
Május végén, június elején az
egész országban zord lehûlés
mellett egész napos esôzések
sorát éltük meg. Így volt ez köz-
vetlen térségünkben is. Város-
körzetünkben, Mátrakereszte-
sen a pünkösdi ünnepeket meg-
elôzô napon nem kis riadalmat
okozott a Csörgô-patak ismételt
áradása. 

Június 2-án a Csörgô-patak víz-
gyûjtô területére lehullott órán-
kénti 15-20 milliméter csapadék
következtében a falu térségében
veszélyes mértékû emelkedésnek
indult a Csörgô-patak és a Kövi-
cses-patak vízszintje, amely a kri-
tikus mértéket este nyolc óra tájé-
kában érte el. Ekkor a vízszint
megközelítette a mederfal koro-
náját és az Óvár utca felsô harma-
dában kiöntéssel fenyegetett.

A Kékesi és Óvár utca kereszte-
zôdésénél található Óvár vendég-
lô környezetében a Csörgô-pata-

kot szegélyezô, drótháló erôsíté-
sû kôtámfal kismértékben meg-
csúszott, az erôs sodrás a felvízi
szakaszon 15-20 méter hosszan
alámosta a mederfalat. A védeke-
zés során közel 1500 homokzsák-
kal erôsítették meg a Csörgô-pa-
tak felsô szakaszát, így sikerült
medrében tartani a vizet.

– Tavaly április 18 óta nem
gyôzöm elégszer hangsúlyozni:
Mátrakeresztesen mindaddig
nem lesz rend, amíg meg nem
épül egy-egy záportározó a Csör-
gô- és Kövicses-patak Heves me-
gyei szakaszán. A kormányzat
eddig egyetlen erre irányuló fel-
hívásunkra sem reagált, holott a
védmûveket állami területen kel-
lene kialakítani – mondta Sisák
Imre, Pásztó polgármestere. 
A káreseményeket vízügyi szak-
mérnök bevonásával mérték fel, s
az önkormányzat hamarosan vis
maior-támogatásért fog folya-
modni.

– Mátrakeresztes térségében, a
külterületi jellegû útszakaszokon
két helyen elmosta az útpadkát a
víz – tudtuk meg Ürmössy Ákos-
tól, a Magyar Közút Kht. Nógrád
Megyei Igazgatóságának vezetô-
jétôl. 

A társaság a megfelelô helyen
jelzi majd, hogy a városrész térsé-
gében elemi kár történt és forrást
igényel a helyreállításra.

Június 8-án, Medárd esômentes
napján óriási várakozó tömeg
elôtt, reggel hét órakor nyitotta ki
kapuit az új pásztói élelmiszer-
bevásárló központ, a Penny
Market. Ezzel hazánkban százöt-
venre emelkedett a hálózatlánc
által megnyitott egységek száma. 

A Pennyben az elsô napon néhány
áru rendkívül kedvezményes áron
volt megvásárolható, ezt a jövô-
ben rendszeresen folytatni kíván-
ják más-más termék féleségek ak-
ciós áron való kínálásával – hang-
zott el azon a nyitás elôtti nap dél-
utánján tartott helyi bemutatkozó
tájékoztatón, melyen a városi kép-
viselô-testület tagjai voltak a
meghívottak. Az üzletlánc meg-
nyitásával egyébként tucatnyi
pásztói hölgynek nyílt új és biztos
munkalehetôsége.
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Megnyílt az új bevásárlóközpont

Az új pásztói Penny Market bejárata

A cég helyi vezetôi a nyitás elôtti
napon mutatták be a bevásárló-
központot a képviselô-testület
tagjainak

Az átadás elôtt a képviselô-testü-
leti tagok a Penny Marketban

Árvízveszély
Mátrakeresztesen

Egy év után ismét veszélyhely-
zet volt Mátrakeresztesen
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A gyomnövény komoly egészsé-
gi, mezôgazdasági és gazdasági
kárt okoz. A betegségek száma
csökkenthetô az allergének (káro-
sító tényezôk) megszüntetésével.
Allergén pollenjének a levegô-
ben elôforduló mennyisége idô-
járás függô. A légszennyezés
oka a lakókörnyezet elhanya-
goltsága, ápolatlansága, a mezô-
gazdasági mûvelésre szánt föl-
dek parlagon hagyása, a nem
megfelelô gyommentesítés.
A fent vázolt problémák váro-
sunkban is jelen vannak. Kérem a
lakosság és a civil szervezetek
összefogását és tevékeny közre-
mûködését a belterületi ingatla-
nok tisztántartása és gyommente-
sítése érdekében.
A növényvédelemrôl szóló 2000.
évi XXXV. törvény szerint a
jegyzô:
– növényvédelmi bírságot szab ki
azzal szemben, aki a károsítók el-
leni védekezés elmulasztásával
közvetlenül veszélyezteti a mezô-
gazdasági termelés biztonságát,
vagy a károsítók járványos terje-
désének teret adva a térség illetve
a termôtáj termelési biztonságát
veszélyezteti, továbbá közegész-
ségügyi védelmét szolgáló nö-
vényvédelmi intézkedéseket, il-
letve beavatkozásokat elmulaszt-
ja,
– növényvédelmi bírságot szab-
hat ki azzal szemben, aki a nö-

vényvédelmi hatóságok szakigaz-
gatási tevékenységét akadályoz-
za, intézkedését figyelmen kívül
hagyja.
A növényvédelmi bírság legki-
sebb összege 20 000 forint legna-
gyobb összege 2. 000 000 forint.

Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselô-testülete 8/2004.
(II.27.) Ör. rendelete a köztisz-
taság fenntartásáról szóló
19/2003. (IX. 19.) Ör. rendelete
módosításáról kimondja: hogy a
ingatlanok tisztántartásáról az in-
gatlan tulajdonosa, kezelôje, tar-
tós használója, illetve haszonélve-
zôje, bérlôje köteles gondoskodni.
Az ingatlan tulajdonosai kötele-
sek gondoskodni az ingatlan és a
közút között lévô zöldsáv, nyílt
árok és ennek mûtárgyai, járda
tisztántartásáról.
Aki a rendelet elôírásait megszegi
10 000 forintig terjedô pénzbír-
sággal sújtható.

Felhívom a lakosság figyelmét,
hogy a fent leírt kötelezettsé-
güknek folyamatosan, minél
többen tegyenek eleget. A hivat-
kozott jogszabályokban foglal-
tak betartását a jegyzô folyama-
tosan ellenôrzi. 

Pásztó, 2006. június 12.
Dr. Tasi Borbála 
címzetes fôjegyzô

Pásztó Városi Önkormányzat jegyzôjének

F E L H Í V Á S A
a gyomnövények elleni védekezésre

Pásztó Városi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatója
Mit kell tudni a parlagfûrôl! A allergiás megbetegedések egyik leg-
gyakoribb kiváltója a parlagfû. A parlagfû az elsô világháború után
kezdett elterjedni Európában, az Osztrák-Magyar Monarchia adriai ki-
kötôibe érkezô parlagfûvel szennyezett gabonaszállítmányokkal. Az
elsô fertôzött területek a kikötôk körül és az onnan elvezetô közlekedé-
si utak és vasútvonalak mentén alakultak ki. A parlagfû a meleg éghaj-
latot, száraz talajt és nyáron a nedvességet kedveli. Az éghajlati viszo-
nyok hasonló voltak, mint a növény eredeti élôhelyén Észak-Ameriká-
ban. Ezen idôponttól kezdôdött meg a parlagfû európai terjedése, ami a
II. világháború utáni években felgyorsult, a kilencvenes években riasz-
tó méreteket öltött. A parlagfû ma is rendszerint utak, vasúti sínek men-
tén, parlagon hagyott területeken, építkezéseken, árokpartokon, nem
megfelelôen gyomirtott kapáskultúrákban, réteken és legelôkön …stb
fordul elô. Csapadékos nyári idôjárásunk különösen kedvez a gyomnö-
vényeknek növekedésének, ezért kérjük a lakosságot, hogy a szankciók
elkerülése, egészségünk megôrzése érdekében, a gyommentesítést
egymással együttmûködve, egymást kölcsönösen segítve a fentiekben
meghatározott területeken fokozottabb figyelemmel végezzék. 

Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztály

2006. január 27-én középiskolai
diákok gyûltek össze a Visegrádi
Négyek (Magyarország, Lengyel-
ország, Szlovákia és Csehország)
Francia Intézeteiben, hogy meg-
mérettessék magukat a Párizsi Po-
litikai Tanulmányok Intézete
(Institut d’Études Politiques de
Paris) által kiírt versenyen, mely-
nek témája az Európai Unió és az
uniós politika volt. A versenyzôk-
nek háromféle feladattípust kellett
megoldaniuk francia nyelven: ál-
talános kérdésekre válaszolni az
EU-ról, az EP választásokról ké-
szült karikatúrát elemezni, vala-
mint levelet írni egy híres ember-
nek. Dán Mihály, gimnáziumunk

13. f osztályos tanulója a verse-
nyen  2. helyezést ért el és ezzel
franciaországi utazást nyert.

Mikszáthos siker

Dán Mihály 13. f osztályos tanuló

Megnyílt a Pásztói Ifjúsági Klub (PIK) a Teleki László Mûvelôdési
Központ emeleti részében!

Programjaik között szerepel minden hét keddjén az IKU BT (Ifjúsági
Kulturális Baráti Társaság) összejövetele 16.00–18.00-ig.
Filmklub: Minden héten szerdán 18 órától! A tervezett filmek: Július
5: A zongorista; július 12: A bukás – Hitler utolsó napjai; július 19:
Bújócska; Július 26.: Félelem és reszketés Las Vegasban
Duma Party
Minden héten csütörtökön 18 órától. Témák:
Július 6.: Félelemrôl szorongásról
Július 13.: Testbeszéd szerepe a mindennapokban
Július 20.: Színek jelentôsége, ránk gyakorolt hatása
Július 27.: Barátság, jóban-rosszban
Cso-csó Bajnokság
Július 8-án 16 órától
Nevezési díj: 300 Ft/fô A 14. életévüket betöltött fiatal lányokat és
fiúkat várjuk! A gyôztes csapat pénzjutalomban részesül.
Jelentkezni lehet július 4-ig a PIK-ben, kedd–péntek 13.00–20.00,
szombat: 16.00–20.00, illetve a csocsobajnoksag@citromail.hu e-
mail-címen!
Szeretettel várunk minden fiatalt szép környezetbe, barátok közé!
Kérdéseitekkel, kéréseitekkel bátran forduljatok hozzánk!

Pusztai Anett és Zentai Evelin

Indul a PIK
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Feszített munkatempó folyt a
pásztói strandon a tél folyamán,
de különösen tavasszal azért,
hogy határidôre befejezôdjön a
felújítás. A hivatalos nyitás 2006.
május 28-án gyermeknapon volt. 

– Milyen tapasztalatokat szûrt le a
város polgármestere az elmúlt
idôszak strandi mûködésérôl?
– Sajnos hiába fejezôdtek be a
munkák május végére az idôjárás
nem volt kegyes hozzánk. Gyer-
meknapon, amikor mindenki in-
gyenesen látogathatta a strandot
csak néhány bátor fiatal merész-
kedett a medencékbe. Nem csoda,
hiszen 16-18°C-os hômérséklet és
szakadó esô volt ezen a napon. Én
magam is esernyôvel néztem szét
a felújított létesítményben. Még
hosszú heteken keresztül ugyanez
a helyzetkép tárult a látogatók elé.
Ilyen hideg és esôs május és jú-
nius talán emberemlékezet óta
nem volt még. Minden esetre jól-
esô érzéssel nyugtázhatjuk, hogy
mindhárom medencében kifogás-
talan a vízminôség, amit az
ÁNTSZ akkreditált laborjában
vizsgáltatott be az üzemeltetô
Dél-Nógrádi Vízmû Kft. 

– A múlt héten végre beköszöntött
a nyári meleg, azóta milyen a
strand látogatottsága?
– A látogatók száma nyilvánva-
lóan az idôjárás függvénye, de ter-
mészetesen az is befolyással van
erre, hogy heteken keresztül
ingyenes volt a belépés. Hétfôn
június 12-én a szokásos „Fut a
Dózsa” került megrendezésre,
kedden pedig a Gárdonyi Géza
Általános Iskola tanulói és alkal-
mazotti közössége látogatott ki a
strandra. A fenti két napon össze-
sen 1201 fô fordult meg a fürdô-
ben. Tekintettel arra, hogy május

28-án a rossz idô miatt a gyermek-
napi külsôs programok szinte tel-
jes egészében meghiúsultak, ezt
pótoltuk a strandon a két napon át.
A gyerekeknek quadok és kismo-
torok, mini körhinta és csúszda
nyújtott szórakozási lehetôséget.
A hét további napjaira sem pa-
naszkodhattunk, hiszen összesen
4107 fô látogatott ki a strandra. 
A csúcs vasárnap volt, amikor 979
vendég fürdôzött. 

– Mi a látogatók általános véle-
ménye?
– Erre nem tudok választ adni,
hiszen nem kérdezgetjük errôl a
strandolókat. Azt azonban meg-
nyugodva láttam, hogy egy-egy
alkalommal több mint 100 gyer-
mek fürdött például a kisme-
dencében. A gyermekek számára
komoly élményt jelent a vízi-
csúszda és a vízigomba. Volt
olyan alkalom, amikor azt hittem
talán csôtörés van a strandon,
pedig nem történt más, minthogy
a kismedencébôl folyt ki a renge-
teg gyermek fickándozása miatt a
víz. Úgy gondolom, lezárult az az
értelmetlen vita, amely a két me-
dencét elválasztó fal körül rob-
bant ki. Volt, aki úgy vélte, hogy
talán egy új medencét is meg lehe-
tett volna építeni a „fal” kivite-
lezésére fordított összegbôl. Miu-
tán a pontos kiadási összeg is-
mertté vált, már csak m2 és m3 vita
volt. Persze, az mit sem számított,
hogy az úszó és tanmedencét el
kell választani egymástól. Az
úszómesterek tájékoztatása sze-
rint június 20-án indul az úszások-
tatás, amelyre több tucat lurkó je-
lentkezett. 
Reméljük, hogy az idôjárás a to-
vábbiakban kegyes lesz hozzánk
és sok ezren látogatják majd a
megszépült strandot.

– Vannak-e további tervek a jövô-
beni fejlesztésekre?
– Legfontosabbnak azt tartom,
hogy pályázati források bevoná-
sával a jelenlegi 417 m-es kút
helyett egy 1000 méter mélységû
kutat fúrjunk, ahonnan akár 50-
60°C-os termálvizet is a felszínre
tudunk juttatni. Ebben az esetben
további medencék építése, vala-
mint egy komoly kiszolgáló léte-
sítmény építése is elérhetô közel-
ségbe kerülhet. Most azonban
kisebb léptékû fejlesztésben gon-
dolkodunk. Komoly figyelmet
kell fordítani a medencék tisztán-
tartására, s ehhez elengedhetetle-
nül szükséges egy medence por-

szívó beszerzése. Jelenleg ezt a
szolgáltatást a Tiszató Kft. végzi
részünkre, de másfél héten belül
megérkezik egy nagy teljesítmé-
nyû készülék.
Sok szeretettel várjuk városunk
lakóit – zárta az interjút a polgár-
mester.

Vendel Lajos

Végre itt a nyár, az
ember strandra jár…

Egész napos felnôtt jegy ára 600 Ft
Fél napos felnôtt jegy ára 400 Ft
Egész napos gyermekjegy ára 400 Ft
Fél napos gyermekjegy ára 300 Ft
Egész napos nyugdíjas jegy ára 400 Ft
Fél napos nyugdíjas jegy ára 300 Ft
Havi bérlet ára 5.000 Ft

A gyerekeknek élményt jelent a vízicsúszda

A felújított medencében úszásoktatás is indul

A Nógrád megyei kistérségi spe-
ciális fejlesztési programokkal
ismerkedtek az idôsek átmeneti
otthonában május 28-án rende-
zett konferencia résztvevôi: szo-
ciális intézmények vezetôi illet-
ve szakemberei. 

A Szociális Igazgatók Magyar-
országi  Egyesületének (SZIME)
Nógrád megyei tagozata szervez-
te a tanácskozást, a szakmai szo-
ciális napot, melynek résztvevôi
Sisák Imre, a város polgármeste-

re, majd dr. Fehér Edit, a SZIME
megyei tagozat vezetôje köszön-
tötte. Ezután Odlerné Tiszovszki
Mária, az átmeneti otthon veze-
tôje mondta el bevezetô gondola-
tait. Ezt követôen pedig az elô-
adását, melyben a pásztói kistér-
ségben három év alatt megvaló-
sult, valamennyi települést érintô
szociális fejlesztés eredményei-
rôl adott számot. A programnak
köszönhetôen a kistérség teljes
gyermekvédelmi és szociális el-
látása megújult. Legjelentôsebb

része volt ennek az ötven férôhe-
lyes átmeneti otthon létesítése. 

Mészáros Sándor elôadásából
az rajzolódott ki, hogyan kapcso-
lódnak össze szociális és foglal-
koztatási törekvések európai uni-
ós pályázati segítséggel. A salgó-
tarjáni kistérség ellátórendszerét
Szlovacsek Gyuláné intézmény-
vezetô mutatta be. Serfôzô Tamás
igazgató azt vázolta, milyen az
alapellátás az új szabályok tükré-
ben, Berki Judit irodavezetô pe-
dig a fogyatékosok esélyegyen-

lôségét elômozdító EQUAL-pro-
gramról szólt. Dr. Fehér Edit a
konferencia témája kapcsán
egyebek mellett kiemelte: a kis-
térségi társulások által mûködte-
tett szociális alapellátási formák
elônye, hogy jó szakmai színvo-
nalúak és emberközeliek. A kö-
zös fenntartás kisebb anyagi ter-
het jelent a településeknek.

Kistérségi konferencia
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Menthetetlenül itt a nyár. Minden
más ruhát ölt ezekben a napokban.
Egy kicsit lengébbet, egy kicsit
színesebbet, egy kicsit vidámab-
bat. Nemcsak az embereknek van
szüksége azonban változásra,
megújulásra külcsín tekintetében,
hanem a természetnek is. Kedvé-
ben járhatunk a környezetünknek,
ha egy kis kerti munkával mi is
hozzájárulunk a tavaszi-nyári fel-
frissüléshez. A megye települései
számára remek ösztönzô a Nógrád

Megyei Önkormányzat környe-
zetszépítési felhívása, a „Virágos
Nógrádért” pályázat. A verseny
célja a kulturált, környezetbarát,
vendégváró környezet kialakítá-
sának segítése, a virág- és kertkul-
túra felélesztése. Az idei szépítés-
sel, újításokkal 2006. június 2-ig
lehet jelentkezni. Bôvebb infor-
máció olvasható a www.nograd.
hu honlapon.

Gáspár Katalin

Tegyünk a virágos Nógrádért!

Közel nyolc hónapos szünet után, új vezetéssel 2006. május 7-én
megtartotta alakuló ülését az SZDSZ pásztói szervezete, melyet
2006 május 18-án az SZDSZ Nógrád megyei választmánya jóváha-
gyott. A választmány döntése után elmondható, hogy az SZDSZ
pásztói szervezetében új korszak vette kezdetét.

A régi SZDSZ tagok mellett
örömmel vettük számos új belépô
csatlakozási szándékát. Továbbra
is várjuk az érdeklôdôket, különö-
sen a politika iránt érdeklôdô libe-
rális beállítottságú fiatalokat. Sze-
retnénk felépíteni Pásztón egy fia-
tal liberálisokból álló közösséget,
amely szervesen kapcsolódik a
helyi SZDSZ szervezethez. 

Számos csatornát fogunk nyitni,
hogy minél könnyebben tudjanak
kapcsolatba lépni velünk az ér-
deklôdôk. Egyik fô célunk az or-
szággyûlési képviselô választás
eredményének elemzése után,
hogy a Pásztón szép számban lévô
liberális gondolkodású emberek
számára aktív, nyitott közösséget
hozzunk létre. Természetesen szí-
vesen vesszük a környék kisebb
településeirôl is az érdeklôdést,
hiszen jelenleg is számos tagunk
van a környék falvaiból. A nyár
folyamán elindítjuk az ország-

szerte népszerû liberális klubot,
ahol meghívott prominens szemé-
lyekkel találkozhat a hallgatóság. 

Az SZDSZ pásztói szervezete
új politizálási kultúrát szeretne
megteremteni a helyi közéletben.
Hangsúly a párbeszéden és a kö-
zös, kompromisszumos megoldá-
sok keresésén lesz. Az ôszi vá-
lasztási kampányban szerveze-
tünk tudatosan csak a pozitív, vá-
rosépítô ötletekkel, az emberek
gondjaival kíván foglalkozni. Az
ôszi önkormányzati választásokra
készülve a szervezet alapvetô cél-
kitûzése, hogy megfelelô létszá-
mú liberális érdekképviseletet va-
lósítson meg a város vezetésében. 

Bognár Károly

Az SZDSZ pásztói szervezetének
elérhetôségei:
e-mail: szdszpaszto@vipmail.hu
Levelezés: 3060 Pásztó Hôsök u.
11. Mobil: 06-30/434-6353

„VIRÁGOS NÓGRÁDÉRT”
Környezetszépítési versenykiírás 2006.

Megújult az SZDSZ 
pásztói szervezete

A Fidelitas pásztói csoportja
május 20-i csoportgyûlésén el-
határozta, hogy különféle nyári
programok szervezésével sze-
retné támogatni Pásztó város
sportját! A rendezvények a
„Fidelitassal a pásztói sportért
nyár – 2006” név alatt kerülnek
megrendezésre.

„A pásztói sportélet fo-
lyamatosan fejlôdik. Az
elmúlt években több
sportklub is alakult váro-
sunkban. Ezekben a csa-
patokban sok fiatal sze-
repel, sok fiatal tölti ér-
telmesen szabadidejét.
Közösségek épülnek,
melyeket véleményünk
szerint támogatni kell! A Fidelitas
pásztói csoportja éppen ezért indí-
totta útjára a „Fidelitassal a pász-
tói sportért nyár – 2006” elneve-
zésû programsorozatot, mely ke-
retében jótékonysági rendezvé-
nyekkel és akciókkal kívánunk tá-
mogatásokat szerezni városunk
sportjának további fejlôdésére.” –
nyilatkozta ifj. Gömbicz Nándor a
Fidelitas pásztói csoportjának el-
nöke. A Fidelitas elsô nyári ren-
dezvénye – mely már természete-

sen a „Fidelitassal a pásztói spor-
tért nyár – 2006” programsorozat
része lesz – egy filmvetítés. 
A film fôszereplôje: Rózsa-Flores
Eduardo. A címe Chico, mely a
fôszereplô életét dolgozza fel.
Rózsa-Flores Eduardo újságíró,
publicista, a horvát függetlenségi
háború magyar hôse és május óta
hivatalosan is a pásztói Fidelitas

pártoló tagja! Az ese-
mény célja kettôs: az
egyik, hogy a pásztóiak
megismerjék Rózsa-
Flores Eduardot – aki
egyébként már két éve
Szurdokpüspöki lakosa
– a másik pedig, hogy a
Fidelitas adományokat
gyûjtsön Pásztó város

sportéletének támogatására. A
rendezvény helyszínén egy urnát
helyeznek el, ahová a vendégek
betehetik adományaikat. 
A filmvetítés június 30-án pénte-
ken, 17 órakor lesz megtartva a
Városi Könyvtár nagytermében.
Minden érdeklôdôt szeretettel vár
a Fidelitas pásztói szervezete!

További információk és hírek a
pásztói csoporttal kapcsolatban:
http://paszto.fidelitas.hu

Fidelitassal a Pásztói Sportért –
Nyár 2006

Nógrád Megye Önkormányzata
meghirdeti a „Virágos Nógrá-
dért” virágosítási, parkosítási és
környezetszépítési versenyt. A
verseny célja: a kultúrált, környe-
zetbarát, vendégváró lakókörnye-
zet kialakításának elôsegítése a te-
lepüléseken, az életminôség javí-
tása, a hagyományos virág- és
kertkultúra felélesztése és kitelje-
sítése.

A versenyre települési önkor-
mányzatok jelentkezhetnek a pol-
gármester aláírásával ellátott ne-
vezési lappal. A versenyre város
kategóriába és község kategóriába
lehet nevezni. A verseny elbírálá-
sának szempontjai a következôk:
önkormányzatok által fenntartott
zöldterületek (terek, parkok, lige-
tek, fasorok) kialakításának minô-
sége, egészségi állapota, gondo-
zottságának színvonala;
a település látványosságai – épí-
tett, természeti, turisztikai, kultu-
rális értékei –, a környezet rende-
zettségének állapota, megjelené-
se, a vendégvárás, vendéglátás
színvonala;
a településszépítés és -fejlesztés, a
meglévô értékek megtartásának
tendenciái;
magántulajdonú elô- és utcaker-
tek állapota, a lakosság részvétele
a közösségi szépítô munkában,
növénykiültetések minôségi és
esztétikai megjelenése;  
köz- és magánintézmények (hiva-
talok, vendéglátó-ipari egységek,
ipartelepek stb.) környezetében
lévô növény- és virágkiültetések
minôségi állapota;

oktatási és nevelési intézmények
környezetének esztétikai megjele-
nése, az ifjúság részvétele a kör-
nyezet szépítésében; 
a település lakosságának bevoná-
sa – a 4., 5., 6. pontban leírtak sze-
rint – a város, illetve község szépí-
tésébe;
közösségi együttmûködések, civil
szervezetek részvétele a telepü-
lésszépítési feladatokban;
a település tisztasága és gyom-
mentessége, a parlagfû irtása;
utak, utcák, épülethomlokzatok
növényzetének esztétikai és mi-
nôségi megjelenése;
temetôk, emlékhelyek, kegyeleti
parkok állapota;
a település építményeinek, épüle-
teinek és természeti környezeté-
nek összhangja és harmóniája. 

A nevezés beküldési határideje:
2006. június 2.
Cím: 
Nógrád Megye Önkormányzata,
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefon: 32/620-100/304, fax:
32/620-120

Nevezni a nevezési lap kitöltésé-
vel és levélben való elküldésével
lehet, amely letölthetô a
www.nograd.hu honlapról. A ver-
senyre jelentkezett települések bí-
rálata 2006. augusztus 31-ig törté-
nik meg.

A verseny díjazása: – város ka-
tegóriában I. díj 250.000 Ft, II.
díj 250 000 Ft. – község kategó-
riában: I. díj 200.000 Ft, II. díj
150.000 Ft, III. díj 100.000 Ft
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A Tehetséges Pásztói Gyermeke-
kért Alapítvány, Pásztó Város
Önkormányzata és a Pásztói
Muzsla Néptánc és Hagyomány-
ôrzô Egyesület szervezésében im-
máron XIV. alkalommal került
megrendezésre a Pásztói Regio-
nális Néptáncfesztivál május 27-
én. A rendezvény az alapítvány-
nak a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma Nemzeti Kul-
turális Alapprogramhoz benyúj-
tott sikeres pályázata, Sisák Imre,
Pásztó város polgármesterének
jelentôs személyes anyagi támo-
gatása, az EGLO Magyarország
Kft., a Pásztó és Vidéke Bûnmeg-
elôzési és Vagyonvédelmi Alapít-
vány, a Jevcsák OIL Kft., a Mát-
ravidéki Kulturális Alapítvány,
Volek György és Sánta Kálmánné
önkormányzati képviselôk anyagi
támogatása segítségével valósul-
hatott meg.

A fesztiválon két korcsoportban
huszonkét tánccsoport vett részt. A
több megyére kiterjedô rendezvény-
re ez alkalommal Nógrád megyébôl
11, Heves megyébôl 9, Borsod-
Abaúj-Zemplén megyébôl egy cso-
port érkezett, és volt résztvevô az er-
délyi Hargita megyébôl is. A nép-
táncfesztiválon csaknem ötszáz fia-

tal kapott lehetôséget a bemutatko-
zásra. A rendezvény célja kulturális
örökségünk ápolása, melynek egyik
legkomplexebb ága a néptánc. A
néptánc, a népzene, a népdal, a nép-
viseletek, a népszokások megôrzé-
se, különös tekintettel az észak-ma-
gyarországi régió jellegzetes táncai-
nak az ifjúság körében való terjesz-
tésére. Ezen keresztül nyitott, tole-
ráns, más kultúrákra fogékony ifjú-
ság nevelése, valamint a felnôtt
együttesek utánpótlásának nevelé-
se.

A helyszínt ebben az évben a Dó-
zsa György Általános Iskola bizto-
sította. A találkozó évrôl évre egyre
nagyobb elismerést vív ki, amely-
ben minden bizonnyal szerepet ját-
szik az is, hogy szakértô zsûri mond
értô kritikát. A háromtagú zsûri el-
nöke Braun Miklós koreográfus

volt, tagjai Ágoston
László, a Muzsla Nép-
táncegyüttes mûvészeti
vezetôje és Virágvölgyi
Márta népzenész.
A néptáncfesztiválon
az I. korcsoportban elsô
helyezést ért el a Laj-
torja néptánccsoport
(Balassagyarmat), má-
sodik a Garabonciás
néptánccsoport (Pász-

tó), harmadik a Csibészke néptánc-
csoport (Gyöngyös) lett. A II. kor-
csoportban elsô helyezett lett a Zer-
geboglár néptánccsoport (Kászon-
altíz), második helyezést ért el az
Apraja néptánccsoport (Pásztó),
harmadik lett a Lókötô néptánccso-
port (Gyöngyös).

A fesztiválon számos különdíjat
is átadtak, köztük a salgótarjáni
Közmûvelôdési Intézet meghívását
a Salgótarjáni Gyermeknéptánc An-
tológiára a Lajtorja (Balassagyar-
mat), a Garabonciás (Pásztó), az
Apraja (Pásztó) és a Pacsirta nép-
tánccsoport (Jobbágyi) számára.

Az igen sok adományozói díjon
kívül a zsûri által odaítélt különdíja-
kat a Herkules Diáksport Egyesület,
a Mindennapi Testnevelésért és Di-
áksportért Alapítvány, a Ma a Hol-
napért Alapítvány, a Dózsa György

Általános Iskola és az iskola Szülôi
Munkaközössége, Pásztó Város Ön-
kormányzata, Pusztainé Borbás
Enikô fazekas, a KÉTTEXtilház
Kft., a Kézmû KHT, a Plus Élelmi-
szer Diszkont, a Fabogár Kft. aján-
lotta föl.

A vendéglátáshoz a Bézma, a Po-
cak, a Széles, a Gubola Pékségek, az
Agro Produkt Kft., Alapi Sándor
vállalkozó nyújtottak segítséget. A
meghívó az Állami Nyomda Rt. fel-
ajánlásával készült, az iskola aulájá-
ban felállított színpad Kürti József
asztalos önzetlen munkáját dicséri.

A jó hangulatot az Esztam zene-
kar, a Muzsla Néptáncegyüttes és a
táncház ideje alatt Ágoston Attila és
Prezenszky Elvira néptáncoktatók
közremûködése biztosította.

A rendezvényrôl a széleskörû tá-
jékoztatást Tóth József városi tv-ve-
zetô, Vendel Lajos, a Pásztói Hírlap
felelôs szerkesztôje, a Nógrád Me-
gyei Hírlap, a Duna Televízió segít-
sége nyújtotta.

A fesztivál sikere a Dózsa György
Általános Iskola dolgozóinak és a
szülôknek az önzetlen munkája,
amelyet mi sem bizonyít jobban,
minthogy 1993 óta Kelet-Magyar-
ország valamennyi megyéjébôl és a
határainkon túlról is számos nép-
tánccsoport tisztel meg bennünket a
jelenlétével, élvezve Pásztó város
vendégszeretetét.

Kissné Agócs Mária
kuratórium titkára

Egy szép táncot jókedvembôl

ADOMÁNYOZÓI DÖNTÉS ALAPJÁN
1. Szurdokpüspöki Községi Önkormányzat
különdíja
Széllelbélelt néptánccsoportnak –  Szurdok-
püspöki, csoportvezetô: Nagymarosi Lászlóné
2-3. Fészekmeleg Alapítvány különdíja 
Napraforgó néptánccsoportnak
Vadvirág néptánccsoportnak – Pásztó, cso-
portvezetô: Mihályné Szklenár Mária
4. Ózd Város Önkormányzatának 
különdíja
Diósgyôri Alapfokú Táncmûvészeti Iskola Óz-
di tagozat néptánccsoportjának –  Ózd, cso-
portvezetô: Elekné Holló Hilda
5. Jobbágyi Község Önkormányzata 
különdíja
Pacsirta néptánccsoportnak – Jobbágyi, cso-
portvezetô: Bali Veronika és Nagymarosi Ri-
chárd
6. Gyöngyöshalász Község Önkormányzata
különdíja
Tûzkerék néptánccsoportnak –
Gyöngyöshalász, csoportvezetô: Tomory Gá-
bor
7-9. Palotás Községi Önkormányzat 
különdíja
Rózsafa néptánccsoportnak – Palotás, cso-
portvezetô: Bali Veronika és Nagymarosi Ri-
chárd
Kenderike mindkét néptánccsoportjának –
Palotás, csoportvezetô: Jeléné Almási Ágnes
10. Héhalom Községi Önkormányzata kü-
löndíja
Fuszulyka néptánccsoportnak – Héhalom,
csoportvezetô: Bali Veronika és Nagymarosi
Richárd
11-14. Pásztó Város Polgármesterének 
különdíja
Napraforgó néptánccsoportnak
Vadvirág néptánccsoportnak – Pásztó, cso-
portvezetô: Mihályné Szklenár Mária
Garabonciás néptánccsoportnak
Apraja néptánccsoportnak – Pásztó, 
csoportvezetô: Prezenszky Elvira és 
Ágoston Attila

15-16. Pásztó Város Polgármesterének 
különdíja
Garabonciás néptánccsoportnak
Apraja néptánccsoportnak – Pásztó, cso-
portvezetô: Prezenszky Elvira és Ágoston At-
tila
17. Plus Élelmiszer Diszkont KFT. 
különdíja
Zergeboglár néptánccsoportnak –  Kászonal-
tíz, csoportvezetô: Antal Teréz
II. Rákóczi Ferenc Általános és Mûvészeti Is-
kola két néptánccsoportjának –  Gyöngyös,
csoportvezetô: Nagyné Fekete Éva
II. Rákóczi Ferenc Általános és Mûvészeti Is-
kola néptánccsoportjának –  Gyöngyös, cso-
portvezetô: Tari Viktória
18. Vigadunk Lagzis Kölcsönzô különdíja
Garabonciás néptánccsoportnak –  Pásztó, cso-
portvezetô: Prezenszky Elvira és Ágoston At-
tila
19. Juhász Cukrászda különdíja
Csibészke néptánccsoportnak –  Gyöngyös,
csoportvezetô: Tomory Gábor
20. A Szülôk különdíja
Csibészke néptánccsoportnak –  Gyöngyös,
csoportvezetô: Tomory Gábor
21. A Delfin Játékbolt különdíja
Csibészke néptánccsoportnak –  Gyöngyös,
csoportvezetô: Tomory Gábor
22. Az ECOPLAN Kft. és a szülôk 
különdíja
Tyúkverô néptánccsoportnak –  Nagyréde,
csoportvezetô: Tomory Gábor

HELYEZETTEK

I. KORCSOPORT
1. Lajtorja néptánccsoport –  Balassagyar-
mat, csoportvezetô: Kozák Katalin
2 Garabonciás néptánccsoport – Pásztó,
csoportvezetô: Prezenszky Elvira és Ágoston
Attila
3. Csibészke néptánccsoport – Gyöngyös,
csoportvezetô: Tomory Gábor

II. KORCSOPORT
1. Zergeboglár néptánccsoport – Kászonal-
tíz, csoportvezetô: Antal Teréz
2. Apraja néptánccsoport – Pásztó, csoport-
vezetô: Prezenszky Elvira és Ágoston Attila
3. Lókötô néptánccsoport – Gyöngyös, cso-
portvezetô: Tomory Gábor
A zsûri elnöke: Braun Miklós, koreográfus
A zsûri tagjai: Virágvölgyi Márta népzenész,
hegedûtanár; Ágoston László, a Muzsla Nép-
táncegyüttes mûvészeti vezetôje

A ZSÙRI KÜLÖNDÍJAI

1. Herkules Diáksport Egyesület különdíja
Tyúkverô néptánccsoport –  Nagyréde, cso-
portvezetô: Tomory Gábor
2. A Mindennapi Testnevelésért és Diák-
sportért Alapítvány különdíja
Tûzkerék néptánccsoport –  Gyöngyöshalász,
csoportvezetô: Tomory Gábor
3. Ma a Holnapért Alapítvány különdíja
Napraforgó néptánccsoport –  Pásztó, csoport-
vezetô: Mihályné Szklenár Mária
4. A Dózsa György Általános Iskola külön-
díja
Bóbita néptánccsoport – Nagyréde, csoportve-
zetô: Tomory Gábor
5. A Dózsa György Általános Iskola Szülôi
Munkaközösségének különdíjai
Diósgyôri Táncmûvészeti Iskola 
ózdi tagozat néptánccsoportjának –  Ózd, cso-
portvezetô: Elekné Holló Hilda
6. A Dózsa György Általános Iskola Szülôi
Munkaközösségének különdíjai
Pacsirta néptánccsoport –  Jobbágyi, csoport-
vezetô:  Bali Veronika és Nagymarosi Richárd

7-9. Pusztainé Borbás Enikô fazekas 
különdíja
Reverinda néptánccsoport –  Bélapátfalva,
csoportvezetô: Brassay Judit és Gelb Ágnes
Fuszulyka néptánccsoport –  Héhalom, cso-
portvezetô: Bali Veronika és Nagymarosi 
Richárd

Kenderike II. korcsoportos néptánccsoportjá-
nak –  Palotás, csoportvezetô: Jeléné Almási
Ágnes
19. A Salgótarjáni Közmûvelôdési Intézet
meghívása a Salgótarjáni Gyermeknéptánc
Antológiára
1. Lajtorja (Balassagyarmat) néptánccsoport,
csop. vez. Kozák Katalin
2. Garabonciás (Pásztó) néptánccsoport, csop.
vez. Prezenszky Elvira és Ágoston Attila
3. Apraja (Pásztó) néptánccsoport, csop. vez.
Prezenszky Elvira és Ágoston Attila
4. Pacsirta (Jobbágyi) néptánccsoport, csop.
vez. Bali Veronika és Nagymarosi Richárd

A CSOPORTVEZETÃK AJÁNDÉKAI
Pusztainé Borbás Enikô fazekas különdíja
Tomory Gábor Csoportvezetônek
KÉT-TEXtilház Kft. különdíja
Bali Veronika és Nagymarosi Richárd
Csoportvezetô:knek
KÉT-TEXtilház Kft. különdíja
Tari Viktória Csoportvezetônek
KÉT-TEXtilház Kft. különdíja
Jeléné Almási Ágnes Csoportvezetônek
KÉT-TEXtilház Kft. különdíja
Nagymarosi Lászlóné Csoportvezetônek
KÉT-TEXtilház Kft. különdíja
Prezenszky Elvira Csoportvezetônek
KÉT-TEXtilház Kft. különdíja
Kozák Katalin Csoportvezetônek
KÉT-TEXtilház Kft. különdíja
Nagyné Fekete Éva Csoportvezetônek
Kézmû KHT. különdíja
Mihályné Szklenár Mária Csoportvezetônek
Kézmû KHT. különdíja
Antal Teréz Csoportvezetônek
Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapít-
vány különdíja
Ágoston Attila Csoportvezetônek
a Diósgyôri Alapfokú Táncmûvészeti Iskola
Szülôi Munkaközösségének különdíja
Elekné Holló Hilda Csoportvezetônek
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Pásztói

OLD fish Caffe
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, GANCA
30 féle pizza, hangulatos környezet, széles választék
Rendezvények, kis bulik kivitelezését vállaljuk! 
Minden pizza után ajándék RAUCH kisüditôt adunk!
Tekintsd meg egységünket, kóstold meg ételeinket!
Szeretettel várunk!

Pásztó Nagymezô út 5/b 
(az OTP vel szemben)

2006-os bikinik, fürdô ruhák, férfi úszók, nôi-férfi
fehérnemûk.

Nyári újdonságok a Triumph-tól és a Felina
Conterell-tôl

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

Nyáron is márkában, 
Triumph-ban
Felina-ban!

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
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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

S Z É L E S
KAROSSZÉRIA
Pásztó, Ifjúság út 14.

• Karambolos autók szakszerû javítása gyári technológia szerint
• Hôkamrás fényezés, számítógépes színkeverés
• Meghatalmazás esetén teljeskörû biztosítás ügyintézés

Tel./fax: 06-32-460-503
Mobil: 06-30-6258-582

FAGOR TERMÉKEK NYÁRI
ENGEDMÉNYES VÁSÁRA!

• Beépíthetô konyhai nagy gépek: – fehér és inox színekben

• Tûzhelyek, fôzôlapok, páraelszívók

• Mosogatógépek 9-12 terítékes

• Automata mosógépek, 

• Mosó-szárító gépek

• Porszívók

Vásárlási hitelügyintézés 

és részletes felvilágosítás a helyszínen!

Kiváló minôség, tetszetôs kivitel
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Pásztó, Nagymezô út 16. Tel.: 06-30/2817-947
Nyitva: H–P: 9–16.30, szombaton 9–11.30-ig!

Kínálatunk: – thaiföldi ékszerek, kaucsuk újdonságok, igazgyöngyök,
– ezüst és arany ékszerek, nagy választékban
– ajándéktárgyak, 
– kristályok: vázák 3.400 Ft-tól, kínálók 1.400 Ft-tól, 

pohárkészletek 5.500 Ft-tól

LEPJE MEG SZERETTEIT TÔLÜNK!

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

Sok szeretettel várunk 
minden kedves vásárlót!

Ékszer&Óraüzlet

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

EZER
CIKK

EZER
KÍNÁLAT!

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
A  P Á 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!

❖ kreatív szettek, festékek
❖ fonókák, ceruzák, pasztelek
❖ Továbbra is kapható: 

– mûvész festékek, vásznak, papírok
❖ ecsetek, festôszerek
❖ hobby kellékek pl: üveg, kerámia, dekor papír, festékek, ragasztók

Színes, ötletes kiadványok!

NON
STOP
B Ü F É  

Éjjel-nappal szívesen látjuk!

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

– Hot-Dog
– Melegszendvicsek
– Hûtött italok
– Jégkrém

Pásztó, Fô út 68. (Plus áruházzal szemben) Tel.: 70/459-2792
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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

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

• Nyitva: 9–17.30, Sz: 8–12.00-ig •
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Szerszámokra, gépekre lenne szüksé-

ge, de komoly beruházás és kockázat

nélkül? A megoldást a Pont Market

Iparcikk Szaküzlet nyújtja Gépköl-

csönzés szolgáltatásával.

Takarítógépek, fúró-vésô kalapácsok,

ütvefúrók, betonkeverôk, sarokcsi-

szológépek választékával várjuk Önt

Pásztó, Nagymezô út 5. szám alatt

található üzletünkben, illetve várjuk

érdeklôdését a 06-32/460-217-es tele-

fonszámon.

www.pontmarket.hu
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Kényelem

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

Építôanyagok
Alaptól a kéményfedlapig!

Pásztó, Kossuth út 116/2.

Tel.: 32/460-539

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

Minél többet vásárol, 
annál többet
megspórol!

– Tetôfedôanyagok széles választéka lényegesen a gyári ár alatt!

– Ajtók-Ablakok készletrôl, azonnal is! 5 db felett –5%!

– Hôszigetelô rendszerek!

Baumit: listaár –35–40% kedvezmény
Ablonczy: már 1.691 Ft/m2-tôl,
bármely színben, ingyenesen házhozszállítva,
5 cm-es lemezzel – 150 m2 felett!

– Térkô – 6 cm-es szürke 1.790 Ft/m2

– IKO Zsindely 1.380 Ft/m2-tôl

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

www.boltivtuzep.hu
boltivtuzep@profinter.hu

ÉPÍTKEZIK, FELÚJÍT? SEGÍT ÖNNEK A BOLTÍV!

Vasanyagok
Csempék és padlóburkolólapok

Pásztó, Fô út 103.

Tel.: 32/463-594

Július 3–15-ig SZEKRÉNYSOROK
AKCIÓS ÁRON!

• ülôgarnitúrák
• franciaágyak
• kisbútorok

• gardróbok
• szekrénysorok
• konyhabútorok

BÚTORBOLT
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,,A nyár a téllel,
az erkölcs az erkölcstelenséggel,
a tiszta víz a megáradt patakkal
az igaz szó a szennyes áradattal,
napsugár a vészterhes felhôkkel,
szeretet a szeretetlenséggel-
mind benne vannak egy emberi
szívben.
Rajtad, rajtam múlik,
mi marad a színen.”

E csodálatos, szinte prófétikus
szavakat Bogácsiné Szóda Kelemen
Klára, Klári néni 1994-ben megje-
lent verseskötetében olvashattuk.
„Rajtad, rajtam múlik, mi marad a
színen”! Az elmúlt évtizedek sok-
sok megnyilvánulása, megjelent írá-
sok, könyvek, és mind-mind az em-
lékek igazolják, hogy Klári néni
után sok szépség és érték maradt a
színen. 

Egy város életét alapvetôen meg-
határozza, hogy mennyire tiszteli,
ôrzi értékeit, legyenek azok tárgyi
vagy szellemi értékek. Szóda Kele-
men Klári néni, Pásztó szellemi ér-
tékei közé tartozik, és a város odafi-
gyelô vezetése – az elmúlt ciklusban
és jelenleg is – kiemelten gondozza
a megôrzendô értékeket. Mindenki,
aki kapcsolatba került Klári nénivel,
megérezte, hogy itt valami szép, ki-
mondatlanul is nagy érzés munkál.

Tóth Sándor költô, volt ország-

gyûlési képviselô írta az idézett ver-
seskötet utószavában: „Még van-
nak, akikben él az elveszett Éden
utáni vágy. Klári néni közéjük tarto-
zik. Egy élet megpróbáltatásai,
gyötrelmei után is leírja: «Szeretnék
még élni, sok-sok szépet látni…»”
Ez a vágy – az emberek és a szülô-
föld, Pásztó iránti szeretete vitte, ve-
zette kezét, hogy lejegyezze, át-
mentse nekünk és az utánunk jövôk-
nek emlékeit, üzenetét; megörökít-
ve az elmúlt évtizedek paraszti vilá-
gát, a tiszta szép emberi kapcsolato-
kat, szokásokat saját családján be-
mutatva. 

A 77. Ünnepi Könyvhéten a ha-
gyományos, szép könyves ünnepen
a városi könyvtárban rendeztük meg
Klári néni posztumusz kötetének az

,,Egy nagygazda család élete Pász-
tón a XX. Század elsô harmadá-
ban.” címû bemutatóját. A kéz,
amely a gondolatokat feljegyezte,
lehanyatlott, de az utókor számára
rögzített emlékek itt vannak, olvas-
hatók, és Sisák Imre polgármester úr
Klári néninek tett ígérete teljesült:
megjelent a Hármas lakodalom c.
elôzô könyv folytatása Pásztó Város
Önkormányzatának támogatásával.
Köszönjük! 

Június 8-án az Ünnepi Könyvhét
nyitóprogramjaként, meghitt han-
gulatú könyvpremieren ismerhették
meg az érdeklôdôk a könyvet. Dr.
Lengyel Ágnes fômuzeológus, a
könyv lektora meleghangú, szakértô
értékeléssel ajánlotta a kötetet, ki-
emelve néprajzi, helyismereti jelen-
tôségét, és a szerzô, Szóda Kelemen
Klára betegségében is aktív közre-
mûködését, mellyel segítette a kötet
megjelenését. Sisák Imre polgár-
mester úr emlékezô szavai Klári né-
ni Pásztó életében játszott szerepét
hangsúlyozták, szeretetteljesen fel-
idézve emberi, közéleti nagyságát
is. Mind verseskötete, mind a két
prózai mû megbecsült értéke váro-
sunknak. A jelenlévô rokonok, is-
merôsök, érdeklôdô Pásztóiak rész-
leteket hallhattak a könyvbôl, a MI
Színjátszó Csoport tagjai: Balázs
Ágnes, Fehér Rózsa és vezetôjük dr.
Szabó Irén szép tolmácsolásában.
Az egész varázslatos délutánt
Sturmann Jenôné mûvészeti vezetô
és tanítványai: Lukács Bálint,
Baranyi Tamás, Lóránt Éva korhoz
és témához hû csodálatos muzsiká-
lása foglalta keretbe. Köszönjük
mindannyiuknak! Ezen a délutánon
szeretettel tisztelegtünk Klári néni
emléke elôtt, megköszönve munkál-
kodását, halálon is átívelô üzenetét,
melyet könyve utószavában írt: 
„Kívánok erôt, egészséget, nyugodt,
derûs életet / Szeresd családodat,
minden emberséget / Békés legyen
álmod, és az ébredésed / Kívánok
minden jót Pásztó Városának
Kicsiknek, nagyoknak, rokonoknak,
barátnak / Átölelô békét az egész vi-
lágnak!”

Gerhát Gyuláné

SZVITA:

Hazám

Cafrangos felhôk
úsznak az égen,
repülô bukkan
mögülük éppen.

Távoli hegyek
kéklenek messze,
erdeik vadja
homályba veszve.

Szívesen lennék
távolban én is,
gond nyomja vállam,
maradok mégis!

Jó lenne szállni,
madárként élni,
de ez a hazám,
itt kell remélni!

Tetteink sora
gyöngyfüzért alkot.
Tegyetek azért,
amit akartok!

Házunkban, hazánkban
jobb lesz majd élni!
Sohse kell, sohse kell
hazát cserélni!

Nincs szíve, akinek
hazája nincsen!
Osztozzunk mindnyájan
ezen a kincsen!

2006.05.22.

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

Könyvbemutató a városi könyvtárban

Múltidézô



Az óvodákban kétféle fejlesztô
program alapján neveljük a
gyermekeket. A Százszorszép
Óvoda nevelési programjában
prioritásként kap helyet a kör-
nyezeti nevelés, az egészséges
életmód, a mozgás, melyekhez a
mindennapi tevékenység integ-
rációjában jelenik meg a kom-
munikáció, zenei élmény vizuá-
lis ráhatás. Olyan óvodai élet
megteremtésén fáradozunk,
melyben a környezet és az
egészség harmonikus egysége
érvényesül.

Feladatunk a természettôl egyre
távolabb kerülô kisgyermekek ér-
deklôdésének felkeltése az erdô
élôvilága iránt, valamint az egész-
ségvédelmi és környezetvédelmi
nevelés hangsúlyozása, komplex
érvényesítése. Az erdei progra-
munkban olyan természetes élet-
helyzetekben adódnak különbözô
tevékenységek, amelyek a sokféle

tapasztalás során a gyermekeket
felfedezésekhez, izgalmas kutatá-
sokhoz juttatják.

A gyermekkert és a Hétpettyes
Óvodákban a lépésrôl lépésre
óvodafejlesztô program alapján
neveljük a gyermekeket. A prog-
ramban a személyiség fejélesztés
fontos alapelve az individualizál-
va szocializálás, melyet a projekt
módszerrel maximálisan meg tu-
dunk valósítani. A hatékony tanu-
lást óvodás korban azok az élet-
helyzetek segítik, amelyekben a
tevékenységek megadják a spon-
tán érdeklôdés, kíváncsiság által
vezérelt felfedezések, a rácsodál-
kozás, a saját élményû tanulás
örömét.

Mind a két program immár tíz
éve jól mûködik. Az eltelt évek
alatt sok jó sikeres témát dolgoz-
tunk fel. A szakmai munkaközös-
ségek úgy döntöttek, hogy veszik
a bátorságot, és fáradtságot ahhoz,
hogy összegyûjtsék és szakmai ki-

advány formájában megjelentes-
sék. 

Egy év alatt elkészültek a kisfü-
zetek. Mindkettôben olyan anya-
got gyûjtöttünk össze, amelynek
segítségével, óvodapedagógus
kollégáink betekintést kaphatnak
az óvodáinkban folyó szakmai
munkánkról. 

Ezeknek a szakmai füzeteknek
a segítségével óvodai nevelômun-
kájukhoz segítséget kaphatnak.
Sok új kipróbált és bevált ötletet
vehetnek alapul tervezô munká-
jukhoz.

A két kiadvány címe: Barátom
az erdô (módszertani segédanyag,
erdei játékok gyûjtemény), Játék-
világ projektgyûjtemény. A szak-
mai anyagok kiadását a Nógrád
Megyei Közoktatási Közalapít-
vány támogatta. Mindkét füzet
megvásárolható óvodánkban.

Opolcsikné Ludányi Éva
Gyermekkert tagóvoda vezetô

12 PEDAGÓGIA 2006. június

Százszorszép hírek
Díjat nyertünk

A Nógrád Megyei Pedagógiai-,
Közmûvelôdési Szakmai Szolgálta-
tó és Szakszolgálati Intézet  a
XXVII. Nógrád Megyei Pedagógiai
Napokhoz kapcsolódóan pedagógi-
ai innovációs pályamunkák elkészí-
tésére alkotó pedagógusok számára
pályázatot  hirdetett meg. A „Bará-
tom az erdô” címû pályamûvel ne-
velôtestületünk II. díjat nyert.

Az erdei nevelés – évek óta folyó
– nemes gyakorlatának egy részét
projektrendszerbe foglaltuk, kiegé-
szítve erdei játékgyûjteménnyel, to-
vábbá egy hetes erdei tábor – álta-
lunk alkalmazott – tapasztalatát,
ajánlatát összegeztük.

A mindig más-más arcát mutató
mátrakeresztesi erdô minden év-
szakban kínálja százszorszép óvo-
dásaink számára a természet kincse-
it. Játszani, barangolni, felfedezni a
gyönyörû természetet csodálni, hív
minket az erdô.

Óvoda pedagógusaink egyre na-
gyobb tapasztalatát a gyermekeink
számára élmény alapú kirándulá-
sok, terepgyakorlatok, színes válto-
zatos alkalmazását tudatosan meg-
tervezett erdei programunkban fo-
galmaztuk meg.

Hisszük és hirdetjük, hogy az er-
dei nevelés személyiségfejlesztô
hatása, gyermekeinkben olyan sze-
mélyiségjegyeket alakít, erôsít,
amely a természet, az élôvilág sze-
retetét, féltését, majdani alakítását
megalapozza.

Az ünnepélyes díjkiosztón büsz-
kék voltunk az erdei nevelésünk el-

ért eredményeire, arra, hogy a pász-
tói Százszorszép Óvoda óvónôi va-
gyunk.

Kerti parti
Akik május 13-án a Százszorszép

Óvoda elôtt közlekedtek hangos
gyermek zsivajra figyelhettek fel,
ami azért volt meglepô, mert szom-
bat volt és a gyermekek között sok
felnôttet is láthattak. A Százszor-
szép Óvoda Margaréta csoportja
tartotta az óvoda történetének elsô
grill partiját, ahová a gyermekek a
szüleikkel, testvéreikkel együtt ér-
keztek. Mindehhez az idô sem lehe-
tett volna kegyesebb. Amíg az apu-
kák a grillsütô körül sürögtek-fo-
rogtak, addig az anyukák elôkészí-
tették az ebédhez való finomságo-
kat.

Az óvoda körüli bemelegítô futás
után a játékos családi ügyességi ve-
télkedô következett, melyen min-
denki lelkiismeretesen részt vett. A
jó verseny jutalma az addigra elké-
szült finom ebéd és különbözô apró
játékok voltak. Egyetlen ovis sem
maradt ajándék és – az óvó nénik jó-
voltából – fagylalt nélkül. Míg a
gyerekek folytatták önfeledt játéku-
kat, addig az apukák, anyukák elbe-
szélgettek a mindennapokról, job-
ban megismerték egymást.

A Margaréta csoport szülôi mun-
kaközössége nevében ezúton szeret-
nénk kifejezni köszönetünket Sárik
Jánosné intézményvezetônek, hogy
lehetôséget biztosított rendezvé-
nyünknek, Illés Rudolfné Piroska
óvó néninek, Holtner Gyôzôné Lí-

dia óvó néninek az ötletes verseny-
számok lebonyolításáért és Adorján
Lászlóné Marika dadus néninek a
segítségéért. 

Boldog szülinapot 
Százszorszép Óvoda!

Színes szalagok, lufik… Ez a lát-
vány fogadja a kapun belépô kis-
gyermekeket.

Óvodánk ez évben 30 éves lett. Iz-
gatottan készültünk erre a napra.
Második alkalommal rendeztük
meg az Ovi Olimpiát, ezzel is emlé-
kezetessé téve óvodánk születés-
napját.

Az olimpiai öt karikát  tartó gyer-
mekek elôtt színes szalagokkal ke-
zünkben vonultunk ki valamennyi-
en az olimpia indulójára. Ezen a dél-
elôttön játékos versengések során –
futás, kötélhúzás, magasugrás, cél-
ba dobás, kosárra dobás, sorverse-
nyek – mutatták meg ügyességüket,
gyorsaságukat, erejüket és bátorsá-
gukat kisgyermekeink.

Jutalmul mindenki részesült a fi-
nomságokban, a legügyesebbek em-
léklapot is kaptak.

„Éljenek a Gyöngyök!”– hangzott
a gyermekek örömujjongása. Ebben

az évben a vándorserleget a
Gyöngyvirág csoport nyerte el.

Az udvaron felállított légvárat ké-
sô délutánig csoportonként vették
birtokba a gyermekek.

Kedves meglepetés volt a Dózsa
György Általános Iskola 2.b. osztá-
lyos tanulói, a Cserfeskések színjá-
téka Németh Józsefné vezetésével,
akik Lázár Ervin meséjét adták elô,
mindannyiunk örömére.

„Boldog, boldog, boldog szüle-
tésnapot, kívánjuk, hogy legyen
még sok ilyen szép napod!”– éne-
keltük együtt és száz színes lufival
jártuk körbe óvodánkat.

Illés Rudolfné
tagóvoda vezetô

Szakmai kiadványok az óvodából Vidám napok a
Hétpettyesben

A május a gyermekek számára a
meglepetések, a különleges túrák,
kirándulások, a legszebb ünne-
pek, a vidám tevékenységek hó-
napja. Az elsô vasárnapot, az
Édesanyák napját minden cso-
portban színes mûsorral ünnepel-
ték meg a gyermekek. 
Izgatottan várták az erre az idôszak-
ra tervezett buszos kirándulásokat,
minden csoport részt vett kis túrá-
kon, kirándulásokon is. Vidám ka-
cajuktól volt hangos a Kishegy ol-
dala, teteje, alja. A nagyok mesz-
szebbre indultak, világot látni. Bu-
dapestre, Repülôtérre, Bábszínház-
ba, Szilvásváradra, a Szalajka-völ-
gybe vízesést, vadakat csodálni. El-
fáradva, mégis örömmel, sok él-
ménnyel tértek haza. A legkisebbek
állatkertben (Jászberényben), Mát-
rai Kisvasúttal Gyöngyösön,
Mátrafüreden jártak a gyermekek
szüleikkel, nagymamájukkal együtt.
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A Canon Hungária Kft. országos pá-
lyázatot hirdetett a magyarországi
általános és középfokú közoktatási
intézmények számára. 2004. szep-
temberétôl kezdôdôen több mint két
éven keresztül minden oktatási hó-
napban egy megye és egy fôvárosi
kerület közoktatási intézményét tá-
mogató közhasznú/kiemelten köz-
hasznú alapítvány pályázhat a nagy
értékû digitális eszközökre.

Az adott hónapban a pályázó is-
kolák diákjai pedig, az iskola által
benyújtott pályázattól függetlenül
indulhatnak az „Az én digitális isko-
lám” egyéni különdíjért.

A pályázat fô célja a hazai közok-
tatás támogatása, a digitális kultúra
oktatásának terjesztése. Ennek érde-

kében a digitális eszközökkel foly-
tatott oktatás területén már kiemel-
kedô eredményeket felmutató, illet-
ve azok felhasználásának magas
színvonalú és kreatív jövôbeli lehe-
tôségeit felvázoló közoktatási intéz-
mények a Canon Hungária Kft. fel-
ajánlásában térítésmentesen juthat-
nak nagy értékû digitális irodatech-
nikai eszközökhöz (nyomtató és
másológépek, multifunkcionális be-
rendezések, lapolvasók, digitális
fényképezôgépek és videokamerák,
kivetítôk).

A „Canon – A digitális iskolá-
kért” pályázatra 2006. márciusában
Nógrád megye, valamint Budapest
XX. és XXII. kerületének közokta-
tási intézményei (általános iskolák,
szakiskolák, szakközépiskolák és

gimnáziumok), illetve az ott tanuló
diákok nyújthatták be nevezéseiket.

A pályamunkákat 2006. április 6-
án értékelte a pedagógiai, környe-
zetvédelmi és informatikai szem-
pontokat vizsgáló zsûri, melynek
tagjai voltak: Demény Krisztina,
környezetvédelmi megbízott – Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Miniszté-
rium; Mallász Tibor, kutatás-fej-
lesztési projektvezetô, fôtanácsos –
Informatikai és Hírközlési Minisz-
térium; Miltényi Gábor, közoktatási
informatikai osztályvezetô – Okta-
tási Minisztérium; Török F. László –
Canon CEE, marketing kommuni-
kációs vezetô; valamint Guttray
László – Canon Hungária Kft., PR-
vezetô.

A kiírás feltételeinek megfelelô
pályázatokat a zsûri tagjai egymás-
tól függetlenül elôzetesen is értékel-
ték, így a végsô sorrend az egyes ka-
tegóriákban elért pontszámok ösz-
szegzésével alakult ki. Így született
meg a végeredmény, melynek értel-
mében Nógrád megyében a Tehet-
séges Pásztói Gyermekekért Alapít-
vány támogatásával iskolánk érde-
melte ki a Hónap Digitális Iskolája
címet, hiszen a maximálisan meg-
szerezhetô 260 pontból 222-ôt ért el.

A pályamunkánk minden kategó-
riában elérte a felajánlott díjak el-
nyerésére jogosító minimális pont-
számot, így végül a következô esz-
közöket és szolgáltatásokat kaptuk
meg: „A bíráló bizottság döntésé-
nek eredményeként a pásztói Dózsa
Gy. Általános Iskola, a „hónap digi-

tális iskolája” cím keretén belül
30.000 ív másoló-nyomtató papírt,
1db iR1610 típusú másoló nyomtató
berendezést 30.000 másolatig érvé-
nyes szervízszolgáltatással, 1 db
LVS3 típusú multimédia projectort,
1db Canon MV800 digitális video-
kamerát, 3 db filmbeolvasásra is al-
kalmas  CanonScan 5200F szken-
nert, 5 db Canon Pixma ip3000 típu-
sú tintasugaras nyomtatót, 3 db di-
gitális fényképezôgépet nyert.”

A pályázat készítôi: Mucsina
Csabáné, Kissné Agócs Mária,
Bago Péter, Mucsina Csaba, Sánta
Adrienn és a diákok: Herczeg Júlia,
Széles Alexandra, Bódi Alexandra,
Ihracska Dániel, Nagy Blanka, Si-
sák Zsanett.

„Az én digitális világom” egyéni
pályázat díjazottjait egyedi értéke-
lése után választotta ki a zsûri. 

A pontozás végeredményeként
Bognár Kilián Károly, 5. b osztá-
lyos tanulónk III. díjat kapott – aki
digitális technikával készült grafi-
káival illusztrálta saját verseit, a jö-
vô iskolájáról pedig szellemes
PowerPoint alkotást küldött, s ezzel
egy PSA4 sorozatú digitális fényké-
pezôgépet nyert el.

Az elért eredmény dicséretes, mu-
tatja mennyire fontos a „ma iskolá-
jában” a szeretô pedagógus munka
mellett a legmodernebb eszközök
használata. Gratulálok, az iskolának
további szép eredményeket kívá-
nok. 

Szivák Ilona igazgató
Dózsa György Általános Iskola

Iskolánk lett március digitális iskolája

A húsz, harminc centiméter hosz-
szú, lapított rögbilabdához hasonlí-
tó gyümölcse ma már a hazai áruhá-
zakban is megvásárolható. Ha
hagyják rendesen megérni, akkor
íze a barackhoz hasonlít, de annál
teltebb, kicsit gyantás zamattal.
Ezért sokan a mangót a gyümölcsök
királyának tartják. A hosszú ko-
csány miatt egy magyar agráregye-
temi professzor „madzagon lógó
óriási szilvának” keresztelte el.

Eredeti ôshazája Délkelet-Ázsia,
közelebbrôl valószínûleg Assam és
Burma. Innen terjedt el a világ vala-
mennyi trópusi és szubtrópusi vidé-
kére. Hozzánk legközelebb Izrael
Állam területén termeszthetô. Va-
don trópusi óriásfa. Kultúrában 8-10
méternél magasabbra nem hagyják
növekedni. Épszélû, lándzsa alakú
leveleinek hossza 10-tôl 40 centi-
méterig variál. Virágzata mézes illa-
tot árasztó barka.

A mellékelt felvétel 2005 novem-
berében Brazíliában készült a
Pernambuco állambeli Petrolina vá-
ros közelében, ahol a mangó a gyü-
mölcstermelô fazendák egyik fôter-
méke. Neve portugál nyelven a
manga, a mangóültetvény pedig a
mangeira. Brazília északkeleti ré-
szén szinte ideálisak a körülmények
a trópusi gyümölcsök termesztésé-
re, mivel egy évben 3000 órán át süt
a trópusi nap, a hômérséklet még éj-

szaka is ritkán sülylyed 20°C alá, a
Sao Francisco folyó vizével pedig
kiválóan lehet öntözni.

Termelési ciklusa (metszéstôl a
szüretig) kb. 200 nap. A leszüretelt
mangót elôször néhány napra „fejjel
lefelé” egy állványra rakják, hogy a
csomából kicsöpögjön a tejnedv. Ez
a folyadék ugyanis bôrgyulladást
okozhat. Ezután a gyümölcsöket
megmossák, méret szerint válogat-
ják, majd puha textillel bevont hen-
gereken szabályosan kifényesítik.
Szüret idején hûtôkamionok százai
viszik a termést Recife, Natal és
Fortaleza kikötôibe, ahol hûtôhajó-
kon folytatódik a mangó útja az
észak-amerikai és az európai fo-
gyasztók felé. Persze bôven marad a
belföldi piac számára is, ahol a man-
gó olcsó gyümölcsnek számít és a
kispénzû európai turista is kedvére
fogyaszthatja (1 szem kb. 40 Ft., 2
szem mangó pedig már kiadós étke-
zésnek számít). Rendszetani beso-
rolás: Osztály: Dicotyledonopsida,
kétszikûek; Rend: Terebinthales,
fûszerszagúak; Család: Anacardia-
ceae, szömörcefélék

Dr. Hír János

Mangifera indica L

MangóSzvita:

TAVASZI

ZSONGÁS

Zsendül a fûszál, zöldje üde,

selymesen friss a rétnek füve.

Álmosan mászik kis katica,

rálel és játszik víg Katika.

Nyílik a pitypang, 

sárga a föld,

illata körben mindent betölt.

Friss, üde szellô símogató,

rét füve lágyan hajladozó.

Nap sugarában nyílik a táj,

jácint szirmára pille leszáll.

Zizzen a kis méh, rigó felel,

s érzed a szíved is, 

hogy énekel.
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2006. június 3-án délután a Mûvelô-
dési Központ emeleti helyiségében
ünnepélyes keretek között nyitotta
meg kapuit a Pásztói Ifjúsági Klub,
azaz a PIK. A megjelent szép számú
vendéget (fiatalt és a klub létreho-
zását támogató felnôttet) Antalné
Prezenszki Piroska, az intézmény
igazgatója, a klub „megálmodója”
köszöntötte. 

„Kedves Vendégek, Fiatalok,
Tisztelt Támogatók! Örömteli do-
log egy munkahelyi közösség és ve-
zetôje számára, ha új szolgáltatás in-
díthat útjára… Külön rangot ad az
eseménynek, hogy egy új ifjúsági
intézményt nyitunk a közmûvelôdé-
si intézményen belül, hiszen a Pász-
tói Ifjúsági Klub önálló térrel, önál-
ló szakember irányításával mûködô
egység lesz a továbbiakban.

Az emeleti övezet az elmúlt évti-
zedek során többé-kevésbé mindig a
fiatalok színtere volt. Középiskolás
voltam, amikor már a pásztói fiata-
lok kedvelt szórakozási helye volt a
terem. Táncos, élôzenés rendezvé-
nyek helyszíne, ahová „fel kellett
nôni”, hogy elôször eljöhessünk.

Többen elmondták, hogy a Mezei
Pisti, Nyulas által vezetett klub
meghatározó volt életükben, ko-
moly barátságok, életre szóló pár-
kapcsolatok születtek itt. A klubte-
vékenység Nyulas távozásával nem
szûnt meg, Antal Péter, majd Antal
Tibor követte ôt a közösségépítés
nem könnyû útján. Egy évtized után
aztán nem jött a fiatalabb generáció,
megszûnt a klub, hiszen a régiek
családot alapítottak, építgették eg-
zisztenciájukat, nevelték csemetéi-
ket.

Faludy Sándor igazgató polgári
casinó létrehozásával kísérletezett a
helyen, egy-egy igényes irodalmi,
zenei, képzômûvészeti esemény
fémjelezte az idôszakot, felnôtt kö-
zösségi találkozóhellyé azonban
nem sikerült válnia. 

Majd jött a disco mindent elsöprô
idôszaka, évekig mûködött bérle-
ményként ez a zenés-táncos szóra-
kozási forma intézményünkben is
szombati napokon. Majd a mozi
épületébe költözött (ami nem oko-
zott számunkra igazi bánatot, a ki-
esô bevételi forrástól eltekintve),
szerepcserével vállaltuk a mozi mû-
ködtetését, az emeleti térnek azon-
ban az intézmény az elmúlt 5-6 éve
nem talált igazi funkciót. És most is-
mét eredeti céljának megfelelôen a
Pásztói Ifjúsági Klub megnyitására
gyûltünk össze!

Amikor az elmúlt év ôsszén veze-
tôi pályázatom elbírálása során, fel-
vázoltam az ifjúsággal kapcsolatos
elképzeléseimet, már élt bennem az

ifjúsági klub terve, lehetséges mû-
ködési formája. Akkor arra tettem
ígéretet, hogy másfél éven belül, vi-
szonylag kevés ráfordítással meg-
nyitható lesz a klub.

Be kell vallanom, ebben téved-
tem. Az egyik tévedés pozitív ki-
csengésû, hiszen nem kellett másfél
év a megnyitáshoz, elegendô volt rá
8 hónap, ellenben jóval komoly
anyagi ráfordításra volt szükség,
mint reméltem. 

Amikor a funkcióját tervezgettük,
sokan érezték úgy: megoldás lehet
arra, az áldatlan állapotra, hogy a
pásztói és városrészi fiatalok a dél-
utáni, hétvégi szabadidejüket nem
tudják hol eltölteni. Hét közben
100-120 gyermek és fiatal veszi
igénybe az intézményt az amatôr
csoportok, klubok tagjaként, hétvé-
gékre és a szünidôre azonban nem
tudtunk folyamatos kikapcsolódási
formát kínálni. Ehhez ugyanis egy
barátságos, otthonos, többfunkciós
térre van szükség, ami lehetôséget
nyújt a kötetlen szabadidô eltöltés-
re, a baráti találkozásra, csevegésre,
e mellett tartalmas programok szín-
tere is lehet.

A NET Caffe és az újságböngész-
de a korszerû, aktuális ismeretek,
információk megszerzésének helye
lehet, a TeaHáz lehetôséget biztosít
majd a meghittebb beszélgetések-
nek, bemutatóknak. A nagyobb tér
közösségi játékok, elôadások, vetél-
kedôk, bemutatók helyszíne kíván
lenni, amit még egy pódiummal
megtoldottunk. Mód lesz közös
filmnézésre, FilmKlub mûködteté-
sére. Aki pedig csocsózni, zenét
hallgatni, beszélgetni jön ide egy
üdítô, tea, vagy fagylalt mellet, az is
itthon találhatja magát, hisz alko-
holmentes büfé mûködik a nyitva-
tartási idôben.

Jó idôben a terasz kellemes be-
szélgetési helyszín, a mûvelôdési
központ udvarát szintén be szeret-
nénk vonni a tevékenységben. Már
áll kinn a mászófal, de szabadtéri
ping-pong asztalt, tekét, kosárpa-
lánkot szeretnénk felállítani, kerti
bútorokat kirakni. Ehhez még meg
kell találni a támogatókat, ám a sza-
badtéri rész bevonásával jelentôsem
bôvülne a klub kínálata.

Február óta Pusztai Anett szemé-
lyében egy kiváló, fiatal kolléganô-
re találtunk, aki elsô hallásra azono-
sulni tudott a tervekkel, és azonnal
munkához látott. Megszervezte az
Ifjúsági Mûhelyt, elindította a Film-
klubot, pályázatokat írt a leendô if-
júsági közösség tartalmi munkájá-
nak színesítésére, a Harry Potter
klub vezetôje és egy hónap óta fá-
radhatatlanul dolgozik kétkezi mun-
kával is a klub megvalósításán. Ô

lesz Zentai Evelinnel együtt ennek a
helynek a háziasszonya, a progra-
mok koordinátora, hiszen bebizo-
nyosodott, hogy mindkét kolléga
(már koruknál fogva is) hatékony
kapcsolatot tud kiépíteni a fiatalok-
kal. Megköszönöm eddigi munkáju-
kat és kívánok további eredményes
munkát.

A Klub komoly összefogással jött
létre. A pásztói honlap Fóruma lehe-
tôséget kínált az elmúlt hónapokban
arra, hogy elmondjuk elképzelése-
inket, kérjük a gyakorlati segítséget,
ami jött is. Egy hónappal ezelôtt a
téma iránt érdeklôdôket egy találko-
zóra invitáltuk, felvázolva elképze-
léseinket és bemutatva az akkor
még üres helyet. Soha nem tapasz-
talt összefogással négy hét alatt el-
készült a Klub. Be kell vallanom,
hogy sokkal kisebb változtatásnak
is örültünk volna, de a támogatások
révén belsôleg egy teljesen meg-
újult terepet kaptunk. A felújítás
összege eddig 1 millió 300 ezer fo-
rint, aminek töredékét tudta csak áll-
ni az intézmény, a többi polgármes-
ter úr, vállalkozók, egyéb támoga-
tók kisebb-nagyobb adományaiból,
munkatársaim és a fiatalok kétkezi
munkájából adódott össze.

Szeretném kiemelni a fiatalok po-
zitív hozzáállását, hiszen az ô akará-
suk nélkül mit sem jelentene a szép
helyszín. Hiszem, hogy akkor érez-
hetik igazán magukénak a klubbot,
akkor becsülik meg igazán, ha ab-
ban a saját elképzelésük, munkájuk
is benne van.

Szlogenünk ezért: Pásztó a fiata-
lokért – Fiatalok Pásztóért! Pásztó
összefogott annak érdekében, hogy
igényes helyet biztosítson a fiata-
loknak, a fiatalok pedig tartalommal
tölthetik meg az ott folyó munkát.
Ebben természetesen nem marad-
nak magukra, az intézmény napi
szakmai segítséget nyújt számukra.
Kollégáim és magam nevében eh-
hez kívánok sok sikert, és tartalmas
perceket.”

Rendhagyó volt az ifjúsági klub
érdekében történô összefogás, rend-
hagyóra sikerült az átadás is. Hár-
mas megnyitóra készültünk! Az ön-
kormányzat részérôl a legtöbb segít-
séget nyújtó Sisák Imre polgármes-
ter urat kértük fel a Klub megnyitá-
sára. A felnôtt támogatói körbôl
anyagilag és erkölcsileg Plecskó Pé-
ter vállalkozó nyújtotta a legna-
gyobb támogatást, ôt választottuk  a
támogatói körbôl. A fiatalok képvi-
seletét az Ifjúsági Mûhely nevében
Takács Dorottya adta.

A Klub elsô rendezvényeként
Pusztai Anett megnyitotta a buda-
pesti KAOZ Street Art kiállítást,
amelynek képei néhány hétig színe-

sítik a klub falait. A megnyitót és a
köszönetnyilvánító fogadást köve-
tôen a fiatalok birtokba vették a
Klubbot, valamennyi szolgáltatóhe-
lyét kipróbálva. 

A pünkösdi ünnepeket követôen
meghatározott nyitvatartási idôben,
jelképes havi 200 forintos klubtag-
sági díjjal, igazolvánnyal vehetôk
majd igénybe a Klub szolgáltatásai
(kedd és péntek között, naponta
13.00–20.00 óráig, szombaton
16.00–22.00 óráig).

Mindehhez tartalmas idôtöltést
kívánnak a mûvelôdési központ
munkatársai.

Plecskó Péter köszöntôje, aki el-
fogadta felkérésünket, ám családi
esemény (esküvô) miatt nem tudott
jelen lenni a megnyitón, de küldött
egy köszöntô szöveget:

„Tisztelettel és szeretettel kö-
szöntök minden Kedves Jelenlévôt!
Nagyapám bölcs szavaival kezde-
ném, aki ezt mondta: „Tanulj és al-
koss, mert amit kemény munkával a
fejedbe vertél, az örökre a tied ma-
rad. Tanulj, mert ez adja meg a Te
értékedet, alkoss, mert ez hozza lét-
re, határozza meg a létedet és élette-
red.” 

Amit itt Pásztón ez a kis csapat
létrehozott, legyen mindenki szá-
mára példaértékû. Összefogással,
sok-sok kitartó munkával el lehet
érni mindazt, amit célul tûztünk ki
magunk elé.

Erre buzdítom a fiatalokat is, a
mai ifjúságot. Merjenek álmodni,
nagy célokat kitûzni és valósítsák is
meg azokat. A haladás, az új, a fo-
lyamatosan változó világ formálása
az Ô feladatuk. Mindenki a saját si-
kerének kovácsa, és az egyéni sike-
rek, a sikeres emberek vihetik elôre
a közös jövônket! A Klubnak kö-
szönhetôen létrejövô kis közösség,
vagy közösségek formálódó gon-
dolkodással, közös akarattal, az
egyéni sikereket összefogva hatal-
mas értéket képviselnek.

Kedves Fiatalok! Legyetek Ti is
sikeresek, hiszen ebbôl mindenki
profitálhat. Amennyiben elakadtok
a kitûzött célok megvalósításában,
merjétek kérni és kérjétek az idô-
sebbek véleményét, segítségét! A
segítés, a támogatás a mi felada-
tunk.

Tisztelt Megjelentek! Közös aka-
rattal és összefogással létrejött egy
hely, amit a fiatalok, az ifjúság, és
mi, akik segédkeztünk benne, ma-
gunkénak érezhetünk.

Kívánom, hogy a Pásztói Ifjúsági
Klub minden érdeklôdô számára
hasznos idôtöltéssel szolgáljon. A
tagoknak és vezetôknek sok sikert,
remek bulikat, programokat és jó
közösségi életet kívánok.

A Klub munkájához minden to-
vábbi erkölcsi és anyagi támogatá-
somat felajánlva köszönettel és tisz-
telettel, egy lelkes támogató:
Plecskó Péter

Igényes találkozóhely a fiatalok számára

Megnyílt a Pásztói Ifjúsági Klub
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MÁTRA
– a mátrakeresztesi 
katasztrófa évfordulóján –

Néz a szemünk, lép a lábunk, 
Kincsünk vagy és 

gazdagságunk.
Mindenkié vagy, s az enyém.
Boldogságom küldöd felém.

Te vagy hitem, te vagy 
vágyam.

Ôrzöd békém, fûtöd lázam.
Fáid között él a testem.
Illatukat belélegzem. 

Lelkem mélyen benned 
lakom.

Hiányodtól megszomjazom.
Forrásaid mellett alszom,
Hûs vizüktôl ég az arcom.

Ösvényeid végig járom,
Szép helyeid megtalálom.
Magas bérce és csörgô patak.
Szalamandrák, fürge vadak. 

Várak, sziklák, barlangszájak.
Történetük mind ránk várnak.
Egészséges jó levegô.
Édesanyánk itt az erdô.

Vigyáz ránk, és büntet néha.
Tiszteletünk mikor léha. 
Óvjuk egymást, és szeressük!
Ezt a törvényt ne feledjük.

Szabó Zoltán

Szakképzések 
a Mikszáthban

Érettségi utáni minôségi szak-
képzések indulnak szeptem-
ber 1-tôl a Mikszáth Kálmán
Gimnázium, Postaforgalmi
Szakközépiskola és Kollégi-
umban. Felvételi vizsga nél-
kül lehet bejutni mindegyik
szakképzési formába:

POSTAI ÜZLETI
ASSZISZTENS
– középfokú, egyéves

GAZDASÁGI 
INFORMATIKUS
– emelt szintû, két éves

Jelentkezési határidô: 2006.
augusztus 26.
Részletes információ:
www.mixat.sulinet.hu
Telefonon: 32/460-791
Tájékoztató: Pásztó, Rákóczi
út 1. – gazdasági iroda
Jelentkezési lap: letölthetô a
www.mixat.sulinet.hu honlap-
ról. Telefonon: 32/460-791, –
személyesen: Pásztó, Rákóczi
út. 1. – gazdasági iroda
Minden jelentkezônek kollé-
giumi férôhely is biztosított.

„Muzsikál az erdô” Mátrai Mûvészeti
Napok programjából

NYÁRI CSALÁDI SZOMBATOK
a MÛVELÔDÉSI KÖZPONTBAN és a ROMKERTBEN

JÚNIUS 24. – SZENT IVÁN NAP
JÚLIUS 29. – KULTUR UTCA

AUGUSZTUS 19. – ROCKFESZTIVÁL

SZENT IVÁN NAP
JÚNIUS 24. (SZOMBAT) 14.00 – 22.00

14.00 – Szabadtéri játékok, ügyességi vetélkedôk, kézmûves foglalkozások 
(100 Ft/alkotás) a Mûvelôdési Központ elôtti téren

15.00 – Rendôrségi és Tûzoltó bemutató,
kerékpáros ügyességi verseny a sétálóutcában

17.00 – CSALÁDI MOZI:
Nanny Mcphee – a varázsdada. Belépôjegy ára: 200 Ft

19.00 – NYÁR ESTI MUZSIKA
az Akkord Fúvós Együttes mûsora 
a Romkertben, a kolostorrom hajójában

21.30 – A LÁNGLIDÉRCEK TÛZNYELÔ AKROBATA SHOWJA

Kiegészítô programok:
Internet, csocsó, zenegép, folyóirat olvasó, teaház, büfé 
a PÁSZTÓI IFJÚSÁGI KLUBBAN
Falmászás (400 Ft), Paint Ball (100 Ft) – a Mûvelôdési Központ udvarán,
Pónilovas sétakocsikázás a városban (300 Ft) – indulás a Mûvelôdési Központ
elôl
Kirakodóvásár:
kézmûvesek, játék, édesség, büfék, szerencsekerék – a sétálóutcában
Csúszdás ugrálóvár – Oskolamester házánál a Romkertben

Mindenkit szeretettel várunk!

A VÁROSI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT és SISÁK IMRE POLGÁRMESTER

Szvita: 

TAKARÍT A TAVASZ

Takarít már a Tavasz és
kinyitja az ablakot,
kényes-fényes ragyogóra 
tistogatja 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 fûzfaág 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!

2006.07.01. Nyitórendezvény –
Bátonyterenye – Maconkai tó

14.00 óra: Megnyitó – közremûködik:
Pallagi László az EGERERDÔ Zrt.
vezérigazgatója, Dr. Pethô József az
Országos Erdészeti Egyesület elnöke,
Vanya Gábor Bátonyterenye város
polgármestere
14.30 óra: Néptánc találkozó – Muzsla
néptánc együttes, Nógrád néptánc
együttes, Gyerekcsoportok, 
Fúvószenekari találkozó – Bátonyte-
renyei Bányász Fúvószenekar. (Kar-
nagy: Bertók Zoltán), Accord Rézfú-
vós Kisegyüttes, Salgótarjáni Rézfú-
vós Kvintett. (Mûvészeti vezetô: Sza-
bó István)
19.00 óra: Táncház – Reggeltôl „Mu-
zsikál az erdô” horgászverseny. Je-
lentkezés, információ: 30/229 5177.
Délután: eredményhirdetés.

2006.07.02. Pásztó 
14.00 óra: Templomkoncert a Szent
Lôrinc római katolikus templomban.
Köszöntô: Dr Varga Lajos segédpüs-
pök. Fellép: Sárosi Dániel orgonamû-
vész, Breznyán István trombitamû-
vész 

2006.07.02. Mátrakeresztes
17.00 óra: Erdei séta az erdei koncert
színhelyére. Indulás az Óvár vendég-
lôtôl. Túravezetô: Szabó Lajos erdô-

mérnök. 18.30 óra: Köszöntô: Sisák
Imre Pásztó város polgármestere 
Erdei koncert – Fellépnek: Pásztói ze-
neiskola, Royal Fanfar Ensemble (ba-
rokk trombitások) Mûvészeti vezetô:
Gucz György. Tábortûz, borkóstoló

2006.07.05. Dorogháza – Fô tér
Köszöntô: Dr. Pilmayer Nándorné
polgármester,
18.00: Bellon rézfúvós kvintett kon-
certje. Mûvészeti vezetô: Kovács Ta-
más. Falusi vendéglátás

2006.07.06. Mátraalmás
15.00 óra: Erdô mellett nem jó lakni?!
c. elôadás az erdô és az ember kapcso-
latáról. Dr. Szomszéd András nyugal-
mazott fôlevéltáros elôadása 

2006.07.08. Galyatetô

15.00: óra Erdei koncert a szálloda
elôtt lévô 140 éves bükk erdôben.
Fellépnek: Primavera fúvósötös. Mû-
vészeti vezetô: Kerényi Judit.
Köszöntô: Stuller András polgármes-
ter. 16.00 óra: A „Mátra erdôségei” c.
kiállítás megnyitója (Grand Hotel Ga-
lya) 18.30 óra: Erdei koncert: Buda-
pest Rézfúvós Kvintett. Mûvészeti ve-
zetô: Petz Pál.

2006.07.08. Mátramindszent
15.00 óra: Templomkoncert a Római
Katolikus templomban. Köszöntô:
Molnár Gábor polgármester. Fellép-
nek: Barokk trió. Mûvészeti vezetô:
Matin Enikô, Sárosi Dániel orgona,
Breznyán István trombita.

2006.07.09. Zárórendezvény
Fenyvespuszta

Részletes program, információk:
www.egererdo.hu/muzsikal;
www.forestpress.hu 
Tourinform: 
06/32-553-320/38; 32-355-551
EGEREDÔ Zrt. 
Bátonyterenyei Erdészete 
06/32-553-060
E-mail:
batonyterenye.erd@egererdo.hu

Szabó Lajos
Muzsikál az Erdô Alapítvány elnöke
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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

Kényelem Bútorbolt

Egy fordulóval a bajnokság be-
fejezése elôtt a Jobbágyi elleni
utolsó hazai találkozón már baj-
nokcsapat pásztói felnôtt és if-
júsági együttes számára az el-
sôségért járó aranyérmeket Ju-
hász Károly valamint Vass Jó-
zsef a megyei másod osztályú
bajnokság déli csoportját irá-
nyító szövetség bizottságának
vezetôségi tagjai adták át. 
A felnôtt találkozó kezdete elôtt
a vendégek játékosai egy-egy
szál szegfûvel köszöntötték a
bajnokságot nyert pásztói
együttest. A felnôtt találkozó
kezdôrúgását Tömpe Károly
törzsszurkoló és a város polgár-
mesterének fia, Sisák Máté vé-
gezte el. Ezen a napon az ifjúsá-
giak és a felnôttek is számtalan
góllal terhelték meg a vendégek
csapatainak hálóját.

Labdarúgás: magasabb osztályba léphetnek

Aranyérem a pásztói focistáknak
Zelenka 

emlékfutás
Június 3-án tizennegyedik alkalom-
mal, ezúttal Balassagyarmat – Ôrha-
lom – Szécsény – Rimóc 22,4 km-es
útvonalán rendezték meg Zelenka
Istvánnak, az SBTC egykori legen-
dás atlétájának méltó emléket állító
félmaratoni országúti futást. 

A rimóci sportcsarnokhoz érkezô
ötös élbolyban a szécsényi színekben
indult fôszervezô Tepkor Zoltán, a
salgótarjáni Józsa Gábor és Mátrai
László hosszútávfutó, Szabó Gábor
balassagyarmati ultramaratonista
mellett nagy vastaps közepette a
Pásztó városát képviselô Zentai Jó-
zsef teljesítette elsôként a kijelölt tá-
vot. Célba érés után a népes érdeklô-
dô közönség elôtt tartott történeti
megemlékezésbôl kiderült a fél-
maratonit ezúttal is sikerrel teljesítô
Mecser Lajos sokszoros magyar baj-
nok atlétánk, olimpikonunk, EB-
csúcstartónk mellett Zelenka Pista
bácsi másik „tanítványa“ éppen vá-
rosunk jelenlegi sporttanácsnoka,
Zentai József volt.

Szemsérülését követôen a tájfutó
sportágból az atléták táborába át-
rándult Zentai József a napokban,
négy versenyszámban is rajthoz állt
Tatán az edzôtábor rekortán pályá-
ján rekkenô hôségben lebonyolított
XXIV. Nemzetközi Nyílt Magyar Ve-
terán Atlétikai Bajnokságon. 

A sokrétû pásztói sportoló osztrák,
cseh, szlovák, volt olimpikonok,
országos bajnokok, válogatott ver-
senyzôk társaságában már a nyitó
versenyszámban a 10 km-es gya-
loglásban a rajtvonalra állt. Zentai
az M50 kategóriában 68 perc 33
mp-es idôvel magyar bajnoki
aranyérmet szerzett. Az 5000 m-es
síkfutás népes mezônyében repülô-

rajtot véve 20,15.65 perces idôvel
már a második országos bajnoki cí-
mét szerezte. Másnap ifjúkori ver-
senyszámával, a hármasugrással is
megpróbálkozott, de szerencsét-
lenségére a második ugrásnál be-
vérzéses belboka sérülést szenve-
dett. Végül az ezüstérmes helyen
végzett. A kétnapos nemzetközi
magyar bajnokság záró számában a
3000 m-es akadályfutásban már
befáslizott bokával rajthoz álló
pásztói versenyzô komoly buzdí-
tást követôen 14 perc 19 mp-es idô-
vel a harmadik országos bajnoki
aranyérmét is begyûjtötte. Ezzel a
teljesítménnyel Nógrád megye
legeredményesebb szenior atléta-
futó versenyzôje lett.

Atlétika

Három bajnoki arany Tatáról
Sport turmix

Karate
A pásztói karatékák az elmúlt hetek-
ben ismét remek eredményeket értek
el. A Sió kupa nemzetközi versenyen
a Bp. Ganz-Kesjár Klubból átigazolt
többszörös magyar és Európa Bajnok
Csincsik Sándor a junior korosztály-
ban kumitében elsô helyezést ért el. 

Országos diákolimpia
Az áprilisi területi diákolimpián elért
sikert folytatva a Shotokan Karate
Klub versenyzôi a május 7-én Duna-
keszin megtartott országos diákolim-
pián is remek eredményeket értek el.
Katában (formagyakorlatban) 1. he-
lyezést ért el: Balogh Péter, Fujdiar
Beáta, 2. helyezést ért el: Scheili Esz-
ter, 3. helyezést ért el: Balogh Natália.
Kumitében (küzdelemben) 1. helye-
zést ért el: Balogh Péter, 3. helyezést
ért el: Lôrik Dominik, Balogh Natália,
Palcsok Klaudia.

Két országos bajnoki cím
A közelmúltban a szlovákiai Budca
térségében négy nemzet kétszáz tájfu-
tójának a részvételével megrendezett
kétfutamos a finnországi eb-re kvali-
fikáló erdész tájfutó bajnokságot a
pásztói Zentai József nyerte, majd
május elején a Tipo háromfutamos
nemzetközi ranglista verseny keretén
kategóriájában a Magyar Köztársaság
2006 évi tájfutó bajnoki címét is el-
nyerte. A fiatalabb szenior korosz-
tályban a mátrakeresztesi Erdélyi
Gyula szerezte meg a bajnoki címet,
míg felnôtteknél a pásztói Hugyecz
Zoltán a második helyen végzett. 

Fehérvári Zsolt a bajnok
Május derekán Herend térségében le-
bonyolított országos tájfutó diákolim-
pia döntôben az Fiú V. korcsoportban
a pásztói Mikszáth Gimnázium tanu-
lója Fehérvári Zsolt végzett az élen.


