezte ki a tanároknak, a ver10 ezer tanuló részvételével.
senyben résztvevô tanulóknak.
A Gagarin iskola diákjai színvoA díjkiosztó ünnepséget a sal- nalas mûsorral köszöntötték a
gótarjáni Gagarin Általános Is- nyerteseket, majd az igazgatónô
kolában rendezték meg. Az inté- átadta a Tehetséges Gyermekezet nevében Bratinkáné Magyar kért Nógrád Megyei Alapítvány,
Éva igazgatónô köszöntötte a valamint a Nógrád Megyei Köversenyzôket, a felkészítô tan- zoktatási Közalapítvány díjait.
árokat, a szülôket. Beszédében
A Gárdonyi Géza Általános
többek között kifejtette, hogy Iskolából az alábbi tanulók vetmennyire fontos a tehetségek fel- tek át díjakat:a Móra Ferenc iro-

Gyôztesek

Lázas izgalommal gyülekeztünk május 27-én, pénteken
reggel iskolánk udvarán hátizsákokkal és kerékpárokkal,
hogy elindulhassunk a szomszé- nek bizonyult. A tetôre érve elfeledtük a felfelé vezetô út nehézsédos Szurdokpüspökibe.
geit, hiszen csodálatos látványban
Hosszú láncként kígyózott lehetett részünk: letekintve elénk
Pásztó utcáin az 5. b osztály. tárult szinte egész Nógrád megye
A péntek reggeli csúcsforgalom- térképe.
A hegyrôl visszatérve a táborban nagy segítségünkre voltak a
rendôrség munkatársai, akik biz- ban faágakat, gallyakat gyûjtöttosították számunkra az elôre ju- tünk az esti bográcsozáshoz. Rötást. Munkájukat, segítségüket vid pihenô után közös játékokkal
töltöttük a délutánt. Közben a táköszönjük!
Osztályunk vidáman érkezett bortûz is fellobbant, csalogatva a
meg a szurdokpüspöki Anna Liget szülôket, alsós tanár néniket. Az
Ifjúsági Táborba. A szálláshely és esti „Ki mit tudra” már hetekkel
a gondosan ápolt tábor megisme- korábban készültünk: mindenki
rése után gyalogtúrázni indultunk féltve ôrzött kincsként titkolta
a jobbágyi Nagy-Hársasra. A nyá- produkcióját, hogy ezen az estén
ri melegben kellemes volt a hûs büszkén mutathassa meg meglelombok árnyában túrázni, bár a petését. Mindenki becsületesen,
hegyre vezetô út kissé meredek- alaposan felkészült: láthattunk
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tanulók külön dicséretet érdemelnek, mert június közepén alapfokú
szóbeli nyelvvizsgára mennek.

Német nyelv
Iskolánk végzôs diákjai ebben a
tanévben is szép eredményt értek
el a Német Nyelvi Titok Országos
Levelezôversenyen. Egyénileg
Babcsány Zsófia és Bajnóczi Anita 8. a osztályos tanulók III. helyezést értek el.
A csoportos versenyben Nagy
Renáta, Unger Anna, Csépe Alexandra, Oroszi Barbara 8. b osztályos tanulók IV. helyezettek lettek.
Hagyományainknak megfelelôen részt vettünk az országos német tanulmányi versenyen. Itt
Babcsány Zsófia 8. a osztályos tanuló a megyei fordulón VIII. helyezést ért el.
Idegen nyelvi munkaközösség

dalmi verseny 2. helyezettje
Babcsány András (felkészítô tanár Édes Attila), a Móra Ferenc
nyelvtan verseny 3. helyezettje
Tôkei Ákos (felkészítô tanár
Édes Attila), a „Szép magyar beszéd” 3. helyezettje Scheili Adél
(felkészítô tanár Tengerészné Simon Mária), a rajzverseny 2. helyezettje Bajnóczi Anita, 3. helyezettje Telek Andrea (felkészítô tanár Bakonyi Zsoltné). Diáktársaink nevében szívbôl gratulálunk mindannyiuknak, és további sok sikert kívánunk.
DÖK

Két nap Szurdokpüspökiben
táncokat, hallhattunk éneket és
verset, kóstolhattunk ételkülönlegességeket, próbára tehettük tudásunkat, csodálhattuk az erômûvészek mutatványait.
A vacsora is elkészült, mindenki jóízûen ette meg a paprikás
krumplit és a látogatóba jött szülôk rengeteg süteményét.A tábortûz békés fényénél a felnôttek beszélgetek, mi a tábori ebédlôben
rögtönzött diszkóban táncoltunk.
Vendégeink, látogatóink hazaindultak, mi ágyba bújtunk, de
aludni nem tudtunk, beszélgettünk, nevetgéltünk. Éjfél után osztályfônökünk és Erzsike néni „kiparancsolták” az egész osztályt az
ágyból: elemlámpával keresgéltük a fûben elrejtett cukorkákat.

Elcsendesedett a tábor, elaludt
mindenki. Másnap korán ébredtünk. Közös reggelizés után sétáltunk a békés, nyugodt Szurdokpüspökiben, fagyiztunk is. Kerékpárra ültünk és hazaindultunk. Az
iskolaudvarra visszatérve kicsit
beszélgettünk még, felidéztük a
pénteki nap örömeit, izgalmait.
Hálásak vagyunk és köszönetünket fejezzük ki a felnôtteknek:
szüleinknek, osztályfônökünknek, a pásztói rendôröknek, a tábor dolgozóinak, hogy lehetôvé
tették és segítették kirándulásunkat!
Gárdonyi Géza
Általános Iskola
5. b. osztálya
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Balatonszemes 2005
A Dózsa György Általános Isko- sen beszélt a látnivalókról és megla idegen nyelvi munkaközössé- dicsért minket, hogy milyen jól
ge idén is megrendezte szabad- viselkedô csoport vagyunk.
A táborunk programjában az
idôs táborát a Balaton partján.
idén szabadidôs tevékenységek
Ez az esemény, már az ötödik szerepeltek. Volt ott sportverseny,
volt a sorban. Az idén július 7-13- kézmûves foglalkozás, vetélkedô
ig tartózkodtunk Balatonszeme- Keszthelyrôl és Balatonszemessen, s nagy örömünkre az alsó ta- rôl, ismerkedési és záróest, valagozatosaink is itt táboroztak a kö- mint Ki mit tud is.
Nagy vetélkedés volt a szokásos
vetkezô turnusban.
Autóbusszal vágtunk neki a né- szobatisztasági versenyben, ahol
gyórás útnak, ami olyan gyorsan végül is három szobát is jutalmaztunk.
eltelt, hogy észre sem vettük.
Újra gyorsan elrepült a hét, elfáMost új szálláshelyen laktunk,
ezért kis izgalommal tekintettünk radtunk, élményekkel telve érkeza tábor elé. Szerencsére jó helyre tünk haza szeretteinkhez.
Ezúton szeretném megköszönni
kerültünk, közel a kikötôhöz. Így
minden nap csodálhattuk a sok- a Tehetséges Pásztói Gyermekesok hajót a szobánk ablakából. A kért Alapítványnak, a tábor megkörnyezet és az ellátás is kiváló rendezésének lehetôségét.
Valamint köszönetet mondok a
volt, de az idôjárással sok problészülôknek, Géczi Tibornak és felmánk akadt a hét folyamán.
Ennek ellenére fürödtünk a Ba- eségének a támogatásért, valalatonban, jártunk élményfürdô- mint nem utolsó sorban kollégáben, sok vetélkedôt szerveztünk, imnak (Tariné Németh Anita,
diszkóztunk, egynapos kirándu- Sánta Adrienn, Tóth Gáborné) az
lást tettünk Keszthelyre, ahol ellá- áldozatkész munkájáért.
Szabóné Ádám Marianna
togattunk a Festetics-kastélyba.
táborvezetô
Az idegenvezetô nagyon érdeke-
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„Képeslap” Balatonszemesrôl,
a kézmûves és vízi táborból
2005. július 13-18-ig 26 Dózsás
kisdiák és 4 kísérôtanár táborozott Balatonszemesen. Tá-bo-rozni me-gyünk, Tá-bo-roz-ni jó! –
zúgta még az autóbusz is az indulás napján.
A Balaton partra érkezve még a
napocska is vidáman elôbújt felhôfüggönye mögül és kíváncsian nézte a sok bôröndöt, táskát és egyéb
csomagot, amit aprók és nagyobbak
vonszoltak a szálláshelyre. Hová
megyünk? Mit csinálunk? Mikor
indulunk már? Türelmetlenkedtek a
táborlakók, így hát elindultunk becserkészni a környéket, a közeli hajóállomást és végül sóvárogva álltunk meg a Balaton partján, s ki
kézzel, ki meztelen lábával próbálgatta a gyönyörû kékeszöld vizet.
Úgy látszik nap úrfi elég érdekesnek találta zajos kis csapatunkat,
mert ettôl kezdve minden nap hétágra sütött, nem kis örömünkre. Mivel így kegyébe fogadott az idôjárás
minket, minden tervezett programot sikerült megvalósítani: pancsoltunk, úszkáltunk, horgásztunk a
Balatonban, elhajókáztunk Tihanyba, ahol az apátsághoz vezetô úton
perui indiánok mûsorát néztük szájtátva, majd az apátság épületét és az
elénk táruló panorámát csodálhattuk meg.
Természetesen elmentünk a közeli élményfürdôbe is, ahol önfeledten csúszdáztak, dagonyáztak a
gyerekek, s a bátrabbak a sodrást is
kipróbálták. Ha nem vízben, parton,
vagy hajón voltunk, akkor érdekes
dolgokat alkothatott a csapat. Volt
itt gyöngyfûzés, pólófestés, papírvirág készítés, körmöcskézés,

üvegfestés, emblémakészítés, bôrözés, sôt még tetoválást is készítettünk.
Egyik délelôtt színházban is voltunk, ahol a szegedi mini színpad
Ôsi buli címû darabját néztük meg.
Esténként sem unatkozott senki
(pedig TV-t nem nagyon néztünk),
mert vidám vetélkedô, pizsamarejtegetés, séta a közeli butikoknál,
pingpongozás volt a programok között, vagy csak egy-egy jó párnacsatával, beszélgetéssel múlattuk az
idôt. S bizony az idô az gyorsan telt,
s már itt is volt az utolsó esténk.
Erre nagyon készült mindenki,
hiszen pizza partit rendeztünk. Kiosztottuk a tábor „legjeit” (legvizesebb gyerek, legügyesebb kézmûves, legjobban öltözött gyerek, legtalpraesettebb…stb.), de a hét folyamán mindenkire ragadt valami
fô tulajdonság, amit az emléklapjára beírtunk. Tombolát is csináltunk,
aminek az ára egy-egy produkció
volt.
Zárásként kimentünk a mólóra
megnézni az esti Balatont. Elfáradt
a kis csapat, s pillanatok alatt elaludtak. Az utolsó délelôttön a pakolásé volt a fôszerep, de azért még
a csapat fele kijött a partra egy utolsó fürdésre. Kár, hogy már haza kell
menni! Eltöltenénk még itt egy hetet! – mondták sokan, de azért a hazaindulás, szeretteinkkel való találkozás legalább olyan vonzónak bizonyult.
Jó volt tá-bo-roz-ni! Szer-vusz
Ba-la-ton! Jö-vô-re új-ra jö-vünk! –
duruzsolta az autóbusz motorja útban hazafelé.
Németh Józsefné táborvezetô
és a tábor lakói

Tájfutás – Lettország – Ventspils

Ezüstérem az Erdész EB-n
Július közepén Lettország északi részén Ventspils mellett közvetlenül a
Balti-tenger partja mentén bonyolították le a 12. Erdész Tájfutó Európabajnokságot. A kontinensviadalon 15 nemzet négyszáz sportolója három
versenyszámban sprint, középtáv és váltó-csapat küzdött meg a helyezésekért. A rangos viadalon a magyar válogatottban két nógrádi szenior tájfutó a tarjáni Fehérvári Péter és a pásztói Zentai József kapott helyett.
A sprint versenyen Zentai József
holtversenyben a 11-ik helyen érkezett célba Ezt követôen a másnap
Ventpilstôl 20 km-re északra lebonyolított középtávú verseny féltávjánál a
pásztói futót az utóbbi idô sorozatos
balszerencséje most sem kerülte el.
Sajnálatos módon most egy faág közé
szorult szarvasagancsnak futott, miközben combsérülést szerezve felsze-

relése is megrongálódott. Végül a 15ik helyen ért célba.
A háromfôs váltó-csapat nyílt kategóriájában harmadik futóként helyet
kapott pásztói futó négy perccel lemaradva a harmadik helyezettôl, vágott
neki a több mint ötkilométeres pályának, miközben mögötte csupán hat
másodperc hátránnyal váltottak a litvánok.

A pásztói futónak nem volt más választása, kockáztat, vagy megelégszik
a jelenlegi pozícióval és egy biztonsági futással, próbálja megtartani a negyedik helyezést. Aztán a pálya kétharmadán túljutva, közvetlenül a tengerpart homok dûnéin növelte sebességét és a jelentôs idôhátrányát ledolgozva utolérte az elôtte másodikként
terepre kifutott versenyzôt. Célbaérést
követôen aztán kiderült az addig vezetô norvégokat kizárták, így a magyar
válogatott triója a futamgyôzelmet
szerzô Zentai József remek futásával
mindössze 19 másodperccel lemaradva a gyôztestôl EB ezüstérmes lett.
A Pásztó Fô útján cipôjavító mûhelyt

Ezüstérmet hozott haza az idei
lettországi EB-rôl Zentai József
üzemeltetô Fehérvári Péter is remekelt. Ô a 35 évesek mezônyében a magyar válogatott elsô futójaként szintén
egy ezûstérmes helyezéshez segítette
hazánk együttesét.
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Thymus odoratissimus

Közönséges kakukkfû
A kakukkfüveknek több faja is létezik, melyek között sokszor nem
lehet éles határt húzni. Egyes állományok gyakran átmenetet képeznek két leírt faj között.
Májustól augusztusig virít és a
mészkõsziklagyepek fûszeres illatának fõ forrása. Törpe növésû: kúszó
hajtásai alig 10 cm magasak, gyakran párnaszerû koloniákat képeznek. Levelei hosszúkás oválisak.
Gömbös virágzata a hajtásvégeken
fejlõdik. Az egyes virágok kétoldalian részarányosak és ibolyás rózsaszínûek.

Tudományos nevében a thymus
szó görög eredetû és áldozatot jelent, mivel erõs illata miatt évezredek óta különleges – mondhatni mágikus – képességeket tulajdonítottak neki. Ezek egy része igaz, más
részük a mesék birodalmába tartozik. Az odoratissimus pedig azt jelenti, hogy a legillatosabb.
A kakukkfüvet ma is drogként
tartják számon. Számos hatóanyagot tartalmaz, pl. thymolt és mentholt, melyek eredményesen bevethetõk a kórokozó baktériumok és
gombák ellen. Illata és fertõtlenítõ
hatása miatt teák, egyéb italok, par-

Kakukkfû ezév május végén a bükki Odor-váron
fûmök, dezodorok, szájvizek kedvelt adaléka.
Rendszertani besorolás:
Osztály: Kétszikûek,
Dicotyledonopsida

Rend: Csövesvirágúak,
Boraginales
Család: Ajakosok, Labiatae
Dr. Hír János

SPORT HÍRTURMIX
Csapatnyi új
játékos
Pásztón

akban nem tudja vállalni a megyei
I. osztályban való szereplést, így
visszalépett a labdarúgó megyei
II. osztály déli csoportjának a küzdelmébe.

Tatai
Hosszú évek civódása után a
közelmúltban az egyesület élére
választott Halasi Sándor elnök
szervezômunkájának eredményeképpen most úgy látszik Pásztón
egy a fociért valóban odaadóan rajongó gárda verbuválódott össze.
A helyi aktivisták elsôként a Hajós Alfréd utcai önkormányzat tulajdonában lévô öltözô épületet a
labdarúgó játéktér környékét tették rendbe, majd a napokban sor
került a jelenleg megyei II. osztályban szereplô – ott hatodik helyen zárt – együttes megerôsítésére is. A debütálás jól sikerült, mert
a megyei I. osztályban idén felkerült Tar együttesét 2-1 arányban
legyôzték.
Az eddigi új szerzemények:
Bognár Zsolt, Kapás Gyula (Mátranovák), Szeles Gábor, Alapi
Gábor, Kapás Tamás, dr. Kanyó
Roland, Bakos András (Hasznos
LC) Pócza László, Endrész Gábor, Jambrik Gábor (PULC).

Visszalépett
a Hasznos LC
A HLC vezetése a közelmúltban úgy döntött az idén szûkre sikeredett önkormányzati támogatást is figyelembe véve a további-

gyôzelem

már az országos bajnok Balla Sándort is maga mögé utasítva sikerült az elsô helyen végeznie. Ezzel
a kettôs gyôzelemmel a HUFEZE
SK tájfutója a szeniorok országos
rangsorában az elôkeló hatodik
helyre jött fel.

Grand Prix gyôzelem

Újabb ranglista
gyôzelmek
Augusztus elején a hazaiakon
kívül olasz, osztrák, cseh, német,
szlovén, horvát, tartományi válogatottak küzdöttek meg a Somogy
megyei skanzen falucska Szenna
térségében az Alpok-Adria kupa
díjaiért. A rangos viadal elsô versenynapján a szenior futók ötven
éves versenyszámában Zentai József gyôzött. A második versenynapon a pásztói futónak a nehéz
vízmosásokkal tarkított terepen

Pentaque pálya épül
Pásztón

Több mint egy évtizeddel ezt
megelôzôen a középfokú oktatásra alapult Pásztó és a franciaországi Ruffec városa között létrejött
testvérvárosi kapcsolat eredményeképpen Atinsi Aurelien középiskolai tanár és Antal Gábor
kezdeményezése során egy hazánkban alig ismert Petanque
sportág meghonosításába kezdtek. A francia földön igen nagy
népszerûségnek örvendô sportág
játéktere egy 15x4 m-es területen
elfér. Ezt a pályát vastagon megszórják kôzúzalékkal kijelölik a
célpontot és kezdôdhet a 13 pontig tartó játék. A sportág lényege,
hogy a közúzalékba lehelyezett
A dobogó tetején
fagolyóhoz kell a játékosoknak a
Július végén trópusi hôségben saját golyókat minél közelebb el15 nemzet 1100 tájfutójának juttatni.
részvételével a Silicei fennsík
Nos Pásztón a napokban a képnyílt terepén lebonyolított háromnapos versenyen a HUFEZE Sk- viselô-testület Reviczki László álPásztó szenior korú tájfutója tal vezetett településfejlesztési biZentai József a K-3 kategóriában zottsága a Deák Ferenc úton lévô
két futamgyôzelmet követôen a szabadtéri sakktábla mellett a
zárónapon egy biztonsági futást szervezôk részére térítésmentesen
teljesítve fôlényes Grand Prix biztosította a petanque pálya kigyôzelmet aratott a nála három építéshez szükséges területet.
évtizeddel fiatalabb versenyzôtár- A szervezôk a hónap végén érkesai elôtt. Klubtársa Nagy Gábor zô ruffeci vendégek jelentében
nyílt kategóriában a befejezô nap már szeretnék felavatni az új
futamán még második helyrôl sportlétesítményt.
Zentai József
küzdött a dobogós helyezésért, de

Szlovákiában

A kétfutamos viadalon ott voltak a pásztói tájfutók is, ahol a felnôttek II.osztályú mezônyében
Hugyecz Zoltán hatodik, klubtársa Reviczki Zsolt a tizedik helyen
végzett. Nyilt kategóriában Nagy
Antal szintén a hatodik, míg Nagy
Gábor a nyolcadik helyen zárta a
kétnapos rangsoroló tájfutóverseny küzdelmét. Zentai József a
második napon komoly fej és
mellkasi sérülést begyûjtve is
eredményhirdetéskor a dobogó
legfelsô fokára állhatott fel.

rutintalansága miatt visszaesett.
Végül a nemzetközi viadalon elért
hatodik helyezése, így is elismerésre méltó.
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Szabadidô SE hírei
Dr Katona Sándor
emléktúra

dóknak. Az indulók között örvendetes, hogy az egyesület több tagja,
más szakosztályok tagjai is elindulPásztó 50, 40, 25, 15 km-es túrá- tak a különbözô távokon. A legtöbkat dr. Katona Sándor tanár úr emlé- ben a kosarasok közül próbálkoztak.
kére rendezi évente a Szabadidô Cirbusz Katalin a 25 km-en vereSportegyesület
teljesítménytúra kedte át magát, a zöld ördögök Chiszakosztálya.
kán István, Lukács Lóránt, MoháA nagy gonddal elôkészített útvo- csik Gergely, Reviczki Gábor, Zeke
nal Parádi László és csapata dicsére- Ottó, Szeles Péter. Voltak más pásztét újra kiváltotta a nagy létszámú tóiak Hugli Anita, Bárszki Dániel,
résztvevôkbôl. Június 25-én 6 órától Brunda Péter, ôk utóbbi két fô a
indulhattak a résztvevôk, ki-ki a Magyarországi Kárpát Egyesület
számára legmegfelelôbb távot vá- tagjai.
lasztva. Ezen a reggelen már érezheMegyénkbôl több fiatal is részt
tô volt a kánikulai meleg elôszele, vett a túrán, mint a salgótarjáni Varígy a túrázók többsége a korai indu- ga Krisztina, Varga Beáta, Babják
lás mellett döntött, hogy minél Péter, Karancsaljáról Józsa Gábor.
elôbb elérje a kellemesebb menetet
50 km-en egy Szurdokpüspöki fibiztosító erdei szakaszt.
atalember Tamás Viktor is tejesítetParádiék által kijelölt útvonal az te szintidôn belül a távot.
ország egyik legszebb túraútvonala,
A leggyorsabb teljesítô Nosza
amely sokoldalúságával, látvány- György volt az 50 km-en, aki 6.40
ban és nehézségi fokokban mérve óra alatt ért célba, ô Eszédrôl érkeegyformán változatos volt, igazi zett.
sportteljesítményt, erôpróbát nyújtott a résztvevôk számára.
„Hû de jól érzem magam” kerékMátrakeresztesre április 18-án rá- pár túránkat, amely 110 és 60 km-en
zúdult árvíz keletkezési helyeit a ré- rendezôdött, július 30-án rendeztük.
gebben e tájékon túrázók fel sem isMint az várható volt a nagy kánimerték, úgy átrendezte a hatalmas kulai meleg sok indulót visszatarvíztömeg.
tott, de így is szép létszámmal és
Mint Parádi Laci elmondta, a hô- ami igazán örvendetes az ország
ségen túl meg kellett birkózni az in- nagy területeit érintô helységekbôl
dulóknak, legalább is a hosszútávon érkeztek az indulók.
indulóknak az embermagasságú
110 km-en I. helyen végzett Nécsalánnal. Reuma elleni áfiumként meth Viktor Budapestrôl BVKK; II.
aposztrofáltuk utólag a méltatlanko- Kovács Roland; III. Szász Viktor

Tények tükrében
Sándor Istvánné Palóc Ica Kampányfogás vagy lejáratás címen a Pásztói
Hírlap júliusi számában valótlan állításokat közölt írásában. Ezzel szemben most közlöm a valós tényeket:
2005 július elején, postai úton, postai
bélyegzôvel kaptam én is egy szórólapot tartalmazó levelet három példányban, amelyet Salgótarjánban adtak fel.
Késôbb kiderült, hogy Pásztón többen
is megkapták ugyanezt. Én nem tudom, hogy ki a szerzôje, de nekem tetszett. Kimentem a piacra és megmutattam Sándor Istvánnénak, aki elolvasta és arra kért, hogy fénymásoljak
belôle vagy 50-60 példányt és ô ezt
terjeszteni akarja a piacon.
Amit cikkében leír, mármint hogy
nem értelmezte a szórólap szövegét,
nem tartom valós állításnak, mert nem
értem, hogy minek a hatására írta ezt a
bizonyos cikket, vagy talán nem is Ön
írta, csak a nevét adta hozzá? Kérem
gondolkozzon, hogy mit cselekedett,
mert nagyon zavarosnak tartom ezt az
ügyet és az egész levelét.
Tisztelettel:
Tôkés Tamás SZDSZ pásztói elnöke
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SPORT
Balassagyarmat
Vitalitás
SE;
…VII. helyen végzett a pásztói
Kecskés Tamás! A leggyorsabb nôi
induló Nagy Adrien Budapest.
A 60 km-en I. helyen végzett Dr
György Zsolt Alsótoldról; II. Réde
Zsolt Szurdokpüspöki; III. Schulcz
György Balassagyarmat.
A pásztói Kecskés Máté (16 éves)
a kilencedik helyen végzett kitûnô
eredménnyel. Indultak még Vácról,
Tahiból, Szegedrôl, Törökbálintról,
Egerbôl, Oroszlányból.
Mindkét túra jól szolgálta városunk hírnevének öregbítését, a
sportturisztika népszerûsítését. Köszönet érte a rendezôknek és a segítôknek.

Szeptember 24.
Mátra túra!
Kilenc túranemben tehetnek próbát azok, akik a már szintén hagyományos Mátra Túrán részt kivánnak
venni. A Mátra 60 km, 50, 40 A, 40
B, 30, 25, 15 A, 15 B, és a Mátrai –
totyogó.
A résztvevôk érdeklôdhetnek Parádi Lászlónál 32/462-370, 30/6868995, e-mail: lacipa @freemail.hu
Illés Rudolf 32/461-886, 30/2812855, valamint a www.macsett.hu
honlapon.
Egyesületünk férfi kosárlabda
szakosztálya az ôszi idényt az NB
II.-ben kivánja folytatni. Az elôzményekhez tartozik, hogy az elért
eredmények alapján erre a szövetség alkalmasnak tartotta a szakosztályt. A megye két reprezentáns

szakosztályai a Balasagyarmati és a
St.-i Beszterce mögött mindenképpen a pásztói gárda az erre alkalmas
együttes. A szakmai irányítás kitûnô
kezekben van, Chikán István edzô
és Markó István szakosztályvezetô
személyében. A csapat minden
egyes tagja teljes erôvel segíti a két
szakember munkáját, vállalták az
egyéni felkészülés plusz feladatait.
Egyedüli gondunk az a minimális
anyagi háttér, ami fedezi a csapat
részvételét a bajnokságban.
Nincs nálunk idegenbôl igazolt
versenyzô, saját nevelésû csapatra
építünk kizárólag. Köszönet a három oktatási intézmény testnevelôinek, akik figyelemmel kisérve segítik a szakmai munkánkat.
A csapat minden tagja anyagilag
is rengeteget áldoz az indulás feltételeinek megteremtéséhez.
Kérjük azon vállalkozók támogató segítségét, akik egy tiszta és hatékony sportfeladat ellátásához hozzá
tudnak járulni és ezzel a kosárlabda
csapatunk fejlôdését, be tudnánk
hosszútávon biztosítani.
Teljes nyilvánosság elôtt szeretnénk az ügyeinket bonyolítani,
szakosztály értekezleteink rendszeresen beszámolnak az eltelt idôszak
eseményeirôl.
Kérjük minden pásztói segítségét,
amelyre ráutaltak vagyunk a város
nehéz anyagi helyzete miatt is.
Emelni szeretnénk az erkölcsös
sportértékek
maradandóságát,
amely az utóbbi évtizedekben Pásztón is akadozott.
Illés Rudolf

Labdarúgó emléktorna Mátrakeresztesen

Otthon tartották a vándorserleget
Augusztus 13-án szombaton a
déli harangszót követôen Mátrakeresztesen a helyi temetôben, testvér, feleség, szülôk és a
tornán részvevô csapatvezetôk,
labdarúgók jelenlétében Sisák
Imre polgármester megemlékezô szavai mellett koszorúzással
vette kezdetét a fiatalon tragikus hirtelenséggel elhunyt Nagy
András sportegyesületi elnök,
illetve Gubola Károly szakosztályvezetô-edzô emlékére rendezett labdarúgó emléktorna.
Ezúttal a Békástói pályán rekkenô hôségben a házigazdák mellett Csécse, Hasznos és a pásztói
öregfiúk együttese 2x30 perc
erejéig mérte össze az erejét.
Nagy Dezsô helyi fôszervezô,
Molnár István városkörzeti képviselô remek házigazdának bizo-

nyultak. Végül torna elsôségét eldöntô kemény találkozón a házigazdák csapata diadalmaskodott
a Csécse ellenében. Eredményhirdetéskor az idei tornára a város elsô számú vezetôje által felajánlott díszes vándorserleget a házigazda
mátrakeresztesi együttes csapatkapitánya Erdélyi Gyula vehette át
Sisák Imrétôl. A torna
legjobb kapusa ezúttal
Csohány Csaba Pásztó, legjobb mezônyjátékosa címet Tóth
Zoltán Csécse érdemelte ki.
A legsportszerûbb csapat díját
a Hasznos együttese, míg a torna
gólkirályi címéért járó különdíjat
Orosz Zoltán Mátrakeresztes
kapta.
Eredmények: Mátrakeresztes –
Hasznos 4-1 vez: Szabó T. gl.

Orosz Z (2), Bognár Zs., Nagy D.,
illetve Cristea
Pásztói Öregfiúk-Csécse 3-4 vez.:
Budai T. gl: Nagy B., Tózt G., dr.
Nyíri, ill. Tóth Z., Fenyvesi
P., Pásztor, Forró T.
3-4 helyért: Pásztói
Öregfiúk-Hasznos 5-1
vez.: Szállási S.
gl.: Nagy B., dr. Nyíri,
Aigler, Kapás Gy., Tóth G.
ill. Németh L.
Döntô: Mátrakeresztes – Csécse
4-3 vez.: Szállási S. gl: Ürmösi K.,
Bognár Zs., Orosz Z., Balogh J.
ill. Pusztai, Alapi, Ludányi (öngól)
Zentai József
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Zsitvai Borsos Irén:

Tavaszi tüzek
Az Accordia Kiadó
gondozásában újabb
antológia jelent meg:
„Szavak fényrajzolatai” címen, amely több
szerzônek a verseit és
prózai írásait tartalmazza. A válogatott
írások között található
a pásztói illetôségû
szerzô Zsitvainé Borsos Irén “Tavaszi tüzek” címû regényének
egy részlete, amely
magával ragadó szeretettel tükrözi az emberi lélek áradását. Gyimesi László, az Accordia Kiadó
munkatársa így ajánlja teljes ki-

Ifjú muzsikusok dala
Szól a zene, száll a dallam.
Ha szól, mindig ünnepnap van.
Gyertek, ti is idefértek!
Rólunk szól itt minden ének.
Trombitának hangja harsan,
Peng a gitár szakadatlan.
Szépen szól a klarinétom,
Lelkemet is belefújom.
Ütöm vágom, odacsapom,
Püfölöm a dobot nagyon.
Nagybôgôt ha jól megfogom,
Nem gyôzhet le, én azt tudom.
Zongorámon száz billentyû,
Kezem alatt gyorsan elnyû.
Húrja pattan hegedûmnek,
A cintányér hangja büntet.
Muzsikusok ifjú hada,
Szomorúan nem tér haza.
Mi ragyogjuk be a napot,
Világítunk sok csillagot.
Boldog mosoly szívünk ôre,
Zúgó taps a kísérôje.
Egy, ha búnak adná fejét,
Kezdjük újból az elejét.
Szabó Zoltán

adásra – olvasásra – a
mûvet:
“A részlet nem összefüggô, lineáris vezetésú, egy idôsíkon játszódó történet, hanem
emlékszilánkok szerves halmaza, lírai önélet-mondás.
Néha
tárgyilagos, szikár önéletrajz, néha lírai önvallomás. Rengeteg
értéke van: az elsô a
nyíltság, a kendôzetlen, önkínzó ôszinteség. Aki sorsáról, nagy és apró tévedéseirôl
(bûnnek ugyan nem tekinthetô)
botlásairól ilyen szépítgetés nél-

Balesetmegelôzési közlemény
A vakáció a gyermekeknek felhôtlen örömöt, a szülôknek
sokszor fejtörést okoz. A nyár
sok gyermeket vonz a szabadba, játszóterekre. Elôtérbe kerülnek a szabadidôs tevékenységek, egyre több gyermek jelenik meg az utakon görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral. Ez a felnôtt közlekedôkre is nagyobb felelôsséget ró.
A Városi Balesetmegelôzési
Bizottság ezúton szeretné felhívni a jármûvezetôk figyelmét,
hogy azokon a helyeken, ahol
gyermekek megjelenésére fokozottabban számítani lehet (játszóterek, táborok, lakótelepek,
strand) különösen körültekintôen
közlekedjenek. Számítsanak arra, hogy a gyermekek figyelmetlenül, körültekintés nélkül léphetnek az úttestre. A kerékpárral
közlekedô gyermekeket fokozott

LAPUNK RENDSZERES TÁMOGATÓI:
Vabau Bt. Francia Pékség
Mester Iparcikkbolt
IPOSZ
RECO Kft.
Megabyte Számítástechnika
Tóth Szerelvény ‘98. Kft.
Mûvészellátó és Minigaléria
Fókuszelektron Mûszaki Bolt
Dél-nógrádi Vízmû Kft.
Elektron Villamossági
Szaküzlet

küli korrekt önkritikával képes írni, az többre is képes. Ha összeáll
a regény, s ezt az alapértéket következetesen érvényesíti a mû
egészében, nem csak tanúsághordozó, hanem mintaadó mû is lehet.”

Tájékoztatjuk a
szülôket, hogy a
tanévnyitó ünnepély a Dózsa
György Általános
Iskolában
2005. augusztus
31-én 17.00 órakor lesz a Nagymezô úti épület
udvarán.

Városgazdálkodási Kft.
Boltív Tüzép Kft.
Korona Gyógyszertár
EGLO Magyarország Kft.
Siena Kft.
Két Textilház Kft.
Besenyei Autó Kft.
Takarékszövetkezet
Gigabyte Számítástechnika
Lakat Gumi Kft.
VS Computer Kft

óvatossággal közelítsék meg,
számítva annak karjelzés nélküli,
hirtelen irányváltoztatására, bizonytalan iránytartására.
A Városi Balesetmegelôzési
Bizottság kéri a szülôket, hogy
hívják fel a gyermekeik figyelmét a nyári szünidô veszélyeire,
a gyalogos-, kerékpáros-, és utasközlekedés legfontosabb szabályaira. (pl.: álló jármû mögötti áthaladás, körültekintés nélkül az
úttestre lépés stb.) Ellenôrizzék
gyermekük kerékpárjának üzembiztonságát, elôírásszerû felszereléseinek meglétét, mûködôképességét (kormány, fék, lámpa
stb.).
A gyermekek helyes közlekedésre neveléséhez, a balesetek elkerüléséhez alapvetô, hogy a szülô önmaga is mutasson példát
akár gyalogosan, akár jármûvezetôként közlekedik. A nyári szünidôben is mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

Szeptemberi lapzárta
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat
illetve mindazokat, akik a Pásztói
Hírlap szeptemberi számában cikket, közleményt, fotót, levelet,
hirdetést szándékoznak megjelentetni, hogy a lapzárta idôpontja
szeptember 9, déli 12 óra. Kérjük,
hogy határidôig juttassák el igényüket a polgármesteri hivatal titkárságára, vagy az intézményirányítási
osztályra.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelôje, az
OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 BUDAPEST VIII., AURÓRA U. 11., TEL.: 303-47-38, FAX: 303-47-44
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