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Városi emlékezés az 56-os forradalom és szabadságharcra

Elindította Európa újraegyesítését

Ünnepi képviselô testületi ülést tartott október 23-án az 56-os for-
radalom és szabadságharc tiszteletére az önkormányzat. Sisák Im-
re polgármester méltatta az ünnep jelentôségét és ez alkalomból
átadta a „Pásztó Városért” emlékplaketteket: a városért, a köz-
szolgálatban kifejtett tevékenységük elismeréseként Kanyó Sán-
dor, Molnár István és Simon Imre részére.

Az önkormányzatok megalakulásának 15. évfordulója alkalmából
elismerést vehetett át dr. Tasi Borbála, a város címzetes fôjegyzôje,
aki a kezdetektôl szolgálta a várost hivatástudattal, példamutató
helytállással, kimagasló színvonalon teljesítette a feladatokat. Elis-
merést kapott két olyan képviselô, akik 1990 óta megszakítás nél-
kül tagjai a testületnek: Sánta Kálmánné és Zentai József.

Ünnepi képviselô testületi ülés

Kitüntetések a városért a közszolgálatért

Az 56-os forradalom és szabadságharc városi megemlékezését a
Szentlélek temetô és templom melletti emlékhelyen rendezték meg.
Az emlékezô harangszó és a Himnusz akkordjait követôen Sisák
Imre polgármester, országgyûlési képviselô mondott megemlékezô
beszédet, kiemelve: Európa újraegyesülése 1956 október 23-án
kezdôdött. Ezután Marti József káplán imával emlékezett a hôsök-

re, majd az emlékhely talapzatára elhelyezték a kegyelet és tiszte-
let koszorúit a városi önkormányzat, a politikai pártok, a fiatalok
szervezetei, a volt hadifoglyok és a cigánykisebbség képviselôi.
A szózat elhangzása után az ünnepség résztvevôi fáklyás felvonu-
lással mentek a Szent Lôrinc Plébánia Templomba, ahol dr. Varga
Lajos apát celebrált szentmisét a szabadságharcosok emlékére. 
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Tisztelt ünneplô és emlékezô
közösség! Volt forradalmárok és
hozzátartozók! Kedves Pásztói
Barátaim!

Egy év múlva a huszadik századi
Európa felszabadító és egyesítô
forradalmának félévszázados év-
fordulójához érkezünk. Mi magya-
rok, akkor csak néhány napra let-
tünk szabaddá, de a mai szabadsá-
gunknak mégis ott van a forrása. 

Az ünnep mindig jelkép. Nem
csak megemlékezés egy történelmi
eseményrôl, hanem szimbóluma is
valaminek, s mint ilyen, egy embe-
ri közösség identitásának egyszerre
kifejezôje és alakítója. A magyar
ünnepekben mindig ott rejlik a sza-
badság, vagy a szabadulás vágya.
Augusztus 20-a arra utal, hogy a
magyarság megmenekült a keleti
nomád népek végzetétôl, attól,
hogy szétszórja és feleméssze a tör-
ténelem, s ma már több mint ezer
éves a magyar állam. 

1848. március 15-e a nemzet ön-
magára eszmélésének és felszaba-
dulásának a napja. Egyszer s mind
a csatlakozásé és a befogadtatásé a
nemzeti létüket és kultúrájukat épí-
tô európai népek közé. A magyar
szabadság igazi ünnepe azonban
1956. október 23-a. A kezdemé-
nyezés, hogy az 1848-as márciusi
ifjak példáját követve megfogal-
mazzák, „mit kíván a magyar nem-
zet”. Az ifjúság október 22-én elfo-
gadta, a felszabadulásra vágyó tö-
meg pedig magáévá tette a 16 pon-
tot. A magyar nép 1956. októberé-
ben lerázta magáról a kommunista
önkényuralmi rendszer béklyóját. 

Tisztelt Emlékezô Közösség!
Mi, mai magyarok, vagyunk

anynyira rombolói önmagunknak,
hogy 1956 fényes napjaiból is a
megosztottság tényeit keressük elô.
Az elmúlt másfél évtized számos
jelét adta annak, hogy ötvenhatos
vitatkozik ötvenhatossal. 

Az elmúlt másfél évtized számos
jelét adta annak is, hogy ötvenhatos
megtagad ötvenhatost. Ez van ná-
lunk. 

Európában azonban más a hely-
zet. Európa úgy tudja, hogy a berli-
ni fal leomlása, a Szovjetunió és az
egész birodalom összeomlása nem
történhetett volna meg a magyar öt-
venhat nélkül. 

Európa újraegyesülése 1956.
október 23-án kezdôdött el. 

A sors ad még nekünk egy esz-
tendônyi esélyt, hogy eldöntsük,
közel vagy távol vagyunk-e az öt-
venhatos forradalomtól. Attól a
forradalomtól, amely a világ hasz-
nára volt, de nálunk évtizedeken át

a következményeiben is vért és ál-
dozatot követelt. Közel vagy távol
vagyunk attól a forradalomtól,
amely elindította Európa újraegye-
sítését, és majdnem négy évtized
után elhozta számunkra is a sza-
badságot. Közel vagy távol va-
gyunk attól a forradalomtól, amely
mégiscsak a miénk, elsôsorban a
miénk, magyaroké. 

Miénk a reményeivel, miénk az
elbukásával. Virágzásával és gyá-
szával. A vereségen túli és mára
visszavonhatatlan gyôzelmével.

Az ötvenedik évfordulóig van
még egy évünk, hogy végiggondol-
juk az akkori világnak a mûködé-
sét. Nemcsak a nagyvilágét, amirôl
súlyos és elítélô szavakat mondhat-
nánk, hanem a magunkét. Tudjuk-e
részleteiben, hogy mi történt? Mi
történt velünk, magyarokkal.

Egy évnyi esélyünk van rá, hogy
1956-ot a maga teljes igazságában,
valódi történelmi távlatból szem-
lélhessük, és ne hagyjuk senki szá-
mára kisajátítani. 

Tisztelt Emlékezô Közösség!
Tegyük a kezünket a szívünkre,

és valljuk be, hogy mirôl is tanús-
kodnak a demokrácia évei!

Sajnos, arról, hogy sem március
tizenötödikét, sem október huszon-
harmadikát nem sikerült a nemzet
közös ünnepévé tenni. Valamit te-
hát le kell zárnunk. 

Mindenfajta kicsinyességtôl
meg kell szabadítanunk és meg kell
óvnunk 1956 emlékét. A harcok és
a megtorlás során elesett, vagy ki-
végzett 3000 hôs emléke a csak-
nem 20 ezer sebesült, a 16 ezer bör-
tönbe zárt és a 200 ezer lábbal sza-
vazó magyar, aki elhagyta hazáját
és külföldi emigrációba kénysze-
rült, tisztességet, megbecsülést kí-
ván tôlünk, mai magyaroktól. 

Jövôre itt olyan ünnepet kell ül-
nünk, ami nemcsak attól világra-
szóló, hogy a nagyvilág nagy em-
berei idejönnek ünnepelni, hanem
attól igaz és örökkévaló ünnep,
hogy legalább annyira a magunké-
vá tettük, mint 1848-at. 

Nem természetes állapota egy
országnak, hogy majdnem fél év-
századdal a forradalom után még
mindig az adósságainkról kell be-
szélnünk. 

Hála Istennek, még itt élnek ve-
lünk ötvenhat hôsei közül sokan.
De ki bocsátja meg nekünk, hogy
nem élhetnek úgy, mint ahogy az a
hôsöknek kijár? Nem a pénzbeli
megváltásról, a kárpótlásról van
szó, noha arról is. Fontosabb lett
volna a közös történelmi és erköl-
csi elismerés. 

Feledékenyek vagyunk. Épp
ezért hadd emlékeztessek arra,
hogy a politika mai szereplôi kö-
zött is vannak, akik az Antall József
miniszterelnök úr kormánya által
elôterjesztett kemény kárpótlási
törvényt sem fogadták el az elsô
szabad parlamentben. Abban a par-
lamentben, amely a szabadságát
éppen 1956-nak köszönhette. 

A forradalom szentségét még
törvénybe lehetett iktatni. Annak
mindössze két ellenszavazata volt
1990-ben, de a kárpótlási törvényt
az akkori ellenerôk eltorzították,
tévútra vitték. 

Tisztelt Emlékezô Közösség!
Egy évünk van rá, hogy szembe-

nézzünk a mulasztásokkal, és ami
ennél is fontosabb, a történelmi
igazsággal. Nem lehet, hogy mást
állítsunk 1956-ról, mint ami valójá-
ban volt. 

Nem lehet, hogy az egyik vagy a
másik politikai oldalra tuszkoljuk,
csak azért, mert ez ma kinek-kinek
szavazatot hozhat. 1956-ot még ma
is homályos ködökbôl kell elôhoz-
nunk.

Sokan még ma is azt mondják,
hogy a magyar falu nem vett részt a
forradalomban. 1956 a fôváros for-
radalma volt. Hiába tehát az elmúlt
másfél évtizednek sokféle kutatása,
hiába gyûlnek könyvtári méretek-
ben az ilyen felfogás ellenkezôjét
bizonyító adatok, még mindig hall-
juk, hogy akkor a magyar falu hall-
gatott. Pedig nem így volt! 1956.
pásztói hôsei Alapi László, Geczkó
István, Tóth Miklós, Tóth István,
Kovács Pál, Kelemen Károly, Kis
Pál és társaik bizonyítják mindezt.

Tisztelt Emlékezô Közösség!
Ha a szüleink és a nagyszüleink

nem érezték volna a magukénak
1956-ot, ha a magyar falu, a ma-
gyar kis- és nagyvárosok nem vet-
tek volna részt a forradalomban,
akkor mi végre lett volna 1956 de-
cemberétôl az egész országot behá-
lózó vizsgálat és jogszerûnek álcá-
zott eljárás. Miért rúgták volna le a
veséjét a kistarcsai és más táborok-
ban azoknak a parasztfiúknak, akik
nemzetôrnek álltak. 

Pesten hónapok óta szervezte a
gondolati forradalmat az Írószövet-
ség, amelynek a munkájában akkor
még Németh László, Illyés Gyula,
Veres Péter, Tamási Áron, Déry
Tibor vett részt! A kiskatonák kö-
zött ma élô legendák voltak, olya-
nok, mint Fekete Gyula vagy
Csoóri Sándor. 

És két nap múlva a falvakban is
hasonló események történtek, mint
október 23-án a fôvárosban. 

A falvakban feljegyzett rendôr-

ségi és ügyészségi jegyzôkönyvek
olyan mondatokat örökítenek meg,
amelyek – ha van igazságunk ezen
a földkerekségen – megfellebbez-
hetetlen igazságoknak bizonyul-
nak. Ezekben a napokban ilyen
jegyzôkönyveznivalójuk volt a
megbízottaknak: 

„Kedves magyar testvérek, pol-
gártársak, honfitársak! Független
Magyarországot akarunk. Szabad
választást és új kormányt. Azt akar-
juk, hogy végre szabad legyen a
magyar.”.

Ezen mondatok alapján ítéltek el
embereket. 

De én nem a múltnak a sebeiben
akarok vájkálni. Meghagyom
azoknak, akik saját magukkal sin-
csenek tisztában. Ma azt kellene
látnunk, hogy az 1956-os forrada-
lomnak és szabadságharcnak a fél-
évszázados évfordulójáig mit kel-
lene tennünk, hogy a történelmi
emlék minden magyarban éljen és
hasson. Hiszen ez az egyetlen esé-
lyünk rá, hogy éljen és hasson más
népekben is.

Tisztelt Emlékezô Közösség!
A jövô évi, ötvenéves ünnepség-

hez, a lelki elfogadáshoz legalább
három feltételt kellene teljesíte-
nünk. Az egyik az, hogy a forradal-
makat követô rémuralmak után a
nemzeten belül kötelezô megbé-
kélni. Nem merem azt mondani,
ami a magyar történelem egyik leg-
nagyobb fogalma, hogy kiegyezni.
Csak azt mondom, hogy megbékél-
ni. A mából kiindulva nem tudom,
megteremthetôe-e ez jövô októbe-
rig. Pedig ez életkérdés.

A másik feladat, hogy komolyan
vegyük a magyarság új helyét a vi-
lágban. A belsô megbékélés nélkül
szó sem lehet arról, hogy Európa
úgy tekintsen ránk, mintha ennek a
térségnek összekötô eleme len-
nénk. Noha az egész történelmünk
arról szól, hogy mi itt a létezésnek a
kovászai vagyunk. Kíváncsi va-
gyok rá, hogy 1956 ötvenéves év-
fordulója milyen fogadtatásra lel a
világban. 2006. október 23-án nem
a világ vizsgázik, hanem mi. A vi-
lág csak tükör. 

Tükre annak, amit mi teszünk,
vagy nem teszünk.

És még egy harmadik, de talán a
legfontosabb feladatról is szólok.
Ötven év után mindenkinek, min-
den családnak, minden iskolásnak
a kezébe kellene adni egy 1956-os
könyvet, amelyben az ô városa, az
ô faluja is benne van. Ebbôl kide-
rülne, hogy 1956 az egész országé. 

Tisztelt Emlékezô Közösség!
2006. október 23-ra Pásztón el-

Sisák Imre polgármester beszéde 2005. október 23-án

1956 forradalmának emlékére
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készül az a könyv, amely olyan
lesz, mint a tükör, ha belenézünk
meglátjuk benne 1956. pásztói for-
radalmárait. Végre mindenki szá-
mára egyértelmûvé válik az, hogy
’56 halálra ítélt és kivégzett 453 ál-
dozata között Nagy Imre, Maléter
Pál, Gimesi Miklós, Szilágyi Jó-
zsef mellett ott volt két hôs pásztói
áldozat Alapi László és Geczkó Ist-
ván is. 

Mindenki megismerheti végre
azt, hogy a két kivégzett hôssel
együtt kik voltak 1956. októberé-
nek pásztói forradalmárai. 

Végre eloszlatjuk azokat a rágal-
makat, amelyeket Nógrád Megye
Rendôrkapitányának 1956. decem-
ber 9-i napi jelentése tartalmazott.
E szerint Szurdokpüspöki és Pásztó
községek között lévô Zagyva pata-
kon a vasúti hidat ismeretlen sze-
mélyek fel akarták robbantani. Ez-
zel a szocialista rendet támadták, s
vele együtt védtelen emberek életét
akarták kioltani. Alapi Lászlóék
nem emberi életeket akartak kiolta-
ni, hanem emberi életeket akartak
megmenteni attól, hogy a Szovjet-
unió gulágjaiba szállítsák ôket vas-
úton. 

Tisztelt Emlékezô Közösség!
Mai világunkban kis lépésekkel

lehet építkezni. Nagy hangok, nagy
hazugságok, nagy árulások – vagy
ezeknek a sunyi formái – minde-
nütt jelen vannak. 

Ma az a kérdés, hogy 1956 egye-
nes utat jelent-e a számunkra, vagy
taktikai hivatkozást. 

1956, 1957 elítéltjei nem csúsz-
káltak politikai vélemények és pár-
tok között. Akikre jó szívvel emlé-
kezünk, vagy akikkel jó szívvel fo-
gunk kezet, nem politikai menekü-
lôhelyeket kerestek, nem az egyik
vagy a másik vezérkedô kegyeit
lesték, hanem hittek a nemzet jövô-
jében. A közös jövôben. Pedig
ezért a bátorságért akár halálra is
ítélhették volna mindegyiküket. 

Október 23-a minden magyar
számára egyet kell, hogy jelentsen
a szabadság, hôsiesség, morális tar-
tás, a nemzeti függetlenség és a
tisztaság jövôképével. Gyönyörû
alkalom arra, hogy egyenes ke-
mény tekintettel nézzünk a történe-
lem szemébe, merjünk megint hin-
ni és bízni a magyarságban, s hogy
büszkén emlékezve helyezzük el
virágainkat és gyújtsuk meg mé-
cseseinket 1956. hôseinek az emlé-
kére.

„Kedves magyar testvérek,
polgártársak, honfitársak!”

Ezt a megszólítást egy falunak a
névtelen forradalmára intézte az iz-
gatott emberekhez. Én most ezzel
az 1956-os megszólítással köszö-
nöm meg, hogy itt lehettem, és al-
kalmat adtak rá, hogy a forradalmi
múlt ürügyén a jövôrôl is beszél-
hessek.

Pásztó városért emlékplakett
kitüntetettjei

Kanyó Sándor
1922-ben Hasznoson született egy
földmûves család elsô gyermeke-
ként. A II. világháborút követô
négy éves hadifogságból hazatér-
ve családot alapított, két lánya
született Piroska és Ilona. Kômû-
vesmesterként dolgozott, munká-
ja során 150 családi házat épített
Hasznoson és Pásztó környékén.
Szakmai munkásságát a Munka
Érdemrend Bronz fokozatával is-
merték el. Számára a család, a
munka és a szülôfaluja mai napig
is a legfontosabb. Tudását átadva
keze alatt igazi mesteremberek
formálódtak. 

Közéleti munkássága során
több cikluson keresztül volt a tele-
pülés tanácstagja és 1984-89 kö-
zött a Hazafisas Népfont városi el-
nöke. Tevékeny életének biztos
támasza és segítôje felesége, Jo-
lán néni, aki mindig ott állt mellet-
te jóban és rosszban – 83 évesen is
élvezi környezete és családja tisz-
teletét, szeretetét. 

Molnár István 

1932-ben született Alsótoldon, az
általános iskolai tanulmányait is
itt végezte. 1950-ben bevonult a
katonasághoz, ahol pénzügyi
tiszthelyettesi szakvizsgát tett.
Leszerelés után a pásztói járás hi-
vatal pénzügyi osztályára került,
majd 1955-1965-ig a járási kór-
háznál, mint fôkönyvelô dolgo-
zott. Közben elvégezte a pénzügyi
közgazdasági szakot. Élete mun-
kásságának idejét Pásztón töltötte
és 1990-ben vonult nyugdíjba, de
a közéleti tevékenységét tovább
folytatta. 1990-tôl 2002-ig a 2.
számú választókerület elnökeként
tevékenykedett. Az önkormány-
zat pénzügyi bizottságának is tag-
ja volt 1998-2002 között. 1993-tól
ma is az Országos Fogyasztóvé-

delmi Egyesület pásztói szervezet
elnökeként tevékenykedik. A
pásztói emberek tisztelik, elisme-
rik tevékenységét. 

Simon Imre 
nyugalmazott címzetes igazgató.
Életpályája az elsô diploma meg-
szerzésétôl a pedagógia szolgála-
tába telt. Szegeden, a Juhász Gyu-
la Pedagógiai Fôiskola kémia-bi-
ológia szakán szerzett tanári dip-
lomát, majd a rajzszakon is itt
kezdte meg tanulmányait és az eg-
ri fôiskolán fejezte be. Gyakorló
éveit tanítással kezdte, majd ha-
mar vezetôi feladatokat kapott és
húsz éven át iskolaigazgatói mun-
kát végzett, illetve tizenkét éven
keresztül a járási hivatalnál az in-
tézményirányítás területén dolgo-
zott. Munkája mellett pedagógiá-

ból egyetemi végzettséget szer-
zett. A hivatása számára szolgálat
volt. Lelkiismeretesen, igényesen
magas színvonalon, kollégáinak
példát mutatva látta el feladatát.
Pedagógiai munkájáért, társadal-
mi tevékenységért többször része-
sítették kitüntetésben.

Fô hivatása mellett a képzômû-
vészet területén is jól ismert mun-
kássága. Mûveiben az elvonat-
koztatás, a szimbólumteremtés hí-
ve. Az olaj és az akvarell a fô esz-
köze, de a kisplasztika és a fafara-
gás sem ismeretlen elôtte. Több
önálló és csoportos kiállításon is-
merhettük meg mûveit. 

A hetvenöt éves mûvészt embe-
rek iránti érzékenysége, szakértel-
me, problémamegoldó képessége,
rendkívüli munkabírása teszi pél-
daértékû emberré.

Kanyó Sándor és felesége, Jolán néni családjuk körében

November 1.

Kôbe vésett nevek,
Percek, évek, életek.
Csak nô a sereg
Fönn, lenn,
Gyermek sír,
Reszketô kezek
Holnap és a tegnap,
Ma összeölelkeznek.

Kôbe vésett nevek,
Percek, évek, életek.
Felettetek a lobogó lebeg,
Míg az élôk közt
A halál újakat keres.
Nô, nô, nô a sereg,
Mint óriás szörny,
Az idô felfalja az embert.

Kôbe vésett nevek,
Percek, évek, életek.
Van ki könnyen
Eldobja az életet,
Van ki sírva jajgat,
Szenved, s könyörög.
Ó Istenem! Csak még
Egy percet adj nekem.

Kôbe vésett nevek,
Percek, évek, életek.
Elmúlt és jövô idôk
Élô és halott nemzetek,
Óvjátok meg!
Isten ajándékát,
Ezt a csodás életet,
A tiédet, az övét, s az enyémet.

Zsiga Lajos



Az Országgyûlés ôszi ülésszaká-
nak 17. ülésnapja, 2005. novem-
ber 3. (8.03 óra – Elnök: Harrach
Péter, jegyzôk: Nagy Nóra és
Pettkó András)

SISÁK IMRE JÁNOS (MDF):
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselôtársaim! Lendületben az
ország, szárnyal a gazdaság –
mondják kormánypárti képviselô-
társaink. Minden rendben van, a
2006. évi költségvetés tervezete pe-
dig tökéletes. No de, ha mindez így
van, tisztelt képviselôtársaim, ak-
kor vajon miért szárnyaszegettek a
magyar önkormányzatok? A 2006.
évi költségvetési törvény tervezeté-
bôl ôk is olyan derûlátóan szemlélik
a 2006-os évet, mint önök? Azt hi-
szem, hogy ezt kevéssé hihetjük. 

De mielôtt az önkormányzatok
költségvetési pozícióit ecsetelném,
szeretnék néhány szót szólni a Gráf
József miniszter úr által elmondot-
takhoz. Miniszter úr azt mondta,
hogy a parlagfû elleni küzdelem
rendkívül jó helyzetben lesz 2006-
ban. Tisztelt képviselôtársaim, mû-
ködött egy „Parlagfûmentes Ma-
gyarországért” eseti bizottság, és a
bizottság négypárti egyetértéssel a
2004. évi költségvetésbe másfél
milliárd forint nagyságrendû össze-
get csempészett be úgy, hogy a par-
lament minden egyes pártja egyet-
értett ezzel a döntéssel. Aztán jött
egy Draskovics nevû pénzügymi-
niszter, jött a kormány 2050/
2004. (III. 11.) kormányhatározata,
és a másfél milliárd mindjárt 800
millióra csökkent. Arra a 800 millió
forintra, amelyet az állampolgárok
a személyi jövedelemadójukból fel-
ajánlható 1 százalékból raktak be az
állami költségvetésbe. 2005-ben
sem volt jobb a helyzet, az az 1 mil-
liárd 84 millió forint áll rendelke-
zésre erre a célra, ami szintén az ál-
lampolgárok 1 százalékos felaján-
lásából származik, és miniszter úr,
azt gondolom, nemigen nézte meg a
2006-os költségvetést, mert 2006-
ban a törvénytervezet ugyanazt az 1
milliárd 84 millió forintot tartaná
meg. Tisztelt képviselôtársaim, a
helyzet a 2-2,5 millió pollenallergi-
ától szenvedô beteg számára egyál-
talán nem reményteli – de hát az ön-
kormányzatok sincsenek ezzel
másképpen.

Mielôtt 2006-ra rátérnék, enged-
jenek meg néhány számadatot a ko-
rábbi évekbôl. 2002-ben a kormány
50 százalékos közalkalmazotti bér-
fejlesztést javasolt, amelyet a parla-
ment elfogadott. 2003-ban ennek az
önkormányzatok itták meg a levét,
hiszen az 50 százalékos bérfejlesz-
téshez a saját költségvetésükbôl
120 milliárd forintot kellett elôte-
remteni. Ennyivel rövidítették meg

2003-ban a magyar önkormányza-
tokat. 2004-ben, mielôtt a költség-
vetést elfogadta volna a parlament,
a Pénzügyminisztérium 133 milli-
árd 800 millió forinttal javasolta
emelni az önkormányzatok költség-
vetését. A Belügyminisztérium to-
vábbi 116 milliárd forintot tartott
szükségesnek a 2004. évi költség-
vetésben a Pénzügyminisztérium
javaslata mellett az önkormányzati
költségvetések emelésére. 

Mi lett a végeredmény? Tisztelt
képviselôtársaim, ez a 249,9 milli-
árd forint csak 131,9 milliárd forint-
ra sikerült, tehát további 117,9 mil-
liárd forintot vontak el 2004-ben a
magyar önkormányzatoktól. 

2004 után hogyan változott a
helyzet? Tisztelt Képviselôtársam!
A 2004-es költségvetésben 6 száza-
lékos bérfejlesztést javasoltak,
amelyet a magyar önkormányzatok
közül mindösszesen csak 832-en
tudtak meglépni. Mi következett
2005-ben? Azon önkormányzatok
számára, amelyek nem tudták meg-
lépni, a közalkalmazotti bértábla
módosításával kötelezôvé tették a
2004. évi 6 százalékos bérfejlesz-
tést, így lett 7,5+4,5 százalékos bér-
fejlesztés a közalkalmazotti szek-
torban. Nem azt sajnáljuk egyéb-
ként, hogy ezt meg kellett lépni, ha-
nem azt, hogy azt a több tízmilliárd
forintot, amely ennek a bérfejlesz-
tésnek a végrehajtásához szüksé-
geltetett, önök elfelejtették odaadni
az önkormányzatok számára.

Ha megvizsgáljuk a 2006. évi ál-
lami költségvetést, és elolvassuk az
Állami Számvevôszék anyagát, azt
is megállapíthatjuk, hogy 2005-ben
a 2005. szeptember 1-jétôl esedékes
4,5 százalékos közalkalmazotti bér-
fejlesztéshez a magyar kormány
mindösszesen 3 milliárd forintot
biztosított. Pedig a bérfejlesztés
tényleges összege 25 milliárd forint
volt. Újabb 22 milliárd mínusz a
magyar önkormányzatok rovására.
A 2004. évi CXXV. törvény a 2005.
évi állami költségvetésrôl szóló tör-
vény.

(9.40)
Van ennek egy 51. § (2) bekezdé-

se: önök azt mondták, hogy a hely-
ben maradó személyi jövedelem-
adóból céltartalékot kell képezniük
a magyar önkormányzatoknak, en-
nek az összege 21,7 milliárd forint.
Azt ígérték, hogy ha az államház-
tartási, a gazdasági folyamatok ked-
vezôen alakulnak, 2005 júliusában
visszaadják ezt a forrást az önkor-
mányzatoknak. Vártunk, vártunk
egészen a tegnapi napig, amíg azon-
nali kérdést nem tettem fel Veres
János pénzügyminiszter úrnak, aki
végre – legnagyobb sajnálatunkra –
elismerte, hogy a 21,7 milliárd fo-
rintot nemcsak átmenetileg, hanem

véglegesen zárolták a magyar ön-
kormányzatoktól. Újabb 21,7 milli-
árd forint!

Tisztelt Képviselôtársaim! Mi
sújtotta még 2005-ben a magyar ön-
kormányzatokat? Nyilvánvalóan a
kormány által benyújtott és elfoga-
dott költségvetés, amely továbbra is
nullaszázalékos dologi automatiz-
must biztosított a közüzemi kiadá-
sok fedezetére az önkormányzatok
számára. Ezek szerint 2005-ben és a
korábbi években nem emelkedett az
elektromos energia, a gáz, a
szennyvízszolgáltatás, a vízszolgál-
tatás, a szemétszállítás és más
egyéb közüzemi díjak ára. Így van
ez, tisztelt képviselôtársaim? Nem,
csak önök az önkormányzatoknak
erre a több tíz milliárd forintos évi
növekményre egyetlen forintot nem
biztosítottak. 

Tisztelt képviselôtársaim, ha a
számokat összeadjuk, akkor megál-
lapíthatjuk, hogy több mint
300 milliárd forintot vontak el vagy
nem adtak oda azoknak az magyar
önkormányzatoknak, amelyek tíz-
millió magyar állampolgár ügyeit
intézik és gondoskodnak a közszol-
gáltatásaikról. 

Mindezek után joggal várhatták a
magyar önkormányzatok, hogy a
2006. évi költségvetés tényleg vá-
lasztási költségvetés lesz, és végre
valamelyest enyhítik az önkor-
mányzati problémákat. De mit is ta-
pasztalunk, tisztelt képviselôtársa-
im? Azt tapasztaljuk, hogy a 2005-
ben meglévô és 2006-ra megmara-
dó feladatellátásnál a normatív álla-
mi támogatást és a kötött felhaszná-
lású normatív támogatásokat
5,7 százalékkal csökkentették a ma-
gyar önkormányzatok számára. 

Menjünk végig! Tavaly a telepü-
lések igazgatási, kommunális és
sportfeladatainak ellátásánál még
csak 5,7 milliárd forintot kívántak
elvonni, aztán a kormánypárti pol-
gármesterek hangos kiabálása
visszafordította önöket, és csak
másfél milliárd forinttal csökken-
tették a települések igazgatási,
sport- és kommunális kiadásaira
biztosított összeget. Most nagyon
bátor a balliberális kormány, tisztelt
képviselôtársaim, mert nem holmi
5 milliárd forintokkal próbálkozik –
rögtön 10 milliárd 358 millió forin-
tot von el ebbôl a normatív támoga-
tásból, amely alapvetôen a közsé-
gek általános támogatását jelenti.
Önök, úgy tûnik, a kistelepülések
szószólói és jeles támogatói, de tes-
senek nekik megmagyarázni, hogy
akkor miért is rövidítik meg ôket
10 milliárd forinttal, tisztelt képvi-
selôtársaim. Ez 16,8 százalékos
csökkentés 2005-rôl 2006-ra. 

Aztán menjünk tovább: azt
mondják, hogy a többcélú kistérsé-

gi társulás egy üdvözítô feladat-
végrehajtás – nem kétlem, biztos
van benne némi ráció. De azt tessék
nekem megmagyarázni, hogy a már
mûködô társulások létét miért ve-
szélyeztetik önök, miért rövidítik
meg azokat az önkormányzatokat,
amelyek mûködtetik az okmányiro-
dákat, a gyámhivatalokat és ame-
lyek körzeti építéshatósági ügyinté-
zést végeznek. Tisztelt képviselô-
társaim, 2005-rôl 2006-ra az ok-
mányiroda feladatait ellátó telepü-
lési önkormányzatnak a 2005-ben
garantált 6 millió forint helyett
önök 2006-ban csak 4,7 millió fo-
rintot javasolnak odaadni. Tisztelt
képviselôtársaim, ez is az önkor-
mányzati rendszer megszilárdítását
szolgálja, gondolom én. 

Szociális és gyermekvédelmi el-
látások: önök rendkívül büszkék a
családtámogatási rendszer átalakí-
tására. Én hozzátenném: a családok
számára a biztonság és az állandó-
ság a legfontosabb; ha négyéves
ciklusonként szétverik a családtá-
mogatási rendszert, az egyértelmû-
en ahhoz vezet, hogy egyre keve-
sebb gyermek születik, ez pedig azt
jelenti, hogy kevesebb lesz az aktív
korú foglalkoztatott, nem lesz ele-
gendô magyar ember, aki eltartsa az
egyre növekvô nyugdíjastábort.
Annak nyilván örülünk, hogy az
életkor, a korhatár kitolódik, de an-
nak nem, hogy ennek egyértelmûen
az lesz a következménye az aktív
korú foglalkoztatottak csökkenésé-
vel, hogy a nyugdíjkorhatár emelé-
sét kell elkövetniük. De ha önök en-
nyire családpártiak, a szociális és
gyermekvédelmi ellátások terüle-
tén miért rövidítik meg az önkor-
mányzatokat 7 milliárd 332 millió
forinttal, tisztelt képviselôtársaim?
Ez 2005-rôl 2006-ra 4,1 százalékos
forráselvonást jelent. 

Nézzünk néhány normatívát! A
szociális és gyermekjóléti alapszol-
gáltatási feladatoknál a szociális ét-
keztetési normatíva 2005-ben
75 600 forint volt, önök 2006-ra ezt
70 800 forintra csökkentik. A házi
segítségnyújtás 120 ezer forintos
összegét 2006-ra 104 800 forintra
csökkentik. A jelzôrendszeres házi
segítségnyújtás 2005-ös 62 ezer fo-
rintos normatíváját 2006-ra 50 ezer
forintra csökkentik, tisztelt képvi-
selôtársaim – nyilván az önkor-
mányzatok és az idôsellátás segíté-
se érdekében. 

Nem jobb a helyzet a hajléktala-
nok átmeneti intézményei esetében:
itt 154 millió forintot javasolnak el-
vonni 2005-rôl 2006-ra, ez 7,7 szá-
zalékos csökkenés. A gyermekek
napközbeni ellátása esetében a csa-
ládi napközinél és a bölcsôdei ellá-
tásnál további 561 millió forintos
elvonást terveznek az önkormány-
zatok irányában, ez 6,7 százalékos
csökkentést jelent. A gyermekek
napközbeni ellátásánál különösen
jelentôs egyébként a normatíva-
csökkentés: ez 24,4 százalékot je-
lent. 
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Sisák Imre kérdése a környezetvédelmi 
és vízügyi miniszterhez

Miért nem segítenek az
illetékesek?

Az Országgyûlés ôszi ülésszaká-
nak 12. ülésnapja, 2005. október
17. (13.01 óra – Elnök: dr. Szili
Katalin, jegyzôk: dr. Kis Zoltán és
Vincze László)

ELNÖK: Sisák Imre, az MDF
képviselôje, kérdést kíván feltenni
a környezetvédelmi és vízügyi mi-
niszternek: „Miért nem segítik az
illetékes szakhatóságok a mátra-
keresztesi árvízkárok helyreállí-
tását?” címmel. A képviselô úré a
szó.

SISÁK IMRE JÁNOS (MDF):
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisz-
telt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr!
Az ország lakossága szinte egy
emberként fejezte ki együttérzését
a mátrakeresztesi állampolgárokat
ért 2005. április 18-20-ai természe-
ti katasztrófa kapcsán. Állampol-
gárok és gazdálkodó szervezetek
ezrei kérdezték nap mint nap, mi-
lyen segítséget nyújthatnak az ál-
lampolgárok és Pásztó-Mátrake-
resztes önkormányzata részére a
természeti katasztrófa kártételei
helyreállításában. Önkormányza-
tunk a lehetô leghatékonyabban
próbálja a károk felszámolását és
megelôzését végezni, sajnos úgy
tûnik, nem mindig eredménnyel. 

A Kövicses-patak a Nyugat-
Mátra vízgyûjtô területének leg-
fontosabb vízfolyása, amely egy-
ben leginkább veszélyezteti Mát-
rakeresztest a rendkívüli esôzések
alkalmával. Ezért fontos, hogy
minden olyan védmûvet, mûtár-
gyat megfelelôen átépítsünk,
amely a kártételt kiküszöbölheti. 
A 2408. számú állami közút és a
Kékesi utat összekötô híd építésére
megkaptuk a Nógrád Megyei Köz-
lekedési Felügyelettôl az enge-
délyt, amellyel sajnos még hóna-
pokig nem kezdhetnénk hozzá a
híd építéséhez. Köszönhetô ez an-
nak, hogy a KDV Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelet szakvéleményben köte-
lezte az önkormányzatunkat külön
vízjogi létesítési engedély beszer-
zésére, és elrendelte, hogy a víz-
rendezési és hídépítési munkákat
összehangoltan kell végezni.

Tisztelt Államtitkár Úr! Egy
újabb rendkívüli esôzés alkalmá-
val a Kövicses-patak hídjának át-
építése nélkül nem tudjuk megvé-
deni Mátrakeresztesen a Kékesi út
lakóit. Szeretném kérdezni, milyen
segítséget tudnak nyújtani ezen

probléma kiküszöbölése érdeké-
ben. 

Várom megtisztelô válaszát.
ELNÖK: A kérdésre Gombos

András államtitkár úr válaszol.

DR. GOMBOS ANDRÁS kör-
nyezetvédelmi és vízügyi minisz-
tériumi államtitkár: Köszönöm a
szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Képvi-
selô Úr! Úgy gondolom, hogy nem
kell különösebben ragozni és bi-
zonygatni azt, hogy a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium,
valamint annak központi és terüle-
ti szervei mindent megtesznek an-
nak érdekében, ha az árvíz az ott
élôket, illetve a vagyontárgyakat
valamilyen módon veszélyezteti. 

A képviselô úr azt kérdezi, hogy
miért nem segítik az illetékes szak-
hatóságok a felújítási folyamatot.
Bizton állíthatom, hogy igenis a
zöldhatóságok minden segítséget
megadnak. A mátrakeresztesi híd
építése, illetve annak újjáépítése
tekintetében, mint ahogy ön is volt
szíves elmondani, a Nógrád Me-
gyei Közlekedési Felügyelet az el-
járó hatóság, a zöldhatóság szak-
hatóságként jár el ebben a kérdés-
körben. A közlekedési felügyelet a
Vegyépszer kérelmére megküldte
a hatóságunknak a kérelmet és el-
járt, szeptember 26-án adta meg a
szakhatósági hozzájárulást, termé-
szetesen feltételek mellett, mert hi-
szen az 1995. évi LVII. törvény,
amely a vízgazdálkodásról szól, je-
lentôs feltételrendszert ír elô.

Úgy gondolom, könnyen belát-
ható az, hogy egy híd építése nem
különíthetô el a vízfolyás kérdésé-
tôl, és ennek megfelelôen a szak-
hatóságunk kérte a vízjogi enge-
délyköteles tevékenységhez –
amely egyébként, a patak vízren-
dezése vízjogi engedélyköteles te-
vékenység –, hogy nyújtsák be a
szükséges tervdokumentációt, és
ezeknek a tervdokumentációknak
a benyújtását várják. 15 napot ad-
tak határidôként, sajnálatos módon
a mai napig nem érkeztek meg
ezek a tervdokumentációk. 

Úgy gondolom, ha a képviselô
úr ebben a dologban segítene, hogy
a szükséges tervdokumentációk a
vízjogi engedélyezési eljáráshoz
megérkeznének a hatóságunkhoz,
akkor még gyorsabbá válna ez a
folyamat. Kérem a segítségét, kép-
viselô úr. 

Köszönöm szépen a figyelmet.
(Taps a kormánypártok soraiban.)

A közoktatási terület – tisztelt
képviselôtársaim, mi is a helyzet a
közoktatás területén? Szomorúan
kell hogy megállapítsuk: a helyzet
sokkal rosszabb, mint eddig valaha
volt. Összességében 21 milli-
árd 466 millió forintot vonnak el a
közoktatás területérôl, tisztelt kép-
viselôtársaim. 21 milliárd 466 mil-
lió forintot! Ez 4,3 százalékos csök-
kenést eredményez a forrásoknál,
mert ez nyilván nem reálértéken
történô csökkentés. Nem változik
az óvodai normatíva, marad
199 ezer forint gyermekenként,
csak nincs kiegészítô támogatás.
Nem változik az általános iskolai
oktatás 204 ezer forintos normatí-
vája, mint ahogy nem változik az ál-
talános iskolai oktatásnál az 5-8.
osztályok 212 ezer forintos norma-
tívája sem, marad ugyanaz az ösz-
szeg, mint 2005-ben. A 9-13. évfo-
lyamon sem változik egyébként a
normatíva, ugyanúgy 264 ezer fo-
rint marad 2006-ban, mint 2005-
ben volt. 

Tisztelt képviselôtársaim, a ki-
egészítô normatívákat viszont teljes
egészében elvonják, ami egy-egy
ellátottnál 10-20 ezer forintig terje-
dô összeg, mint ahogy a bejáró ta-
nulóknál az általános iskolában és
az óvodában a 25 ezer forintos ki-
egészítô támogatást 15 ezer forintra
csökkentik, tisztelt képviselôtársa-
im. Én azt gondolom, hogy ez a ma-
gyar oktatásügynek a tönkretételét
jelenti. 

A legkatasztrofálisabb helyzet
egyébként a mûvészetoktatás terü-
letén van. Tisztelt képviselôtársa-
im, a költségvetési bizottságban
már az elmúlt évben is komoly vitát
folytattunk azért, hogy a mûvészet-
oktatásnál megmaradjon a gyerme-
kenkénti 105 ezer forintos normatí-
va. Nos, amit az elmúlt évben nem
hajtottak végre, azt most kemé-
nyen, konokul megpróbálják végre-
hajtani. Az alapfokú mûvészetokta-
tásnál a zenemûvészeti ágnál a
2005-ös 105 ezer forintos gyerme-
kenkénti normatívát 80 ezer forint-
ra csökkentik, az ipar-, a képzômû-
vészeti és táncmûvészeti ágnál pe-
dig az 59 ezer forintos normatívát
40 ezer forintra csökkentik. Tisztelt
képviselôtársaim, azt gondolom,
hogy ezt a helyzetet nem lehet fenn-
tartani, ezt a 3 milliárd 120 millió
forintos elvonást a magyar mûvé-
szetoktatás nem bírja el. 

De mi a helyzet más területeken,
tisztelt képviselôtársaim? A norma-
tív kötött felhasználású támogatá-
soknál további 5 milliárd 466 millió
forintot javasolnak 2005-rôl 2006-
ra elvonni a magyar önkormányzat-
októl. A központosított elôirányzat-
oknál további 40 milliárd 900 mil-
lió forintot kívánnak elvonni a ma-
gyar önkormányzatoktól. Hozzáte-
szem, hogy ez a szám persze torzít,
hiszen a normatív kötött felhaszná-
lású támogatások közé kerül át a

többcélú kistérségi társulások
15,4 milliárd forintos támogatása. 

(9.50)
Ettôl függetlenül azonban meg-

állapítható, hogy a megmaradó köz-
pontosított elôirányzatok 70 száza-
lékának költségvetési nagyságrend-
je 2005-rôl 2006-ra csökkenô ten-
denciát mutat. 

Mi a helyzet az önkormányzati
fejlesztésekkel, felújításokkal? Je-
lentem, sajnálatos módon a helyzet
nem jobb, hanem sokkal rosszabb
2006-ban, mint 2005-ben. A belte-
rületi utak felújítására 2005-ben
még 10 milliárd forint nagyságren-
dû összeget biztosítottak, 2006-ra
50 százalékos csökkentést javasol-
nak – csak 5 milliárd forint maradna
ezen a területen. 

Mi a helyzet a regionális fejlesz-
tési tanácsokhoz és a megyei terü-
letfejlesztési tanácsokhoz decentra-
lizált fejlesztési források esetében?
Tisztelt Képviselôtársaim! A hely-
zet elszomorító: 11 milliárd 68 mil-
lió forint elvonását javasolják
2005-rôl 2006-ra. A cél- és címzett
támogatások nagyságrendje mind-
összesen 45 millió forinttal nô, az
induló címzett- és céltámogatások-
ra 2006-ban ugyanúgy 6,5 milliárd
forint áll rendelkezésre, mint 2005-
ben. A megyei területfejlesztési ta-
nácsoknál a 2002-tôl változatlan te-
rületi kiegyenlítô keretet, illetve a
céljellegû decentralizált elôirány-
zatot – amely 2002-tôl, még egy-
szer ismétlem, változatlan volt: 16
milliárd 803 millió forint – önök
most 8 milliárd 3 millió forinttal,
majdnem 50 százalékkal csökken-
tik. 

Tisztelt Képviselôtársaim! 
A normatív támogatásoknál és a

normatív kötött felhasználású tá-
mogatásoknál tehát 46 milliárd fo-
rintot meghaladó az elvonás, a fej-
lesztési kiadásoknál 11 milliárd 68
millió forint az elvonás, nullszáza-
lékos a dologi automatizmus a köz-
üzemi díjak emelésénél, a közpon-
tosított elôirányzatoknál 40 milli-
árd forintot meghaladó az elvonás,
és egyébként van egy 19 milliárd
forintos báziscsökkentés, amely a
személyi jövedelemadó 2005. évi
zárolásából adódik. 

Azt gondolom, a magyar önkor-
mányzatok joggal mondhatják azt,
hogy a 2006. évi állami költségve-
tés számukra egyenlô a mohácsi
vésszel. A Magyar Demokrata Fó-
rum az önök által benyújtott 2006.
évi állami költségvetést elfogadha-
tatlannak, tarthatatlannak tartja.
Egyetlen lehetséges út van: vonják
vissza ezt a költségvetést több mint
tízmillió magyar állampolgár érde-
kében, és készítsenek olyan költ-
ségvetést, amely ténylegesen az or-
szág és az önkormányzatok érdeke-
it szolgálja. 

Köszönöm, hogy meghallgattak.
(Taps az ellenzéki padsorokban.)
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Interjú a Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelôdési Központ új igazgatójával

Életre szóló kihívás

– Hogyan készült pályájára,
mik voltak az elôzmények?

– Fôiskolai tanulmányaimat kö-
vetôen 23 évet a jelen intézmény-
ben és elôdeiben töltöttem el.
Népmûvelôi-tanári diplomával
rendelkezem, melyhez az évek so-
rán középfokú könyvtárosi, illet-
ve felsôfokú kulturális-menedzser
képesítés társult. A 90-es évektôl
kezdve számtalan iskolarendsze-
ren kívüli képzésen vettem részt,
így közösségfejlesztô technikák,
mentálhigiénés, életvezetési, más-
ságkezelôi, mozgóképkultúra és
média ismeretek elsajátítására 
és gyakorlati alkalmazására volt
módom ezen formák segítségével.

– Miként alakultak „szakmai
stációi”?

– Hat évet dolgoztam közmûve-
lôdési, hetet közgyûjteményi terü-
leten, majd az akkor még önálló
városi könyvtár és mûvelôdési
központ összevonását követôen
(1993) az integrált intézmény
igazgatóhelyettese, egy évvel ké-
sôbb igazgatója lettem.

Minden „korszaknak” megvolt
a maga szakmai kihívása, sikere,
amely természetesen nem volt
mentes a vívódásoktól, kudarcok-
tól sem. Mivel éreztem magam-
ban elég erôt, felkészültséget az
elkezdet folyamatok továbbvite-
lére, a második ciklusban is pá-
lyáztam a vezetôi státuszra. Ez ak-
kor nem sikerült, ám népmûvelô-
ként tovább dolgoztam az intéz-
ményben, majd a folyamatos
szakmai háttérbeszorítást követô-
en a 2003-as nagy létszámleépítés
engem is elért. Számomra is meg-
lepô módon nem keserített és bi-
zonytalanított el ez az új helyzet,
mert sajnos már nem éreztem a
szakmaiság számomra meghatá-
rozó jeleit a mûvelôdési központ
akkori tevékenységében. 

– A létszámleépítés új helyzet
elé állította. Hogyan tovább?

– Változtatásra vágytam és vá-
rakozással néztem a jövô elé, ami
a piacgazdaság világába vitt, ahol
aztán mégis szakmám egy szeletét

mûveltem újra: programszervezô-
je lettem egy csodálatos helyen
fekvô mátrai szállodának. A fel-
töltôdés, regeneráció idôszaka
volt ez számomra, lelkiekben és
testiekben egyaránt. 

Aztán többször, többen vissza-
hívtak, és én ismét ringbe száll-
tam. Hogy miért? Mert szeretem a
szülôhelyemet, a várost és az azt
körülvevô mátrai és cserháti vo-
nulatokat, mert ismerem és tiszte-
lem az itt élôket, mert örömforrást
jelent a munkám, melyet hivatás-
nak tekintek, és persze mert fon-
tos számomra a napi kihívás. 25
évvel ezelôtt az egri fôiskola okta-
tói úgy indítottak el a pályán,
hogy én elhittem nekik: egy egész
életre szól a választásom. Talán
igazuk volt!

– Milyen tervekkel, koncepció-
val készült igazgatói feladatainak
ellátására?

– Mindkét intézményre vonat-
kozóan komoly elképzeléseket
tártam kollégáim, a két külsô
szakértô és a képviselô-testület
tagjai elé. Volt, aki reális talajon
állónak és mégis koncepciózus-
nak értékelte pályázatomat, amely
nem a leépülésre, a jelen helyzet
konzerválására, hanem az elôre
lépésre épít és ösztönöz. Volt aki
úgy vélte, a „lehetôségek házai”
szlogen mellé felsorakoztatott te-
vékenységek (kínálatbôvítés, kis-
térségi szerepkör vállalása, civil
szervezetekkel való szorosabb
együttmûködés koordinátori sze-
repkörrel, helyi identitástudat erô-
sítése, kisebbségi kulturális érté-
kek ápolása) új tartalmak dinami-
kus változtatási szándékot sejtet-
nek. Az elképzelés egyúttal „fi-
gyelmeztette a fenntartót is”, ak-
kor érdemes a programot támo-
gatni, ha a terv megvalósításához
támogatás tud és akar nyújtani (pl.
épületfelújítás, infrastrukturális
fejlesztés). Volt aki úgy vélte friss
ötletek, megoldások, célkitûzések
jellemzik terveimet, mások sze-
rint álmodozó, nem a helyi reali-
tás talaján álló, nagyobb, jobban
ellátott intézményeket kényszere-
sen utánzó a koncepció.

– Vajon miként, milyen mér-
tékben valósíthatók meg elképze-
lései?

– Szokták mondani, hogy min-
den terv annyit ér, amennyi abból
megvalósul. Ezt én is vallom. Ah-
hoz viszont, hogy elôbbre léphes-
sünk, igenis hosszabb távra kell
tervezni, lépést tartani a szakmai
kihívásokkal. Építeni a helyi sajá-
tosságokra, ugyanakkor adaptálni
mindazt, ami máshol bevált és jól
mûködik. Ha ez álmodozás, válla-
lom, én azonban inkább: jó hely-
zetfelismerésnek és szakmai alá-
zatnak nevezném, alapozva a
mindenhol ott rejlô és kibontakoz-
tatásra váró közösségi aktivitásra
és cselekvôképességre.

– Hogyan értékeli a két szakte-
rület, a könyvtár és a közmûvelô-
dés kapcsolatát?

– Könyvtári területen a látoga-
tói igények színvonalas kielégíté-
sét és az integrált könyvtári rend-
szer kiépítését tartom elsôdleges
feladatnak. Az igen sokrétû
könyvtári tevékenység és szolgál-
tatási kör erôteljesebb bemutatá-
sát. Észre kell vennünk, hogy ak-
kor ismernek meg bennünket iga-
zán és válnak minél többen láto-
gatóinkká, ha nemcsak szerényen
és csendben tesszük a dolgunkat,
hanem programjainkkal megmu-
tatjuk az értékeinket és bemutat-
juk, hogy „több mint könyvtár”
vagyunk.

Elvi kérdésnek tarom sajátos
intézményünk esetén a két szakte-
rület egyensúlyának megôrzését.
A könyvtári terület dinamikusab-

ban tudott a korábbi vezetés alatt
fejlôdni, a közmûvelôdés azonban
nagy károkat szenvedett, így itt a
nyitottságot, a város lakóihoz való
„visszatalálást” a bizalom vissza-
szerzését tartom fontosnak a fent
vázolt szakmai célkitûzések meg-
valósítása révén. Melynek azon-
ban technikai feltételei is vannak,
azaz a mûvelôdési központ felújí-
tási munkáinak elkezdése: a nagy-
termi széksorok, a fûtés és világí-
tási rendszer felújítása, a klubok
otthonossá tétele, az emeleti he-
lyiség ifjúsági centrummá történô
átalakítása, amely nagyobb anya-
gi erôfeszítést igényel. 

Ez utóbbihoz szeretném az el-
következô években az önkor-
mányzat, állami szervek és az in-
tézmény használóinak támogató
segítségét kérni, lévén a mûvelô-
dési központ Pásztó és városré-
szeinek egyedüli nagyobb befoga-
dóképességû kulturális intézmé-
nye, melynek esztétikuma, ké-
nyelme mindannyiunk közös fele-
lôssége.

– Milyen volt szakmai prog-
ramjának fogadtatása a képvise-
lô-testület részérôl?

– Köszönöm a képviselôtestület
többségének bizalmát, mely re-
ményeim szerint szakmai progra-
momnak szólt. A testületi ülés vi-
tájában felszólalt egy képviselô
úr, aki a következôket mondta:
Vette a fáradságot, hogy mind-
egyik pályázatot elolvassa (bár ez
egyáltalán nem volt számára fá-
radság) és úgy érzi, Antalné terve
sokkal több és gazdagabb, mint
amit az önkormányzat elvár az in-
tézménytôl. Balgák lennénk, ha
nem adnánk meg neki a lehetôsé-
get a bizonyításra, aztán, majd
kérjük számon, hogy ez álmodo-
zás, irreális terv csupán vagy va-
lóra váltható koncepció. Azt hi-
szem munkám során többször
visszacsengenek majd ezek az út-
ravaló mondatok. Köszönöm szé-
pen. 

Ahogyan szívbôl köszönöm a
sok-sok bíztató, gratuláló szót,
amely mellé már most is konkrét
segítség, ötlet, támogatás társul a
város lakói részérôl. Ami ugyan-
így fontos, hogy kollégáim sem
idegenként fogadtak, hanem régi-
új munkatársként, vezetôként. Bi-
zakodóan nézek hát a jövôbe és
hiszem, hogy az együttes munká-
nak rövid idôn belül szemmel lát-
ható szakmai jelei is lesznek.

Antalné Prezenszki Piroska

Pásztó Városa Képviselô-testülete 2005. szeptemberi
döntésével Antalné Prezenszki Piroskát 5 évre (2005.
október 1-tôl – 2010. szeptember 30-ig) a Teleki László
Városi Könyvtár és Mûvelôdési Központ igazgatójává
nevezte ki.
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SIENA Lakberendezési Áruház
• Pásztó, Csillag tér 14. Tel.: 32/460-012 • 

• Nyitva: 9–17.30, Sz: 8–12.00-ig •

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.

Pásztó, Csillag tér 21.
Telefon: (32) 460-208

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.

Pásztó, Csillag tér 21.
Telefon: (32) 460-208

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.

Pásztó, Csillag tér 21.
Telefon: (32) 460-208

Pásztó, Nagymezô út 16. Tel.: 06-30/2817-947
(A Földhivatal és a Két-textilház között) Szombaton is nyitva: 9–12-ig!

MEGÉRKEZTEK: 
❖ karácsonyi gipszkiöntôk
❖ sablonok, hungarocell korongok, csillagok, gömbök
❖ adventi koszorú alapok
❖ Színes ötletek karácsonyi kiadványai
❖ Folyamatosan kínáljuk a hobby és mûvész kellékeket
❖ pl: üveg, kerámia, dekor papír, festékek, ragasztók 

Karácsonyi festményvásár!
dec. 1–dec. 24-ig!

10% árengedménnyel!

Kötelezô, de mennyiért?

A Közlekedési Biztosító Egyesület (KÖBE) megyei vezetôje értesíti a Pásztó és vonzás-
körzetében élô jelenlegi és jövôbeli gépjármûtulajdonosokat, hogy újabb ügyfélfogadó
iroda megnyitásával segíti a jármûvezetôk biztosítási ügyeinek intézését.

Ajánlatunk: – Kedvezô díjszabású Kötelezô Gépjármû Felelôsség Biztosítás
– Teljeskörû CASCO Biztosítás
– Közúti Árufuvarozói Felelôsség Biztosítás

Ügyfélfogadás: IPOSZ, Pásztó és Vidéke Ipartestület
3060 Pásztó, Nagymezô út 2. Hétfô – Péntek: 800–1600

Tel.fax: 06 32/460-102
Tel.: Juhász Dóra 06 32/460-102, 06 32/563-131

06 70/618-1516 ügyfélfogadás telefonos egyeztetéssel

Korrekt, pontos ügyintézéssel várjuk ügyfeleinket!
Albach Róbert KÖBE megyei vezetô
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Elektromos szerszámgépek
Kézi szerszámok

Csavar, zár, vasalás
Háztartási gépek, tartozékok

Híradástechnika
Elektromos mosógépek
Sporthorgászat, játék

Pásztó, Kölcsey út 12.

Tel.: 32/460-945

– EZER
KÍNÁLAT!

EZER
CIKK

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

Vasáruk és
Padlóburkolólapok

Pásztó, Fô út 103.
Tel.: 32/463-594

– TETÔFEDÔANYAGOK a legkedvezôbb
árakon 30–50 év garanciával

– GIPSZKARTONOK és tartozékai, OSB
lapok, lambériák

– AJTÓK, ABLAKOK fából és mûanyag-
ból – ingyenes felméréssel, megbízható
beépítéssel – 

– VELUX tetôsíkablakok MÁRKAKERESKEDÉS
– SCHIEDEL kéményrendszerek lista ár alatt –10-15%

– ZÁRTSZELVÉNYEK, szögacélok, lemezek
– ERESZCSATORNÁK, kerítésfonatok, 

mûanyag hullámlemezek
– CSEMPÉK ÉS PADLÓBURKOLÓLAPOK
Jó minôség – olcsó áron! Szép a szemnek, jó a zsebnek!

Áruhitelre is vásárolhat! BUDAPEST ÁRUHITEL

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

Építkezik, felújít? Segít Önnek a Boltív! 

www.e7.hu/boltiv

Alaptól a kéményfedlapig!
Több mindent 1 helyen, 
olcsóbban itt vegyen!

Villanyszerelési anyagok, vezetékek, csatornák,
kapcsolók nagy választékban kaphatók

EE LL EE KK TT RROONN
VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET

Pásztó, Fô út 98. Tel./fax: (32) 462-361
email: elvill@enternet.hu

AZ ÉMÁSZ ÁLTAL ELÔÍRT FOGYASZTÁSMÉRÔ
SZEKRÉNYEK HENSEL ÉS GANZ TÍPUSOK 

MINDEN TÍPUSA KAPHATÓ.
MEGRENDELÉSRE GYORS BESZERZÉST BIZTOSÍTUNK.

Most érdemes 
felújítani! Legrand

minôség olcsó áron!
Megérkezett 

a Carira
kapcsolócsalád

Továbbá egyszerû
mennyezetlámpák,

függesztékek,
burák, spot-ok is

kaphatók!

}
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– Széleskörû áruválaszték
– Kedvezô hitelkonstrukciók
– Elôlegbefizetés nélkül
– 0%-os áruhitel lehetôség
– Halasztott törlesztési lehetôség

Karácsonyi ajándékötletek

Életre tervezve

„Az angyalka hozza, de elég, ha a húsvéti
nyuszi fizet!”

Házhoz szállítási lehetôség! 
Szeretettel várunk minden kedves vásárlót!

Pásztó, Fô út 21. (Csillagtéri parkkal szemben)
Tel.: 32/460-018

Nyitva tartás: H – P: 8–17 óráig, Szo: 8–13 óráig

Fókuszelektron
M Û S Z A K I  S Z A K Ü Z L E T

ÉVVÉGI KIÁRUSÍTÁS!
50 cm3-es, négyütemû robogók most csak:

177.000 Ft-ért
a bátonyterenyei Králik Autósboltban.

3078 Bátonyterenye, Madách út 3.
Tel: 06 (32) 351-439; 06 (20) 9439-802

E-mail: kralikauto@freemail.hu

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
A feltüntetett ár az ÁFA-t tartalmazza.

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

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

Állandó akciók 10–30%!
Kipufogó dobok eladása, szerelése 

Katalizátorok kedvezô áron kaphatók

GUMI és FUTÓMÛSZERVIZ
LAKAT GUMI KFT.

50cm3 robogók
már 

20%-tól
elvihetôk!

AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE

PÁSZTÓ, FÔ ÚT 64.
563-140, 563-142

HASZNOS, 
ALKOTMÁNY ÚT 183.

462-350

JÖJJÖN, MI VÁRJUK! KÉTTEXtilház Kft.

Pásztó, Nagymezô u 18. T./fax: (32) 460-756
Nyitva: H–P: 8–16.30, Szo: 8–12.00

ÖLTÖZTESSE OTTHONÁT

ÜNNEPLÔBE!
Karácsonyi 
szalagok,
terítôk,
méteráruk…
Színes és fehér
horgoló- és
kötôfonalak
széles
választékát
kínáljuk

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

Bim-Bam Francia Pékség ajánlata

AKCIÓS

GOBELINEK

ÉRKEZTEK!
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3060 Pásztó, Nagymezô út
5. Tel./fax: 06-32/460-217
www.pontmarket.hu

GÉPKÖLCSÖNZÉS
Bosch csereakció 

31% kedvezménnyel!
Rengeteg 

akciós termék!
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Éjjel-nappal szívesen látjuk!

– Gyros (csirke, pulyka, borjú)
– Grillcsirke
– Hurka, kolbász
– Hamburger

– Hot-Dog
– Melegszendvicsek
– Hûtött italok
– Jégkrém

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.: 70/459-2792

AUTÓCENTRUM PÁSZTÓ

➲➲

➲
➲

MINDEN
EGY

HELYEN

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!

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

AUTÓSZERVIZ

• olajcsere

• hibakód-kiolvasás

• fék-, és

lengéscsillapító-vizsgálat

• szélvédôcsere stb.

GUMISZERVIZ

• köpenyszerelés, -javítás

• kerékcentírozás

• gumi- és felniértékesítés
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Az ország egyetlen Budapesten
mûködô Innerwhel Kft nôi klubja
2005 tavaszán a televízióban be-
mutatott mátrakeresztesi árvíz
láttán elhatározta, hogy az ott élô
gyerekek számára felejthetetlen
élményprogramot biztosít.

A cég jóvoltából nekünk, mátra-
keresztesi gyerekeknek kirándulá-
sokat szervezett a Dózsa György
Általános Iskola két pedagógusa
Kósa György és Dr. Káposztás Jó-

zsefné. Mi, felsô tagozatos tanulók,
kétnapos kiránduláson vettünk részt
Kecskemét–Ópusztaszer–Szeged
útvonalon. Kecskeméten a város-
központtal ismerkedtünk meg a rö-
vid séta során. Innen indultunk to-
vább Ópusztaszerre. A Nemzeti
Történeti Emlékparkban megcso-
dálhattuk a Feszty-körképet és a
rotunda kiállításait. Kisbusszal kör-
bejártuk az Emlékparkot. Nagy él-
ményt jelentett a lovasbemutató és a
lovaglás is. Innen tovább indultunk

Szegedre. Az elsô nap zárásaként
birtokba vettük a szálláshelyet.

Másnap Szegeden a Dóm-téren
megtekintettük a Dómot, és utána
kisvonattal városnézô körútra indul-
tunk. Ebéd után megcsodáltuk az
épülô, szépülô szegedi Vadaspar-
kot. Késôbb a Tisza partján sétál-
tunk, játszottunk. Sajnos az idô
gyorsan eltelt, indulnunk kellett ha-
za. Az óvodás és alsó tagozatos gye-
rekeknek Nyíregyházára, Magyar-
ország elsô állatparkjába szerveztek
kirándulást.

A festôi szépségû sóstói erdô kö-

zepén szinte végigjárhattuk a Föl-
det, hiszen a természeteshez közeli
kifutók földrészenként mutatták be
bolygónk állatvilágát. A séta végén
mini vidámpark és játszótér várt
ránk. Ebéd után ellátogattunk a Sós-
tón található Falumúzeumba is. Ko-
ra este kellemesen elfáradva indul-
tunk haza.

Mindenki nagyon jól érezte ma-
gát, élményekben gazdagon utazha-
tott haza. Köszönjük a Kft-nek és ta-
nárainknak ezeket a csodálatos na-
pokat!
Holtner Gvendolin–Sálek Marcell

Nagy élmény volt!

K Ö Z L E M É N Y
A Herkules Diáksport Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át az egyesület javára felajánlották (adószám:
18637795-1-12). Az összegyûlt 100.930 Ft-ot az egyesület a céljainak meg-
felelôen, a tagok rendszeres mozgáslehetôségének, versenyzésének biztosí-
tására fordította. Kérem, hogy a továbbiakban is legyenek szervezetünk tá-
mogatói! Pásztó, 2005. október 25.

Köszönettel: Sipos PéterH DSE elnök

Ma a Holnapért Alapítvány tájékoztatója
3060 Pásztó, Nagymezô út 36.

A Ma a Holnapért Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-ából az
alapítvány számlájára 2004-ben átutalt 71.000 Ft-ot az alábbi terüle-
tekre hasznosította:
– versenyek, pályázatok díjazása; – tehetséggondozó szakkörök támo-
gatása; – eszközök, udvari fajátékok vásárlása.
Köszönjük, hogy szervezetünket támogatta!
Segítségükre a jövôben is számítunk gyermekeink érdekében.
Számlaszámunk: 11741024-20019196
Köszönettel az Alapítvány kuratóriuma nevében:

Németh Józsefné titkár

Közlemény a Herkules Diáksport 
Egyesület közhasznúsági jelentésérôl
Cím: 3060 Pásztó, Nagymezô út 36. Adószám: 18637795-1-12

2004 évi eredmény kimutatás ((adatok ezer Ft-ban)
Összes bevétel: 3.457, Összes ráfordítás: 3.420 
Tárgy évi közhasznúsági eredmény: 37  
2004. évi mérleg
Befektetett eszközök: 0, Forgóeszköz: 310, Eszközök összesen: 310  
Források
Saját tôke: 310  Források összesen: 310

Szép eredmény

született
Gratulálunk és büszkék va-
gyunk a Dózsa Iskola nyolc di-
ákjára, akik a Pásztón megren-
dezett megyei tûzoltóversenyen
I. helyezést értek el:
Szpisák Renáta 8.a, 
Orosz Gyöngyi 8.a, 
Tari Krisztina 8.a, 
Dömsödi Dóra 8.a, 
Gedeon Krisztina 8.c, 
Kiss Adrienn 8.c, 
Széles Alexandra 8.c, 
Nagy Blanka 8.c

Közlemény 
A mindennapi 
testnevelésért 

és a diáksportért 
Alapítvány közhasznú-

sági jelentésérôl

közhasznú alapítvány
Adószáma: 19160009-1-12,

3060 Pásztó, Nagymezô út 36.

2004 évi eredmény kimutatás

(adatok ezer Ft-ban)
Összes bevétel 616  
Összes ráfordítás 462  
Tárgy évi közhasznúsági 
eredmény 154  

2004. évi mérleg

((adatok ezer Ft-ban)
Befektetett eszközök 30 
Forgóeszközök 1.784  
Eszközök összesen 1.814  
Források

(adatok ezer Ft-ban)
Saját tôke 1.814 
Források összesen 1.814
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Hagyományôrzô módon min-
den évben megrendezzük óvo-
dáinkban az Évszakjáró Ren-
dezvénysorozatot, amellyel ér-
zékeltetjük az ôszi évszak gaz-
dagságát, bôségét, a népi kultú-
ránkból fakadó sokszínû tevé-
kenységét, vidámságát. A népi
játékok ôrzik, és a történeti
múltból átörökítik számunkra,
gyermekeink számára a termés
gazdagság feletti örömöt, a be-
takarítás munkálatainak élmé-
nyét.

A Pitypang Tagóvoda gyer-
mekei, óvónôi és a szülôk minden
évben a városrész szüreti felvo-
nulásában népi gyermekjátékok-
kal színesítik, gazdagítják a prog-
ramot. Fontosnak érezzük, hogy a
kisgyermek is részese legyen a te-
lepülés ünnepeinek, hiszen a hét-
köznapokból kiemelkedô ünnepi
együttlétek érzelmi töltést, közö-
sen átélt élményt jelentenek.

A Százszorszép Óvodában az

Ôszköszöntô szüreti mulatsággal
zajlik. Az elôkészületek során a
szülôk segítségével változatos
módon történik a gyümölcsök és
különféle termések feldolgozása,
a természetes élethelyzetek kere-
sésével a betakarítás megtapasz-
talása. A mulatsághoz szorosan
tartozik a pörgôs szoknya, kopo-
gós cipô, a kiskalap és a furkós-
bot. Népi játékok, mondókák, ki-
kiáltók, népi táncok és kreatív
módon koreografált táncos moz-
gások, falatozások jelentik az ün-
nep tartalmi átélését.

A Hétpettyes Tagóvoda neve-
lôi közössége több éves hagyo-
mányt követve Ôszi vásár rende-
zésére vállalkozik a szülôk hatha-
tós segítségével. Az ôszi termé-
sek, a kreatív ötletek és az ügyes
kezek igazi vásári hangulatot te-
remtenek az óvoda falai közé. A
vidám jókedvet a vásári megnyi-
tóban elôadott verses, táncos hí-
vogató kelti fel és a vásárlásban,
falatozásban tovább folytatódik.

A Gyermekkert Tagóvodá-
ban az Ôszkóstoló olyan gasztro-
nómiai ünnep, ahol ôszi termé-
sekbôl, gyümölcsökbôl, zöldség-
félékbôl a legpompásabb, legvita-
minosabb, legegészségesebb ét-
keket készítik a gyermekek és
szülôk bevonásával az óvoda dol-
gozói és kínálják a szülôknek,
vendégeknek és persze mindenki-
nek aki részese a gusztusos ün-
nepnek. A megnyitó verses tán-
cos gyermek hívogatóval kezdô-
dik és igazi kóstolóval folytató-
dik. A finomságok között a ma
már elfeledett, a nagymamáktól
és déd mamáktól eltanult ételféle-
ségek sorakoznak, amelyet meg
kell kóstolni. 

Ez évben Pásztó Város Ön-
kormányzat Óvodái részt vettek
a város Bor és Szôlô ünnepén,
amely hagyományteremtô céllal
egész napi rendezvény keretében
került megrendezésre. Az óvodás
kisgyermekek, az óvó nénik és a
szülôk együttmûködésével a ked-

vezôtlenebb idôjárás ellenére is
meleg, vidám hangulatban mutat-
ták be a népi játékukat. Részesei
voltunk a város ünnepének és ze-
nei, irodalmi értékeinkkel színe-
sítettük az egész napos progra-
mot. Pásztó Város Polgármestere
levélben köszönte meg az óvodá-
sok közremûködését, a városi TV
pedig szinte teljes terjedelmében
közvetítette az óvodások mûso-
rát. 

Talán ezért is esett nagyon rosz-
szul a szülôknek és az óvodapeda-
gógusoknak is, hogy a megyei na-
pilap és a városi havi lap ünnepi
tudósításából kimaradtak az óvo-
dás kisgyermekek. A Nógrádi
Hírlap olvasása közben véletlen
figyelmetlenségnek véltem a ki-
maradás okát, ám a Pásztói Hír-
lapban megismételt tudósításból
is teljességgel hiányzott. Ez több
mint véletlen figyelmetlenség!

Ezúton is szeretném megkö-
szönni az óvodás kisgyermekek-
nek, az óvó néniknek és a szülôk-
nek ezt a vállalkozást, ezt a kelle-
mes ünnepi programot.

Sárik Jánosné óvodavezetô

Színes hírek az óvodából

A minap vendége voltam egy újabb hasz-
nos kezdeményezésnek, amelynek a neve a
címben szereplô fogalomban, testesült meg,
jelesül a kultúra szerepkörén belül. 

A módszerváltást követôen aktív részese
kívánok lenni minden olyan civil megmoz-
dulásnak, amely Pásztó fejlôdését elôsegíti,
megjegyzem, ezt megelôzôen is azon voltam,
hogy részese lehessek a tennivalóknak.

Ezen a fórumon, mivel ez egy új kezdemé-
nyezés, örömmel hallgattam a hozzászólók
véleményét, hogy mit lehetne tenni e téren
szépet és jót.

Örömmel hallgattam azt a megjegyzést is,
hogy a sport a kultúra szerves része, és mint
olyan hozzájárulhat a sikeres Pásztó fejlô-
déséhez.

Átgondolva az elmúlt 15 évet, felvetôdött
bennem az elmúlt idôszak próbálkozásainak
kudarca, a sikerekre az ember nem annyira
koncentrál egy ilyen jellegû visszaemléke-
zésnél. Az átgondolt kudarcokat az ember
értékeli, kivált, ha egy ilyen fórummal pár-
huzamos visszaemlékezés segít ebben.

A fórumon sok szép ötlet elhangzott, meg-
annyi érték megjelenítését, Pásztóról szár-
mazó hírességek megkeresését és még sok jó
ötletet lehetett hallani.

Összevetve az elhangzott ötleteket, terve-
ket az általam megélt civil kezdeményezések
kudarcain keresztül gondoltam, hogy egy
fontos figyelmeztetéssel élek az optimista
túlzásokkal szemben. Teszem ezt olyan em-

berként, aki örök optimistaként fog meg-
szûnni.

Vannak civil szervezetek és tagjaik, akik
egzisztenciális lehetôségeken belül végzik
„civil” feladataikat. Ôk a türelmes tervez-
getôk, végrehajtók, adminisztratíve is ered-
ményesen szerepelnek, meg egyébként is.
Vannak a civil civilek, vagy más civil moz-
galom résztvevôi, ilyenek a sportban dolgo-
zók is és itt az IS-en van a hangsúly!

Ez utóbbiak megítélése elég szubjektív,
holott ez lehetne másképp, például az elvég-
zett munka alapján, (nem az adminisztráció-
ban szereplô munkára gondolok). Hogy ez
nem így történik, arról mesélhet az elmúlt
15 év.

Lehetett volna akképp a történet, hogy a
döntések elôkészítésével megbízott szemé-
lyek mérlegelnek, utána mennek az esemé-
nyeknek, (ne adj uram, elôtte járnának az
eseményeknek), ezt követôen vita és döntés
születik, amelyért felelôsök lettek volna kije-
lölve minden oldalról.

Visszatérve a fórumra kívánom, hogy az
ott elhangzottak, tervek elképzelések siker-
rel járjanak, de mindezekhez, amire a fórum
hozzászólói is akaratlanul utaltak, kell a
fenntartó, a tulajdonosi képviselet aktív sze-
repvállalása. Kell, hogy helyzetbe kerülje-
nek azok, akik fizetésért végeznek, úgymond
civil feladatot és azok, akik ma még vállal-
nak önzetlenül hasonló feladatokat úgy,
hogy dolgoznak és a saját pénzüket is, felál-

dozzák a szabadidejük mellett az oly sok fel-
adat láttán, ami városunkba tornyosul.

Kellenek ezek a fórumok, több és több-
ször, hogy ha véletlenül betéved közéjük
egy-egy döntéshozó, az kellôen meg legyen
fertôzve az ott elhangzott ötletektôl,

feladatoktól. 
A Civil Kapcsolatok Bizottságának lett

volna joga és kötelessége az elmúlt 15 év té-
velygéseit összerakni, útmutató szerepet
vállalni abban, hogy az esetleges hovatarto-
zás minôsége, (pártoskodásra gondolva)
miben használhat a város javára. Ki tud és
akar többet tenni önzetlenül, civilen és ha
tenni akar valaki, ki tud neki segíteni, hogy
az sikeres tervvé váljon a város és állampol-
gárai javára.

Ezért aztán féltem a fórumon elhangzott
terveket, amelyek számomra már csak az
unokáim miatt fontosak.

Nem hagyhatom ki a sport társadalomra
ható civil szerepét, amit sokan az alaptevé-
kenységre korlátoznak elképzeléseikben,
megítéléseikben. Súlyos tévedés azok szá-
mára, akik e tudatban élnek, de még súlyo-
sabb azok részérôl ez a megítélés, akik napi
döntéseiktôl függ e civil társadalom mûkö-
dése, vagy vegetálása, esetleg megszûnése.

Pártállástól függetlenül kívánom ma-
gunknak, hogy a fórum szellemének megfe-
lelôen alakuljon, bôvüljön a városért tenni
akarók köre és terve, nem utolsó sorban a
végrehajtás sikere. Magam és a szervezetem
nevében állok a feladatok elé!

Illés Rudolf 

Civilek Pásztóért



„Nekem az irodalom, az írás
olyan kérdezz felelek feladat, 
feladvány, komoly játék, amelyben
önmagamat kérdezem”
(Jókai Anna)

Könyvtárunk Jókai Anna Kos-
suth-díjas írónôt látta vendégül
író-olvasótalálkozón november
10-én. Meghívónkra a megszokott
életrajzi adatok helyett a sokkal
beszédesebb, a teljes embert, az al-
kotó írót jellemzô adatokat, megje-
lent mûvei hosszú sorát, és az elis-
merések, díjak felsorolását írtuk,
úgy érezvén így állhat elôttünk a
gazdag életmû és az azt megterem-
tô ember.

Felemelô, tartalmas, élménnyel
teli együttlét volt valamennyi

résztvevô számára ez a találkozás.
Bevezetésként négy részlet hang-
zott el Jókai Anna írásaiból, mely-
ben az írónô ars-poétikájának
meghatározó összetevôjérôl, a sze-
retetrôl vallott. A részleteket
Babcsány Zsófia, Forstner Ágnes,
Scheili Adél és Bagó Dóra gimna-
zisták tolmácsolták szívet melen-
getô átéléssel. 

A házigazda Teleki László Vá-
rosi Könyvtár nevében Gerhát
Gyuláné köszöntötte az írónôt be-
mutatva, méltatva munkásságát. 

Jókai Anna változatos életútján
sok mindent látott, sokat tapasz-
talt. Volt mûvészeti elôadó, fô-
könyvelô, majd pedig 14 évig tanár
és az Írószövetség elnöke. 1966-
ban jelentkezett elsô írásával. Ke-
mény, ôszinte írói világát a kritika
és az olvasóközönség szokatlan,
egybehangzó lelkesedéssel fogad-
ta. Mûvészi pályáján rendhagyó
gyorsasággal vívta ki helyét a mai
magyar próza jelentôs alkotóinak
sorában. Új könyvei, drámái, esz-
széi, események, – mely csak a
legnagyobbak sajátja.

A zsúfolásig megtelt terem hall-
gatósága ezután varázslatos él-
ményben részesült, csodálatos lé-
lektôl-lélekig ható elôadást hallott
az írónôtôl. 

Szavai megerôsítették az általa
vallott igazságot: „…az irodalom
célja, hogy megtanítsa az embere-
ket egymás felé fordulva élni” 

A találkozó végén Sisák Imre

polgármester virágcsokorral kö-
szöntötte az írónôt, külön örömet
szerezvén neki, „Az ima Magyar-
országért” címû mûve dedikáltatá-
sával. 

A jelenlevôk közül is nagyon so-
kan dedikáltatták régi és új Jókai
Anna kötetüket egy szép értékek-
kel teli este emlékével szívükben.

Gerhát Gyuláné
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A Nagy Könyv
olvasás népszerûsítô program keretében

a Teleki László Városi Könyvtár gyermekrészlegében

író-olvasó találkozóra kerül sor

Vendégünk: NÓGRÁDI GÁBOR
a Pete-Pite címû gyermekregény írója.

Idôpont: 
2005. november 24. du. 15 óra

További mûvei:
Daráló

Gyermekrablás a palánk utcában
Hecseki és a gyermekrablók
Hecseki és a kedves betörôk

A mi Kinizsink
Mit jelent a piros kerek?

Segíts, ember!

A Városi Könyvtár gyermekrészlegében, a Dózsa György Általános Iskola 
és a Gárdonyi Géza Általános Iskola iskolai könyvtáraiban 

egyaránt megtalálhatók Nógrádi Gábor könyvei. 

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

Jókai Anna a városi könyvtárban

50. házassági évfordulóját ünnepelte Bajnóczi Imre és felesége szü-
letett Szabó Mária november 13-án. Az aranylakodalmi ünnepsé-
gen köszöntötték két gyermekük, három unokájuk, egy dédunoká-
juk, valamint közvetlen hozzátartozóik: kívánva nekik az elkövet-
kezendô években nyugodt, békés életet. 

Aranylakodalmi ünnepség

A pásztói
VÁROSVÉDÔ EGYESÜLET

ezúton fejezi ki köszönetét
az 1% révén 2004-ben jut-
tatott 26.400 Ft támoga-
tásért, amelyet helytörté-
neti értékû dokumentu-
mok vásárlására fordított.

A pásztói
MIKSZÁTHOS

ÖREGDIÁKOK KÖRE

köszöni az adózók által 2004-
ben felajánlott 14.913 Ft-ot,
melyet a középiskolás diákok
jutalmazására és az iskolai ha-
gyományok ôrzésére fordított.
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Országos ranglistán a
pásztói fiatalok

A szisztematikus nevelômunká-
nak és a rendszeres edzésnek kö-
szönhetôen fiataljaink a legutóbbi
országos ranglistaversenyen pont-
szerzô helyen végeztek, így mind-
hárman felkerültek az országos
ranglistára a saját korcsoportjuk-
ban. Nagy teljesítmény ez, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy olyan
sportegyesületek versenyzôi közé
kerültek, ahol komoly edzôkkel
folyik napi 4-5 óra edzés. A mi
körülményeinket nem is lehet ve-
lük összehasonlítani. De nézzük a
tényeket, ami azt jelenti, hogy a
következô országos, vagy nem-
zetközi versenyen már a kieme-
lésnél figyelembe veszik játéko-
sainkat.
Újonc fiú: 1. Lukács Richárd
(KSI), 2. Palatinus Martin (Kecs-
keméti Spartacus SK), 3. Perei
Gergely (BVSC), …56. Dudás
Balázs (Pásztói AC), Percze Péter
(Pásztói AC)
Serdülô fiú: 1. Móricz Máté
(Ceglédi VSE), 2. Kosiba Dániel
(BVSC), 3. Sebestyén Péter
(BVSC), …75. Bencsik Gergely
(Pásztói AC)

VI. Rétság Kupa

Október közepén rendezték Rét-
ságon a VI. Rétság Kupa elneve-
zésû nyílt asztalitenisz versenyt.

A versenynek rangot adott, hogy
nagyon sok versenyzô érkezett
különbözô helyekrôl. Így a nógrá-
di versenyzôk mellett megtalál-
hattuk a váciakat, de még a buda-
pestieket is. A versenyt is Ôk
nyerték több kategóriában is. A
mieink két éremmel tértek haza.
A serdülô fiúknál Bencsik Ger-
gely bronzérmes, a felnôtt nôk kö-
zött Dr. Kádárkuti Enikô ezüstér-
mes lett.

Bajnokságok

Elkezdôdtek a bajnoki küzdelmek
is. Az idén is az elsô csapatunk az
NB III. Észak-Magyarország „A”
csoportjában, második és harma-
dik csapatunk, amelyik a gyere-
kekbôl áll, a Nógrád Megyei baj-
nokságban szerepel. Az eddigi
eredmények: NB III.
1. Pásztói AC – Petôfi DSE
Salgótarján 8:10

2. Lôrinci AC – Pásztói AC 15:3
3. Pásztói AC – Hatvani
Lokomotív III. 16:2
4. Bgy. Dózsa DSE – Pásztói AC
11:7
5. Pásztói AC – Karácsond SE II.
1:17
6. Pásztói AC szabadnapos
Megyei bajnokság:
1. Pásztói AC III. – Pásztói AC II.
3:15
2. Pásztói AC II. – Bátonyterenye
III. 12:6
Szurdokpüspöki – Pásztói AC III.
3:15
3. Szurdokpüspöki – Pásztói AC
II. 0:18
Pásztói AC III. – Bátonyterenye
III. 9:9

Köszönetnyilvánítás:
A Pásztói Asztalitenisz Club ez-

úton szeretne köszönetet mondani
mindazoknak, akik személyi jö-
vedelemadójuk 1%-át az egyesü-
let javára utalták (adószám:
18636299-1-12).

Az összegyûlt 149.412,- Ft-ot
az egyesület mûködési költségei-
nek finanszírozására fordítottuk.
Kérjük, hogy továbbra is segítsék
az egyesület mûködését!

Köszönettel a Pásztói AC nevé-
ben: 

Bencsik Imre elnök

Asztalitenisz hírek

Az utóbbi idôben jelentôsen
megerôsödött a Pásztói Shoto-
kan Karate Klub, ugyanis az idô-
közben megszûnt hatvani Falcon
SE versenyzôi közül nyolcan
Pásztóra igazoltak. A már új fel-
állásban mûködô shotokan ka-
rate klub versenyzôi a novembe-
ri tiszafüredi versenyen és a hét
végi magyar bajnokságon már
remek eredményeket értek el. 

Közülük kiemelkedik
Scheili Eszter kumité-
ben szerzett magyar baj-
noki címe, de mellette
további öt versenyzô is
eredményhirdetéskor
felállhatott a dobogó va-
lamelyik fokára.

A Palóc Karate Szövetséghez
tartozó egyesület a Pásztói Shoto-
kan Karate Klub szakmai vezetôje
és vizsgáztatója Lôrik Csaba a
napokban arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy a hatvani Falcon SE
megszûnését követôen már az

egyesület színeit erôsíti a 12 éves
ifj. Balogh Péter, aki 1 kyus foko-
zattal rendelkezik többszörös ma-
gyar bajnok és eb ezüstérmes. Mel-
lette Ocsovai Gergô 1 kyu magyar
bajnoki helyezett, Szôke Tamás
országos bajnok 1 kyu, Fujdiar Be-
áta 3 kyu és Balogh Natália 6 kyu
magyar bajnokság helyezett ver-
senyzôi is klub tagjai lettek. A fel-
nôttek közül id. Balogh Péter 1
kyus középfokú edzô mellett még

két felnôtt karate verseny-
zô fogja képviselni a jövô-
ben a Pásztói Shotokan
Klub színeit.
A közelmúltban a fôvá-
rosban a magyar bajnok-
ságon kumiteben gyôztes
Sheili Eszter november

végén a magyar válogatott csapat
tagjaként a lengyelországi ESKA
Európa-bajnokságra utazik ahol
kumitében veszi fel a küzdelmet a
kontinens legjobb versenyzôivel
szemben.

Zentai József

Rákóczi emlékfutás
A szécsényi országgyûlés 300.
évfordulójának tiszteletére a szé-
csényi Kossuth-ligetben lebonyo-
lított emlékfutáson Pásztó városát
három futó képviselte. 

Nagy Antal koradélután a kije-
lölt 1000 m-es pályán 2 kört, a fia-
tal Nagy Gábor este 11 kört, még
éjszaka a fáklyás futáson a város
sporttanácsnoka Zentai József 17
kört teljesített. A trió így 30 kilo-
méterrel járult hozzá a szécsényi
országgyûlés tiszteletére rende-
zett emlékfutás sikeréhez.

Labdarúgás
A megyei II. osz-
tályú labdarúgó
bajnokság 12. for-
dulójában a Pász-
tó együttese hazai
pályán a Vanyarc

együttesét 4-1 arányban legyôzte,
míg az ifjúságiak 9-4 arányban
nyertek.

A Hasznos Ménkesen vendég-
szerepelve egy szoros mérkôzé-
sen 3–2 arányban maradt alul a

hazai csapat ellenében. A város-
körzet csapata jelenleg a bajnok-
ság tizedik helyén áll.

Tájfutás 
A nyírségi Nagykállón rendezett
nemzetközi részvétû tájfutóverse-
nyen két futamgyôzelmet elérve
összetettben szenioroknál a HU-
FEZE SK-Pásztó tájfutója Zentai
József nyerte a Kelet-EKO kupát.
Klubtársa Hugyecz Zoltán a fel-
nôttek II. osztályú versenyszámá-
ban egy futamgyôzelmet begyûjt-
ve összetettben a harmadik helyen
végzett. 

Terepfutás
A minap Mátraszôlôs térségében
a néhány éve tragikus balesetben
elhunyt Kronvald Tamás világ-
bajnoki bronzérmes tájfutó emlé-
kére lebonyolított országos terep-
futóverseny ifjúsági versenyszá-
mában Nagy Gábor második, fel-
nôtteknél Hugyecz Zoltán a ne-
gyedik helyen végzett. Mindket-
ten a HUFEZE SK-Pásztó tájfu-
tói.

Karate: megerôsödtek a pásztóiak

Scheili Eszter az Eb-re utazik
Sportturmix

CCCCssssaaaappppaaaattttooookkkk MMMMéééérrrrkkkkôôôôzzzzééééssss    
sssszzzzáááámmmm NNNNyyyyeeeerrrrtttt DDDDöööönnnntttteeeetttt----lllleeeennnn VVVVeeeerrrreeeesssséééégggg PPPPoooonnnntttt

1111 Pásztói AC II. 3 3 0 0 6 45 9

2222 Pásztói AC III. 3 1 1 1 3 27 27

3333 Bátonyterenye III. 3 1 1 1 3 25 29

4444 Balassagyarmat III. 2 1 1 0 3 24 12

5555 Balassagyarmat IV. 2 1 1 0 3 22 14

6666 Szurdokpüspöki 3 0 0 3 0 11 43

7777 Balassagyarmat V. 2 0 0 2 0 8 28

PPPPoooonnnnttttaaaarrrráááánnnnyyyy

CCCCssssaaaappppaaaattttooookkkk MMMMéééérrrrkkkkôôôôzzzzééééssss    
sssszzzzáááámmmm NNNNyyyyeeeerrrrtttt DDDDöööönnnntttteeeetttt----                

lllleeeennnn VVVVeeeerrrreeeesssséééégggg PPPPoooonnnntttt

1111 Hatvani Lok. II. 6 6 0 0 12 85 23

2222 Karácsond II. 6 6 0 0 12 84 24

3333 Lôrinci 5 4 0 1 8 65 25

4444 Petôfi DSE 6 4 0 2 8 54 54

5555 Dózsa DSE I. 5 2 2 1 6 48 42

6666 Mátraszele 5 3 0 2 6 47 43

7777 Karácsond I. 5 2 1 2 5 48 42

8888 Pásztói AC 5 1 0 4 2 35 55

9999 Dózsa DSE II. Ipolycipô 6 0 1 5 1 23 85

11110000 Bátonyterenye II. 5 0 0 5 0 30 60

11111111 Hatvani Lok. III. 6 0 0 6 0 21 87

PPPPoooonnnnttttaaaarrrráááánnnnyyyy

NB III. Észak-Magyarország „A” csoport

NB III. Észak-Magyarország „A” csoport
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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

Várospolitikai tájékoztató
Pásztó Város Önkormányzatának megbízásából kiadja a WendellPress. 

Szerkeszti a Szerkesztô Bizottság
Felelôs kiadó és szerkesztô: Vendel Lajos 

Szerkesztôség: 3104 Salgótarján, Csokonai út 210. Pf.: 8.
Tel.: (30) 423-52-02; Fax: (32) 441-603. Email: wendell@globonet.hu

Eng.sz.: B/PHF/96/N/90 ISSN 1215-1440
Nyomdai munkálatok: Polár Studio nyomdaüzeme

Felelôs vezetô: Bencze Péter

L A P U N K  R E N D S Z E R E S  T Á M O G A T Ó I : 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

Decemberi lapzárta
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat,
illetve mindazokat, akik a Pásztói
Hírlap decemberi számában cikket,
közleményt, fotót, levelet, hirdetést
szándékoznak megjelentetni, hogy
a lapzárta idôpontja december 5,
déli 12 óra. Kérjük, hogy határidôig
juttassák el igényüket a polgármes-
teri hivatal titkárságára, vagy az in-
tézményirányítási osztályra. 

A Pásztói Muzsla 
Néptáncegyüttes
„Szeress Egyet” 
címmel önálló évzáró 
estet tart november 26-
án (szombat) 18 órakor a
pásztói mûvelôdési köz-
pontban. Belépô: 800 Ft/fô

2005-ben a Hasznosi Templomért
Alapítvány segítségével is, elké-
szült a hasznosi mûemlék temp-
lom új fedélszéke. Az alapítvány
többek között cserepet vásárolt a
templom tetejéhez 1.371.350 Ft
értékben. Megtörtént a templom
déli falának és szentélyének régé-
szeti kutatása, melynek alapján
szeretnénk folytatni a templom
renoválását a feltárt középkori
elemek figyelembe vételével. 
A Hasznosi Templomért Alapít-
vány folyószámla száma: 
OTP Pásztó 11741024-20025074

2005-ben a Pásztói Templomért Alapítvány a Szent Lôrinc templom orgonáját
bôvítette 314.400 Ft értékben. Az alapítvány a tartalékolt összeget és a

befolyó pénzeszközöket a Szent Lôrinc templom orgonaszekrényére óhajtja
fordítani. A Pásztói Templomért Alapítvány folyószámlaszáma: 

OTP Pásztó 11741024-20023010

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, vállalko-
zói 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.: 563-131) – Különféle vizsgák – Tanácsterem
esetenkénti használata – Telefonhasználat, FAX küldési lehetôséggel együtt! – Internet
szolgáltatás! – Nyomtatványellátás (a szigorú számadásúak kivételével) CD jogtár talló-
zás, másolás

Nyugdíjügyekben felvilágosítás, nyomtatványok kitöltésével együttes 
nyugdíj-elôkészítés, szolgálati idô elismerésének megkérésére.

Lakossági ajánlatunk: ha jó szakembert keres, hívja az 563-130-as telefonszámot!

A Városi Mûvelôdési Központ

BOLDOG ÉLET KLUBJA

2005. december 18-án  16 órakor
a  pásztói mûvelôdési központ 

nagytermébe 

KARÁCSONYI 

JÓTÉKONYSÁGI 

HANGVERSENYT

szervez
a Magyar Vöröskereszt 

Pásztói Szervezete javára

Közremûködik a

SALGÓTARJÁNI ADVENT 
KAMARAKÓRUS

zenei vezetôk:
dr. Bozó Zsuzsanna

Farkas László

karácsonyi igei gondolatokat 
mond: Ócsai Tamás

a rendezvény fôvédnöke:
Sisák Imre

Pásztó város polgármestere

Sok éves szép hagyományt foly-
tatva, a Mûvelôdési Központ
ebben az évben is ajándékmû-
sorral kedveskedik a gyerekek-
nek. a Maszk Bábszínpad betle-
hemi történet címû elôadását te-
kinthetik meg az óvodások és az
alsó tagozatos kisdiákok decem-
ber 14-én.

Nemcsak a pásztói, hanem az
ecsegi, alsótoldi, csécsei, bokri,
cserhátszentiváni, mátraszôlôsi,
sziráki és mátraverebélyi gyere-
kek is részesülnek a különleges és
értékes elôadás adta élménybôl. 

A társulat a Magyar Bábjátékos

Egyesület segítségével, a Nemzeti
Kulturális Alapprogram támoga-
tásával tudja kedvezményes áron
biztosítani a kis nézôknek az elô-
adásokat, amelyeket Sisák Imre
Polgármester úr személyes aján-
dékaként kapnak a gyerekek. 

A Betlehemi történet eredeti,
népi betlehemes játékokon alapu-
ló, bábtáncoltató játék, melyet
nagy figurákkal, a legújabb szce-
nikával, népdalokkal bôvítve állí-
tott színpadra a társulat. 

Elôadás után lehetôség lesz ar-
ra, hogy a gyerekek a színpadon
megismerkedhessenek a különle-
ges „titiri” bábtechnikával.

Karácsonyi ajándékmûsor
gyerekeknek

Dr Supka Magdolna Széche-
nyi-díjas mûvészettörténész
életének 92. évében novem-
ber 10-én elhunyt. Pályafutá-
sa során rendkívül sokat tett a
kortárs grafika megismerteté-
séért, a magyar grafika arany-
korának megteremtéséért.
Csohány Kálmán mûvészeté-
nek legnagyobb ismerôje és
monografistája volt. Számos
kiállítást rendezett és nyitott
meg Pásztón is, egyengette a
pásztói képzômûvészeti gyûj-
temény sorsát.


