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Lenni, vagy nem lenni…
Az országgyűlés elfogadta az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényt,
amely meghatározta a súlyponti kórházakat, valamint az egyes régiókban
elosztható aktív, illetve krónikus és
rehabilitációs ágyak számát. Nógrád
megye egészségügyi ellátórendszere
is jelentősen átalakul a fent említett
jogforrás intézkedései kapcsán. Hogyan érinti mindez Pásztó és a kistérség egészségügyi ellátásáról gondoskodó Pásztói Önkormányzat által
fenntartott Margit Kórházat, kérdeztük Sisák Imrétől Pásztó polgármesterétől?
– Nem kevés fejfájást okozott
már a törvénytervezet sem, de az
elfogadását követő állapot egyszerűen lehangoló számomra. A megye egészét érintően a következő
helyzet alakult ki. A Nógrád Megyei Közgyűlés által fenntartott
Szent Lázár Kórház korábban 596
aktív ággyal működött, most mint
súlyponti kórház 530 ágyat tudhat magáénak. Nógrád megyéből
volt kezdeményezés a tekintetben,
hogy a balassagyarmati kórház is
súlyponti kórház legyen, de ezt a
módosító indítványt a parlament
nem fogadta el. Mindezek után
az egészségügyi miniszter a dr.
Kenessey Albert Kórház részére a korábbi 529 aktív ágy helyett
417 ágyat ajánlott meg. Ami számomra tragikus, hogy a miniszter
Pásztó számára viszont egyetlen
aktív ágyat sem ajánlott fel a korábbi 125 aktív ággyal szemben.
Ezzel szemben 107 rehabilitációs,
97 krónikus és 10 ápolási ágyat javasol az első körben a Margit Kórháznak.
– A törvény elfogadását megelőzően rengeteg tiltakozó akciót
szerveztek a veszélyeztetett kórházak és az elfogadást követően
is, demonstrációkról lehet hallani a médiákban. Mit tettek önök
azért, hogy a Margit Kórház aktív
fekvőbeteg ellátó intézményként
működjön tovább?
– Ebben a helyzetben kétféle
magatartást tanúsíthat egy önkormányzat vezetése. Az első, ami

rövid távon célravezetőnek tűnhet, az az hogy folyamatos demonstráció szervezéssel, aláírásgyűjtéssel, média szerepléssel bírálja az egészségügyi reformnak
nevezett folyamatot.
A másik pedig, amikor folyamatos lobby tevékenységgel,
szakmai síkon megalapozott kezdeményezésekkel próbálkozik a
kórház megmentése érdekében a
felelős vezetés. Nehéz eldönteni,
hogy melyik az, amellyel eredményt lehet elérni. Tényként állapíthatjuk meg, hogy a kormányzat
eltökélt volt a tekintetben, hogy
átalakítja az egészségügyi ellátórendszer szerkezetét, magyarán
struktúraváltást hajt végre, és ezzel együtt ígéri mind a fekvőbeteg, mind a járóbeteg-szakellátás
finanszírozásának a változtatását is. Én úgy döntöttem, hogy a
szakmai síkon megfogalmazott
észrevételeimet – mondhatnám
bírálatot – személyesen azoknak
juttatom el, akik a jogszabály tervezeteket előkészítik. Így a Pásztói Margit Kórház jövőbeni optimális működtetését és a lakosság
egészségügyi ellátását legkevésbé
veszélyeztető átalakításra vonatkozó tervezetet személyesen dr.
Molnár Lajos egészségügyi miniszter úrnak, illetve dr. Horváth Ágnes államtitkár asszonynak
adtam át. Nekem személyes meggyőződésem, hogy a demonstráció az utolsó lehetőség és kevésbé járul hozzá ahhoz, hogy megmentsük a Margit Kórház közel
300 dolgozójának a munkahelyét,
valamint aktív ágyakat tudjunk
megtartani a pásztói kórházban.
A törvény elfogadását megelőzően megkerestem azon országgyűlési képviselőket, akik Pásztóhoz bármilyen szállal is kötődnek. Becsó Zsolt, Gusztos Péter,
illetve Juhász Gábor képviselő
urak segítségét is kértem ahhoz,
hogy az intézményünkben megmaradjon az aktív kórházi ellátás, a kistérség kórházi kezelésre
szoruló betegeinek legyen esélye
a lakóhelyhez közeli európai szintű kórházi ellátásra. Vegyes kép
alakult ki bennem a fogadtatást és

Pásztón nagyszabású tűzijátékkal búcsúztatták az évet és köszöntötték
az újat. A petárda durrogtatás közepette a pásztói Margit Kórházban született meg az új év első Nógrád megyei kisbabája: Mezei Virág, tíz perccel
éjfél után, 2600 grammal jött napvilágra.

a tenni akarást illetően, de az élet
majd igazolja a tenni, vagy tenni
nem akarást.
A lobbyzás legfontosabb eredményének azt tartom, hogy nem
azt a változatot fogadta el a parlament, amelyben Pásztónak egyáltalán nem maradt volna esélye aktív ágyakra történő pályázásra. A
törvénytervezetnek ugyanis eredetileg volt egy olyan melléklete,
amely nem tartalmazta Pásztót,
mint a megmaradó aktív ágyakra
igényt benyújtó fekvőbeteg-ellátó
intézményt.
Az elmúlt hetekben több tucat
tárgyalást folytattam az egészségügyi minisztertől, államtitká-

rokon, főosztályvezetőkön, szakértőkön keresztül mindenkivel,
akitől bárminemű segítséget remélhettünk.
– Az úgynevezett kapacitás
szabályozási törvény a súlyponti kórházakon kívül aktív, illetve
krónikus ágyak elosztását a Regionális Egészségügyi Tanácsokra
bízza. Milyen döntésre számíthat
a RET-ben a Pásztói Margit Kórház?
– A Képviselő-testület döntésének megfelelően Pásztó Város
Önkormányzatát az Észak-Magyarországi Regionális Egészségfolytatás a 2. oldalon
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Lenni, vagy nem lenni…
folytatás az 1. oldalról
ügyi Tanácsban személyesen én
képviselem. A RET az októberi
választásokat követően az elmúlt
év novemberében tartotta alakuló ülését. Ezt megelőzően egyeztetést kezdeményeztem Becsó
Zsolt és Medvácz Lajos urakkal a
Nógrád Megyei Közgyűlés elnökével, illetve Balassagyarmat polgármesterével a jövőbeni lehetséges kórházaink közötti együttműködés kérdéskörében. Ennek
lett az eredménye, hogy közösen
nyújtott be pályázatot mintegy
200 millió forintos támogatásra
az Egészségügyi Minisztériumhoz a három kórház. A Regionális Egészségügyi Tanácsnak működik egy úgynevezett Fenntartói
Szakbizottsága, amely először az
elmúlt év november 29-én tartott
Hatvanban egy tájékozódó megbeszélést. Az események a törvény 2006. év végi elfogadását
követően gyorsultak fel. Rendkívül fontosnak tartottam, hogy
a megye három kórháza próbáljon egyeztetni közös érdekeink
mentén. Erre először 2007. január 3-án került sor Salgótarjánban,
ahol megállapodtunk abban, hogy
Nógrád megye mindhárom kórházának aktív fekvőbeteg ellátást
nyújtó intézményként kell a jövőben működnie.
Január 4-én Miskolcon volt
újabb Regionális Egészségügyi
Tanács ülés, amely alapvetően a
törvényben megszabott döntési
mechanizmust és határidőket volt
hivatott tárgyalni. 2007. január 8án éjfélig kellett az Egészségügyi
Miniszternek közzé tennie azt
az ajánlást, hogy mely kórházak
hány aktív, krónikus, rehabilitációs, illetve ápolási ágyat kapnak.
Fontos momentum, hogy folyamatos kezdeményezésünk eredményeként dr. Molnár Lajos miniszter úr ugyanezen a napon látogatást tett Pásztón, többek között a
pásztói Margit Kórházban is, ahol
több órás tárgyaláson keresztül
próbáltunk érvelni a kórház aktív
ágyainak megtartása érdekében.
Ekkor nyújtottam át Miniszter
úrnak azt a levelet, amelyben azt
kezdeményeztük, hogy Pásztó az
Egészségügyi Minisztérium segítségével egy mintaértékű egészségügyi kistérségi központtá fejlődhessen. Ez ötvözné az aktív
fekvőbeteg ellátás, a kiemelt kistérségi járóbeteg-ellátó központ,
valamint a krónikus, ápolási és
rehabilitációs ellátás optimális
egységét. Ezen levélben 80 aktív
ágy megtartását kértük Pásztó vonatkozásában. Ekkor volt először
pozitív elmozdulás, hiszen azt az
ígéretet kaptuk, hogy a Miniszter

úr támogatná legalább 20 aktív
belgyógyászati ágy működtetését
a kórházunkban. Ugyancsak fontos kérdésnek tartottuk az egynapos sebészeti beavatkozásokat,
amelyek olyan műtétek elvégzését
tennék lehetővé a jövőben is, mint
a vakbél, a sérv, a laparoszkópos
epeműtét, valamint az egyszerűbb
nőgyógyászati műtétek. A beszélgetés során egyértelművé vált,
hogy a minisztérium nem támogatja a Margit Kórház változatlan
formában történő működését. Sajnos a Miniszter úrnak átadott levélre egyenlőre még nem született
meg a válasz annak ellenére, hogy
január 11-én szintén jártam az
Egészségügyi Minisztériumban
dr. Horváth Ágnes államtitkár asszonynál elképzeléseink támogatását kérve. A miniszteri látogatás
alkalmával kezdeményeztem a
pásztói körzet országgyűlési képviselőjének Juhász Gábor úrnak a
részvételét, amely megtörtént.
A Regionális Egészségügyi Tanács részére 2007. január 12-ig
kellett az önkormányzatoknak
eljuttatni azt a javaslatot, amely
Pásztó igényét tartalmazta. Ezt
megelőzően ismételten kezdeményeztem Becsó Zsolt úrnál a megyei közgyűlés elnökénél a megye
három kórházának az egyeztetését. Január 11-én Balassagyarmat,
Pásztó és Salgótarján képviselői
a megyeházán tartották a megbeszélést, ahol olyan döntés született, hogy kitartunk mindhárom
kórház aktív fekvőbeteg-ellátó intézményi megmaradása mellett.
Január 16-án ülésezett újfent a
Regionális Egészségügyi Tanács,
ahol sajnos komolyabb előrelépés nem történt, mindösszesen
annyi, hogy az Észak-Magyarországi Régiónak ajánlott 2249 aktív ágy helyett a 22 kórház 3020,
tehát 771 aktív ággyal kért többet
a minisztériumtól, a régió rendkívül kedvezőtlen megbetegedési,
halálozási mutatói, illetve a halmozottan hátrányos helyzetből
adódó szociális-és foglalkoztatási viszonyokra tekintettel. A RET
Tulajdonosi és Fekvőbeteg-ellátó Szakbizottsága január 22-én
tartotta közös ülését Hatvanban,
ahol kiadtunk egy-egy állásfoglalást az Észak-Magyarországi
Regionális Egészségügyi Tanács
2007. január 24-i Miskolcon megtartandó közgyűlése előtt. Ennek
fontos momentuma, hogy mind
a fenntartói, mind a fekvőbeteg
szakbizottság elfogadta, hogy a
belgyógyászat és társszakmái, a
szülészet és társszakmái, a tüdőgyógyászat, illetve a sebészet és
társszakmái területen BorsodHeves és Nógrád megye kórházai

Bizonytalan a jövő a Margit Kórház betegei és orvosai számára egyaránt
771 aktív ággyal kérnek többet az
Egészségügyi Minisztertől, mint
a megajánlott 2249 aktív ágy.
A Tulajdonosi Bizottság javaslatomra megfogalmazta a RET
felé, hogy javasolja mind a pásztói, mind a szikszói kórház aktív fekvőbeteg-ellátó intézményként történő további működtetését. Ugyancsak kezdeményeztem,
hogy a minisztérium folytasson
egyeztetést az érintett önkormányzatokkal a finanszírozás
változtatását illetően, valamint a
2007. március 31-ig megkötendő
új szerződések, a már megemelt
támogatási feltételekkel kerüljenek megkötésre. Fontos pontja
az állásfoglalásunknak, hogy az
Egészségügyi Minisztérium záros határidőn belül hirdesse meg
azokat a pályázatokat, amelyek
a kórházak struktúra váltásához
szükséges kiadások fedezetéül
szolgálhatnak. Sajnos itt egyértelműen meg kell említeni azt,
hogy a több mint 16.000 aktív ágy
megszűntetése jelentős létszámleépítést eredményez. Az ehhez
kapcsolódó jogszabályok alapján
járó személyi juttatások kifizetése a kórházakat és velük együtt az
önkormányzatokat csőd helyzetbe sodorhatják. Ezeknek a finanszírozásához a rendkívül nehéz
helyzetben lévő egészségügyi intézményhálózat és a fenntartó önkormányzatok nem rendelkeznek
forrásokkal.
A Regionális Egészségügyi Tanács 2007. január 24-én tárgyalta
az Egészségügyi Miniszter ajánlását. A RET többségi szavazással elutasította a miniszteri ajánlatot, amely 700 aktív ágy teljes
megszűntetését, 1090 aktív ágynak pedig krónikus ággyá történő átminősítését hajtaná végre
az Észak-magyarországi régióban. Ezzel szemben elfogadást
nyert az a kérés a RET egyhangú döntése kapcsán, hogy kezdeményezzük az Egészségügyi Miniszternél a pásztói és a szikszói
kórházak aktív fekvőbeteg-ellá-

tó intézményként történő további
működését, s az ehhez szükséges
szerződések megkötését. A Regionális Egészségügyi Tanács január 24-én döntött arról is, hogy az
Egészségügyi Miniszternél kezdeményezi további 871 aktív ágy
Észak-magyarországi régióban
történő biztosítását, s ez az ágyszám tartalmazza a Pásztói Margit Kórház 80 aktív ágyát is.
– Mire számíthat a pásztói kistérség mintegy 34.000 lakója és
azok a betegek, amelyek más településekről remélhették gyógyulásukat a Margit Kórházban az elmúlt években?
– Ha viccesen akarnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy erre legfeljebb a „putnoki javasasszony tud válaszolni”. Komolyra
fordítva a szót, úgy gondolom,
az önkormányzat és a kórház vezetése minden tőle telhetőt megtett és megtesz annak érdekében,
hogy a kórház továbbra is aktív
fekvőbeteg-ellátó intézményként
tevékenykedjen, a munkahelyek
megtartása és a betegek gyógyulása érdekében. A három kórház
közös pályázatán Pásztóra elnyert 25 millió forint javította a
kórház pénzügyi helyzetét. Most
dr. Molnár Lajos miniszter úrnak
kell döntést hoznia azon kezdeményezésünkről, amely egy mintaértékű kistérségi egészségügyi
központ létrehozásáról szól. Természetesen tovább folyik az a műhelymunka, amely egy finanszírozható, minél több egészségügyi
dolgozó munkahelyének a megtartását és természetesen; a legfontosabb kérdést a betegek Margit Kórházban jó szakmai színvonalú gyógyulását biztosítaná.
A cím Shakespeare Hamlet című drámájának világszerte ismert egyik mondatára utal „Lenni vagy nem lenni…”. Ma Pásztón
valóban ez a helyzet a kórházban
zárta mondandóját Sisák Imre
polgármester.
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Adventi koncert az evangélikus templomban
Karácsony közeledtével diákok, zeneiskolás tanulók és a zeneiskola tanárai közreműködésével koncertet szervezett a Gárdonyi Géza Általános Iskola az evangélikus templomban.
A zeneszámokat a közelgő ünnep ihlette: a tél, a várakozás, az
elgondolkodás, a karácsony sugallata volt jelen közöttünk.
A jelenlévő szülőket, nevelőket,
érdeklődőket Tengerészné Simon
Mária igazgatónő és Lehoczky
Endre evangélikus lelkész úr köszöntötte. Utóbbi beszédében kiemelte, mennyire örül, „hogy befogadhatják végre azokat, akik
évekig befogadták őket.” Iskolánk
adott helyet ugyanis a templom
felépültéig az evangélikus közösség istentiszteleteinek és hittanóráinak.
A koncertet a két második osztály gyertyagyújtással kísért műsora foglalta keretbe. Az ünnepi
versek és énekek szépen előkészítették, majd pedig lezárták az ad-

venti délutánt. Közöttük a zeneiskolás tanulók és tanáraik hangszeres előadásait hallgathattuk, melyek mind a karácsonyváráshoz
méltó, szép műsorszámok voltak.
A karzatról az iskolai kórus tiszta
éneke hangzott, odalenn zongora,
furulya, klarinét, fuvola, trombita
szólt. A két negyedik osztály tanulóiból álló énekkar karácsonyi
dalokkal, furulyaszóval idézte
meg az ünnepet. Akiket a hangszeres közreműködésért dicséret
illet: Nagy Adrienn, Hornyánszki
Adél, Trczka Márk, Tőkei Ákos,
Tóth Gergő, Nagy Krisztián, Dormány Kristóf, Hímes Dávid, Parádi Máté, Bódi Tamás, (Dózsa
György Ált. Isk.).
Köszönjük iskolánk azon nevelőinek a munkáját, akik ezt a szép
adventi délutánt megszervezték, a
gyerekeket felkészítették: Nagyné Dobrovoczky Adrienn énekkar
vezetőnek, Prezenszkiné Ispán
Annának és Horváth Borbálának
a negyedik osztályosok kórusve-

zetőinek, Édes Attilának és Szabó
Attilánénak, a 2.a, Márton Gabriellának és Szabó Györgyinek, a
2.b osztály tanítóinak.
Külön köszönet illeti a zeneiskola tanárait a közreműködésért, és a gyerekek felkészítéséért: Konkoly-Thege Réka és tanítványa Cseh Gabriella (fuvola),
Banos Boglárka (klarinét), Tóth

Mecénások köszöntése Pásztón
A Teleki László Városi Könyvtár és
Művelődési Központ 2006. december
12-én második alkalommal rendezte
meg Mecénás Napi programját, azaz a
kultúra helyi támogatóinak ünnepét.
A Summa Artium Kht. az elmúlt évben hagyományteremtő
szándékkal hirdette meg elképzelését, melyben a nagy műpártoló
Eszterházy Miklós herceg születésének napját – december 12-ét
– a kulturális mecenatúra napjává
kívánta tenni.
A Mecénás Nap nem titkolt célja a mecenatúra valamikori nagy
hagyományának felelevenítése
annak érdekében, hogy a kultúra
magántámogatói ismét követőkre
találjanak, és az adományozás újra „divatba” jöjjön. A felhíváshoz
csatlakozók országszerte köszönetnyilvánító rendezvényekkel
hívták fel a figyelmet a magántámogatás fontosságára, jó példákkal másokat is adományozásra
ösztönözve.
2005-ben a megyében elsőként
csatlakozott intézményünk az országos akcióhoz, akkor 120 meghívottnak mondtunk köszönetet.
A támogatói létszám nagy örömünkre 2006-ban 200 fölé emelkedett, a kapott támogatási összeg
pedig jelentősen nőtt.
Arra a kérdésre, hogy kik a mecénások, többféle válasz adható.
Számomra legátfogóbb az alábbi
megfogalmazás: olyan személy

vagy szervezet, aki ellenszolgáltatás nélkül, belső indíttatásra vagy
kérésre, segítő szándékkal, önzetlenül ad, hogy azzal egyének, közösségek javát szolgálja. Ezek a
mecénások a pénzadomány mellett tárgyi eszközökkel, önkéntes
munkával, tájékoztatás nyújtásával segítenek személyeket, intézményeket, közösségeket, agy akár
egy egész települést.
Mecénások nélkül egy demokratikus országban a kulturális
szektor sem országosan, sem helyi szinten nem tud működni. Talán úgy is fogalmazhatunk, hogy
elkötelezett, értő, segítő mecénások nélkül csak működtetni lehet a kulturális intézményeket,
többnyire felülről és kevés hatékonysággal. Különösen a hazai
közművelődés intézményei, civil
szervezetei számára fontos, hogy
a mecénások folyamatosan közöttük legyenek, hisz amit csinálnak
az közügy és nem valósítható meg
helyi támogatás nélkül.
Ezen a napon köszönetünket fejeztük ki azon pásztói magánszemélyeknek, vállalkozóknak, akik
az év során pénzadománnyal, termékeikkel segítették kulturális
programjaink, városi rendezvényeink, közösségi elképzeléseink
megvalósítását Pásztón és a városrészekben egyaránt, akiknél
kéréseink mindig nyitott fülekre
és szívekre találtak.
Köszönjük a fenntartó, Pásztó

A Pásztói Ifjúsági Klub az év sikertörténetének bizonyult
Város Önkormányzatának, vezetőinek, képviselőinek, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak,
hogy az állami támogatást jelentős mértékben kiegészítetve új
szolgáltatások és szolgáltató helyek kialakítását és működtetését
tették lehetővé a könyvtárban és a
művelődési központban egyaránt,
illetve pályázati támogatással elindították a művelődési központ
felújítását.
Elismerés illeti azon öntevékeny körök, művészeti csoportok,
civil szervezetek vezetőit és tagjait is, akik szabadidejüket áldozták
arra, hogy többféle műfajban produkcióikat színre vigyék, majd
bemutassák azt a település lakói
számára, őrizve ilyen formán a

Tamás (trombita), Németh Csaba
(zongora).
Reméljük, hogy ezzel a karácsonyt megelőző szép, zenés műsorral hagyományt teremtettünk,
s erősítettük intézmények és közösségek összefogását és összetartozását, egy békés új év reményében.

helyi hagyományokat, erősítve a
települési kötődés szálait.
Nem maradtak ki a sorból az
oktatási és intézmények képviselői sem, hiszen a nehezedő gazdasági helyzetben és a létért való küzdelemben eredményesen
tudtunk együttműködni a város
fiataljai és felnőtt lakossága érdekében.
Mecenatúra szempontjából az
év sikertörténete kétségtelen a
Pásztói Ifjúsági Klub megnyitása volt június elején, ahol közel 2
milliós támogatással indítottuk el
a fiatalok szabadidős és közösségi
programjait, ahol a tagok létszáma fél év alatt 85 főre emelkedett,
és eddig több mint 4.000 fiatal
vette igénybe szolgáltatásait.
Ez a nap a köszönetnyilvánítás
napja volt, ami után 2007 dolgos
hétköznapjaiban ismét támogatóinkhoz fordulunk, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék a város
kulturális életének gazdagítását,
különös tekintettel Pásztó várossá
válásának 600 éves évfordulójára. Segítséget kérünk és várunk a
művelődési központ felújítását követően a nagyterem új székeinek
megvásárlásához, és ahhoz, hogy
az intézményt az ifjúsági klubhoz
hasonlóan otthonosabbá tehessük
berendezésében és technikai eszközeiben egyaránt, megteremtve
a feltételeket a sokszínűbb, gazdagabb kulturális programok megvalósításához. Mindezekhez a szellemi és a anyagi támogatást egyaránt
nagy köszönettel fogadjuk.
Antalné Prezenszki Piroska
intézményvezető
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Fidelitas hírek
A lap idei első számában röviden bemutatjuk a Fidelitas pásztói csoportjának 2006.
évi tevékenységét. Úgy gondoljuk, hogy
feltétlenül szükséges az, hogy értékeljük a
mögöttünk hagyott évet, mely során hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk.
2006. január 18-án tartottuk első
rendezvényünket, egy lakossági fórumot, melynek vendége Szijjártó Péter
országgyűlési képviselő, a Fidelitas
országos elnöke volt.
2006. februárjában – Nógrád-megyében elsőként – elkészült szervezetünk saját internetes lapja! A címe:
http://paszto.fidelitas.hu. Az oldalon
szinte csak a csoportunkkal kapcsolatos cikkek találhatóak, visszamenőleg
egészen a megalakulásunkig. Ebben a
hónapban készítettük el a pásztói Fidelitas csoport Szervezeti- és Működési Szabályzatát (SZMSZ) is.
2006. márciusa az országgyűlési
választásokat megelőző kampányról
szólt. A Fidesz különféle kéréseinek
tettünk eleget, valamint koszorúztunk
a március 15-i városi ünnepségen.
2006. májusában a Városi Művelődési Központban megnyíló Pásztói
Ifjúsági Klub (PIK) beindításában
vettünk részt. Társadalmi munkában
elsősorban festési és lakberendezési
munkálatokat végeztünk. A PIK azóta is sikeresen működik, amelyhez
időnként a Fidelitas pásztói csoportja
is segítséget nyújt.
2006. júniusában elindítottuk a
„Fidelitasszal a pásztói sportért nyár2006” elnevezésű jótékonysági eseménysorozatot, melynek keretében
adományokat gyűjtöttünk a pásztói
sportélet támogatására. E sorozat első
állomása a június 30-án megrendezett
filmvetítés volt. A Chico című filmet
vetítettük le, mely Rózsa-Flores Eduardo írónak, publicistának, a horvát
függetlenségi háború magyar hősének az életét dolgozza fel. Az eseményen részt vett Eduardo is, aki június
eleje óta csoportunk pártoló tagja,
és 2004 óta a Pásztóval szomszédos
Szurdokpüspöki lakosa.
2006. július 22-én Hasznoson, a
minden évben megrendezésre kerülő
falunapon Sport Szeletet árultunk a
„Fidelitasszal a pásztói sportért nyár
– 2006” keretében. Júliusban részt
vettünk egy hat csapatos, városi mini
focitornán. Csapatunk az előkelő második helyen végzett. Az ezzel azonos időben megrendezett bográcsfőző
versenyen is elindultunk, ahol különdíjban részesültünk.
2006. augusztus 12-én Sport Szeletet árultunk a szintén városunkhoz tartozó Mátrakeresztesen, ahol
az idei falunapot tartották. Ez volt a
„Fidelitasszal a pásztói sportért nyár2006” harmadik állomása. Továbbá
ebben a hónapban készült el a Fidelitas pásztói csoportjának az egyen pólója. Augusztus közepétől pedig, már
kampányfeladatokat is teljesítettünk.

A hónap krónikájához hozzátartozik még, hogy nyolcan képviseltük a
pásztói csoportot a Fidelitas tokaji országos nyári táborában.
2006. szeptembere az önkormányzati választások kampányában
vettünk részt. 2006. október 21-én a
Pásztói Ifjúsági Klub (PIK) és az Ifjúsági Kulturális Baráti Társaság (IKU
BT) által szervezett szemétszedésiés politikai plakáteltakarítási akció
keretében, több zsák plakátot és hulladékot távolítottunk el Pásztó város
utcáiról. Október 23-án részt vettünk
a városi ünnepségen, mely keretében
koszorúzással és a fáklyás menetben
való részvételünkkel adóztunk az
50 évvel ezelőtti események emléke
előtt.
2006. november 4-én, az ’56-os
forradalom eltiprásának ötvenedik
évfordulóján, a „2006. október 23.
Pásztó” csoport tagjaival közösen,
majd egy tucatnyian látogatást tettünk
a Lengyel Nagykövetségnél, hogy koszorúval és néhány szál virággal fejezzük ki hálánkat a lengyel népnek,
forradalmunk irányába tanúsított szolidaritásukért.
2006. november 11-én megtisztelő elismerésben részesült a Fidelitas
pásztói szervezete, a Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport fennállásának 10. évfordulóján
rendezett jubileumi ülésen oklevéllel
ismerték el eddigi tevékenységünket.
2006. november 25-én pedig megalakult a Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség mátraszőlősi csoportja! A
szervezet létrehozásában tevékeny
szerepet játszott a pásztói Fidelitas.
2006. december 2-án, a Fidesz
– Magyar Polgári Szövetség és a Magyarok Világszövetsége pásztói szervezeteivel közösen, gyertyás felvonulással egybekötött koszorúzással emlékeztünk meg a 2004. december 5-i,
kettős állampolgárságról szóló – szomorú eredménnyel végződött – népszavazás évfordulójáról! Csoportunk
a romkerti Szent István Király szobránál helyezte el az emlékezés koszorúját. Emellett december 4-én a „2006.
október 23. Pásztó” csoporttal együtt
átadtuk a Városi Könyvtár vezetőinek
a „Lengyelek a Magyaroknak” és a
„Magyarok-Lengyelek-Csehek-Szlovákok” című kiadványokat, valamint
kettő, a lengyel-magyar barátságot,
és Lengyelországot bemutató CD-t,
amelyek így mindenki számára elérhetővé váltak.
Véleményünk szerint 2006 tartalmas év volt a Fidelitas pásztói szervezete számára, és arra fogunk törekedni, hogy az új esztendő is hasonlóan
eredményesen teljen el. Csoportunk
elérhetőségei 2007-ben is a 06-20362-2917-es telefonszám, az info@
paszto.fidelitas.hu e-mail cím és a
http://paszto.fidelitas.hu internetes
honlap.
Gömbicz Nándor elnök
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Városunk fejlesztéséért
Az önkormányzati választásokon a
Magyar Szocialista Párt pásztói képviselő-jelöltjei közül három képviselő
került be a testületbe: Reviczki László, Tari Ottó, és Krämer László.
Ez az eredmény alulmúlta a várakozásokat. Ennek okai a politikai
kampányban és helyi okokban keresendőek. Az MSZP polgármesterjelöltje, Dömsödi Gábor jövőképe, elképzelései, tervei sokunkat rádöbbentett arra, hogy van
kitörési lehetősége városunknak.
Október elseje után egy hosszú
és sokszor eredménytelennek tűnő egyeztetési folyamat következett a párt és a jobboldali csoportok között.
Reviczki Lászlónak kormányzati és kistérségi kapcsolatok tanácsnoki megbízatását ajánlotta
fel a polgármester úr, amit el is
fogadott. Majd néhány hét múlva átgondolva döntését, a tanácsnoki megbízatásról lemondott. A
december 28-i testületi ülésen három külsős bizottsági helyet kapott a szervezet: Huczekné Rétvári Mónika az ügyrendi-, Palaticzki János a pénzügyi-, Brunda Tiborné pedig a településfejlesztési
bizottságban.
December 19-én tisztújító taggyűlésen új elnökséget választott
a pásztói pártszervezet. A taggyűlésen részt vett Juhász Gábor országgyűlési képviselőnk, Dömsö-

di Gábor volt polgármesterjelölt,
Balázs Pál választókerületi elnök,
Huszár Máté a Megyei MSZP alelnöke. Az aktuális témák megbeszélése után titkos szavazás következett. Az alapszervezet elnöke Huczekné Rétvári Mónika maradt, az elnökség tagjai: Serfőző
Tamásné, Szászné Gömöri Marianna, Vass Zsolt, Zöldi György.
A régi-új elnök megköszönte az
előző elnökség munkáját, majd
felvázolta a következő két év legfőbb célkitűzéseit és feladatait.
Legfontosabbak ezek közül:
– Küzdelem a Margit Kórház
fennmaradásáért
– A kormány szükséges reform
törekvéseinek, intézkedéseinek
hatékony helyi kommunikálása.
– Rendszeres egyeztetések, aktuális feladatok, problémák megoldására.
– Városunk működőképességének, fejlesztésének segítése.
– Kapcsolattartás, -teremtés a
civil szervezetekkel.
– Fokozott figyelem fordítás az
ifjúságvédelemre, a szociálisan
hátrányos helyzetűek segítésére.
– A 2007-es évet újult erővel és
sok tervvel, elképzeléssel kezdtük, amelyek megvalósításához
szükségünk lesz mindenki segítségére.
Huczekné Rétvári Mónika
az elnökség nevében

Forgalomlassító tüntetés
A „2006. október 23. Pásztó Csoport”
január 20-án, szombaton délelőtt 10től 12 óráig forgalomlassító tüntetést
tartott a 21-es főút Mátra-kapu és volt
benzinkút közötti szakaszán. Rendezvényükkel a Gyurcsány-kormány
elleni fellépésre és a Magyarok Világszövetsége támogatására hívtak
fel. Több szervezet jelezte csatlakozási szándékát, és az akció rendszeres
megismétlését kérte.

MVSZ akciók
A Magyarok Világszövetsége Nógrád
megyei szervezete a Deport ’56-nak a
budapesti Szabadság téri szovjet emlékmű eltávolítására irányuló népszavazási kezdeményezése támogatására
aláírásgyűjtést folytat.
Az akció az Országos Választási
Bizottság jóvoltából 2007.április 4-ig,
a „felszabadulás” évfordulójáig tart.
A pásztói csoport tagjai minden
szerdán 9-11 óra között a piac bejáratánál és a „régi Plusz” melletti parkoló előtt teszik lehetővé a hivatalos ívek
aláírását. A kistérség településeiről
jelentkező önkéntes aláírásgyűjtők is

itt juthatnak gyűjtőívekhez. A pásztói
csoport további akciói:
Január 29. hétfő: Nógrádi Nemzeti
Napok, részvétel és koszorúzás a balassagyarmati csehkiverés, a Civitas
fortissima ünnepségén
Február 10. szombat, 17 óra, Pásztó, a Gimnázium francia tagozatának
épülete: Második nemzetközi hódoltatásunk, a 2. világháborút lezáró béke
Február 15. csütörtök: Nógrádi
Nemzeti Napok, részvétel és koszorúzás Somoskőújfaluban A hazatérés
napja ünnepségen.
Bottyán Zoltán, a Magyarok Világszövetsége Nógrád megyei elnöke
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Az erkölcs fogalma
Bármiről is beszélünk, csak akkor tehetjük azt érthetően, világosan, ha
rendelkezünk egy előzetes ismerettel
a szóban forgó dologról. Az előzetes
fogalom világítja meg mindazt, ami a
dologgal összefügg. Ennek hiányában
csak zavaros ismereteink és közleményeink lehetnek. Az erkölcs fogalmát
is tisztáznunk kell előzetesen, ha róla
beszélünk.
A bábeli nyelvzavar ezzel a témával kapcsolatban is félelmetesen eluralkodik. Merőben szubjektív, ötletszerűen önkényes elgondolások születnek, és a véleménynyilvánítás
szabadsága
alapján tudományos álláspontnak
nyilvánítják magukat. Ezek szerint az erkölcs, mint a cselekvés
normája, szubjektív igényekhez
igazodik, ideológiák függvénye.
A zűrzavarból jól kivehető egy
szinte általános elvi álláspont,
mely szerint az erkölcsöt az egzisztenciális érdek határozza meg,
legalábbis a társadalom képviselete által meghatározott érdek. A
tömegek felfogása viszont, melyből mindez kialakul, olyan társadalmi tényezők szüleménye, melyeknek működése, hatékonysága
kiszámíthatatlan, felmérhetetlen,
tetten nem érhető.Az erkölcs alakulásának ez a folyamata általában a társadalom összeomlásához
vezet: bekövetkezik az anarchia,
vagy egy istenített diktátor kultusza, mint az erkölcs csúcspont-

ja. Az elmúlt évszázadok történelmében számos példát találunk
erre.
A szubjektivizmus ingoványos
talaját elkerülve, más úton kell
megközelítenünk az erkölcs fogalmát, mibenlétét. Az nem kétséges hogy az emberi cselekvés,
viselkedés normájáról van szó.
Az sem kétséges, hogy a cselekvés nem szükségszerűen helyes,
„erkölcsös”. Igazodnia kell egy
bizonyos rendhez. Különben nem
rendes, hanem – ha emberi, vagyis tudatos és szabad tett – erkölcstelenül rendetlen. Ez a kötelező
rend nem eredhet az embertől magától, mert akkor nem beszélhetünk igazodásról. Egyetlen ember
sem lehet a másik ember normája.
A személyi mivolttal ez nyilvánvalóan nem egyeztethető össze.
A norma csak minden személy
fölött álló, transzcendens tényező lehet, melynek forrása a tárgyi
(objektív) valóság. A tárgyi valóságtól való függésünk, feloldhatatlan szembenállásunk a valóság
objektivitásával – még önmagunk
adottságával is – alapvető, nyilvánvaló lét-élményünk. Ennek
kétségbevonása lehetetlenné tesz
minden józan megfontolást.
További kétségtelen tényeket
is meg kell állapítanunk ahhoz,
hogy tovább haladhassunk. Nevezetesen azt, hogy igazodási kötelezettségünk minden tevékenységünkre kiterjed a tárgyi adottsá-

Nyílt levél
A pásztói Pedagógiai Szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó, Logopédia, Pályaválasztási Tanácsadó)
1991-ig önálló, városi fenntartású
intézményként működött. Ekkor
a Nógrád megyei Pedagógiai Intézethez, majd 1999-től a pásztói,
de megyei fenntartású gyógypedagógiai komplex intézményhez csatolták. Pásztón és környékén egyedülálló, pedagógiai és pszichológiai szolgáltatásokat (vizsgálat,
szaktanácsadás, képességfejlesztés, terápia) nyújtunk a 3–18 éves
korosztály, illetve szüleik részére a
következő főbb területeken: beszéd, magatartás-, fejlődési, tanulási és
érzelmi zavarok, pályaorientáció.
A Múzeum melletti kis épületben,
csendes, hangulatos közlekedési
szempontból ideális helyen fogadjuk a hozzánk fordulókat, általános
megelégedettségükre.
A pásztói Pedagógiai Szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó, Logopédia, Pályaválasztási Tanácsadó)

munkatársai a széles nyilvánosság
figyelmébe ajánlják az alábbiakat:
1. Pásztón és környékén igen népszerű szolgáltatásaink körét, el-

érhetőségét, színvonalát komoly
mértékben veszélyezteti,
a. hogy a jelenleg már csak nyolc
fővel működő intézményegységtől
2007. februárjától további három
fő elbocsátásáról született előzetes döntés.
b. hogy az elmúlt évek alatt Szakszolgálatunk szervezeti, majd szakmai függetlensége is megszűnt,
legújabban pedig a Romkertben
található telephelyünk felszámolását helyezték kilátásba. A tervek szerint a fogyatékos gyerekek
számára fenntartott kisegítő iskola
és gyermekotthon épületében kapnánk néhány szobát.
2. A terveket elfogadhatatlannak
tartjuk. Feltétlenül ragaszkodunk
ahhoz,
a. hogy továbbra is jelenlegi te-

gokkal szemben. A tárgyi valóság
számunkra háromféle jelenségben adott: Az anyagi, a szellemi
és a természetfeletti valóság jelenségeiben. A jelenségek különbözősége ellenére a valóság nyilvánvalóan „egy”, mely igazságnak feltárása, értelmezése a metafizika, ill. a teológia témája. Megismerésünk a jelenségek rendjére
irányul. Az anyagi valóság rendjét a természettudomány kutatja.
A fizikai rend egyetemes érvényét
bajosan vonhatjuk kétségbe, nem
tagadhatjuk meg a „haladás” érdekében. Nem kevésbé objektív
adottság a szellemi valóság jelensége sem, melynek tartozéka
maga a megismerés is. A szellemi
valóság rendjére reflektál a bölcselet, hogy feltárja annak belső
természetét, törvényszerűségeit. A logika a gondolkodás rendjét (ordo intentionalis), az etika a
cselekvés rendjét világítja meg.
A bölcseleti reflexió az emberi
tevékenység minden jelenségére
kiterjed, és a bölcselet különböző
ágait alkotja.
A természettudomány fölkutatja ugyan az anyagi jelenségek
törvényszerűségeit, de azok végső
összefüggését, a valóság mibenlétét – saját módszereivel – nem tudja megközelíteni. Kénytelen a bölcselethez folyamodni, mely éppen
a dolgok mibenlétére reflektál. A
bölcselet egyre inkább elmélyülő
reflexiója pedig immár felismer-

te a valóság eleve titok mivoltát
(abszolút transzcendencia), ami
egyenértékű logikailag a személyes Isten fogalmával. A bölcselet tehát Isten titka elé állítja az
ismerő elmét, hogy megnyilatkozását figyelje. Isten közvetlen
megnyilatkozása, a kinyilatkoztatás a valóság új, természetfeletti
jelensége, melynek rendjét a teológia vizsgálja (az üdvtörténet tudománya).
A kinyilatkoztatás a valóság
minden jelenségét megvilágítja.
Mi azt fogjuk fontolgatni, hogy az
emberi cselekvésnek a természetfeletti rendje miben ál. Az önmagában változatlan erkölcsi rendet
mi teszi természetfelettivé, krisztusi, keresztény erkölccsé.

Helyre igazítás
A Pásztói Hírlap 2006. decemberi
számában, a 14. oldalon közzétett
Hasznosi Templomért Alapítvány,
valamint a Mátraszőlősi Templomért Alapítvány tájékoztatójában
tévesen szerepelt az alábbi mondat:
„A befolyt összeget az alapító
okiratban kitűzött céloknak megfelelően a pásztói templom renoválására fordítja az alapítvány.”
Helyesen: „A befolyt összeget az
alapító okiratban kitűzött céloknak megfelelően a hasznosi/mátraszőlősi templom renoválására
fordítja az alapítvány.”
Az olvasóktól és az érintettektől is
elnézést kérünk. (Szerk.)

lephelyünkön fogadhassuk klien- vész el.
c. A gyógypedagógiai intézményben a szobák a közös folyosókra
nyílnak. A miliő fegyelmező, intézkedő, gondterhelt. Gyakran hangos,
tanácsadó személyi állományát feszült, nehezen értelmezhető jeletovább ne csökkentsék.
netekkel, sok idegen, vonuló ember3. Indoklás:
rel. Szakszolgálatunk épületében
a. A kisegítő iskola Pásztó belvá- ugyanakkor a váróterem a szakma
rosától, az iskoláktól, óvodáktól, szabályai szerint a védett terápiás
üzletektől, a vasúti és buszpálya- tér része. A színvonalas szakmai
udvartól két km, gyalog fél óra. működés előfeltétele a munkahelyi
A Szakszolgálat kliensei gyakran kollektíva által évek alatt kialaapró gyerekek, várandós anyukák. kított és folyamatosan fenntarGyerekek gyakorta kíséret nélkül tott személyes, elfogadó légkör,
jönnek át az iskolából, szakkörről, valamint a védett, szeparált tér.
edzésről, és sötétben távoznak.
E kívánalmaknak a kisegítő iskob. Klienseink egészséges, ép ér- lai elhelyezés nem felelhet meg. A
telmű gyerekek, valamint szüleik. működésmód, a mentalitás eltérő.
Sokuk önértékelési problémákkal d. Három munkatársunkat fenyeküzd. Vizsgálatra vagy terápiás fog- geti felmondás. A gyógypedagólalkozásra hívni őket egy gyógype- giai intézményben tízszer annyian
dagógiai intézménybe: ez nem egy dolgoznak, de egyetlen embernek
egészséges gondolat. Megbélyeg- sem mondanak fel. Egy komplex

seinket. Ezen a Szakszolgálat voltaképpeni léte múlik.
b. hogy az egyébként is a törvényben előírt létszám alatt működő

ző, a kóros folyamatokat felerősí- intézményen belül ez aránytalan.
ti, makacs ellenállásokat épít ki, Mélyen igazságtalan és bántó.
ezért szakmailag kontraindikált.
A lelki folyamatokat komolyan kell
A pásztói Pedagógiai
venni. E nélkül munkánk lényege
Szakszolgálat munkatársai
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Pásztói gyermek és ifjúsági kulturális programok
Az elmúlt évben az értéket közvetítő
és tartalmas szórakozást nyújtó programok sorát rendezték meg a pásztói
és a kistérségben élő gyermekek és
fiatalok számára a Városi Művelődési
Központban.
Az óvodásoknak és kisiskolásoknak a Holló Együttes adott
koncertet a magyar irodalom legjelentősebb megzenésített gyermekverseiből, s a Nektár Gyermekszínház
Magyarországon
egyedülálló technikájú mesedarabját tekinthették meg, ahol az
élő szereplős, zenés előadást vetített díszletek egészítették ki, egészen új látvány-és emocionális
élményt nyújtva a kis nézőknek.
A felső tagozatosok és a középiskolások a Karinthy örök című irodalmi előadásból ismerték meg az
író legjelentősebb alkotásait, s az
1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából a Szabad Ötletek
Színházának történelmi kutatásokon alapuló megrázó műsorából
ismerhették meg a kor eseményeit. A jeles alkalomra a középiskolásokból álló Mi Színjátszó csoport is csodálatos produkcióval
készült.
A filmvetítések is sok nézőt
vonzottak, a pedagógusokkal közösen az intézmény a tananyagot

kiegészítő, ill. a gyerekek, fiatalok érzelmi nevelését segítő műveket választott. A kisebbek láthatták a Jégkorszak Bambi és a
Mackótestvér bájos új történeteit,
a nagyok pedig A Pál utcai fiúk és
a Twist Olivér legújabb feldolgozásait, a Magyar Vándort, valamint az ‘56-os rendezvénysorozat
keretében Mészáros Márta Nagy
Imre életét feldolgozó filmjét.
Az intézmény a Muzsla Néptánc Egyesülettel közösen 2005ben indította, s az elmúlt évben is
folytatta a Táncház és kézműves
játszóház nevű programsorozatot, melyet minden hónap utolsó
szombatján rendeztek a résztvevő
gyerekek, fiatalok, családok nagy
megelégedésére.
Több évtizedes hagyomány
a nyári művészeti alkotótáborok, napközis táborok szervezése. 2006-ban három tábor zajlott
a házban a színjátszás, tánc, kézműves technikák iránt érdeklődő
ill. a tehetséges roma gyerekek
részvételével. A néptáncos gyerekek a Mátrakeresztesi Erdei Iskolában vettek részt kéthetes alkotótáborban.
A kézműves foglalkozások, játékdélutánok népszerűek a gyerekek körében, így az intézmény a
tanévközi szünetek minden nap-

Kiránduljunk Erdélybe
2006 május 6-10-ig Erdélyi kirándulást szervezünk, jöjjön velünk a
történelmi Magyarország legszebb
vidékeire! Utunk során körbejárjuk
Erdély legjelentősebb nagyvárosait, mesés falvait, hatalmas hegyeit.
Ellátogatunk magyar történelmi és
irodalmi emlék-helyekre, múzeumokba, középkori várkastélyokba,
templomokba. Alkalmunk nyílik
betekinteni a városok mindennapi életébe, közvetlen kapcsolatot

teremthetünk az erdélyi magyarsággal és megismerhetjük a még
ma is élő székely népművészetet.
Elhagyva a településeket, hegyvidéki kirándulásra indulunk az „égig
érő fák” világába.
Szállás Szovátán, mely a Székelyföld legnépszerűbb nyári üdülőhelye. Szállás, étkezés, útiköltség:
28.900 Ft. További Információ: Reviczkiné Pusztai Anett 32/460-881
utazás@iranyerdely.hu

ján biztosított programokat az érdeklődők számára.
A kisiskolás osztályok folyamatosan részt vehettek kézműves
foglalkozásokon, vidám készségfejlesztő vetélkedőkön, játék délutánokon.
A csoportok- klubok keretében
való szórakozásra, amatőr művészeti munkára is sokféle lehetőség
nyílt az intézményben. A néptánc
iránt érdeklődők, életkori sajátosságaiknak megfelelően négy csoportban, a színjátszáshoz kedvet
érzők két csoportban dolgozhatnak. A képzőművészet és az irodalom terén alkotó fiatalokat az
Athéné Alkotókör vette „szárnyai
alá”. A modern táncokat kedvelők
különböző szakoktatók vezetésével latin-, disco-, hip-hop és break csoportokban dolgoztak. Az
ügyes kezűeket a Bütykölde Klub,
a közös játékra vágyókat a Kölyök
Klub, a „rajongókat” pedig a Harry Potter és az Olsen Ikrek Fun
Club várta.
A nagyrendezvények is sokrétű szórakozási lehetőséget nyújtottak a két korosztály számára. Az áprilisi Zsigmond napon
különleges középkori kézműves
technikákat sajátíthattak el, a
Gyermeknap évtizedek óta nem
volt ilyen színes, sokrétű, progra-

mokban gazdag, s a nagyrendezvények (Szent Iván Nap, Kultúrutca, Szent István Nap, Szőlő és
Borünnep) is mindig kiegészültek kicsiknek és fiataloknak szóló
programelemekkel.
Az intézmény udvarában folyamatosan lehetőség nyílt az extrém
sportok kedvelőinek paint-ballozásra és falmászásra.
A rendezvények szervezését folyamatos pályázatírás és szponzorkeresés előzte meg, hiszen az
ingyenes programok feltételeit
csak ilyen úton lehetett előteremteni, s a belépődíjas előadások
nagy részénél is ki kellett egészíteni a forrásokat, hogy ne a gyerekeket illetve a szülőket terhelje a
teljes költség.
A visszajelzések alapján az intézmény munkatársai úgy érzik
ezen a területen is sikeres évet
zártak, s a jelenleg zajló felújítási
munkálatok után megszépült környezetben, továbbra is tartalmas
programokkal tudják biztosítani a
gyerekek és a fiatalok művelődését, szabadidejük hasznos eltöltését. Minden új kezdeményezésre,
igényre nyitottak, szívesen fogadják a gyerekek és a szülők kérdéseit, ötleteit, javaslatait!
Kőszeginé Kárpáti Mónika
művelődésszervező

A Magyar Kultúra Napja
Az Athéné Alkotó Kör Irodalmi műhelye 2006. júniusában alakult. A képzőművészek és irodalmárok első ízben szeptemberben mutatkoztak be
Pásztó közönsége előtt. Az Irodalmi
Műhely örömmel fogadta és megtiszteltetésnek érzi a Városi Művelődési
Központ felkérését, hogy a Magyar
Kultúra Napján saját alkotásaikkal
köszöntsék nemzeti énekünk, a Himnusz születésnapját.
Január 22-én, a Kultúra Napján irodalmáraink
ünnepi programját Kölcsey Ferenc Intés című
verse vezette be, majd
Sisák Imre Polgármester Úr köszöntője hangzott el. Polgármester Úr
köszöntőjében méltatta
a Himnuszt, s elismerését fejezte ki az Athéné
Alkotó Kör tagjainak, akik egyre
inkább részeseivé válnak, s hozzájárulnak Pásztó kulturális életének gazdagításához.
A szép számú közönség bepillantást nyert az Irodalmi Műhely
szellemiségébe, az emberi élet
sorsfordító kérdéseit tükröző versek, s a mindennapok során meg-

élt tanulságos kis történetek által.
Az alkotók feledhetetlen élményt nyújtottak az ünnephez
méltó közel másfél órás műsor
alatt elrepült az idő.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az a közreműködő alkotóknak. Az alkotók névsora: Bangó
Mihályné, Makuch Mihály, Orosz
Gergely, Orosz Tiborné, Sándor
Istvánné, Szabó Zoltán, Zsiga
Lajos, Zsitvainé Borsos
Irén Pásztóról, Balázs
Ágnes Mátraszőlősről,
Szabicsné Dr. Borbély
Éva Bátonyterenyéről,
Nógrádi Andor Jobbágyiból, Pataki Katalin
Gyöngyösről és Tóth
Imre Herédről. Kívánjuk, hogy a jövőben is
sok-sok alkotással ajándékozzák meg közönségüket, hiszen az alkotás igazolást
nyújt. Igazolást idő, ég és föld,
szokások, háború, béke, hiúság és
időnként még az igazság területén
is. Segítsék embertársaikat az élet
mély rétegeihez való közelférkőzés rögös útján.
Huberné Bognár Edit
művelődésszervező
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Dél-nógrádi
Vízmû Kft.
Pásztó, Csillag tér 21.
Telefon: (32) 460-208
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Lovas edzés indul

9-14 éves lányoknak és fiúknak,
8 fős csoportokban, 2007. február végétől
heti rendszerességgel.

Æ

Ezerangyal
Lovarda
Kutasó
A gyerekek lovagolni tanulnak,
a lovas torna (voltige) csapat
tagjaiként edzenek, szerteágazó lovas ismeretekre tesznek
szert, közös kirándulásokon
vesznek részt.
Takács Gábor
okleveles lovas oktató
30/2471-872

Előzetes lovagló tudás nem
szükséges. A szervezett
kiutazás Pásztóról 20 perc

SZÉLES TIBOR
KAROSSZÉRIA
Szín
❖ kreatív szettek, festékek
es,
ö t le
❖ fonókák, ceruzák, pasztelek
tes
k ia d
❖ Továbbra is kapható:
ván
yok
!
– mûvész festékek, vásznak, papírok
❖ ecsetek, festôszerek
❖ hobby kellékek pl: üveg, kerámia, dekor papír, festékek, ragasztók
Pász tó, Nagymezô út 16. Tel.: 06-30/2817-947
Nyitva: H–P: 9–16.30, szombaton 9–11.30-ig!

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

Kellemes ünnepeket, boldog új
évet kívánnak a mûhely dolgozói!

Fókuszelektron
MÛSZ AKI SZ AKÜZLE T
P á s z t ó , F ô ú t 2 1 . Te l : 3 2 /4 6 0 - 0 1 8
Nyit va tar tás: H – P: 8–17 óráig, Szo: 8–12 óráig

TELEVÍZIÓK – DVD ÉS HÁZIMOZI
RENDSZEREK, FÉNYKÉPEZŐ GÉPEK,
KAMERÁK, BEÉPÍTHETŐ ÉS
SZABADONÁLLÓ KONYHAI
ÉS HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK

OLYMPIA SPORT
M Á R K Á S S P O R T R U H Á Z AT
Pásztó, Hunyadi út 12.
Dzsekik, szabadidő ruhák, rövid- és hosszúujjú pólók, fitness nadrágok,
pulóverek, férfi ingek, fürdőköpenyek,cipők, zoknik, táskák

ARÉNA, FILA, KAPPA, O’NEILL, PUMA,
NIKE, ADIDAS, BUDMIL
TÉLI VÁSÁR!
20-30% kedvezménnyel amíg a készlet tart!
Téli dzsekik, sapkák, sálak, kesztyűk

– tűzhelyek
–mikrohullámú sütők
– főzőlapok
– sütők
– páraelszívók
– mosogatógépek
– mosógépek
– fagyasztók
– hűtőgépek
– porszívók

– takarítógépek
– kandallók
– kályhák
– hajsimítók
– hajszárítók
– vasalók
– epilálók
– borotvák
– kerékpárok
– kerti bútorok

Folyamatos áruvásárlási hitel folyósítás!
AURA-BONUS KÁRTYA BEVÁLTÁS, ÜGYINTÉZÉS A HELYSZÍNEN

3060 Pásztó, Fő út 21. (sarkon)
Tel.: (32) 460-018. Fax: (32) 463-836
Nyitva tartás:hétfőtől péntekig 9–17-ig, szombaton 9–12-ig

Gyors, korrekt kiszolgálás, házhozszállítás!
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EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
A PÁ S Z T Ó É S V I D É K E I PA R T E S T Ü L E T
3060 Pász tó, Nagymezô út 2. I. emelet Tel.: (32) 563-130, 563-131
Tel./fax: (32) 460-102, email: iposzpaszto@globonet.hu

ÉR DEK KÉP VI SE LE TI SZERVE ZET az alábbi szolgáltatásait ajánlja
ÖN KÉN TES tagság és tagdíj fizetés ellenében:
A vállalkozással kapcsola tos felvilágosí tás, tanácsadás:
ADÓ ügyek – Társadalombiz tosítási ügyek – Foglalkoz tatással kapcsolatos ügyintézés, tanácsadás, nyomtat ványok kitöltésében gyakorlati segítségnyújtás.
Egyéb vállalkozással kapcsola tos szolgál ta tá sok: Vállalko zói szer zôdések, árajánlat,
számla készítés, peres ügyek ben tanácsadás, vállalko zói szabály zatok készítése, munka- és
tûz védelmi elôírások kal kapcsolatos felvilágosítás, hitele zési ügyek ben tanácsadás, általános
ügy viteli tevékenységben segítségnyújtás, Széchenyi-kártya, ok tatás szerve zés
Térí tés ellenében végzett szolgál ta tá sok:
Vállalko zások komplett köny velése (Tel.: 563-131) – Különféle vizsgák – Tanácsterem esetenkénti hasz nálata – Telefonhasz nálat, FAX küldési lehetôséggel együtt! – Internet szolgáltatás!
– Nyomtat ványellátás (a szigorú számadásúak kivételével) CD jogtár talló zás, másolás
Nyugdíjügyekben felvilágosí tás, nyomtat ványok ki töl tésével együt tes
nyugdíj-előkészí tés, szolgála ti idő el ismerésének megkérésére.

La kos sá gi aján la tunk: ha jó szak em bert ke res, hív ja az 563-130-as te le fon szá mot!

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

RAPINATORE RISTORANTE
P i z z e r i a
I t a l i a n a

♦

AL RABLO

♦

Fatüzelésû kemencében sült PIZZÁK, továbbá TÉSZTÁK,
GRILLEK, HALÉTELEK, SALÁTÁK, DESSZERTEK
széles választékával várjuk kedves vendégeinket!
Hidegtálak rendelhetôk! Rendezvényeket 50 fôig vállalunk!
Minden páros hét szombatján élô zene!

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

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

Ékszer&Óraüzlet
Sok szeretettel várunk
minden kedves vásárlót!
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
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

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

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

KIRAKAT
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EZER
CIKK

EZER
KÍNÁLAT!

NAGYOBB ALAPTERÜLETEN, SZÉLESEBB ÁRUVÁLASZTÉKKAL!

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

Kényelem

A Z ÖN TAK A R ÉK SZÖV ET K EZET E
PÁSZTÓ, FŐ ÚT 64.
563-140, 563-142

BÚTORBOLT
• ülőgarnitúrák
• franciaágyak
• kisbútorok

HASZNOS,
ALKOTMÁNY ÚT 183.
462-350

• gardróbok
• szekrénysorok
• konyhabútorok

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

AUTÓCENTRUM
PÁSZTÓ
Pásztó, Fô út 9. Tel.: 06-32/463-991, 06-30/6869-869

KAROSSZÉRIA-JAVITÁS - FÉNYEZÉS
• karambolos autók szakszerû javítása modern gépekkel
• hôkamrás fényezés, színkeverés
• teljes körû biztosítási ügyintézés

GUM ISZERVIZ – AUTÓMOSÓ – AUTÓSZERVIZ

Bim-Bam Francia Pékség ajánlata
HELYBEN SÜ TÖTT CROISSANTOK!
14 féle aprósütemény:
gesztenyés, csokis, túrós, pudingos, meggyes, almás,
sajttal töltött, káposztás, gombás, virslis,
császárszalonnás, májas, húsos, piz zás

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

KIRAKAT
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ELEKTRON

V I L L A MOS SÁ GI SZ A K ÜZ L ET
Pász tó, Fő út 98. Tel./fax: (32) 462-361
email: elvill@aktivi.hu
Elektromos
kéziszerszámok
(flex, HILTI,
SKYL, stb.)
és Hajdú mosógép,
centrifuga javítása!
CARIVA kapcsolók
350 Ft-tól!
Egyszerű
mennyezetlámpák,
függesztékek,
burák,
spot-ok is
kaphatók!

Villanyszerelési anya gok, vezetékek, csator nák,
kapcsolók nagy vá lasz ték ban kaphatók
AZ ÉM ÁSZ ál tal elő írt fo g yasz tás mé rő szek ré nyek
Hensel és Ganz tí pu sok min den tí pu sa kap ha tó.
Meg ren de lés re g yors be szer zést biz to sí tunk!

SIENA

Lakberendezési Áruház

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

ÉPÍTKEZIK, FELÚJÍT? SEGÍT ÖNNEK A BOLTÍV!

BOLTÍV TÜZÉP KFT.
Pásztó, Kossuth út 116/2.
www.boltivtuzep.hu, boltivtuzep@profinter.hu

Építôanyagok

Pásztó, Kossuth út 116/2.

Alaptól a kéményfedlapig!

Tel.: 32/460-539

– Házhozszállítás 24 tonnáig (daruzással is)!
– Törzsvásárlói kedvezmények!!
– Árengedmények! (mennyiségtől függően)

Minél többet vásárol,
annál többet megspórol!
– Mediterrán cserép még a tavalyi áron!! Már 1.600 Ft/m²-től (az
egész ország területén ingyenes házhozszállítás!!)
– Tondach cserép is még a tavalyi áron!! Már 1.694 Ft/m²-től
(10 raklaptól ingyenes házhozszállítás!!)
– ETERNIT hullámpala magyar (azbesztmentes) 160x110 1.900 Ft/db.
Viszonteladókat keresünk!!
– Műanyag ablakok, ajtók minőségi profilból, kedvező áron!!
2-3 hetes szállítási határidővel!
– Fa ablakok, bejárati- és belső ajtók készletről, vagy rövid szállítási
határidővel. 5 db felett +5% kedvezménnyel!!

2007-ben is jól jár, ha a BOLTÍV-be jár!

Vasanyagok
Csempék és padlóburkolólapok

Pásztó, Fő út 103.
Tel.: 32/463-594

pontmarket@aktivi.hu

HIVATAL
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Pásztó Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35

BEVALLÁS
nem lakás céljára szolgáló építményekrl és lakásban lév
nem lakás céljára szolgáló helyiségekrl.
1. A bevallást benyújtó neve: ___________________________________________________
címe: ____________________________________________________________________
Adószáma vagy adóazonosító jele: _____________________________________________
2. Az adóköteles építmény címe: ________________________________________________
helyrajzi száma: ___________________________________________________________
tulajdoni hányad: ___________________________________________________________
3. Tulajdonba kerülés dátuma:___________________________________________________
4. Az építmény használatbavételi vagy fennmaradási engedélye kiadásának idpontja (ennek
hiányában a tényleges használatbavételének dátuma) ______________________________
5. Magánszemély – Állami vállalat – Jogi személyiség társaság – Jogi személyiséggel nem
rendelkez társaság – Magánvállalkozó - Egyéb
6. Használat típusa: Kizárólagos tulajdonos – Résztulajdonos – Haszonélvez – Kezeli jogot
gyakorló – Bérl – Egyéb.
7. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett további tulajdonostársak felsorolása:
Név
Lakcím
Tulajdoni hányad
Adószám, adóazonosító jel
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Amennyiben Ön nem kizárólagos tulajdonos, azonban a társtulajdonosoktól átvállalja az
adófizetést, abban az esetben a NYILATKOZATOT ki kell töltenie. A NYILATKOZATOT
valamennyi tulajdonosnak alá kell írnia.
8. Elz tulajdonos neve, címe: _________________________________________________
9. A nem lakás céljára szolgáló építmény jellege: garázs, üdül, mhely, üzlet, kereskedelmi
szálláshely, gazdasági épület, egyéb: ___________________________________________
10. a) Az építmény összes alapterülete:
b) az a) pont alatti területbl a nem hasznos alapterület
(ahol a belmagasság nem éri el az 1,90 métert) (-)
c) A helyi adókról szóló tv. 13. § -a alapján ment. terület (-)
d) Önkormányzati rendelet 8. § (1-2) bekezdése alapján
mentesített terület (-)
e) Az adózás alapjául szolgáló terület (a-b-c-d)

________________ m2
________________ m2
________________ m2
________________ m2
________________ m2

HIVATAL
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NYILATKOZAT

Alulírott tulajdonostársak (vagyoni érték jog jogosultjai) kijelentjük, hogy építményadó
fizetési kötelezettségünknek ________________________________________________(név)
____________________________________________________________________(lakcím)
__________________________ (adószám vagy adóazonosító jel) nevén kívánunk eleget
tenni.
A tulajdonostársak (vagyoni érték jog jogosultjai) mindegyikének aláírása:
…………………………

………………………..

………………………..

…………………………

………………………..

………………………..

Kelt: ………………………………………..
………………………………….
aláírás

___________________________________________________________________________
AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!
A beérkezés napja:____________________________________________________________
Az átvev aláírása:____________________________________________________________

HIVATAL
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Változások a városi adóztatásban
Tisztelt Adózók! Pásztó Város Önkormányzat adóhatóságának kötelessége és célja, hogy a város finanszírozhatatlanul magas hiányának enyhítésére törvényes keretek között a lehető legtöbb adóbevételt
szedje be. Ugyanakkor az adóalanyoknak, magánszemélyeknek, gazdálkodó szervezeteknek a lehető
legkevesebb problémája legyen az adóhatósággal.
Kérésünk, hogy minden adónemben és adóhatósági feladatkörben határidőben tegyenek eleget adózási (elsősorban bevallási, befizetési, stb.) kötelezettségüknek. A lehető legteljesebb tájékoztatás érdekében ezúton is jelezzük az aktuális változásokat,
határidőket. A 2007. évi adótörvények miatti változásokról az alábbi tájékoztatást adjuk:
A gépjárműadózás területén az
egyik leglényegesebb törvényi
változás, hogy a személyszállító
gépjárművek esetében az önsúly
utáni adózást 2007. január 01-től
felváltotta a gépjárművek teljesítmény utáni adóztatása. Személyszállító gépjármű például: a motorkerékpár és a hatósági nyilvántartás szerint személyszállításra
szolgáló más gépjármű. Az adóztatott teljesítményt a gépjárművek
életkora szerint kategorizált eltérő mértékkel kell meghatározni.
A mérték a kor szerinti megosztás alapján:
– gyártási év és az azt követő 3.
évben: 300 Ft/kW; – 4 – 7 év: 260
Ft/kW; – 8 – 11 év: 200 Ft/kW; –
12 – 15 év: 160 Ft/kW; – a gyártást
követő 16. és az azt követő naptári
években: 120 Ft/kW
Az új típusú adóztatást a törvényhozó azzal indokolta, hogy a gépjárművek értékéhez igazodjon az
adóztatás. A teljesítmény adóztatás már nem veszi figyelembe a
katalizátor miatti kedvezményt.
Az autóbusz, a nyergesvontató
és lakópótkocsi a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömeg után adózik 1200 Ft/100 kg.
A tehergépjárművek esetén az
adó alapja a hatósági nyilvántartás szerinti saját tömeg növelve a
terhelhetőség 50%-val. A mérték
1.200 Ft/100 kg. Az adóhatóság
amikor a központi adatszolgáltatótól a gépjármű teljesítményadatokat megkapja, határozattal
fogja értesíteni az adóalanyokat
a fizetendő adó összegéről és a fizetési határidőről.
2007. évtől a törvény módosítása szigorítja a mentesíthető gépjárművek körét, ugyanis január
01-et követően csak azon gépjárműre adható gépjárműadó mentesség, melynek polgári jogi tu-

lajdonosa a súlyos mozgáskorlátozott!
Megszűnik tehát azon kitétel,
hogy arra a gépjárműre is adható mentesség, mely a súlyos mozgáskorlátozott közeli hozzátartozója tulajdonában van, ha ezzel a
gépjárművel írásbeli nyilatkozata
alapján a mozgáskorlátozott szállítását végzik.
Ha a súlyos mozgáskorlátozott
tulajdonában nincs gépjármű
csak abban az esetben igényelhető gépjárműadó mentesség,
ha a súlyos mozgáskorlátozott
kiskorú személlyel közös háztartásban élő szülője, nevelőszülője, mostoha- vagy örökbefogadó
szülője tulajdonában lévő gépjárművel szállítják a súlyos mozgáskorlátozott kiskorút. Mentességi feltétel továbbá az is, hogy
ezen gépjármű teljesítménye ne
legyen több, mint 100 kW.
A törvényi változásból eredően azon gépjármű tulajdonosok
esetében, akik a megváltozott feltételeknek nem felelnek meg határozattal megszűntetjük a gépjárműadó mentességet.
A helyi adókról szóló és többször
módosított 1990. évi C törvény
felhatalmazása alapján Pásztó
Város Képviselő-testülete több
éve döntött az építményadó bevezetéséről.
A rendelet hatálya kiterjed a nem
lakás céljára szolgáló építményekre és a lakásokban lévő nem
lakás céljára szolgáló helyiségekre. Ilyen leggyakrabban előforduló építmények például: garázs,
üzlethelyiség, üdülő, műhely, stb.
Adókötelezettség a szerzést követő, a használatba vételt, illetve a
tényleges használatot követő év
első napjától áll fenn. Adóköteles az építmény m²-ben számított
hasznos alapterülete, ahol a bel-

magasság legalább 1,9 méter.
A fentieket figyelembe véve felhívom a lakosság és a gazdálkodó
szervezetek figyelmét építményadó köteles építményeik bevallására, melyet a mellékelt bevallási
nyomtatványon tehetnek meg. A
bevallási kötelezettségüket elmulasztó adózóink az év folyamán
felhívást kapnak kézhez.
Iparűzési adó és idegenforgalmi
adó vonatkozásában sem törvényi, sem helyi rendelet-változás
nem történt, ami az adóalanyokat
lényegesen érintené.

2007-ben az alábbi adózási határidők lesznek a helyi adóban:
2007.03.16-ig: építményadó I.
félévi adó; iparűzési adó I. félévi adóelőleg; gépjárműadó I.
félévi adó
2007.03.31-ig: 2006. évi talajterhelési díj
2007.05.31-ig: 2006. évi iparűzési adó különbözet
2007.09.17-ig: építményadó II.
félévi adó; iparűzési adó II. félévi adóelőleg; gépjárműadó II.
félévi adó
2007.12.20-ig: iparűzési adó
feltöltés

A talajterhelési díj egységdíjának
mértéke 120 Ft/m³. A talajterhelési díj mértékét a Dél-Nógrádi Vízmű Kft által szolgáltatott víz mennyisége, a talajterhelési díj egységdíjának mértéke (120 Ft/m³) és
a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi
szorzó határozza meg (1,5). Tehát
180 Ft-nak 50%-a = 90 Ft/m³. A
törvény a talajterhelési díj fokozatos bevezetését írja elő, 2007.
március 31-ig a 2006. évi vízfogyasztás alapján a fenti szorzókkal számított összeg 50%-át kell
bevallani és megfizetni.

Idegenforgalmi adó bevallási és
befizetési kötelezettség határideje az adókötelezettség keletkezését követő hó 15. napja.
További kérdéseikkel forduljanak
az önkormányzati adóhatósági
ügyintézőkhöz személyesen (Polgármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey út 35. Földszint 4-5 számú
iroda) vagy telefonon: Bódi Ernő Gáborné: 06-32/460-155/176
mellék; 06-32/460-220. Szélesné Kocsis Mária: 06-32/460155/168 mellék
Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

MI EBBEN AZ ÉVBEN IS
VÁRJUK ÖNÖKET!
–
–
–
–

MÉTERÁRUK
FÜGGÖNYÖK
DEKORANYAGOK
RÖVIDÁRUK

–
–
–
–

KÖTÔ FONALAK
PAPLANOK, PÁRNÁK
NÔI-FÉRFI FEHÉRNEMÛK
HARISNYÁK, ZOKNIK

Jövôre is jöjjön, mi várjuk! KÉTTEX tilház Kft.
Pász tó, Nagymezô u 18. T./fax: (32) 460-756.
Nyit va: H–P: 8–16.30, Szo: 8–12.00
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„Az én karácsonyom”
Idén is részt vettünk a már
hagyománynak számító
megyei irodalmi és rajzpályázaton, melyet a Nógrád
Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület
szervezett általános iskolai tanulók részére.
Iskolánkból a pályázó tanulók rajzban,
festményben fejezték
ki gondolataikat, érzelmeiket emlékezetes karácsonyukról, a szeretet
ünnepéről, a szolidaritásról, egymás megbecsüléséről, segítéséről,
az ünnep hangulatáról,
arról, hogy mi a karácsony üzenete napjainkban.
Az ünnepélyes díjátadásra
2006. december 21-én 14 órakor
került sor a salgótarjáni József
Attila Művelődési és Konferencia
Központban. Köszöntőt mondott
Kriston Péter a Megyei Közgyűlés alelnöke. A pályamunkákat
Soós Károly grafikusművész tanár értékelte. Iskolánk tanulói a
következő eredményeket érték el.
Akvarell kategóriában I. helyezett lett: Bajnóczi Ádám (5.o.)
Krétarajz kategóriában: II. helyezett lett: Tóth Szabina (5.o.)
Felkészítő tanár: Bakonyi Zsoltné. Temperával készített alkotás
II. helyezettje: Kiss Károly (4.o.)
III. helyezettje: Németh Bence

„Fel nagy örömre, ma született… ”
Jézus születését karácsonykor ünnepeljük. Pásztón több éves hagyomány,
hogy az általános iskolások betlehemi
műsorral ajándékozzák meg a város lakóit. Idén a mi osztályunkat érte ez a
megtiszteltetés.

(4.o.) Felkészítő tanár: Prezenszkiné Ispán Anna. Ceruzarajz kategóriában III. helyezett: Oláh Irini (7.o.) IV. helyezett: Tari Patrícia (7.o.). Krétarajz kategóriában
III. helyezett: Tóth Alíz (6.o.) Felkészítő tanár: Stadler Árpád
Tanulóink értékes ajándékokban, könyvutalványokban részesültek a pályázatot támogató közéleti személyiségek, magánvállalkozók, szponzorok jóvoltából.
A pályázatot segítő tanáraink
könyvjutalmat kaptak elismerésül. Gratulálunk tanulóinknak a
pályázaton elért eredményeikért.
Bakonyi Zsoltné mkv.
Gárdonyi Géza Általános Iskola

Lelkesen fogtunk a készülődésnek. Osztályfőnökünk, Julika néni egészen különleges tartalmú
pásztorjátékot állított össze. Majd
megkezdődtek a próbák. Mindenki
igyekezett a leggyorsabban megtanulni a szerepét. De a java még hátra volt! Nemcsak pontosan kellett a
szöveget elmondani, hanem hangosan és kifejezően is. Ez bizony nem
is volt olyan egyszerű! Sok gyakorlás után úgy éreztük, sikerül ezt a
feladatot jól megoldani.
Ekkor az iskola kórus Adrienn
néni vezetésével, gyönyörű dalokkal és tiszta énekhanggal tette még
varázslatosabbá játékunkat. Külön
örömünkre szolgált, hogy iskolánk
néhány zeneiskolás növendéke Tóth
Tamás tanár úr irányításával színesítette műsorunkat.
Közben szülői segítséggel készültek a jelmezek és a dekoráció. Sokat dolgoztak vele, de a jól sikerült
ruhák és egyéb kellékek hozzájárultak az előadás sikeréhez.
December 18-án elérkezett a várva-várt nap, amikor először mutattuk be műsorunkat az Idősek
Átmeneti Otthonába. Az ott élő
nénik, bácsik nagy szeretettel vártak minket. Nekik azon a napon
a mi játékunk jelentette a legna-

gén kiváltotta az iparigazolványt.
1959-ben megszerezte a villanyszerelő mestervizsgát. Munkájával évekig segítette a helyi
és környékbeli intézmények (iskolák, óvodák, kórház) termelőszövetkezetek tevékenységét.
1965 és 1972 között a KIOSZ
helyi szervezeténél társadalmi
munkában ellátta a titkári feladatokat. A szervezet munkájában, ezt követően is részt vállalt
elnökségi vagy felügyelő bizottsági tagként. Szakmai tudása
alapján évekig tagja volt a mestervizsga bizottságnak. Az ipari
tevékenységét, nyugdíjba vonulása után is folytatta, az utóbbi
időben azonban meggyengült
egészségi állapota miatt már kisebb intenzitással. Munkájának
elismeréseként 1967-ben a Könnyűipari kiváló dolgozója címmel tüntették ki, 1984-ben Kiváló munkáért, ipari miniszteri

Bajnóczi Ádám akvarellje
gyobb örömet. Mi is örültünk, amikor a műsor végén egy szép éneket
és kis ajándékot kaptunk tőlük.
Az iskolai karácsonyi ünnepélyen kicsik és nagyok nézhették
meg pásztorjátékunkat.
Majd elérkezett december 24e, mikor a Szent Lőrinc-plébániatemplomban Pásztó lakóinak adtuk
elő a pásztorjátékunkat. A templom
padjai sorban megteltek az előadás
kezdetére. Láttuk az emberek arcán
azt a mosolyt, ami mögött a szeretet
és a meghittség bújt meg. Az oltár
mellett a gyönyörű karácsonyfák, a
színes fények, a jelmezes gyerekek,
és az ünneplőbe öltözött kórus műsorát mindenki nagy szeretettel fogadta, úgy ahogy mi szerettük volna adni.
Az egész osztály számára felejthetetlen élmény volt ez a szereplés,
hiszen szeretteinknek okoztunk
örömet vele.
Gárdonyi Géza Isk. 5.b osztály

Az ünnep…

Id. Szőke László
Őt gyermekes család második
gyermekeként született Pásztón
1931. július 15-én.
Már diákéveiben nyaranta
dolgoznia kellett a családi gazdaságban, vagy más földbirtokosnál. Elemi iskolai tanulmányai után a földosztáskor kapott
néhány hold földdel gyarapodó családi gazdaságban segített
szüleinek 1950-ig. Ekkor kezdte meg villanyszerelő szakipari tanulmányait, a bizonyítvány
megszerzése után nagy építkezéseken dolgozott Budapesten
1952-ig. A kétéves katonai szolgálat letelte után hazajött Pásztóra dolgozni a helyi vegyesipari Ktsz építőipari részlegéhez,
ahol hamarosan a villanyszerelő
részleg csoport vezetője lett. A
következő években tevékenyen
részt vett a környező falvak villamosítási munkáiban. A Ktsz
felszámolása miatt megszűnt a
munkahelye, ezért 1957. év vé-

2007. január

kitüntetésben részesült, 1994ben pedig Aranykoszorús mester címet kapott.
Munkájának elismeréseként
Pásztó Város Önkormányzata
2003-ban Pásztóért Emlékplakett díjban részesítette.
Id. Szőke László már nem érhette meg az Újévet. 2006. december 20-án betegsége felülkerekedett rajta és eltávozott
végleg közülünk. Barátai, ismerősei, Pásztó Város Önkormányzata fájó szívvel osztoznak családja gyászában.

Márai Sándor gondolatai az idei karácsonykor
is megérintettek bennünket. December 20-án
„leptük meg” a vendégeket a karácsonyi műsorral a Dózsa Iskolában. S megint igazi csoda
született. Pedagógusok, technikai dolgozók,
gyerekek hetekkel korábban hangyaszorgalommal készülődtek. Közel 160 gyermek hozta
el közénk a karácsony meghitt hangulatát.
Először egy verses-zenés összeállítást hallottunk, majd Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?
című elbeszélésének bemutatása következett.
A mesejáték közben elvarázsoltak minket az
énekkarosok, a táncosok és a zeneiskolás növendékek. Az ünnepélyt záró dal előtt 60 alsós
táncos kisleány mécsessel a kezében vonult
föl, és koronázta meg az estét.
A műsorhoz igazi, korhű díszletek készültek.
Csapatmunka állt a háttérben, és valódi csoda
született a kollégák keze közül. A mesejáték három főszereplője: Czeglédi Katinka 8.a, Csépe
Bence 6.b, Opolcsik Ákos 7.b osztályos tanulók voltak. S hagyományainkhoz híven idén is
gazdag választékkal várta a karácsonyi bazár
a vendégeket, s nem maradt el a kis meglepetés
ajándék sem a műsor végén a nézők számára.
Mindezek az alsós kolléganők szorgalmas munkáját dicsérik. A karácsony hangulata engem
mindig elvarázsol. Ilyenkor könnyebben elhiszem, hogy fontosak vagyunk egymásnak, s
hogy a legerősebb kapocs az emberek között a
szeretet. Jó lenne, ha az év minden napján ezt
érezhetném. Bognár Beáta
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Asztalitenisz hírek
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Őszi végeredmény:

Őszi végeredmény:

4. Pásztói AC

2. Pásztói AC II.

9 4 2 3 87:75 10

Az NB III-as ranglistán:

2. Salamon István 36 mérkőzés 32 nyert
2 vesztett 94,44%
23. Dudás Bertalan 32 17 15 53,13%
30. Bencsik Imre
32 13 19 40,63%
34. Berkes Ferenc 32 10 22 31,25%

A Pásztói Asztalitenisz Club a 2006/2007-es szezonban három csapattal képviselteti magát különböző bajnokságokban. Az első csapat (Salamon István,
Dudás Bertalan, Bencsik Imre, Berkes Ferenc, Szabó Ferenc, Bencsik Zoltán)
az NB III. Észak-Magyarországi Régió „A” csoportjában a 4. helyen várja a tavaszi folytatást.
–Tsz Sportkör Domoszló 11-7,
–Bgy. Dózsa DSE II. Ipoly CiPásztói AC – Salgótarjáni Petőfi pő 14-4, –Mátraszelei ASE 7-11,
DSE 11-7, –Balassagyarmati Dó- –Viessmann Bt. VASK II. 13-5,
zsa DSE I. 9-9, –Lőrinci AC 9-9, –Bátonyterenye VASK I. 6-12
–Hatvani Lokomotív SE II. 7-11,
Őszi eredményeik:

A második csapat (Csépe Róbert, Nagy Csaba, Csáktornyai
Lajos, Bencsik Gergely, Szabó
Adrián) a Nógrád Megyei Bajnokság 2., míg a harmadik csapat
(Ispán Győző, Tóth Imre, Dr. Badacsonyi László, Dr. Kádárkuti
Enikő, Székely Norbert) ugyanezen bajnokság 5. helyén várja a
tavaszi folytatást.
Őszi eredményeik:
Pásztói AC II. – Pásztói AC III.
16-2, –Községi Sportegyesület
Vámosmikola 5-13, –Bgy. Dózsa IV. Cserhát Tak. Szöv. 144, Bgy. Dózsa III. Rétság 11-7,
–Bgy. Dóza V. Erró 18-0, –Bgy.
Dózsa-Rétság utánpótlás 18-0
Pásztói AC III. – Pásztói AC II.
2-16, –Községi Sportegyesület
Vámosmikola 6-12, –Bgy. Dózsa
III. Rétság 7-11, –Bgy. Dózsa V.
Erró 14-4, –Bgy. Dózsa-Rétság
utánpótlás 13-5, –Bgy. Dózsa IV.
Cserhát Tak. Szöv. 9-9

6 5 0 1 82:26 10

5. Pásztói AC III. 6 2 1 3 51:57

A bajnokság mellett több egyéni versenyen is szépen szerepeltek
tagjaik. Nézzük részletesen: Rétsági Október Kupa megyei ranglista verseny: Férfiak: 1. Salamon
István, 6. Bencsik Imre. Ifi fiú: 3.
Bencsik Gergely. Serdülő fiú: 1.
Dudás Balázs, 2. Bencsik Gergely
Megyei Top 12: Nők: 1. Dr. Kádárkuti Enikő. Férfiak: 1. Salamon István, 6. Bencsik Imre. Ifi
fiú: 3. Bencsik Gergely. Serdülő
fiú: 1. Dudás Balázs, 2. Bencsik
Gergely. Miskolci Tombola Verseny: 1. Salamon István, Vigaszág: 1. Bencsik Imre, 3. Bencsik
Gergely. „Holcim Kupa” Regionális Verseny Miskolc: 1. Salamon István
Az egyesület megköszöni minden szurkolójának az elmúlt évi
buzdítást és támogatást. Arra kéri a sportágat kedvelő közönséget, hogy a jövőben is látogassák
a hazai mérkőzéseket és adójuk
1%-ával támogassák a klub működését.
Pásztói Asztalitenisz Club
Adószám: 18636299-1-12

Féltucat ezüstfenyőt kaszaboltak le a zsákfai tolvajok

Fekete Karácsonya volt
Fekete Feri bácsiéknak

SZVITA:

Egy éj veled
Hangos a csönd,
neszez az éj,
ropog a tűz,
szúnyog zenél.
Egy denevér
suhanva száll,
alszik a fészkén
a kismadár.

Fekete Ferenc a megmaradt ezüstfenyői között

Egy erdésznek, vadásznak mi sem borzasztóbb annál, amikor az év legcsaládiasabb ünnepét követő karácsonyi
zúzmarás téli napon azzal kell szembesülnie, hogy a Mátraszőlős–Zsákfa
melletti hétvégi telkén közel húsz éve
elültetett több tucatnyi, ma már megemberesedett 5-7 méter magasságú
gyönyörű ezüstfenyőiből hatot valakik
embertelen módon megcsonkítottak.

hogy valakik – mert ezt egyedül
nemigen lehetett végrehajtani – behatolva egy magánterületre ilyen
gyalázatos facsonkításra vetemedjenek – mondta ottjártunkor a zsákfai telkén Fekete Ferenc károsult.
A tolvajok előbb derékmagasságban lekaszabolták a több méter
magasságú ezüstfenyőket, majd a
földön újabb vágással, melyet már
a helyszínen hagytak, gépkocsi mé– Harminc évig voltam a pásztói retre darabolva eltulajdonítottak. A
Béke téesz kerületvezető erdésze, kár értéke meghaladja a százezer
és az eltelt három évtized alatt veze- forintot. Fekete Ferencnek erdésztésemmel mintegy hétszáz hektár- ként, erdőt járó vadászként is bornyi új facsemetést telepítettünk. Az zasztó volt ilyen látvánnyal szemakkori ültetések ma már erdőren- besülni. Tudja, ha a rendőrségi felgetegként élik mindennapi cserhá- jelentést követően a fa tolvajokat el
ti, illetve mátrai életüket. Szörnyű, is kapják, neki ez már az eszmei ér-

téket tekintve soha nem fog megtérülni. Az ilyen módon eltulajdonított ezüstfenyők új helyszíneken valószínűleg feldíszítve várták a közös öröm, az ajándékozás meghitt
estéjét, mely tudjuk Karácsonykor
a szeretett ünnepét volt hivatott betölteni. Vajon tudtak-e azok a családok a megbékélés ünnepén arról,
hogy a gyönyörű ezüstfenyőfájuk
lopásból származik. Nem hiszem!
Ők csak ártatlanul ünnepelték családtagjaikkal a Karácsonyt, míg az
alattomos tolvajok a cselekedetükből nem kis hasznot, húzva, egy
másik családnak nagy veszteséget
okoztak.
Egyszóval a mátraszőlősi Fekete
Ferencnek idén igencsak „fekete”
Karácsonyt kellett megélnie.
Zentai József

5

Csak te meg én,
s egy ezüst folt
virrasztunk még:
a telihold..
Gömbölyű képe
ránk mosolyog,
kíváncsin nézi
szép mosolyod.
Felragyog most
a csillagözön,
szerelmes lettem,
s ezt köszönöm.
Langy szellő kerget
mézillatot,
orromban érzem
jó illatod.
Lassan az éjnek
vége szakad,
de a szerelmünk
örök marad!

MOZAIK
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PIK
PROGRAMOK–FEBRUÁR
Nyitva tartás
Csütörtök: 16.00 – 20.00
Péntek: 16.00 – 23.00
Szombat: 16.00 – 22.00
Vasárnap: 16.00 – 21.00
IKU BT (Ifjúsági Kulturális Baráti
Társaság)
összejövetele minden héten
pénteken. Időpont: 15.00 – 16.00
Duma Party minden csütörtökön
18.00 – 20.00 (közös beszélgetések
az alábbi témákról)
Február 8: Légy tisztában az AIDS
veszélyeivel!
Február 15.: Drog és a fiatalok
Február 22.: Függőség
FARSANGI BULI
Február 9. – Péntek
Minimum egy álarc viselete kötelező. Zenét: DJ Szike
EGÉSZ ESTÉS FILMNÉZÉS
Február 17. 16.00 – 22.00
A filmeket a helyszínen közösen választjuk ki.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Reviczkiné Pusztai Anett
Tel.: 32/460-881
www.pikweb.extra.hu

Pásztó Város Önkormányzat
Óvodája eladásra kínálja 1992es, műszaki vizsga nélküli Fiat
Panda 750 furgont. Értékbecslési értékesítési ár: 265e Ft. Eladási irány ár: 265e Ft. Érd: Százszorszép Óvoda Pásztó, Madách
út 22. Tel: 460-365

SZVITA:

Veled gondolatban
Veled vagyok gondolatban,
bármerre is jársz.
Tudhatod jól, hogyha baj van,
engem megtalálsz.
Meghallgatom panaszodat,
sírok, hogyha kell,
átérzem a gondjaidat:
„Beszélgessünk el!”
Dühödet lecsitítani
nem könnyű dolog.
Próbállak felvidítani;
melletted vagyok!
Segíteni szeretnélek,
hogyha bajba jutsz.
Könnyebb lesz, ha kibeszéled,
és el sohse futsz!
Megleled majd a megoldást,
hidd el! Légy erős!
Mindent megteszek teérted,
tőlem telhetőt.
Veled vagyok jóban-rosszban,
számíthatsz majd rám.
Nem maradhatsz soha bajban,
kihúzlak, komám!
És amikor jól megy sorod,
ne felejtsél el!
Barátodként rád gondolok,
s szívem énekel.
Veled vagyok gondolatban,
bármit is csinálsz,
tudhatod jól: éjjel-nappal
engem megtalálsz!

FIGYELEM!
A Pásztói Hírlap következő számának lapzártája:
2007. február 12.
Új email címünk:
pasztoi.hirlap@gmail.com
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PÁ LYÁ Z AT I F E L H Í VÁ S
A pásztói székhelyű Athéné Alkotó Kör (AAK) felvállalta a környéken élt és alkotott képzőművészek és irodalmárok emlékének
méltó megőrzését. Kelemen Gábor kozárdi születésű, fiatalon elhunyt publicista, író, sokáig a Magyar Nemzet, később a Nógrád
munkatársa, a falusi élet megélője, ismerője, Bajor Nagy Ernő szavaival az „ország tudósítója” volt. Halálának 15. évfordulója alkalmából rá emlékezve az AAK

Képzőművészeti és irodalmi pályázatot ír ki
„Emlékek a faluból” címmel.
A pályázaton részt vehet minden Nógrád megyében élő és alkotó amatőr képzőművész és irodalmár. Minden alkotó egy művel
pályázhat.
A képzőművészeti alkotások:
a, témája: a falusi élet, a vidék hétköznapjai, hagyományai, a faluban élő emberek gondjai, örömei,
b, technikája: tetszőleges,
c, mérete:
– festmények, grafikák stb. esetében nem haladhatja
meg az 50x70 cm-es méretet,
– szobrok, kisplasztikák, faragások stb. esetében
a magassága nem lehet 60 cm-nél nagyobb.
Az irodalmi alkotások:
a, témája: megegyezik a képzőművészeti kategóriánál leírtakkal,
b, terjedelme:
– versek esetében max. 10 versszak,
– prózai alkotásoknál kettő A/4-es gépelt oldal,
14-es betűméret.
A pályázatokra kérjük, írják rá: „Emlékek a faluból” pályázat
Beadási határidő: 2007. március 8. csütörtök
Képzőművészeti alkotások:
Városi Művelődési Központ – 3060 Pásztó, Deák F. út 14.
Huberné Bognár Edit művelődésszervező
e-mailban: muvkozp@freemail.hu
Irodalmi alkotások:
levélben: Orosz Tiborné – 3060 Pásztó, Árpád u. 15.
e-mailban: szvita@pasztonet.hu

A Környezet és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot írt
ki a „Zöld Óvoda” cím elnyerésére a hasznosi városrészben működő Pitypang Tagóvodának
nevelőtestülete a pályázati felhívásnak megfelelt és bekerült a „Zöld Óvodák” közösségébe.
Az országban 102 óvoda kapta meg e kitüntető címet, és jogot, hogy három évig viselje e
címet. Büszkék vagyunk rá, hogy a bíráló bizottság a tevékenységünket bemutató pályázatunk alapján a „Zöld Óvodák” soraiba fogadott. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a
Hasznosi Óvodásokért Alapítvány részére ajánlották fel adójuk 1%-át. 54.951 Ft érkezett alapítványunk számlájára. Az összeget a Pitypang Tagóvodába járó gyermekek javára, szakmai
és tárgyi feltételek javítása, fejlesztő programok megvalósításának, szervezésére fordítjuk.
Hasznosi Óvodásokért Alapítvány kuratóriuma

LA PUNK RENDSZERES
TÁ MOGATÓI:
Vabau Bt. Francia Pékség
Mester Ipar cikkbolt
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RECO Kft.
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EGLO Magyar or szág Kft.
Siena Kft.
Két Textilház Kft.
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Kényelem Bútorbolt
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