
Rajeczky Benjaminra (1901–
1989), a város szeretett és mind-
máig nagy becsben tartott „Béni
bácsijára” emlékeztek november
11-én a pásztói városi könyvtár-
ban a zenetudós és népzenekuta-
tó szerzetes pap születésének
105. évfordulója alkalmából.

A megemlékezésen az egykori
munkatársak és tanítványok idéz-
ték meg a mester felejthetetlen
alakját. Sisák Imre polgármester
köszöntôjében elmondta: a tele-
pülés mindvégig kiemelt figye-
lemmel készült az évfordulóra. 

– Bár Egerben született, ô volt
az utolsó pásztói ciszterci perjel, s
a város ezer szállal kötôdik hozzá
és teljes mértékben magáénak
vallja páratlan személyiségét. Re-
méljük, ma örömmel tekint le
ránk az égi hazából, hiszen törek-
szünk arra, hogy méltón szolgál-

juk emlékét – emelte ki Sisák Im-
re polgármester. 

Ezután dr. Tari Lujza és dr. Tóth
Margit zenetörténészek, Kerekes
Károly nyugalmazott ciszterci
apát, Szende László történész és
Mezei János karnagy beszéltek a
gregorián zene és a népzenetudo-
mány kiváló mûvelôjérôl. 

A visszaemlékezésekbôl kiraj-
zolódott: Rajeczky Benjamin a
derû, a jóakarat, az életkedv, a bi-
zalom, a bölcsesség erejét hordoz-
ta magában. Rajeczky Benjamin
Zircen döntött az életre szóló szer-
zetesi hivatás mellett. 1917-ben
lépett be a rendbe, s az idô tájt már
magas szinten vezette az ottani
gregorián kórust is. Innsbrucki ze-
netörténeti és teológiai tanulmá-
nyai befejeztével középiskolai ta-
nár lett Budapesten. Ekkor szövô-
dött mély és mérföldkônek tekint-
hetô kapcsolata Kodállyal, akinek

1960-tól közvetlen helyettese lett
az MTA népzenekutató csoportjá-
ban. Kodály halála után tíz évig
vezette a csoport munkáját. – Ak-
koriban egy szerzetes pap nem áll-
hatott akadémiai intézmény élén,
így Rajeczky Benjamint 1970-ben
nyugdíjazták, de ô haláláig segí-
tette az MTA Zenetudományi In-
tézetét mint nyugalmazott fômun-
katárs – mesélte az egykori mun-
katárs és tanítvány, Tari Lujza, aki
– akárcsak a többi méltató – nem

gyôzte hangsúlyozni a zenetudós
szeretetteljes közvetlenségét, em-
beri nagyságát.

A beszédeket követôen rövid
hangversenyre került sor, melyen
a helyi zeneiskola tanárai és diák-
jai is közremûködtek, majd Gaál
István a tudós papról készült film-
jét vetítették le. Pásztó városa a
zenetörténész egykori lakhelyénél
és sírjánál a kegyelet virágaival
tisztelgett a nagyhírû szerzetes
emléke elôtt.
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Reform, javuló egészségügyi színvonal, 
de hol vannak a betegek érdekei?

Az országos és helyi médiák veze-
tô híreként szerepel az egészség-
ügyi reform, a magyar egészség-
ügy átalakítását célzó törvényter-
vezetek. A pásztói kórház jövôbe-
ni mûködését veszély fenyegeti.
Sisák Imrét, Pásztó város polgár-
mesterét kérdeztük a jelenlegi
helyzetrôl?

– Úgy látszik tízévenként aktuá-
lis kérdésként vetôdik fel a pásztói
Margit Kórház léte, vagy nem lé-
te. Városunk lakói biztosan emlé-
keznek még az 1995-96-os terve-
zett kórház bezárási akciókra. Há-
la Istennek a 10-11 évvel ezelôtti
történésekre pozitívan tekinthe-
tünk vissza, hiszen nem hogy
megmaradt a kórházunk, hanem
két ütemben közel 2,5 milliárd fo-
rintos rekonstrukciót hajtottunk
végre. Most azonban ismételten
újabb viharfelhôk gyülekeznek a
pásztói Margit Kórház felett. 

– 2006. nyarán többször nyilat-
koztam, hogy a pásztói Margit
Kórház a pásztóiaké. Nyilván ez
jelenleg, de a lehetséges változá-
sok után sem módosul, már a tu-
lajdonjogot illetôen. Sokféle
pletyka kering a kórház privatizá-
cióját illetôen. Ezek rosszindulatú
híresztelések, sem én, sem az ön-
kormányzat újonnan megválasz-
tott Képviselô-testülete nem szán-
dékozik olyan döntést hozni,
amely a Margit Kórház tulajdon-
lását megváltoztatná. Azt azon-
ban látni kell, hogy a mostanság
csak kapacitás szabályozási tör-
vénytervezetnek nevezett anyag
jó néhány kórház esetében kriti-
kus helyzetet teremthet. Ez azt je-
lenti, hogy azok a kórházak, ame-
lyek kiválasztásra kerülnek az
egészségügyi kormányzat részé-
rôl semmiféle aktív fekvôbeteg el-
látó tevékenységet nem végezhet-
nének 2007. július 1-tôl. Egészen

konkrétan a mi félelmünk az,
hogy a döntéstervezet alapján a
pásztói kistérség, mintegy 34.000
lakója és a más településekrôl
gyógyulni vágyó betegek Pásztón
sem szülészeti, sem egyéb nô-
gyógyászati, sem sebészeti, sem
belgyógyászati fekvôbeteg ellá-
tásban nem részesülhetnének a
pásztói Margit Kórházban. 

– Elképzelhetô valamilyen meg-
oldási lehetôség? Mi vezethetett
idáig?

– Én optimista ember voltam,
vagyok és leszek, de úgy gondo-
lom, hogy most valóban közvet-
len veszély fenyegeti a kórházat,
illetve az ott gyógyulni vágyó be-
tegeket. Azt még tudomásul vet-
tük, hogy korábban bevezették a
volumen korlátot és a degresszív
finanszírozást, amely forrásokat
vont el a Margit Kórháztól. Ennek
ellenére a kórházunk mûködését
pénzügyi források hiánya nem gá-

tolta. 2006. késô tavaszán azon-
ban már nagyon komoly elvoná-
sokról kaptunk híreket. Az elsô
információk szerint havonta
2006. július 1-tôl az úgynevezett
95 %-os volumenkorlát miatt 15
millió forinttal tervezték csökken-
teni a Margit Kórház egészségbiz-
tosítási pénztári finanszírozását.
Ez a volumenkorlát azt jelenti,
hogy a kórházunk 2003. évi telje-
sítményének a 95 %-át finanszí-
rozták volna részünkre. 

– Nos a baj az, hogy egy úgyne-
vezett kódkarbantartás alapján
már csak a 2003. évi teljesítmény
82-84 %-át fizetik meg részünkre.
Ez konkrétan azt jelenti, hogy
2006. október-, november-, de-
cember hónapra várhatóan 18,2
millió forinttal kevesebb forrást
kapunk az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztártól havonta. Ez
csak 2006-ban 54,6 millió forint

folytatás a 3. oldalon

Zenetörténész, népzenekutató, szerzetes

Rajeczky Benjamin emléknap
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A pásztói kistérségben Phare tá-
mogatással jelentôs mértékû szo-
ciális program valósult meg. 
A közel két éves fejlesztés ered-
ményeirôl adtak számot a prog-
ram irányítói, Sisák Imre és Mé-
száros Sándor.

– Elsôként Sisák Imrét Pásztó
Város Polgármesterét, a 17 part-
nerszervezet képviseletében eljá-
ró  szervezet vezetôjét kérem rövi-
den mutassa be a programot.

– Pásztó Város Önkormányzata,
mint pályázati gesztor az Európai
Szociális Alap által mûködtetett
Phare program révén 2004. no-
vember 1-tôl, 22 hónapon keresz-
tül kapott lehetôséget arra, hogy
pályázatában bemutatott 16 part-
nerével (Területi Gondozási Köz-
pont Pásztó és 15 térségi önkor-
mányzat) közösen valósítsa meg
tervezett fejlesztéseit.

A program célul tûzte ki a ked-
vezményezettek területén hiány-
zó, vagy hiányosan mûködô szo-
ciális szolgáltatások fejlesztését
tartós munkanélküliek foglalkoz-
tatásba történô bevonásával. 
A tervezetten 90%-os támogatott-
sági arányú, 235 millió Ft össz-
költségû projekt megvalósítása jó
minôségben, határidôre megtör-
tént, melybôl a teljesség igénye
nélkül a következô eredményeket
szeretném megemlíteni.
1. A célcsoport foglalkoztatása

Az 57 fôs célcsoport több szintû
kiválasztása a jelentkezô 113
fôbôl, 2004 decemberében tör-
tént meg. Ôk 2005. január 1-tôl,
18 hónapon keresztül védett
munkahelyeken munkába áll-
hattak. Közülük 31 fô Pásztón a
Területi Gondozási Központ-
ban, 26 fô pedig a partner ön-
kormányzatoknál (Palotás, Szi-
rák, Mátraszôlôs, Jobbágyi,
Héhalom, Alsótold, Felsôtold,
Kozárd, Kutasó, Bokor, Cser-
hátszentiván, Vanyarc, Szar-
vasgede, Egyházasdengeleg,
Bér) került foglalkoztatásra.
A program 8 fô roma származá-
sú személyt (Pásztó 4 fô, Szirák
3 fô és Egyházasdengeleg 1 fô)
alkalmazott. 

2. A célcsoport képzése
A foglalkoztatottak közül 18 fô
részére szociális gondozó és
szervezô, 2 fô irodavezetô és 2
fô gyermek-és ifjúságvédelmi
aszszisztens OKJ-s képesítés
megszerzését tette lehetôvé a
program, teljes anyagi támoga-
tottsággal. Ezen túl 6 célcso-
porttag támogatott OKJ-s szo-
ciális gondozó és ápoló képzé-
sen vesz részt, mely 2007-ben
zárul. Vállalt kötelezettségün-
ket így 7 fôvel túlteljesítjük.

3. Beruházások:
A legnagyobb beruházás jelle-
gû feladat Pásztón valósult meg
a 12 férôhelyes Gyermekek Át-
meneti Otthonának beindítása
(8,2 m Ft) és egyéb beszerzés
kapcsán (2.6m Ft). A menedzs-
ment elhelyezésére 2,5 m Ft-ot,
és 1 db mikrobusz beszerzése
5,7 m Ft költöttünk.
Ezen kívül 3,4m Ft értékû esz-
közbeszerzések történtek a
Palotási, Jobbágyi Idôsek
Klubjában. 
Béren 1db mikrobusz beszerzé-
sére nyílt lehetôség 3,5 m Ft tá-
mogatással.

4. Továbbfoglalkoztatás:
Pályázatunk sikeres megvalósí-
tásának köszönhetôen az 57 fôs
célcsoportból, 39 fô 18 hóna-
pon   keresztül történô tovább-
foglalkoztatása ez év júliusától
indult.
– Ezen információkból kitûnik,

hogy az elnyert program nem csak
pénzügyi, hanem szakmai és veze-
tôi szempontból is jelentôs volt.
Hogyan sikerült mindezt jó szin-
ten koordinálni, kérdezem Mészá-
ros Sándort a projekt vezetôjét.

– Meggyôzôdésem, hogy mint
minden nagyobb program, vagy
projekt jó elôkészítés után, csak
megfelelô színvonalú csapatmun-
kával és az ellenôrzô, felettes
szervek jó hozzáállásával valósít-
ható meg ilyen színvonalon. 
A város vezetése részérôl jó dön-
tés volt, a menedzsment Nagyné
Angyal Ágnes szakmai vezetô,
Dancsi Diána projekt asszisztens
(fôállású foglalkoztatottak) kivá-
lasztása és a pásztói polgármesteri
hivatalban történô elhelyezése.
Kis csapatunk munkáját jelentôs
mértékben erôsítette, hogy a prog-
ram pénzügyi szakfeladatait a
rendkívül nagy tapasztalattal ren-
delkezô IPESZ dolgozói Tóth Jó-
zsefné, Siraky Lászlóné végezték,
Mikula Zoltánné, a projekt pénz-

ügyi vezetôjének irányításával. E
mellett a foglalkoztatottak mun-
káját 12 segítô szakember, a me-
nedzsment tevékenységét pedig a
Fejlesztési Tanács vezetôjeként
Bartus László osztályvezetô segí-
tette.

Az Európai Uniós és Hazai for-
rást is tartalmazó projektünk kivi-
telezésénél nem újdonság, hogy
munkánkat négy szintû ellenôrzé-
si és jóváhagyási folyamat betar-
tásával kellett végeznünk. Termé-
szetesen ezt részünkrôl nagymér-
tékû bürokráciának érzékeltük -
részben igaz -, de tudomásul kell
vennünk azt, hogy minden támo-
gató szervezet pontosan látni sze-
retné, hogy forrásait csak a pályá-
zatban vállalt feladatokra és az
egyeztetett feltételekkel költse el. 

Részünkrôl elmondható, hogy a
Támogatási Szerzôdésben vállalt
kötelezettségeinket mind a 16
partnerünkre vonatkozóan teljesí-
tettük, sôt több esetben túlteljesí-
tettük. A szakmai Zárójelenté-
sünk  ellenôrzés és jóváhagyás
alatt van. A program harmadik
pénzügyi lehívása, valamint a be-
ruházásokat végzôk ÁFÁ-jának
részbeni igazolása a Szerzôdô Ha-
tóságnál most van folyamatban. 

A sokszor feszültségektôl sem
mentes, jó színvonalú munkát kö-
szönöm mindenkinek, aki valami-
lyen módon hozzájárultak projek-
tünk megvalósításának sikeréhez.

– Polgármester Úr, hogyan ér-
tékeli a közel negyed milliárd fo-
rint értékû program térségi meg-
valósítását?

– Az elôzôekben bemutatott
munkát és az így realizált eredmé-
nyeket nagyra értékelem, mert a
projektet megvalósító szakembe-
rek jelentôs mértékû és igen ma-
gas színvonalú munkát végeztek,
elôsegítve ezzel a forráshiányos
önkormányzatok tevékenységét,
melyet ez úton köszönök.

Sikeres szociális programzárás

A program szervezet képviselôi

Új kórházigazgató
Dr. Boczek Tibor, a több szakvizs-
gával is rendelkezô sebészorvos
személyében új igazgatója van a
pásztói Margit Kórháznak. A kun-
szentmiklósi származású, Szegeden
diplomázott, egészségügyi mene-
dzser szakon végzett fôorvos a szol-
noki és a mezôtúri kórházban dol-
gozott évekig. Pásztóra három esz-
tendeje költözött a családjával
együtt. Céljának tekinti, hogy irá-
nyítása alatt a Margit kórház regio-
nális gerontológiai centrummá, va-
lamint mozgásszervi rehabilitációs
gyógyító intézménnyé alakuljon át,
mégpedig úgy, hogy közben az ak-
tív ellátás is megmaradhasson. Ez a
kórház finanszírozási korlátai miatt
csak a meglévô ágyszám-szerkezet
kialakításával lehetséges. Most
azonban azért kell Pásztón küzdeni,
hogy ne korlátozódjon kistérségi
krónikus ellátó-központi szerepre
az intézmény. 
A kórház új igazgatója szerint jók
az intézmény adottságai, de az álla-
mi finanszírozási lehetôségek szû-
kítik mûködésének kereteit. 
Pásztón a kórház új részlegében je-
lenleg belgyógyászati és mûtéti
blokk mûködik. Itt az orvosi szak-
mák bôvítését célozná meg az új
kórházvezetés. A mûtô részlegen
érsebészeti és plasztikai sebészeti
mûtétekkel szeretnék a jelenleginél
jobb kihasználtságot biztosítani. Új
profilt is szívesen látnának a bel-
gyógyászaton, ahol kardiológusra
volna szükség, ám kérdés, hogy
kórház marad-e a kórház, és mit fi-
nanszíroz itt  az egészségbiztosító.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk Pásztó és Nógrád me-
gye lakosságát, hogy 2006. október
25-én megalakult a 2006. október 23.
Pásztó nevû csoport. Célja, jelezni a
magyarságnak, hogy a rendôri bruta-
litások nem ijeszthetik el azokat,
akik nemzet tisztességét és a jogálla-
miságot megkerülhetetlen és semmi-
vel össze nem mosható értéknek tart-
ják. A csoport tagjai minden este 6
(18 óra) és 7 között történelmi emlé-
kezô és a jogállamiság tiszteletben
tartását követelô sétán vesznek részt
a helyi ’56-os események színhelyei-
nél. Hívunk mindenkit, aki céljaink-
kal és elképzelésünkkel egyetért,
csatlakozzon sétánkhoz, erôsítse so-
rainkat. Kezdeményezzük, hogy
minden településen alakuljanak ha-
sonló célú, de a helyi adottságoknak
megfelelôen tevékenykedô csopor-
tok. Csoportunk megalakulásáról tá-
jékoztatjuk: a Magyarok Világszö-
vetsége elnökségét, a Magyar Nem-
zeti Bizottság 2006-ot (a Kossuth té-
ri akciók szervezôit), a Hír TV-t, a
Nógrád megyei Hírlapot, a Pásztó
TV-t, valamint a helyi nyomtatott és
elektronikus sajtót.



forráskivonást jelent a Margit
Kórháztól: az aktív fekvô, króni-
kus és járó beteg ellátástól. Ez ön-
magában is tragikus és 2007-re
180-200 millió forint éves forrás
kiesést jelentett volna. Most azon-
ban már az Egészségügyi Minisz-
térium honlapján olvasható az az
elôterjesztés, amely a kormány ré-
szére benyújtandó, „az egészség-
ügyi ellátórendszer fejlesztésérôl”
szóló törvénytervezetet tartalmaz-
za. Ez a törvény lesz hivatott el-
dönteni elfogadása esetén, hogy
mely kórházak végezhetnek aktív
gyógyító ellátást és mely kórhá-
zak válnak krónikus, ápoló egész-
ségügyi intézményekké. 

Mindenki hallhatott már arról,
hogy lesznek úgynevezett súly-
ponti kórházak. Ezek alapvetôen a
megyei kórházak, egy-egy me-
gyében lévô speciális ellátást vég-
zô szakkórház, illetve a nagyobb
megyékben több kórház is betölt-
het súlyponti kórházi ellátó funk-
ciót. Negyvennyolc ilyen nevesí-
tett intézményrôl tudunk, ame-
lyek között például a békéscsabai
városi kórház sem szerepel.
Ugyanakkor a megmaradó ágy-
számra a Regionális Egészség-
ügyi Tanácsoknál lehetne pályá-
zatot benyújtani a kórházaknak.
Most arról folyik a vita, hogy
2006. november 15-én milyen
elôterjesztés kerüljön a kormány
elé. Az a változat, amely nevesíti
azon intézmények körét, amelyek
még pályázhatnak aktív kórházi
ágyakra, vagy az a változat, amely
nem nevesítené ezeket, hanem a

Regionális Egészségügyi Taná-
csokra bízná ezen kórházak meg-
nevezését az ágyszámok elosztá-
sával egyetemben. 

Azt, hogy melyik variáció gyô-
zedelmeskedik még nem tudjuk,
azt viszont igen, hogy az alternatí-
váktól függetlenül 9000 aktív bel-
gyógyászati-, sebészeti-, szülé-
szeti-, urológiai-, fül-orr-gégésze-
ti stb. ágy megszûntetését terve-
zik. A pásztói kórházat pedig ne-
mes egyszerûséggel, azon kórhá-
zak közé sorolták be, amely nem
pályázhatna aktív ellátásra. Pász-
tón nem az a kérdés, hogy marad-
e a szülészet és a nôgyógyászat,
hanem az, hogy egyáltalán a kró-
nikus ellátáson kívül marad-e ak-
tív ellátó fekvôbeteg intézmény.
Pásztót és térségét tehát az a ve-
szély fenyegeti, hogy az egész-
ségügyi kormányzat megszünteti
a szülészet-nôgyógyászat, sebé-
szet és a belgyógyászat aktív
ágyainak fenntartásához szüksé-
ges finanszírozást. 

Mi lehet a kiút? – tehetjük fel a
kérdést önmagunknak. A rövidtá-
vú pénzügyi problémák megoldá-
sára többféle lehetôség is kínálko-
zott. Ezek közül az elsô annak a
közös pályázatnak a benyújtása
volt, amelyet kezdeményezésünk-
re a salgótarjáni, a balassagyar-
mati és a pásztói kórház közösen
nyújtottak be, az EüM 6,5 milliár-
dos keretére 2006. október 20-ig.
Az így elnyerhetô pályázati pénz-
eszköz maximum 200 millió fo-
rint lehet. Errôl egyébként 2006.
november 15-ig dönt az egészség-
ügyi miniszter. A másik intézke-

dés az önkormányzat által kezde-
ményezett átvilágítás, amelynek a
végén intézkedési terv került elfo-
gadásra a bevételek növelése és a
kiadások csökkentése érdekében.
Ez persze még egyszer mondom
csak tûzoltáshoz elégséges.

A kórház léte, vagy nem léte,
ezt követôen a kormány és a parla-
ment kezében van. A törvényter-
vezetre, amely a pásztói és jó né-
hány kórház sorsát fogja eldönteni
sajnos kevés ráhatásunk van.

– Hogyan tovább a jövôt illetô-
en?

– A törvénytervezet társadalmi
vitája során az egyik önkormány-
zati érdekszövetség küldöttjeként
kifejtettem abbéli véleményemet,
hogy a Regionális Egészségügyi
Tanácsokra kellene bízni a súly-
ponti kórházakon kívül elosztan-
dó ágyszámok kórházak közötti
megoszlását. Beszéltem arról a
betegeket fenyegetô kérdéskörrôl
is, hogy jó néhány nógrádi, vala-
mint az Észak-Magyarországi ré-
gióban lévô település lakói az ún.
50, illetve 30 km-es ellátási körön
kívül kerülnek. Gondoljunk csak
bele laikusként, hogy milyen esé-
lye van a túlélésre egy sziráki,
bujáki, ecsegi lakosnak mondjuk
szívinfarktus, agyvérzés, vagy pl.
egy méhen kívüli terhesség eseté-
ben, ha a pásztói kórházban meg-
szûnik az aktív ellátás és Salgótar-
jánba, Hatvanba, vagy más kör-
nyékbeli kórházba kell gyógyke-
zelésre szállítani. Ezekben az ese-
tekben nem félórák, órák, hanem
néhány perc is beláthatatlan
egészségkárosodást okozhat a be-

tegnek. Mindezeket a dr. Molnár
Lajos miniszter úrhoz eljuttatott
levelünkben is megírtuk. Az jól
látszik, hogy az egészségügyi re-
form eldöntött tény, mint fô csa-
pás, de az egyáltalán nem mind-
egy, hogy mindezt hogyan hajtják
végre. Pásztó Nógrád megye má-
sik két kórházával egyetemben
hajlandó egy egészséges kompro-
misszum megkötésére, amely
struktúraváltást eredményezhet,
de véleményem szerint a jelenlegi
kapacitás szabályozási törvény
nemcsak a 98 éve eredményesen
mûködô pásztói Margit Kórházat
és több száz dolgozóját érintené
hátrányosan, hanem a megye la-
kosságának egészét. Itt szeretném
még megemlíteni, hogy a kórház
jövôbeni mûködését segítendô
egy élô Európai Uniós pályáza-
tunk van folyamatban, amelyet az
Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács is támogatott,
továbbá a pásztói kórház azon ke-
vés fekvôbeteg ellátó intézmé-
nyek közé tartozik, amely még ma
is rentábilisan mûködik, nincs
szállítói tartozása, illetve hitel ál-
lománya. 

– Bízom abban, hogy az egész-
ségügy átalakítása és a 9000 aktív
ágy leépítése csak egy elképzelés,
amely a józan szakmai érvek hatá-
sára változhat. Szeretném, ha
2008-ban a Margit Kórház fennál-
lásának 100. évfordulóját aktív
gyógyító intézményként ünnepel-
hetné Pásztó és térsége, s a Margit
Kórház közel 300 dolgozója –
zárta nyilatkozatát Sisák Imre.

Reform, javuló egészségügyi színvonal, 
de hol vannak a betegek érdekei?
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folytatás az 1. oldalról

A „Magyar Tudomány Napja
2006” keretében szervezett ren-
dezvénysorozathoz csatlakozva a
Magyar Innovációs Szövetség, az
Oktatási és Kulturális Minisztéri-
ummal és a Duna Televízióval kö-
zösen 2006. november 8-án hirdet-
te meg a 2006/2007. évi Országos
Ifjúsági Tudományos és Innováci-
ós Versenyt.

A Verseny gyôztesei képvisel-
hetik Magyarországot az EU Fia-
tal Tudósok Versenyén, az Intel
ISEF tudományos olimpián, vala-
mint egyéb tudományos világ-
kongresszusokon.

A Magyar Innovációs Szövet-
ség által szervezett Országos Ifjú-
sági Tudományos és Innovációs
Versenyeken díjazásban részesült

és a hazai versenyhez kapcsolódó
nemzetközi rendezvényeken részt
vett fiatalok 2005. szeptemberé-
ben létrehozták a Magyar Fiatal
Tudósok Társaságát (MAFI-
TUD).

Egyénileg vagy kétfôs csapatba
szervezôdve pályázhat minden
1986. október 1. és 1993. augusz-
tus 31. között született fiatal.
Egyetemisták, fôiskolások közül
csak elsôévesek vehetnek részt a
versenyen, akkor ha a pályázati
munkát az egyetem, fôiskola
megkezdése elôtt végezték.  Pá-
lyázhatnak a határon túli magyar
fiatalok is.

A pályázat eredményhirdetése
2007. júniusában. Részletes infor-
máció: www.innovacio.hu portál-
ról tölthetô le.

Innovációs verseny
A városi önkormányzat képviselô-
testülete rendkívüli ülését novem-
ber 6-án tartotta. A fontos napiren-
dek közül elsôként a Margit Kórház
finanszírozásának csökkentése mi-
att tárgyaltak. A képviselôk megis-
merték és elfogadták a kórház me-
nedzsmentje által készített intézke-
dések végrehajtásáról szóló tervet.
A testület megállapította, hogy a
terv megvalósulását a továbbiakban
is, még nem ismert tényezô befolyá-
solhatja, ezért a likviditás megôrzé-
se érdekében további alternatív
megoldások kidolgozását írja elô.
Az intézkedési terv alapján havi
bontású finanszírozási ütemtervet
kell készíteni. Ezt követôen  a váro-
si mûvelôdési ház felújítására kiírt
közbeszerzési eljárás eredményé-
nek megállapítására vonatkozó elô-

terjesztést vitatták meg. Elôzetesen
tizenhárom vállalkozó jelezte rész-
vételét a munka elvégzésére, de
csak három váltotta ki a dokumentu-
mokat. A határozat értelmében egy
salgótarjáni építôipari cég nyerte el
a kivitelezési munkát. A testület fel-
hatalmazta polgármesterét a szerzô-
dés megkötésére. A képviselô-testü-
let határozott a mátrakeresztesi Kö-
vicses-patak partfal helyreállítására
kiírt közbeszerzési eljárás ajánlatai-
ról. A négy jelentkezôbôl egy pász-
tói vállalkozást bízott meg a feladat
végrehajtásával. Végezetül a testü-
let tárgyalta a hivatásos önkormány-
zati tûzoltóság használt személy-
gépkocsi értékesítését, s új beszer-
zését, valamint a fiatal házasok tá-
mogatásával kapcsolatos egyedi
döntés meghozatalát.

Finanszírozás és felújítás
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Adva volt egy gondolat, a társa-
ság, hogy ha jobban oda figyel-
nénk, mennyi mindent lehetne
csinálni. Lelkesedtünk, lelkesed-
tünk, s végül a  kezdetben fel-fel-
törô elképzeléseket célirányos
tettek követték, aztán 2006 június
3-án megnyitottuk kapuit a Pász-
tói Ifjúsági Klubnak, illetve ahogy
a  fiatalok egyszerûen nevezik a
PIK-nek.  

Sok más mellett elsôdleges cél-
ként szerepelt a pásztói fiatalok
összekovácsolása. A klubban le-
hetôséget teremtünk a kulturált
körülmények közötti ismerkedés-
re, új baráti kapcsolatok kialakítá-
sára. Vállalkozunk a minden eset-
ben tagjaink elképzeléseihez iga-
zodó, könnyed szórakozás, una-
lomûzô kikapcsolódás megterem-
tésére, mely közös játékokban,
csevegésekben, filmnézésben, il-
letve a programjainkban nyilvá-
nul meg. 

Mint minden más kulturális in-
tézménynek és szervezetnek, ne-
künk szintén céljaink között sze-
repel, hogy ezzel a klubbal is hoz-
zájárulhassunk Pásztó kulturális
életének gazdagításához

Már a nyitást követô elsô na-
pokban, illetve azóta is folyama-
tosan felmérjük a fiatalok igénye-

it. A lelkes ifjúság ötleteibôl sze-
rencsére nem volt hiány, így kön-
nyen tudtunk, illetve tudunk válo-
gatni a megvalósítható programok
közül.

Az állandó programjaink mel-
lett (Filmklub, Duma Party, IKU
BT összejövetele), hallgattunk
már különféle stílusú zenéket,
rendeztünk kártyapartikat, sakk-
versenyeket, Csocsó bajnokságot,
LAN Party-t, rendszeresen meg-
ünnepeljük a PIK tagok szülinap-
jait, szerveztünk Halloween par-
tyt, ahol amellett h. töklámpást
készítettünk, mindenki beöltözhe-
tett valaminek, meghívtunk elô-
adókat, tartottunk rocktörténeti,
asztrológiai elôadást…

De amellett, hogy szórakoztató
programokat szervezünk, szloge-
nünknek megfelelve (Pásztó a fia-
talokért, fiatalok Pásztóért), 2006
október 21-én Tegyük szebbé vá-
rosunkat október 23-a tiszteletére
címmel szemétszedési akciót hir-
dettünk, ahol a résztvevôk (70  fô)
több mint 50 %-a PIK-et képvisel-
te.

Reményeinkhez híven, a jövô-
ben is változatos programokkal
várunk minden meglévô és leendô
PIK Tagot.

Reviczkiné Pusztai Anett 

Pásztói Ifjúsági Klub

Október végén nem
mindennapi bensô-
séges kis családi
ünnepségre készü-
lôdtek a pásztói
Molnár családnál.
A nagy nap apropó-
ját az adta, hogy
Kerékgyártó Ilona,
született 1937. má-
jus 10-én és Molnár
József, született
1930. szeptember
8-án, éppen 50 esz-
tendeje 1956. októ-
ber 26-án fogadtak
egymásnak örök
hûséget.

Ilona néninek
már 16 évesen
munkába kellett áll-
nia. Az elsô munka-
helye a jobbágyi lô-
szerüzem volt. Jó-
zsi bácsi pedig a régiek által még
jól ismert Konti mûhelyben gu-
mijavító inasként kezdte elsajá-
títani a szakmát.

Örök fogadalmukat követôen
két év múlva megszületett a Jó-
zsef névre keresztelt fiúk, aki ma

szakmunkásként a fémiparban
dolgozik. Ilona néniék két uno-
kának Eriknek és Juliettnek
örülhetnek. A Pásztói Hírlap az
aranylakodalom után is további
boldog éveket kíván a Molnár
házaspárnak.

Az aranylakodalmas Molnár család fiukkal
és két unokájukkal

Aranylakodalom

Szolidaritás

November 4-én, az 56-os forradalom eltiprásának évfordulóján a
FIDELITAS pásztói szervezete a „2006. október 23. Pásztó” cso-
porttal közösen köszönetét fejezte ki a lengyel nagykövetségen
azért, hogy október 23-án a lengyelek egy csoportja – mint 50 évvel
korábban az egész lengyel nép – szolidáris volt a Corvin-közi tün-
tetéssel. A képen a résztvevôk egy csoportja és a Nagykövet
Asszony levele a két pásztói csoporthoz.

Köszönet
Ezúton megköszönjük azok támogatását, akik a személyi jövedelemadójuk 1
%-ával támogatták a Pásztói Szabadidô Sportegyesületet. A támogatást az
edzôterem vizesblokkjának javítására, konvektorok javítására és az edzôte-
rem faljavítására használjuk fel. Egyesületünk két kitûnô szakembere angliai
munkavállalás miatt egy idôre megvált a csapatunktól. Különösen a kosár-
labda csapatot sújtotta Czikan István kiválása, mert a krónikus szakember hi-
ány újabb törést jelent az egység terén. Példa nélküli, ami a csapatunknál tör-
ténik, akár a megyei, de fôleg az NB II-ben, hogy edzô nélkül készülnének a
megmérettetésekre. A kijelölt új játékos edzô Reviczki Gábor próbál egysé-
get teremteni. Kiss Sándor a kick-boksz képviselôje is követte Czikan példá-
ját a jobb megélhetés reményében. Miközben nehezedô körülményekkel kell
számolni az egyesületnél minden szakosztálynál, a vezetés próbál helytállni.
Jövôképünk pozitív alakításához nincs kapaszkodó egyenlôre, nem tudni mit
hoz a jövô? A civil szervezetek közül a legsikeresebb ágazat a sport és az ott
folyó közösségi munka, amely pótolhatatlan a társadalom számára. Valahol,
valakiknek fel kellene figyelni erre a húzó ágazatra, mert ettôl is nagyobb baj
állhat be hamarosan. Illés Rudolf
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A tavalyi év során immár harma-
dik Európai Uniós COMENIUS
programban vesznek részt nem-
zetközi partneriskoláival a pász-
tói Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Postaforgalmi Szakközépiskola
és Kollégium magyar-francia két-
tannyelvû tagozatának diákjai és
a koordinátor tanárai Atinsi Auré-
lien és Buttyán Ildikó. 

Az elôzô tanévben – a belga, a
francia, a spanyol, az olasz és a ro-
mán testvériskolával együtt –
nagysikerû képregények készül-
tek a városok történelmérôl, me-
lyek megtekinthetôk a projekt
honlapján – természetesen francia
nyelven, mivel ez a nyelv a mun-
kanyelv. A Pásztóról készült kép-
regény magyar nyelvû változata
megtekinthetô a középiskola hon-
lapján (www.mixat.sulinet.hu),

mellyel egyben megemlékezünk a
várossá nyilvánítás 600. évfordu-
lójáról.

Olaszországi látogatás:
A 2006/2007-es tanév munkái-

nak elôkészítésére gyûltek össze
az olaszországi Casertában, a
programban résztvevô iskolák ve-
zetôi és koordinátor tanárai, az el-
múlt hónap végén.

A feladat egy album elkészítése
lesz, mely bemutatja a települések
sikereit, eredményeit és problé-
máit egyaránt.

Az album mind elektronikus,
mind nyomtatott formában meg-
jelenik a résztvevô országok
mindegyikében.

A program zárásaként megter-
vezendô jövô városa – közösen el-
készítendô makett formájában je-
lenik meg.

Nemzetközi projekt a pásztói gimnáziumban

„Mondd meg hol laksz, 
megmondom ki vagy!”

Projektmunka Casertában

A munka mellett lehetôség volt megtekinteni a Vezúv kráterét és a kö-
zel 2000 éve elpusztított várost,  Pompeit. A fotón Herczegné Varga Ilo-
na, Buttyán Ildikó, Atinsi Aurélien

A pásztói Szent Lôrinc templom
kórusa ez év nyarán négy napot a
kultúra Magyar Városában, Sá-
rospatakon töltött. Az intenzív
éneklés felkészülés volt a 2006.
októberben megrendezésre került
Nógrád megyei egyházzenei talál-
kozóra, valamint a kórus második
CD lemezének összeállítására.
Ezzel kapcsolatban kérdeztem dr.
Gajdics Gábor kórusvezetôt és
Nagyné Angyal Ágnes kórustit-
kárt. A kórus 2005 decemberében
elkezdett CD lemez felvételét és
annak anyagát 2006. február 13-
án véglegesítették. A lemez az
EGLO Magyarország Kft és pász-

tói vállalkozók szponzorálásával
készült el. Sokszorosítása most
van folyamatban, remélhetôleg
pár héten belül megvásárolható
lesz. A nyári kórustáborban az
egyházzenei találkozóra, vala-
mint a város 600 éves évforduló-
jára készültek. Ennek a jelentôs
eseménynek a tiszteletére a kórus
új CD lemez felvételét tervezi,
melyen már világi énekek is fel-
hangzanak. A heti egy alkalom-
mal (péntek esténként) történô
próbák mellett idôközönként tar-
tanak egész napos próbát, vala-
mint 2007 februárjában ismét in-
tenzív munka vár a csapatra.

Sárospatakon készült a kórus

A pásztói Szent Lôrinc templom kórusa

Számítógép-használói tanfolyam 
Pásztó és kistérsége lakóinak a Teleki László Városi Könyvtárban

Könyvtárunk 2006. szeptemberétôl 2007. június 30-ig tartó számítógép-
használói tanfolyamokat tart 90 fô részére számítógépes termünkben (föld-
szint), csütörtöki napokon (3 alkalommal 8.30–16.00 óra). Azoknak a hall-
gatóknak, akik ezen a napon nem tudnak eljönni lehetôséget van más napok
választására is.
Az oktatásokat a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt „A lakosság internet és
elektronikus szolgáltatások ismereteinek elsajátítására szervezett tanfo-
lyamok lebonyolítására” c. pályázat keretén belül valósítjuk meg.

Az tanfolyam ECDL (az ECDL nemzetközileg elismert számítógép-haszná-
lói jogosítvány). Start négy moduljára épül:

Számítástechnikai alapismeretek
Word
Excel 
Információ és kommunikáció (Internet)

A képzéseinkre várjuk Pásztó és kistérsége lakóit, érdeklôdôket, akik szeret-
nének tanulni számítástechnikai tanfolyamunkon.
Az oktatások költsége: 8.000 Ft, az idôtartama 20 óra, csak kiscsoportokat
szervezünk, egy csoport létszáma 6 fô.
A tanfolyam végén tanúsítványt adunk, lehetôség van ECDL Start vizsga le-
tételére is.
A jelentkezéseket a pásztói Városi Könyvtárba várjuk: személyesen Sándor
Gáborné-nál, Bercsényi Gábornál, vagy a 06-32/463361-es telefonon.
E-mail elérhetôségünk: K0155@koznet.hu

Teleki László Városi Könyvtár – Pásztó
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Pásztó, Nagymezô út 16. Tel.: 06-30/2817-947
Nyitva: H–P: 9–16.30, szombaton 9–11.30-ig!

❖ 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!

• karambolos autók szakszerû javítása modern gépekkel
• hôkamrás fényezés, színkeverés
• teljes körû biztosítási ügyintézés

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!

AAAAUUUUTTTTÓÓÓÓCCCC EEEENNNNTTTT RRRRUUUUMMMM
PPPPÁÁÁÁSSSSZZZZ TTTTÓÓÓÓ

KKKK AAAA RRRR OOOO SSSS SSSS ZZZZ ÉÉÉÉ RRRR IIII AAAA ---- JJJJ AAAAVVVV IIII TTTT ÁÁÁÁ SSSS ---- FFFF ÉÉÉÉ NNNN YYYY EEEE ZZZZ ÉÉÉÉ SSSS
Pásztó, Fô út 9. Tel.: 06-32/463-991, 06-30/6869-869

GUMISZERVIZ –  AUTÓMOSÓ –  AUTÓSZERVIZ
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KARÁCSONYI 
AKCIÓ

Fókuszelektron
M Û S Z A K I  S Z A K Ü Z L E T
P á s z t ó ,  F ô  ú t  2 1 .  T e l :  3 2 / 4 6 0 - 0 1 8  
Nyitva tartás: H – P: 8–17 óráig, Szo: 8–12 óráig

• sütô-fôzôlap-elszívó

együttes vásárlása esetén

ajándék 

SIENA serpenyô szett

• sütô-fôzôlap-elszívó-moso-

gatógép együttes vásárlása

esetén

ajándék 

PALMA edény szett

Vásárlási hitelügyintézés 

és részletes felvilágosítás a helyszínen!

• Üvegkerámia fôzôlap

érintôkapcsolós 

vezérléssel

• 4 High Light fôzôzóna

•  biztonságos termosztát

• maradékhô kijelzés

• inox szegély

57.900 Ft

• inox 60 cm-es 

fali páraelszívó

• 740 m3/óra

szívásteljesítmény

•  3 teljesítményfokozat

• Nyomógombos vezérlés

• könnyen tisztítható

54.900 Ft

• 6 programos, 

légkeveréses inox sütô

• “A” energiaosztály

• új típusú Slide zománc

• idôzítô hangjelzéssel

• Ventillátoros páraelszívás

• biztonsági ajtó

54.900 Ft

• 12 terítékes, teljesen

beépíthetô mosogatógép

• “A” energiaosztály

• 6 program, 4 hômérsék-

let, 14 liter vízfogyasztás

• 4 az 1-ben funkció

• Duó Zóna

99.900 Ft
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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

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
Ülôgarnitúrák akciós áron!

AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE

PÁSZTÓ, FÔ ÚT 64.
563-140, 563-142

HASZNOS, 
ALKOTMÁNY ÚT 183.

462-350
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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!

Új olasz étterem:
Pásztó, Fô út 60. (gimnázium mellett)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Mediterrán környezetben PIZZÁK, TÉSZTÁK, GRILLEK, HALÉTELEK,
SALÁTÁK, DESSZERTEK 

széles választékával várjuk kedves vendégeinket!

Az étlapon található ételeinket kiszállítjuk! Házhozszállítás: 06-30/911-8344

R A P I N A T O R E  R I S T O R A N T E
P i z z e r i a  I t a l i a n a

♦ AL RABLO ♦

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

Kölcsey 
Könyvesbolt

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

Könyvek, ajándékutalványok,
CD, DVD, kazetta, óriási
választéka
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– Házhozszállítás 24 tonnáig (daruzással is)!
– Törzsvásárlói kedvezmények!!
– Árengedmények (mennyiségtôl függôen)

Minél többet vásárol, 
annál többet megspórol!

– Betongerendák kedvezô áron pl. EU 48-as 7.320 Ft/db
– Béléstest 199 Ft/db
– Bramac cserép már 1.540 Ft/m2-tôl
– Mediterrán cserép már 1.580 Ft/m2-tôl
– Azzurro betoncserép már 1.420 Ft/m2 -tôl
– Eternit hullámpala magyar (azbesztmentes) 160x110 1.900 Ft/db!!
– RAIKO ereszcsatorna rendszer bevezetô áron! 5 napon belüli szállítás-

sal Plasztizol és Pural bevonattal, 6 színárnyalat, 15 éves garancia!
– Fa ablakok, bejárati- és belsô ajtók, 

mûanyag bejárati ajtók a készlet erejéig!
– Mátratherm 30-as N+F 218 Ft/db-tól leszállítva!
– Mátratherm 38-as N+F 276 Ft/db-tól leszállítva!
– Schiedel kémények kedvezô áron!

ÉPÍTKEZIK, FELÚJÍT? SEGÍT ÖNNEK A BOLTÍV!

BOLTÍV TÜZÉP KFT.
Pásztó, Kossuth út 116/2. 

www.boltivtuzep.hu, boltivtuzep@profinter.hu

Építôanyagok
Alaptól a kéményfedlapig!

Pásztó, Kossuth út 116/2.

Tel.: 32/460-539

Csempék és padlóburkolólapok
már 990 Ft/m2-es 
ártól kaphatók!!

Pásztó, Fô út 103.

Tel.: 32/463-594
SIENA Lakberendezési Áruház
• Pásztó, Csillag tér 14. Tel.: 32/460-012 • 

• Nyitva: 9–17.30, Sz: 8–12.00-ig •

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
Ezüst és Aranyvasárnap nyitva 8–12-ig!

ÖLTÖZTESSE ÜNNEPLÔBE
OTTHONÁT!

Függönyök, sötétítôk,
karnisok, díszpárnák,
karácsonyi terítôk és
szalagok széles válasz-
tékát találja boltunkban.

KARÁCSONYRA

KÖSSÖN, HORGOLJON

KEDVÉRE:
kötô- és horgoló fonalak, gobelinek nagy

választékából!

SZERETTEIT IDÉN IS LEPJE MEG
A KÉTTEX KÍNÁLATÁBÓL!

Márkás nôi és férfi fehérnemûk, hálóruhák
Paplanok, párnák, ágynemûk, ágytakarók

S Z É L E S  T I B O R
KAROSSZÉRIA
javító és autófényezô mester
Pásztó, Ifjúság út 14.

• Allianz Hungaria Biztosító szerzôdött partnere
• Karambolos autók szakszerû javítása gyári technológia szerint
• Hôkamrás fényezés, számítógépes színkeverés
• Meghatalmazás esetén teljeskörû biztosítás ügyintézés
• Szélvédôk cseréje, illeve javítása

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

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
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2006 március utolsó napjaiban
néhány klasszikus rockot kedve-
lô fiatal zenész úgy határozott,
hogy együttest alakítanak. Már
korábban is foglalkoztak ezzel a
gondolattal, de csak ekkor érez-
ték magukat elég felkészültnek
ahhoz, hogy közös zenélésüket
magasabb szinten – és mások
örömére – kezdjék mûvelni. A ta-
gok zöme a „régi”, ’60-as, ’70-es
évek zenéjét kedveli, és a reper-
toárjuk is fôként e kor számait, il-
letve stílusát citálja a mai fiatal
korosztálynak. 

A társulat megalapításának öt-
lete Alapi Szabolcstól (a dobos)
származik, hozzá társult Somos-
kôi Gábor (szólógitár), Tóth Gá-
bor (gitár), Sipos Péter (ének) és
Makuch Csaba (billentyûsök).
Kezdetben csak „maguknak ze-
néltek”, gyakorolgatták a „régi”
idôk magyar slágereit, különös te-
kintettel a P. Mobil nagy számaira
(Utolsó cigaretta, Kétforintos dal,
stb.).

Szorgalmasan gyakoroltak. Idô-
közben az énekes és a két gitáros
kivált a zenekarból. Helyüket
Mátrai Márton (basszusgitár),
Tóth Tamás (szólógitár) és Gaj-
dics Máté (ének) vette át. Az
együttes felvette a Rock Company
nevet, és jelenleg is ebben a felál-
lásban zenélnek. Elsô „koncert-

jük” Mátrakeresztesen volt (az
Apraja néptánc tábor lakóit szóra-
koztatták). Ezt követôen augusz-
tus 20-án Pásztón léptek fel, itt
már meglehetôsen „maradhatós”
színvonalon adták elô számaikat,
melyek között saját szerzemény is
volt. A közönség nagy tapssal fo-
gadta bemutatkozásukat. Ezután
több helyen (Tar, Pásztó), több-
ször is felléptek, a zenéjüket ked-
velô fiatalok – és a nem annyira fi-
atalok (hiszen a hallgatóságukban
már 40 éven felüliek is vannak!) –
nagy örömére.

Az együttes szeretné ezt a stílust
mûvelni a jövôben is, mert szerin-
tük zeneileg – és a szöveget te-
kintve is – nagyon sokat ad a je-
lenkor ifjúságának ez a mûfaj. Mi
pedig, a „kissé idôsebbek” büsz-
kék lehetünk fiainkra. Visszaidé-
zik elmúlt lázadó-korunkat, ôket
hallgatva újra tizenévesnek érez-
hetjük magunkat, és megvalósulni
látjuk Schuszter Lóránt szállóigé-
vé vált szavait: „A rock örök, és
elpusztíthatatlan!”.

Makuch Mihály

Új együttes Pásztón

A Rock Company: Mátrai Márton, Gajdics Máté, Makuch Csaba,  Tóth
Tamás, Alapi Szabolcs

Élet a PIK-ben
A PIK, Pásztói Ifjúsági Klubot je-
lent, mely 2006. június 3-án. nyi-
totta meg kapuit a pásztói fiata-
loknak. A városban minden fiatal
nagy örömmel fogadta, egyre
gyûltek a kíváncsi, életkedvvel
teli tinédzserek.

A PIK gyorsan közkedvelt hely-
lyé vált. Tele van olyan dolgok-
kal, ami megragadja a tiniket: in-
ternet, csocsó, keleti teaház,
dumapartyk, filmklub stb. egyre
többen csatlakoznak, így már na-
gyon jó bulikra is szert tehettünk
jobbnál jobb dj-k személyének
köszönhetôen, de mégis olyan fel-
tételek mellett, hogy cigaretta, al-
kohol és drog fogyasztása a Klub-
ban tiltott! A nyáron sok érdekes
rendezvényen vehettek részt váro-
sunk lakói, melyet a PIK szerve-
zett és bonyolított le. A Klub mag-
ja az IKU BT, Ifjúsági Kulturális
Baráti Társaság, akik nagyon sok
idôt szenteltek a PIK megnyitásá-
nak elôkészületeiben. A Klubot
azért is keresik fel sokan, mert sok
tini, barátokra, új ismerôsökre te-
het szert, akikkel megbeszélheti
kamaszkori problémáit. Én sze-
mély szerint szeretem, mert folya-
matosan pörög az élet, jó a hangu-
lat és sok az ismerôs.

Az Ifjúsági Klub egy nagyon
hangulatos hely a sok kacajtól, vi-
dámságtól, zenétôl, ami energiá-
val tölt fel mindenkit.

Takács Dorottya 10.f

Brazília északkeleti részén sziget-
szerûen helyezkednek el azok a
600–800 méter tengerszínt feletti
magasságú fennsíkok, melyek
megkapják az évi 1000–1300 mm
csapadékot és ez már elegendô az
erdôvegetáció fennmaradásához.
Ez az atlanti esôerdô, az amazóniai
esôerdôk mellett a másik, kevésbé
ismert brazíliai erdôformáció. 

Valaha összefüggô zónát alkotott
az atlanti part mentén és a Brazil-
pajzs magasabb fekvésû táblahe-
gyein. Közülük az Araripe- és az
Ibiapaba-fennsíkokon volt szeren-
csém megfordulni. Az elôzô Flores-
ta Nacional, vagyis Nemzeti Erdô,
míg a másikon található Brazília
legkisebb nemzeti parkja: az Uba-
jara (Ubazsara). Ezek a maradvány-
erdôk valóságos természetes labora-
tóriumok. Az Araripe-fennsíkon
900 edényes növényt tartanak szá-
mon, az Ubajaraban csak a virágos
növényeket több mint 20 000 faj
képviseli. Közülük csak mutatóba
lehet néhány gyakori fafajt megem-
líteni: – Imbauba (Cecropia pachy-

stachya): törzse belül üres, ezért
kong; – Jatoba (Zsatoba) (Hymena-
ea courbari): megjelenése a mi bük-
künkhöz hasonlít. Termése hatal-
masra nôtt borsóhüvelyhez hasonlít,
melynek belsô – mag-körüli – állo-
mánya ehetô; – Pau marfim (Balfou-
rodendron riedelianum): ritka érté-
kes bútorfa; – Copaiba (Copaifera
langsdorfii): törzsébôl kinyert olaj
sebgyógyító; – Merendiba (Termi-
nalia brasiliensis): gyümölcsét álla-
tok fogyasztják.

Az Araripe-fennsíkon a lakosság
által is gyûjtött vad gyümölcs a Fava
d’ anta (Dimorphonda gordneria-
na), melyet szárítva a gyógyszer-
gyárak vásárolnak, mivel különle-
gesen magas a vitamintartalma. 
A gesztenyeszerû Pequit (piki) (Ca-
ryocar coriaceum) az olajáért gyûj-
tik, de magam is ehettem olyan rizst,
amelybe belefôzték.

Az Araripe-fennsíkon egy egész
napot kedvemre egyedül barangol-
hattam. A Crato városából felvezetô
széles földút kiváló tájékozódási
alap. Eltévedni nem is lehet, ha az
ember nem távolodik túlzottan

messze az úttól, de ezt a sûrû aljnö-
vényzet egyébként is hatékonyan
akadályozza. Békák, madarak, maj-
mok, trópusi kabócák koncertjében
lehet gyönyörködni. Utóbbiak
olyan, leginkább egy jó öreg Tra-
bant túráztatásához hasonlatos
hangerôt képviselnek, hogy görög-
országi rokonaik zsongása mellet-
tük csak szerény suttogásnak tûnne.
Különleges szerencse, ha a sûrûben
megpillanthatjuk a hangok forrását:
az ugrándozó majmok, vagy a

gyorsröptû madarak seperc alatt el-
rejtôznek.  Itt még a kilencvenes
években is találtak a tudományra
nézve ismeretlen tetszetôs külsejû
madárfajt: Araripe Manakin, Anti-
lophia bokermanni Silva 1998.

Az atlanti esôerdô (Mata atlan-
tica, Mata atlancsika) Brazília kü-
lönleges természeti kincse. Eredeti
kiterjedésének már csak 7 %-ra szo-
rult vissza. Védelmére ma már ko-
moly figyelmet fordítanak.

Dr. Hír János

Az atlanti esôerdô

Liánokkal benôtt Jatoba fa 
az Araripe -fennsíkon

Ösvény az Ubajara Nemzeti 
Parkban



Az Európai Bizottság által meghir-
detett Ifjúság 2000-2006 Program
keretén belül kapott lehetôséget 14
hátrányos helyzetû nógrádi fiatal
arra, hogy részt vegyen egy kétol-
dalú nemzetközi cserében.

Az Operation Friendship Hunga-
ry segédletével november elsô nap-
jaiban lebonyolított spanyol-ma-
gyar program kísérlet volt arra,
hogy olyan fiatalok kerüljenek kap-
csolatba az Ifjúság Programmal,
akiket csekélyke nyelvtudásukon
túl, tanulási, megélhetési gondjaik,
önértékelési problémáik, és anyagi
hátterük is akadályoz a nemzetközi
kommunikációban, s egyáltalán a
mindennapokban.

A spanyol fiatalok Galícia tarto-
mányból érkeztek, gazdasági, szo-
ciális és kulturális hátrányokkal
küzdô kistelepüléseken élnek.
Csakúgy, mint a fogadó magyar
Kaptár informális csoport tagjai,
akik között négy pásztói, egy salgó-
tarjáni diák van, a többiek hevesi és
nógrádi kisfalvakból származnak.
Mindannyian a pásztói középiskola
végzôs, postaforgalmi tagozatos ta-
nulói. 

Az osztálytársi, jó baráti viszony,
a napi kapcsolat nagy elônyt jelen-
tett a program elôkészítésekor, me-

lyet a helyi önkormányzattal, kollé-
giummal való egyeztetéstôl, az uta-
zások megszervezésén át, az étlap
összeállításáig a diákok maguk vé-
geztek. Szigorúan ellenôrizve egy-
mást, s betartva az elôzetes ütemter-
vet. 

A hét során a régióban tett kirán-
dulások – Hollókô, Gyöngyös,
Eger, Somoskô – nemcsak a spa-
nyol fiataloknak jelentettek újdon-
ságot. Többen a magyar csoport
tagjai közül is elôször jutottak el az
Operaházba, a Bazilikába, a Szép-
mûvészeti Múzeumba, vagy az egri
Minorita templomba. 

A Pásztón töltött napok is jó han-
gulatban teltek. Szervezett projekt-
foglalkozások keretében került sor
a másik ország történelmével, kul-
túrájával való ismerkedésre és a vá-
lasztott téma, az egészséges élet-
mód feldolgozására. A fiatalok a
foglalkozásokon túl is együtt töltöt-
ték az idejüket, együtt készítették a
reggelit, együtt mosogattak, vásá-
roltak, s a strapás nappali progra-
mok után, még az éjszakai focitól,
vagy a hajnalig tartó tánctól sem ri-
adtak vissza. 

A gallegók a magyar fiatalok szá-
mára itthagyták a tortilla receptjét, a
sangría ízét, a jókedvet, a kifogyha-

tatlan energiát, egy kis meleget, s
ami a legfontosabb, az önbizalmat.
Erre az önbizalomra szüksége is
lesz a csoportnak egy új pályázat el-

készítéséhez és a spanyolországi
csere megszervezéséhez.

Kiss Andrea tanár

Sangría, tortilla és az elmaradhatatlan saláta

Egy kis Galicia Pásztón

Pedro Morales, a galíciai Teo önkormányzatának ajándékát adja át a
csoportot fogadó Becsó Károly alpolgármesternek 

Spanyolos ízek az asztalon: saláta és tortilla

– Az október elsején tartott önkor-
mányzati választáson a Fidelitas
pásztói elnöke, Gömbicz Nándor,
1102 szavazatot kapott, és csupán
40 voks hiányzott ahhoz, hogy
önkormányzati képviselô legyen.
„Köszönöm szépen azt az 1102
szavazatot, amellyel október else-
jén támogattak! Bár 40 szavazat
híján nem kerültem be a képviselô
testületbe, az a tény, hogy ilyen
sokan bíztak bennem, erôt ad a to-
vábbi munkához.”
Tisztelettel: Gömbicz Nándor
– A Nógrád-megyei Közgyûlés
alakuló ülésén (2006. október 12.)
Gömbicz Nándort az Oktatási,
Kulturális és Egyházügyi Bizott-
ság külsô tagjává választották.
– A Pásztói Ifjúsági Klub (PIK) és
az Ifjúsági Kulturális Baráti Tár-
saság (IKU BT) által szervezett
szemétszedési- és politikai pla-
káteltakarítási akció keretében, a
Fidelitas pásztói csoportjának
tagjai több zsák hulladékot távolí-
tottak el Pásztó utcáiról.
– A Fidelitas is részt vett az októ-
ber 23-i városi ünnepségen. Az if-
júsági szervezet pásztói tagjai ko-

szorúzással és a fáklyás menettel
adóztak az 50 évvel ezelôtti ese-
mények emléke elôtt.  
– A „Fidelitasszal a pásztói spor-
tért Nyár-2006” elnevezésû, nyári
jótékonysági akciósorozatból be-
folyt összeget a csoport – tervei
szerint –, a pásztói sportszerveze-
tekkel egyeztetve, valamint Pász-
tó lakosainak véleményét kikérve
szeretné felhasználni. Az adomá-
nyokból egy oklevél és egy em-
lékpóló készül, azon sportbarátok
részére, akik az elmúlt években,
évtizedekben, jelentôs mértékben
hozzájárultak Pásztó sportélet-
ének fejlôdéséhez. Ezért, ha Ön
ismer olyan személyt, aki munká-
jával, adományaival, vagy bármi-
lyen más módon támogatta a
pásztói sportot, kérjük, hogy de-
cember huszadikáig, küldje el az
illetô nevét, valamint egy maxi-
mum tízmondatos indoklást az
info@paszto.fidelitas.hu email
címre, postán a 3060 Pásztó, Dió-
fa utca 15. számra, vagy hívja a
06-20-362-2917-es telefonszá-
mot.
http://paszto.fidelitas.hu

Fidelitas hírek
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Harmónia
Egészségmegôrzô Központ

S z o l g á l t a t á s a i n k :

Táltos gyógyítás

- káros földsugárzás mérés
- masszás, 
- csontkovácsolás
- auramérés
- szellemgyógyászat

Szépségápolás-Wellnes

- oxigénes kezelések:
- méregtelenítés
- energiakezelés
- bôrfiatalítás, fogyasztás
- színterápia
- stressz csökkentés
- realaxáció
- oxigénnel telített szín-

terápiás test-tekercse-
lések és maszkok

Hatvan, 
Grassalkovich út 13.
Nyitás: 
2006. december 1.
Tel: 06-30-311-4060 
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A Teleki László Városi Könyvtár
és Mûvelôdési Központ október-
ben rangos rendezvényeket szer-
vezett az 1956-os forradalom és
szabadságharc 50. évfordulója
tiszteletére. Programjainkban
nem csupán az egyszeri megem-
lékezéseket kívántuk megjelení-
teni, hanem a folyamatos, – és
máig ható események egyéni,
emberi arculatát is bemutatni.

1956 forradalma élô emlék, ki-
törölhetetlen emlék. Itt él velünk,
bennünk! Azokban, akik megél-
ték a csodát, majd megszenvedték
az elkövetkezô éveket, és azokban
is akik azóta születtek, és akikre
szüleik, nagyszüleik, tanáraik ha-
gyományozták e különös, becses
örökséget.

Emlékezzünk! Ôrizzük meg 56
emlékét, mint hitet adó büszke
kincset, és adjuk tovább nemze-
dékrôl nemzedékre!

Ebben a szellemben hirdette
meg könyvtárunk még januárban
vers- és prózaíró pályázatát azok
számára, akik megélték a történel-
mi idôket, és írásban is megörökí-
tik emlékeiket, érzéseiket, a helyi
történéseket.

A pályázatok értékelését októ-
ber 17-én délután korszakelemzô
elôadással egybekötve tartottuk.
Pintér Nándor nyugalmazott kö-
zépiskolai tanár „Forradalom-el-
lenforradalom, népfölkelés- sza-
badságharc” címmel értékes, sze-
mélyes élményekre támaszkodó
megemlékezését sokan hallgatták
élvezettel a könyvtár nagy elôadó-
termében, ahol körben a falakon
„Szimbolikus terek - Pásztó-Bu-
dapest- Szubjektív” 56 címû fotó-
kiállítás munkái teremtettek meg-
ragadó atmoszférát.

Az elôadás végén Pintér tanár úr
értékelésében méltatta a beérke-
zett pályamunkákat, – melyek há-
rom szerzôtôl érkeztek- és rangsor
felállítása nélkül átadtuk a díjakat.
A könyvtár által készített emlék-
lapot és könyvutalványokat Sán-
dor Gáborné igazgatóhelyettes
nyújtotta át az alkotóknak, Sándor
Istvánné Icunak, Nógrády Andor-
nak, és Zsitvai Józsefnek megkö-
szönve munkájukat. A helytörté-
neti szempontból is becses írások
a könyvtár helyismereti gyûjte-
ményébe kerülnek.

A kegyelet és hazaszeretet je-
gyében rendeztük október 19-én
versmondó versenyünket közép-
iskolások részére, melyen szép-
számú, rangos mezôny szerepelt.
Bármely magyar költô hazafias
versével nevezhettek a diákok,
akik élményadó versmondással
tolmácsolták a szebbnél-szebb
költeményeket. A zsûri 6 verseny-

zôt részesített könyvjutalomban,
és valamennyi résztvevô emlékla-
pot kapott. A díjazottak sorrendje:
Toldi Lilla, Bozó Ivett, Édes Or-
solya, Forster Ágnes, Kômûves
Edina, Gáspár Szandra. Gratulá-
lunk nekik!

A zsûri elnöke Huczekné Rét-
vári Mónika összegzésében a zsû-
ri többszempontú értékelését
hangsúlyozta, gratulált a nyerte-
seknek és valamennyi résztvevô-
nek. A díjazottak Pásztó Város
Önkormányzatának ajándékát és a
könyvtár könyvjutalmait vehették
át. 

Köszönjük a felkészítô tanárok
munkáját, és elismeréssel köszön-
jük meg a Zeneiskola tanárainak

felemelôen szép zenei közremû-
ködését: Mile Mária ének, Gazsi
Éva és Németh Csaba hangszeres
kísérôk.

Október 26-án „1956 Te csil-
lag” címmel kétfordulós történel-
mi vetélkedôre került sor középis-
kolás diákok részvételével.

Az elsô forduló írásbeli feladat-
sorát – amely önálló kutatómun-
kára és anyaggyûjtésre épült – 10
csapat teljesítette. Közülük került
ki az a 6 csapat, akik pontszámaik
alapján továbbjutottak a második
forduló szóbeli vetélkedôjére (1-1
csapat a 11.f és 12.f osztályokból,
valamint 2-2 csapat a 12.a és 13.f
osztályokból).

A vetélkedôkre a következô te-
matika alapján készülhettek a
résztvevôk: Magyarország és a
korabeli világpolitika; Az 50-es
évek Magyarországa; A forrada-
lom krónikája, eseményei, képei;
Útban a jogállam felé – a rend-
szerváltás fôbb állomásai hazánk-
ban.

A legjobban szereplô legfelké-
szültebb csapatok munkáját, telje-
sítményét intézményünk – a Nem-
zeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma által kiírt pályázati támoga-
tás segítségével – értékes könyv-
jutalmakkal, oklevéllel és emlék-
lappal ismerhette el.

A zsûri értékelése alapján a kö-
vetkezô helyezések születtek:

1. helyezett: a 13.f osztály csa-
pata (Molnár Barbara, Králik
Márta, Pataki Alexandra)

2. helyezett: a 12.a osztály csa-
pata (Juhász Nikoletta, Tóth Gá-
bor, Zeke Nikoletta)

3. helyezett a 11.f osztály csapa-
ta (Mezei Alexandra és Kovács
Csilla kettôse)

Gratulálunk a nyerteseknek és
minden résztvevônek valamint
köszönjük a zsûriben tevékenyke-
dô pedagógusok segítô munkáját.

1956 emlékére címmel történel-
mi pályázatot hirdettünk meg 8.
osztályos tanulók részére azzal a
céllal, hogy a gyermekek tanul-
mányikat megelôzve ismerkedje-
nek meg 1956-os forradalom ese-
ményeivel, a forradalmat közvet-
len megelôzô idôszakkal. Fontos-
nak tartottuk, hogy érzékeltessük
a tanulókkal 1956 és a rendszer-
váltás kapcsolódását.

A pályázat elkészítése során a
forradalom sarokpontjait képezô
eseményekkel, személyekkel, he-
lyekkel és jelképekkel ismerked-
hettek meg a pályázók. Huszonkét
tanuló nyújtotta be pályázatát,
amelybôl az elsô 7 legjobb munka
értékes könyvjutalomban része-
sült és oklevelet vehetett át, ezen
kívül minden pályázónak könyv-
jelzôként használható emléklap-
pal köszöntük meg munkáját.

Ünnepélyes eredményhirdetés
keretében a városi könyvtárban az
alábbi tanulók vehettek át okleve-
let és jutalomkönyvet:

1. helyezett megosztva: Major
Zsaklin Gárdonyi Géza Általános
Iskola, Szarvas Bernadett Dózsa
György Általános Iskola

2. helyezett megosztva: Nagy
Gréta Dózsa György Általános Is-
kola, Mátrai Teréz Gárdonyi Géza
Általános Iskola

3. helyezett: Csáktornyai Csen-
ge Gárdonyi Géza Általános Isko-
la. Különdíjban részesült: Egyhá-
zas Anett Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola, Juhász Fruzsina Gár-
donyi Géza Általános Iskola,

Teleki László 
Városi Könyvtár kollektívája

In memoriam 1956

Pintér tanár úr elôadását tartja

Az elsô helyezett

56-os pályázat díjátadása gyermekeknek

Történelmi vetélkedô 1956-ról középiskolásoknak
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Pályaválasztási fórum 
a Dózsa iskolában

Évek óta hagyomány iskolánk-
ban a novemberben megrendezés-
re kerülô Pályaválasztási fórum.
Ezzel is szeretnénk segíteni a
nyolcadikos tanulóinkat abban,
hogy hol, milyen típusú középis-
kolában tanulhatnak tovább. A fó-
rumra természetesen az érdeklôdô
6. és 7. osztályos diákok és szüle-
ik is eljöhettek.

November 9-én tíz középfokú
intézmény képviselôje tájékoztat-
ta a megjelenteket az iskolájuk ál-
tal kínált lehetôségekrôl. A fórum
második részében konzultációs
formában lehetett részletesebb in-
formációt kérni a konkrét intéz-
mények által nyújtott lehetôsé-
gekrôl.

Rendezvényünkön Dudok
Györgyné Nógrád megye pálya-
választási szaktanácsadója is részt
vett. Általános, a pályaválasztás-
sal kapcsolatos fontos tudnivalók-
ra hívta fel a figyelmet.

Takács Gábor pszichológus a
Pályaválasztási Tanácsadó által
kínált szolgáltatásokat mutatta be.
Lehetôség volt az egyes vizsgála-
tok kipróbálására is, amivel a gye-
rekek szívesen éltek.

Örültünk annak, hogy a környe-
zô településekrôl is érkeztek diá-
kok, szülôk és pedagógusok is.

A pályaválasztáshoz további tá-
jékoztatást kaphatnak az érdeklô-
dôk a középiskolák által szerve-

zett nyílt napokon, szülôi értekez-
leteken. Érdemes minél több for-
rásból tájékozódni, hogy megfele-
lôen lehessen mérlegelni: az
egyes intézményekben folyó kép-
zés mennyire felel meg a tanuló
érdeklôdésének, képességeinek,
eddigi eredményeinek.

Valamennyi pályaválasztónak
sikeres felvételt és eredményes to-
vábbtanulást kívánok tantestüle-
tünk nevében is:

Molnár Lászlóné
Igazgatóhelyettes

Testnevelôk 
Sporttalálkozója

Az ôszi szünetben november 3-
án a Testnevelô Tanárok Nógrád
Megyei Egyesülete sporttalálko-
zót szervezett a megye pedagógu-
sainak. Ez a sportprogram minden
év ôszén megrendezésre kerül, al-
kalmat adva a szakma képviselôi-
nek egy baráti sportdélután eltöl-
tésére.

A Dózsa György Általános Is-
kola immáron harmadik alkalom-
mal ad otthont ennek a rendez-
vénynek.

A program szakmai konferenci-
ával kezdôdött, ahol Bagyinszki
Jenô – a TTNSZ elnöke – és Tol-
nai Nándor – a Megyei Diáksport
Tanács titkára – a diáksportot
érintô aktuális kérdésekrôl tartott
elôadást.

Örömteli pillanat volt, amikor
Holló Imréné (Dózsa Iskola),

Nagy Miklósné (Szirák) és Boda
Károly (Bér) a diáksportban vég-
zett kimagasló munkájukért em-
lékplakettet vehettek át.

Holló Imréné Institórisz Katalin
1972-tôl végzi nevelôi munkáját.
1980-tól testnevelô tanárként dol-
gozik az iskolánkban. Szívügye a
testnevelés. Nagyon sok szabad-
idôt áldozott fel az elmúlt évtize-
dekben a torna megszerettetésé-
ért. Tanítványai mindig a megyei
élvonalban szerepelnek. Több-
ször jutottak el az országos ver-
senyre is. Türelmes, kedves, áldo-
zatkész kollégánk, aki munkáját
nagy szeretettel végzi.

Az iskolánk közössége nevében

gratulálunk az elnyert díjhoz. To-
vábbi szép eredményeket kívá-
nunk!

Az ünnepélyes aktus után eljött
a sportolás ideje. A férfiak körzeti
válogatottjai labdarúgásban, a
hölgyek kosárlabdában mérték
össze erejüket. Akik egyik sport-
ágban sem képviselték körzetü-
ket, azok rögtönzött asztali baj-
nokságban vettek részt. A nagyon
jó hangulatú mérkôzések után
ebéd zárta a sporttalálkozót, ahol
Sisák Imre polgármester úr mél-
tatta a diáksport jelentôségét és
kérte a jelenlévôk töretlen lelkese-
dését ebben a munkában.

Szabó Zsolt testnevelô

Alapítványi tájékoztató

A Ma a Holnapért Alapítvány
2005-ben a jövedelemadó 1%-
ából 169.889 Ft összegû felaján-
lást kapott az alapítvány számlájá-
ra.

A fenti összeget az alábbi tevé-
kenységek megvalósítására fordí-
totta: versenyek, pályázatok, fesz-
tiválok díjazása; anyagok, eszkö-
zök beszerzése; szakkörök, szín-
házlátogatás, táborozás támogatá-
sa.

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik az alapítványt tá-
mogatták, s kérjük a jövôben is se-
gítsék céljaink megvalósítását.

Számlaszámunk: 11741024-
20019196

Adószámunk: 18631799-1-12
A Ma a Holnapért Alapítvány

kuratóriuma nevében:
Németh Józsefné

titkár

Dózsa híradó

Holló Imréné Institórisz Katalin az
emlékplakettel

Nem tartozom azok közé, akik azt
kívánják, hogy a magyar nép új-
ra fegyvert fogjon, bevesse ma-
gát egy eltiprásra ítélt felkelésre,
a nyugati világ szemeláttára,
amely nem takarékoskodnék sem
tapssal sem keresztényi könnyel,
hanem hazamenne, felvenné házi
papucsát, mint a futball szurko-
lók vasárnapi kupa mérkôzés
után. 

Túl sok a halott már a stadion-
ban, és az ember csak saját véré-
vel gavalléroskodhat. A magyar
vér oly nagy értéke Európának
és a szabadságnak, hogy óvnunk
kell minden cseppjét.

Azok közé sem tartozom, akik
úgy hiszik, alkalmazkodni kell,
ha átmenetileg is, bele kell tö-
rôdni a rémuralomba. Ez a rém-
uralom szocialistának nevezi
magát, nem több jogon, mint
ahogy az inkvizíció hóhérai ke-
resztényeknek mondták maguk-
nak. 

A szabadság mai évfordulóján

szívembôl kívánom, hogy a ma-
gyar nép néma ellenállása meg-
maradjon, erôsödjön és a minde-
nünnen támadó kiáltásaink
visszhangjával, elérje a nemzet-
közi közvélemény egyhangú boj-
kottját az elnyomókkal szemben.
És ha ez a közvélemény nagyon
is erôtlen és önzô ahhoz, hogy
igazságot szolgáltasson egy vér-
tanú népnek, ha a mi hangunk
túlságosan gyenge, kívánom,
hogy a magyar ellenállás meg-
maradjon addig a pillanatig,
amíg keleten az ellenforradalmi
állam mindenütt összeomlik el-
lentmondásainak és hazugságai-
nak súlya alatt. A legázolt bi-
lincsbe vert Magyarország töb-
bet tett a szabadságért és igazsá-

gért, mint bármelyik nép a vilá-
gon az elmúlt húsz esztendôben. 
Ahhoz, hogy ezt a történelmi lec-
két megértse a fülét betömô, sze-
mét eltakaró nyugati társada-
lom, sok magyar vérnek kellett
elhullnia – s ez a vérfolyam most
már alvad az emlékezetben. 

A magára maradt Európában,
csak úgy maradhatunk hívek
Magyarországhoz, ha soha és
sehol el nem áruljuk, amiért a
magyar harcosok életüket adták,
és soha, sehol, – még közvetve
sem – igazoljuk a gyilkosokat. 

Nehéz minékünk méltónak len-
ni ennyi áldozatra. De meg kell
kísérelnünk, feledve vitáinkat,
revideálva tévedéseinket, meg-
sokszorozva erôfeszítéseinket,

szolidaritásunkat egy végre
egyesülô Európában. Hisszük,
hogy valami bontakozik a világ-
ban, párhuzamosan az ellent-
mondás és halál erôivel, amelyek
elhomályosítják a történelmet, –
bontakozik az élet és meggyôzés
ereje, az emberi felemelkedés
hatalmas mozgalma, melyet kul-
túrának nevezzünk, és amely a
szabad alkotás és szabad munka
terméke. 

A magyar munkások és értel-
miségiek, akik mellett annyi te-
hetetlen bánattal állunk ma, tud-
ják mindezt, s ôk azok, akik
mindennek mélyebb értelmét ve-
lünk megértették. Ezért, ha sze-
rencsétlenségükben osztoztunk,
miénk a reményük is. Nyomorú-
ságuk, láncaik és számûzöttsé-
gük ellenére királyi örökséget
hagytak ránk, melyet ki kell érde-
melnünk: a szabadságot, ame-
lyet ôk nem nyertek el de egyet-
len nap alatt visszaadtak ne-
künk!

Albert Camus (1957 okt., Párizs)

A magyarok vére
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A tanév elején Stadler Árpád és
Veres Jenô tanár úr emléktúrát
szervezett a drégelyi várhoz. Ok-
tóber 13-án reggel izgatottan ér-
keztünk az iskolába, ahol már várt
minket az autóbusz. Még a dél-
elôtt folyamán megérkeztünk a
Börzsöny-hegység északi részén
elhelyezkedô Drégelypalánkra,
ahonnan gyalog indultunk a hegy-
tetôn lévô várhoz. 

Ekkor még nem is sejtettük, mi-
lyen nehéz lesz elérni úti célunkat,
hiszen a vár 444 méter magasan ta-
lálható, a hozzá vezetô út több sza-
kasza pedig igen meredek. Kísérô-
ink látták, mennyire fárasztó szá-
munkra a hosszú gyaloglás, így
közben többször megálltunk, kicsit
pihentünk, de aztán folytatnunk
kellett utunkat. A kimerítô út elle-
nére vidámak voltunk, sokat nevet-
tünk, s közben gyönyörködtünk a
színpompás ôszi erdô szépségé-
ben.

Nagy megkönnyebbülés volt,
mikor megpillantottuk a vár falá-
nak elsô részleteit, a hegytetôre ki-
érve pedig az elénk táruló festôi
szépségû táj elfeledtette velünk az
út viszontagságait. A vár romjait
kedvünkre körbejárhattuk, meg-
emlékeztünk 1552-ben a várat vé-
dô Szondi Györgyrôl és seregérôl,
s közben próbáltuk elképzelni, mi-

lyen lehetett a vár eredeti alakja,
mielôtt a törökök felvidéki hadjá-
ratuk során lerombolták. Tanára-
inktól kisebb beszámolókat hall-
gathattunk meg a vár földrajzi el-
helyezkedésérôl, történetérôl,
majd apró meglepetésekkel jutal-
maztak minket, amennyiben a fel-
tett kérdésekre helyesen válaszol-
tunk. Miután kellôen kipihentük
magunkat, a várat mindenki meg-
szemlélte, és a tanárok tiltása elle-
nére a várfalakat megmásztuk, ne-
kivágtunk a lefelé vezetô útnak,
ami a csúszós, meredek lejtô miatt
nem volt kisebb megmérettetés
mint a felfelé vezetô út. Csak fától-
fáig ereszkedve tudtunk lefelé ha-
ladni. A legmeredekebb részeken,
hiába hagytunk ki nagy távolságo-
kat egymás között, a nagy lendület
miatt sokszor egymásnak prése-
lôdve próbáltunk kapaszkodni a
fák törzsébe, és így lassítani, meg-
állni.

A hazautazás során kissé szomo-
rúak voltunk, mert véget ért ez a
szórakoztató, mégis tanulságos ki-
rándulás, ugyanakkor boldogok is
voltunk, hogy ennyi élménnyel, és
új ismerettel lehettünk gazdagab-
bak. Köszönjük ezt a lehetôséget a
kirándulást szervezô tanáraink-
nak!

Bottyán Debóra
Gárdonyi Géza Általános Iskola

Túra a drégelyi várhoz

Megmásztuk a várfalat

Elénk tárult a festôi szépségû táj

A pásztói Szüret és Bor Ünnepén
bemutatott sikeres elôadásunkat
látva felkért minket osztálytár-
sunk édesanyja, Kovácsné Csatai
Alíz a mátraverebélyi mûvelôdési
otthon igazgatónôje, hogy ismétel-
jük meg produkciónkat a
Mátraverebélyben megrendezés-
re kerülô hagyományában szép és
tiszteletteljes Idôsek Napján. 

Szívesen mondtunk igent ennek
a felkérésnek. Vidám táncunkat
Kovács Kati-Hofi Géza- Koós Já-
nos: Zenés étlap címû derûs, mu-
latságos népzene-paródiájára állí-
tottuk össze. A néptánc ruhákat
most is Tóth Lászlóné Marica néni
a Dózsa iskola kedves tanítónôje
biztosította számunkra.

Mátraverebélybe vonattal utaz-
tunk: bár az út rövid volt, nagyon
élveztük. A vasútállomáson a helyi
osztálytársaink fogadták csapatun-
kat. A Madách Imre Általános Is-
kola sportcsarnokába érve izgatot-
tan vártuk a fellépést. A rendezvé-
nyen nyugdíjas nénik és bácsik
mosolyogva, tapsolva nézték meg

táncunkat, a meghajláskor hálás te-
kintetek és szûnni nem akaró taps
volt köszönetük jele. Az egymást
követô produkciók befejeztével
ünnepi vacsorával is kedveskedtek
mindannyiunknak a szervezôk:
töltött káposztát és sok-sok süte-
ményt ettünk. Megtekintettük a
felújított iskolát. 
A kedves, családias közösség egy
kis meglepetéssel búcsúztatott
minket.

Hazatérve a pásztói vasútállo-
máson kicsit fáradtan, de gyönyörû
és felejthetetlen élményekkel gaz-
dagodva búcsúztunk egymástól és
osztályfônökünktôl, aki megszer-
vezte közösségünk szép délutánját.

Köszönettel tartozunk még
Tóthné Marica néninek, hogy min-
dig rendelkezésünkre áll a fellépô
ruhák kölcsönadásában, valamint
Kovácsné Csatai Alíz néninek a
felkérésért. Szívbôl reméljük,
hogy még máskor is, máshol is
örömet, vidámságot szerezhetünk
táncunkkal.

Gárdonyi Géza Általános Iskola
7.b osztálya

Táncos fellépés az idôsek
tiszteletére

„Négyágú“ kukori-
cacsô Pásztón

Igencsak meglepôdött Pásztón a
minap a régi beépítésû Kölcsey
utca 11-ben lakó Forgács Csaba,
amikor a családi ház kis konyha-
kertjében letört egy pattogtatni
való kukoricacsövet. A kukorica-
héj lehántását követôen a gazda
elé táruló furcsa szerzemény
egyetlen csövön négy ágra sza-
kadva hozta meg termését.

Asztalitenisz
A közelmúltban a rétsági általános
iskola adott otthont a nagyszabású
Október Kupa asztalitenisz ver-
senynek, ahol ezúttal hét egyesület
93 versenyzôje nyolc verseny-
számban küzdött az érmekért és a
megyei ranglistapontokért. A küz-
delmek során a férfiaknál két
számban is a Pásztói AC vitte el a
pálmát, míg a nôknél Szendehely-
nek és Rétságnak is jutott egy-egy
aranyérem . A legtöbb indulót fel-
vonultató felnôtt férfi versenyszá-
mot az NB III-ban is eddig 100%-
os teljesítményt nyújtó Salamon
István (Pásztói AC) magabiztos já-
tékkal nyerte.
Pásztó érdekeltségû eredmények:
Serdülô fiú: 1. Dudás Balázs
(Pásztói AC) 2. Bencsik Gergely
(Pásztói AC) 3. Ifj. Jeszenszky Ka-
talin (CSISE) és Patyi Gábor
(CSISE). Ifjúsági fiú: 1. Fejôs Atti-
la (CSISE) 2. Menyhárt Krisztián
(CSISE) 3. Bencsik Gergely
(Pásztói AC) és Balogh Csaba
(CSISE). Férfi:1. Salamon István
(Pásztói AC) 2. Daróczi Péter
(Balassagyarmati Dózsa DSE) 3.
Bander Attila és Gyenes Gyula
mindkettô (Balassagyarmati Dó-
zsa DSE)
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Vabau Bt. Francia Pékség
Mester Iparcikkbolt

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

F I G Y E L E M !
A Pásztói Hírlap
következô számának
lapzártája:
2006. december 11.

A MÛVELÔDÉSI KÖZPONT 
EMELETI IFJÚSÁGI KLUBJÁBAN (PIK)

MINDEN HÓNAP ELSÔ ÉS HARMADIK SZOMBATJÁN 
14.00-16.00 ÓRÁIG

Fiatalos környezet, sok-sok társasjáték, internet, közös játékok,
versenyek, vetélkedôk, kézmûveskedés, zenehallgatás, mesefilmek,

beszélgetések… és amit még ti kitaláltok!

Várjuk az óvodásokat és az alsó tagozatosokat 
szüleikkel,vagy barátaikkal!

A klubdélutánok idôpontjai az év végéig: 
november 18.,december 2.,16.

Klubvezetô: Kôszeginé Kárpáti Mónika 32/460-881

Szünidei 24 órás 

LAN Party
Idôpont: 

December  28. 13.00
órától másnap 13 óráig

Játékok: Call of Duty 1. 2.

Medall of Honor stb.

Jelentkezés feltétele:
Mindenki hozzon magával egy

számítógépet (256 mb RAM,
1,6 ghz proc.,  min. 10 gb szabad

hely, 3D gyorsító DX9C kom-
patibilis videokártya, hálózati

kártya )

Jelentkezési határidô: 
december 20. 

Jelentkezni lehet 
személyesen a PIK - ben

Helyszín: 
PIK (Pásztói Ifjúsági Klub)

Deák Ferenc út 14. 
pik.gportal.hu

További Információ:
Reviczkiné Pusztai Anett  

Tel.:  460/881 

PIK
Programok–December

IKU BT 
(Ifjúsági Kulturális Baráti Társaság) 
összejövetele minden héten kedden

Idôpont: 16.00 – 18.00

Filmklub minden szerdán
18.00 – 20.00

December 6.: Csodálatos Júlia
December 13.: A napfény íze

December 20.: Találkozás Vénusszal
December 27.: Mephisto

Duma Party minden csütörtökön
18.00 – 20.00

közös beszélgetések az alábbi témákról:
December 7.: Elôítéletek

December 14.: Távkapcsolatok
December 21.: Advent

Mikulás Party
December 8. (péntek) 18.00 – 24.00

PIK Karácsony – December15.
15.00 – 16.00 
Ékszerkészítés
16.00 – 18.00 

Activity Bajnokság (jelentkezés:
3 fôs csapatoknak, a helyszínen)

18.00 – 19.00 
Karácsonyi Jótékonysági 
Hangverseny a PIK javára

20.00 – 24.00
Karácsonyi Buli

Szünidei 24 órás LAN Party
2006. december 28.

13 órától másnap 13 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:  
Reviczkiné Pusztai Anett 

tel.:32/460-881
www.pik.gportal.hu

Renault Clio 1,2 10 éves, jó
mûszaki állapotban, kis fo-
gyasztással és kedvezô fizetési
feltétellel 690 ezer Ft-ért el-
adó. T.: 06-20/319-0991

A pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium Postaforgalmi Szakkö-
zépiskola és Kollégium, a TIT Pásztói Egyesületével együtt szer-
vezte a Magyar Tudomány Napja rendezvényeit. Közülük kiemel-
kedett a francia nyelvû program. Ennek keretében Dr. Nagy Mik-
lós a Szegedi Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának docense
„Szavazás az Európai Unió alkotmányáról Franciaországban” cí-
mû figyelmet keltô elôadást tartott, melyet követôen Eric Blin tisz-
teletbeli konzul a Bolognai folyamatról tájékoztatta az érdeklôdô
végzôs diákokat.

Tudomány Napja a Mikszáthban


