2005. december
„Harmatozzatok égi magasok!
Téged vár epedve a halandók lelke,
Jöjj el, édes Üdvözítônk!”
E jól ismert énekkel kezdtük
imánkat az örvendezés vasárnapján, amikor meggyújtottunk a család adventi koszorújának harmadik gyertyáját.
Advent, koszorú, ima meg ének,
na várjunk csak! Mi ez a kenetteljes, vallásos maszlag? – mondja a
21. század „modern embere”. Talán az még érthetô számára, hogy
karácsony. Igen, azt jelenti ez a
szó, hogy vásárolunk fenyôfát,
halat, bejglit, na és persze a pénztárcánk vastagságától függôen jó
sok ajándékot. Eszünk, iszunk, pihenünk, ajándékozunk és mindjárt itt lesz a szilveszter is, a jó
nagy bulik idôszaka. Azután érkezik az új év, megyünk tovább.
Jönnek a gondok, megoldjuk ôket.
Szórakozunk, bulizunk, dolgozunk és minden megy a jól megszokott kerékvágásban.
Kedves embertársaim, valóban
csak ennyit jelentene az advent és
a karácsony?
Biztos vagyok benne, hogy sokan vagyunk, akik hisznek az advent valódi jelentésében. Hiszem
és tudom, hogy adventben a karácsonyt elôkészítô idôszakban sokan várakozunk a világot megváltó Kis Jézus születésére!
Örvendezés vasárnapja van,
odakint süt a nap, mintha az Isten
figyelmeztetne; ember készülj és
örvendj, mert hamarosan a világra
születik a te Megváltód!
Az adventi várakozás bizony
nem a földi javak iránti vágyainkról kellene, hogy szóljon. Nem az
a fontos, hogy minél drágább
ajándékokat vásároljunk szeretteinknek. Gondolkodjunk el azon,
hogy Jézus Krisztus nem egy palotában, hanem a betlehemi istállóban született. Nem egy csodás
bölcsôbe, hanem jászolba fektették!
Hajdanában az advent szó mindenki számára érthetô volt, mint
ahogy egykor a Mária-tisztelet
megnyilvánulásai az adventi hajnali misék is. Az a tény, hogy változik, fejlôdik a világ, nem jelent-
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Karácsonyi köszöntô

heti azt, hogy a hitünket és az emberségünket is elveszítjük!
A karácsonyfa sem egy egyszerû fenyôfa, amelyet kivágunk, feldíszítünk, majd kidobunk. A karácsonyfa Isten ajándékozó szeretetének a szimbóluma, amellyel az
embert visszafogadja kegyelmébe. Jó lenne, ha a karácsonyfa tetejére helyezett karácsonyi csillag
a betlehemi csillagot jelképezné
számunkra. Ha tényleg hinnénk
ebben, a karácsonyt ünneplô ember otthona ugyanaz a betlehemi
barlang lehetne, amely fölött
megállt a napkeleti bölcseket vezetô csillag.

séget és fogadjuk a szívünkbe, lelkünkbe a hitet, a reményt, a szeretetet és a megbocsátást!
Lelkünk szimbolikus karácsonyfájának csúcsán a betlehemi
csillag ragyogjon, s a karácsonyfa
alá ne csak az ajándékokat helyezzük el, hanem szívünk szétáradó
szeretetét is! Karácsonykor gondoljunk az idôs, beteg emberekre
is, akik egyedül élnek, és senki
sem nyitja rájuk az ajtót. Mi legyünk számukra a remény, hogy
érdemes élni, mert van, aki gondoskodik róluk.
Kedves Pásztói, Hasznosi, Mátrakeresztesi Embertársaim! Ne feledjék, hogy a Karácsony 2005ben is a Kis Jézus eljövetelérôl
szól!
Máté evangéliuma szerint Jézus
Krisztus születése pedig így történt:
„Anyja Mária el volt jegyezve
Józseffel. Mielôtt egybekeltek
volna, kitûnt, hogy méhében fogant a Szentlélektôl.
József pedig, a férje, igaz ember
lévén, nem akarta ôt hírbe hozni,
ezért elhatározta, hogy titokban
bocsátja el. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt:
„József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát,
mert ami ôbenne fogantatott, a
Szentlélektôl van. Fiút fog szülni,
és a Jézus nevet adod neki, mert ô
szabadítja meg népét bûneitôl.”
Mindez pedig azért történt, hogy
beteljesedjék az Úr szava, amit a
próféta által mondott: „Íme a szûz
méhében fogan és fiút szül, és a
nevét Emmánuelnek fogják hívni” (Iz 7,14) Ez azt jelenti: Velünk
az Isten.” (Mt 1,18-23)
Szent Karácsony ünnepe elôtt
minden Pásztói, Hasznosi, Mátrakeresztesi Polgárnak a Jóistentôl
áldott, boldog, szeretetteljes ünnepeket kívánok, és soha ne feledjük, hogy „Velünk az Isten!”

Kedves Embertársaim, azt kérem mindenkitôl, ne csak a lakását
takarítsa ki karácsonyra, hanem a
lelkét is! Vessük ki magunkból a 2005. Karácsony
Sisák Imre polgármester
haragot, a gyûlölködést, az irigy-

A legszebb ünnep
A legszebb ünnep
Te vagy Karácsony
Teveled jön el a béke
A szeretet Istene.
Gazdagnak-szegénynek
Más-más ünnepe.
Jóisten megbocsátja
Gazdagnak, hogy gazdag
Szegénynek, hogy szegény
Nem vakítja Ôt: jobban,
Ezernyi neon csoda, mint
Egy szál gyertyafény.
Sorstól független a szeretet,
Hogy máglyaként ég-e,
Vagy csak pislákoló remény
Emberért van a Karácsony.
Nem az ember a
Karácsonyért,
Maga módján itt e földön
Mindenki gazdag és szegény,
Nem az ünnep tesz
egyenlôvé,
Hanem az EMBERSÉG.
Mikor eljön a pillanat,
A józan ráébredés, mikor
Mindenki kinyújtja kezét,
Hogy megtalálja a másikét.
Boldog Karácsonyt!

Zsiga Lajos
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VÁROSI KÖRKÉP

Képviselô-testületi ülés

Mérlegen a városi költségvetés
Pásztó város önkormányzati
képviselô- testülete december 1én tartotta ülését, amelyen több
mint húsz napirendi pontot tárgyalt. Az ülés fô témája az idei
költségvetés alakulása és a jövô
évi költségvetési koncepció megvitatása.
A 2005. évi költségvetés I-III.
negyedéves teljesítésének kiadási
és bevételi fô összegét 4 709 700
ezer forintban határozta meg, a hiányt 230 240 ezer forintban mutatta ki. A rendelet alapján a testület
felhatalmazta a polgármestert a hiány és az átmeneti likvidítási
problémák finanszírozhatósága érdekében a szükséges intézkedések
megtételére.
A másik kiemelten fontos napirend a 2006. évi költségvetés koncepciójának megvitatása volt.
Az írásos elôterjesztés alapján a
költségvetési koncepció mérlegének bevételi oldala 2 744 582 ezer
forint. A kiadási oldal 3 210 421
ezer forint. A hiány összege 465
839 ezer forint. Sisák Imre polgármester szóbeli kiegészítôjében
többek között szólt az állami költségvetés önkormányzatokra vonatkozó adatairól, s azok miként
érintik Pásztó város jövô évi költségvetését. Hangsúlyozta, hogy a
koncepcióban elôzetesen vázolt
hiány semmiképpen sem tartható, s
azt nagymértékben csökkenteni

szükséges. A mûködési kiadások
csökkentésének, a bevételek növelésének lehetôségeit részletesen
elemezte. Kiemelte a pályázati lehetôségeket, amelyet a város maximális mértékben kíván felhasználni. Az intézmény-felújítási feladatok fontosságát szem elôtt tartva,
azokat meg kell tartani a jövôben
is, így többek között a Teleki László Mûvelôdési Ház teljes felújítása
elodázhatatlan. Fontos feladatnak
nevezte a kötelezô, illetve a nem
kötelezô feladatként vállalt intézmények mûködtetésének biztosítását. Nagyon fontos feladatnak ítélte meg a munkahelyteremtést. Szóbeli kiegészítôjét azzal zárta, hogy
a jövô évi költségvetés egy rendkívül feszített gazdálkodást kíván.
A testület megállapította, hogy a
koncepcióban meghatározott feladatok költségigénye messze meghaladja a város pénzügyi lehetôségeit. A végleges költségvetés öszszeállításánál alapvetô szempontként kell figyelembe venni az önkormányzat kötelezô alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét, s annak hitelfelvételi korlátait.
Ezután kiemelt napirendi pontként szó volt a munkahelyteremtés
lehetôségeirôl, a foglalkoztatás
fontosságáról, az ipari övezetek figyelemfelkeltô feltételeinek kialakításáról és a közmûvelôdés helyzetérôl.

Pásztóiak az Országos II.
Katalikus Cigánytalálkozón
2005. november 12-én került sor
az Országos Katolikus Cigánytalálkozóra, amelyen a pásztói Dózsa Iskola Kisrajkók együttese is
képviseltette magát. Erre a találkozóra az ország minden pontjáról érkezetek és minket pásztóiakat Élesné Marika néni nevezett
be, akinek ezúton is köszönjük,
hogy részt vehettünk ezen a csodás rendezvényen.
November 12-én, kora reggel indultunk a templom elöl, kis csapatunkon kívül voltak még kísérôk,
felkészítôk, és szüleinken kívül még
még több felnôtt is eljött velünk
hogy részt vehessen ezen a rendezvényen. Az érkezést követôen a regisztráció után 11 órakor kezdôdött
a mise, ami közös imával fejezôdött
be. Utána kezdôdött a mûsor, ahol
az ország minden pontjáról voltak
fellépôk. Mi a délután folyamán kerültünk színpadra és a hagyományos
cigány táncunkkal kezdtük mûso-

runkat, ami nagy sikert aratott a közönség elôtt. Amíg másik mûsor
számunkkal készültünk, addig Sárközi Gábor a Dózsa Iskola tanulója
csodálatos verssel kápráztatta el a
hallgatóságot. Na és a mûsorunk zárásaként már a nagy sikert aratott
Bódi Guszti és csapata játszott. Ez
olyan sikert aratott, hogy a közönség sem bírta ki tánc nélkül. Csodálatos hangulattal zártuk az egész
rendezvényt. Nagyon köszönjük a
szervezôknek, a felkészítôknek, és
szüleinknek, hogy lehetôvé tették,
hogy részt vegyünk a rendezvényen,
és hogy Pásztót mi képviselhettük e
fontos eseményen. Reméljük, hogy
jövôre ismét kapunk meghívást és
részt tudunk venni a találkozón.
Az ünnepek közeledtével kívánunk városunk minden lakójának
Áldott Békés Karácsonyt, és Boldog
Új évet!
Kisrajkók együttes
Jusztin Istvánné

Karácsonyi ajándékmûsor
Sok éves szép hagyományt folytatva a pásztói mûvelôdési központ és a város
polgármestere ebben az évben is ajándékmûsorral kedveskedett a gyerekeknek.
A Maszk Bábszínpad Betlehemi történeti mûsorának tapsolhattak az óvódások
és az alsó tagozatos kisdiákok december 14-én, 3 elôadásban 10, 12 és 14 órától.
A több elôadás által lehetôvé vált, hogy nemcsak a pásztói, hanem a kistérség tanulói is részesülhettek a különleges és értékes elôadás élményeibôl. Az elôadásokat Sisák Imre polgármester, országgyûlési képviselô személyes ajándékaként kapta a közel ezer résztvevô kis gyermek közönség.
A Betlehemi történet eredeti, népi betlehemes játékokon alapuló bábtáncoltató elôadás, melyet nagy figurákkal, a legújabb szcenikával, népdalokkal bôvítve
állította színpadra a társulat. Elôadás után lehetôség volt arra is, hogy a gyerekek
a színpadon is megismerkedhettek a különleges „titiri” bábtechnikával.

Iposz Mikulás
Több éves hagyományt folytatva az Iposz ebben az évben is megrendezte a tagok gyermekei számára a Mikulás-ünnepséget. A Mikulás ajándékain kívül Sisák Imre polgármester az elmúlt évhez hasonlóan támogatta a rendezvényt és ajándékokat édességeket adott a gyermekeknek.
A mûvelôdési központ munkatársai pedig vidám vetélkedôvel, kedveskedtek a résztvevôknek, majd arcfestéssel és kézmûves foglalkoztatással tették emlékezetessé a gyerekeknek a délutánt.

Rendkívüli közgyûlés
A Pásztói Szabadidô Sportegyesület rendkívüli közgyûlést hív össze, melyre minden érdeklôdôt szeretettel várunk. A közgyûlés ideje: 2005. december 23. (péntek) 17.00 óra. HELYE: Városi Könyvtár II. emeleti tanácskozó terme. Sportegyesületünk köszönetet mond minden, támogatónknak,
tagjainknak, szimpatizánsunknak.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és békés boldog új esztendôt kívánunk
városunk minden lakójának.
I.R.
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ÖNKORMÁNYZAT

Évösszegzô interjú Pásztó város polgármesterével

Nehéz, de eredményes évet zárunk…
– Ismét eltelt egy esztendô, ilyenkor illik visszatekintenünk az önkormányzatot érintô legfontosabb
történésekre.
Hogyan értékeli Sisák Imre
Pásztó polgármestere az önkormányzat 2005-ös évét?
– Az idei esztendô rendhagyó év
volt, hiszen most ünnepeltük az
önkormányzatok
fennállásának
15. évfordulóját. Ezeket az éveket
tanácsi dolgozóként, köztisztviselôként, illetve választott vezetôként éltem meg. Az önkormányzatok feladatait és az általuk gyakorolt hatásköröket az 1990. évi
LXV. tv. szabta meg, amely ugyan
sok változtatáson esett át, de még
ma is ez az alaptörvény, amely
iránymutatást ad az ország 3187
helyhatósága részére.
Nagyon szép az az elgondolás,
hogy egy-egy település a lakossági
közszolgáltatások és feladatok
szinte teljes körét kellene hogy
biztosítsa a polgárai részére, azonban az ehhez szükséges források
igen szûkösen állnak rendelkezésre. Az elmúlt években megtapasztalhatták a városban, illetve a pásztói kistérségben élôk, hogy rendkívül jelentôs intézményhálózat fejlesztés történt, ami nagyszerû dolog, viszont ehhez nem nôttek
megfelelô mértékben önkormányzatunk bevételei.
Az egészségügyi, szociális és
oktatási intézményhálózat fejlesztése nem ötletszerû döntések következménye, hanem az egyes
szakmai törvényekben kötelezôen
elôírt feladatokon alapult. Így kerülhetett sor 2000. augusztus 25én, illetve 2004. január 23-án az új
és a régi Margit Kórház épületének
az átadására. A két beruházás
2.426,6 millió Ft-ba került. Sajnos
az egészségügyi finanszírozás sok
kívánnivalót hagy maga után,
amely komoly veszélyt jelent a
fenntartó
önkormányzatoknak.
Hasonlóan kedvezô változást eredményezett a pásztói kistérség szociális fejlesztési programja, amely
401.289 eFt-ban realizálódott. A
projekt legjelentôsebb eleme a
2004. március 26-án átadott 50 férôhelyes idôsek átmeneti otthona.
Ennek a bekerülési költsége 241
millió Ft volt. Ide sorolható a pásztói és hasznosi felújított, illetve
2002-ben átadott új Idôsek Klubja.
Ezek az új intézmények csak kiemelésszerûen kerültek felsorolásra, azonban jogszabályi kötelezô
feladatellátásra lettek létrehozva.

Sisák Imre János Pásztó város polgármestere
– Ki biztosítja az egészségügyi,
szociális intézmények fenntartását?
Itt is az a speciális helyzet látható, hogy az önkormányzat csak
részben kapja meg a fenntartásukhoz, mûködtetésükhöz szükséges
forrásokat és a hiányzó pénzt saját
magunknak kellene elôteremteni.
Pásztó a maga 10 ezer lélekszámával legalább egy húsz, huszonötezres város szükségleteinek megfelelô intézményhálózatot mûködtet.
Ezzel természetesen nem azt állítom, hogy meg kellene szûntetni
bármely intézményt is.
A Képviselô-testület az idei esztendôben is döntött a tekintetben,
hogy a nem kötelezô önkormányzati feladatként jelentkezô Margit
Kórházat, a Mikszáth Kálmán
Gimnázium és Postaforgalmi
Szakközépiskolát és Kollégiumot,
továbbá a Zeneiskolát is mûködteti. Az élet egyértelmûen igazolta
ezen döntési javaslatom helyességét, hiszen készült az Észak-Magyarországi régióra egy középtávú
egészségügyi koncepció, amely a
pásztói Margit Kórház szülészeti-,
nôgyógyászati osztályának a megszûntetését javasolta, de a többi
osztályt is kedvezôtlenül érintette
volna. Mivel csakis a pásztói képviselô-testületnek van joga ilyen
döntést hozni, s ezzel mi nem értünk egyet, marad a szülészet-nôgyógyászat.

kíváncsi, mert sok- sok önkormányzat segélykiáltását lehetett
hallani az idei esztendôben.
– Nyugodtan kijelenthetem,
hogy a 2005-ös év az önkormányzatok számára igen nehéz pénzügyi pozícióval indult. Jól lehet az
állami költségvetésnek szavakban
az egyik prioritását az önkormányzatok jelentették. Folyamatosan
visszatérô gond az, hogy a magyar
önkormányzatok számára – s ezzel
kell szembenéznie Pásztónak is –
nem biztosították a folyamatosan
növekvô közüzemi kiadások (gáz,
víz, csatorna, elektromos energia,
szemétszállítási díj, stb.) finanszírozásához szükséges forrástöbbletet. Magyarán bármilyen mértékben emelkedett a gáz ára 2005-ben
mi ennek az ellentételezésére
egyetlen fillért sem kaptunk az államtól. Pásztó város költségvetési
kiadásainak a fô összege 2005-ben
4.709.700 ezer Ft. A költségvetés
hiánya pedig 230.240 ezer Ft. Ez a
hiány ebben az évben még finanszírozható volt, de nyilvánvalóan
ez azzal jár, hogy az önkormányzati vagyon felélése folytatódik. Na
nem arra kell gondolni, hogy egy
feneketlen kútba dobáljuk a milliókat. Az óvodák, iskolák, szociális
és egészségügyi intézmények
fenntartására, illetve a fejlesztési-,
felújítási feladatok saját erejének a
biztosítására fordítjuk ezeket a
pénzeszközöket. Az mindenképpen örömteli tény, hogy az intéz– Hogyan alakult a város pénz- ményeinkben ellátott gyermekek,
ügyi helyzete? Azért vagyok erre beteg illetve idôs emberek ugyan-
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olyan színvonalú ellátásban részesülnek, mint a korábbi években.
Az pedig önmagáért beszél, hogy a
közel 5 milliárd forintos költségvetésbôl 2005-ben a beruházásokra 1.512.982 ezer Ft jut. Ez a költségvetési kiadásoknak csaknem az
egyharmada. Kevés település
büszkélkedhet hasonló számadatokkal.
– Melyek azok a legfontosabb
fejlesztési feladatok, amelyek jelenleg folyamatban vannak a városban?
– A képviselô-testület 2002-ben
alapvetô célkitûzésként határozta
meg, hogy a ciklus végére a város
csatornahálózatát 100 %-ban ki
kell építeni. Úgy gondolom, hogy
2006. június 30-ra ezt a vállalásunkat teljesíteni tudjuk. 2005. május
20-án befejezôdött a szennyvízberuházás 1745 érdekeltségi egységet érintô 1.145.120 ezer Ft-ba kerülô üteme. 2005. szeptember 7-én
pedig elindult a csatornázás III.
utolsó szakasza, amely 660 családot érint Hasznoson, a Zagyván túli területen és a Régivásártér utca
környékén. A beruházás megvalósulásának az összege 468.500 ezer
Ft. A szennyvízcsatorna hálózat
építésével összefüggésben rendkívül fontos a közúthálózat részleges, illetve teljes felújítása. Az elmúlt két évben a csatornázással
összhangban, teljes aszfaltburkolat
épült a Gábor Áron utcában, a Rezeda utcában, a Mikszáth Kálmán
és Mátyás király utcákban, a
Szentlélek utca, a Kishegy sétány,
a Kishegy utca, Verseny utca, Radnóti, Veres Pálné, Nárcisz, Muskátli utcákban, a Fenyô utca, Kör
utca, Major utca, Attila utca, Rózsa utca egy szakaszán, Szôlôhegyi utca, a Vörösmarty út egy szakasza, a Hajós Alfréd utcában, a
Madách utca temetô melletti része,
Hôsök utca, Csillag tér, Galamb
utcában, valamint a NagymezôDiófa úti csomópont.
Komoly figyelmet szentel az önkormányzat az intézményei felújítására is. 2005-2006-ban a Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola Rákóczi úti épületének teljes külsô és
belsô rekonstrukciós munkálatai
készülnek el. A felújítás összköltsége a szolgálati lakással együtt
36,4 millió Ft.
Régóta a figyelem középpontjában van a pásztói strandfürdô felújítása is, amely végre, ha szûkített
formában is, de az év végén megkezdôdött. A felújítás 52,5 millió
Ft-ba kerül. Elsôdleges szempont a
vízforgatás Európai Uniós szabfolytatás a 4. oldalon
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Elment egy
csendes fogatos
Megint kevesebben lettünk.
Tragikus hirtelenséggel fiatalon, 50 évesen a napokban eltávozott a körünkbôl Székely
Mátyás. Sokunknak Matyi,
vagy csak Öcsi, aki a pásztói
lovas-fogatos közösség oszlopos tagja, a városi szüreti felvonulások elmaradhatatlan
aktív résztvevôje volt.
Nem is olyan régen vásárolt
hintót, tele volt tervekkel.
Szerette volna, ha a családban
tovább megy a lótartás, a fogatozás hagyománya. Erre a
gyermekei, különösen Balázs
fia vonzódása a lovasok világához biztos alapot jelentett.
Sajnos az élet sokszor könyörtelen, ezentúl már csak
fentrôl figyelhet minket. Reméljük jövôre is elégedetten
tekint le, ha majd hatodik alkalommal vállalkozunk a
„Pásztói Évadnyitó Lovasparádé” fogathajtó versenyének
a megrendezésére. Igaz, immáron csak nélküle. A tavaszi
versenyt ezért barátunk, Székely Mátyás emlékének ajánljuk.
Nyugodjál békében Matyi.
A Mátrai Lovas Egylet
nevében: Kôszegi Pál

Választmányi gyûlés Pásztón
November 11-én pénteken, este
hat órakor Pásztón került megrendezésre a Fidelitas Nógrád Megyei Választmányának gyûlése,
melyen tiszteletét dr. Dobó László
országgyûlési képviselô, a Fidelitas egyik alelnöke. Az ülést
Pindroch Szilárd a Megyei Választmány elnöke vezette, melyen
huszonegy Fidelitas tag volt jelen,
továbbá meghívtuk a Fidesz –
Magyar Polgári Szövetség pásztói
szervezetének két tagját, dr.
Becsó Károly helyi elnököt és Bíró Márk kampányfônököt.
A jó hangulatú rendezvényen
elsôsorban a Fidelitas kampány-

beli szerepérôl volt szó. Ennek
kapcsán dr. Dobó László elmondta, hogy a Fidelitasra, mint a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
egyik legfontosabb társszervezetére nagy feladatok várnak. Többek között kifejtette, hogy nekünk
elsôsorban az ifjúságot kell megszólítanunk, valamint a politikai
megnyilvánulásainknak és rendezvényeinknek is fiatalosnak
kell lennie. Pindroch Szilárd a
csoportok
együttmûködésének
fontosságát hangsúlyozta, különös tekintettel az azonos választókerületbe tartozók esetében.
„Örülök, hogy sikerült ezt a

A Fidelitas, a Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség, a Magyarok
Világszövetsége és a Magyar
Demokrata Fórum pásztói szervezete 2005. december 4-én
megemlékezést tartott a tavalyi
kettôs állampolgárságról szóló
népszavazás egy éves évfordulójára.
A helyszín a Mikszáth Kálmán
Gimnázium és Postaforgalmi
Szakközépiskola Fô utcai épülete
volt. Az elsô beszédet Gömbicz
Nándor a Fidelitas pásztói szervezetének elnöke mondta, aki többek között kijelentette, hogy míg

Trianon jó eséllyel pályázik a magyar történelem legszomorúbb
eseménye jelzôre, addig 2004. december 5-e a legszégyenteljesebbre.
Ezután Bottyán Zoltán a Magyarok Világszövetségének helyi
vezetôje tartott elôadást, melyben
felelevenítette az 1918, 1944,
1956 és 2004. évi decemberek történéseit. Kiemelte, hogy ezen
évek utolsó hónapjai különösen
fájóak a magyar nép számára. Végezetül pedig Édes Orsolya a
pásztói Fidelitas tagja szavalta el
Wass Albert Erdély címû versét.
A rendezvényt követôen az emlé-

Nehéz, de eredményes évet zárunk…

– Az elôre tervezett munkákon
túl bôven adódtak rendkívüli feladatai Pásztó önkormányzatának.
Hol tart a mátrakeresztesi helyreállítás?
– A 2005. április 18-20-ai rendkívüli esôzés okozta természeti katasztrófát soha nem tudjuk kitörölni az emlékezetünkbôl. A mátrakeresztesiek ember feletti megpróbáltatásokon mentek keresztül. Az

gyûlést jól megszervezni. Úgy
gondolom, hogy csoportunk ezennel bemutatkozott a megyében is.
Csupán két hónapja van Pásztón
Fidelitas csoport, így különösen
nagy megtiszteltetés, hogy itt láthattuk vendégül Nógrád – megye
csoportjainak képviselôit, továbbá dr. Dobó Lászlót. Mint az elmúlt idôszakban oly sokszor, ezúttal is megemelem a kalapom a
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség pásztói szervezete elôtt,
amely ezúttal is sokat segített nekünk.” – nyilatkozta Gömbicz
Nándor a Fidelitas pásztói szervezetének elnöke.

Megemlékezés a népszavazásról

Évösszegzô interjú Pásztó város polgármesterével

folytatás a 3. oldalról
ványnak megfelelô kialakítása, valamint a medencék, s a hozzájuk
tartozó zuhanyzók cseréje, átalakítása. Remélem, hogy 2006. május
28-án a gyermeknapon már kulturált és beüzemelt állapotban áll a
gyermekek rendelkezésére a
strand.
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az országos méretû összefogás,
amely a mátrakeresztesi események után volt tapasztalható bizonyítja, hogy a magyar emberekbôl
nem veszett ki az összefogás,
együttérzés, tenni akarás és szeretetvágy. Ma nem tartanánk itt a
helyreállítási munkálatokkal, ha ez
nem így alakul. A Mátrakeresztesen, Hasznoson és Pásztón bekövetkezett károk elhárítása érdekében az alábbi munkákat végeztük
el, vagy kezdtük meg:
– Mátrakeresztes ivóvíz és csatornahálózat helyreállítás: 31,8
millió Ft; – Mátrakeresztes Kövicses patak medertisztítás, helyreállítás: 82 millió Ft; – Mátrakeresztes úthálózat helyreállítás és kapcsolódó munkák: 45 millió Ft; –
Hasznos patakmeder tisztítás: 7

millió Ft; – Hasznos úthálózat
helyreállítás: 3,8 millió Ft; – Pásztó patakmeder tisztítás, helyreállítás: 58 millió Ft; – Mátrakeresztes
Kövicses patak hídépítés: 30 millió Ft; – Mátrakeresztes Csörgôpatak medertisztítás: 17,5 millió Ft; –
Mátrakeresztes szennyvíz-tisztítómûben keletkezett károk helyreállítása: 27,6 millió Ft; – Óvár út
helyreállítása: 16,3 millió Ft; – Békás tóhoz felvezetô út helyreállítása: 12,2 millió Ft; – Mátrakeresztes
temetôhöz vezetô út helyreállítása:
1,8 millió Ft; – Kövicses patak
hasznosi belterületi szakaszának
helyreállítása: 22,8 millió Ft
Ez a több mint 350 millió forintnyi helyreállítási összeg nem tartalmazza a Csörgôpatak mederkorrekcióját, s a hozzá tartozó út építé-

kezô közösség koszorúzáson vett
részt, mely keretében Szent István
király szobránál, az elsô világháborús és az 1956-os emlékmûnél
helyeztek el koszorút. Elénekelték a Magyar- és Székely Himnuszt, valamint a Szózatot is.
Zárásként pedig Kriston Péter
alpolgármester, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség választókerületi elnöke szólt az emlékezôkhöz.
Kijelentette, hogy a határon túli
magyarok számíthatnak a pártja
és az Ô segítségére, majd kifejtette, hogy szükség van a nemzeti
egység megteremtésére.

sét. Ezen túlmenôen a mátrakeresztesi kultúrház felújítása is folyamatban van 4-5 millió Ft-os
összegben.
A fentiekben felsorolt munkák
rendkívül sok többletfeladatot jelentettek a Polgármesteri Hivatal
dolgozói és a sok-sok önkéntes segítô számára.
A nehézségeink ellenére fejlesztési, felújítási szempontból igen
eredményes évet zártunk. Az
egészségügyi, szociális és oktatási
intézményekben dolgozók pedig
az egyre nehezedô körülmények
ellenére mindent megtesznek a
gyermekek, az idôs, illetve a beteg
emberek ellátási színvonalának javítása érdekében.
Remélem, hogy városunk lakói
az elért eredmények mellett meglévô számos gondot, problémát türelemmel és megértéssel viselik.
Tudatos tervezéssel, a pályázatok
maximális kihasználásával igyekszünk a jövôben is hasonló teljesítmények elérésére – zárta mondandóját Sisák Imre polgármester úr.
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Küldöttgyûlés a pásztói iparosoknál

tanképzô iskolából három tanulót
akart a szakmára megtanítani, azt
a választ kapta, hogy hozzon még
ki 16 gyereket.
Szûcs György az Ipartestületek
Országos Szövetségének elnöke
megválaszolta a hozzá intézett
kérdéseket, a jelenlévôket tájékoztatta az érdekvédelmi szervezet tevékenységérôl. Foglalkozott
az emberek életérzésével, utalt
arra, hogy a versenyképesség sok
esetben azonos a mûködôképességgel, utalt a fogyasztói fórumok létrehozásának jelentôségére, valamint a közbeszerzés törvényi elôírását, ill. gyakorlatát ismertette. Utalt még az országos
érdekegyeztetô tanács tevékenységére, valamint fontosságára.
Azzal zárta gondolatait, hogy
biztonságos és kiszámítható közeget kívánnak a kisiparosok.
Az elhangzott beszámolókat a
hozzászólásokkal együtt a múlt
évi gazdálkodás tényeivel és a jövô évi mûködési költségek számaival együtt elfogadta a közHerczeg Ferencné, a Pásztó és Vidéke Ipartestület elnök asszonya gyûlés.
a megjelenteket köszönti
V.K.

Lesznek-e tôkeerôs kisiparosok
a pásztói szervezetben?
Herczeg Ferencné, a Pásztó és
Vidéke Ipartestület elnök aszszonya köszöntötte a megjelenteket 2005. november 30án, az IPOSZ küldöttgyûlésen,
majd felkérte Szûcs György
IPOSZ elnököt a kitüntetések
átadására.
Aranykoszorús mester címmel
büszkélkedhet Jancsó László autószerelô mester és Malik Imre
villanyszerelô mester. Ezüstkoszorús mesteri kitüntetésben részesült Pernyész Lajos villanyszerelô és Bagyinszki József gázszerelô mester.
30 éves kisiparosként Gulyás
József ácsmestert, 25 éves kisiparosként ezüstgyûrûvel Szalkai
Ferenc kômûves mestert köszöntötték.
Saját hatáskörben a pásztói
szervezet a 10-15-20 éves tagságról is megemlékezett.
Húsz éve a szervezetnél:
Szlobodnyik László fuvarozó,
Zsilyák Zoltán fuvarozó, Ifj. Szôke László villanyszerelô mester,
kereskedô.
15 éves tagként gratulálhattunk: Bagyinszki Tibor bádogos
mesternek, Balogh István cukrász
mesternek, Ruga Sándor fuvarozónak, Márton Anna könyvkötô
kisiparosnak, Herbst Orsolya
kozmetikus mesternek, Petre István kôfaragó mesternek, Illés Lajos villanyszerelô mesternek,
Odler Ferenc szobafestô-mázoló
kisiparosnak, Kurcsik László fodrász mesternek, valamint Oravecz
Roberta cukrász mesternek.
A 10 éves tagságért – Alapi Gábor, Kocsa András, Jancsó
Györgyné Tóth Ágnes, Szalai
Ibolya, Id. Erdélyi Tibor, Sípos
László, Veréb János, Szarvas
Jánosné, Szabó István – járó oklevelet a terem befogadóképessége
miatt a tagok postai úton kapják
meg.
Kiváló fuvarozó lett: Tóth Miklós és Tari Gábor, kiváló kiskereskedô: Sümegi Istvánné és
Lôke Istvánné, kiváló kisiparos:
Dinka Ferenc és Zeke Gábor.
Ezt követôen Tóth Tiborné,
Szegedi Erika ügyvezetô számolt
be a szervezetvezetô tisztségviselôknek érdekvédelmi munkájáról.
Bevezetôjében utalt arra, hogy az
uniós változások minden terüle-

ten tesztelik az ipartestületet és
tagságát. Az életképesek maradnak, akik nem kipottyannak.
A német és osztrák példa mutatja,
hogy az uniós tagság elnyerésével
a mikró és kisvállalkozások csaknem 36%-a ment tönkre. Nincs
más lehetôség, mint társulni, fejleszteni, erôsíteni a bevételi forrásokat. A KKV-k aránya gazdaságunkban 99%. A kézmûves és
családi mikró vállalkozások a
gazdaság és társadalom tartópillérei.
A testületnek a tagság megtartása érdekében nap mint nap bizonyítani kell. A napi ügyek intézése, a számviteli feladatok ellátása
nem mindig egyszerû feladat, fôleg akkor amikor mint az idei évben csak az SZJA törvény hétszer
módosul, sok esetben visszamenôleges hatállyal. A hatóságok ki
vannak éhezve a magas bírságokra, hisz költségvetésük szûkös,
bevételi forrásuk nem megfelelô.
Egy bírság tönkre tehet egy családi vállalkozást. Tényekkel bizonyította, hogy az évrôl-évre növekvô adó és járulékterhek, a
„hozzá nem férhetô pályázatok”
nem könnyítik meg az iparosok
helyzetét.
Mindezek ellenére az elnökség
tagjai, az ipartestület munkatársai
– napi munkájuk elvégzése mellett – próbáltak lépést tartani a fejlôdéssel. Ennek érdekében bôvítették ismereteiket, tovább képezték magukat, amit átadtak iparos
társaiknak, segítve ezzel vállal-

kozásukat. Az ügyvezetô asszony
ezt követôen közölte, hogy az
ipartestületnél a technikai fejlesztés folyamatos, a megyei hatóságokkal kialakított munkakapcsolat gyümölcsözô. Foglalkozott a
vagyoni helyzettel, a jövô évi minimálbér megemelése kapcsán a
fôállású egyéni vállalkozókat ill.
az EVÁ-s vállalkozókat érintô
kötelezô járulékfizetéssel, ami
több mint 30e Ft/hó és akkor is fizetni kell, ha a vállalkozónak
nincs bevétele. Tetézi a gondokat,
hogy 2006.01.01-tôl nem negyedévenként, hanem havonta
kell fenti összeget befizetni.
A havi és negyedéves ÁFAbevallásokat csak elektronikus
úton lehet majd benyújtani. Mivel
sok vállalkozó van, akinek nincs
számítógépe, internete, vagy ha
van is, nincs kellô szakértelme, az
ipartestület létre kíván hozni egy
elektronikus kuckót.
A beszámoló után id. Szôke
László villanyszerelô. mester,
sokoldalúnak minôsítette a beszámolót, egyetértett az abban foglaltakkal. Sérelmezte és segítséget kért az érdekvédelmi szervezet országos elnökétôl, hogy a
kisiparosok a körbetartozások
miatt a munka végeztével sem
kapják meg az elvégzett munkájuk ellenértékét, ill. sok esetben
csak hosszú hónapok elteltével.
Juhász István a szakember képzésben látja a legnagyobb problémát. Saját példáján keresztül érzékeltette, hogy amikor az ipari

HIRDETMÉNY
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselô-testülete nyilvános pályázat útján értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanát:
A pásztói 1826/8/A/1 hrsz-ú Hunyadi út 12. fsz.1. szám alatti
45 m2 alapterületû teljes közmûvel ellátott volt Vállalkozásfejlesztési Iroda helyiség
10.000.000 Ft + ÁFA induló
áron. Jelige: Hunyadi út 12.
fsz.1.sz.
További információk a Polgármesteri Hivatal II. emelet 35. sz.
irodában, illetve a 32/460-155
hívószám 143-as mellékén kérhetô.
A pályázónak meg kell jelölni az
ajánlott vételárat, a fizetés
módját és idejét.
A vételi ajánlatot postai úton, ajánlott küldeményként – a jelige
feltüntetésével – zárt borítékban Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey F.u. 35. címre kell küldeni.
A postára adás végsô határideje:
2005. december 20.
A képviselô-testület a pályázat sikertelenné nyilvánításának lehetôségét fenntartja.
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FÓRUM

BÓDÁS JÁNOS:

Valahol ki van
jelölve a helyed
Azért van síró, hogy vigasztald,
Az éhezô, hogy teríts neki asztalt.
Azért van seb,
hogy bekösse kezed,
Vak, elhagyott azért van,
hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
Hogy oltalmat nyerjen
karjaid között.
Azért roskadnak mások lábai,
Hogy terhüket te segíts hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják.
Mélység felett
van csak magasság.
Hogyha más gyötrôdik,
szenved – azért van,
Hogy te befogadd
szívedbe boldogan.
Megmutattad néha legalább,
Hogy lelked által enyhült,
szépült a világ?
Vagy tán kezedtôl
támadt foltra folt
Ott is, ahol eddig
minden tiszta volt?
Mi vagy?
Vigasznak, írnak szántak,
Menedéknek, oszlopnak,
szárnynak.
Valahol rég …siess …keresd,
Ki van jelölve a helyed.
Csak ott leszel az,
aminek Isten szánt,
Másként céltalan lesz az életed,
S a sors ekéje
bármily mélyen szánt,
Mag leszel, mely kôre esett.
Elkallódott levél leszel,
Mely a címzetthez nem jut el.
Gyógyszer, mely kárba veszett,
Mit sohasem kap meg a beteg.
Rúd leszel, de zászlótlan,
Kalász leszel, de magtalan.
Cserép, melyben nem virít virág,
S nem veszi hasznát
Sem az ég, sem a világ.

A rendszerváltozás kezdetei
A Magyar múltba nézés mindig
nagyon fájdalmas volt, de sohasem annyira, mint 1989 június.
16-án, amikor nagy szomorúsággal nem Haynau rémuralmára,
vagy a Horthy-féle fehérterrorra, hanem a kegyetlen szocialista
megtorlására, Nagy Imrére és
56-os hôseire emlékeztünk.
Úgy látszik történelmünk mégis
azt bizonyítja, hogy a szabadság rózsáinak a hôsök vérébôl kell virulniuk. Sajnos a rendszerváltoztatás
hajnalán a szabadság rózsáit nem a
magyar dolgozó nép kapkodta össze, akiket vezéreik szónoklataikban az isteni magasságokban emeltek, hanem a tûzhöz közeliek.
Finoman kifejezve mindannyiunk közös tulajdonát osztották el,
privatizálták, azaz megszabadítottak nemzeti, társadalmi tulajdonunk minden gondjától, bajától.
Így emelkedtek ki országszerte –
Pásztón is – az „egyenlôbbek” az
egyenlôk közül, akiknek tulajdon-

Köszönet Pásztó város
emlékplakett kitüntetésért
Köszönöm, hogy a város befogadott, s eddigi tevékenységemért
Pásztó városért emlék kitüntetésben
részesített. Egy pedagógus a tanítványai lelkében él tovább és ez a
legmagasabb rendû elismerés, ami
az itt élôk megbecsülését, tiszteletét
jelenti számomra. Köszönet érte,
mindannyiuknak.
Simon Imre
Hálásan megköszönöm a Pásztóért
Emlékplakett elismerést, amit a
több mint öt évtizedes közszolgálati
tevékenységemért kaptam. Az eddigi kitüntetéseim közül ez a legkedvesebb számomra, mivel a pásztói
állampolgárokat képviselôktôl vehettem át. Megköszönöm a volt és
jelenlegi munkatársaknak, a családi
háttérnek, kikkel együtt érhettem el
ezt az elismerést.
Molnár István

A Magyarok Himnuszai
Bottyán Zoltán a Magyarok Világszövetségének Pásztói Csoportja
vezetôje már évekkel ezelôtt öszszeállított egy értékes gyûjteményt,
amely tudomásunk szerint egyedülálló az országban. Könyv formájában történô kiadásának csupán egy akadálya van, a mecénás
hiánya. A gyûjtemény kiadása
Pásztó hírét öregbítené a pozitív
történések terén. Ha „magyarkodásnak” hatna a figyelemfelkeltés,

bátran vállalom annak összes következményét. Folytatva a hazafiaskodást, felhívom a tisztelt pásztóiak figyelmét egy olyan tisztes
adakozásra, amely Oszter Sándor
színmûvész ötletét hivatott követni.
Készülô félben van egy mûalkotás,
egy szobor, amely a Magyar Himnuszt hivatott megjeleníteni. A szobor makettjét látva, a szobor felállításának helyszínt biztosító települési vezetô bevezetôjét hallgatva

képpen úgymond köszönettel tartozunk – legalábbis liberálisék szerint, akik azt mondják, hogy a legjobb állami tulajdon is rosszabb a
magántulajdonnál, illetve legrosszabb magántulajdon is jobb a közös tulajdonnál. Attól függ, hogy
kinek.
A spontán privatizáció során –
ami már 1987-ben megkezdôdött,
1988-ban legalizálódott, majd
1989-ben és utána folytatódott –
több ezer milliárd forint értéket
osztottak el. Ez az óriási összeg az
akkori egész magyar évi költségvetésnek több, mint hatszorosa. Elképesztô! De még elképesztôbb, hogy
senki sem keresi, pedig a veszteség
mindannyiunké. Ki kereshetné? Az
istenadta nép békés átmenetet
akart. Azoknak kellene leginkább
bûntudatot érezni, akik a nevükben
nyilatkoztak, ítélkeztek, ugyanakkor kiszolgáltatták ôket a helyi kiskirályoknak. De sokan megôrizték
hagyományaikat, magyarságukat.
Mi lehet a válság igazi oka?

– Tizenöt évvel a rendszerváltozás után a kormány hatalom még
úgy sem tudja kielégíteni milliók
jogos szükségleteit, mint a nyolcvanas években.
A gondot a kapzsi kapitalistává
privatizálódás jelenti, a politikai
hatalommal való összefonódással.
Ezért nem beszélhetünk demokráciáról ott ahol voltaképpen csak a
pénz beszél. Ez valójában gazdasági diktatúra a többség számára.
Egyenlôre „csak” 3 millió koldusáldozata van a kapitalista rendszerváltozásnak, amihez az eddigi kormányok is hozzájárultak. A magyar
lakosság rohamosan fogy, mégis
egyre többen szûkölködnek. Egyre
több a kéregetô koldus, Pásztón is,
egyre több a hajléktalan, a szemetes kukában kotorászó ember.
Ugyanakkor milliárdos csalók, mesebeli kastélyaikból hirdetik a jóléti rendszerváltást...
Kádárkuti József
a Nemzeti Kör Pásztóért elnöke

Levél Mátrakeresztesrôl
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt képviselô testület! Három javaslatom van,
aminek eljött az ideje, hogy meg legyen valósítva, csak egy kis jóakarat
kell hozzá:
1. Hála Istennek Mátrakeresztesen
az új templom építése befejezéséhez
közeledik. Mivel az új templom egy
nagy forgalmú út mellett épült a biztonság, valamint a nagy zaj végett célszerû lenne a falu alsó végén és a postánál egy-egy 40 km-es sebességcsökkentô táblát elhelyezni.
2. Valamikor az 1900-as évek elején
kapott a falu egy szépen szóló kis harangot. Sok-sok éven át az volt a falu
szószólója, s most ott áll árván, némán
a temetôben. Az új templom, ha elkészül, a templom harangjának készül
egy harangláb, jó lenne, ha annak a
kisharangnak is itt helyet csinálnának
a nagy mellett, – s megadni a lehetôséget, hogy újra megszólaljon úgy, mint
valaha tette.

3. Az elsô, valamint a második világháborúban elesett honvédek emléktáblája kapjon méltó helyet a temetôben, egy szép kis síremléket, mert az
elesettek is megérdemelnék, ha már
úgy hozta a sorsuk, hogy idegenbe, ismeretlen sírokban kaptak örök nyugodalmat. Ha elkészül az a síremlék méltó módon emlékezhetünk rájuk.
Kérem a polgármester urat és a képviselô-testületet, támogassák javaslataimat.

gondoltam e felhívás megfogalmazására. Oszter Sándor színmûvész
– miközben a szobor felállításának
költségeit felsorolta –, mondta el
azon ötletét, hogy ha Magyarország minden lakosa egy forint támogatást adna, összejönne a tíz
millió Ft a szobor összköltségeire.
Pásztó járuljon hozzá tízezer forinttal a szobor költségeihez. Ezt
az öszszeget a Magyarok Világszövetsége Pásztói Csoportja magára
vállalja összegyûjteni, továbbítani. Segítôtársakra számítva ten-

nénk meg a gyûjtést, kérem figyeljék a szervezés menetét falragaszokon.
Legyen Pásztó az elsôk között a
Magyarkodás ezen formájának követése mellett. Ne maradjunk le az
amerikaiskodók, szlovákiaskodók,
románkodók, …afganisztánkodók
között. Pásztói lakosok, fejenként
egy forintot kérünk!
Mindenkinek Békés Boldog Karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendôt kívánva.
Illés Rudolf

Emléketek oltárára virágokat hoztunk,
/ Virágok közé sok, sok könnyet, imádságot fontunk, / Ismeretlen sírotokra
száll most a mi lelkünk, / Hôs apáink
honvédeink, soha nem felejtünk. /
Szerte szét a nagyvilágban idegen fák
lombja, / Boruljon rá csendesen a jeltelen sírokra, / Suttogjon az esti szél
ott, szép tündér meséket, / Magyar hôsök aludjatok, álmodjatok szépet.
Tisztelettel: Nyíresi Bertalan

2005. december

7

KIRAKAT

Újra nyit a

Palóc Csárda

INTERNET CAFÉ
a CD és Videótékában!
Hétfôtôl szombatig 09–12 óráig, vasárnap 14–21 óráig,
dec. 24-én 0900–1200-ig, dec. 25-26-án 1400–2100-ig,
dec. 31-én 0900–1200-ig, jan. 1-én zárva
• 2 Megás internetezési lehetôség!
• Hálózati játéklehetôség 5 géppel! Üdítôital, kávé, chips
• Áraink: 300 Ft/óra (minimum idô: fél óra)
CD és Videótéka – Pásztó, Fô út 22. Tel.: 32/463-924
Kellemes Karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk mindenkinek!

Sok szeretettel várunk
szilveszteri bulinkra,
melyet megújult környezetben „élôzenével” december
31-én 19 órától tartunk.
Szilveszteri belépônk 10.000 Ft/fô,
mely magába foglalja a
» vendégváró bólét,
» bôséges szilveszteri vacsorát,
» és az újévi menü kínálatunkat.
Asztalfoglalás: 06-30/9286-347
Szeretettel várjuk vendégeinket!

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

Kará
cso
Nyitva tartás ezüst, arany vasárnap:
nyi
fest
9-12 óráig.
mén
yvás
d
ec.
Pásztó, Nagymezô út 16. Tel.: 06-30/2817-947
á
10% 1–dec r!
. 24
áren
-ig
ged
Varga József üveges képkeretezô
mén !
n
yel!
Cím: Pásztó, Rózsa út 12. Tel.: 30/480-6675 32/461-156
Ezúton szeretnénk minden régi és új vásárlóinknak nagyon
Boldog és Békés Karácsonyt, s Új Évet Kívánni!

SIENA
Lakberendezési Áruház

• Pásztó, Csillag tér 14. Tel.: 32/460-012 •
• Nyitva: 9–17.30, Sz: 8–12.00-ig •
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EZER
CIKK

Pásztó, Kölcsey út 12.

Tel.: 32/460-945

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!

– EZER
KÍNÁLAT!

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

Építkezik, felújít? Segít Önnek a Boltív!

www.e7.hu/boltiv

ALAPTÓL
A KÉMÉNYFEDLAPIG!

Építôanyagok, Szigetelôés tetôfedôanyagok

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

Vas- és Vegyesáruk

Pásztó, Fô út 103.
Csempék és Padlóburkolólapok Tel.: 32/463-594
Köszönjük ezévben való megtisztelô vásárlásaikat!
Szeretettel várjuk Önöket 2006-ban is!

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.

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET, ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG,
BÉKÉS, BOLDOG
ÚJ ESZTENDÔT KÍVÁNUNK!
Boltív Tüzép 3060 Pásztó, Kossuth út 116/2.
Tel.: 32/460-539, 32/463-400, 30/543-5343

2005. december
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Kényelem
B Ú T O R B O LT

Pásztó, Kossuth u. – Árpád u. sarok
Tel.: 32/460-317
Nyitva: H–P: 9–17, Sz.: 8–12
“Nô a dér” álom jár,
hó kering az ág közt
Karácsonynak
ünnepe lépeget
a fák közt

Tisztelt Vásárlóink!
Engedjék meg, hogy ezúton mondjunk
köszönetet Önöknek, akik megtiszteltek
vásárlásaikkal, vendégeink voltak a 2003-as
évben.
Ezúton kívánunk kedves mindannyiuknak
szeretetben, örömökben, egészségben gazdag
békés, boldog karácsonyt és új évet.

Petrex Bt. – Aranysellô Szépségszalon
Fókuszelektron Mûszaki Bolt valamennyi dolgozója

Ékszer&Óraüzlet
Karácsonyra nézzen be hozzánk, a Partiba!
Nincs ötlete? Mi ajánlunk!
• karácsonyi mécsestartók, díszgyertyák különbözô formában
• üveg és kovácsoltvas dísztárgyak
• fényképtartók, ékszerdobozok, bambusz és rattan dísztárgyak
• díszcsomagolók és díszdobozok,
• potpourik, füstölôk, feng-shui termékek
Arany, ezüst óra termékeinket december 24-ig
engedményes áron kínáljuk!
Ünnepi nyitvatartás: vasárnaponként: 9–13 óráig
Nyitva: H–P: 9–17 óráig, Sz.: 9–12 óráig
Pásztó, Fô út 35. Tel./fax: 32/460-614

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: 8–12 óráig
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Bim-Bam Francia Pékség ajánlata
HELYBEN SÜTÖTT CROISSANTOK!
14 féle aprósütemény:
gesztenyés, csokis, túrós, pudingos, meggyes,
almás, sajttal töltött, káposztás, gombás, virslis,
császárszalonnás, májas, húsos, pizzás

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

GUMI és FUTÓMÛSZERVIZ

AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE

LAKAT GUMI KFT.

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

Állandó akciók 10–30%!
Kipufogó dobok eladása, szerelése
Katalizátorok kedvezô áron kaphatók

50cm3 robogók
már
20%-tól
elvihetôk!
Pásztó, Irinyi út 9. (21-es fôút mellett)
Tel./fax: 06-32/461-865 • www.e7.lakatgumi.hu

Készüljön velünk a
KARÁCSONYRA!
Kössön,
horgoljon
kedvére!
Karácsonyi terítôk,
szalagok, méter áruk
színes választékát kínáljuk!
Áldott, szép Karácsonyt, békés ünnepeket
és egészségben, sikerekben gazdag új
esztendôt adjon a Jó Isten mindenkinek!
Jöjjön, mi várjuk 2005-ben is! KÉTTEX tilház Kft.
Pásztó, Nagymezô u 18. T./fax: (32) 460-756
Nyitva: H–P: 8–16.30, Szo: 8–12

2005. december
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NON
STOP
3060 Pásztó, Nagymezô út
5. Tel./fax: 06-32/460-217
www.pontmarket.hu

B Ü F É
Pásztó, Fô út 68. (Plus áruházzal szemben) Tel.: 70/459-2792
– Hot-Dog
– Melegszendvicsek
– Hûtött italok
– Jégkrém

HI
TE
L!

31
-ig
!R
és
zle
te
ka
zü
zle
tb
en

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

IN
G
0% Y
TH
M E
de N
c.

Éjjel-nappal szívesen látjuk!

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

ka
m
at

számítástechnikai
szaküzlet és szerviz

GÉPKÖLCSÖNZÉS
Bosch csereakció
31% kedvezménnyel!
Rengeteg
akciós termék!

0%

VS COMPUTER

Takarítógép
kölcsönözhetô!

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

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

➲

➲

Munkáinkat a legújabb fejlesztésû Atas termékekkel végezzük!

MINDEN
EGY
HELYEN

GUMISZERVIZ

➲

• 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
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„Magának az esô nem esik,
nap se süt;
te sem vagy magadért,
te is másért vagy itt.”
(Angelus Silesius)

A Gárdonyi Géza Általános Iskola

J Ó T É K O N Y S ÁG I B Á L T
rendez

2006. január 21-én 18.00 órakor
az iskola tornatermében, melyre szeretettel meghívjuk.
Belépô: 4000 Ft, mely magában foglalja a vendéglátást is.
Az est fôvédnöke:
SISÁK IMRE
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ,
PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE
Védnökök:
JUHÁSZ GÁBOR
BM ÁLLAMTITKÁR,
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ
BECSÓ ZSOLT
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ
A mûsorban fellépnek:
KOVÁCS KATI, KONCZ TIBOR, TANULÓINK
Zene: Franka József
A bevétel összegét az iskola korszerûsítésére fordítjuk.

Ünnepvárás a Gárdonyiban
Várakozunk. Megkezdôdött az
advent, a megérkezésre várás, a
felkészülés, a reménykedés idôszaka, amely minden évben az
András naphoz legközelebb esô
vasárnappal kezdôdik.
Az advent latin eredetû szó,
amely az Úr eljövetele kifejezésbôl
ered és az V. századig nyúlik viszsza. A keresztény hagyomány szerint a várakozás idôszakában felkészülünk Jézus karácsonyi eljövetelére. Régen éjfélkor harangszó hirdette az advent kezdetét. Az ünnephez számos szokás is kapcsolódik,
legjellemzôbb az adventi koszorú
készítése. Az elsô adventi koszorút
egy hamburgi lelkész készítette
1860-ban. Ezen még 24 gyertya
volt, utalva az egyre fokozódó várakozásra. Késôbb már csak 4 gyertya maradt, ezért csak hetente gyújtották meg ôket, hagyományosan a
plafonról lelógatott koszorún. A
koszorú az örökkévalóság jelképe,
melyet fontak szalmából, fûzfavesszôbôl vagy zöld fenyôágakból,
vörös és aranyszín szalagokkal díszítették. A zöld a termés színe
volt, a piros az életé, a sárga és az

arany a fényé. A körkoszorú a varázserô jelképe is, amely nem törik
meg, nem múlik el. Tudjuk, adventi koszorú minden lakásba kellene,
nemcsak dísznek. Ahogyan elérkezik a december, ünneplôbe öltöznek a folyosók és a termek iskolánkban is. Az osztályokból Mikuláshívogató dalok és karácsonyi zenék szûrôdnek ki, fenyôfákat és hóembereket rajzolnak a szorgos kis
kezek. Csak néhány éve hagyomány, hogy a Mikulást nem osztályonként várják a kicsik, hanem
mindannyian együtt ünnepelnek.
Így volt ez most is, amikor a sok kipirult arcú mikulássapkás kisgyerek tapssal, dallal várta a nagyszakállút, aki természetesen az idén
sem hagyta cserben ôket. Hozott
magával az ajándékok mellé derût,
jókedvet, amit minden osztály
meghálált a maga kis produkciójával. Köszönjük Mikulás, várunk jövôre is!
Az adventi gyertyagyújtás már
iskolánkban is évek óta hagyomány. Ebben az évben a 2. osztályos gyermekek kis mûsor keretén
belül gyújtják meg az adventi gyertyákat, jelezvén ezzel a karácsony

közeledtét.
December 12-16-a közt kerül
megrendezésre a már szintén hagyományosnak számító adventi vásár. Itt nagyon sok szép – a gyermekek, a szülôk és a pedagógusok által készített – ajándék közül választhatnak szeretteiknek tanulóink
és szinte minden szükséges kelléket beszerezhetnek, hogy otthonukat karácsonyi díszbe öltöztessék.
December 16-án 14.30-kor a 4.
osztályos tanulók karácsonyi mûsora zárja iskolánk ünnepi elôkészületeit, ahol felidézik Jézus születését. Verssel, közös énekkel teszik hangulatossá a téli szünet elôtti utolsó napot. Az ezt követô karácsonyi vacsorára szeretettel várjuk
nyugdíjasainkat és gyesen lévô
kolléganôinket is.
A téli szünet már a meghitt, családi ünnepvárás ideje. Hogyan varázsolhatjuk szebbé a karácsonyt?
Természetesen szeretettel, szívünk
minden szeretetével.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
A Gárdonyi Géza
Általános Iskola
nevelôtestülete és tanulói

Köszönet az elôadásokért
A Gárdonyi Géza Általános Iskola
évek óta jó kapcsolatot ápol Szalai István szülôvel, hivatásos vadásszal. Ebben a tanévben egy pályázat tette lehetôvé, hogy megfigyeljük az ôszi Mátra
változásait, növényeit, állatvilágát.
Ehhez nyújtott segítséget és kísérte el
a csoportokat a mátrai kirándulásra.
Ennek folytatásaként elôadásokat tartott iskolánk tornatermében az alsó és
a felsô tagozatnak.
Egyre nehezebb kimozdítani a gyerekeket a televízió és a számítógép
elôl a természetbe, erdôbe, mezôre,
ezért céljául tûzte ki, hogy rendhagyó
természetismeret órák keretén belül
bemutatja a fiataloknak erdeink vadjait, valamint a fegyverek történetét, a
fegyverhasználat szabályait, veszélyeit. Külön kihangsúlyozta a természet
megismerésének fontosságát, szeretetét, a természetvédelmet. Érdekes, tudományos, sok-sok személyes élménnyel színesített elôadásokkal keltette fel tanítványaink figyelmét az erdô sûrûjében megbújó, olykor elô-elôbukkanó állatainkra. Megtanította
mindannyiukkal, hogy a természet
adományait, kincseit óvnunk, ôriznünk és gondoznunk kell. Mindkét általános iskola tanárai és tanulói nevében köszönetünket fejezzük ki Szalai
Istvánnak és segítôtársának, Kovács
Zoltánnak, hogy segítette a természeti
nevelés elmélyítését.
Természettudományi
munkaközösség
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Bál a Dózsáért
Idén november 19-én immár hatodik alkalommal rendeztük meg a
Dózsa Iskola jótékonysági bálját.
Évrôl évre szûkösebb az iskoláknak
nyújtott költségvetési keret, egyre
több kiegészítésre szorul. Fejlesztésre, korszerûsítésre csak nagyon kevés pénz jut – ezért is példaértékû és
tiszteletreméltó az az összefogás,
ami megvalósult.
„Egymás kedvéért születtünk…”
vallja Marcus Aurélius római filozófus. S hogy ez mennyire igaz az iskolánk alkalmazotti és szülôi közösségére, azt a bál óriási sikere és bevétele
igazolta. A tiszta haszon 1 millió Ft
volt. Szerencsére az önzetlen támogatók és adományozók köre is bôvült.
Nagyon jó érzés tapasztalni, hogy a jó
ügy és a nemes célok összehozzák az
embereket.
Több héten át jókedvû és lelkes csapatmunka elôzte meg a rendezvényt.
Meg is lett az eredménye. Pazarul feldíszített aula, finom ételek és fantasztikus mûsorszámok várták a bálozókat. Az est levezetésében évek óta
Mikó Zsolt segíti a munkánkat. Köszönet a vidám hangulatteremtô, lelkesítô munkájáért.
Az idén is a 8. osztályosok nyitótáncával kezdôdött a bál. A rock&roll-t
betanította Holló Imréné tanárnô.
Majd a sztárvendégek – Maróth Viki
és a Nova Kultúrzenekar – következtek. Közvetlenségük, kedvességük,
fergeteges mûsoruk jutalma vastaps
volt. Az est további részében többször
is felléptek a pásztói Rajeczky Benjámin Zeneiskola növendékei és tanárai,
mindezzel támogatva iskolánkat. Szó-

lót trombitáltak iskolánk tanulói közül: Sálek Marcell (3.b), Bódi Tamás
(4.b), és Gajdics Bence (8.b), majd a
Trombita Trióban Bódi Tamás együtt
játszott Nagy Krisztián és Tôkés Ákos
diákokkal a szomszédos Gárdonyi Géza Általános Iskolából. Felkészítô tanáruk Tóth Tamás volt.
Ezután a lelkes fiatal szülôk tánca
következett. A csa-csa-csát Prezenszky Elvira tanította be. Ezután nagyon
szép dallamokat hallottunk a Blue
Melody duótól: Banos Boglárka és
Tóth Tamás elôadásában. A mûsort
hagyományosan a pedagógusok tánca
zárta. A tánckarban felléptek a tanárokkal együtt volt tanítványaik és szülôk is. A koreográfia Klacskó Józsefné
munkáját dicséri. Majd Sisák Imre
polgármester úr pohárköszöntôje következett. Számot vetett a tavalyi ígéretekkel, és szólt a jövôre vonatkozó
felajánlásokról. Köszönjük az évek
óta tapasztalt iskolabarát hozzáállását,
támogatását.
A felajánlások sorát Lángos Gyula
igazgató úr adománya követte, aki
hosszú évek óta nemes támogatónk.
Majd eljött a vacsora ideje. „Jó vacsorához szólt a nóta” a zeneiskola
népzenekórusától, népzenekarától és
az Esztámtól. Felkészítô tanáruk:
Sturmann Jenôné volt. Végül az Apraja néptáncegyüttes fantasztikus elôadása jól megalapozta a hangulatot.
Tanáraik
Ágoston
Attila
és
Prezenszky Elvira. A hajnalig tartó
mulatságot csak a tombolahúzás pihentette. A szerencsések nagyon értékes nyereményekkel térhettek haza.
Az est kedves színfoltja volt az Erzsébetek köszöntése.

2005-BEN TÁMOGATÓINK VOLTAK:
ÁCS ATTILA, AGRO-PRODUKT KFT, ALAPI ANNAMÁRIA,
ALAPI GÁBOR, ALAPI SÁNDOR, ALITER KFT. JÁRMÛALKATRÉSZ SZAKÜZLET, ÁLLAMI NYOMDA Rt., ANDÓ
PÉTERNÉ, ANTAL DÁVID, AQUA-REL BT., APRAJA Néptáncegyüttes, ARANKA VIRÁGBOLT, ARANYBOGRÁCS Bt. (Göröcsné Seszták Magdolna), AUTÓCENTRUM PÁSZTÓ, ARANYSELLÔ SZÉPSÉGSZALON, BABJÁKNÉ PETRÁNY MARIANN,
BABLEVES CSÁRDA Franka József, DR. BADACSONYI LÁSZLÓ, BALÁS ATTILA, BALÁZS RALLY TEAM, BALOGH ISTVÁN, BALOGH TIBOR, BAMBINÓ GYERMEKDIVAT, BANOS
BOGLÁRKA, BARTUS LÁSZLÓ, BAUMIT Kft, BECSÓ KÁROLY, BECSÓ ZSOLT, BENUS LÁSZLÓ Húsbolt-Falatozó, BERCSÉNYI GÁBOR, BÉZMA PÉKSÉG Ecseg, BOGNÁR BÉLA,
BOLTÍV TÜZÉP, BOROS MÁRTON, BUJTOR ATTILA, BÜDI
ZSUZSANNA, CBA ABC, CSEKE GYÔZÔ, CSÉPE ÉS TÁRSAI
Kft., CSÉPÉNÉ BÁNSZEGI JUDIT, CSÉPÉNÉ ODLER ETELKA,
CSETNEKI LÁSZLÓ, CSIBE CUKRÁSZDA, DAR-SPAN Kft.,
DENTÁL-PROFIL FOGÁSZATI Bt., DINKA JÁNOSNÉ, DÓRA
OTTÓ, DIÁKÖNKORMÁNYZAT, DÖMSÖDI GÁBOR, Dr. BÁRÁNYI GYULA , DRUCKING REKLÁMKIVITELEZÔ TERVEZÔ NAGYKER. Kft., EGERERDÔ RT. Bátonyterenyei Erdészet,
EGLO MAGYARORSZÁG TERMELÔ Kft., ELFI GYERMEKRUHA(Borosné Pádár Éva), ENGEL KRISZTINA, ENDRÉSZ
TÜNDE, ERDÉLYI BT. Mátrakeresztes, ESZTAM Zenekar, FABOGÁR Kft., FALLÓS Kft., FEKETE CSABA, FEKETE RÓBERT,
FELSÔTÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, FIGURA
GYÖRGY, FILTER FÓKUSZ KFT., FÓKUSZ ELEKTRON Bt.,
FÖSVÉNY GÁBORNÉ, FÔVÁROSI KÉZMÛIPARI Rt. Bôrdíszmûipari Gyáregység Pásztói Üzeme, FRANCIA PÉKSÉG, FRÉZIA
VIRÁGBOLT, FÛR LAJOSNÉ, FÛRJESI FERENC, Dr. FÜZÉR
CSABA, GÁLA DIVATHÁZ, GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS
ISKOLA, GÁSPÁRNÉ JUHÁSZ MÁRIA, GÉCZI TIBOR ÉS NEJE,
GÖRÖCS MIKLÓS ÉS NEJE, GÖRÔCSNÉ RÓNAI JUDIT, GÖRÖG ZITA, GUBOLA PÉKSÉG, GYENES PÉTER, Dr. HALÁSZ
ISTVÁN, HARMOS FERENC, HARMOS ILDIKÓ, Dr. HEGEDÛSNÉ DR. PÁSZTOR MARGIT, Dr. HEGEDÛS JÁNOS, HERKULES DIÁKSPORT EGYESÜLET, HUCZEKNÉ RÉTVÁRI MÓNIKA, HORVÁTH JÓZSEF Salgótarján, IHRACSKA GÁBOR ÉS

Minden vendég elismeréssel szólt a
bál színvonaláról. Ismét bebizonyosodott, hogy jó érzés a Dózsa Iskola közösségéhez tartozni, önzetlen, segítôkész, lelkes embereket magunk mellett tudni, és megtapasztalni az igényt
a jóra, az értékesre.
Mindezeket átélhettük az idei bál
kapcsán is. Igazi öröm viszont a szá-

NEJE, JEVCSÁK OIL Kft. Lôrinci, JUHÁSZ GÁBOR,
DR.KÁDÁRKUTI ENIKÔ, KÁDÁRKUTI JÓZSEF, KÁDÁRKUTI
JÓZSEFNÉ, KAIZER TIBORNÉ, KÁLMÁNFI BERNADETT,
KANYÓ PÁLNÉ, KÁLA VIRÁG Béki Zsuzsanna, KÁPOSZTA
CSABA, KÁRPÁTI MIKLÓS, KÁVÉHÁZ Cukrászati Bt., KELETCSERHÁT VADÁSZTÁRSASÁG, K&H BANK, KÉTTEXTILHÁZ Kft. (Maczákné Alapi Tünde), KISS ZOLTÁN , KOCSIS
TÜZÉP, KOHÁRI BÉLÁNÉ, KÖLCSEY KÖNYVESBOLT,
KUTASÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, KRÉMUSZ Kft.
KRÄMER LÁSZLÓ, KRISTON PÉTER , KUMMER CSABA, LAKÁSFELSZERELÉS Markó Mátyás, LÁNGOS GYULA , LEÓZOKNI Bt., LÉVAI ANDRÁSNÉ Jobbágyi, LÔRIK TIBOR,
MADLENA JÓZSEF, MANYI BUTIK, MARGARÉTA DOMO Bt.,
MAROS LEHEL Tar, MÁTRAVIDÉKI KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY (Zeke István), MESTER IPARCIKK SZAKÜZLET, MÉSZÁROS SÁNDOR, MEZÔVÁRI GÁBOR Alufém Kft., Ifj. MEZÔVÁRI JÓZSEF , MIHÁLYI ISTVÁN, MIKÓ ZSOLT , MIKSZÁTH
KÖNYVESBOLT, MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, MIKULA ZOLTÁNNÉ, MIKUSKA ISTVÁN, MILKY-TEAM Kft., MOLNÁR ÉS MOLNÁR Húskereskedelmi Kft., MOLNÁR LÁSZLÓ
M+P Kft., MUCSINA GYULA Terény, MUZSLA NÉPTÁNC ÉS
HAGYOMÁNYÔRZÔ EGYESÜLET, MUZSLA NÉPTÁNCEGYÜTTES, MÛVÉSZELLÁTÓ ÉS MINI GALÉRIA, NÁGEL
RÓBERT, NAGY JÁNOS , NAGY KATALIN, NAGY SÁNDOR ,
NAGY TIBORNÉ, NAGY ZSOLT, NAGYVÁRADI ISTVÁN,
NAPSUGÁR SZAUNA, NÉMETH LÁSZLÓ Szurdokpüspöki Édességdiszkont, NIMRÓD VADÁSZTÁRSASÁG, NÓGRÁD MEGYE
VADÁSZATI KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY, NYUGDÍJASOK RUHÁZATI BOLTJA, NYÚLCIPÔ ÉS DIVATÁRU BOLT,
OKÉ ABC, OL-PET BT., OPOLCSIK IMRE Buják, OPOLCSIK IMRE Pásztó, OTP RT PÁSZTÓI FIÓK, ÓRA-ÉKSZERBOLT (Nagy
Józsefné), ÓVÁR ÉTTEREM Mátrakeresztes, ÓZON ÉTELBÁR ÉS
PIZZÉRIA, PALÓCBROT SÜTÔIPARI RT., PANNONDRINK ÉS
MILLENNIUM Kft., PAPÍRCENTRUM, PARTY ÉKSZER ÉS
ÓRAÜZLET (Verebélyi József), PÁSZTÓI RENDÔRSÉG, PÁSZTÓI SZOCIÁLDEMOKRATA PLATFORM, PETRÁNY LÁSZLÓ,
PLUS Pásztó, POCAK PÉKSÉG Pásztó,, POLGÁRÔRSÉG, PONT
MARKET Bt., PUSZTAINÉ BORBÁS ENIKÔ, RAJECZKY BEN-

munkra az lenne, ha az iskolák támogatása állami szinten úgy változna,
hogy a bálra befektetett energiát a
gyermekeinkkel való még több
együttlétre tudnánk fordítani. József
Attila szavaival mi is azt valljuk „…ez
a mi munkánk; és nem is kevés.”
Szivák Ilona igazgató

JÁMIN ZENEISKOLA PÁSZTÓ, RECO Kft. Reviczki Sándor,
REIMAN ATTILA, REVICZKI ISTVÁN CD és Videotéka, REVICZKY LÁSZLÓ, RÉZKATLAN Kft., SÁNDOR KÁROLY ,
SÁNDOR TIBOR, SÁRIK JÁNOSNÉ , SIC HUNGARY Kft., SIGNAL BIZTOSÍTÓ – Robotkáné Nagy Ildikó, SISÁK IMRE , SISÁK
TÍMEA, SMOLEK ÁDÁM, SODEXHO MAGYARORSZÁG Kft.,
STURMANN JENÔNÉ, GERRY ANTHONY LENIHAN, Ifj.
STADLER ÁRPÁD, SULYOK KRISZTINA, SZABÓ ENDRE ,
SZABÓ LAJOS, SZABÓ MÁRIA , SZABÓ NOÉMI , SZABÓ PÉTER, SZALAI ISTVÁN , SZALAI TAMÁS Tar, SZALKAI GYULA, DR. SZALKAI ÉVA, SZAPPAN RÓBERT, SZEPES PÉTER,
SZÉLES PÉKSÉG , SZERENCSEJÁTÉK ZRT., SZÉPSÉG STÚDIÓ Maczák Ildikó, SZILÁGYI ÉS RUBIN Kft., SZILÁGYI
SÁNDORNÉ, SZIVÁK JÁNOS, SZIVÁRVÁNY GYERMEKDIVAT, SZLÁVIKNÉ ZAGYI MÁRIA, SZÔKE TAMÁS
Mátraszôlôs, DR. SZOLOD MIRTILL, SZOMSZÉD ZOLTÁN,
SZTRICSEK LÁSZLÓ , SZTRIFA Kft., SZÜLÔI MUNKAKÖZÖSSÉG , TAKÁCS LÁSZLÓ, TAKÁCSNÉ SALAMON KATALIN ,
TARINÉ BESENYEI ÉVA, TARI OTTÓ, TEHETSÉGES PÁSZTÓI
GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY, TENKO Kft. Lôrinci, TIPTOP DIVATÁRU Szegedi Lászlóné, TIT PÁSZTÓ Tóth Imréné,
TOPLINE 95 Képkeretgyártó Kft., TÓTH ISTVÁN ÉS NEJE ,
TÓTH JÓZSEF Városi Tv, TÓTH LÁSZLÓ , TÓTH SÁNDOR ,
TÓTH SZERELVÉNYBOLT ’98 Kft., TÓTH TAMÁS, TRIGON
TRADING Kft. Csecsôdi Attila, T-SZIGNÁL ELEKTROMOS
SZOLGÁLTATÓ EGYÉNI CÉG, UNGI GYULA , URBÁN FERENC Szurdokpüspöki, VÁLLALKOZÓK KLUBJA PÁSZTÓ,
VARGA ANDRÁS , VARGA GÁBOR, VARGA JÓZSEF , VARGA
ROLAND, VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft. Pásztó, VÁROSI TV
Pásztó, VERES LÁSZLÓ és VERESNÉ MOLNÁR MÓNIKA,
VOLEK GYÖRGY , VRASKÓ HÚSBOLT , W.S.-KER. Kft. Szeged, ZENTAI JÓZSEF, ZSIGMOND ÉTTEREM ÉS KÁVÉHÁZ
Pásztorné Koczka Judit

A NÉVTELEN TÁMOGATÓINK, A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLÔI ÉS DOLGOZÓI, A PÁRTOLÓJEGYET
VÁSÁRLÓK, A „BÁL A DÓZSÁÉRT” JÓTÉKONYSÁGI ESTEN
RÉSZTVEVÔK!
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Nyikom Hegyisport- és
Természetvédô Klub 2005

Asztalitenisz TOP 12

A Nyikom Hegyisport- és Természetvédô Klub tagjai nevében szeretnék
egészséges, boldog új esztendôt kívánni minden kedves olvasónak!
Külön köszönetet mondunk azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1
%-át egyesületünknek ajánlották. A kapott 76.759 Ft-ot a nyári napközis
sport és természetvédô gyermektábor költségeire, a turistautak szemétmentesítésére, és az Országos Turisztikai Kiállításon bemutatott, Pásztót népszerûsítô film elkészítésére fordítottuk.
Kérem a 2006-os esztendôben, ismét támogasson bennünket.
Adóig.sz.: 19160614-2-12

Egyre több cég érkezik hozzánk
csapatépítô tréningre

Nyáris sport és természetvédô
tábort szerveztünk gyerekeknek

A Nógrád Megyei Asztalitenisz
Szövetség 2005. november 26-27én három helyszínen (Szendehely,
Pásztó, Bátonyterenye) rendezte
meg a megyei TOP 12 versenyét.
Erre a versenyre a megye egyesületeibôl az idei eredményeik alapján
kaptak meghívást a versenyzôk. Fiúk és lányok négy korosztályban
versenyeztek az érmekért és a minél
jobb helyezésekért. A férfiak minden korosztályában (újonc, serdülô,
ifjúsági, felnôtt) a Bátonyterenye
VASK versenyzôi bizonyultak a
legjobbnak.
A lányoknál vegyes eredmények
születtek, hiszen itt a szendehelyiek
két korosztályban (serdülô, ifi), a
rétsági és a salgótarjáni versenyzôk
egy-egy korosztályban diadalmaskodtak. A Pásztói AC versenyzôi

három ezüst,- és három bronzérmet
szereztek. Eredmények: Újonc fiú:
1. Szôllôsi Milán (Bátonyterenye
VASK), 2. Dudás Balázs (Pásztói
AC), 3. Percze Péter (Pásztói AC),
4. Sótér Sándor (Bátonyterenye
VASK)
Serdülô fiú: 1. Salamon Péter
(Bátonyterenye VASK), 2. Bencsik
Gergely (Pásztói AC), 3. Dudás Balázs (Pásztói AC), 4. Szôllôsi Milán
(Bátonyterenye VASK)
Ifjúsági fiú: 1. Salamon Péter
(Bátonyterenye VASK), 2. Bencsik
Gergely (Pásztói AC), 3. Mák Csaba (Balassagyarmati Dózsa DSE),
4. Maczali József (Rétság)
Nôi: 1. Kövendi Anita (Petôfi
DSE Salgótarján), 2. Lahos Zsuzsa
(Petôfi DSE Salgótarján), 3. Dr.
Kádárkuti Enikô (Pásztói AC), 4.
Záhorszki Renáta (Szendehely)

Disznóölés a pályán

A Nyikom Kupa ismét az ország
legrangosabb hegyi
sárkányrepülôs versenye volt

Az árvíz után sok önkéntes segített
a Kövecses-patak medrében
maradt szemét összegyûjtésében

Az országos outdoor fesztiválon új
élményekkel, és tapasztalatokkal
lettünk gazdagabbak

Egyre több siklóernyôs érkezik
külföldrôl, és az ország minden
pontjáról

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

Olvasnivaló Karácsonyra
A könyv az igaz érték!
A karácsonyfa alól nem hiányozhat!

A PSK új vezetése az ôszi bajnoki fordulók zárását követôen a játékosokkal
a Hajós Alfréd utcai sportpályán egy nem mindennapi program keretében
töltötték el a napot. Kora reggel egy Kisbágyonból ideszállított disznó leszúrásával vette kezdetét a Molnár Tamás által vezetett játékosgárda napja.
Ezt követôen Halasi Sándor elnök irányítása mellett a sportklubot önzetlenül támogatók segítségével folytatódott a disznó feldolgozása. Játékos, edzô,
elnök, sportvezetô és támogató együtt szorgoskodtak disznó feldolgozásában. Koradélután a közös megbeszélés már egy ízletes disznótorossal zárult.

Raj
– Frank Shatzing
A Davinci Kód
– Dan Brown
Szádhuk
– Leslie L. Lawrence
A zarándoklat
– Coelho
Téli Álmok
– Nora Roberts
Eichmann
– David Cesarani
100 megmagyarázhatatlan rejtély
– Matt Lamy
Lelkek és Göröngyök – Popper Péter
Breviárium
– Jókai Anna
Mi az élet étterme?
– Popper Péter
A Napló titok – Miért pont én?
– Albert Györgyi
A Kacsúság Receptjei – Norbi

– Mesekönyvek, leporellók,
zenélô és foglalkoztató
mesekönyvek,
– Disney, Andersen, Grimm
mesék,
– Zenei CD, kazetta, DVD,
video kazetta
– Akciós hang és- képhordozók,
– Földgömbök, 20 Ø, 25 Ø, 30 Ø
méretben
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Sportturmix
Labdarúgás

Kézilabda

A megyei II. osztályú labdarúgó
bajnokság 12 fordulójában a Pásztó
együttese hazai pályán a Vanyarc
együttesét 4-1 arányban legyôzte,
míg az ifjúságiak 9-4 arányban
nyertek.
A Hasznos Ménkesen vendégszerepelve egy szoros mérkôzésen 3-2
arányban maradt alul a hazai csapat
ellenében. A városkörzet csapata a
bajnokság tizedik helyén áll.
Az ôszi záró fordulón a Pásztó
együttese Jobbágyi otthonában szerepelt, ahol igen gyenge szétesô játékot produkálva csupán egy 2-2
arányú döntetlent ért el. Ez azt jelentette a pásztói csapat számára, hogy
egy ponttal a Mátraszôlôs együttese
mögött a második helyen várja a tavaszi szezon mérkôzéseit.

A Heves megyei kézilabda bajnokságban szereplô Pásztói KC felnôtt férfi együttese az ôszi idénnyitót itthon a Gyöngyös ellenében
vívták meg. Az eredmény 27-21 a
hazaiak javára. A második fordulóban Verpeléten 31-28 arányban maradtak alul, majd itthon fôlényes
gyôzelmet arattak az MKK együttese 36-27 ellen.
Nôknek eddig nem sikerült valami fényesen a bajnoki rajt. Elsô találkozójukon itthon a Gyöngyös ellen 30-20-arányban kaptak ki, majd
Eger ellen 29-21-re, a Hatvan ellenében pedig 30-19 arányban szenvedtek vereséget.

Kosárlabda

Az újdonsült pásztói NB II-es kosárlabdacsapat a C csoportba került
besorsolásra. Elsô találkozójukon a
A pásztói Shotokan Karate Klub fôvárosban mindjárt gyôzelemmel
versenyzôinek a novemberi verse- mutatkozott be a Chikán István által
nyeken elért eredményei:
dirigált együttes.
Gôz Viktor emlékverseny (terüleHP-Budapest – Pásztói Szabadidô
ti) Tiszafüred 120 induló 8 korosz- SE-Green Devils 77-88
tály 11 egyesület.
A találkozón Szeles 22, Markó
Balogh Péter kumite 3. hely, Ba- 18, Chikán 17 találattal járult hozzá
logh Natália kataban és kumitében 1 a sikerhez. Második mérkôzésünhely, Ocsovai Gergô katában 1.hely, kön itthon a Százhalombatta ellenékumitében 2 hely, Fujdiar Beáta ben egy nagyon szoros mérkôzésen
katában és kumitében 1 hely, Scheili 58-61 arányban maradtak alul. LegEszter katában 2. hely, kumitében 1 jobb góldobó: Markó 20 találattal.
hely Csapat-pontversenyben a pász- Harmadik találkozójukon a fôvárostóiak a 3. helyen végeztek
ban a Toldy-Vizivárosiak ellen (84IPPON SHOBU MAGYAR-BAJ- 59) szenvedtek vereséget. Ezen a taNOKSÁG – Budapest, 300 induló, lálkozón a legeredményesebb gól41 egyesület. Eredmények: Balogh dobó játékosuk 18 találattal Markó
Péter, Balogh Natália Fujdiar Beáta István volt. A TFSE elleni fôvárosi
katában és kumitéban bronzérmes
találkozót 79-22 arányban elveszOcsovai Gergô katában ezüstér- tették a pásztóiak, míg itthon a
mes, míg Scheili Eszter kumitében MAFC Kosársuli csapatát 81-70
magyar bajnoki címet szerzett.
arányban legyôzték. A Zrínyi MNE

Karate

Kirándulás a Mûvészetek Palotájába
November végén a tanító nénijeink kirándulást szerveztek nekünk Budapestre, a Mûvészetek
Palotájába. Alig vártuk, hogy
megérkezzünk, mert eddig itt
még egyikünk sem járt.
Elôször egy táncszínházi elôadást néztünk meg, az Alice
Csodaországban újszerû táncos feldolgozását. Nagyon tetszett nekünk a zenéje, a színes jelmezek és
az érdekes táncok. Alaposan megdolgoztatta a fantáziánkat, amíg
követtük Alice álombéli utazásait
és kalandjait, de ettôl volt érdekes.
Ajánljuk mindenkinek!
Az elôadás után a nemrégiben
megnyílt épületet barangoltuk be.

Hatalmas terek, több elôadó- és
hangversenyterem, múzeum, kiállítások, könyvesbolt van benne.
Délután a Természettudományi
Múzeum kiállításait néztük meg.
Ez azért volt érdekes, mert sok ott
az interaktív játék, ahol gombok
nyomogatásával mi választhatjuk
ki a kérdésekre a helyes választ, és
persze a növények és állatok is érdekelnek bennünket.
Köszönjük a tanító néniknek:
Nagyné Papp Annamáriának és
Dombosné Csende Gabriellának,
hogy emlékezetessé tették ezt az
esôs november végi napot.
4.b osztály
Gárdonyi Géza Általános Iskola

Pásztó SK felnôtt labdarúgó együttese
otthonából 74-67-es vereséggel távoztak majd egy nagyszerû fegyvertényt aratva a Student Finish csapatát idegenben 81-72 arányban
kétvállra fektették. November végén a Telesis SE otthonában a nagyobb rutinnal rendelkezô olykor
színészi produkciókat is bevetô fôvárosiak ellen 76-56 arányban maradt alul Green Devils gárdája.

Téli Mátrai tájfutóversenysorozat
Galyatetô környékén lebonyolított országos téli tájfutóversenyen
Nagy Gábor második, Nagy Antal a
harmadik helyen végzett. Szenioroknál Zentai József végzett az élen.
Mindhárman a HUFEZE SK-Pásztó
versenyzôi.

Arany és ezüstérem
Szlovákiából
A szlovákiai Stara Kremnicka térségében lebonyolított háromfutamos
nemzetközi tájfutóverseny nyílt kategóriás versenyszámában Nagy
Antal a második helyen végzett.
Szenioroknál mindhárom futamot
megnyerve összetettben is az élen
végzett Zentai József.

Hugyecz Zoltán
helytállása az EB-n
Október végén Parádóhuta térségében hat nemzet 63 tájfutójának
a részvételével bonyolították le a
I. nem hivatalos mikrosprint tájfutó Európa-bajnokságot, melyen
a pásztói HUFEZE SK versenyzôje Hugyecz Zoltán az elôkelô 14-ik
helyen végzett.

Pályaválasztási fórum
Az általános iskolai tanulmányaik
befejezéséhez közeledô fiatalok válaszút elôtt állnak. Hol, milyen típusú középiskolában tanuljak tovább? Ez a kérdés nagyon fontos,
hiszen nemcsak az elkövetkezô
négy évre, hanem hosszabb távra is
szól. E nem könnyû döntés meghozatalában iskolánk is segíteni szeretne nyolcadik osztályos diákjainak.
Évek óta hagyomány a novemberben megrendezésre kerülô Pályaválasztási fórum. November 9-én tizenhárom középfokú intézmény képviselôje tájékoztatta a megjelenteket az
iskolájuk által kínált lehetôségekrôl.
A fórum második részében az érdek-

lôdôk feltehették kérdéseiket azon iskolák képviselôinek, amelyekrôl
részletesebb információt szerettek
volna kapni. Rendezvényünkön
Dudok Györgyné, Nógrád megye pályaválasztási szaktanácsadója is részt
vett. Általános, a pályaválasztással
kapcsolatos fontos tudnivalókra hívta
fel a figyelmet. Örültünk annak, hogy
a környezô településekrôl is szép
számmal érkeztek érdeklôdôk.
Bízunk abban, hogy segíteni tudtunk azoknak, akik még eddig nem
tudtak dönteni. Valamennyi pályaválasztónak sikeres felvételt és eredményes továbbtanulást kívánok tantestületünk nevében is.
Molnár Lászlóné
igazgatóhelyettes
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Hasznosi Óvodásokért
Alapítvány
Örömmel értesítjük Önöket, hogy
a számlánkra érkezô összeg a jövedelemadó 1%-ából
190.702 Ft
Nagylelkû támogatásuk nélkül ez
nem sikerülhetett volna. Az összeg
segítségével lehetôség nyílik alapítványunk céljainak megvalósítására.
Kérjük, 2006-ban is segítsék céljaink megvalósítását!
Adószámunk: 18636660-1-12
Hasznosi Óvodásokért
Alapítvány Kuratóriuma

A Múzeum-téri Óvodáért Alapítvány nevében köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották.
A 142 216 Ft-ot képességfejlesztô
és udvari játékok vásárlására fordítjuk. Kérjük, 2006-ban is segítsék
céljaink megvalósítását!
Adószámunk: 18634455-1-12
Múzeum-téri Óvodáért
Alapítvány Kuratóriuma

Bambínó

Kedvezményes
karácsonyi vásár
decemberben a

bébi gyermek- és
tiniruha üzlet

Gabi-Dóri

Pásztó, Fô út 41. Tel.: 461-014; 30/9458-012

Ünnepi kínálattal várunk mindenkit szeretettel, 0-170
méretig
Békés boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk a város minden
lakójának!

A Százszorszép Óvodásokért Alapítvány nevében köszönetünket
fejezzük ki azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották arra, hogy óvodás gyermekeink környezetét úgy tudjuk
formálni, hogy élményt, biztonságot, fejlôdést jelentsen számukra.
A 130.307 Ft-ot az alapítványunk céljában megfogalmazott feladataink megvalósítására fordítjuk.
Kérjük, 2006-ban is segítsék céljaink megvalósítását!
Adószámunk: 18637276-1-12
Százszorszép Óvodásokért Alapítvány Kuratóriuma

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.

CIPÔBOLTBAN
Pásztó Csillag tér 23.
Minden kedves vásárlónknak
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és örömökben gazdag
Új Évet kívánunk!
Továbbra is várjuk Önöket
kibôvült áru-készlettel.
Üzletünk 18-46-os méretig
kínál minôségi bôrcipôket,
Cassone sport- és
szabadidô-ruhákat.

Nyitva tartás:
Hétfô-péntek 9–17h -ig
Szombat: 8–12h-ig

AMATÔR KÉPKIÁLLÍTÁS
Oláh Ferenc alkotásait bemutató képkiállítás tekinthetô
meg a pásztói városi könyvtár
bemutató termébe december
31-ig a könyvtár nyitvatartási
idejében.

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.: 563-131) – 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!

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

Januári lapzárta
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat,
illetve mindazokat, akik a Pásztói
Hírlap januári számában cikket,
közleményt, fotót, levelet, hirdetést
szándékoznak megjelentetni, hogy
a lapzárta idôpontja január 6, 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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