
Csohány Kálmánra Pásztó szülött-
jére emlékeztek a város múzeu-
mában április 3-án. Dr. Hír János,
az intézmény igazgatója köszön-
tötte a megjelenteket, majd Sisák
Imre polgármester méltatta a
kiváló grafikus munkásságát. 

Beszédében hivatkozott ifj. Sza-
bó István szobrászmûvész mélta-
tására, aki a következôket mond-
ta: – Egyéniségének varázsa talán
a megtartó erejében rejlik, s mint
grafikusmûvész – mesterségbeli
tudásának teljes birtokában –, a
legalapvetôbb és legegyszerûbb
kéznél lévô eszközöket igénybe
véve, csak fehéren, fekete vonal-
lal, teljes biztonsággal tud meríte-
ni abból a forrásból – amirôl a
gyermek még nem tudhatta, mi-
lyen szépségeket hordoz, amikor
hatni engedte magára: s alkotott a
pásztói emberekrôl, a templom-
ról, a Mátra lejtôi között meghú-
zódó fészeknyi kis falvakról –
amibôl mostanra már a szárnyaló

nosztalgia madarai kisereglenek. 
A polgármester megemlékezé-

sében kitért arra is, hogy Csohány
Kálmán mellett a 105 éve született
Rajeczky Benjaminra és az elmúlt
évben elhunyt B. Supka Magdol-
na mûvészettörténészre is emlé-
kezik a város, aki így búcsúzott a
grafikus mûvésztôl:

„Csohány Kálmánt adta ne-
künk a haza, Csohány Kálmánt is-
merik más népek szülöttei, s ez
nekünk nagyon fontos. Csohány
Kálmán Pásztó tisztaságát hozta
el Budapestre is, jelleme hajlítha-
tatlan, tisztasága utolérhetetlen
volt, – jósága, melegsége, mint a
kenyéré  – így gondolunk rá.” 

A megemlékezésen betegsége
miatt nem lehetett jelen Csohány
Kálmán özvegye. Ezt követôen a
megemlékezésen Perényi Anna,
mûvésztanár a Csohány Baráti
Társaság elnöke szakmai szem-
pontból értékelte Csohány Kál-
mán grafikusmûvészt.

Az Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület pásztói szervezete ez év-
ben is megrendezte a fogyasztóvé-
delmi világnapot. Ennek keretében
a Dózsa iskolában a 3. osztályosok
között „tudatos fogyasztó leszek”
címmel vetélkedôt szerveztek. 

Cél, hogy a gyerekek a mindenna-
pi elfoglaltság mellett ismerkedje-
nek a fogyasztóvédelmi törvény ál-
tal megfogalmazott feladatokkal, a
fogyasztói tudat erôsítésével, a fo-
gyasztói magatartás kialakításával,
annak elôsegítésével. 

A hét – három-három fôs – csapat
teszt kitöltésével adott számot a
megszerzett ismeretekrôl, s azt na-
gyon komolyan véve, nagy érdeklô-
dést tanúsítva tették. A kérdésekre
hibátlanul válaszolt Badacsonyi
András, Géczi Krisztina és Kulcsár
Rebeka összeállítású csapat. Máso-
dik és harmadik helyezést ért el a
Cristea Evelin, Kasza Tekla, Veréb
Vivien, és Adorján Zalán, Juhász
Norbert, Vraskó Bence trió. A he-
lyezetteket a rendezô szerv tárgyju-
talomban részesítette.

A városi önkormányzat képvise-
lô-testülete március 30-án rende-
zett ülésén a város üzemeltetési
feladatait vitatta meg. A várost
érintô  szükségletek kapcsán újra
felvetôdött a munkahelyteremtés,
a foglalkoztatás bôvítés gondola-
ta, ipari övezet részek kialakítá-
sa, utak építéséhez pályázatok
készítése. 

A közrend, a közbiztonság hely-
zetérôl Bodrogi István városi
rendôrkapitányság vezetô számolt
be a képviselô testületnek. Megál-
lapította, hogy a város és vonzás-
körzetének bûnügyi helyzete, a la-
kosság biztonságérzete, a közle-
kedés biztonsága az elvárásoknak
megfelelôen alakult. A korábban
meglévô létszámhiányt sikerrel

oldották meg, így fokozódott a
rendôri jelenlét a város utcáin. 
– Az áthaladó teherautó forgalom
szabályozására tett intézkedések,
és javaslatok viszont továbbra
sem vezettek eredményre –
emelte ki Bodrogi István. – A csa-
ládon belül elôforduló erôszakos
cselekmények megelôzése érde-
kében folyamatos volt a kapcso-
lattartás mind a gyámügyi hatósá-
gokkal, mind a gyermekvédelmi
szolgálatokkal. A kábítószer-ter-
jesztés és -fogyasztás megelôzése
érdekében több alkalommal nagy
erôkkel tartottak ellenôrzéseket a
szórakozóhelyeken és tettek szük-
séges intézkedéseket. 

A városi strandfürdô fejlesztése
érdekében a testület elfogadta a
támogatási szerzôdést a Strand

Fejlesztésért Alapítvánnyal, mely
szerint 7.440 ezer forintot vesz át
a strand felújításának elôsegítésé-
hez. A városi piac fejlesztésének
lehetôségeirôl a képviselô-testület
határozata szerint minden vissza
nem térítendô támogatásra kiírt
pályázatra – ahol a támogatottság
a 80 százalékot eléri – pályázni kí-
ván. Elfogadták a gyermekek át-
meneti otthona által biztosított el-
látások igénybevételének szabá-

lyait, valamint a gyermekvédelem
helyi rendszerérôl és szabályairól
szóló rendeletet, továbbá a városi
játszóterek korszerûsítésének üte-
mét. 

Elfogadták Pásztó város telepü-
lésrendezési tervének módosítá-
sát: a 21-es közlekedési fôút és az
Irinyi úti, volt Cserhát vendéglôi
területekre, valamint Pásztó-Mát-
rakeresztes Kékesi út – Óvár utca
csatlakozási környezetére. 
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Képviselô-testületi ülés

Közrend és városi 
korszerûsítések

Tudatos fogyasztókEmlékév Csohányért

Készül az új mátrakeresztesi híd
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A jogi segítségnyújtásról szóló
2003. évi LXXX. törvény biztosítja
a szociálisan rászorulók számára,
hogy – a törvényben meghatáro-
zott körben és formában – 2004.
április 1-tôl jogaik érvényesítésé-
hez, jogvitáik megoldásához
szakszerû jogi segítséget kapja-
nak. A megyeszékhelyeken, illet-
ve a fôvárosban létrehozott igaz-
ságügyi hivatalok jogi segítség-
nyújtó szolgálatai bírálják el a se-
gítségnyújtás iránti kérelmeket. 

Az ügyfél az Igazságügyi Hiva-
tal által kiadott engedélyezô hatá-
rozat birtokában választhat azon
jogi segítôk közül, akik a jogi se-
gítôi névjegyzékbe bejelentkez-
tek.

Milyen ügyekben nyújtható tá-
mogatás?

A jogi segítô kizárólag peren
kívül ad tanácsot, illetve szerkeszt
beadványt, egyéb iratot minden
olyan jogvitás ügyben, 

– amelyben a késôbbiekben per
lefolytatására kerülhet sor (szük-
ség esetén a keresetlevelet is el-
készíti);

– mindennapi megélhetést érin-
tô kérdésekben (birtokháborítás,
lakhatási, nyugdíj, munka-és fog-
lalkoztatási, közüzemi-díj tarto-
zás, végrehajtási ügyek, stb);

– az ügyfél közigazgatási eljá-
rásban vesz részt, és eljárási joga-
inak megismeréséhez, jognyilat-
kozat megtételéhez szükséges a
jogi szolgáltatás;

– bûncselekmény áldozata, s az
ezzel összefüggésben kelet-
kezett jog- és érdeksérelem
elhárításához szükséges a
szakjogászi közremûködés; 

– polgári vagy büntetôeljárás-
ban rendkívüli jogorvoslati
kérelem elkészítéséhez szük-

séges a segítség. Kizárt a tá-
mogatás például vám, hitel-
ügyekben, valamint ingatlan
adásvételi szerzôdésekben, ez
utóbbi alól kivéve a lakhatást
szolgáló ingatlan elidegeníté-
sére vagy megterhelésére vo-
natkozó tanácsadást. 

Ki tekinthetô rászorultnak, és a
rászorultság mértékétôl függôen
milyen támogatásban részesíthe-
tô?

1) A jogi szolgáltatás díját az
ügyfél helyett az állam viseli
a következô esetekben:

a) Jövedelmi és vagyoni viszo-
nyaira tekintet nélkül azon
személy esetében, aki

– rendszeres szociális 
segélyben,

– közgyógyellátásban részesül,
– átmeneti szállást igénybe ve-

vô hajléktalan,
– menekült, vagy menekültügyi

eljárásban vesz részt,
– vízumkiadás, tartózkodási

vagy letelepedési engedély
megszerzésével, honosítással
kapcsolatban kér segítséget,
és valamelyik felmenôje ma-
gyar állampolgár volt,

– családjában olyan gyermeket
gondoz, aki rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben
részesül.

b) Akiknél a családban az egy
fôre esô havi nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegét (2006-ban
25.800 forintot).

2) A jogi szolgáltatás megfize-
tésének a díját az állam leg-
feljebb 1 éves idôtartamra
megelôlegezi azoknak a rá-
szorulóknak az esetében,
akiknek a havi nettó jövedel-
me nem haladja meg a 62.651

forintot (ez az összeg a 2004.
évi nemzetgazdasági bruttó
havi átlagkereset 43 %-a).

Ebben az esetben az ügyfél a
visszatérítendô összegrôl és a
visszafizetés határidejérôl értesítô
határozatot kap.

Hol és milyen formában ter-
jeszthetô elô a támogatás iránti
kérelem?

A kérelmet a félnek – az erre
szolgáló nyomtatvány kitöltésé-
vel, valamint a szükséges mellék-
letekkel – a kérelmezô lakóhelye
szerint illetékes megyei igazság-
ügyi hivatal jogi segítségnyújtó
szolgálatánál – Nógrád Megyei
Igazságügyi Hivatal Jogi Segít-
ségnyújtó Szolgálat 3100 Salgó-
tarján, Bartók Béla út 10.
Tel/Fax: 32/513-128 32/513-127
Ügyfélfogadási idô: Hétfô: 9-13.
Szerda: 13-18. – kell személyesen
benyújtania, vagy postán megkül-
denie. A nyomtatvány beszerezhe-
tô a megyei hivatalokban, illetve
letölthetô a világhálóról (www.
im.hu). A kérelem elôterjesztése
illeték- és díjmentes.

A jogi szolgáltatás
igénybevétele

Fontos tudni, hogy a jogi szol-
gáltatást (tanácsadás, iratszer-
kesztés) nem a megyei igazság-
ügyi hivatalok nyújtják, hanem a
jogi segítôi névjegyzékbe felvett
jogi segítôk (ügyvédek, közjegy-
zôk, egyetemi oktatók, társadalmi
szervezetek). 

Az engedélyezô határozat birto-
kában az ügyfél megkeresi az álta-
la kiválasztott jogi segítôt. A jogi
segítôi névjegyzék az Interneten,
az Igazságügyi Minisztérium hon-
lapján (www.im.hu) olvasható.
Természetesen a megyei igazság-

ügyi hivatalok is bármikor tájé-
koztatást adnak a névjegyzékben
szereplô jogi segítôkrôl. A jogi se-
gítség gyors és hatékony intézése
érdekében feltétlenül indokolt a
jogi segítôvel elôzetesen idôpon-
tot egyeztetni.

A nép ügyvédje és az
Áldozatsegítô szolgálat

Tájékoztató

A Pártfogó Felügyelôi Szolgá-
lat és a Jogi Segítségnyújtó
Szolgálat („Nép ügyvédje”)
mellett 2006. január 1-jétôl Ál-
dozatsegítô Szolgálat is mûkö-
dik az új elnevezésû Igazság-
ügyi Hivatal szervezeti keretein
belül. A bûncselekményt elszen-
vedett és emiatt életminôségük-
ben veszélybe került személyek
társadalmi, erkölcsi és anyagi
sérelmeinek enyhítése érdeké-
ben az országgyûlés megalkot-
ta a bûncselekmények áldoza-
tainak segítésérôl és az állami
kárenyhítésrôl szóló 2005. évi
CXXXV. törvényt (Ást.).

A törvény értelmében áldo-
zat: a Magyar Köztársaság te-
rületén elkövetett bûncselek-
mény sértettje illetve mindazok,
akik a bûncselekmény közvetlen
következményeként sérelmet
(testi vagy lelki sérülést, érzel-
mi megrázkódtatást, vagyoni
kárt) szenvedtek el.

Áldozatsegítô szolgáltatással
és állami kárenyhítéssel kap-
csolatos bôvebb információ:

Nógrád Megyei Igazságügyi
Hivatal
Áldozatsegítô Szolgálat 
3100 Salgótarján,
Bartók B. út 10. 
Tel.: 06-32/513-120; 513-127
Fax: 06-32/513-122 
Ügyfélfogadási idô:
Hétfô: 9.00 – 13.00
Kedd: 13.00 – 16.00
Szerda: 13.00 – 18.00
Csütörtök: 9.00 – 13.00
Pásztón a Városi Mûvelôdési
Központban, minden hónap
második keddjén, 9–13 óráig.
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Tájékoztatás a 2006. évi általá-
nos iskolai és óvodai beiratko-
zás idôpontjáról
Általános iskola 1. osztályosok
beiratkozási idôpontja: 
2006. április 24-25.
Óvodai beiratkozás idôpontja:
2006. április 26-27. 

Május 15-tôl 20-ig újra Kéttex Napo-
kat rendezünk üzletünkben. Régi ve-
vôink már tudják és várják akcióin-
kat. Hagyományainkhoz híven új-
donságokkal, akciós árakkal és
kedvezményes vásárlási lehetôség-
gel várjuk  idén is az érdeklôdôket.

Az újdonságot most az egyik part-
nerünk, a ROVITEX új formában
biztosítja. Május hónapban a teljes
választékukat bemutató  minta kol-
lekciót  hozzák le boltunkba. Így
mindenki elôtt nyitva áll a lehetô-
ség, hogy ízlésének, igényének és a
trendnek legmegfelelôbb fényát-
eresztô függönyt és lakástextíliát ki-
válassza és megrendelje. Ez az aján-
lat csak május hónapban érvényes.
Ezért mindenképpen jöjjön el a Két-
texbe. 

Az akciós árukat több cég bizto-
sítja: Billerbeck, a ROVITEX, a
GARDÉNIA, a La ROSA, a FELI-
NA, a TRIUMPH, a BRENNER. Az
akciós  áruk alatt olyan árukat kell,
illetve árakat kell érteni, mely ön-
magában akciós, további enged-
mény nem vonatkozik rá. A kedvez-
ményeket részben partnercégeink,
részben pedig mi biztosítjuk az
Önök részére. Ezt ne hagyja ki!

A Kéttex Napok ideje alatt az áru-
készletünk nagy része engedmény-
nyel lesz kapható. Sôt május 17-én
szerdán  Nyugdíjas Napot tartunk,
amikor vevôink nyugdíjas szelvé-
nyük felmutatása mellett még ked-
vezôbb árakkal számolhatnak. A
részleteket a Rikkancs-ban tesszük
közzé! Figyelje   hirdetéseinket!

A Magyarok Világszövetsége
Pásztó és Körzete Csoport
(MVSZPKCS) 1996-os megalaku-
lása óta a szellemi hódoltság aló-
li felszabadulás segítését tekinti
legfôbb feladatának, hogy vissza-
szerzett jogos nemzeti öntuda-
tunk megsokszorozza eltökéltsé-
günket és alkotóerônket a global-
izációs világversenyben való
helytálláshoz, vagyis ahhoz, hogy
a tülekedésben is megmaradjunk
embernek, s magyarnak. 

Ennek jegyében határoztuk el,
hogy a párizsi béke hatvanadik és
október 23. ötvenedik évforduló-
jára készülve 8 részes sorozatban
ismertetjük történetírásunk té-
mánkhoz kapcsolódó új kutatási
eredményeit a következô csopor-
tosításban:

– A Horthy-rendszer a demok-
rácia és diktatúra között

– A Szovjetunió céljai és maga-

tartása a második világhábo-
rúban

– Mi is történt 1939-ben?
– Magyarország irredenta poli-

tikája és részvétele a második
világháborúban

– Az angolszász hatalmak és
Magyarország a második vi-
lágháborúban

– A felszabadulás mint történel-
mi fogalom értelmezése

– Magyarország szovjetizálása
– Az MSZMP harca a naciona-

lizmus ellen 1956 után
A félreértések elkerülése vé-

gett: nem történelmi tanulmányok
közlését, csak egyes kutatások
legfontosabb eredményeinek rö-
vid, közérthetô bemutatását ter-
vezzük, hogy e témakörben a to-
vábbiakban ne puszta vélekedé-
sekre, hanem tárgyszerû ismere-
tekre is támaszkodhassunk gon-
dolataink kifejtésekor.

Tizenöt évvel a szovjet csapa-
tok távozása után az igazság ki-

mondása már nem titkos kiad-
ványokban hozzáférhetô és féle-
lemben továbbadott dokumentu-
mok kérdése. Az azóta eltelt idô-
ben a magyar történettudomány
(persze a tiltás – tûrés - támogatás
mértékében korábban is töreke-
dett erre) hiteles dokumentumkö-
tetek és a szakmaiság követelmé-
nyeinek mindenben megfelelô ta-
nulmányok sorával tárja fel hu-
szadik századi történelmünk valós
részleteit és összefüggéseit, fehér
foltjait, leplezi le közelmúltunk
hamisításait, dogmáit, mítoszait. 

Igaz, ezek az eredmények olyan
frissek, hogy egy részük még leg-
újabb egyetemi, pláne közép-
vagy általános iskolai tankönyve-
inkbe se „ment át”. A nagyközön-
séget jelentô felnôtt lakosság pe-
dig a pénzpiaci és pártpolitikai ki
kit tapos le élethelyzetébe sodród-
va aligha szerzett tudomást róluk.

Bottyán Zoltán
elnök

Új történelem kutatási eredmények

A 2. világháború következményei…

Újra Kéttex Napok

Tettük fel a
kérdést a Pász-
tói Hírlap feb-
ruári számá-
ban. Örömmel
jelenthetjük: igen! 2006. már-
cius 21-én, ott lehettünk Stras-
bourgban, hogy iskolánk fran-
ciául (is) olvasó diákjait kép-
viseljük. Tizenhárom ország
400 diákja volt jelen ezen a
nemzetközi találkozón, ahol a
Fiatal Olvasók Harmadik Eu-
rópai Díját egy norvég író
Erlend Loe nyerte el, a Naiv
Szuper címû regényével.

Van-e az olvasásnak 
jövôje?

Mûvelôdési Központ
foglalkozási rendje
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2006. április 18. – A Budapesti
Közjegyzôi Kamara tagjai tovább-
képzésen ismerkedtek meg a mi-
nôsített elektronikus aláírás
használatával. A május 1-jétôl or-
szágosan is elérhetôvé váló
elektronikus közjegyzôi tanúsítás
jelentôsen felgyorsíthatja az ügy-
intézést.

Az elektronikus módszer a köz-
jegyzôi jogszolgáltatás garanciá-
lis szabályait nem érinti, az csu-
pán eszközeiben különbözik a ha-
gyományostól. Másolat hitelesíté-
se esetén például az eredeti okirat-
ról nem papír alapú, hanem digita-
lizált (elektronikussá átalakított)
másolat készül, a közjegyzô pedig
pecsét helyett egyedi chipkár-
tyájával hitelesíti a digitalizált
másolatot. Az ilyen elektronikus
aláírással ellátott dokumentumok
ugyanolyan bizonyító erejûnek
minôsülnek majd, mint a „hagyo-
mányos” pecséttel ellátottak. A
módszer segítségével az élet egy-
re több területén válthat gyorsab-
bá és egyszerûbbé az ügyintézés.

A kft-k és részvénytársaságok

elektronikus cégbejegyzésére ta-
valy szeptember óta adott a lehe-
tôség. Az egyéb gazdasági társa-
ságok cégbejegyzési és változás-
bejegyzési kérelmüket 2006. júli-
us 1-jétôl tehetik meg elektroni-
kus úton, míg az egyéb cégformák
esetében erre 2007. január 1. után
lesz lehetôség. A cégbírósághoz
elektronikusan benyújtott kére-
lem az elküldés pillanatában meg-
érkezik, a küldésrôl kapott elekt-
ronikus tértivevény pedig bizo-
nyítja a beérkezés tényét. 2007.
január 1-jétôl már a melléklet nél-
küli beadványokat is be lehet
nyújtani elektronikusan a földhi-
vatalokhoz, melynek segítségével
sok idô és kényelmetlenség taka-
rítható meg.

„A Pest, Nógrád, Komárom-
Esztergom megyei és budapesti
közjegyzôk és közjegyzôhelyette-
sek egynapos képzésen ismerked-
tek a rendszer használatával.
Mindannyian megkapták a hitele-
sítéshez szükséges chipkártyát is,
a hozzá tartozó leolvasóval
együtt. Készen állunk a rendszer
májusi indítására” – mondta Dr.

Tóth Erzsébet Katalin, a Budapes-
ti Közjegyzôi Kamara elnöke.
„Arra számítunk, hogy az ügyfe-
leinknek könnyebbséget jelent az
új lehetôség, hiszen egyre több hi-
vatal tudja már fogadni az elektro-
nikus okiratokat” – tette hozzá.

Az ôrzendô elektronikus okira-
tokat a közjegyzôk a digitális le-
véltárban helyezik el, így – hason-
lóan a papíralapú okiratokhoz –
nem okoz gondot akár évekkel ez-
elôtt készült iratok visszakeresése
sem. Az elektronikus eljárás egy-
elôre nem váltja fel, csak kiegé-
szíti a papíralapú ügyintézést. A
jövôben az elektronikus eljárás
várhatóan egyre több helyen alap-
vetô követelmény lesz, és az e-
közigazgatás elterjedésével az
elektronikus közjegyzôi okirato-
kat akár a többi nagy elektronikus
ügyintézési rendszerhez is problé-
ma nélkül hozzá lehet kapcsolni.

A Magyar Országos Közjegy-
zôi Kamara (MOKK) és a köz-
jegyzôség

A Magyar Országos Közjegy-
zôi Kamara (MOKK) köztestület,

mely a legfôbb önkormányzati
szervként képviseli a közjegyzôi
kart és szervezeteit. A budapesti
székhelyû kamara – a hatályos
rendelkezések szerint – nem pusz-
tán érdekvédelmi szervezet, ha-
nem jogszabályokat is kezdemé-
nyezhet, illetve mûködteti a köz-
jegyzôi levéltárat, közhiteles és
egyéb központi nyilvántartásokat
vezet. A MOKK öt területi kama-
rát foglal magában, a Budapesti
Közjegyzôi Kamara Pest, Nógrád,
Komárom-Esztergom megye, va-
lamint Budapest közjegyzôit tö-
möríti.

A közjegyzôség több mint 300
éves intézmény, amely a rend-
szerváltás után kapta vissza ko-
rábbi státuszát. A közjegyzôk te-
vékenységi köre igen széles: a kü-
lönbözô közokiratok és tanúsítvá-
nyok készítésén túl kiterjed az ok-
iratok, pénz vagy értéktárgy bizal-
mi ôrzésére, a hagyatéki és egyéb
nemperes eljárások lefolytatására
vagy a jogi tanácsadásra is. A cél
azonban mindig egy: elôsegíteni a
jog vita nélküli érvényesítését, az-
az megelôzni a szükségtelen pere-
ket.

További információ:
Kovács Katalin

Weber Shandwick 
Tel: 06-1-354-2446

Fax: 06-1-354-2439
E-mail: katalin.kovacs@

webershandwick.hu

Újabb lépés az elektronikus igazságszolgáltatás területén

A közjegyzôk készen állnak az
elektronikus hitelesítésre

A Pásztói Francia-Magyar Két-
tannyelvû Képzésért Alapítvány
tevékenysége és gazdálkodása
2005.-ben az alábbiak szerint ala-
kult. Az alapító okiratnak megfe-
lelôen a Mikszáth Kálmán Gimná-
zium, Postaforgalmi Szakközépis-
kola és Kollégium Magyar-
Francia Kéttannyelvû Tagozatán
folyó oktató-nevelô munkát, az
eszközellátásának javítását és a
külföldi cserekapcsolatok lebo-
nyolításában nyújtott segítséget
támogatásaival. A tagozat igé-
nyeit a szaktanárok, az osztályfô-
nökök, a tagozat könyvtárosa köz-
vetlenül juttatták el a kuratórium
elnökének, aki azt a Kuratórium
elé terjesztette.

A Kuratórium az Alapító okirat-
nak megfelelôen alkalomszerûen
ült össze. A hozzá érkezett kérése-
ket megvitatta, és a támogatások-
ról többségi szavazással (rendsze-
rint egyhangúlag) döntött. A
könyvelésünk szabályszerûségé-
nek biztosításával szakértôt bíz-
tunk meg. 

2005. január 1-én 2.015.142 Ft
volt az alapítvány induló vagyo-
na, ebbôl 165.000 Ft lekötött betét

(alapító vagyon) és 1.000.000 Ft
lekötött betét az OTP Bank Pász-
tói Fiókjánál valamint 850.138 Ft
az alapítvány számlaszámán talál-
ható forgótôke.

2005. december 31-én
2.309.899 Ft volt az alapítvány
vagyona, ebbôl 165.000 Ft lekö-
tött betét (alapító vagyon) és
1.000.000 Ft lekötött betét az OTP
Bank Pásztói Fiókjánál valamint
1.144.371 Ft az alapítvány szám-
laszámán található forgótôke.

Ebbôl a keretbôl támogatást
nyújtott:

– a tagozatunkon lévô osztályok
csereútjainak lebonyolításában
(Franciaország, Belgium és Len-
gyelország) utazásban és fogadás-
ban egyaránt, 800.000 forinttal,

– támogatta a tagozat színjátszó
csoportját 55.937 Ft-tal 

– eszközöket vásárolt a tagozat
részére (irodaszerek és nyomtat-
ványok az alapítvány mûködteté-
séhez, videó kazetták, postai bé-
lyeg) 28.138 forinttal

– kiküldetési költségek támoga-
tása 22.710 Ft-al

– buszköltség támogatása (diá-
kok részvétele a Bp. Francia Inté-
zet programján) 45.000 Ft 

– bank/posta és egyéb költsé-
gekre kb. 21.287 Ft-ot fizettünk.

– könyvelési költségeinkre
125.000 Ft-ot fizettünk

Bevételeink a következôképpen
alakultak: támogatók befizetései-
bôl 731.000 Ft, kamatbevétel kb.

46.917 Ft, 1%-os adófelajánlás
473.164 Ft.

Köszönjük mindazoknak akik
anyagilag vagy bármilyen más
formában támogatták Alapítvá-
nyunk munkáját. 

Az Alapítvány Kuratóriuma

A Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvû Képzésért Alapítvány tájékoztatója
(adószáma: 19163459-1-12)

A Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvû
Képzésért Alapítvány

Címe: 3060. Pásztó, Fô út 58
Tel/Fax: 32/460-393, Tel: 32/463-116

Ezúton hívjuk fel a francia kéttannyelvû képzés iránt érdeklôdô
családok figyelmét arra, hogy alapítványunk kiemelten közhasz-
nú minôsítésû, így az adó 1%-val rendelkezhetnek alapítványunk
javára az alábbi adószám feltüntetésével: 
19163459-1-12
Támogatásaikat az alábbi számlaszámra várjuk:
11741024-20016337 OTP Bank Rt. Pásztói Fiókja
Minden befizetô, támogató igazolást kap, ezzel az igazolással
csökkenthetik adóalapjukat. Kérjük, ne mulasszák el feltüntetni
nevüket, adószámukat és pontos címûket.
Támogatásaikat és rendelkezéseiket elôre is köszönjük a tanulók
nevében.

Az alapítvány kuratóriuma



A Nógrád Megyei Rendôr-Fôkapitányság 
és a Nógrád Megyei Önkormányzat között 
létrejött támogatási szerzôdés aláírásáról:

Tavaly hozott döntést elôször a megye közgyûlése arról, hogy költ-

ségvetésébôl támogatja a rendôrség munkáját, akkor 3 millió forin-

tos támogatást és egy trafipaxot kapott a rendôrség.

Idén 3,5 millió forinttal segít a megye önkormányzata. Dóra Ottó, a

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke és Ármós

Sándor, Nógrád megyei rendôr-fôkapitány is megerôsítette, hogy a

közösen kezdeményezett együttmûködés példaértékû, a megye

lakosságának hasznára fog válni, ahogy 2005-ben is. Az összegbôl

az elôre nem látható kiadásokat, a bûnmegelôzési programok egy

részét fedezik, valamint drogprevencióra és önerôt feltételezô

pályázatok megvalósítására is fordítanak.

Gazdaság és kivirágzás

E két fogalom harmóniája csodás érzéseket
kelt bennem. Ahol nem létezik a mérhetetlen
gazdagsággal és anyagi jóléttel együtt járó el-
lenérzés, a mögötte rejlô kizsákmányolás és
emberi nyomorúság, környezetszennyezés és
oktalan pusztítás, a szellemi értékek sárba tip-
rása, a rabszolga lelkek haldoklása. Ahol nem
létezik más, mint a virágzó természet gazdag-
sága, a hívogató rétek, a susogó erdôk, a ma-
gasba törô bércek csábító világa. Szerelmes
pillantások és reményteli vágyak, boldog érin-
tések végtelen vágtatása, gyermekek kacagá-
sa, édesanyák és édesapák beteljesült álma,
pillantásuk büszke ragyogása, nagymamák és
nagypapák lelkének megnyugvása, ráncos ke-
züknek gondoskodó simogatása. A tavasz ígé-
rete ez. Olyankor puha lesz a föld, kivirágzik a
határ, vidáman integetnek át egymásnak a gaz-
dák. Még a szolgálat is könnyebb. A vándor is
fütyörészve indul tovább, hiszen már a lába is
könnyû, nem csak lelke és tarisznyája. Egy
domb tetején megáll, és körbenéz. Kivirágzott
a világ, és a lelkekben Béke van. Igen! Ez az
igazi Gazdagság.

Fény

A fény, mint életem. Életadó csillagunk: a
Nap fénye. A fény, amely által látunk. Látjuk
környezetünket, a világot. Szemünk világa. 

A fény, amit látunk. Színek és árnyak tana.
Szemek fénylô csillogása. A lélek tükre. 
A tükör, amely magunkat láttatja. Ablak és tü-
kör, csillogó fémek, visszaverôdô fények. Ab-
lak a külvilágra, szép kiállítás az udvarra, kert-
re, utcára. Rálátás a valóságra. Kilátás a ma-
gasból, a hegytetôrôl. A természet megnyug-
tató és vad fénye. Fák lombjain átszûrôdô
fény, vadvizek felszínének fényorgonája,
Szent János fénye, ragadozó szemek villogá-
sa. A Béke és a Szeretet fényessége, a háború
és pusztulás borongós árnya. Az emberi érte-
lem szikrája, a tûz fénye. Az értelem és fejlô-
dés világa. Kemencék és kohók lángja. Vil-
lanyfény és elemlámpa, monitorok sugárzása.
Erdôtüzek és robbanások réme. Kandalló és
tábortûz körül a lelkek találkozása, melegedé-
se. Temetôkben mécsvilág és gyertyák fénye,
emlékek tüzének lángra lobbantása…

Csend

Csend alatt általában azt értjük amikor nem
halljuk civilizált világunk fültépô zaját, em-
bertársaink idegesítô zsivaját. Ami nagyon jó
érzés, ám ritka ajándék. Ezt a csendet én leg-
gyakrabban a természetben bolyongva, erdôk

tisztásain heverészve találom meg. Persze ez
nem igazi csend, hiszen millió és millió moto-
zás, neszezés hangversenyét lehet érzékelni,
ám ez olyan kellemes fülnek és léleknek egy-
aránt, amely szavakban nem önthetô. Ez a
megnyugtató csend. Aztán van a fájó csend.
Amikor valakit elveszítünk. Ott már nem segít
a szó. Vagy ha valakit megbántunk, esetleg ô
bánt meg minket, és tudjuk, hogy már ott sem
segít a szó. A legrosszabb persze a süket
csend. A teljes némaság. Csupán néhány hétig
tartó füldugulást már éltem át, és akkor ször-
nyû volt nem hallani mások szavát. Mintha
egy másik világban éltem volna. Sajnos ta-
pasztalnom kellett az az igazságot is, misze-
rint: A vak embert sajnálják, a süketet viszont
kinevetik… Megint más az üres csend. Ami-
kor valaki belül süket. Akinek már csak a teste
él. Tudata kikapcsolt, a lelke meghalt. Már
nem látja élete értelmét, nem lát mag a elôtt
célt. Nem szabad megfeledkezni a magány
csendjérôl sem. A számkivetettek, az árvák, az
öregek, a magányra ítéltek csendje ez. Ôk még
várnak, és bíznak, ám a köréjük fonódó csend
idôrôl idôre fojtogatóbb. És persze van az al-
kotói csend, ami már egyenként is változhat.
Hiszen esetenként is minden alkotó ember
számára más és más hozhatja az ihletet, illetve
zavarhatja meg az alkotás folyamatát. Szótári
értelemben vett, mûszerekkel sem érzékelhetô
teljes némaság, tökéletes csend pedig talán
nem is létezik.

Szabó Zoltán:

Gondolatok

Ne hagyjuk, hogy a pásztói áruház
kerámiafalának sorsára jusson a
salgótarjáni Karancs Szálló egy-
kori bárjában elhelyezett „Énekek
éneke” címû kerámia kompozí-
ció, mely Pásztó nagy szülötté-
nek, Csohány Kálmán grafikus-
mûvésznek az alkotása.

A bárrészt átépítik és az új tulaj-
donosnak útban van a mû, ezért le
kell szedni (lehetôleg sértetlenül)
a kerámia lapokat és el kell szállí-
tani Pásztóra. A Csohány Baráti
Kör Pásztó Kultúrájáért Alapít-
ványnak, mely gondozásba vette a
kerámiafal sorsát, nem áll rendel-
kezésre az ehhez szükséges 150

ezer forint. Ezért kérjük Pásztó
város lakóit, segítsék e nagy érték
megmentését. Adományaikat az
Alapítvány Kuratóriumának elnö-
kénél Simon Imrénél (Pásztó, Pe-
tôfi út 26. sz.) és Herczegné Varga
Ilona titkárnál (Pásztó, Rákóczi út
1. sz. – a középiskola épülete)
ajánlhatják fel, ill. a következô
számlaszámon fizethetik be:

OTP 11741024-20016973-
00000000
Segítségüket köszönjük,
Csohány Baráti Kör
Pásztó Kultúrájáért
Alapítvány Kuratóriuma
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Veszélyben a Csohány-kerámiafal!
Elsôsorban megjegyezni kívánom,
hogy az nem magyar ember, aki a
feneki bejáróval szembeni vizes-
árokba rakta pár zsák szemétjét. Az
sem magyar, aki a Kövicses-patak-
ba hordja a felesleges holmijait. Saj-
nos ezek a nem magyarok nem sér-
tôdékenyek. Én viszont az vagyok,
mert hordom helyette a megfelelô
helyre a tulajdonosával egyenértékû
holmikat.

Ennyit a „ki a magyar” kérdés
egyik felérôl.

Csirkenátha kérdésben csak talál-
gatok. Ezek a szerencsétlen védett
madarak elmennek télre arra a kör-
nyékre, ahol még szerencsétlenebb
emberek élnek. Ezek az emberek

valamikor a természet rendjében
igen jártas népek voltak. Mentünk
mi „civilizáltak” és vittük a „kultú-
rát” nekik, amellyel nem tudtak mit
kezdeni. A rátermettebbek megta-
nulták, hogyan kell uralkodni a
gyengébbek felett, mi az „érték”. 
És az érték mellett maradt a tudat-
lanság, a mocsok. Abban a földrajzi
környezetben a mi szellemi és tárgyi
mocskunkat már nem tudja a termé-
szet megemészteni, így egyes részei
maradtak a majmokra és a vándor
madarakra. Egyik kitermelte a hív
vírust, a másik a madárnáthát. És a
kör bezárulni látszik.

Kérem folytassa a történetet…
Illés Rudolf

Globális marhaságok
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A gyapjaslepke (Lymantria dispar)
elsôsorban erdészeti kártevô, tápnö-
vényei elsôsorban erdei fák- tölgy,
csertölgy, bükk, éger, nyárak., de
számos más növényen, pl. almán,
szilván, sôt tûlevelûeken is megél.
Veszélyeztetettek azonban a károsí-
tott erdôk közelében lévô települé-
sek is, mert az erdei lombozat elfo-
gyasztása után a hernyók a kertek-
ben keresnek táplálékot. A gyü-
mölcs-és díszfák, díszcserjék lerá-
gásán kívül az épületek falán mász-
káló, bábozódási helyet keresô, va-
lamint az úttesten átvonuló hernyó-
tömeg zavaró, sôt balesetveszélyes
is lehet. A szôrözött testû lárvák al-
lergiás tüneteket is kiválthatnak
egyes esetekben. (zöld)

A Növény- és Talajvédelmi Szol-
gálat szakembereinek 2005. ôszi
felmérése szerint a fatörzsekre lera-
kott áttelelô tojáscsomók száma
alapján 2006. évben hasonló mérté-
kû kártételre lehet számítani az er-
dôkben. A károsítási gócok a tavalyi
évhez képest helyileg eltolódhatnak
Azokon a településeken, ahol tavaly
a kártevô már károkat okozott, a
kertekben, és közterületeken lévô
fák kérgén található tojáscsomók
megsemmisítésével megelôzô mó-
don védekezhetünk. A tojáscsomók
drótkefével vagy más eszközzel va-
ló eltávolítását javasoljuk. A szoká-

sos tél végi lemosó permetezés nem
ad megfelelô hatást a tojások ellen. 

A gyapjaslepke hernyók kelésé-
nek kezdete április közepén várható.
A kikelt hernyók néhány napig a to-
jáscsomó közelében maradnak,
majd a koronába szétmászva meg-
kezdik a lombozat rágását. A her-
nyók elleni védekezés optimális
idôszaka a fiatal hernyó állapotban
van, április végétôl május közepéig.
A használható rovarölô szerek listá-
ját az alábbi táblázat tartalmazza:

A táblázatban szereplô készítmé-
nyek kevés kivétellel környezetkí-
mélô, az ember számára nem, vagy
mérsékelten veszélyes hatóanyagot
tartalmaznak. Hatásmódjukra jel-

lemzô, hogy a rovarok életfolyama-
tait befolyásolják, (kék) ill. a csak
hernyókban szaporodó Bacillus
thuringiensis baktérium spóráit tar-
talmazzák. (zöld)

A hatáskifejtés ideje ezért hosz-
szabb, és kevésbé látványos, mint az
általánosan ismert, ún. taglózó,
azonnali hatású rovarölôszereké.
Kipermetezés után a táplálkozás ha-
marosan leáll ugyan, de a hernyók
pusztulása csak néhány nap múlva
következik be. Ezeket a szereket mi-
nél kisebb lárva állapotban kell ki-
juttatni, mert késôbb hatásuk már
nem, vagy kevésbé érvényesül. 
A taglózó hatású rovarölôszerek
(piros) felhasználására környezet-

károsító hatásuk miatt csak elkerül-
hetetlen esetben, már fejlett hernyók
ellen kerülhet sor!

Közterületeken a permetezést
megelôzôen a lakosságot értesíteni
kell. A készítmények kijuttatása 22-
03 óra között történjen. Játszóterek
10 m-es körzetében a kezelés nem
végezhetô el! A mezôgazdasági te-
rületeken és házikertekben a gyü-
mölcskultúrákban lombrágó her-
nyók ellen engedélyezett készítmé-
nyek valamelyikével végezhetô el a
védekezés. 

További információ a Nógrád
Megyei Növény-és Talajvédelmi
Szolgálatnál:
2660 Balassagyarmat, 
Mártírok út 78. Tel: 35/ 501-376

Dr. Tasi Borbála
címzetes fôjegyzô

Kártevés 2005-ben Nógrádban, 2006. évi elôrejelzések, védekezés

A gyapjaslepke veszélyeirôl

Értesítem, Pásztó város lakossá-
gát, hogy a MÁV. KERT KFT. a MÁV
Rt. vágányhálózatán, 2006. május
2-án és 2006. május 3-án, vegysze-
res gyomirtást végez. Kedvezôt-
len idôjárás esetén a munka el-
végzése 1-2 napot csúszhat.

Alkalmazott vegyszerek: állomási
mellékvágányon (lakott területen
belül) 
Vegyszer neve Hatóanyag Dózis
kg/ha M.v.i. É.v.i. Méhveszélyes-
ség Glialka 480 Plus 480 g/l gli-
fozát-izopropilamin só 5,0 0 nap nk.
nem veszélyes Hyspray 800 g/l
etoxilát- zsiramin 1,0 0 nap nk.
mérsékelten veszélyes Nikesuper
Combi 150 g/l linuron + 225 g/l
diuron + 225 g/l terbutilazin 8,0 0
nap nk. nem veszélyes 

Nyílt vonal 
(lakott területen kívül):
Vegyszer neve Hatóanyag Dózis
kg/ha M.v.i. É.v.i. Méhveszélyes-
ség Glialka 480
Plus 480g/l glifozát-izopropilamin
só 5,0 0 nap nk. nem veszélyes

Hyspry
800 g/l etoxilát-zsiramin 1,0 0 nap

nk. mérsékelten veszélyes Chikara
25 WG 25% flazaszulfuron 200g 0
nap nk. nem veszélyes Ally 20 DF
20% metszulfuron-metil 60-100g 0
nap nk. nem veszélyes  
A kezelt területen legeltetni, illetve
onnan származó takarmánnyal 14
napon belül etetni tilos.
Pásztó, 2006. április 20.

—
Tisztelt Méhész!
Értesítem, hogy a MÁV. KERT
KFT. a MÁV Rt. vágányhálózatán,
2006. május 2-án és 2006. május 3-
án, vegyszeres gyomirtást végez.
Kedvezôtlen idôjárás esetén a
munka elvégzése 1-2 napot csúsz-
hat. Alkalmazott vegyszerek: állo-
mási mellékvágányon (lakott te-
rületen belül) 
Vegyszer neve Hatóanyag Dózis
kg/ha M.v.i. É.v.i. Méhveszélyes-
ség Glialka 480 Plus 480 g/l gli-
fozát-izopropilamin só 5,0 0 nap nk.
nem veszélyes Hyspray 800 g/l
etoxilát- zsíramin 1,0 0 nap nk.
mérsékelten veszélyes Nikesuper

Combi 150 g/l linuron + 225 g/l
diuron + 225 g/l terbutilazin 8,0 0
nap nk. nem veszélyes 
Nyílt vonal 
(lakott területen kívül):
Vegyszer neve Hatóanyag Dózis
kg/ha M.v.i. É.v.i. Méhveszélyes-
ség Glialka 480
Plus 480g/l glifozát-izopropilamin
só 5,0 0 nap nk. nem veszélyes
Hyspry
800 g/l etoxilát-zsiramin 1,0 0 nap

nk. mérsékelten veszélyes  Chikara
25 WG 25% flazaszulfuron 200g 0
nap nk. nem veszélyes Ally 20 DF
20% metszulfuron-metil 60-100g 0
nap nk. nem veszélyes  
A kezelt területen legeltetni, illet-
ve onnan származó takarmánnyal
14 napon belül etetni tilos.

—

Értesítem, Pásztó város lakossá-
gát, hogy a MÁV. KERT KFT. a
MÁV Rt. vágányhálózatán, 2006.
május 12-én és 2006. május 13-án,
vegyszeres gyomirtást végez. Ked-
vezôtlen idôjárás esetén a munka el-
végzése 1-2 napot csúszhat.

Alkalmazott vegyszerek: állomási
mellékvágányon (lakott területen
belül) 
Vegyszer neve Hatóanyag Dózis
kg/ha M.v.i. É.v.i. Méhveszélyes-
ség Glialka 480 Plus 480 g/l gli-
fozát-izopropilamin só 5,0 0 nap nk.
nem veszélyes Hyspray 800 g/l
etoxilát- zsíramin 1,0 0 nap nk. mér-
sékelten veszélyes Nikesuper
Combi 150 g/l linuron + 225 g/l
diuron + 225 g/l terbutilazin 8,0 0
nap nk. nem veszélyes 
Nyílt vonal 
(lakott területen kívül):
Vegyszer neve Hatóanyag Dózis
kg/ha M.v.i. É.v.i. Méhveszélyes-
ség Glialka 480
Plus 480g/l glifozát-izopropilamin
só 5,0 0 nap nk. nem veszélyes
Hyspray
800 g/l etoxilát-zsiramin 1,0 0 nap

nk. mérsékelten veszélyes  Chikara
25 WG 25% flazaszulfuron 200g 0
nap nk. nem veszélyes Ally 20 DF
20% metszulfuron-metil 60-100g 0
nap nk. nem veszélyes 
A kezelt területen legeltetni, illet-
ve onnan származó takarmánnyal
14 napon belül etetni tilos.

Dr. Tasi Borbála
címzetes fôjegyzô

Vigyázat, vegyszer!

Közterületen lombrágó hernyók ellen engedélyezett rovarölô szerek

Készítmény

Alsystin 25 WP
Bactucid P
Dimilin 25 WP
Dipel
Match 050 EC
Nomolt 15 SC
Rimon 10 EC
Steward 30 DF
Runner 2 F
Trebon 10 F
Decis 2,5 EC
Splendour

Hatóanyag

triflumuron
Bacillus thuring.
diflubenzuron
Bacillus thuring.
lufenuron
teflubenzuron
novaluron
indoxakarb
metoxifenozid
etofenprox
deltametrin
deltametrin

Dózis

0,075 %
0,5-1,0 kg/ha
0,05 %
1,5-3,0 kg/ha
0,08 %
0,5-0,75 l/ha
0,75 l/ha
0,17 kg/ha
0,5 l/ha
0,5-1,0 l/ha
0,04 %
0,04 %

Kijuttatás módja

földi
földi
légi,földi
légi,földi
földi
légi,földi
földi
földi
földi
földi
földi,légi
földi

Forg. kat.

III.
III.
III.
III.
III.
III.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
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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!

Elektromos 

kéziszerszámok 

(flex, Hilti, Skyl, stb.)

és Hajdú mosógép,

centrifuga javítása!

Carira kapcsolók 

315 Ft-tól!

Egyszerû 

mennyezetlámpák,

függesztékek, 

burák, 

spot-ok is 

kaphatók!

ELEKTELEKT RROONN
VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET

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

Kölcsey 
Könyvesbolt

Pásztó, Kölcsey út 14. (Árkádsor) Tel.: (32) 463-319
Email: olvasnijo@pasztonet.hu

Könyvek, ajándékutalványok,
CD, DVD, kazetta, óriási
választéka

AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE

PÁSZTÓ, FÔ ÚT 64.
563-140, 563-142

HASZNOS, 
ALKOTMÁNY ÚT 183.

462-350

Ú J D O N S Á G :
a ROVITEX cég 
teljes kínálata
mintázat alapján

A K C I Ó S
T E R M É K E K :
mely  aruk, vagy
árak magukban
foglalják az akciót

K E D V E Z M É N Y E K :
csak a KÉTTEX napok ideje alatt!

– Minden ruházati – és lakástextil méterárú, függönyök, egyes
ágytakarók, abroszok és minden gobelin 

19% kedvezménnyel kapható!

Május 17-én szerdán Nyugdíjas Nap – 
MÉG TÖBB AKCIÓVAL!

Jöjjön, mi várjuk! KÉTTEX tilház Kft. 

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

Pásztói

OLD fish Coffe
P I Z Z É R I A

Nyitva: hétfôtôl szombatig 9:00-22:00, vasárnap 10:00-22:00-ig

Pizza rendelés: 06 32 461-875, 06-30-742-7647
PIZZA, DÖNER, LÁNGOS, TÓCSNI, SALÁTA
30 féle pizza, hangulatos környezet, széles választék

Pásztó Nagymezô út 5/b (az OTP vel szemben)
Rendezvények, kis bulik kivitelezését vállaljuk! Minden pizza után ajándék
RAUCH kisüditôt adunk! Áprilistól házi Ganca is kapható!
Tekintsd meg egységünket, kóstold meg ételeinket, szeretettel várunk!

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
A  PÁ S Z T Ó  É S  V I D É K E  I P A R T E S T Ü L E T

3060 Pásztó, Nagymezô út 2. I. emelet Tel.: (32) 563-130, 563-131
Tel./fax: (32) 460-102, email: iposzpaszto@globonet.hu

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZET az alábbi szolgáltatásait

ajánlja ÖNKÉNTES tagság és tagdíj fizetés ellenében:

A vállalkozással kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás: 
ADÓ ügyek – Társadalombiztosítási ügyek – Foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés, tanács-
adás, nyomtatványok kitöltésében gyakorlati segítségnyújtás.

Egyéb vállalkozással kapcsolatos szolgáltatások: Vállalkozói szerzôdések, árajánlat, szám-
la készítés, peres ügyekben tanácsadás, vállalkozói szabályzatok készítése, munka- és tûzvédel-
mi elôírásokkal kapcsolatos felvilágosítás, hitelezési ügyekben tanácsadás, általános ügyviteli te-
vékenységben segítségnyújtás, Széchenyi-kártya, oktatás szervezés
Térítés ellenében végzett szolgáltatások: 
Vállalkozások komplett könyvelése (Tel.: 563-131) – Különféle vizsgák – Tanácsterem esetenkén-
ti 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!

Május 15-tôl 20-ig 
KÉTTEX Napok
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AUTÓCENTRUM PÁSZTÓ
Garantáltan karcmentes!

KÉZI AUTÓMOSÓ
Külsô és belsô tisztítás, vegyszeres bogáreltávolítás, kárpittisztítás, bôrápolás, vegyszeres felni karbantartás, polírozás speciális

anyagokkal, Bérletrendszer, cégeknek flottakedvezmények! Vállaljuk: személygépkocsik, terepjárók, mikrobusz, buszok, teherautók,
kamionok, mezôgazdasági vontatók tisztítását.  Munkáinkat a legújabb fejlesztésû Atas termékekkel végezzük!

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

1. Gépjármûvek teljes körû
• hôkamrás fényezése
• karosszériajavítása
• biztosítási ügyintézéssel
• autófényezô kabin bérelhetô

2. Horpadásjavítás
• kisebb horpadások fényezés nélküli

javítása (jégkár, ajtórányitás, stb.)
3. Bôr-mûbôr ülések, kárpitok javítása

• berepedések, vágások, szakadások,
horzsolások, égési nyomok 
tökéletes javítása

• kopott bôrfelületek újrafestése gyári
minôségben (bôrkormány, ülés,
könyöklô, stb.)

4. Mûanyag lökhárítók, kárpitok javítása
• anyagában színezett lökhárítók festés

nélküli javítása (repedés, horzsolás,
törés, stb.)

• Belsô térben lévô mûanyagok, kárpitok
javítása, felújítása (csavanyomok,
repedések, törések, horzsolások, 
mattulás, égési nyomok szakszerû
eltüntetése)

5. Szélvédôk és lámpák javítása
• szélvédô repedések, csillagtörés,

kagylóstörés javítása

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKAUTÓSZERVIZ
• olajcsere
• hibakód-kiolvasás
• fék-, és

lengéscsillapító
-vizsgálat

• szélvédôcsere stb

GUMISZERVIZ
• köpenyszerelés, 

-javítás
• kerékcentírozás
• gumi- és 

felniértékesítés

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

Pásztó, Fô út 21. Tel: 32/460-018 
Nyitva tartás: H – P: 8–17 óráig, Szo: 8–12 óráig

Tavaszi ajánlataink:

– Rotációs kapák 

– Elektromos, benzinmotoros fûnyírók

– Fûszegélynyírók – Vízszivattyúk 

– Háti permetezôk – Láncfûrészek

– Sövényvágók – Kerékpárok

– Kerti bútorok

Áruvásárlási hitel ügyintézés 
a helyszínen!

Nyitva tartás h–p: 8–17, szo: 8–12

Kényelem

Pásztó, Kossuth u. – Árpád u. sarok
Tel.: 32/460-317
Nyitva: H–P: 9–17, Sz.: 9–12

• ülôgarnitúrák
• franciaágyak
• kisbútorok

• gardróbok
• szekrénysorok
• konyhabútorok

BÚTORBOLT
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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!

KÍNÁLATUNKBÓL: 
❖ grafit ceruzák, 2B–8B-ig, 2H–4H
❖ színes akvarell, pasztell ceruzák
❖ olaj-, akril-, akvarell-, tempera festékek, vásznak
❖ akvarell-, pasztell-, fotó-, és kellék kartonok
❖ ecsetek, festôszerek
❖ hobby kellékek pl: üveg, kerámia, dekor papír, festékek, ragasztók 

Színes, ötletes kiadványok!

SIENA Lakberendezési Áruház
• Pásztó, Csillag tér 14. Tel.: 32/460-012 • 

• Nyitva: 9–17.30, Sz: 8–12.00-ig •

Építôanyagok
Alaptól a kéményfedlapig!

Pásztó, Kossuth út 116/2.

Tel.: 32/460-539, 463-400

– Házhozszállítás 1–24 tonnáig (daruzással is)
– Törzsvásárlói kedvezmények
– Árengedmények mennyiségtôl függôen

Építkezzen, tatarozzon, 

a Boltívre alapozzon!
– Cement 2.150 Ft/q-tól, 60 q felett plusz engedmények
– Zsalukô-30 249 Ft/db

– Leier és Ytong falazóanyagok igen kedvezô árakon

házhozszállítva!
– Ajtók-ablakok 5 db-tól –5% kedvezmény
– Fenyô fûrészáru 5 m3-tôl –5%

– Csemperagasztó – fagyálló 25 kg 790 Ft

– Hôszigetelô rendszerek 5 cm-es lemezzel 1.790 Ft

150 m2 felett plusz engedmény

színfelár nélkül, házhozszállítva!
– Baumit zsákos vakolatok, 

hôszigetelô rendszerek akciója Június 30-ig!

Boltív Tüzép Kft.
Pásztó, Kossuth út 116/2.

www.boltivtuzep.hu

boltivtuzep@profinter.hu

Vasanyagok
Csempék és padlóburkolólapok

Pásztó, Fô út 103.

Tel.: 32/463-594

HITELAKCIÓ ARANY ÉKSZEREKRE
akár 0 Ft befizetéstôl! 
Részletekrôl érdeklôdjön üzleteinkben!

Új termékünk bevezetô áron: 
SZLOVÁK KRISTÁLY KELYHEK, VÁZÁK STB…

A kellemes meglepetés! 

Nyitva: H–P: 9–17 óráig, Sz.: 9–12 óráig
Pásztó, Fô út 35. Tel./fax: 32/460-614

Salgótarján, Alba Üzletház I. em. H–P: 9–18 óráig, Sz.: 9–13-ig

Mi már idôben gondolunk a ballagásra… 
A megyében egyedülállóan csak a Parti Ékszerben Pásztón és
Salgótarjánban: 

Ékszer&Óraüzlet
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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!

NÁLUNK ÁRUHITELRE VÁSÁROLHATÓK!
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„A természet csodás barát… 
Ez a barátunk mindig 
kéznél van…” (Tolsztoj)

Stadler Árpád a pásztói Gárdonyi
Géza Általános Iskola tanára
XXVII. Nógrád Megyei Pedagógiai
Napok alkalmából meghirdetett
képzômûvészeti pályázaton II. díjat
nyert pályamunkáival. 

A fiatal mûvész tehetsége már kö-
zépiskolában megmutatkozott, ami-
kor a Madách Imre Gimnázium mû-
vészeti tagozatára járt. A tanulás
mellett szabadidejében a Munkácsy
díjas Földi Péter festômûvésznél ké-
pezte tovább magát. Olajjal, pasz-

tellel, tussal, tollal dolgozik legszí-
vesebben. Kedvenc témái: az em-
ber, a táj, a természet ábrázolása.
Képein nemcsak a nógrádi táj, ha-
nem Erdély természeti szépsége is
megjelenik. A Pedagógiai Intézet
pályázatára három olajképpel neve-
zett: Kilátás a Bézmáról, Február,
Csörgô patak völgye, valamint két
pasztellel: Ablaknál, Befagyott da-
gonya.

A mûvész képeit már több kiállí-
táson is láthatta a mûértô közönség:
Salgótarján, Madách Gimnázium;
Pásztó, Dózsa György Általános Is-
kola, Gárdonyi Géza Általános Is-
kola, Városi Könyvtár; Mátramind-

szent. Csoportos kiállításon is vett
részt Szécsényben, Nyíregyházán,
Budapesten, valamint négy könyv-
ben jelentek meg illusztrációi. Ta-
nulóinak szívesen adja át tudását,
akik a korosztályukban meghirde-
tett rajzpályázatokon az elmúlt
években mindig sikerrel szerepel-
tek. Nem egyszer látjuk a kiállításo-
kon édesapjával együtt, aki megye
szerte fotóival szerzett hírnevet. 

A mostani díj az elismerésen kí-
vül további lendületes munkára sar-
kallja a tanárt, a mûvészt. Ehhez kí-
vánunk neki kitartást, további sike-
res életet.

Nevelôtestület

Munkaközösségünk kiemelt fel-
adatának tekinti a mûvészeti okta-
tást, ezért több alkalommal is el-
visszük a gyerekeket kiállításokra
a Nemzeti Galériába, a Mûcsarnok-
ba. Most a Szépmûvészeti Múzeum
régi spanyol festészeti gyûjtemé-
nye volt a cél. 

A kiállítás jelentôsége abban rej-
lik, hogy az 1400-as évektôl 1900-ig
szinte hiánytalanul mutatja be a kü-
lönbözô spanyolországi iskolák fej-
lôdését. A budapesti spanyol gyûjte-
ményben ôrzött alkotások a bemuta-
tott mesterek – El Greco, Veláz-
quez, Goya – életmûveinek emble-
matikus munkái, amelyek egyetlen
jelentôs mûvészettörténeti kiad-
ványból sem hiányoznak. 

A kiállításon több olyan festmény
is látható, amelyeket a közelmúlt-
ban restauráltak. A spanyol gyûjte-
mény magja az Esterházy hercegi
képtárból származik. Az Esterházy
Képtár 1870. évi megvásárlása után
a megalakult Országos Képtárat, s
benne a spanyol gyûjteményt to-
vább gazdagították. Európai jelen-
tôségét már kezdetektôl felismerték,
majd késôbb a Szépmûvészeti Mú-
zeum vezetôi is vásárlásokkal pótol-
ták a hiányzó középkori mûveket,
vagy El Greco alkotásait. Ez a kiállí-
tás idôrendben mutatja be a spanyol
festészet közel ötszáz évét, szinte
valamennyi jelentôs darabja átfogó
képet kíván nyújtani a gazdag és
sokszínû iskoláról. 

Nagyon élvezetes volt, ahogy a

tárlatvezetô egy-egy képnél elidôz-
ve fejtette ki a festmények jellegze-
tességeit, a meghatározó stílusje-
gyeket, a korra jellemzô témákat,
színeket, a fényt és homályt érzékel-
tetô alkotásokat.

Miután végignéztük mind a hat te-
rem festményeit még maradt idônk
arra, hogy az egyiptomi kiállítást is
megtekintsük, melynek kiemelkedô
darabjai voltak a múmiák, a külön-
féle bebalzsamozott állatok, haszná-
lati tárgyak, eszközök. Megismer-
tük a balzsamozás titkát is, amely a
mai ember számára megdöbbentô.
Rövid ideig az egyiptomi kultúra ré-
szesei lehettünk, gazdagíthattuk tör-
ténelmi ismereteinket. 

Természettudományi
munkaközösség

Színek, vonalak, harmónia

A Gárdonyi napok egyik legérdeke-
sebb programja minden évben a mû-
ismereti verseny, amely az idén név-
adónkról, Gárdonyi Gézáról szólt.

Már hetekkel a verseny elôtt lázas
készülôdésbe kezdtünk, mert úgy
éreztük, méltó módon kell szerepel-
nünk. Bújtuk Gárdonyi életrajzát és
a megadott mûveket. Ennek a ver-
senynek a legérdekesebb része,
hogy jelenetet kell elôadnunk az író
valamely mûvébôl. Az idén ez a mû
az Egri csillagok volt. Kiválasztot-
tuk a jelenetet, aztán dramatizáltuk
és jelmezeket kerestünk hozzá.

A verseny során nagyon sok élve-
zetes elôadást láthattunk a csapatok-
tól. A másik érdekes feladat, mikor
az író egyik megfilmesített mûvébôl
láthatunk egy részt. Nagyon aprólé-
kosan kell megfigyelnünk mindent,
mert utána olyan nehéz kérdéseket
kapunk a részletekre vonatkozóan,
ami igencsak próbára tesz minket.
Gárdonyi „Az én falum” címû no-
vellagyûjteményéhez több feladat is

kapcsolódott. Azok a szavak, me-
lyek most nekünk rejtvényként sze-
repeltek - mint például a véka, kala-
máris, irka vagy az egyszeregy - az
író korában még mindennap haszná-
latosak voltak. Egy másik feladat-
ban a mûvekben szereplô régi szó-
lás-mondásokat kellett megmagya-
ráznunk. Érdekes volt az is, mikor a
szereplôket kellett külsô-belsô tu-
lajdonságaikkal jellemeznünk.

Végül is elmondhatjuk, hogy jól
sikerült számunkra a felkészülés és

a verseny, mert második helyezést
értünk el a 7.c csapatával. Az elsô
helyet a gárdonyis 8.a osztály sze-
rezte meg. Harmadik helyezést ért el
a mátraverebélyi Madách Imre Ál-
talános Iskola csapata. A legjobb
szereplô díját Ravasz Bálint, a tari
Kodály Zoltán Általános Iskola ta-
nulója kapta.

Az élvezetes és vidám hangulatú
verseny után kíváncsian várjuk, me-
lyik író milyen mûve lesz a jövô évi
verseny témája. Mátrai Teréz 7.c

Gárdonyi területi mûismereti verseny

Szépmûvészeti Múzeumban jártunk

Gárdonyi napok
Hagyományainkhoz híven március
elsô két hetében tartottuk iskolánk-
ban a Gárdonyi napok rendezvény-
sorozatát. Az elsô két napon most is
nyílt napokat tartottunk, ahol a szü-
lôk és a leendô elsôsök szülei bete-
kinthettek az iskolai munkába, az
iskola életébe. Az alsó tagozatosok
egy délután ügyességi versenyen
vehettek részt, ahol mindenféle mó-
kás versenyszámban mérkôzhettek. 

A hagyományos ének versenyre is
sor került, de azok sem keseregtek,
akik inkább a szavalásban jelesked-
nek, mert egy másik délutánon a
versmondó verseny zajlott. Az alsó-
sok körében nagyon népszerû a
szépíró verseny és a rajzverseny,
mely az idén is szerepelt a program-
ban. Akik a nyelvtanban jók, azok a
helyesíró versenyre nevezhettek a
Gárdonyi napok alatt.

A felsôsök több beadandó felada-
tot is kaptak. Ilyen volt a Bocskai-
totó, a Gárdonyi feladatlap, a rajz-
verseny, a fotópályázat. Veres Jenô
és Stadler Árpád tanár bácsik diave-
títéses elôadást tartottak nekünk a
Kárpátokról.

Angol és német nyelvbôl többféle
vetélkedôn, csapat- és egyéni verse-
nyen is részt vehettünk. Megrende-
zésre került az ilyenkor hagyomá-
nyos „Illik tudni!” címû illemtani
vetélkedô is. Az idén a területi mûis-
mereti verseny névadónkról, Gárdo-
nyi Gézáról szólt, ezért a szokottnál
is gondosabban készültünk.

A március 15-i ünnepség mûsorát
a 6.a és 6.c osztály adta a mûvelôdé-
si házban. Felkészítôjük Baloghné
Kanyó Mária és Ujvári Ferencné ta-
nárnôk voltak. Az énekkart Nagyné
Dobrovoczky Adrienn tanárnô ve-
zényelte, a táncokat Prezenszkiné
Ispán Anna tanító néni tanította be.
Egy kivételesen szép, érzelemgaz-
dag és újszerû mûsort láthattunk,
ahol projektoros kivetítôvel idéztük
fel a magyar történelem nagyjait
szívhezszóló zenék alatt, és szép jel-
mezekkel, jelenetekkel, dalokkal és
versekkel emlékeztünk meg a már-
cius 15-i eseményekrôl.

A Gárdonyi napok rendezvényso-
rozata a március 17-i díjkiosztóval
zárult, ahol a legeredményesebb
versenyzôk és csapatok kapták meg
jutalmukat.

DÖK
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A világon ma kb. 10 ezer nyelvet
tartanak számon. – Legtöbben a
kínait és az indiait beszélik, de a
nemzetközi kapcsolatokban az
angolt, a franciát, a németet és a
spanyolt „használják” a legtöb-
ben.

A magyar nyelvet a közép-euró-
pai „szláv tengerben” és a nagyvi-
lágban kb. 15 millió ember beszé-
li. – Mi még a rokon népekkel (vo-
gul, osztják, vojták, finn, lapp
stb.) sem tudjuk megértetni ma-
gunkat, híszen évezredek óta el-
szakadtunk egymástól. Szinte
csoda, hogy az új hazában meg
tudtuk ôrizni magyarságunkat és
anyanyelvünket. – Pedig a latin
(amely 1836-ig hivatalos nyelv
volt hazánkban) és a német felvi-
lágosodás kiemelkedô alakja,
Herder a magyar nyelv „kihalá-
sát” jósolta. – Szerencsére a jóslat
csak jóslat maradt. 

A finnugor rokonságunkat
olyan szavak bizonyítják (kb.
1200 szó), amelyek ma is az alap-
szókincsünket alkotják, s ezek
nélkül igencsak nehezen boldo-
gulnánk a mindennapok bonyolult
kapcsolataiban: él, hal, szül megy,
áll, eszik, iszik, alszik, fon, köt,

kéz, láb, fej, szem, száj, anya,
atya, nô, rokon, meny (a menyasz-
szonyért menyétbôrrel fizettek az
ôseink), egy két, kettô, három,
négy, öt, hat, húsz, harminc, száz)
én, te, ô, mi, ti / víz, jég/háló, íj,
nyíl, hal, nyúl, hattyú, fogoly,
szúr, lô, evez stb. Mindezek elle-
nére többen is kétségbe vonták az
ún. „halzsíros atyafiság” jogossá-
gát, és a török rokonság elméletét
fogadták el. – Végül is a nyelvé-
szek a finnugor rokonság mellett
voksoltak. 

Az évszázadok során sokat vál-
tozott a magyar nyelv is. – Az
1055-bôl való tihanyi Benedek-
rendnek hodu utu rea (Fehérvárra
menô hadi útra) mai átirat nélkül
alig-alig értelmezhetô. Hasonló a
helyzet az 1200 körül keletkezett
Halotti beszéddel is: Latiatuc
feleyni zumtuchel. Mic vogmuc.
ysa pur es chomuv vogmuc… Lát-
játok feleim szemetekkel, mik va-
gyunk, bizony por és hamu
vagyunk…

Az évezredek és az évszázadok
során számtalan úgynevezett jö-
vevényszó került a nyelvünkbe, s
ezek idegen eredetét ma már senki
sem érzi: harang, alma, dió, búza,
borsó (török): megye, mezsgye,

család, cseléd, barázda (szláv),
drót, farsang, tánc, koszt, cél, pol-
gár (német), kilincs, lakat, garzon,
garázs (francia), pisztoly, kastély,
lándzsa, pálya, opera, freskó, na-
rancs, mazsola, torta, (olasz), mi-
se, templom, prédikál, palánta,
patika, juss, tégla, citrom, (laton)
stb. 

A 15. században élt Janus Pan-
nonius még latinul verselt, de a
száz évvel késôbb született Balas-
si Bálint már magyarul írta a köl-
teményeit. – Talán ezért is ellent-
mondásos számunkra, hogy még a
19. század elején is alig-alig volt
hallható magyar szó Budán a né-
met mellett. 

Nem véletlen, hogy a 19. század
elsô évtizedeiben folyt az a nyelv-
újítási harc, amelynek eredmé-
nyeként kialakult az irodalmi
nyelv (ennek beszélt változata a
köznyelv). – Ízelítôként néhány
példa abból a tízezer szóból,
amelynek nagy részét ma is hasz-
náljuk, s nem gondolunk arra,
hogy kétszáz évvel ezelôtt ezek
többsége nem létezett: burgonya,
róna, szemüveg, tankönyv, tan-
tárgy, tanár, irodalom, társada-
lom, lakodalom, jármû, mozdony,
gép, gyógyszer, év, vihar, csapa-

dék, aggastyán, elôítélet, stb. –
Egyik-másik alkotás ma is érde-
kesnek hat: csôr (csôorr), köny-
nyelmû (könnyût elméjû), gép
(gépely), csend (csendes), rovar
(rovátkolt + barom), zongora
(zengô + tambura), higany (híg +
anyag). – Akadnak olyanok is,
amelyek csak a szakirodalomban
maradtak fenn, tehát az akkor élt
emberek nyelvérzéke nem fogad-
ta el: kenguru – ugrány, fiahordo-
zó; zsiráf – foltos nyakorján; láb-
tyû – cipô; nyakkendô – nyaktek-
erészeti mellfekvenc, stb. 

A nyelvújítás Vörösmarty, Pe-
tôfi, és Arany költészetében jutott
gyôzelemre. – A mûveik nyelve-
zete már szinte mainak tekinthetô,
s mindannyiunk számára érthetô,
és az iskolai tanulmányaink leg-
szebb emlékeit idézi. 

Napjainkban, amikor egyre töb-
ben tanulnak idegen nyelveket,
amikor a technikai fejlôdés és a
társadalmi változás a hétköznap-
jaink részévé válik, újabb és újabb
szavak, leginkább idegen szavak
kerülnek nyelvünkbe, sokan, egy-
re többen kezdik félteni anyanyel-
vünk tisztaságát.

Jogos az aggodalom! Az évszá-
zadok viharait, a 150 éves török
dúlást és a 400 éves Habsburg-né-
met uralmat megéltük, túléltük…
s talán ezt a harcot is megvívjuk
majd! Pintér Nándor

Anyanyelvünk „furcsaságai”

Két fiatal szakember kezdemé-
nyezésére Pásztón a Teleki László
Mûvelôdési Központ és Városi
Könyvtárban rajongói klub ala-
kult azon gyerekek számára, akik
szeretik a fantáziadús, varázsla-
tos világot. A Harry Potter Fun
Klub nagyon népszerû a pásztói
diákok körében. A két klubvezetô,
Pusztai Anett, mûvelôdésszerve-
zô és Fekete Krisztina, könyvtáros
fogja össze a kis „varázslócsapa-
tot”.

– Honnan jött az ötlet a Fun
Klub megalapításához?

– Mivel mindketten nagy Harry
Potter rajongók vagyunk, úgy gon-
doltuk, nem lenne rossz ötlet egy
klub alapítása. Sok fiatal rajong a
varázslatokkal teli külön kis világ
iránt. Kezdeményezésünkre több
visszajelzést kaptunk, és megalapí-
tottuk március 16-án a Harry Potter
Fun Klubot. A gyerekek itt szerve-
zett körülmények között cserélhetik
ki tapasztalataikat a varázslóvilág-
ról, játszhatnak, szórakozhatnak.

– Jelenleg hány résztvevôje van
a klubnak és milyen korosztály-
ból?

– A nagy érdeklôdésnek köszön-

hetôen már 29 lelkes rajongónk van,
az általános iskolás korosztályból.
Lehetôségeink szerint megpróbál-
juk bôvíteni a taglétszámot.

– Mi történik egy „varázslatos”
délután során?

– Minden héten csütörtökön talál-
kozunk 14 órakor a Mûvelôdési
Központ klubtermében. Hetente já-
tékok, vetélkedôk várják a gyereke-
ket, az ismertebb társasjátékokat át-
alakítottuk Harry varázslatos vilá-
gához. Az Amerikából jöttembôl
Roxfordból jöttem lett, de van sötét
varázslatok kivédése óra, legendás
lények gondozása óra, varázsló
activity, Harry Potter totó, varázsló-
sakk- bajnokság, párbaj szakkör. 
A gyerekek a varázslótanoncok
kedvenc játékának, a kviddicsnek
egy seprû nélküli változatát találták
ki, melyet jobb idô esetén a Rom-
kertben meg is tudunk valósítani.
Havonta egyszer megnézünk egy
Harry Potter filmet, utána megvitat-
juk a film és a könyv közötti különb-
séget, a rejtélyeket.

A gyerekeket az elsô alkalommal
beosztottuk házakba, ahogyan az
Harryéknél történt. Jelenleg 2 házba
soroltuk ôket, a Griffendélbe és a
Mardekárba. Most ez a két csoport

vetélkedik egymással, és nyár elején
kiderül, ki nyeri a bajnokságot.

– Mi a szerepetek az egészben?
– Mi vagyunk a házvezetôk, irá-

nyítjuk, segítjük a gyerekeket, a
programokat, vetélkedôket mi talál-
juk ki.

Az összes gyermek véleményét
nem tudom leírni, talán a legigazsá-
gosabb, ha a két prefektust (csoport-
vezetôt) szólaltatom meg:

A Griffendél Ház prefektusa, Ba-
kos Mercedes nagyon jó ötletnek
tarja, hogy megalakult  a rajongói
klub. „Szeretem a rejtélyes filme-
ket, ezért ragadott meg Harry világa
is. Nagyon jók ezek a délutánok, jól
érezzük magunkat, játékok és nagy
nyüzsgés van itt ilyenkor. Szeretjük
a varázsló activityt, a párbajokat, a
bújócskát.”

A Mardekár Ház prefektusa Bog-
nár Killián Károly: „Az iskolában
sokan cikinek tarják, ha rajongsz va-
lamiért. Azért jó ez a Fun Klub, mert
itt hasonló érdeklôdésû fiatalokra
találtam és így meg tudjuk vitatni a
filmmel és a könyvvel kapcsolatos
kérdéseinket egymással, a kiselô-
adásokból pedig tanulhatunk is.”

Zentai Evelin

Fun Klub alakult Pásztón

Kis varázslótanoncok délutánja
Szvita: 
Takarít a Tavasz

Takarít már a Tavasz és
kinyitja az ablakot,
kényes-fényes ragyogóra 
tisztogatja a Napot.

Kisöpri az elmúló tél
sok kisebb-nagyobb mocskát, 
felszárít az út szélérôl
minden saras hó-locskát.

Ibolyából csokrot készít
csipkebokor aljára.
Selymes-szürkén bársonyos már
a fızfaág barkája.

Komor felhôt terel sorba
hegyek gerince mögé,
s csengô hangon vígan nevet
a Tél szeme közé.

Kacagását te is hallod,
hogyha erdôn-mezôn jársz.
Szíved tárul, lelked remeg, 
ha pihenni meg-megállsz:

patak csobog, madár dalol,
rügy fakad az ágakon.
Új életre kél a Világ!
Mind a tiéd, rád hagyom!
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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

2006. március 14-én immár 5. al-
kalommal rendezte meg a Dózsa
György Általános Iskola a kisis-
kolások versmondó versenyét.
Több éve zsûritagként közremû-
ködöm a bensôséges rendezvé-
nyen, melyrôl kérésükre pilla-
natképet szeretnék átadni.

Az osztályterem ilyenkor külön-
leges díszítést kap, a gyerekek ün-
nepi viseletben, egymás mellet ül-
ve, kicsit izgatottan várják a meg-
nyitót. Barna Tiborné (Ildikó)
igazgatóhelyettes asszony biztató
tekintetével, kedves szavaival
gyorsan megnyugtatja ôket, majd
fölidézi a verseny kezdetét. Osz-
tályszintû megmérettetésre került
sor, az itt jelenlévô tanulók az osz-
tályversenyek legjobbjai. Az el-
múlt évben új kezdeményezésként
vendégül látták a szomszédos Gár-
donyi Géza Iskola gyermekeit,
mely hagyománynyá vált és Kere-
kes Istvánné kíséretében ismét je-
len vannak a gárdonyis versmon-
dók. 

A zsûri bemutatása után elkez-
dôdik a verseny. A zsûri tagjai kö-
zött egy igazi költô is van, Szabó
Zoltán, akinek a gyerekek nagyon
örülnek. Osztályonként lépnek kis-
diákok a „pódiumra”, többségében
bátor, magabiztos fellépéssel.
Hallgatjuk a hosszabb, rövidebb
verseket, örömmel tölt el a sok
csillogó szem, elbûvöl a választott
mûvek sokszínûsége. Nincs beha-
tárolt téma, mindenki számára
kedves alkotást választhatott, le-
gyen az a tananyag része, esetleg
otthoni, könyvtári búvárkodás
eredménye.

Örömteli, hogy  szülôk  ülnek a
hátsó sorokban, akik talán még
jobban izgulnak, mint a gyerekek.
Miért, milyen tétje lehet egy helyi
versenynek?

Természetesen a versmondás
örömén túl a gyermek megméreti

magát, versmondó tudását össze-
veti társaival. A szülô nemcsak az
otthoni, hanem a versenyhelyzet-
ben való teljesítményt is látja, se-
gítséget tud nyújtani a hibák kikü-
szöbölésében. 

A verseny tapasztalataként el-
mondható, hogy az elsô és máso-
dik évfolyam nemcsak a versmon-
dók számában, de felkészültségé-
ben is megelôzte a nagyobbakat.
Hosszabb, nehezebb verseket vá-
lasztottak, igényesen  kivitelezve,
ami érzôdött a zsûri értékelésében
is. Jöjjenek hát a gyôztesek, kiknek
szívbôl gratulálunk, ahogyan a fel-
készítô tanároknak és kísérô szü-
lôknek is.

1. évfolyam:  Horváth Martin,
Mucsina Eszter, Nagy Veronika,
Tóth Dominika

2. évfolyam:  Szelva Péter, Me-
zôvári Dalma, Katona Anna

3. évfolyam:  Adorján Zalán,
Géczi Krisztina

4. évfolyam:  Tóth Csenge, Mikó
Norbert, Antal Fanni.

Különdíjat Szabó Zoltán költô, a
Gyermekkert Óvoda és a Diákön-
kormányzat ajánlott fel. Elnyerték:
Mezôvári Dalma, Antal Fanni,
Borbély Gábor, Kádárkuti Emese,
Kékesi Martin. 

A program után, a lassan ébredô

tavaszban a tantestület tagjaival
elemeztük a versenyt. Mivel szín-
vonalas produkciókat látva arra
gondoltunk, hogy a következô év-
ben nem az iskolában kellene meg-
rendezni a tavaszváró versmondó
verseny, hanem a könyvtár tága-
sabb, másképpen otthonos elôadó-
termében, ezzel is rangot, ünnepé-
lyességet adva a márciusi prog-
ramnak.

Az iskola az eddigi gyakorlatnak
megfelelôen továbbra is felkészíti
a gyerekeket, gondoskodik a jutal-
mazásról, ám a verseny technikai
részét, kiegészítô programjait a
könyvtár és mûvelôdési központ
munkatársai biztosítják. 

Folytatva az elképzeléseket: már
az idei Diáknapokon  helyszíni fel-
adatokkal kapcsolódik a könyvtár
a vidám versengéshez. Ezen túl
felmerült egy Gyermek Kulturális
Fesztivál lehetôsége május-június
hónapban, mely során az iskolai
osztályok az év legjobb produkció-
it adnák elô, mutatnák be társaik-
nak, szüleiknek, természetesen a
mûvelôdési központ színpadán. A
ötletek gyûjtögetése során moso-
lyogva gondoltam arra, lám-lám
sok fecske hozhatja el igazán a
nyarat!

Antalné Prezenszki Piroska

Gondolatok egy versmondó versenyrôl

Sok fecske hozhatja el a nyarat…
Szakképzések 
a Mikszáthban

Érettségire épülô, iskolarendsze-
rû, nappali szakképzéseket indít tan-
díjmentesen a Mikszáth Kálmán
Gimnázium, Postaforgalmi Szakkö-
zépiskola és Kollégium a 2006/
2007. tanévben, melyre várja min-
den érdeklôdô 22. életévét még be
nem töltött fiatal jelentkezését. Fel-
vételi vizsga nincs, a jelentkezés
már biztos felvételt jelent. Az álla-
milag elismert OKJ szakképesítést
igazoló bizonyítvány megszerzésé-
re két területen nyílik lehetôség:

Gazdasági informatikus I. 
(OKJ 54464101)
Két éves, emelt szintû szakkép-
zés, mely gazdasági foglalkozá-
sok, számítástechnikai, admi-
nisztratív, analitikus, irodai jelle-
gû munkakörök valamint számí-
tástechnikai szervezô szoftver-
fejlesztô informatikus, üzemgaz-
dász ügyvitelszervezô, piackuta-
tó, marketing tevékenységet kí-
vánó munkakörök betöltésére
nyújt lehetôséget.

Postai üzleti asszisztens 
(OKJ 52702602)
Egy éves, középszintû szakkép-
zés, mely postaforgalmi, hírköz-
lési ügyintézô, gazdasági ügyin-
tézô, irodai jellegû, számítás-
technikai, adminisztratív foglal-
kozások valamint mozgóposta
kezelôi munkakör betöltésére ké-
pesíti a végzetteket.

A szakképzésbe bekapcsolódók
számára diákigazolványt, ingyenes
szakmai vizsgáztatást és minden a
tanulói jogviszonyból eredô ked-
vezmények igénybevételét (családi
pótlék, árvasági ellátás, …) biztosít-
juk. Jelentkezés idôtartama:
2006.március 1-2006. augusztus
25-ig. Bôvebb információ, tájékoz-
tató és a jelentkezési lap letöltése:
honlap: www.mixat.sulinet.hu
e-mail: mikszath@mixat.sulinet.hu
Telefon: 32/460-791, 32/460-901
vagy személyesen a gazdasági iro-
dában.
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Nagyobb alapterületen, szélesebb áruválasztékkal!

Elektromos szerszámgépek
Kézi szerszámok

Csavar, zár, vasalás
Háztartási gépek, tartozékok

Híradástechnika
Elektromos mosógépek
Sporthorgászat, játék

Pásztó, Kölcsey út 10.
Tel.: 32/460-945

Szép, napsütéses csütörtök dél-
után diákok gyülekeznek a könyv-
tár nagytermében. Vajon mi ké-
szül itt? Kérdésemre hamar meg-
kapom a választ. Híres zeneszer-
zônk, Bartók Béla születésének
125. évfordulója tiszteletére ze-
nei-mûveltségi vetélkedôt ren-
deztek a könyvtár dolgozói a kö-
zépiskolás diákok számára.

A verseny kitalálója és rendezô-
je Barócsi Sándorné, Orsika, aki
igen ötletes, érdekes, mint késôbb
kiderült a fiatalok számára igen-
csak elgondolkodtató feladatokon
törte napokig a fejét.

A siker megvolt, az ifjúság
megismerte Bartók Béla életét,
munkásságát. Ezen a délután a ko-
molyzene kapott teret az ô modern
világukban. A vetélkedôn 6 csa-
pat képviseltette magát a pásztói
Mikszáth Kálmán Gimnázium és
Postaforgalmi Szakközépiskolá-
ból, fôként lányok, de három fiú is
jött felkészítô tanárukkal, Gom-
bárné Papp Tünde ének szakos ta-
nárnôvel együtt.

A bevezetô után Balázs Béla:
Bartók Béla címû versét hallgat-
hattuk meg Fekete Krisztina,
könyvtáros tolmácsolásában,
majd elkezdôdött a verseny az ér-
tékes nyereményekért.

Huczekné Rétvári Mónika (ének
szakos tanár), Kanyóné Alapi An-
na (a Rajeczky Benjamin Zeneis-
kola szaktanára) és Oláhné Csák-
vári Gabriella (könyvtáros) alkot-
ta zsûri feladata nem volt egysze-
rû, hiszen már az elsô feladvány
gondot okozott a diákoknak. Per-
sze, ha belegondolunk, nem is
olyan könnyû kottából felismerni
és elôadni a Bartók Béla és Ko-
dály Zoltán által gyûjtött népdalo-
kat. 

A következôkben már nem volt

olyan nehéz dolguk az iskolások-
nak, ugyanis meglévô tudásukra,
felkészültségükre kellett alapoz-

niuk. Bartók életéhez és munkás-
ságához kapcsolódó téma-kifejté-
sek, kép- és mûfelismerések sze-

repeltek a feladatok repertoárjá-
ban.

A diákok korrekten, alaposan
felkészültek a zeneszerzô életé-
bôl, munkásságából. Nagyon szép
elôadásokat hallgathattunk meg
Bartók színpadi mûveibôl. 

Zárásképpen, míg az eredmény-
re várakoztunk, Kanyóné Alapi
Anna kezdeményezésére a népda-
lok közös éneklésébe kezdtünk.
Aztán megkezdôdött az oly na-
gyon várt eredményhirdetés. A ju-
talomkönyveket Huczekné Rétvá-
ri Mónika és a könyvtár biztosítot-
ta a versenyzôknek.

Az elsô helyezett a 101 ponttal a
13.f csapata, tagjai Gubacsi Judit,
Vincze Barbara.

Picit lemaradva lettek máso-
dikok a 12.f osztályosok, Karsai
Eszter, Soós Evelin, Krajer Fanni
100 pontot gyûjtöttek össze. 

A harmadik helyen pedig a 9.b
csapata végzett, Fehér Rózsa, Hu-
szár Mónika, Jáhor Klaudia részt
vételével, nekik 85 pontot sikerült
szerezniük. 

Huczekné Rétvári Mónika, zsû-
rielnök véleménye a vetélkedôrôl:
„A gyerekek felkészültségén lát-
szott tanáruk, Gombárné Papp
Tünde odaadó segítsége és lelke-
sítô ereje. A vetélkedô kérdései
sokrétûek voltak, a diákok megis-
merhették a népzenei gyökerektôl
kezdve, a zeneszerzô életútján át,
egészen a színpadi mûvekig át-
ölelve Bartók Béla munkásságát
és a kort is. A legnagyobb nehéz-
séget a népdalok felismerése
okozta. A vetélkedô a Bartók-Em-
lékévhez méltó és színvonalas
volt.”

Végezetül Kodály Zoltán Bar-
tókról írt mondatát idézem: „Ta-
nulni holtig – ez volt a szenvedé-
lye”. Úgy érzem, mindenki kelle-
mes élményekkel távozott a ver-
senyrôl, a diákok érdekesnek és
élvezetesnek találták a komolyze-
nei délutánt és talán sokkal köze-
lebb kerültek ehhez a világhoz. 

Zentai Evelin

A Bartók-Emlékév indító programja a városi könyvtárban

„Elindultam szép hazámból”

Huczekné Rétvári Mónika (a zsûri elnöke középen) – Vincze Barbara
(balról) és Gubacsi Judit (jobbról) a Mikszáth Kálmán Gimnázium 13. f.
osztályos tanulóki, az elsô helyezett csoport

Csapatok vetélkedô közben

ÚJ HELYEN!
(a régi üzlettôl 5 méterre)

EZER
CIKK

EZER
KÍNÁLAT!



Egy hónapja létrejött egy diákok-
ból álló közösség azzal a céllal,
hogy ifjúsági és diákközéleti
programokat valósítsanak meg,
emellett saját tudásukat bôvítsék,
a fiatalok kultúra iránti igényeit
megpróbálják növelni. 

Az Ifjúsági Klub konkrét céljai
között szerepel:

– gyakorlási szerepet biztosí-
tunk azoknak, akik aktívan részt
kívánnak venni a diákönkormány-
zat munkájában, akiket érdekel te-
lepülésük jövôje, akik vélemé-
nyükkel, munkájukkal hozzá kí-
vánnak járulni a város fejlôdésé-
hez

– teret biztosítunk elôadások,
vetélkedôk, vitafórumok, ismeret-
terjesztô és szórakoztató közössé-
gi programok részére

– segítséget kívánunk nyújtani
közéletbeli tudásuk, jártasságuk,
készségeik fejlesztésében (pl. pá-
lyázatírás, szponzoráció, tapasz-
talatszerzés kulturális és egyéb

rendezvények szervezésében)
– bemutatkozási lehetôséget kí-

nálunk a tehetséges fiatalok szá-
mára

– kedvezô feltételek esetén az
információszerzés megkönnyíté-
se érdekében internet elérhetôsé-
get kívánunk biztosítani

Meg kívánjuk teremteni a kötet-
len zenehallgatás, folyóirat-olva-
sás, videó film klub indításának
feltételeit.

A Mûhely legfôbb célja: a kö-
zösségépítés, a közösségi csoport-
élmények megtapasztalása, a sza-
badidô eltöltés lehetôségének fo-
lyamatos biztosítása, az empátiás,
befogadó és kommunikációs
készségek fejlesztése, a kulturális
értékek bemutatása, továbbítása.

A jelenlegi csoportlétszám 12
fô, vezetôjük Pusztai Anett, mû-
velôdésszervezô.  A Mûvelôdési
Központ 2006-ban 4 hónapot fel-
ölelô elôadássorozatot valósít
meg kétheti rendszerességgel. 
A közösségépítô tréningeket Ar-

gyellán Zsuzsanna, szociális
munkás tartja. Az elsô foglalko-
zás témája a kommunikációs gya-
korlatok, a csoport kommunikáci-
ós technikák fejlesztése, azok al-
kalmazásának tudatossá tétele
volt. A következô témák között
szerepel az értékfeltárás, az
együttmûködési technikák gya-
korlása, helyzetjátékok, rendez-
vényszervezéssel kapcsolatos is-
meretek elsajátítása, a pályázat-
írással kapcsolatos ismeretek
szerzése. 

FilmKlub

Március 1-jén indult el a pásztói
Mûvelôdési Központban a Film-
Klub. Szabó Zsolt, a Mikszáth

Kálmán Gimnázium és Postafor-
galmi Szakközépiskola irodalom
szakos tanára a klub kitalálója és
vezetôje. Jelenleg kéthetente szer-
dán találkoznak, egyelôre szerény
számú résztvevôvel. A rituális
filmnézés után megvitatják a film-
mel és a rendezôvel kapcsolatos
nézeteiket.

Eddig két alkalommal került sor
vetítésre, amikor a Casablancát és
az Annie Hallt nézték meg a fiata-
lok. Zsolt célja elmondása szerint
az, hogy a filmklasszikusokat és a
kevésbé ismert, ám értéket képvi-
selô filmeket népszerûsítse. A ki-
választásnál a filmtörténet és a sa-
ját ízlése találkozik, 50 százalék-
ban szubjektívan dönt, hogy mely
mûveket ismertesse meg a részt-
vevôkkel. A jövôbeni tervek kö-
zött szerepel Gaál István filmek
megtekintése.

Akik érdeklôdnek a filmmûvé-
szet iránt és jó társaságban egy
kellemes délutánt szeretnének el-
tölteni, azoknak ott a helye kéthe-
tente szerdán 16:30-kor a Mûve-
lôdési Ház klubtermében. Min-
denkit szeretettel várunk!

Zentai Evelin
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Karate
Scheili Eszter magyar baj-
noki ezüstérmes. A közel-
múltban lebonyolított Ma-
gyar Köztársaság karate
bajnokság kumite számá-
nak körmérkôzéses dön-
tôjében Lôrik Csaba tanít-
ványa Scheili Eszter Pász-
tói Shotokan Karate Klub
versenyzôje a második he-
lyen végzett.

Ocsovai nemzetközi 
sikere

A magyar bajnokság után
Tatabányán nyolc ország
550 indulójának a részvé-
telével megrendezett nem-
zetközi Gerecse kupán 55
kg-os súlycsoport ered-
ményhirdetésekor kumité-
ben (küzdelem) Ocsovai
Gergô Pásztói Shotokan
Karate Klub – teljesítmé-
nyéért bronzérmet vehe-
tett át. 

Januárban multilaterális ifjúsági
cserét bonyolítottunk le Pásztón
magyar, bolgár, észt, spanyol és
portugál fiatalok részvételével
kulturális örökség megôrzése té-
mában. Áprilisban a spanyolor-
szági Villagarcíában három oldalú
környezetvédelmi csereprogram-
ban  vettünk részt. 

Mindkét projektet az Ifjúság
Program támogatásával valósítot-
tuk meg. Szintén áprilisban kezdte
meg mûködését a  „latin klub”,
ahol a Mikszáth Kálmán Gimnázi-
um tanára, Karin Bomar önkéntes-
ként tanítja a spanyol nyelvet.

Áprilisban ötfôs delegációval
részt vettünk az Operation Friend-
ship International rendes évi köz-
gyûlésén, amelynek Anglia adott
otthont.

A nyári szünetben csoportot
küldtünk Lengyelországba, Angli-
ába, Németországba. Herczeg Ilo-
na nemzetközi képzésen vett részt
Észtországban a hálózatépítés té-
makörében.

Együttmûködtünk a hollókôi ön-
kormányzattal. Az együttmûködés
eredményeként Hollókô spanyol
fiatalokat fogadott októberben, no-
vemberben pedig hollókôi fiatalok
vettek részt egy multilaterális cse-
rében Spanyolországban.

Decemberben a Határtalan 7 el-
nevezésû európai szintû ifjúsági

program kistérségi rendezvényé-
nek voltunk a házigazdái az Észak-
magyarországi Regionális Ifjúsági
Iroda felkérésére. Feladatunk volt
az Ifjúság Program bemutatása és
sikeres projektek ismertetése. 

Bôvült egyéni tagságunk és hon-
lapunk többnyelvû változata is el-
készült.

Nemzetközi csereprogramjaink
megvalósításához rendszeresen
pályázunk az Európai Bizottság If-
júság 2000-2006 Programjához,
melynek magyarországi kezelôje a

MOBILITÁS. Megvalósult pro-
jektjeink nyomon követhetôk hon-
lapunkon a „szervezetünkrôl” me-
nüpontban, valamint a „projektek”
menü alatt. – (www.ofh.hu)

Az egyesület munkáját kizárólag
önkéntes alapon végzi. Jelenleg a
közhasznú szervezetként történô
nyilvántartásba vétel elôkészítése
történik. Ebben ifj. dr. Halász Ist-
ván van segítségünkre. 

Dánné Sályi Mária 
Az OFH elnöke

Eredményes évet zárt 2005-ben az
Operation Friendship Hungary

Sporthírek

TERVEINK A 2006. ÉVRE

– Európai Önkéntes Szolgálat projekt
elôkészítése, pályázat benyújtása, ked-
vezô elbírálás esetén az egyesület 1 fôt
küld 12 hónapos önkéntes szolgálatra
Spanyolországba.
– Multilaterális ifjúsági projekt elôké-
szítése, pályázat benyújtása, kedvezô
elbírálás esetén a projekt megvalósítá-
sa Szentpéterváron. A projekt a 2004
novemberében megvalósult rövid ta-
nulmányút folytatása lenne az Ifjúság
2000-2006 Program támogatásával.
– Áprilisban csoportot küldünk Spanyo-
lországba, ahol bolgár, román, portugál,
spanyol és magyar fiatalok részvételé-
vel valósítunk meg a hátrányos fiatalok
integrációjával kapcsolatos multilaterá-
lis projektet.
– Októberben Pásztón szeretnénk egy
spanyol magyar kétoldalú cserét meg-

valósítani hátrányos helyzetû fiatalok
részvételével. A projektet júniusig kell
elôkészítenünk.

– Folytatjuk az együttmûködést Holló-
kôvel (ifjúsági cserék, testvérvárosi
kapcsolat)
– Folytatjuk a spanyol nyelvtanfolyamot
– Öt fôt küldünk Svédországba az
Operation Friendship International köz-
gyûlésére áprilisban.
– Fogadó programot szervezünk au-
gusztusban német és magyar fiatalok
részvételével
– Fogadunk egy angliai csoportot.
– Folyamatosan közvetítünk partner-
csoportot nemzetközi ifjúsági projek-
tekhez.
– Honlapunkat folyamatosan frissítjük,
karbantartjuk, megpróbáljuk népszerû-
síteni.
– Lehetôségeink szerint szakmai kép-
zéseken veszünk részt.

Ifjúsági Mûhely
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IPOSZ
RECO 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.

Takarékszövetkezet
Gigabyte Számítástechnika

Lakat Gumi Kft.
Kényelem Bútorbolt

Ebzárlat 

és 

legeltetési tilalom

Pásztó
(Hasznos–Mátrakeresztes)
város közigazgatási terüle-
tén járványügyi ebzárlatot
és a kezelt területen legelte-
tési tilalmat rendelek el
2006. április 10-tôl 2006.
május 1-ig.
Ezen idôszak alatt az ebeket
megkötve vagy zárva kell
tartani, azok közterületen
csak pórázzal vezethetôk. 
A csalétekkel kezelt terüle-
ten tilos a legeltetés!

Dr. Bálint Tibor
kerületi fôállatorvos

Eboltás
Tájékoztatom az ebtartókat, hogy
a 41/1997. (V. 28.) FM. rendelet
értelmében kötelesek
– minden három hónaposnál idô-

sebb ebet 30 napon belül,
– elsô oltást követô 6 hónapon

belül,
– ezt követôen évenként
saját költségére az állatorvossal
veszettség ellen beoltatni. 
A 3 hónapos kort elért ebek védô-
oltása egész évben folyamatosan
történik.

PÁSZTÓ
városában a veszettség elleni 
szervezett pótoltás
Idôpontja: 2006. ápr. 1–máj. 31. 

(folyamatosan)
Helye: Pásztó, Kossuth u. 34.
Hétfô, szerda: 1000–1200, 1600–1800

Péntek: 1000–1200, 1400–1600

Pásztó, Vasút u. 15.
Kedd, csütörtök: 1500–1700,
Szombat:900–1000

MÁTRAKERESZTES
városrészben a veszettség elleni 
szervezett pótoltás
Idôpontja: 2006. május 11. 

(csütörtök) 14.00-15.00
óra között

Helye: Kultúrház épülete elôtt

HASZNOS
városrészben a veszettség elleni
szervezett pótoltás
Idôpontja: 2006. április 27. 

(csütörtök) 
13.00-14.00 óra között

Helye: Templom elôtti tér 

Az oltás díja: 1. 800–2000 Ft. 
(féregtelenítéssel együtt/eb)
Tartás helyén történô oltás 
esetén, az oltás napján: 
2.200–2.500 Ft. 
(féregtelenítéssel együtt/eb)

Felhívás
A Teleki László Városi Könyvtár
és Mûvelôdési Központ pályáza-
tot hirdet az 1956-os októberi for-
radalom tiszteletére.

Kérjük mindazokat a pásztói pol-
gárokat, akik megélték ezeket az
idôket, írjanak pályázatunkra!
Az emlékezés idôszaka: 
az 1948–1962 közötti, de különös
hangsúllyal 1956, 
és az azt követô idôszak.
Várjuk az Önök által megôrzött
történeteket, benyomásokat, érzé-
seket, amelyek nem kerülnek a tör-
ténészek mikroszkópja alá, de az
ünnepet személyesebbé teszik, és
közelebb hozzák az utódokhoz a
történelmi idôket. Elsôsorban azok
jelentkezését várjuk, akiknek ez
nem hivatásszerû foglalkozása.
Fontosnak tartjuk, hogy az emléke-
zések pásztói (Nógrád megyei) vo-
natkozásúak legyenek, és ha a ne-
veket meg is változtatják, az emlé-
kezések valóságtartalma ne legyen
megkérdôjelezhetô.
Mûfaja: vers vagy próza, kötetlen
terjedelemben.
Leadási határidô: 2006.05.30.
Teleki László Városi Könyvtár
3060 Pásztó, Nagymezô út 3. sz.
Eredményhirdetés: 2006. október
A pályázat jeligés, a nevet és a
címet zárt borítékban kérjük mel-
lékelni!

Április 24. (Hétfô) de. 9.50 óra
Zsigmond király kora c. elôadás
11-12. oszt. diákoknak a Mik-
száth Kálmán Gimnázium és
Postaforgalmi Szakközépisko-
lában. Elôadó: Pintér Nándor 
nyugalmazott középiskolai
tanár

Április 26. (Szerda) du. 17 óra
A Rajeczky Benjamin Mûvészeti
Iskola Jótékonysági hangverse-
nye a Mûvelôdési Központ
nagytermében

Április 27. (Csütörtök)
du. 13 óra
Zsigmond király udvarában
c. vetélkedô és történelmi játék 
6. osztályos diákoknak 
a könyvtár gyermekrészlegében

Április 27. (Csütörtök)
Gyermekmozi újraindítása

Április 29. (szombat) 
Du. 14 órától 21 óráig
Zsigmond Napi Program Mûve-
lôdési Központ – Romkert
14 órától folyamatosan Kézmû-
ves kirakodóvásár 
14 órától 17 óráig
Zsigmond korabeli történeti 
játszóház és középkori vásár
színes szabadéri forgataga
„Visszavarázsoljuk magunkat
Zsigmond király udvarába.
Kapuzárós játékkal várat épí-
tünk. Kihirdetjük, hogy minden
ifjú s leány serény munkálko-
dással készüljön a közelgô
ünnepre. A vásárbíró kijelöli a
kézmûvesek helyét, akik miután

elkészítették portékáikat, meg-
fizetik a vásárvámot. A vásári
képmutogatók játéka után kez-
detét veszi a nagy vásár, ahol
mindenki bemutathatja mes-
termûvét.”
A tárgyak cseréjére, 1-1 darab
játékpénzen való megvásárlá-
sára nyílik alkalom.

Készíthetô tárgyak: ékszer, sza-
lag, szütyôke, kötél, agyagedény
a programot vezeti: a balassa-
gyarmati Mikszáth Kálmán
Mûvelôdési Központ munka-
csoportja 
17 órától Táncház: a Muzsla
Néptáncegyüttes és az Esztam
zenekar közremûködésével
Anyáknapi kézmûves játszóház

Múltidézô Zsigmond Napok
Pásztó – 2006. április 24-29.

Pásztó Város Önkormányzatának támogatásával
és a Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelôdési Központ szervezésében

A programok helyszínei: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Városi Könyvtár gyermekrészlege, 
Mûvelôdési Központ elôtti tér, Mûvelôdési Központ, Romkert

Mindenkit szeretettel várunk!

Rendezvények:


