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Eskütétel Szent István napján

2005 október 1–2, nyitva 9–18 óráig

Pásztó és Ruffec testvérváros

IX. Pásztó Expo Regionális
Kiállítás és Vásár

Augusztus 20-án Pásztó történelmi emlékhelyén, a romkerti
Szent István szobornál szabadtéri szentmisével kezdôdött az államalapító tiszteletére rendezett
városi ünnepség. Az ünnepi köszöntôt Sisák Imre polgármester, országgyûlési képviselô tartotta.
A Szent István-napi ünnepség
keretében testvérvárosi megállapodást írtak alá Pásztó és a franciaországi Ruffec között a két önkormányzat képviselôi. A pásztói
gimnázium három diákja kezdeményezte a kapcsolatot, amely
1996-ban önkormányzati szintûvé
alakult, ennek értelmében a két város elvi megállapodást kötött kapcsolataik továbbfejlesztésére. E
szerint 1997-ben együttmûködési
megállapodást írt alá a két önkormányzat, deklarálva kereteit, fô
céljait. Azóta évente delegációk
váltották egymást, szakmai, gazdasági és civil kapcsolatok alakultak. Két évvel ezelôtt felvetôdött
az a szándék, miszerint a kapcsolatokat testvérvárosi szintre kívánják
fejleszteni. Most augusztus 20-án
ezekrôl a tényekrôl is szót ejtettek
ünnepi beszédeikben a megállapodást aláíró polgármesterek.
Ruffec polgármestere, Bernard
Charbonneau kiemelte, hogy a hagyományos magyar és francia vendégszeretet mellett megismerkedhettek egymás gazdag kulturális
örökségeivel, intézményeivel, és
örömükre szolgál, hogy civil szer-

Október 1-én kilencedik alkalommal nyitja meg kapuit a Dózsa iskolában a Pásztó Expo. A
rendezvény gyökere Luxemburgi
Zsigmond királyig vezet, aki
1407. április 26-án Budával egyszerre adta meg a városi és vásártartási jogot Pásztónak. Ilyen történelmi örökséggel kevés város
büszkélkedhet. Ennek tudatával
– a város jövôképének kedvezô
alakítására, kisugárzására, isvezeteik mintát szolgáltattak a mertségének bôvítésére indult útpásztói civil szervezetek mûködé- jára 1997-ben az elsô rendezvény.
séhez. Kitért arra is, hogy az uniós
Pásztó neve, a város képe, értékalkotmányra adott francia „nem”
Franciaország uniós elkötelezett- rendje egyre ismertebbé vált a kiálségén nem változtat, a testvérváro- lítások során mind a szakemberek,
si fogadalom aláírása ennek is a ki- mind a látogatók körében. Ennek
fejezôje. Befejezésül kiemelte az érdekében tovább kell szélesíteni a
aláírás dátumának jelképes üzene- város piacgazdasági és kulturális istét: Magyarországon augusztus 20. mertségét, tovább kell bôvíteni a
államalapító Szent István ünnepe, Pásztó Expo létjogosultságát. A
míg Franciaországban a ciszter résztvevôk aktívabb marketingmozgalmat elindító Szent Bernard munkájával új ötletekkel, újabb termékek és szolgáltatások értékesíténapja.
Sisák Imre, polgármester beszé- sének ösztönzésére kell törekedni.
Most, 2005-ben a Pásztó Expo
dében kiemelte, hogy ennek az
együttmûködésnek több mozgató- IX. Regionális Kiállítás és Vásár
rúgója van, mint azt gondolnánk. célja, hogy tovább szolgálja a gazAz eddig kialakult kapcsolatok dasági fellendülést, még pezsdítôbmellett ismerni kell azokat a gyö- ben hasson a kapcsolatok teremtékereket, amelyek összekötik a két sére, a közéletre, a kultúrára.
A legfôbb cél, hogy nívós rendeznépet. Utalt arra, hogy az a ciszter
szerzetesrend, amely Pásztó fejlô- vénnyel, vásárlási és szórakozási
désében jelentôs szerepet játszott, lehetôséggel várja a város, a megye
a Franciaországi Citeauxban szü- és a régió lakóit, a kiállítóknak peletett meg, továbbá arra is, hogy dig lehetôvé tegyék, hogy megisSzent István király attól a II. Szil- mertessék magukat a lehetséges
veszter pápától kért koronát, aki az partnerekkel és ügyfelekkel, ezzel
elsô francia pápa volt, és aki ráadá- új üzleti esélyeknek adjanak lehetôsul a Ruffec-tôl nem olyan messze séget.
A vásár és kiállítás létjogosultsálévô Aurignac-ban született. Reményét fejezte ki, hogy az elkövet- gát mi sem bizonyítja jobban, mintkezendô évtizedekben Pásztó és hogy ezévben is több mint 80 kiállíRuffec között elmélyülnek a kap- tó várható. Mind a kiállítók, mind
csolatok, kulturális, szociális, pedig a szervezôk egyetértenek abegészségügyi, oktatási, sport és a ban, hogy ez az esemény kiváló legazdaság területén egyaránt magas hetôséget teremt a térségben mûködô és dinamikusan fejlôdô vállalkoszintre fejlôdnek.
Végezetül a két város polgár- zások termékeinek, szolgáltatásaimestere aláírta a megállapodást és nak bemutatására, üzleti tárgyalások lebonyolítására.
letette a testvérvárosi esküt.

A rendezvények a helyi és a regionális cégek bemutatását üzletkötéssel, kóstolókkal, valamint a térségek amatôr és folklór együtteseinek fellépéseivel, a képzômûvészek
kiállításaival, továbbá a pásztói kistérségi, a városfejlesztési programok bemutatásával jó alkalmat ad a
megismerésre, a továbbfejlôdésre.
Az elmúlt évihez hasonlóan Civil
Expo címen a város civilszervezetei
is bemutatkoznak, A regisztrált látogatók naponta tombola sorsoláson vesznek részt.
Az idei képzômûszeti kiállításon
újra megjelennek a város tehetséges
alkotói, író- költôi könyvvásárt rendeznek. Zsigmond király fából való
megformálását itt kezdi vésni Óvári
Csaba faszobrász (a faanyagot Bognár Béla ajánlotta fel), amelyhez
jelképes faragással a vásár résztvevôi is bekapcsolódhatnak. Itt kerül
sor Orosz Gergely diákíró regényének bemutatására, amely a Nógrád
Média kiadó támogatásával készült.
Orosz Gergely Pásztóról készült
filmváltozatainak bemutatására is
sor kerül. A pásztói képzômûvészek pedig Vizuális Mûhely címen
alkotókör megalakítását tervezik. A
kiállítás és vásár ideje alatt a város
civil szervezetei is fórumot tartanak. A városi rendôrség október 2án délelôtt rendezi a Közlekedik a
család címen vetélkedôjét. Ugyanakkor rendôrségi és tûzoltósági bemutatókra is sor kerül. A megyei fôparancsnokság katonai toborzót
szervez.
Október 1-én a gazdaságfejlesztés lehetôségérôl vitafórumot tart a
Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány.
Ezen a napon negyedik alkalommal
indul a Pásztó Expo bográcsos fôzôversenye is. Az Expo Szépségverseny mellett újdonság lesz az
Expo Táncverseny lányoknak, fiúknak. Mindezeket a Pásztói Pálinkaparádé kíséri a Rézkatlan Kft. 15 féle gyümölcspárlatából, valamint a
Borparádé a mátraaljai borok háza
és Kasza György kínálatával.
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Segítség a mátrakeresztesi
általános iskolásoknak

2005. szeptember

Lesz megnyugtató megoldás?

Az ÉMÁSZ vezérigazgatóságának képviseletében a mátrak- A mátrakeresztesi természeti ka- gatásnak, egy az érintettek szeméeresztesi általános iskolás gyerekeknek beiskolázási csomagokat tasztrófa óta már több mint négy lyiségi jogait nem sértô, de mások
adtak át a Polgármesteri Hivatalban
hónap telt el. Ez alatt az idô alatt számára is nyilvános kárfelmérési
Nagy Örömmel vettük Dr. Konrad
Muzenbrock úr, az ÉMÁSZ Rt igazgatósági tagjának felajánlását aki az
áprilisi mátrakeresztesi természeti
katasztrófa által okozott károk enyhítésének céljából személyes látogatást tett a településen.
Az ott tapasztaltak arra késztették, hogy a gazdasági társaság anyagi támogatásán túl, a budapesti

székhelyû Thomas Mann Lionsclub
tagjaként személyesen is segítse a
mátrakeresztesi általános iskolás tanulók iskolakezdését. Az elôkészítô
munkálatok után 2005. augusztus
25-én Pásztó Város Önkormányzatának kistanácskozó termében a
húsz rászoruló gyermek és szülô
nagy érdeklôdéssel várta az ajándékokat. Ennek átadásában Marita
Muzenbrock asszony és Bachmann
Katalin segédkezett, akik nagy figyelemmel, személyre és életkorra
szabottan vásárolták meg és készítették elô az iskolatáskákat, tolltartókat és egyéb kiegészítôket.
Az érintettek és szüleik hálás szavakkal köszönték meg a segítséget
és az adományozóknak munkájukhoz további sok sikert, erôt és egészséget kívántak. Az önkormányzat a
gyermekeknek üdítôvel és süteménnyel kedveskedett.
Mészáros Sándor

Megalakult a pásztói Fidelitas
Szeptember elején megalakult a
Fidelitas pásztói csoportja. A Fidelitast 1996-ban néhány tucat fiatal
hozta létre, de mára már egy több
mint kettôszáz csoportból és tízezer tagból álló szervezetté nôtte ki
magát. A Fidelitas az ország legnagyobb jobbközép ifjúsági szervezete, amely a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség egyik társszervezete.
Szeptember 9-én délután Kriston Péter alpolgármester, a Fidesz
választókerületi elnöke, Bíró Márk
a Fidesz megyei választmányának
alelnöke, és Pindroch Szilárd a Fidelitas Nógrád Megyei Választmányának elnöke, míg 10-én Zsiga
Marcell, a Fidelitas egyik országos
alelnöke vett részt a pásztói cso-

port alakuló gyûlésein. A csoport
elnökének ifj. Gömbicz Nándort,
alelnökeinek pedig Czirbusz Juditot és Mikula Tamást választotta.
Külön köszönetet szeretnénk
mondani Kriston Péternek, aki
rengeteget segített abban, hogy
Pásztó városában is megalakulhatott a Fidelitas. Reméljük, hogy
méltóképpen tudjuk képviselni a
helyi ifjúság és városunk érdekeit.
Szeretettel várjuk azon tizennégy
és harmincöt év közötti fiatalok jelentkezését, akik szeretnének részt
venni a csoport munkájában.
Elérhetôségeink:
06-30-910-7217,
info@paszto.fidelitas.hu
Fidelitas Pásztói Csoport

megtörténtek a gyors és haladék- adatsorral, valamint egy szigorúbb,
talan mentési munkák, folytatód- de egységesebb szempontrendszer
nak a hosszabb idôt igénybe vevô felállításával.
helyreállítási feladatok.
Talán ez lehet az oka, hogy még
négy hónap elteltével is sokan keA városrész lakói megtapasztal- resnek meg bennünket Mátrakehatták az emberi összefogás, a szoli- resztesrôl, a problémáik és más eldaritás, az együttérzés minden pozi- lentmondások kezelésének érdekétív elemét.
ben.
A jelentôs állami segítségen túl, a
Nem értik miként adódhat az,
különbözô cégek, a karitatív szerve- hogy egy adott utcában – minden lazetek mellett a társadalmi és egyéni kóházat érintô árvíz esetében – mifelajánlásokon keresztül, igen sokan féle szempontrendszer szerint lehefogtak össze a bajbajutottak megse- tett a többség jogos kárigény kielégítésére.
gítése mellett, másokat (pl. szomEnnyi idô elteltével végre talán szédokat) figyelmen kívül hagyni.
már megnyugodhatnának a kedéPásztó Város Önkormányzatának
lyek Mátrakeresztesen.
képviselôiként szeretnénk végre
A történtek után, a sok-sok kedve- tisztábban látni.
zô tapasztalat ellenére mégis több
Korábban azt hittük, hogy a hivamátraketesztesi lakosnak rossz a talos adatok a képviselôtestületi üléhangulata. Általánossá vált egyfajta sen kapott információk mennyisége
szóbeszéd a károsultak megsegíté- elegendô alapot nyújt számunkra az
sének aránytalanságairól, a pénzek eligazodáshoz. Most mégis azt tanem minden esetben szakszerû pasztaljuk, hogy még több konkrét
és igazságos felhasználásának és információ és néhány fontos döntés
elosztásának körülményeirôl.
szükséges a dolgok megnyugtatóbb
Az elmúlt hetekben több televízi- lezárásához, és a lakosság tájékoztaós és sajtóbeli megnyilvánulás is tásához.
történt a vitatott kérdésekben.
Huczekné Rétvári Mónika
Véleményünk szerint elejét leheReviczki László, Tari Ottó
tett volna venni a mátrakeresztesi
Palaticzky János
pletykáknak, és az egymásra mutoönkormányzati képviselôk

Kaliforniai Fantom

Accordia-antológiában
–
Az Accordia Kiadó gondozásá- mondja magában Megkérdeztük a Csodát címen ról a fiatal szerújabb gyermek- és ifjúsági irodalmi zô. – Magamantológia jelent meg, amely tizen- ról csak annyit,
egy fiatal szerzô verseit és prózai hogy szeretek
írásait tartalmazza. A válogatott írogatni, zenét
írók között található a 15 éves Orosz hallgatni írás közben és gyakran kéGergely, a pásztói Mikszáth Kál- sôig fennmaradok éjszakánként…,
mán Gimnázium tanulója – Kalifor- de nem panaszkodom.
niai Fantom címû regényének A pri– Örülök, hogy mögöttem állnak
madonna fejezete.
barátok, támogatók, akik segítenek
– Ez a második szereplésem az elômenetelemben.

2005. szeptember

Hitelesen április 18-ról
Az elmúlt hetekben szem- és fültanúi lehettünk annak, hogy az április 18-20-án Mátrakeresztesen bekövetkezett természeti katasztrófából egyesek politikai tôkét kívántak kovácsolni. A szerencsétlenül járt emberekkel példálózva választási kampányt indítottak.
Pásztó Város Polgármestereként fontosnak tartom, hogy mindenkor a tényekhez ragaszkodva politikamentes tájékoztatást adjak a
mátrakeresztesi eseményekkel összefüggésben.
Ezt kívánja a közvélemény, és
azok a magyar emberek, hivatásos
vagy önkéntes segítôk, akik éjt
nappallá téve dolgoztak a mátrakeresztesi természeti katasztrófa
káreseményeinek elhárításán. Az
elmúlt idôszak vitái a Magyar
Köztársaság Belügyminiszterének 35 millió forint összegû vissza nem térítendô támogatása körül alakultak ki.
Ezért a közérthetôség szempontjából fontosnak tartom, hogy
Dr. Lamperth Mónika Belügyminiszter asszony levelébôl szó szerint idézzek:
„A rendelkezésre álló adatok
alapján megállapítható, hogy az
önkormányzat számára jelentôs
terhet jelent a kötelezô feladatok
ellátása, a rendkívüli idôjárás kö-
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vetkeztében felmerült védekezési
és egyéb költségek kifizetése, valamint a lakosok ellátása, esetenként a lakhatás elemi feltételeinek
megteremtése.
A fentiekre tekintettel a kötelezô feladatok zökkenômentes ellátása és a mûködôképesség fenntartása érdekében az önkormányzat számára – a mûködésképtelen
helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen rendelkezésre
álló elôirányzat terhére – 35 millió
forint összegû vissza nem térítendô támogatást biztosítok.
A megítélt támogatást az önkormányzat a mûködôképesség biztosítása érdekében elsôdlegesen a
kötelezô feladatok ellátására, a
halasztást nem tûrô védekezési
költségek megtérítésére, a lakos-

ság ellátására és az elemi lakhatási feltételek biztosítására fordíthatja.”
A támogatás felhasználásának
jogszerûségét vitatta Juhász Gábor úr a BM Politikai Államtitkára. Erre tekintettel a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatalnál
törvényességi vizsgálat elvégzését kezdeményezte.
A Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal a vizsgálatot elvégezte,
és szó szerint idézve az alábbi
megállapításokat tette Pásztó Város Önkormányzata döntéseivel
összefüggésben:
„A vízkárelhárításra fordítandó
összegek meghatározása szinkronban van a belügyminiszter által meghatározott támogatási feltételekkel.
Fentiek alapján megállapítható,
hogy 35 millió forint belügyminiszteri támogatással összefüggésben az önkormányzat a szükséges döntéseket határidôben és
jogszerûen meghozta. A feladatok
teljesítése, illetve a pénzfelhasználás folyamatosan történik.”
Bízom benne, hogy a törvényes-

ségi felügyeletet gyakoroló Közigazgatási Hivatal megállapításai
mindenkit megnyugtatnak.
Pásztó Város Önkormányzata a
mátrakeresztesi árvízkárosultak
érdekében minden szükséges intézkedést megtett és a jövôben is
megtesz. A kártérítés mértéke természetesen az április 18-20-án
bekövetkezett károkkal arányban
álló, azok részére, akik a szükséges bejelentéseket megtették.
A lakhatást szolgáló ingatlanokban, illetve melléképületekben, mûhelyekben, garázsokban
bekövetkezett kár mértéke a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szakvéleményével is
alátámasztva 114 millió 214 ezer
forint volt. A kárt szenvedett mátrakeresztesi állampolgárok az elmúlt idôszakban az államtól, a
biztosítóktól, az önkormányzattól
és az adományozóktól összesen
több mint 200 millió forint támogatásban részesültek.
Pásztó Város Polgármestereként munkatársaimmal együtt
minden állampolgárnak állunk
rendelkezésére a szükséges információkkal a személyiségi jogok
tiszteletben tartását figyelembe
véve.
Sisák Imre polgármester

Több energiát fordítunk mások vádolására, mint a vád tárgyának gyógyítására
A Magyar-Francia-Belga
Baráti Társaság felhívása
Értesítjük az érdeklôdôket,
hogy 2005/2006 tanévben
újra indítjuk

francia
nyelvtanfolyamunkat
A tanfolyam díja
(mely egyben a Társaságunk éves
tagdíja is) 2.000 Ft.

Jelentkezni lehet:
a Mikszáth Kálmán
Gimnázium, MagyarFrancia Kéttannyelvû
Tagozat titkárságán
Pásztó, Fô út 58. fsz. 7
terem. Tel: 32/463-116
Elsô találkozás:
2005. szeptember 29-én
(csütörtökön) 17.00 órakor
a fenti címen.

A tett értéke
Pásztón szorongva néztük a keleti eget, ahol sötét felhôk gyülekeztek és baljós villámok cikáztak. – Ott nagy esô lehet, talán
jég is, egészen közel. Lehet,
hogy már Hasznoson is.
Ott még nem, de Mátrakeresztesen 2005 április 18-án délután
megdördült az ég. A fekete felhôbôl sûrû cseppekben átláthatatlan
függönyt képzett az esô. A hegyek
közé bújt település órák alatt az
elemek martalékává vált.
A lezuduló hatalmas víztömeget nem bírta el a patakmeder. Az
áradat óriásköveket sodort lefelé,
pusztítva mûhelyt, házat, utat, hidat, mindent, ami útjában volt.
A hír eszközök: újság, rádió, tévé hetekig a természeti csapásról
számolt be és megmozdultak a segítô kezek is. Emberek, gépek
százai próbálták menteni a menthetôt. Jött pénzbeli segítség is: államtól, segélyszervezetektôl, vállalatoktól, cégektôl, egyénektôl
egyaránt.
A település augusztus 14-én
rendezett falunapon köszönte meg
mindenkinek a segítséget, amel-

lyel enyhíteni próbálták az enyhíthetetlent.
A köszönetet a város
polgármestere tolmácsolta a vállalatoknak, segélyszervezeteknek,
mûvészeti
csoportoknak, egyéneknek, mindenkinek.
De ki köszönte meg
neki?
Neki, aki napokon át éjt nappallá téve szervezte, irányította, segítette a munkát. Fizikai és lelki segítséget is nyújtva bátorította, bíztatta az elkeseredetteket, irányította a segítôket, fogadta a látogatókat.
Ki köszönte meg neki?
Talán azok a személyek és újságok, akik szenzációt keresnek és
fegyvert akarnak kovácsolni maguknak az emberek nyomorából?
Ha bebizonyosodik – mint
ahogy bebizonyosodott –, hogy
valótlanságot állítottak és elhintették a megbízhatatlanság kiírthatatlan gyommagvát, vajon
ugyan úgy tele lesznek-e az újságok az elnézés, a bocsánatkérés

megnyugtató kijelentéseivel, vagy errôl
hallgatnak?
Ez már nem hír, pedig
jól tudják, hogy ott,
ahol valakit igazságtalanul vádolnak, ott a
lélekben sebek keletkeznek, amit gyógyítani kellene.
Az emberiség gyermekbetegsége, hogy amilyen
könnyen vádolnak, olyan nehezen
ismerik el, hogy tévedtek, s a bocsánatkérés pedig hihetelen nehézségeket jelent.
A „köszönöm” vagy „bocsánatot kérek” szavakat kimondani sokaknál terhet jelent, pedig ez a
megsértetteknél, megvádoltaknál
lelki megnyugvást adhat, ami sokszor többet ér minden anyagi értéknél.
Hiszem, hogy sokan egyetértenek velem, így az ô nevükben is
megköszönöm Polgármesterünknek áldozatos munkáját, amit
Mátrakeresztes település rész és
annak lakossága érdekében az árvíz idején és azóta kifejtett.
Simon Imre
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Kanadai-magyar õslénytani ásatás –
immár harmadszor
2005. július 19. és augusztus 3.
között a Torontói Egyetem Embertani Tanszéke és a Pásztói
Múzeum ezúton is megszervezte
azt a közös õslénytani ásatást,
melyet Felsõtárkány község határában immár a harmadik
nyáron folytatunk. A Pásztói
Múzeum által 1982. óta szervezett kutatótáborok sorában ez
volt a huszonkettedik.

A begyûjtött õsmaradványok
feldolgozása során kettõ – a tudományra nézve teljesen új – kihalt
hörcsögfajt is leírhattunk.
Mindezek alapján a Felsõtárkányi-medence
leletegyüttesei
egyedülálló betekintést tesznek
lehetõvé a 11-12 millió évvel
ezelõtti késõi szarmata korszakban lejátszódott éghajlati és környezeti változásokba.
Hagyományainknak
megfelelõen nomád körülmények között
táboroztunk a Barát-réten, tehát
sátrakban laktunk, ételeinket a
helyszínen magunk fõztük, lavór-

ban mosakodtunk és hangulatos –
de az ÁNTSZ követelményeit kielégítõ – deszkabudit használtunk.
A komoly tudományos munkálatok mellett délutánonként ezúton is lehetõséget biztosítottunk
túrázásra (ezúttal a Tar-kõre kaptattunk fel) és egyéb szabadidõs
programokra. A vaskos diákhumorral fûszerezett avatási szertartás idén sem maradt el. Három fõ
kis jelvényt, kettõ pedig nagy jelvényt kapott, köztük egy kanadai
kolléganõ.
Ezúttal is köszönettel tartozunk

Szokás szerint az õslénytani
ásatások mindhárom munkafázisát, a kitermelést, az iszapolást és
a válogatást három brigádban a tábor teljes idõtartama alatt végezhettük, ami fõleg annak köszönhetõ, hogy az idei nyár legszárazabb két hetét sikerült kifognunk.
A munkafolyamat részletes leírását most nem ismételném meg, a
Pásztói Hírlap 2004 szeptemberi
számában ezt már ismertettem .
Tevékenységünk eredményeként a felsõtárkányi „Güdör-kert”
szelvényében immár három
õsmaradvány-tartalmú réteget tártunk fel. Közülük kettõ ezres
nagyságrendben szolgáltatott leleteket (csigák héjait, halak, békák, kígyók, teknõsök, valamint
rovarevõk, rágcsálók és patások
csontmaradványait). Hasonlóan
gazdag leletanyagot produkált a
Felsõtárkányt Egerrel összekötõ
mûút mellett feltárt lelõhely,
melynek anyagáról már elkészült
a tudományos leírás.
Napernyõ alatt dolgozó bányászbrigád

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlésének ösztöndíj kuratóriuma Pályázati
felhívása középiskolás diákok, egyetemi, fõiskolai hallgatók támogatására
A támogatás célja: a tanulók szülõföldhöz való kötõdésének erõsítése és a megye szellemi értékeinek gyarapítása.
A pályázók köre:
Nógrád megye területén állandó
lakóhellyel rendelkezõ, középiskolai vagy államilag elismert oklevelet adó felsõfokú intézmény nappali tagozatán egye-temi, fõiskolai
tanulmányokat folytató, szociálisan hátrányos helyzetû diákok.
Támogatás feltételei:
* Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázó
családjában az egy fõre jutó havi
jövedelem nettó összege ne haladja meg az elbírálás idõpontjában érvényes öregségi nyugdíj-

minimum összegének másfélszeresét. (2005. szeptember 1-jén
37.050 Ft)
* Középiskolás pályázó esetén az
ösztöndíjra való jogosultság feltétele a pá-lyázat benyújtása
elõtti két félévben legalább 3,75
– bizonyítvánnyal igazolt –
tanulmányi eredmény. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a
diákszervezetekben végzett
közösségi munka.
* Felsõoktatási intézményben tanulmányokat folytató pályázó
esetén elõnyt jelent a pályázat
benyújtása elõtti félévben elért
legalább 3,51 – lecke-könyvvel
igazolt – tanulmányi eredmény.
* Elsõ évfolyamos pályázó esetén
a pályázat benyújtását megelõzõ
félévben elért tanulmányi ered-

ményt kell figyelembe venni.
Támogatás mértéke:
* Középiskolás pályázók esetében
10.000 Ft és 20.000 Ft közötti
összeg egyszeri alkalommal, egy
tanévre.
* Felsõoktatási intézményben
tanulmányokat folytató pályázó
esetén 10.000 Ft és 15.000 Ft
közötti összeg/hó, 10 hónapra.
A pályázat beadásának
határideje: 2005. szeptember 30.
A pályázatot hiánytalanul kitöltött
adatlappal, az adatlapon részletezett mellékletekkel, „ösztöndíj pályázat” megjelöléssel a következõ
címre kell benyújtani:
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyûlésének Hivatala
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2005. szeptember
mindazoknak, akik támogatásaikkal lehetõvé tették a tábor megvalósítását:
Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok, Torontói Egyetem, Pro Renovanda Cultura
Hungariae Alapítvány, Nógrádi
Mecénás Alapítvány, Nemzeti
Alapítvány, Sisák Imre Országgûlési Képvisel, Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
A tábor munkájában részt vettek: Kerezsi Szilárd, Hír István,
Sípos Péter, Szabó katalin, Varga
Alexandra, Darázs Klaudia, Sréter Kinga, Virág Attila, Dósa Katalin, Buron Krisztián, Sáron
András, Holló Dániel, Klarianka
Csaba, Horváth Boglárka, Dósa
Márton, Dósa Péter, Holló Nikoletta, Bereczki Krisztina, Horváth
László, Nagy-György Sándor,
Tóth Róbert, Imre Lajos, Sramkó
Nóra, Tóth Réka. Hírné Fodor
Erika.

A pásztói Városi Könyvtár csatlakozva az országos rendezvényhez

Wass Albert
vers- és prózamondó versenyt
hirdet
A rendezvény helyszíne:
Teleki László Városi Könyvtár
Címe: 3060 Pásztó, Nagymezô út 3.
A verseny ideje:
2005. december 8. (csütörtök)
Nevezési határidô: 2005. október 15.
A versmondók két életkori
kategóriában nevezhetnek:
14-24 éves korosztály
24 év felettiek
A versenyre nevezni lehet maximum
5-6 perces elôadással Wass Albert
illetve a „Balassi Kard” kitüntetésben
részesült magyar költôk mûveibôl.
A nevezésnek tartalmaznia kell: név,
lakcím, életkor és az elôadandó mû
címét (részlet esetén a fénymásolatot).
A versenyre nem nevezhet mûködési
engedéllyel rendelkezô elôadómûvész. Mindkét kategóriából az elsô két
helyezett jut a 2006. január 7-én Bonyhádon megtartandó országos döntôbe.
Jelentkezéseket a mellékelt nevezési
lap leadásával a Teleki László Városi
Könyvtárba (Pásztó, Nagymezô út 3.)
várjuk október 15-ig.
„Balassi Kard” kitüntetésben
részesült magyar költôk:
1997. Tóth Bálint
1998. Döbrentei Kornél; Wass
Albert ugyanekkor életmûdíjként
megkapta, halála miatt fia vette át
késôbb
1999. Nagy Gáspár
2000. Buda Ferenc és posztumusz
posztumusz Gérecz Attila
2001. Utassy József

2005. szeptember
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Beszélgetés Manusek Bélával, a hasznosi pince tulajdonosával

Az elfelejetett vári pince
Éveken át jártam el a Csenterivár romjai alatt anélkül, hogy
akár észre is vettem volna az alatta megbúvó pincerendszert. Pedig
elég régóta ott van. Már a múlt
század elején is említették a monográfiaírók, miszerint is 1826ban gróf Andrássy András tulajdona volt. Kisebb koromban azt
hittem, ez valamilyen titkos búvóhely és ide bújnak el a környékbeli „kalózok”. Ma már tudom,
hogy nem a tolvajok lakhelye, hanem Manusek Béla birodalma.

detve, alakítottunk egy pinceszövetkezetet, de sajnos ez nem volt
hosszú életû. Azóta én csinálgatom,
a mindennapi életben is, traktorozok, permetezek és persze mellette
az alapszakmámban, a vendéglátásban is próbálok érvényesülni.
– Nem gondolt még arra, hogy
társakat kellene keresni ehhez a szôlészet-borászathoz? Bár a pinceszövetkezet nem úgy alakult, ahogy
várta…
– Nem volt azzal tulajdonképpen
semmi baj, a szándék megvolt. Csak
hát a tagok közül azóta az egyik kül– Én itt gyerekeskedtem. A „Mo- földre ment, a másik megbetegedett,
csáron” laktunk egy kis házban há- a harmadik meg idôs hozzá. Sajnos
rom testvéremmel, szüleimmel, nem megy ez egyik napról a másiknagyanyámmal együtt. Amikor ô ra, és egyénileg ez nem is menne.
meghalt, akkor költöztünk fel Nagy- Annak idején a hegyközséget is én
bátonyba. – kezdte a beszélgetést. – kezdtem el alapítani, ez most is fonAmíg itt laktunk, addig ilyen klott- tos testületi és állami feladatot lát el
gatyás, zsíroskenyeres gyerek vol- szinte ingyen. Nem képes túl soktam. Nagyszüleimnek már akkor is mindent elvégezni, mert nincs meg
voltak erre földjeik és jött a kárpót- hozzá a megfelelô eszközrendszere,
lás. Akkoriban én is erôsen be vol- de életképes és mûködik. Azért nem
tam oltva ezzel a szôlészet nevû be- ártana még nagyobb összefogás és
tegséggel és a környékbeli szôlôket lelkesedés, természetesen nem csak
akkor már én béreltem, így a kárpót- itt a kistérségben, a helyi szôlôsgazlási jegyeket is így használtuk fel. dák körében, hanem összességében
Ez lett aztán a nagy vesztem, mert is. Itt a mikrotérségben látom, hogy
azóta sem tudok kigyógyulni belôle. mindenki szorgalmasan dolgozik,
Persze egyáltalán nem bánom, hisz becsülettel, de nem tud belôle toúgy gondolom, hogy ma is ez az vábblépni, mert szûkösek a lehetôegyik legszebb tevékenység. Sajnos ségek. Elsôsorban az árakkal van
anyagilag nem mindig hálálja meg, gond, hisz a piac nem ismeri el ármindazt, amit beleadunk. Ami fon- ban azt a munkát, amit itt befektettos még a szôlészet mellett, az a bo- nek a szôlészetbe, borászatba. Ez kirászat, ezt együtt kellene mûvelni, csit tôkeszegénnyé teszi az itteni
akkor lenne jó. Aztán felfigyeltem vállalkozókat. Bízom benne, hogy
arra, hogy ez a pince meg van hir- mindez változni fog a közeljövôben.

Szerintem a borászatra kellene inkább koncentrálni, tartjuk a kapcsolatot a gyöngyösiekkel, egriekkel,
különbözô borversenyekre járunk.
– Voltak-e sikerei a különféle
hasznosi borokkal?
– Szép eredményeket érünk el, a
legutóbbi országos versenyen egy
ezüst és két bronzérmet sikerült szereznünk a borokkal, amelyek itt a
pincében születtek. A technológián
persze még lehetne fejleszteni.
– Mit lehet még tudni magáról a
pincerendszerrôl?
– A hômérséklet kb. 1,5 fokot ingadozik itt télen és nyáron, van egy
szellôzô is, amit ha megnézünk láthatjuk, milyen mélyen is van ez a
pince, ezt fent is lehet látni, van egy
szép kupolája. Érdekes, hogy egészen a tavalyi évig ez légópinceként
volt számon tartva, az idôsebbek talán még emlékszenek, hogy itt voltak a háborús idôkben. És amire
még én is jól emlékszem, az úgynevezett „vári asszony”.
– Róla találtam pár sort egy Nógrád megyérôl szóló könyvben, állítólag egy Almássy leszármazott
volt. Ô tartotta magát az egész vár és
a pince birtokosának.
– Kisfiú koromban élt itt. A pincével szemben volt egy kis háza, mindig pötyögött az írógépén, rózsás ruhákban járt, kifestette magát… Ez
akkoriban nagyon különös volt. Azt
hittük, hogy boszorkány.
– Visszatérve a pincére. Milyennek látja a jövôt? Van aki tovább
fogja vinni a szakmát?
– Én nagyon szerencsésnek érzem

Rákóczi levele a pásztóiakhoz
A levélre a hatvanas évek végén
bukkantam a Nógrád Megyei Levéltárban, amikor a készülô monográfiánkhoz gyûjtöttem az
anyagot, s természetesen az 1970ben megjelent Pásztó történetében már szerepelt a számunkra
igen jelentôs írás.
Egy évvel ezelôtt az egyik cikkemben már utaltam erre a dokumentumra, és idéztem is belôle.
Ezúttal az egész levél néhány vonatkozását értelmezem.
Az aktualitást az adja, hogy ezekben a napokban Nógrád megyében,
s elsôsorban Szécsényben az 1705ös országgyûlés kapcsán bizonyosan több szó esik a szabadságharc
eseményeirôl és hétköznapjairól,
mint más városokban, és ez érthetô

is a Borjúpáston történetek fontosságát illetôen.
Számomra az egyik meglepetés
az volt, hogy évszázadokon keresztül (1836-ig) a latin volt a hivatalos
nyelv Magyarországon, s Rákóczi
mégis magyarul íratta a levelet, persze teletûzdelve az akkor mindennap használt latin szavakkal.
„Esett értésünkre, hogy midôn az
elmúlt holnapokban Nemes Heves
Vármegye maga Tagjai közül parancsolatunkbul, Vas Mihály hívünk
bizonyos malmának restitutiojára
(visszaadására) és resignatiojára
(kinyilvánítására) némelly deputatusokat (követeket) kiküldött volna,
…nem hogy azokat admittált (bebocsátotta) volna, sôt aziránt emanált
(támadt) parancsolatunkkal sem
gondolván, említett deputatusokat

öléssel és veréssel fenyegette volna.
Parancsoljuk ezért, hogy tizenötöd
napra valaholott Táborunk fog lenni, elôttünk a bíró tizenkét eskütt Tanácsbéli emberrel személy szerint
comparealjon (jelenjen meg) okát
adván, miért kellett parancsolatunk
ellen az nemes Vármegyének magokat opponálni (szembeállítani)…
Ex castris (táborhely) ad Gyöngyös positis die (nap) 11 septembris
1704”
F.Rákóczi, Joannis Pápai
Mindmáig tisztázatlan, hogy a
Gyöngyösön keltezett levél szerint
mikor és hol került sor a „számadásra”. Elképzelhetô, hogy a csaták miatt csak egy év múlva találkozott
Rákóczi a pásztói küldöttekkel,
amikor kíséretével a Mátrán illetve

Manusek Béla a Csenteri Vár
pince bejáratánál
magam, mert a családom nagyon segítôkész. Gyerekeim már felnôttek,
unokáim vannak. Mindenkinek
megvan a maga dolga, de érdekli
ôket a dolog. Addig én fejlesztgetem a pincét, építgetem a birodalmat…
Még nagyon sokáig beszélgettünk
és mesélt múltról, jelenrôl és jövôrôl, a borászat és a szôlészet szépségeirôl. Mást nem lehet mondani,
csak annyit, hogy életre kellene kelteni azt, hogy van Hasznoson a vár
alatt egy pince, ami sok emléket
ôriz, és ami a jövôt jelentheti, ha
végre többen is észrevesszük.
Szabó Zsófia

Keresztesen át Szécsénybe tartott az
országgyûlésre. – A tari és szôlôsi út
csomópontjában található útjelzô
építménynek ezért van kuruckori
hagyománya. – A Mátraszôlôs határában épített kápolna szintén erre az
eseményre emlékeztet. – A fejedelem állítólag itt tartott pihenôt, s
közben imádközött, s utána folytatták útjukat Garábon, Hollókôn és
Rimócon át Szécsénybe. (Érthetô,
hogy ma már mi nem ezt az útvonalat választanánk, de annakidején
mindig a legrövidebb úton mentek
az emberek, még akkor is, ha hegyen-völgyön át kellett gyalogolni,
lovagolni vagy szekéren közlekedni.)
A szabadságharc végéig kitartottak Rákóczi mellett a pásztóiak, annak ellenére, hogy a fejedelem többször is beavatkozott a város és a földesurak közötti peres ügyekbe.
Pintér Sándor
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A többség, ami a történelemben
mindig fontos tényezô, nem örült
ennek a puccsszerû társadalmi
fordulatnak, ami sokkal roslszabb
helyzetbe hozta ôket, mint a Kádár-rendszer. Ugyanis a pártállam
végén megkezdôdött a szabadrablás, folytatódott az Antal-, a Hornés az Orbán-kormány idején is.
De még ma sem tudhatja meg az
istenadta nép, hogy közös tulajdonát mennyiért kótyavetyélték el.
Például Horn Gyula kormányzása
alatt az erômûvek privatizálását
70 évre titkosították. Csak unokáink ismerhetik meg, ha módjuk
lesz rá egyáltalán, a gyanús üzletkötéseket.
De nemcsak a közös nemzetitársadalmi tulajdonból való részesedésüket veszítették el az „éhes”,
„édes” proletárok, hanem állásukat és megélhetésüket is. Viszont
a tûzhöz közeli klientúra megszedte magát az országban. Nem
zavarta és nem tartotta már vissza
ôket sem a kommunizmus eszméje, sem a szavakban „imádott
nép”, amely a „szabadság, egyenlôség és testvériség” bölcsôjében,
illetve eszméjének megvalósulásában ringatta magát. S ezt nevezik privatizációnak Pásztón is.
Pozsgay Imre szavaival: „A magántulajdon egykori ellenségei
összekapkodták a motyót és azt
mondták a népnek, ti pedig legye-

Tizenöt év múltán
Mostanában országszerte (és Pásztón is) egyre gyakrabbal arról
beszélgetnek az emberek, hogy mi is történt, illetve történik hazánkban az utóbbi másfél évtizedben. Rendszerváltás vagy rendszerválság. Én úgy gondolom, hogy is-is. Attól függôen, hogy ki, hová született, hogyan élte, illetve éli meg napjainkban ennek a gazdasági-politikai változásnak jó vagy rossz következményeit.
tek szabadok. – Nincstelenül,
munka nélkül.”
Rövidesen az is kiderült, hogy a
közvagyon elrablásának egyenes
következménye a gazdasági diktatúra, amely legalább annyira
pusztítja a nemzetet, mint a politikai elnyomás. Tankok vagy bankok – egyre megy. Utóbbiak most
élik virágkorukat Magyarországon. Közben a lakosság vészesen
fogyatkozik, de a maradék egyharmada is szegény. Ismét a 3 millió koldus országa lettünk, mint a
Horthy-rendszerben. Ennek a 3
millió honfitársunknak most jól
jönne a Kádár-rendszer „puha
diktatúrája” (a tolvaj ultrakapitalistáknak meg a kemény…)
A szegény nép azért szavazott
legutóbb a szocialistákra, mert azt
hitték azok aminek mondják magukat. De a lakosság rohamosan
fogy, iskolákat, óvodákat, postáka
zárnak be, vasútvonalakat szün-

tetnek meg. Ilyen körülmények
között a „Kártevô Sándorok” hogyan bújhatnak a „Jótevô Jánosok” köntösébe. Az ugynevezett
baloldali, szocialista kormány
úgymond „szociálisan érzékeny”
milliárdos vezetôi (akikrôl tudjuk
hogyan szerzeték vagyonukat),
hogyan beszélhetnek esélyegyenlôségrôl, társadalmi igazságosságról és egyáltalán demokráciáról. Szerencsére egyre többen látják, hogy ez a demokrácia nem az
édes proletároknak kedvez, hanem a mindig éhes „tátott tôke
sárga száját” tömi.
Örvendezzünk, mert 15 év múltán végre a Fidesz is eljutott odáig, hogy a spontán privatizáció felülvizsgálatát követelje, amiért az
egykori államosítók, majd privatizálók újraállamosítással riogatják
az ellenérdekelteket. Ettôl azonban nem kell tartani, mert a „genge” Fidesznek (ahogyan az egy-

Fogyasztók tájékoztatása

Nem mind arany, ami fénylik…
Korunk gazdasága a fogyasztók
bizalmára épül. Ez azt jelenti,
hogy ha vásárolunk egy terméket, biztos lehetünk benne, hogy
a csomagon szereplô leírás megegyezik a tényleges tartalommal, és pontosan azt kapjuk
amiért fizettünk.
Ennek ellenére elôfordulhat,
hogy az adott termék nem tesz eleget a címkén szereplô megnevezés követelményeinek pl. ha egy
terméken a „csokoládé” megnevezés szerepel, pedig nem tartalmaz minimum 45% kakaót. Drága
összetevôket olcsóbbakkal helyettesítenek pl. olcsó margarinnal dúsítják a drágább vajat és errôl nem tájékoztatják a fogyasztókat. Vízben áztatják a sonkát vagy
a csirkét és ezt elhallgatják a fogyasztó elôl. Az élelmiszer vagy
összetevôi eredetét (földrajzi, növényi, vagy állati származását)
hamisan tüntetik fel a címkén, ha
pl. az szereple a terméken, hogy
„Szegedi paprika” pedig nem is
Szegedrôl származik, vagy ha félrevezetô információt találunk a

terméken az összetevôk mennyiségére vonatkozóan. Vizsgáljuk
meg a címkét!
„Egy kép felér ezer szóval”
vallják az áruk címkéinek tervezôi. Az ábrák sokszor lényegesen
szabatosabbak és gyorsabban értelmezhetôk, mint az írásbeli tájékoztatók. Információként szolgálnak a vásárolandó áru természeti
tartalma, eredet és esetleges veszélyei felôl, legyen az élelmiszer,
ruházati cikk, gyógyszer, tisztítószer, kozmetikum vagy mûszaki
cikk. Mivel az Európai Unió egységes piacán a tagállamokból
származó termékek nemzeti jóváhagyás nélkül, szabadon forgalmazhatók, és a fogyasztók bármelyik gtagállamban vásárolhatnak,
fontos, hogy a címkék hasonlóak
legyenek és megegyezzenek tartalmukban.
Mi a címkék alapvetô célja?
A címkék alapvetôen azt a célt
szolgálják, hogy pontosa információval lássák el a fogyasztót a termék jellemzôirôl. Az európai uniós elôírások alapján tilosak az
olyan állítások, amelyek arra utal-

nak, hogy egy élelmiszer gyógyhatással rendelkezik vagy javítja a
lelki állapotot. A megtévesztô
címkék komoly következményekkel járnatnak, fôleg allergiás és
beteg emberek esetében.
Az EU jogszabályok alapján
2005 novemberétôl szerepeltetni
kell a címkén, ha az élelmiszer allergén adalékokat vagy nyomokban allergiát okozó anyagokat tartalmaz.
A jogszabályok meghatározzák,
hogy mit kell, illetve mit lehet az
élelmiszereken feltüntetni. Ezek
biztosítják, hogy a fogyasztók
hozzájussanak olyan fontos információkhoz, mint a termékösszetétel, a minôségmegôrzési idô, a
mennyiség, a gyártó megnevezése
valamint a tárolásra és felhasználásra vonatkozó elôírások.
Ügyeljünk a minôség megôrzési idôre! A „forgalomba hozható”
kifejezés inkább az eladó és nem a
fogyasztó tájékoztatására szolgál.
A következô részben a „Hogyan
reklamáljuk, ha hibás az áru” témával foglalkozunk.
Molnár István
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szerû, idôs emberek mondják) lett
volna ideje és alkalma rendet teremteni.
De ti magyar nincstelen proletárok most se reménykedjetek. Tolvajprivatizálók, ti se reszkessetek.
Minden megy tovább a globalizmus kijelölt útján a világkapitalizmus zsákutcájába. Semmi jó nem
várható ebben a meggyötört, kifosztott országban, ahol már a lakosság fele sem magyar(-érzelmû), amint a legutóbbi népszavazás mutatta. Eltûntek azok az
erôk, amelyek a rendszerváltás
hajnalán nemcsak reményt, hanem hangot is adtak egy jobb világ eljövetelének.
Hol van már az a rendszerváltó
párt (MDF), amely 1990-ben az
elsô szabadon választott országgyûlésben többséget alkotott.
Romjaiban közelebb áll az
MSZP-hez, mint a Fideszhez. Hol
van már az a pásztói MDF szervezet, amely motorja volt a környékbeli szervezetnek, s kis híján pásztói személyt mutatott be az országházába. De a nagyon vallásos
körzetben (nagyon csekély elônnyel) a kereszténydemokraták
gyôztek. Tehát mondhatom, hogy
csak az Isten mentett meg a képviselôségtôl. Ám mindig magyarságban, népben, nemzetben gondolkodom.
Kádárkuti József

Kéttex totó
1. Mikor nyitott boltunk?
1. 1987. október 22.
2. 1989. október 23.
X. 1987. október 1.
2. Hol található a bolt?
1. Fô út
2. Nagymezô út
X. Kölcsey út
3. Mi a Felina cég új családjának
a neve?
1. Conturelle
2. Bee Dees
X. Bodz Forming
4. Milyen töltetû paplanokat ajánl
a Billerbeck cég a reumatikus
panaszokra?
1. tollas töltet
2. antiallergén alvószál
X. gyapjú töltet
5. A Coats cég puppets gobelin
fonalait hány színben találja
meg boltunkban?
1. 172
2. 272
X. 372
A megfejtéseket október 20-ig kérjük
boltunkba eljuttatni. Sorsolás 2005.
október 22-én 10 órakor. A helyes
megfejtôk között 5 ajándékot sorsolunk ki.
Kéttextil Ház
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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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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!
• Akciós kiadványok
• Könyvpiaci újdonságok
• CD, DVD, kazetta, videó • Jöjjön, nézzen körül!
Huczekné Rétvári Mónika üzletvezetô
Tel./fax: (32) 563-300; email: olvasnijo@profinter.hu

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!

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

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.
Pásztó, Csillag tér 21.
Telefon: (32)
(32) 460-208
460-208
Telefon:

2005. szeptember
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Kössön,
horgoljon
kedvére!
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Tekintse meg kötô- és
horgolófonal választékunkat,
gobelin kínálatunkat!
Tû, cérna, gomb, húzózár, zsinór, heveder, szalag,
cipôfûzô, matrica, strassz …és számos apró cikk –
amelyre Önnek vagy háztartásának szüksége lehet.

Október 17–22-ig KÉTTEX NAPOK
– figyelje hirdetésünket!
JÖJJÖN, MI VÁRJUK! 18 éves KÉTTEX tilház Kft.
Pásztó, Nagymezô u 18. T./fax: (32) 460-756
Nyitva: H–P: 8–16.30, Szo: 8–12.00

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

10

2005. szeptember

KIRAKAT

NON
STOP
B Ü F É

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

GUMI és FUTÓMÛSZERVIZ
LAKAT GUMI KFT.

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!

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

Kipufogó dobok eladása, szerelése
Katalizátorok kedvezô áron kaphatók

Állandó akciók 10–30%!
50cm3 robogók
már
10%-tól
elvihetôk!
Pásztó, Irinyi út 9. (21-es fôút mellett)
Tel./fax: 06-32/461-865 • www.e7.lakatgumi.hu

AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE
PÁSZTÓ, FÔ ÚT 64.
563-140, 563-142
HASZNOS,
ALKOTMÁNY ÚT 183.
462-350

Ôszi nagytakarításához kedvezô
áron kínálunk

TAKARÍTÓGÉPEKET
PORSZÍVÓKAT
ÉS ATKAÖLÔ
TISZTÍTÓSZEREKET

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
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A pályázatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkezô
hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
állami felsôoktatási intézményekben,
továbbá nem állami felsôoktatási intézményekben az Oktatási Minisztérium és
az intézmények közötti megállapodás
alapján az államilag finanszírozott elsô
alapképzésben, elsô kiegészítô alapképzésben, elsô szakirányú továbbképzésben, valamint elsô akkreditált iskolai
rendszerû felsôfokú szakképzésben az
általuk felvett szak képesítési követelményében meghatározott képzési idôn
belül nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.
A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai
felsôoktatási intézmények hallgatói.
Figyelem!
A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú szakképzésben
résztvevô tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.
PhD képzésben résztvevôk nem
felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2005.
szeptemberében tanulmányaik utolsó
évét megkezdô hallgatók is. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a
hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsôoktatási intézményben a
pályázás idôpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2005/2006. tanév II. félévére már beiratkozzon a felsôoktatási intézménybe.
A pályázatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkezô
hátrányos szociális helyzetû fiatalok (a
2005/2006. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló középiskolások, illetve
felsôfokú diplomával nem rendelkezô,
felsôoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a 2006/2007. tanévtôl
kezdôdôen állami felsôoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsôoktatási
intézményben folyó nappali tagozatos,
államilag finanszírozott elsô alapképzésben, vagy elsô akkreditált iskolai
rendszerû felsôfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2006-ban elôször nyernek felvételt felsôoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2006/
2007. tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú szakképzésben
résztvevô tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.
A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa
támogatásban a rendvédelmi és katonai felsôoktatási intézmények hallgatói.
Az ösztöndíj idôtartama 3 x 10 hónap,
azaz hat egymást követô tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete
a 2006/2007. tanév elsô féléve.

HIRDETMÉNY

Pályázati Kiírás
Pásztó Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve
a 2006. évre ezennel kiírja a
Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsôoktatási hallgatók számára.
Amennyiben a pályázni kívánó hallgatónak több felsôoktatási intézményben hallgatói jogviszonya van, pályázatában feltétlenül CSAK azt az intézményt/kart/szakot jelölje meg, ahol államilag finanszírozott nappali tagozatos képzésben vesz részt. Ez ugyanis az
ösztöndíj folyósításának alapfeltétele.
Az ösztöndíj idôtartama 10 hónap,
azaz két egymást követô tanulmányi
félév (2005/2006. tanév második, illetve
a 2006/2007. tanév elsô féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2006. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy
a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2005/2006. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát
elveszíti. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsôoktatási intézménynek. A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített a települési önkor-

mányzat illetékességi területérôl elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követô tanulmányi félévtôl ható hatállyal
hozható meg. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a
pályázó tanulmányi eredményétôl függetlenül történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adóés TB járulékfizetési kötelezettség nem
terheli, azonban az adóalapot növelô
jövedelemnek számít.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhetô
pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva,
egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje
2005. október 31.
A pályázat kötelezô melléklete a
Polgármesteri Hivatalban, továbbá az
Interneten a http://www.bursa.hu cím
alatt hozzáférhetô, és a felsôoktatási
intézmény által kitöltendô Iskolalátogatási igazolás formanyomtatvány, amelyen a felsôoktatási intézmény igazolja,
hogy a pályázó a pályázati kiírásnak
megfelelô képzésben vesz részt.
A pályázónak szociális rászorultsága
igazolására pályázata kötelezô mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:
A pályázó és a vele egy háztartásban
élôk egy fôre jutó jövedelmének havi forint összege
A követekezô bekezdésben foglaltak

Pályázati Kiírás
Pásztó Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a
2006. évre ezennel kiírja a
Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag
finanszírozott hallgatója a felsôoktatási intézménynek.
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Az önkormányzat két
tanulmányi félévenként jogosult a megítélt ösztöndíj visszavonására, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem
áll fenn, vagy a szociális rászorultság
évenkénti felülvizsgálatánál az önkormányzattal nem mûködik együtt. A határozat csak a meghozatalát követô tanulmányi félévtôl ható hatállyal hozható
meg.
A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített pályázó a települési önkormányzat illetékességi területérôl elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követô tanulmányi félévtôl ható hatállyal hozható meg.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a
szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétôl függetlenül
történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adóés TB járulékfizetési kötelezettség nem
terheli, azonban az adóalapot növelô jö-

vedelemnek számít.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhetô
pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva,
egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje
2005. október 31.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelezô mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:
A pályázó és a vele egy háztartásban
élôk egy fôre jutó jövedelmének havi forint összege
A követekezô bekezdésben foglaltak
esetében az azt bizonyító igazolást, nyilatkozatot.
A pályázat elbírálása során elônyt élvez az a pályázó, aki:
árva, vagy félárva
gyermeket nevel
rokkant, vagy a családban folyamatos
ellátást igénylô beteg, vagy rokkant van
nem részesül kollégiumi ellátásban
valamely eltartó munkanélküli
eltartottak száma 3 vagy több
A pályázat eredménye nyilvános: a
pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetôleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mér-
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esetében az azt bizonyító igazolást, nyilatkozatot.
A pályázat elbírálása során elônyt
élvez az a pályázó, aki:
– árva, vagy félárva
– gyermeket nevel
– rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylô beteg, vagy rokkant van
– nem részesül kollégiumi ellátásban
– valamely eltartó munkanélküli
– eltartottak száma 3 vagy több
A pályázat eredménye nyilvános: a
pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetôleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történô nyilvánosságra hozatalához.
A pályázó pályázata benyújtásával
hozzájárul ahhoz, hogy a felsôoktatási
intézmény tanulmányi jogviszonyáról az
OM Alapkezelô Felsôoktatási Pályázati
Osztálynak, illetve az önkormányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson.
A települési önkormányzat saját maga
bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat az általa
támogatásban részesített ösztöndíjasok
listáit 2005. december 5-ig az önkormányzat hirdetôtábláján és a helyben
szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra.
A pályázó az elbíráló szerv döntése
ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsôoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjról bôvebb
felvilágosítás kapható a
www.bursa.hu
Internet címen.
tékben történô nyilvánosságra hozatalához.
A pályázó pályázata benyújtásával
hozzájárul ahhoz, hogy a felsôoktatási
intézménybe történô felvételi vizsgája
eredményérôl az Országos Felsôoktatási
Felvételi Iroda a Felsôoktatási Pályázati
Osztálynak, illetôleg az önkormányzat(ok) számára tájékoztatást nyújtson.
A pályázó írásban köteles 2006. augusztus 31-ig az OM Alapkezelô Felsôoktatási Pályázati Osztály részére bejelenteni, hogy a 2006/2007. tanévben melyik felsôoktatási intézményben (az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevének pontos megjelölésével) kezdi meg
tanulmányait. Az írásbeli értesítés elmulasztása esetén az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításából kizárható.
Amennyiben a “B” típusú pályázat során támogatásban részesülô ösztöndíjas a
támogatás idôtartama alatt sikeresen pályázik “A” típusú ösztöndíjra, “B” típusú
ösztöndíját automatikusan elveszti.
A települési önkormányzat saját maga
bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat az általa
támogatásban részesített ösztöndíjasok
listáit 2005. december 5-ig az önkormányzat hirdetôtábláján és a helyben
szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsôoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjról bôvebb
felvilágosítás kapható a
www.bursa.hu Internet címen.
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2005. szeptember

ZENE-TÁNC

Az 1968-1970. években népszerû zenekar (A HANDS) tagjai 35 év után újra találkoztak

Volt egyszer egy zenekar
Zene, tánc – fiatalság, vidámság.
Mindezt idôszakonként másmás stílus jeleníti meg. Pásztón
az 1968-70-es években Hands néven népszerû amatôr tánczenekar mûködött.
– 1968 elsô felében már együtt
zenéltünk – mondja a zenekar egykori vezetôje Ruza László – nagyon vegyes mûsorral. Da Ronco
Zoltán jól énekelt és gitározott, sok
jó számot ismert. Belsô mozgással
az eredeti felállás így alakult: Hegedûs László dob, Szabó László
basszusgitár-ének, Verebélyi Gyula szólógitár-ének, Da Ronco Zoltán ritmusgitár-ének, Ruza László
orgona. 1969. novemberében a bevonuló Da Roncót Zagyi László
váltotta fel.
A HANDS nevet vettük fel,
melynek magyar jelentése kéz, kezek. A felszerelésünk nagyon
„gyenge” volt, amit folyamatosan
fejlesztettünk ugyan, de sohasem
voltunk elégedettek vele. Abban az
idôben már nagyon érzôdött a nyugati és hazai vezetô együttesek

korszakváltoztató stílusának hatása. Verebélyi Gyuszival mi ketten
voltunk a legfiatalabbak – folytatja
Da Ronco – ismertük a fiatalok zenei igényeit. Ennek megfelelôen
Beatles, Rolling Stones, Bee Gees
és a hazai mezônybôl Illés és Omega számokat tanultunk és játszottunk. Elôször a Pásztó környéki
falvakban bálokon léptünk fel.
Tetszett a közönségnek az új mûsor, ami szakított a régi tánczenei
hagyományokkal.
Felfigyeltek
ránk. Az augusztus 20-i kastélykerti szabadtéri bálon már több
száz fiatal hallgatott bennünket és
táncolt a zenénkre. Ott értük el az
elsô igazi nagy sikert.
Egyszerre népszerûek lettünk.
A zenekar szimpatizánsainak száma az ôsz végéig folyamatosan
nôtt. November 7-én avatták fel az
új Mûvelôdési Házat, ahová egy
régebbi stílusú zenekar kapott fellépési lehetôséget. Az ô zenéjükre
a bálba kevesebben mentek, mint a
mi próbáinkra. Erre felfigyelt a
Mûv. Ház igazgatója. 1969 februárjában már mi zenéltünk a farsan-

gi telt házzal, a siker óriási volt.
A következô bálokon már sorozatosan 450-500 jegy kelt el. A felbomlásig mi voltunk a „ház” zenekara és a Pásztó környéki falvakban is sokat zenéltünk.
– Miben látják a népszerûség titkát?
– A kor és a fiatalok igényéhez
igazodó mûsort állítottunk össze,
mindig odaadóan és jókedvvel zenéltünk, kerültük a lezserséget és a
nagyképûséget, szimpatizánsaink
nagy részével közvetlen kapcsolatot alakítottunk ki, vállalt fellépéseinket mindig pontosan megtartottuk – feleli Da Ronco.
– A zenekar a népszerûség csúcsán bomlott fel. Mi volt az oka?
– Felszerelésünket már újítani
kellett volna, közeledett Gyuszi
bevonulásának ideje. Szabót egy
lány miatt Pestre hívta a szíve. A
kertek alatt már érzôdött a kis zenekarokat szétromboló discó zene
hatása – indokolta Ruza László.
– Mi volt a szétválás után?
– Rövidebb-hosszabb ideig mindenki zenélt más zenekarokban,

lagzis csapatokban, vagy vendéglátózott. Néha ketten- hárman még
találkoztunk. De együtt az elmúlt
35 év alatt soha. Három-négy éve
néhányunkban már felvetôdött,
hogy jó lenne újra találkozni, beszélgetni, és talán zenélni is. Ezév
tavaszán elhunyt Verebélyi Gyula,
így a teljes csapat már soha nem jöhet össze. A zenekar többi tagját
augusztus 13-ra összehívtam. A hívó szóra mindenki eljött. Közösen
megkoszorúztuk elhunyt társunk
sírját.
A közös vacsorát követôen hajnali tartó beszélgetés kezdôdött,
ahol szinte minden régi mozzanat
felelevenítôdött. A találkozóra elkészült a zenekar történetét feldolgozó füzet fényképes mellékletekkel. Elhatároztuk, hogy ismét találkozunk, és talán zenélgetünk is.
Nyilvános fellépést azonban nem
tervezünk annak ellenére sem,
hogy a találkozó hírének terjedése
után a régi szimpatizánsaink erre
biztatnak. Gyuszi nélkül már nem
lenne az igazi.
Huberné Bognár Edit

Portugál turnén volt a Muzsla Néptánceggyüttes

Tomboló erdôtüzek, vigyázó hegyek
Augusztus elsején hosszú útra
indult a Muzsla Néptáncegyüttes. Háromnapos utazás után,
tomboló hôségben lépték át a
portugál határt, ahol óriási erdôtüzek között vezetett az út a
célig, Recarei-ig. A közel háromhetes fesztivál sok, nem várt
élménnyel gazdagította az 51 fôs
csapatot.
Már az érkezés sem volt probléma mentes, ugyanis az utolsó 100
km-en vezetô portugál sofôr menetképtelenné tette a buszt, amit
többször is javítani kellett. A turné ideje alatt a vendéglátók bôséges, nehéz ételeket szolgáltak fel,
amihez felkínálták a helyi borokat. Két esetet kivéve ihatatlan,
savanyú, az ecettel vetekedô ital
került az asztalra.
Az éjszakai beszélgetésekhez a
táskák mélyérôl elôvarázsolt magyar borokból nagyokat kortyoltak a vendéglátók. Az ital erejével
nem számoltak, így hajnalban
meglehetôsen erôtlen lábakon távoztak, ám minden este újra kezdôdött a teszt, mert biztosak akar-

tak lenni a magyar borok
minôségében.
Rendszerint késô este
léptek színpadra a táncosok, ám volt rá eset,
hogy rossz irányba indultak el a buszok, amire
csak hosszú idô után jöttek rá a szervezôk. A
mûsor így elmaradt, helyette közösen vacsorát
fôztek a szálláson a vendéglátók és a vendégek.
Portó környéki településeken szórakoztatta a Vendégek és vendéglátók
közönséget az együttes.
A nagysikerû mûsorok sok rajon- vében. A portugál emberek barátgót szereztek a magyar néptánc- ságosak, lazák, nyugodtak. Szétnak. Az éjszakai közös éneklés, szórtan, szinte rendszer nélkül
beszélgetés csak növelte a barátok épített sok szép új épület, uszoszámát. (A turné végén derült ki, dák, az FC Porto új stadionja, eghogy az estérôl-estére növekedô zotikus növények, teraszos szôrajongók számát az is szaporítot- lôskertek. Ilyen színes képpel tata, hogy nagyon vonzónak találták lálkoztunk napról – napra.
A turné legborzongatóbb „éla magyar táncosokat.)
Több alkalommal hosszú sétá- ménye” a napról – napra, más –
kat tettek Portóban és más váro- más helyen fellobbanó és több nasokban a táncosok, sôt egy hajóki- pig tomboló erdôtüzek látványa
rándulást is sikerült beiktatni a volt. Naponta utazott el a csoport
programba a portói borvidék szí- felégett erdôfoltok mellett, ahol a

lábon álló elszenesedett
fák felkiáltójelként meredeztek az ég felé. Egy napon közel a szálláshoz
lobbant fel a tûz. A házak
tulajdonosai az épületek
melletti fákat kivágták,
hogy elejét vegyék a házaik
felgyulladásának.
A füst sûrû felhôként takarta el a napot, esô helyett pernye hullott az égbôl, mindenki azt találgatta, mi fogadja a csoportot
az éjszakai hazaérkezéskor. A tûzoltók, és a helikopterek hatékony munkájának
köszönhetôen éjszaka már csak a
füstöt lehet érezni, reggel a jótékony esô is besegített az oltásba.
A kétnapos esôs idô után, ami
megszüntette az állandó füstöt, újra kisütött a nap és fellobbantak a
tüzek is.
A nagysikerû turné záró programja után ismét hosszú utazás és
boldog viszontlátás öröme várta a
fiatalokat.
Ágoston László
mûvészeti vezetô

2005. szeptember

Bajorország 2005

Aki a szívünkben tovább él…

Maczkó Jenôné

Már sokat hallottam Bajorország szépségérôl, festôi tájairól
és a bajor emberek vendégszeretetérôl, ezért nagyon örültem,
amikor lehetôséget kaptam arra,
hogy az Operation Friendship
keretén belül részt vegyek egy
csereprogramban 2005. augusztusában. Kis csapatunk – hét
mikszáthos tanuló és Szabó Mária tanárnô – augusztus 2-án este
indult útnak.
A fogadó családok rendkívül
kedvesek voltak és a programunk
is gazdag és változatos volt.
Ellátogattunk többek között
Nürnbergbe és Münchenbe, ahol
egésznapos városnézést tettünk.
Waldsassenben megnéztük a kolostorkönyvtárat, a kápolnát és a
bazilikát. Számomra az Alpokban
tett kirándulás tetszett a legjobban,
mert hajókáztunk a Chiemsee nevû
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tavon, megnéztük a herrenchiemseei kastélyt, ami valóban lenyûgözô volt és a berchtesgadeni sóbánya is nagyon érdekes volt. Feledhetetlen élmény lesz a nemzetközi bajor est vidám csapatversenye. A hétvégét a családokkal töltöttük, akik fantasztikus programokat biztosítottak számunkra.
A kirándulások alkalmával a
cserepartnereink is velünk tartottak, így bôven volt alkalmunk az
angol illetve német nyelv gyakorlására.
Az idô sajnos gyorsan elrepült,
ezért augusztus 13-án búcsút kellett vennünk fogadó családjainktól, de azzal vigasztalódtunk, hogy
jövô nyáron ismét találkozunk, hiszen akkor majd a bajor tanulók
jönnek Magyarországra és remélem, hogy nekik is hasonlóan szép
élményekben lesz részük.
Nádi Klára 11.F

Ezúton mondunk köszönetet Sisák Imre polgármester úrnak a nyári
táborunk idején csapatunk egyik tagjának sérülésével kapcsolatos orvosi
ellátás gyors eléréséhez nyújtott nagylelkû segítségéért.
802. számú Szent Korona Cserkészcsapat tagjai – Gödöllô

A Dózsa György Általános Iskola tanévnyitó ünnepélyén az idén
posztumusz díjként Maczkó Jenôné Ferenczi Borbála – Boriska
néni – kapott Pedagógus Emlékérmet.
2004-ben, az 1954-ben végzett
diákjai 50 éves találkozójukon fogalmazták meg a javaslatukat a díjra, amelyet tantestületünk boldog
egyetértésben elfogadott. Az Emlékérmet Simon Imre címzetes
igazgató úr tervezte, s immár 5. alkalommal került átadásra.
A kitüntetést Boriska néni menye – Maczkó Jenôné Erzsike –
vette át Kriston Péter alpolgármester úrtól, Dr. Jávor Pétertôl, az Iskolaszék elnökétôl, s a volt diákok
képviseletében Nagy Imréné Erzsikétôl.
Boriska néni Hatvanban született 1915-ben. A Tanítóképzôt Kiskunfélegyházán végezte el 1940ben. Kárpátalján kezdett tanítani.
1944-ben hazajött. Férjhez ment,
gyermeke született, akit már az

édesapja nem láthatott, mert meghalt a háborúban. Boriska néni
Pásztóra 1945-ben került, s egészen 1974-ig az akkori I. sz. Általános Iskolában (ma Dózsa
György Általános Iskola) tanított.
Közben elvégezte a Tanárképzô
Fôiskolát is magyar-történelem
szakon. Nagyon sok tanítványa
volt: a legkisebbektôl a legnagyobbakig.
Nyugdíjba menetele után hamar
megbetegedett. 1975. február 1jén meghalt.
Hogy lehet az, hogy 30 évvel a
halála után, mintha most is itt lenne
közöttünk?
Honnan ez a kisugárzó erô?
„Csak annyira vagyunk hiteles
emberek, amennyire szerettünk.” –
fogalmazta meg Borisz Paszternák.
Boriska néni ezt tette élete folyamán. Tanítványai teli élménnyel
meséltek az elvarázsolni tudó pedagógus munkájáról, gyermekszeretetérôl, a környezetében tekintélyt parancsoló lényérôl.
Tanító nénijeink azóta is féltve
ôrzik hajdani munkáit, mesefiguráit. Diákjai szerint mindig arra törekedett, hogy az egyszerû s olcsó
dolgokból nagyszerû s maradandó
alkotások szülessenek.
Tiszteletre, a becsületes életre
nevelt. El tudta hitetni a tanítványaival, mekkora érték az ôszinteség, egymás szeretete, s megbecsülése.
Élete – „példa” volt az ôt ismerôk számára. Nagyon tudott szeretni, pedig nagyon szigorú is volt.
Határozottsága, szép szavúsága
tette rendkívüli pedagógussá.
Ma is büszkék vagyunk rá. Emlékét méltón, sok szeretettel ôrizzük.
Szivák Ilona igazgató

Központi Érettségi Nyílt Nap

A stratégia eldönti a felvételi sikerét
A 2005-ös felvételi évben 738 szakra
nem lehetett bekerülni többletpontok nélkül a maximális hozott, és középszinten elérhetô maximális szerzett ponttal (120). Ezért 2006-ban és
2007-ben – a biztosabb bejutás érdekében – a többletpontok maximalizálására érdemes törekedni.
A Felvételi Információs Szolgálat
tanévkezdô tájékoztató rendezvénye,
a Központi Érettségi Nyílt Nap szeptember 24-én sorra veszi a 2005-ös
érettségik tapasztalatait, eredményeit
és a felvételi pontok alakulásának
elemzésével felvételi stratégiákat ja-

vasol a tizenegyedik és tizenkettedik
évfolyamos diákoknak, hogy a lehetôségek közül mindenki kiválaszthassa a
számára legmegfelelôbbet. Érdemes
tudni, hogy 2006-tól számos változás
lép életbe az érettségi rendszerében, és
a diákoknak jobban meg kell majd
küzdeniük felvételi pontjaikért. A rendezvény nyitó elôadását Klinghammer István, a Magyar Rektori Konferencia elnöke tartja, aki a rektorok javaslatát, álláspontját mutatja be a következô évi felvételikkel kapcsolatban. Míg 2006-ban ugyanis a magas
ponthatárok motiválhatják a diákokat
az emelt szintû érettségi és nyelvvizs-

ga megszerzésére, 2007-ben már kötelezôvé is tehetik a magasabb szintet a
karrierintézmények keresettebb szakjain.
A nyílt nap rendhagyó elôadásait
követôen a középiskolai tankönyvszerzôk tantárgyi bontásban konzultálnak a diákokkal. A matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem,
biológia, fizika, közgazdaságtan, angol és német nyelv tantárgyakból
érettségizô diákok az elôadásokat követôen könnyebben mérlegelik majd,
emelt- vagy középszintû érettségire
készüljenek. Az országos rendezvényen szeptember 24-én Budapesten az

elôadások reggel 9 órától délután 15 –
16 óráig tartanak. A korlátozott létszám miatt a nyílt napon való részvételhez elôzetes regisztráció szükséges.
További információ a www.fisz.hu
weboldalon, az info@fisz.hu e-mail
címen és a 06 1 473-0769-es telefonszámon kapható.
A rendezvény célja, hogy segítsen a
diákoknak a helyes felvételi stratégia
kiválasztásában, ugyanis 2005-ben
bebizonyosodott, hogy a felvételi sikerében döntô szerepe van az emelt
szintû érettséginek.
FISZ Szerkesztôség
és Hírügynökség
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Dictamnus albus

növény körül megülõ olajgõz,
akár gyufával, vagy egy eldobott
cigarettával fellobantható.
Hazánk egész területén száraz tölgyesekben, bokorerdõkben, sziklagyepekben fordul elõ. Közép- és
lian részarányos, öt sziromle- Dél-Európa lakója, de fõleg a Mevélbõl álló virágok végálló fürt- diterrán területeken otthonos.
ben fejlõdnek és május végétõl július elejéig virítanak. Alapszínük Rendszertani besorolás:
rózsaszín, melyet bordó erezet Osztály:
tarkít. A porzók és a bibeszál íve- Kétszikûek, Dicotyledonopsida
Rend:
sen kinyúlnak a virágból.
A növényt beborító mirigyszõrök Fûszerszagúak, Terebinthales
érintése allergikus tüneteket, vagy Család: Rutafélék, Rutaceae
bõrgyulladást is okozhat.
Nagy mennyiségû illóolajat terDr. Hír János
mel. Meleg, szélcsendes idõben a

Nagyezerjófû
Igazi botanikai csemege és igen
látványos védett növény. A kép
ezév május végén készült a
bükki Odor-váron. Tudományos neve a Kréta-szigetének
keleti részén található Diktéhegységre utal.
Levelei páratlanul szárnyaltak, 79 fûrészes szélû levélkébõl állnak.
Szerkezetük igen hasonló a kõris
(Fraxinus) leveleihez. A kétolda-

SPORT HÍRTURMIX
Labdarúgás
Augusztus végén megkezdôdött
a megyei II. osztályú labdarúgóbajnokság ôszi szezonja ahol városunk két csapata a Pásztó SK és
Hasznos LC szerepel. Két fordulót
követôen az élen a felnôtteknél és
az ifiknél is egyaránt a Pásztó áll,
még a Hasznosi felnôttek a középmezônyben foglalnak helyett.
A gôllövôlistán is jelenleg pásztói
labdarúgó Alapi Gábor (7 találattal) áll az élen
A két forduló pásztói érdekeltségû eredménye:
Pásztó–Mátraverebély 5-0
ifi: 8-1,
Ecseg–Pásztó 2-13 ifi: 3-7
Csécse–Hasznos 5-3 ifi: 3-1
Hasznos–Felsôtold 2-2 ifi: 1-8

Tájfutás
Ranglistagyôzelmek a Dunántúlról
Augusztusban a Hungária Kupa
mellett két nemzetkôzi rangsoroló
versenyt bonyolítottak le hazánkban. Egyiket a kétfutamos AlpokAdria kupát a Kaposvár melletti
skanzen falucska Szenna térségében, a másikat a Balaton melletti Litér térségében bonyolították le.
Szenna térségében két remek futamgyôzelmet követôen a szeniorok
versenyszámát a HUFEZE SK versenyzôje Zentai József nyerte, még
Litéren két második helyezés is elegendô volt ahhoz, hogy eredményhirdetéskor két futam összesítése
alapján eredményhirdetéskor a dobogó tetejére ismét a pásztói futó
álljon fel.

Hugyecz Zoltán
bronzérmes
Augusztus közepén Parád-Mátraszentimre térségében igen változékony idôjárás közepette húsz nem-

zet ezer tájfutójának a részvételével
bonyolították le Közép-Európa legnagyobb szabású tájfutóviadalát a
már 38 éves múltra visszatekintô ötnapos Hungária Kupát. A rangos viadalon a pásztói HUFEZE SK tájfutói mellett egy VIP verseny keretén
belül régi tájfutóink is megpróbálkoztak egy-egy futam teljesítésével.
Hugyecz Zoltán és Zentai József
mellett ott volt a küzdelmekben Becsó Zsolt, dr. Becsó Károly, Holtner
Attila, Holtner Norbert, Kiss Katalin. Az öt nap összesített eredménye
alapján a nyílt technikás kategóriában indult Hugyecz Zoltán a dobogó
harmadik fokán végzett, míg a két
futamgyôzelmet begyûjtô Zentai
József harmadik legjobb magyarként az ötödik helyen zárta a rangos
nemzetközi viadalt.
Egyébként városunk sporttanácsnoka, versenyzése mellett a sajtófelelôsi, illetve két futam és a mátraszentimrei mikrosprint világbajnokság szpíkeri teendôit is ellátta.
A nagyszabású nemzetközi viadal
védnökei között ott volt Becsó Zsolt
és Sisák Imre országgyûlési képviselô. Sisák Imre a színpompás szabadtéri színpadon tartott eredményhirdetési gálán a kategória díjak
mellett az általa felajánlott legjobb
nógrád megyei utánpótlás versenyzônek járó különdíjat a Bátonyterenyén élô Koós Brigitta serdülô válogatott kerettag versenyzônek adhatta át. A sporttanácsnok különdíját
Hugyecz Zoltán érdemelte ki.

A második játékrészben némi meglepetésre a vendégek teljesen beszorították a Pásztót, de fölényûket nem
tudták gólra váltani, miközben a
házigazdáknak egyszer sikerült bevenni a hasznosi hálóôrzô kapuját,
így a végeredményben, a 4-0 arányban nyerték a városi rangadót.

NIKE félmaratoni

Hugyecz Zoltán harmadik
helyen végzett

létszámgondokkal küszködô hasznosiak kiütéses vereséget szenvedtek a pályaválasztóktól, míg a felnôttek találkozóján
a vendégek kezdtek lendületesebben. Ezt követôen alig negyedóra elteltével a Pásztó megszerezte a vezetést, majd félidô végéig ezt háromra növelte. Fordulás után komoly égi áldás zúdult a játéktérre,
mely kitartott a mérkôzés végéig.

Idén már huszadik alkalommal
bonyolították le Budapesten az egyre népszerûbb NIKE félmaratoni
városi futóversenyt, melyen mintegy hét és félezren futottak. A pásztóiak közül ezúttal a gyengébb nem
képviselôi közül Czirbusz Katalin
végzett a legelôkelôbb helyen 296.,
idôeredménye 113 perc 54 másodperc.

Kézilabda – nyertünk
Kezdetét vette a Heves megyei
kézilabda bajnokság ôszi küzdelemsorozata is. Az elsô találkozón a
Pásztó KC 27-21 arányban legyôzte
a Gyöngyös együttetést.
Zentai József

Városi rangadó „hazai”
gyôzelmekkel
A megyei II. osztályú labdarúgóbajnokság Déli csoportjának harmadik fordulójában Pásztón a Hajós
Alfréd utcai játéktéren népes számú
nézôközönség elôtt mérkôzött meg
egymással a város két együttese. Az
elômérkôzésen az ifjúságiaknál a

A város két csapatának játékosai a mérkôzés elôtt egymást is köszöntötték

2005. szeptember

FÓRUM

15

Kiáltvány a pásztói Vizuális Mûhely ügyében
Valójában nem is kiáltvány egy
ilyen írás, azokat más helyszíneken, más emberek tették meg a
XIX. és a XX. század fordulóján,
magasztos, szent célokkal, mint a
népek szabadsága, a közoktatás,
vagy a futurizmus, hogy alvó népeket, nemzeteket rázzanak fel öntudatlan, dermedt szellemi lustaságukból, míg e pár sor inkább nyílt
levél, vagy talán egy tétova javaslat
az azt megértô emberekhez.
E levél, nem kiált, nem harsog és
nem határoz meg; csak a lehetôségre
hívja fel az egyes ember, az alkotni
kész és tenni vágyó hallgatag polgár
figyelmét.
Még sajnos nem szívtam el kötelezô reggeli pipám – ugyan ezért ki perel be egyszer, mint tették szegény jó
Réz Andrással is, bár hál’istennek
perelgetni csak híres embereket szokás ebben az országban – így nehezen fogalmazok.
Nehezen fogalmazom meg, mire is
lenne szükség. Mert – így sosem kezdünk mondatot – szükség lenne, van,
egy tisztes társaságra, ki a közjóra tekintve önmagából, önzetlenül ad, önmagához mérten, a közösség érdekeit is figyelembe véve.
Többen – e helyen – sohasem akartuk elfogadni a tényt, hogy ez a valamikor oly fényes várost, hol a középkor elején – nem a sötét! (próbáld elmondani e közhelyt a gótikában vagy
a korai reneszánsz városaiban) – egy
Cerbanus nevû benedekrendi szerzetes latin fordításokat készített görög

egyházi könyvekbôl, egészen pontosan Damaszkuszi Szent János görögnyelven írt filozófiai mûvét latinra
fordította és Dávid pannonhalmi
apátnak ajánlotta.
Kérdezhetnénk, vajon hogy került
egy ilyen ritka mû és ember ide a
Mátra és a Cserhát ölelte monostorba
a Zagyva mellé?
Késôbb a XIX. század végén a
XX. század elején számtalan mûkedvelô egyesület, dalegylet, színjátszó
kör mûködött a városban, aki két hetilapot is kiadott.
Talán az egy másik világ, másik lakossága volt? Más gondolkodásmódú, más mûveltségû, más kulturális
igényû emberek? Joggal tehetjük fel
a kérdést: hová tûntek?
De e provokatív kérdések megválaszolása nélkül is juthat arra a gondolatra az ember, hogy tán e hely bír
annyi tehetséges alkotóval, amiért
érdemes lenne egy mûvészetekkel
foglalkozó Mûhely felállítása, hol az
elszigetelt, magányos helyi mûvész –
aki autodidakta módon önmagától
vagy tanulmányai révén lett azzá, aki
– alkotásaival, gondolataival megjelenhetne, vagy csak jó szót válthatna
egymással, mert mint a Pásztói Fotográfusok Társaságának exelnöke
tudom, hogy néha a beszélgetés, a
másik gondolatainak megismerése
termékenyítôbb, mintha képeink kerülnek különbözô falakra vagy ha
cikkben szerkesztik ki az embert.
Minden alkotó, mûvész küszködik, bizonytalan, (Jó-e az út, amin
jár?), így szüksége van az idônkénti

megerôsítésekre, reakciókra környezete, vagy a közösség részérôl, melynek ô is része, nem különbözve semmiben sem attól. (Csak Ô nem házat
épít, autót javít, gyógyít, kenyeret
süt, hanem mozgó vagy álló képet
készít, talán a többiek örömére, élvezetére is.)
Így a szellemi Mûhely, mivel fôleg
a vizualitással és a képzômûvészetekkel, s azok oldalhajtásaival foglalkozó alkotókat egyesítené, Vizuális
Mûhely vagy Szabad Vizuális Szellemi Mûhely néven is nevezhetné
magát, a „szabad” szóval is utalva arra, hogy nem engedi magát befolyásolni sem (helyi) gazdasági érdekektôl, sem politikai pártoskodástól.
Így némileg függetlenül tenné a
dolgát, ami eddig is dolga lett volna,
hogy a város és környéke alkotóit
összefogja és segítse, szigorúan önszervezôdô, „önsegélyzô” alapon.
Fontos, és elengedhetetlen, hogy a
Mûhely szellemi, inspiráló közeg legyen, viták és beszélgetések helyszíne, a gondolatok szabad áramlásának
tere. Tagjai külsô elôadóktól, de egymástól is tanulhassanak, mert a másiktól tanulni nem szégyen, tanulni
sohasem az, s egymástól lehet igazán, – Herbst Rudolf fotómûvész
szavaival élve.
E Mûhely az önmûvelés és a gondolatok szabad áramlása mellett –
azért hangsúlyozom ki ezt így többször is, mert fontosabbnak tartom
bármi másnál, megmérettetésnél
vagy osztályzásnál – állandó, de közösen meghatározott terv szerint ki-

Számítógép-használói tanfolyam
A Teleki László Városi Könyvtár
2003. szeptemberétôl pályázatok segítségével rendszeresen szervezi internet és számítógép-használói tanfolyamait.
2005. szeptemberétôl képzésünk
megtartását a NKA (Nemzeti Kulturális Alapprogram) pályázata teszi lehetôvé. Ebben vállaltuk, hogy intézményünk 2005. szeptemberétôl 2006. június 30-ig tíz alkalommal 20 órás számítógép-használói tanfolyamot tart az
érdeklôdôknek.
Ez a pályázati lehetôség sikeresen
egybeesett az eMagyarország Pont keretén belül kapott ingyenes internethasználattal, amely szélessávú internet elérést biztosít.
A 20 órás képzést két héten keresztül délutáni idôpontokra tervezzük.
A tananyaggal napi két órában foglalkozunk. Hétvégén szombatonként öt
alkalommal négy órában tartjuk a tanfolyamunkat. A képzés díja: 3.500 Ft.
A tanfolyamok oktatói: Sándor Gáborné informatikus, könyvtáros és
Bercsényi Gábor informatikus.

Az oktatás az ECDL Start programcsomag négy moduljára épül. Az
ECDL Európai Unió által támogatott
egységes számítógép – használói jogosítvány. A tanfolyam elvégzése
után lehetôség van ECDL vizsga megszerzésére. A képzés célja, hogy általános ismereteket adjon a számítástechnika alapkövetelményeirôl. Célja,
hogy a használó megtanulja, felismerje, hogy az információt milyen eszközökkel és hogyan tudja elérni, megvalósítani.
A foglalkozásokat a könyvtár internetes termében tartjuk. Itt öt számítógép áll a hallgatók rendelkezésére.
A tananyagot projektor használatával
tesszük szemléletessé. Az óra anyagát
fénymásolatokban adjuk közre, illetve
számítástechnikai könyvet adunk hallgatóink részére.
Az oktatói elôadás után bemutatópéldán keresztül ismertetjük a feladatokat. Ezt segítik még a külön kinyomtatott feladatsorok. Ismétlô gyakorlaton belül a hallgatók újabb feladatokat
kapnak, ahol az eddig ismertetett lépé-

seket begyakorolhatják. Az órán átadott ismeretanyagot az alábbiak szerint bontottuk meg: – 2 óra számítástechnikai alapismeretek; – 5 óra Word
– szövegszerkesztés; – 5 óra Excel –
táblázatkezelés vagy Prezentáció
(igény szerint); – 8 óra internet
A korábbi tapasztalatok alapján a
szövegszerkesztésnél a billentyûzet
használata a gépelés miatt kissé nehézkes volt, több idôt vett igénybe.
Most elôre begépelt szöveget fognak
megformázni hallgatóink, ezzel is növelve tanulóink gyakorlásra fordított
idejét.
Hosszabb idôt adunk az internethasználatra is. Az eddigi tanfolyamainkon foglalkoztunk az internet fogalmával, szolgáltatásaival, World Wide
Web-bel, az elektronikus levelezéssel,
ezen belül a freemail, ill. az Outlook
Express használatával.
Hallgatóink több keresôvel, (keresôgépek: Google, AltaVista, Origo,
Heureka; témakatalógusok: Startlap,
Hudir stb.), hasznos, közérdekû információkat tartalmazó oldalakkal (Elvi-

állításokon mutatná be az itt született
alkotásokat, így színesebbé tenné a
város kulturális, mûvészeti életét.
A Mûhely tehát lehetôséget teremtene, ha nem a dolog anyagi, inkább
szellemi értelmében, s társaságának
is nyitottnak, befogadónak kell lennie más szellemi, mûvészeti irányzatok tekintetében. Így s klaszszikus
akadémikus festészet mellett meg
kell jelennie a naiv mûvészetnek és
az avantgarde-nak is, s a hagyományos grafikai eljárások mellett a számítógépes grafikának, az állókép
mellett a mozgóképnek, vagy más
olyan vizuális megnyilvánulásnak,
amire eddig még gondolni is felelôtlen merészség lett volna.
A Mûhely létrehozásához szükség
csak akaratra és emberre van, mert
munkásságához az alkotó eddig is
megteremtette anyagi feltételeit,
mert megfoghatatlan és meghatározhatatlan belsô kényszer hajtotta a
MÛ megvalósítása felé.
Tehát a Vizuális Szellemi Mûhely
egy helyi határozott, nyitott, mûvészeti vezetô demokratikus irányítása
mellett akár még önfenntartó és mûködôképes is lehetne, különösebb
külsô (anyagi) segítség nélkül.
Mivel egy ilyen társaságnak én is
szívesen tagja lennék, ha van kedvük
gondolkodjunk együtt ezen tovább,
mert a lehetôség adott, csak tenni
kell, muszáj, mert helyettünk ebben a
világban senki sem cselekszik.
Tisztelettel: Kohári Csaba
alkalmazott fotográfus
népmûvelô
ra, Volán, Matáv stb.) ismerkedhettek
meg. A keresôgépek használatát a Google keresôvel indítottuk. Ennek segítségével mutattuk be a különbözô keresési technikák (egyszerû és összetett
keresés, logikai operátorok használata) gyakorlását.
Részletesen foglalkozunk digitális
és elektronikus könyvtárakkal (Neumann-ház, MEK – Magyar Elektronikus Könyvtár).
Kiemelten kezeljük az EU-s pályázattal, pályázati kiírásokat tartalmazó
oldalakat (pl. pafi.hu).
Könyvtárunk 2004. decemberétôl
18 hónapon keresztül ingyenes internet használatot biztosít beiratkozott
olvasói számára. Ezt az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium eMagyarország pont pályázata teszi lehetôvé.
A könyvtár nyitvatartása alatt rendszeresen szakember áll az érdeklôdôk,
használók rendelkezésére az internet
helységben. Tanfolyamaink iránt nagyon nagy volt az érdeklôdés.
A résztvevôk elégedettek voltak
munkáinkkal. Folyamatos visszajelzést kapunk az eddigi eredményeinkrôl.
Sándor Gáborné
Bercsényi Gábor
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MOZAIK

A pásztói Teleki László Városi
Könyvtár

20 órás számítógéphasználói
tanfolyamot indít
A tanfolyam ideje: 2005.
szeptember – 2006. június 30.
Tematikája: Számítástechnikai
alapismeretek: Word, Excel vagy
Prezentáció, Internet használat

EXPO
Bográcsos
fôzôverseny
A Pásztó EXPO
IX. Regionális Kiállítás
és Vásár rendezôsége
2005. október 1-ére (szombat)
bográcsos fôzôversenyt hirdet
a vásár területére.
Jelentkezési feltételek:
Legalább 2, és legfeljebb 6 fôs
csapatok nevezhetnek,
A rendezôség minden jelentkezô csapatnak 1 db asztalt,
3 db széket, tûzifát és ivóvizet biztosít,
A bográcsot, bográcstartó állványt, az élelmiszer alapanyagot és minden egyéb
szükséges hozzávalót és felszerelést a csapatoknak kell
saját költségükre beszerezniük,
Nevezni lehet mindenféle bográcsban elkészíthetô étellel,
egy csapat több étellel is nevezhet,
Nevezni a csapat nevével, a
csapatvezetô elérhetôségének feltüntetésével, valamint
az elkészíteni tervezett
étel(ek) megnevezésével
lehet
Kriston Péter alpolgármesternél, vagy a Polgármesteri
Hivatal Intézményirányítási
osztályán 2005. szept. 30-ig.

A tanfolyam díja: 3.500 Ft
A tanfolyam anyaga: ECDL Start
moduljaira épül.

Expo
SZÉPSÉGverseny

Expo
Táncverseny

A IX. Pásztó Expo alkalmával
az idén is megrendezésre kerül
az Expo Szépségverseny a Kéttextil Ház Kft. és a Gizi menyaszonyi ruhakölcsönzô támogatásával 16-26 éves lányok részére.
Jelentkezni lehet Pásztó Polgármesteri Hivatal intézményirányítási osztályán Huszár Margitnál, telefon: 32/460-802,
mobil: 30/921-2129, valamint
Korimné, Dudás Tímea telefon:
32/470-489 este, valamint napközben 70/210-4449.

Lányok, Fiúk! Ha szeretnétek
részt venni a Pásztói Expo alkalmából rendezett Expo Táncversenyen, akkor szeretettel
várjuk jelentkezéseteket 7–18
éves korig.
Jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal intézményirányítási
osztályán Huszár Margitnál,
telefon: 32/460-802, mobil:
30/921-2129 vagy Korimné,
Dudás Tímeánál, telefon:
32/470-489 este, napközben
mobil: 70/210-4449.

Államilag elismert
DAJKA, PEDAGÓGIA
és gyógypedagógiai
ASSZISZTENS
szakképzés
Salgótarjánban.
Kasza Szakképzési
Központ:
06-1-276-59-18

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

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

Jelentkezni lehet: Városi
Könyvtár elsô emeletén
Személyesen: Sándor Gábornénál
és Bercsényi Gábornál
Telefonon: a 06/32/463361-es
számon

KÖZLEMÉNY
A Teleki László Városi Könyvtár
és Mûvelôdési Központ
köszönetét fejezi ki az adózó
polgároknak a 2002. és 2003. évi
adójukból felajánlott 1%-ért.
Az 57.061 és 38.000 Ft összeget
az alapító okiratban meghatározott célokra használta fel az
intézmény. További támogatásukat elôre is köszönjük!
Adószámunk: 16779426-1-12
Teleki László Városi Könyvtár
és Mûvelôdési Központ
Pásztó, Nagymezô út 3.

Októberi lapzárta
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat
illetve mindazokat, akik a Pásztói
Hírlap októberi számában cikket,
közleményt, fotót, levelet, hirdetést
szándékoznak megjelentetni, hogy
a lapzárta idôpontja október 7, 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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