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Pásztó Város Önkormányzata
március 3-án tartotta az idei költ-
ségvetési évet meghatározó kép-
viselô-testületi ülését. A kora esti
órákba nyúló testületi egyezteté-
sen elôször – a gyakorlat szerint –
a lejárt idejû határozatok végre-
hajtásáról szóló tájékoztatást fo-
gadták el a város képviselôi.

A képviselô-testület más napiren-
di pontok keretében módosította a
2004. évi költségvetési rendeletét a
negyedik negyedéves szinten. Meg-
hallgatta Bodrogi István alezredes,
a városi rendôrkapitányság vezetô-
je elôterjesztését a közrend és köz-

biztonság helyzetérôl. Az ülésen
részt vett dr. Ármós Sándor ezre-
des, Nógrád megye új fôkapitánya
és elismeréssel szólt a pásztói rend-
ôrök munkájáról. 

A képviselôk hosszas vita után a
2005. évi költségvetés kiadás, illet-
ve bevételi fô összegét 3 milliárd
811 millió 594 ezer forintban álla-
pították meg, a költségvetés hiányát
237.623.000 forintban határozták
meg. A városi költségvetéssel
együtt döntöttek a cigány kisebbsé-
gi önkormányzat költségvetésérôl
is, amelynek fô összege 955 ezer fo-
rint. Megállapították, hogy a város
önkormányzata 2005. évre több

összetett probléma együttes hatása
eredményeként minden eddiginél
nehezebb, a teljes önkormányzati
intézményrendszer és mûködtetés
átszervezése nélkül szinte megold-
hatatlan pénzügyi helyzetbe kerül-
het az elkövetkezô idôszakban.

A város hiánya állandósult, mér-
téke növekedett, kezelési módjai
behatárolódtak. Ez a képviselô-tes-
tülettôl az új helyzet és körülmé-
nyek teljeskörû megismerését, a
megoldási módok számbavételét,
határozott döntések, intézkedések
sorozatát követeli meg.

A költségvetés elfogadásakor a
város önkormányzatának fô célja az

volt, hogy a mûködôképességét és a
fizetôképességét minden áron meg-
ôrizze, az önkormányzati törvény
szerinti kötelezô és az elsô forduló-
ban hozott határozat szerint vállalt
intézményei fenntartásához, a szak-
törvények szerinti mûködtetéséhez
a központi támogatáson túli mini-
málisan szükséges saját erôt bizto-
sítson, valamint a megkezdett és
már folyamatban lévô, vagy kötele-
zettséggel terhelt felújítási, beruhá-
zási feladatait befejezze. 

Ugyanakkor a város teljeskörû
csatornahálózatának kiépítését az

Az Eglo Magyarország Kft. az el-
múlt év végén is megtartotta jóté-
konysági estjét, amelynek célja a
korábbi évekhez hasonlóan, hogy
bevételével a város egy-egy intéz-
ményét jótékony támogatásban
részesítse. 

Az elmút év végén rendezett kará-
csonyi jótékonysági esten a gyár
dolgozói ehhez a kezdeményezés-
hez tombolavásárlással járultak
hozzá. 

Ennek eredményeként 249 ezer
forint gyûlt össze és ezt az összeget
egészítette ki az Eglo 101 ezer fo-
rinttal. A teljes összegbôl – 350 ezer

forint – egy mobil EKG berendezést
vásároltak, melyet március 17-én
rövid ünnepség keretében adott át
Boros Heidi, az Eglo ügyvezetôje 
a Pásztó Kórházért Közalapítvány-
nak. A berendezést az alapítvány
nevében dr. Éles János kórházigaz-
gató fôorvos vette át, majd átadta 
a háziorvosi ügyeleti szolgálat ré-
szére. 

Boros Heidi az átadáskor remé-
nyét fejezte ki, hogy ez a berendezés
sokat jelent a beteg embereknél je-
lentkezô tünetek minél elôbb törté-
nô felismeréséhez. Dr. Éles János
köszönetét fejezte ki az ajándékért.

Pásztó Város Önkormányzata
nagy tisztelettel emlékezett meg
az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc 157. évfordulójáról. 

Az ünnepség a városháza nagy-
termében képviselô-testületi ülés-
sel kezdôdött, ahol a zeneiskola elô-
adása után Sisák Imre polgármester
emlékezett meg március 15-e törté-
nelmi jelentôségérôl, majd átadta a
Pásztó Sportjáért alapított díjakat:
Veres Béla labdarúgó edzô, Zentai
József tájfutó, és Scheili Eszter ka-
ratéka kitüntetetteknek.

Az ünnepi ülést követôen a város
1848/49-es emlékparkjában nagy-
számú közönség részvételével a
Himnusz hangjaival indult a városi
koszorúzási tiszteletadás. Az ünne-
pi beszédet Sisák Imre polgármes-
ter, országgyûlési képviselô Petôfi
Sándor versoraival kezdte: „Ma-
gyar történet múzsája, Vésôd soká
nyugodott, Vedd föl azt, s örök táb-
ládra vésd föl ezt a nagy napot!” –
majd részletesen felelevenítette a
157 évvel ezelôtti forradalmi ese-
ményeket, az „Ellenzéki Kör” tag-
jait, a Pilvax Kávéházi márciusi if-

folytatás a 3. oldalon

Március 15: megújhodás napjaJótékony ajándék az Eglo-tól

Döntött a képviselô testület

Feszes, felelôsségteljes gazdálkodást
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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 idôpontja

(ennek hiányában a tényleges használatbavételének dátuma): _____________________

5. Magánszemély – Állami vállalat – Jogi személyiségû társaság – Jogi személyiséggel
nem rendelkezô társaság – Magánvállalkozó – Egyéb

6. Használat típusa: Kizárólagos tulajdonos – Résztulajdonos – Haszonélvezô – Kezelôi
jogot gyakorló – Bérlô – 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. Elôzô tulajdonos neve, címe: ______________________________________________

9. A nem lakás céljára szolgáló építmény jellege: garázs, üdülô, mûhely, üzlet, 

kereskedelmi szálláshely, gazdasági épület, egyéb: _____________________________

10. a) Az építmény összes alapterülete: ______________________________ m2

b) az a) pont alatti területbôl a nem hasznos alapterület 
(ahol a belmagasság nem éri el az 1,90 métert) (-) ________________ m2

c) A helyi adókról szóló tv. 13. § -a alapján ment. terület (-) ___________ m2

d) Önkormányzati rendelet 8. § (1-2) bekezdése alapján 
mentesített terület (-) _______________________________________ m2

e) Az adózás alapjául szolgáló terület (a-b-c-d) ___________________ m2

N Y I L A T K O Z A T
Alulírott tulajdonostársak (vagyoni értékû jog jogosultjai) kijelentjük, hogy
építményadó fizetési kötelezettségünknek 

__________________________________________________________ (név) 

______________________________________________________________

_______________________________________________________ (lakcím)

______________________________________________________________
(adószám vagy adóazonosító jel) nevén kívánunk eleget tenni.

A tulajdonostársak (vagyoni értékû jog jogosultjai) mindegyikének aláírása:

……………………………… ………………………………..

……………………………… ………………………………..

……………………………… ………………………………..

Kelt: …………………………………………..

…………………………………………….
aláírás

AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!

A beérkezés napja: ______________________________________________

Az átvevô aláírása: ______________________________________________

B E V A L L Á S
nem lakás céljára szolgáló építményekrôl és lakásban lévô 

nem lakás céljára szolgáló helyiségekrôl

Pásztó Város Önkormányzat Képviselô-testülete 1994. január 1-i hat-
állyal vezette be illetékességi területén az építményadót. A rendelet hatá-
lya a nem lakás céljára szolgáló épületekre és a lakásokban lévô nem la-
kás céljára szolgáló helyiségekre (garázs, üzlet, raktár, mûhely, üdülô,
gazdasági épület, iroda) terjed ki.

A rendelet alapján a tulajdonosnak az adóköteles épületrôl bevallást
kell benyújtania az adókötelezettség keletkezését követô 15 napon belül.

Felhívom azoknak az ingatlan tulajdonosoknak a figyelmét, akik épít-
ményadó  bevallási kötelezettségüket még nem teljesítették az önkor-
mányzati adóhatóság felé, pótolják a mellékelt építményadó bevallási
nyomtatványon legkésôbb 2005. március 8-ig.

Amennyiben adókötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy az adó-
zás rendjérôl szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdése  értel-
mében magánszemély adózó esetében 100 ezer forintig, más adózó ese-
tében 200 ezer forintig terjedô mulasztási bírságot szabhat ki az adóható-
ság.

További tájékoztatásért forduljanak Vincze Nikoletta ügyintézôhöz
személyesen a Polgármesteri Hivatal (Pásztó, Kölcsey F. út 35.) 4. szá-
mú irodájába vagy telefonon a 32/461-220-as számon.

Pásztó, 2005. február 10.
Dr. Tasi Borbála címzetes fôjegyzô

Felhívás építményadó bevallási kötelezettség teljesítésére

Ebzárlat és legeltetési tilalom
Pásztó (Hasznos-Mátrakeresztes) város/község közigazgatási területén
járványügyi intézkedésként az elkülönítés sajátos formáit: 
ebzárlatot és a kezelt területen legeltetési tilalmat rendelek el 2005. április
4-tôl 2005. április 25-ig.
Ezen idôszak alatt az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, azok
közterületen csak pórázzal vezethetôk. A csalétekkel kezelt területen tilos a
legeltetés! A határozat ellen a kézbesítéstôl számított 15 napon belül illeték-
mentes fellebbezéssel lehet elôterjeszteni a Nógrád Megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszer Ellenôrzô Állomás igazgató fôállatorvosához (3101
Salgótarján, Pf.: 198.), melyet 2 példányban hivatalomhoz kell benyújtani. 
Indoklás: A rókák veszettség elleni repülôgépes (orális) immunizálása akkor
hatékony, ha a kiszórt csalétekben lévô vakcinát nem az ebek vagy a
növényevô állatok, hanem a rókák és egyéb vadon élô ragadozók veszik fel. 
A járványügyi intézkedéseket az állategészségügyrôl szóló 1995. évi
XCI.tv.6.§. (4) bekezdésének a) pontjára, a 41/1997.(V.28.) FM r. 425.§-ára
és a 13/2002. (I.30.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdésére hivatkozva írtam elô.
A fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtást a tv. 6.§ (5) bekezdésére
hivatkozva rendeltem el. Az immunizálási idôszakot (2005. április 4–április
25.) a Nógrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenôrzô Állomás
183-001/2005. számú körlevele adta meg. 

Dr. Bálint Tibor kerületi fôállatorvosA bevallási nyomtatvány és a nyilatkozat elôzô számunkból anyagtorlódás miatt kiamaradt.



A városközpont IV. számú vá-
lasztókerületének Nagymezô,
Hôsök, Hunyadi utcák és a Cser-
hát lkn. önkormányzati képvise-
lôje Zentai József február végén
a polgármesteri hivatal nagyta-
nácstermében lakógyûlést tar-
tott, melyen a Tari Ottó, Szlávik-
né Zagyi Mária, Alapi Annamá-
ria a szomszédos körzetek ön-
kormányzati képviselôi és a vá-
ros polgármestere is részt vettek. 

A körzet képviselôje kétéves
munkájáról számot adva Sisák
Imre polgármester tájékoztatta a

népes számú érdeklôdôket a vá-
ros 2005. évi költségvetési ter-
vérôl. Ezt követôen a városkör-
zet aktuális problémái kerültek
terítékre.

Így a Nagymezô utcai CBA
élelmiszer bolt körüli lakossági
panasz, a Hunyadi utcai új lakó-
tömb elôtti terület rendbetétele,
a Cserhát lkn. zöld területének
beépítése, a Hôsök utca májusig
való végleges aszfaltozása, a Fô
utcai járda szakasz egy részének
rendbetétele, a Nagymezô utca –
Hôsök utca járdaszakasszal való
összekötésének a lehetôsége.
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elkészült tervek alapján a város 
lakosságával együttmûködve foly-
tassa. A város üzemeltetési és vá-
rosgazdálkodási feladatokat a le-
hetséges legkevesebb költség fel-
használásával minimális szinten
biztosítsa. Az élet- és balesetve-
szélyt és az üzemeltetést gátló kö-
rülményeket elhárítsa. Munka-
helyek teremtését szorgalmazza, 
illetve ahhoz lehetôsége, keretei 

között hozzájáruljon és támogassa.
Az önkormányzat mûködôképessé-
gének és fizetôképességének alap-
vetô feltétele az, hogy a bevételori-
entált gazdálkodási feltételek sze-
rint csak annyi kötelezettség vállal-
ható, amennyinek fedezete a költ-
ségvetési rendeletben elôirányzati
szinten is és az esedékes kifizetés
idôpontjában ténylegesen is bizto-
sítható.

Mindezek betartása feszes, fele-
lôsségteljes gazdálkodást követel.

folytatás az 1. oldalról

A Donnál megfordult pásztói katonákat a Rozmaring népdalkör tagja-
ival együtt Sisák Imre városvezetô a Szentlélek temetô melletti emlék-
helyen tartott megemlékezést követôen a polgármesteri hivatal tanács-
kozótermében egy kötetlen baráti beszélgetésen fogadta. Képünkön
(balról-jobbra) Vass György, Sisák Imre polgármester, Tóth Kál-
mán,Varga Imre és Zeke János

Az immár hagyományossá vált
Pásztó és Vidéke Ipartestület
nyugdíjas tagjai részére szerve-
zett találkozóra az elmúlt na-
pokban, az ipartestület székhá-
zában került sor. 
A meghívottak mindegyike meg-
jelent, akiket Herczeg Ferencné
elnök köszöntött, majd Tóth Ti-
borné ügyvezetô tájékoztatta az
ipartestület tevékenységérôl, ér-
dekvédelmi feladatának eredmé-
nyeirôl, majd ismertette a kisipa-
rosokat súlytó különbözô kor-
mányintézkedéseket, melyek aka-
dályozzák gazdagabb és sikersebb
tevékenységüket.

Az eseményen részt vett Zilahi
Sándor az IPOSZ Országos Szö-
vetségének alelnöke, aki többek
között tényekkel bizonyította,
hogy a kormány segítô szándéká-
nak elmaradása milyen súlyos
helyzetet teremtett az utánpótlás
biztosításában. Sisák Imre Pásztó
polgármestere az Ipartestület és az
önkormányzat között kialakult
gyümölcsözô kapcsolatról szólt,
majd bejelentette, hogy a képvise-
lô testület nem kívánja újabb
anyagi kiadásokkal terhelni a kis-
iparosok tevékenységét. A jó han-
gulatú találkozó a vendéglátás
után az esti órákban ért véget.

Nyugdíjas találkozó a pásztói
ipartestületben

jakat, a szabadásgharc híres szemé-
lyiségeit. Kiemelte és részletesen
ismertette Petôfi Sándor életútját,
akinek tette a hazáért örökérvényû
példa. Rámutatott arra is, hogy Köl-
csey Ferenc Himnusza, Erkel Fe-
renc megzenésítésében lett a ma-
gyar nép nemzeti himnusza, Petôfi
Nemzeti dalát, tüze és bensôsége ál-
tal „nyugodtan nevezhetjük Ma-
gyarország második himnuszának”. 

Sisák Imre ünnepi beszédében
utalt a múlt és a jelen kapcsolódásá-
ra, a közös akarat szükségességére,
s ezekkel a gondolatokkal fejezte be
köszöntôjét: – Az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc a magyar
nemzet függetlenségének minden
idegen elnyomástól való szabadulá-
sának a példaképe. 

Ma már szabadon élhetünk e ha-
zában, köszönhetôen az 1989-es
fordulatnak, amely meghozta szá-
munkra a 12 pont beteljesülését.
Ma, amikor a szégyenteljes Triano-
ni és Párizsi békekötés után, mely

szétszakította a magyar nemzetet, a
Felvidék és Muraköz magyarságá-
val együtt megérhettük az Európai
Unióhoz való csatlakozásunkat,
legfôbb kötelességünk azért küzde-
ni, hogy Erdély, a Vajdaság, Kár-
pátalja és Szlavónia magyarásga is
a közös európai nemzet részévé vál-
jon, s ezáltal egyesüljön a magyar-
ság. Kivételesen nagy nap ez a mai,
mert nemcsak a történelemmel néz-
hetünk szembe, hanem a mostani
állapotokkal és önmagunkkal is.
Legyen hát ez a nap a társadalmi
megújhodás napja!

Legyen erônk úgy esküdni erre,
hogy a márciusi ifjak nyomán tízez-
rek kiáltották kórusban: „rabok to-
vább nem leszünk”! Akarjuk és 
higgyünk benne, hogy eljön az a
modern Magyarország, amelyben

minden érték a helyére kerül, ahol
nem lehet szóval és káprázattal he-
lyettesíteni a tényleges teljesítmé-
nyeket. Bízzunk hát a jövôben
2005. március 15-én, legyen béke,
szabadság és egyetértés. Küzdjünk
Magyarországért és higgyünk Köl-
csey Ferenc örök érvényû soraiban
2004. december 5-e után is: „a haza
mindenek elôtt”.

Az ünnepi megemlékezés után a
pásztói gimnázium és szakközépis-
kola 12/F osztályos tanulói „48, te
csillag” címmel irodalmi mûsort
mutattak be, majd a város önkor-
mányzata, a cigány kisebbségi ön-
kormányzat, a pártok, civil szerve-
zetek, illetve az intézmények képvi-
selôi megkoszorúzták a ‘48-as em-
lékmûvet. 

A március 15-i künnepség a

Szent Lôrinc Plébánia templomban
megemlékezô szentmisével fejezô-
dött be.

1848. március tizenötödike

A megújhodás napja

Lakókörzeti lakossági fórum
Döntött a képviselô testület

Feszes, felelôsségteljes
gazdálkodást

folytatás az 1. oldalról

Sisák Imre polgármester ünnepi
beszédét mondja
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Nagyon sok városlakóval együtt
én is nagyon vártam, hogy végre
vége legyen, döntés szülessen e té-
mában. Sokszor úgy éreztem,
mint mikor egy szekeret teljes
erôvel tizenkilencen húzunk, de
mégsem mozdul. Aztán azt
vesszük észre, hogy közben vala-
kik a kerekek elé köveket tettek. 

A tárgyalások többségében részt
vettem és ma is azt az érzésem kívá-
nom megerôsíteni, hogy a kedvezô
döntés után a Penny mindent el fog
követni annak érdekében, hogy a
bevásárló központ minél elôbb a vá-
sárlók rendelkezésére álljon. 

Sajnálattal kell megállapítanom,
hogy az elmúlt több, mint három hó-
napos ceremóniára önkormányza-
tunk nem lehet büszke. Ezen idô-
szaknak sikerült minden olyan hibá-
inkat, gyengeségeinket a felszínre
hozni, amivel gyakran kell megbir-
kóznunk a testületi üléseken. Mégis,
mint optimista ember azt mondom,
talán majd kellemesen fogunk ezen
idôre emlékezni. Gondolom ezt
azért is, mert ez az ügy bebizonyí-
totta, hogy a tiszta, ôszinte, a város
érdekét szolgáló lehetôség elveti az
ellentéteket és képesek vagyunk
döntô egységet képviselni a testület-
ben. Ezek hatására most eltûntek az
„oldalak” a „nevek”, mellyel idôn-

ként gerjeszteni lehet a belsô fe-
szültséget, a tévé elôtt ülôket az
utolsó szó jogán.

A szavazás eredménye egyhangú
igen volt. A háttér munkában bôven
akadt akadály, melyet le kellett küz-
denünk. Mint mindig most sem volt
lényegtelen, hogy mely képviselô
hogyan, mennyit, és mikor szól. Az
utcán való találkozáskor a városban
élôk elmondták, a tévén keresztül
nagyon is „lejött”, hogy a valóság-
ban ki, mennyire támogatta ezen el-
képzelést. Mint néhányunkat, a né-
zôket sem Iehetett megtéveszteni.
Igen, könnyû volt észre venni, kik
voltak, akik a megoldás felé vezetô
utat választották és kik azok, akik az
idôhúzó javaslatokkal léptek elô. 

Meggyôzôdésem, ha a részletek
megoldásában az önkormányzati
vezetés egységes lett volna – mint
ahogyan most már több alkalommal
nem az –, sokkal rövidebb idô is
elég lett volna, hogy e megállapodás
megszülessen. 

Sajnálattal és sokszor szégyen ér-
zettel kellett hallgatni az ismétlôdô,
ízléstelen, dühbôl, feszültségbôl jö-
vô megnyilatkozásokat, melyek
nem az ügy elôre menetelét szolgál-
ták. Ezek a tárgyalási stílusok nem
tesznek jót senkinek, ráadásul ilyen
esetekben is tudni, hogy a rossz sok-
kal jobban terjed, mint a jó.

A Penny „ügynek” – mert ez saj-
nos Pásztón már azzá vált –, a vegsô
döntésen túl a jövô munkájához
még számos megszívlelendô taná-
csot adott. Itt gondolok elsôsorban
módszerre, stílusra és néhány alap-
elvre is. E cikket fôként e miatt ír-
tam. Véleményem szerint az alábbi-
akon kell elgondolkodnunk: 

– A testületben lévô képviselôk-
nek mindenek elôtt a város érdekét
kell képviselni, az emberek vélemé-
nyét kell közvetíteni. Amikor ilyen
egységes az akarat, akkor ennek a
végrehajtásában is illik egységet
mutatni.

– A polgármesteri hivatalnak töb-
bek között az egyik nagyon fontos
teendôje az, hogy legteljesebb mér-
tékben szakmai tudását hozzáadva
készítsék elô a testületi ülések napi-
rendi pontjait, úgy, hogy ott döntés
születhessen.

– A város jelenlegi gazdasági,
pénzügyi és munkahely teremtési
helyzetében kötelezô az udvarias,
higgadt stílus, fôként, ha a vendég
segítséget kínált fel.

– E napirend is bizonyította, hogy
lehet próbálkozni a testület manipu-
lálásával, de mindenkinek látni kell,
hogy a testület tagjainak zöme fel-
nôtt arra a feladatra, amelyet az ál-
lampolgárok rábíztak. Meg tudunk
különböztetni érdeket és városi ér-

deket. – Az önkormányzat vezetése
a kiélesedett problémák esetében tö-
rekedjen a testületi tagokkal egy kö-
tetlen beszélgetés formájában az
alapelképzelést egyeztetni. E gesz-
tus – ha annak kell, hogy nevezzem
–, a hatalmon nem ejt csorbát. Ja-
vaslom ezt azért is, mert a „nagy üt-
közetet” nem feltétlenül a kamera
elôtt kell megvívni. Meggyôzôdé-
sem, hogy a Pennyre fordított ener-
giánk nagy részét fordíthattuk volna
más, a városban meglévô szintén
fontos feladatok egyeztetésére is.
Mindezeket a tapasztalatokat azon
megállapítás mellett teszem, hogy e
bevásárló központ megépítését az
elsô pillanattól kezdve, valamennyi
képviselô akarta… 

Végezetül két dolgot. Elôször is
köszönöm a Penny tárgyaló delegá-
ció tagjainak a kitartást, tûrôképes-
séget. Megértem, ha esetenként a
történtek után elragadtatták magu-
kat. Másodszor, nem szoktam neve-
ket említeni, de most a jó példa miatt
teszem. Köszönöm képviselô társa-
imnak: Kriston Péter alpolgármes-
ternek, Szlávikné Zagyi Máriának,
Dr. Nyíri Ferencnek és Kôszegi Pál-
nak, hogy az elsô pillanattól ôszin-
tén kitartva, soha meg nem inogva,
együtt képviselhettem a városlakók
érdekét. 

Épüljön meg minél elôbb a
Penny! Remélem most már elég lesz
ezt nekünk „távolról” figyelni.

Balogh Tibor képviselô

Egy Penny, tanulságokkal

Keresem a szavakat, hogy saját
stílusomat meghazuttolva úgy fo-
galmazzak, hogy mindenki elfo-
gadhassa, de nem teszem, mert
bármit írok is le vállalom érte a
felelôsséget.

Sajnálatos módon a Városi TV
nem tájékoztatja kellôképpen a vá-
roslakókat, miért is fizetünk, nem
tudható.

A költségvetési hiány 522 millió-
ról indult, mely március 3-ra 230
millióra alakult. Hogy mi történt?
„Játék a számokkal”. A költségve-
tés része az intézkedési terv mely
33 pontból áll. Kézbevéve, áttanul-
mányozva a 2004. évi költségveté-
sünket azt tapasztaltam, hogy a 33
pontból 20 szóról szóra megeggye-
zik, mivel érdemben semmi válto-
zás nem történt. Ez nem elfogadha-
tó. A „maradék” 13 pontból 4 re
igennel szavaztam, melyben az fo-
galmazódik meg, hogy a Zeneisko-
la tanulót csak abban az esetben fo-
gadhat, ha a szülôk vagy az önkor-
mányzatok a normatíván és a téríté-
si díjjon felüli költségeket átvállal-
ják. Azt is természetesnek tartom,
hogy a vállalt intézményeket (Ze-
neiskola, Gimnázium) csak kellô
átgondolással lehessen a megyének

átadni. Addig is fölösleges volt
minden évben leírni és a frászt hoz-
ni az intézmények vezetôire.

Hiába hangoztatjuk az „addig
nyújtózkodj” elvet már 2002 óta,
mára már nemcsak a lábunk lóg ki.
Szidhatjuk a kormányt, de sok min-
den nem történt volna meg, ha nem
nyerünk pályázatokon. Ha nyerünk
túl csendesen örülünk, ha nem nye-
rünk túl harsányan elégedetlenke-
dünk.

Az igazság az, hogy több, hitele-
sebb pályázatra van szükség, de
ehhez megfelelô szakgárda szüksé-
geltetik.

Egyszerûbb kiüldözni a városba
befektetni kívánókat, akik hoznák
az adóbevételt, majd várni az ÖN-
HIKI-re, hogy „kapunk vagy nem
kapunk”? Kampányfogásnak jó,
munkahelyteremtésrôl írni, de ha
jók az értesüléseim a 2004 évinek a
duplájára nôtt a munkanélküliek
száma.

Városlakók kerestek meg, hogy
jelentkeznek szociális munkásnak,
de meglepetésükre, már minden
hely foglalt volt. Valaki megkér-

dezte tôlem, hogy hol vannak fog-
lalkoztatva közcélú munkások?
Szégyen, nem szégyen nem tudom.

A Pásztói Hírlapban olvasom
egyik képviselôtársam írja, hogy
„ebben a ciklusban éppen a takaré-
kosság ellenében a képviselôtestü-
let, illetve a polgármester plusz
költségekkel még egy újabb bizott-
ságot hozott létre. Ébresztô képvi-
selô úr! Azt is letetszett volna írni,
hogy kik szavazták meg? Akkor
nem nagyon tetszett ez ellen tilta-
kozni! És még sok minden egyéb
ellen sem. Most már esô után köpö-
nyeg, de az tény, hogy pár milliót
megtakaríthattunk volna!!! Kam-
pányfogásnak tudható be az is, me-
lyet idéznék:

„Elkészültek a strand fejlesztésé-
hez szükséges tervek. Új, feszített
víztükrû, fedett úszó,-és tanmeden-
ce, az idôsek részére ülômedence, a
gyermekek számára pedig látvány-
medence megépítését tartalmazzák
a tervek.”

Igen szépdolog „nagyot álmod-
ni”, de sajnos felébredhetünk és azt
vettük észre, hogy a tervekre kia-

dott sok-sok millióból és a pályáza-
ti pénzbôl jó, ha a vízforgatóra és a
szükséges felújításokra futja és a
Vízmûtôl kapott 30 milliót sem ar-
ra kellett volna felhasználni, hogy
csupán a hiányt csökkentsük vele.

Ha valaki a törvényesség ôrének
vallja magát, vajon miért hallgatta
el azon javaslatok megszavazását a
testületnél, melyek csökkenthették
volna a hiányt? Érkeznek javasla-
tok a vállalkozók klubjától, az
SZDSZ is adott javaslatot, vitára
kellett volna bocsájtani.

Jó lenne, ha azok, akik tisztán lát-
ják mindezt jobban összefognának
és a város érdekét szem elôtt tartva
cselekednénk, míg nem késô.

Olvastam dícséreteket is, hogy
2001-ben 9 millió 2002-ben 6 mil-
lió forintot biztosított az önkor-
mányzat „pályaút jutalom és más
személyi juttatásokra” a Margit
Kórháznak, de ezt már nem tudjuk
biztosítani a szûkös költségvetés-
bôl.

Még mindig úgy érzem, hogy az
önkormányzat egyszemélyes 1-2
aszisztenssel, hiszen sok támoga-
tásról, megbízásról nem tudunk,
vagy nem tudhatunk, mert nem ke-
rül a testület elé.

Szlávikné Zagyi Mária

Költségvetés után…



Mint minden évben ilyenkor,
most is a város pénzügyi helyzeté-
nek megvitatása, gazdálkodásá-
nak meghatározása a legfonto-
sabb feladat. Pásztó Város Ön-
kormányzata 2005. évi költségve-
tésének összeállítása most sem tér
el a már korábban megtapasztalt
sémáktól. A város továbbra is az
elôzô évekbôl megöröklött mûkö-
dési, elosztási kényszerpályán
mozog, és a már évekkel ezelôtt el-
döntött fejlesztési célkitûzéseket
követi.

Mára már konkrét számadatokkal
lehet kimutatni, hogy a hiány évrôl
évre növekszik és ennek ellensúlyo-
zására továbbra sem képes a város-
vezetés. Azt tapasztaljuk, hogy
amíg 2002-ben a költségvetés hiá-
nya 183 millió forint volt, addig má-
ra ez az összeg meghaladja a 235
millió forintot. Megállapítható,
hogy a hiány egyre nehezebben ke-
zelhetô. Természetesen lehet azon
vitatkozni, hogy mi vezetett ide és
milyen arányban játszottak szerepet
a szubjektív vagy az objektív okok.

De egy valami számít csak iga-
zán, mégpedig az, hogy a város ve-
zetése tud-e, akar-e saját maga is
tenni a költségvetés helyzetének ja-
vításán. A helyzet egyre tarthatatla-
nabb. A hiány növekedési tendenci-
ája, a város eladósodását idézi elô,
hitelképességét terheli meg egyre
nagyobb mértékben. 

Az MSZP képviselôcsoportjának
véleménye szerint az éves költség-
vetésnek egyszerre kell szolgálnia a
település biztonságos mûködtetését,

valamint a bevétel növekedésére és
a környezetre pozitívan ható fejlô-
dést.

Mára már jól látható, hogy ennek
a két fontos feladatnak egyre kevés-
bé tud a város megfelelni.

Azt tapasztaljuk, hogy a kötelezô-
en ellátandó feladatok (óvodai ne-
velés, alapfokú oktatás, szociális
gondoskodás, stb.) jó színvonalú
biztosítása, a városüzemeltetési fel-
adatok ellátása egyre nagyobb pénz-
ügyi nehézséget okoz.

A képviselôcsoport véleménye
szerint a 2005. évi költségvetésbôl
továbbra sem derül ki, hogy milyen
kitörési pontokat kíván megvalósí-
tani. Egyetlen javaslat, határozat
sem szól arról, hogy miként lehetne
a mûködtetés ésszerûsítését –
hosszútávra alapozva – kezelni.

A város normatíván kívüli saját
bevételei (adó és vagyonértékesítés)
egyre szûkülô mértéket mutatnak.
Szemléletváltásra és határozottság-
ra van ahhoz szükség, hogy a prob-
lémákat ne görgessük magunk elôtt
minden évben. Képviselôcsopor-
tunk a költségvetés jelenleg is nö-
vekvô hiányát, kezelésének módját
nem tudja elfogadni. Mára már egy-
értelmûvé vált, hogy a folytatódó
pénzügyi nehézségeken a mostani-
tól csak egy tudatosabb, határozot-
tabb módszerrel lehet úrrá lenni.

A város mûködtetése és lehetsé-
ges fejlesztése szorosan összefügg
egymással. A mûködtetésre csak ak-
kor lesz több forrás, ha a város fejlô-
dési irányát módosítjuk. Az elmúlt
években örvendetesen gyarapodó
egészségügyi és szociális intéz-

ményrendszer kialakítása, és a re-
ményeink szerint 3 ütemben megva-
lósuló szennyvízcsatorna hálózat
kiépítése lassan befejezéséhez kö-
zeledik. Azonban még mindig jelen-
tôs a város lemaradása és az ezzel
járó lakossági panasz a közutak és a
járdák rossz állapota, a parkolási ne-
hézségek miatt.

A következô években igen fontos
településfejlesztési feladat lesz,
hogy a teljesen jogos lakossági igé-
nyek – ütemezési terv szerint – meg-
valósulhassanak. Sajnos ismét nö-
vekszik a városunkban a munkanél-
küliség. Ennek ellenére továbbra
sem tapasztalható tudatos befekte-
tés ösztönzés az önkormányzat ré-
szérôl. Ma sem rendelkezik a tele-
pülés egy nagyobb terjedelmû, inf-
rastruktúrával (áram, víz, gáz,
szennyvízcsatorna, út, stb.) kiépített
ipari, vállalkozói területtel. 

Továbbra sincs kellô és folyama-
tos kapcsolat a helyi vállalkozókkal.
Ma már nem elég csak a szavak
szintjén mutatkozó támogató maga-
tartás. Idônként sajnos azt is tapasz-
taljuk, hogy mintha csak a vállalko-
zóknak lenne fontos a beruházás, az
önkormányzat, pedig szívességet
tesz.

Pásztó fejlôdésében – a korábban
talán túlzottan is – kitüntetett sze-
reppel bíró pásztói strand bôvítése,
turisztikai vonzerejének növelése
sajnos megvalósulatlan marad. Má-
ra bebizonyosodott, hogy a 250 mil-
lió forintos pályázati forrás és a saját
erô nem elég a beruházás megvaló-
sításához. Korábban a szocialista
frakcióval szemben a város polgár-

mestere többször negatív megjegy-
zéseket tett. A felhozott vád az volt,
hogy a szocialisták nem támogatják
a strandfejlesztést. 

Végül az élet bebizonyította,
hogy nekünk lett igazunk. Hiszen
mi mindig is azt hangsúlyoztuk,
hogy a város amúgy is jelentôs hiá-
nyát növelve nem tudjuk támogatni
a strand beruházását. Mint utólag ki-
derült a közbeszerzési eljárás során
a legkedvezôbb vállalkozási ajánlat
is meghaladta a nettó 392 millió fo-
rintot. Tehát még közel 150 millió
forintra lenne szükség a fejlesztés
beindításához. A tények ismereté-
ben bebizonyosodott, alaptalanok
voltak a polgármesteri vádak. Kide-
rült, hogy a strandfejlesztés kérdése
sokkal inkább volt a politikai kam-
pány része, mint a realitásé.

Mindannyiunk érdeke, akik itt
élünk, hogy javuljanak a körülmé-
nyek, növekedjen a város vonzereje,
legyen dinamikusabb a fejlôdés irá-
nya. Az élhetôbb környezet kialakí-
tása, a foglalkoztatás bôvülésével
együtt járó befektetés ösztönzés és
vállalkozóbarát magatartás, feltéte-
le az elôbbre lépésnek. A kereskede-
lem és szolgáltatás viszonyainak ja-
vítása, a városi piac területének mie-
lôbbi fejlesztése, pedig biztosíthatja
az egyre növekvô helyi és vonzás-
körzeti igények magasabb szintû
kiszolgálását. Csak az a település le-
het sikeres, ahol nem egy szûk cso-
port hoz döntéseket, hanem egy szé-
les szakmai, lakossági véleményre
és javaslatra is igényt tartanak. A mi
célunk továbbra is az, hogy a város
mûködése, fejlôdése, az itt élôk ér-
dekeit és az idelátogatók igényeit
egyaránt szolgálni tudja.

Reviczki László 
önkormányzati képviselô
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Elosztási kényszerpályán

2005. február 28-án az NKIK
Pásztói Kistérségi Csoportjának
szervezésében sikeres tájékoztató
elôadás hangzott el a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium és az
Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács 2005. évre ki-
írt, ill. a közeljövôben kiírásra ke-
rülô pályázatairól. Az elôadó Rá-
zsó István, a Kamara e témával
foglalkozó munkatársa volt.

A tájékoztatás során elhangzott,
hogy a GKM pályázatok jellemzôen
a tavalyi konstrukciókra épülnek,
azonban jelentôs egyszerûsítések és
pályázóbarát változások történtek,
pld:

– a támogatásra jutó, le nem von-
ható ÁFA támogathatóvá vált

– nem kell benyújtani a természet-
védelmi, környezetvédelmi, vízügyi

hatóság igazolását; – értékelési
szempontrendszer átalakult, figye-
lemmel az Unióban érvényesülô el-
várásokra, elôírásokra., stb.

A jelenlévôk számára a leginkább
elérhetô GKM pályázatról részlete-
sen is szólt, a legfontosabb tudniva-
lók az alábbiak: GVOP 2.1.1. Kis- és
Középvállalkozások mûszaki-tech-
nológiai hátterének fejlesztése pá-
lyázat.

Célja: az érintettek mûszaki-tech-
nológiai fejlesztése, piaci pozíció-
juk erôsítése, versenyképességük
javítása, innovatív képességük nö-
velése.

A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje: 2005. március 1-tôl 2005.
április 1-ig, illetve a támogató dön-
tésétôl függôen 2005. augusztus 1-
tôl 2005. szeptember 2-ig lehetséges

A támogatás ingatlan építésre, bô-

vítésre (150 m2 alatti önálló kereske-
delmi üzlethelyiség) felújításra, mû-
szaki gép, berendezés beszerzésére
fordítható. A pályázati kiírást feltét-
lenül át kell tanulmányozni a döntés
elôtt.

A támogatás mértéke: max 35%,
amely minimum 1 millió Ft, de ma-
ximum 25 millió Ft lehet. Ezen belül
az építés bôvítés költségeire nyúj-
tott támogatás nem haladhatja meg
sem a 15 millió Ft-ot, sem az építési
költségek 35%-át. A pályázatok le-
tölthetôk a www.gkm.gov.hu web
oldalról.

Várhatóan a közeljövôben jelenik
meg az Észak-Magyarországi Regi-
onális Fejlesztési Tanács pályázati
felhívása. Tervezet szerint munka-
helyteremtô, vagy megôrzô beruhá-
zások és munkahelyteremtéssel
összefüggô helyi gazdaságfejleszté-

sek esetén 30% támogatási intenzi-
tás figyelembe vételével minimum
20 millió de maximum 100 millió Ft
adható támogatás projektenként. 
A támogatási intenzitás hátrányos
helyzetû, elmaradott térségekben el-
érheti az 50–65%-ot is.

A célelôirányzatból munkahely
teremtô- és megôrzô beruházások-
hoz támogatás csak új telephely lé-
tesítése, meglévô telephely bôvíté-
se, illetve termékben, szolgáltatás-
ban, vagy termelési folyamatban
(észszerûsítés, diverzifikálás vagy
korszerûsítés útján) alapvetô válto-
zást hozó beruházás esetén nyújtha-
tó. A célelôirányzatból szintentartó
beruházás nem támogatható. Letölt-
hetô: www.norda.hu oldalról.

Az érdeklôdôk közvetlenül is fel-
kereshetik Rázsó Istvánt a 32/520-
865 -es számú telefonon, vagy
személyesen az idôpont elôzetes
egyeztetése után.

Vaskor István

Pályázati tájékoztató a Kamarában



Ezt  a találó címet adja Huczekné
Rétvári Mónika a Reviczki László
helyi MSZP-vezetôvel közösen
jegyzett dühkitörésének. Találó
cím, mert nem csak saját írásuk,
hanem a PH (Pásztói Hírlap) feb-
ruári számának 6. („Vélemény”)
oldalán közölt másik két megnyi-
latkozás, (Csépány István: Szabad
országban… Szabad állampolgár-
ként… Szabad akaratból… és Dr.
Bakó Miklós, MSZP Pásztó Városi
Szervezet elnökségi tagja: Gondo-
latok a Pásztói Hírlap olvasása-
kor) lényegét is kifejezi. 

Valamennyiük legfeltûnôbb közös
vonása ugyanis, hogy a szélsôséges
gyûlöletbeszédre jellemzôen indula-
taik teljesen elszabadítják magukat
az eredeti írás tartalmától. 

Hasonló módszerrel élve most én
is írhatnám, hogy a hozzászólók a
közveszélyes magyar- és zsidóellen-
es „fasiszta kommunizmus” (József
Attila: Világosítsd föl) eszméit ter-
jesztik, amiért az egész várossal, sôt
országgal együtt mélyen émelyedem
tôlük, és elvárom, hogy a PH közö-
sítse ki ôket.

Persze, ezt csak az övékhez hason-
ló tehetetlen dühkitöréssel és fékez-
hetetlen gyûlölettel eltelve tehetném,
és joggal váltanám ki a PH minden
tisztességes olvasójának megvetését.

Mert a nyilvános megszólalás né-
hány elemi etikai szabály ismeretére
és megtartására épül: legyünk tisz-
tességesek (korrektek), elsôsorban
tényszerûek (konkrétak), aztán tájé-

kozottak, és ha lehet, írás elôtt dönt-
sük el, hogy a magunk választotta té-
telt elfogadjuk, vagy elutasítjuk. 

Mint fentebb láttuk,  a vélemé-
nyezni kívánt gondolatok konkrét fe-
lidézése a korrektség megkívánható
minimuma. E nélkül bárkirôl bármit
állíthatunk. Az ilyen beszédet rágal-
mazásnak, ha ráadásul indulatkeltô-
en tesszük, gyûlöletbeszédnek ne-
vezzük.

A három szóban forgó írás tökéle-
tesen megfelel ennek a jellemzésnek:
egyetlen hivatkozás sincs bennük, és
mindhárom indulatoktól fûtötten fo-
galmaz. (Csépány: „Mi ebben a meg-
lepô…? Semmi. Tudomásul kell
venni… nem überolható /sic/” –
Huczekné Rétvári/Reviczki: „Hát
ennyi gyûlölet, elkeseredettség, ki-
ábrándultság, agresszivitás és óriási
kritika mindenki és minden iránt –
valami elképesztô.” – Dr. Bakó: „De
vajon kinek van szüksége arra, hogy
Vak Bottyán Apánk névrokona” stb.,
stb.)

Ez elég is lenne ahhoz, hogy egy-
szer s mindenkorra félretegyem ôket,
és várjam azoknak a bármilyen pár-
tállású pásztóiaknak a véleményét,
akik a kölcsönös megértés szándéká-
val figyelik is ellenfelük érveit, s vá-
laszukban maguk is a nemzetépítés
(„árokbetemetés”) szándékával szól-
nak. 

De ha már lúd, legyen kövér…
Lássunk egy-egy gyöngyszemet
azokból a logikai képtelenségekbôl
is, amelyekre a trió épít. 

Csépány István abból indul ki,

hogy ki-ki szégyellheti vagy gyá-
szolhatja a népszavazás eredményét,
de minthogy ezen az alapon nem len-
ne mit írni, egy vakmerô elhatározás-
sal az alkotmányos demokráciáról
átnyergel a népszavazási diktatúra
sérthetetlenségére. Úgy tûnik, vala-
milyen diktatúrára mégis esküdni
kell, ha már tanácsi múltunkat önkri-
tikusan eldobjuk.

Dr. Bakó Miklós, az MSZP Pásztó
Városi Szervezet elnökségi tagja
akár 3 milliárddal is támogatná a
„kompromisszumra képes” erdélyi
Markó Bélát, de fröcsög a gyûlölet-
tôl, ha Bottyán Zoltán a kettôs állam-
polgárságról ugyanazt mondja, mint
nevezett Markó Béla.

A Huczekné Rétvári/Reviczki pá-
ros azon az alapon áll, hogy a PH  vá-
rospolitikai lap. Ezután a Pásztón
adózó Dr. Bakóhoz hasonlóan nem
értik, hogyan szólalhat meg ebben a
lapban a pásztói MVSZ-es csoport
nevében Bottyán Zoltán.

Ilyen elôzmények után a tájéko-
zottságot megkívánni talán már fö-
lösleges is. Ez mindössze a Horthy-
korszakkal és 2. világháborús sze-
replésünkkel kapcsolatos egy-egy
merészen  homályos célzással kap-
csolatban, és igazán csak a teljesség
kedvéért érdemel említést. Minthogy
a témába vágó nyilvános rendezvé-
nyünkön (más MSZP-s városatyától
eltérôen) nem voltak jelen, tájékozta-
tásul bátorkodom a hozzászólók fi-
gyelmébe ajánlani a Magyarok Vi-
lágszövetsége, illetve a Rákóczi Szö-
vetség helyi csoportjainak a tevé-

kenységét ugyanebben a számban is-
mertetô írásaimat.

A mûfaji elemzés után befejezésül
térjünk vissza a megszólalás tisztes-
ségéhez. Mint láttuk, a nyilvános be-
szédben ennek minimuma a ténysze-
rûség. De van a tisztességnek egy
mindennapi, a közszereplôit megelô-
zô szintje is, amit gyermekkorunk
óta egyszerûen illemként tartunk
számon.

A PH olvasói emlékezhetnek,
hogy népszavazási kampányunk le-
zárásaképpen a kölcsönös tisztelet
jegyében nyílt vitára, vagy kerekasz-
tal-beszélgetésre hívtuk a kampá-
nyoló politikai pártok helyi vezetôit,
illetve meghatalmazott képviselôit.
A Városi Televízió jóvoltából pász-
tóiak százai tanúsíthatják, hogy az
est ilyen légkörben is folyt, bár az
MSZP Reviczki László úr ígérete el-
lenére hivatalosan nem képviseltette
magát. Reviczki úr helyett azonban
készséggel elfogadtuk (és lám, mi-
lyen jól tettük, mert a jelen cikket
már együtt jegyezték) a helyszínen
önként jelentkezô Huczekné Rétvári
Mónikát. Késôbb, mikor a közönség
számára kiderült, hogy felkészület-
len, és nem képes partnere lenni a
többi meghívottnak, a hátrányos
helyzetbôl indulót megilletô pozitív
megkülönböztetésben, sôt a hölgyet
megilletô lovagias bánásmódban ré-
szesítettük. 

Ezek után ki-ki egybevetheti az
MVSZ Pásztói Csoportjának nyilvá-
nos szerepléseit (ideértve szóban for-
gó  írásomat is) a Csépány – Huczek-
né/Reviczki – Dr. Bakó trió magatar-
tásával. Szerencsére sok más balol-
dali pásztói lakost is ismerünk.

Bottyán Zoltán
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„Indulatok, ha elszabadulnak”

A Magyarok Világszövetsége
Pásztó és Körzete Csoport negye-
dik éve emlékezik meg a második
világháborút lezáró párizsi béké-
rôl. Ugyanakkor idén másodjára
történik a megemlékezés az Ön-
kormányzattal közös rendezvé-
nyen. 

Célunk az, hogy ezt a dátumot
országos emléknappá tegyük, tu-
datosítva, hogy a második világ-
háború után Magyarországra nem
a 45 évig hazudott és ünnepeltetett
felszabadulás, hanem Mohácsnál
és Trianonnál is súlyosabb meg-
szállás, Rákosi pajtás szavával:
„Moháccsal súlyosbított Trianon
várt”. Mire e sorok megjelennek,
a kábeltelevízióval rendelkezô
pásztóiak remélhetôleg már látták
is a Városi Televíziónak rendez-
vényünkrôl készített felvételét.
Láthatták, hogy vendégünk, Für
Lajos, történész, a rendszerváltó

kormány honvédelmi minisztere
szenvedélyes elôadásban igazolta
kezdeményezésünket. Kimondta
(mint nemrég a Pécsi Egyetem
díszvendége, Fejtô Ferenc), hogy
az 1. és 2. világháború gyôztesei
és eredménye között számunkra
legfeljebb annyi különbség van,
hogy a nyugati nagyhatalmak
ezúttal kénytelenek voltak meg-
osztozni a koncon a szovjet totali-
tarizmussal, mely példájával
megelôzte, és teljesítményével túl
is szárnyalta a méltán gyûlölt ná-
cizmust. 

Ennek tudható be, hogy Ma-
gyarországra és a magyarságra
minden eddiginél súlyosabb el-
nyomás nehezedett. Maradék-or-
szágbeli, felvidéki, bácskai és er-
délyi dokumentumok és esetek
sora támasztotta alá, hogy a ma-
gyarság a kommunista nemzet-
gyûlölet áldozata. Ezek közül itt
egyetlen megfellebbezhetetlen ta-

nút idézek, a két világháború kö-
zötti magyar kommunista moz-
galmak legkiemelkedôbb erkölcsi
nagyságát, a stószi remetét, a má-
ig agyonhallgatott Fábry Zoltánt.
Ez a példamutató ember Ester-
házy János elhurcoltatásával egy
idôben (1946) írta meg A vádlott
megszólal címû jajkiáltását a vi-
lág antifasisztáihoz. Ô ekkor ju-
tott el a megtapasztalt szörnyûsé-
gek hatására arra a felismerésre,
amelyre József Attila már 1933-
ban, s amelyet Világosítsd föl
(1936) címû versében meg is fo-
galmaz, hogy fasizmus és kom-
munizmus között nincs különb-
ség. Íme Fábry Zoltán ítélete: „Az
internáló tábornál van reményte-
lenebb pokol is: a ma. Egy ausch-
witzi életben maradott bizonyítja.
/…/ Ennek a háborúnak egyetlen
áldozata, névtelen halottja: az an-
tifasizmus. /…/ A gyôzôk meg-
szabadulva az antifasizmus erköl-

csi ballasztjától, a fasizmust mint
a hatalmi princípium legtökélete-
sebb formáját egyszerûen kisajátí-
tották általános használatra.”
Nem csoda, hogy SOS… SOS…
Segítsetek! – jajkiáltására egyet-
len korábban általa segített ma-
gyar vagy szlovák kommunista
antifasiszta sem felelt: mint olvas-
hatjuk, a háború végére már nem
volt több ilyen. 

Kihez kiált hát akkor, miben re-
ménykedik? Nyilván, saját lelki-
ismerete parancsolja kimondani a
sorsnak odadobott magyarság fáj-
dalmát: „Tájainkon a rasszista
materializmus az uralkodó tör-
vény: a faji imperializmus tekin-
tetnélküli kizárólagossága.

Jaj a gyôzôknek!” Reméljük
együtt, hogy ez az utolsó,
kasszandrai kiáltása is beteljesül.

Bottyán Zoltán,
A Magyarok Világszövetsége

Pásztó és Körzete Csoport elnöke

A párizsi béke következményei



7KÖRKÉP2005. március

Mai rohanó világunkban, egyre
többen használják ki a világháló
nyújtotta végtelen lehetôséget,
ezáltal idôt, energiát spórolnak
meg napi teendôik során. 

A turizmus területén is egyre
több civil szervezet, vállalkozás él
a lehetôséggel, hogy kínálatukat az
interneten is közzétegyék. A kis-
térség anyagát több turisztikai
oldalra is betöltöttük (ezek közül a
leginkább kézenfekvô a
www.nordtour.hu, www.nograd
tour.hu, www.matrahegy.hu ), de
igazán részletes és komplex
adathalmazt egyik oldalon sem
talál az érdeklôdô.

A pásztói Tourinform Iroda elké-
szítette a kistérség turisztikai hon-
lapját, amely a www.pasztotour.
nograd.info weboldalon tekint-
hetô meg. 

Úgy gondolom minél több
fórumról érhetô el a kistérség tur-
isztikai anyaga, annál több ember

fülébe jut el és a turista
itt koncentráltan, meg-
találhat minden dön-
téséhez szükséges infor-
mációt. Feldolgozásra
került a kistérség majd-
nem teljes turisztikai
anyaga, amely a követ-
kezô hivatkozásokon ke-
resztül érhetô el: 

– Az Osztálykirándu-
lások, hagyományôrzô
utak mögött 1-2-3 napos
programajánlatokat talá-
lunk; 

– A Fotótár a kistérség
látnivalóit öleli föl, fo-
lyamatos bôvítés alatt áll 

– A 2005-ös Rendez-
vénynaptár a sport és
kulturális rendezvényeket idôrendi
bontásban fogja tartalmazni; 

– A Szállás és vendéglátóhelyek-
nél kategóriára bontva (szállodák,
panziók, falusi vendéglátók, ifjúsá-

gi szálláshelyek), a vendéglátóegy-
ségeknél (éttermek, pizzériák, cuk-
rászdák, kávézók) szerint csoporto-
sítva kerültek föl a címek. (fotó és
bôvebb leírás is tartozik a nagyobb

cégekhez.); – A Települések gomb
alatt a kistérség 26 településének
leírása szerepel, a fô látnivalók
kiemelésével; 

– A Turisztikai ajánlatok oldalon
a kiemelt értékeinket, látványossá-
gokat mutatjuk be; 

– A Vendégkönyvben, pedig a
látogatók írhatják le véleményüket,
megjegyzéseiket

Szeretnék köszönetet mondani
Mátraszôlôs és Szirák község
polgármesterének, hogy a település
anyagának összeállításában részt
vettek. Fontosnak tartom az elsô
kézbôl származó információkat,
ezáltal elkerülhetô hogy téves ada-
tok kerüljenek az adatbázisba. 

Kérek minden érintett önkor-
mányzatot, hogy a saját településé-
nek leírását tekintse át és az esetle-
ges frissítésekre, tegyen javaslatot.
A honlap anyaga folyamatos ellen-
ôrzést és bôvítést igényel, amelyet
természetesen a Tourinform Iroda
végez. Szívesen fogadjuk az építô
jellegû kritikákat, javaslatokat az
oldal még hasznosabbá tétele
érdekében.

Turisztikai honlap a kistérségrôl

A www.pasztotour.nograd.info fôoldala

Évtizedekkel ezelôtt büszkén mon-
dogattuk, hogy a mi középiskolánk
az egyetlen Mikszáth Kálmánról
elnevezett gimnázium az ország-
ban. Mûvelôdési ház Balassagar-
maton általános iskola Szécsény-
ben viselte a nagy palóc nevét, ami-
kor úgy döntöttünk, hogy névadót
tartunk. 

Eredetileg Kiss József költô neve is
szóba jött. Ô az 1860-as években
Pásztón tanított. Végül Mikszáth ne-
vét választottuk. Tóth András kolléga
és jómagam mint magyar tanárok ja-
vasoltuk a Nógrád megyéhez, a szü-
lôföldjéhez különösen kötôdô író ne-
vét, de a reál szakosok: Almási Lajos,
Halmi Gyôzô, Számely Zoltán, Veres
Éva és az akkori igazgató Korpás Jó-
zsef is helyeselte a választást. Ami-
kor a minisztérium engedélyezte a
névadást némileg meglepôdtünk, fô-
leg azért mert elsôsorban Balassa-
gyarmat, Szeged, esetleg Salgótarján
választhatta volna Mikszáth nevét,
mivel nekik sokkal több közük volt
az íróhoz. (Salgótarján megyeszék-
hely jogán) – Utólag tudtam meg
2002-ben a Mikszáth társaság megyei
közgyûlésén Gyarmaton, hogy annak
idejében a megyében a vezetôk nem
nagyon rajongtak a horpácsi földbir-
tokos kultuszért. S mivel Pásztó kissé
távolabb volt Balassagyarmattól, és
akkor egyébként is mindössze négy
osztályunk volt, s még saját épülettel
sem rendelkeztünk, ugyan is a mai
Gárdonyi Géza általános iskola eme-
leti része volt a mienk, s mindenki
tudta, hogy milyen jövôt jósoltak ne-
künk!

A névadó ünnepséget és a zászlóa-
vatást 1959 február elején a közös
tornateremben tartottuk. A helyi ve-
zetôk és a szülôk is sokan megjelen-
tek, s a mûsor és a táncmulatság min-
dannyiunknak kedves emlék ma is. 

Volt már nevünk, de a saját épüle-
tünk csak 1962-ben készült el. A kö-
vetkezô évek a gyarapodás jegyében
teltek. A felnôtteknek esti és levele-
zôs a nappali tagozatos diákok részé-
re mezôgazdasági (zöldségtermesztô
és hajtó) szakközépiskolai és orosz
tagozatos osztályokat indítottunk.
Ezek a változások egyértelmûen je-
lezték, hogy Pásztón a középiskola
fejlôdése a jelen és a jövô számára is
biztosított. 

Az elsô igazi Mikszáth ünnepséget
1969-ben rendeztük meg a nemrégi-
ben épült mûvelôdési házban. – A di-
ákok korhû ruhákban adtak elô dra-
matizált novellákat. A keretet „az Író-
val való beszélgetés” adta, s termé-
szetesen Mikszáthot és a riportert is
egy-egy diák személyesítette meg.
Szép és jó is volt ez a program.

Mégis az igazi és a névadáshoz is
méltó ünnepségre 1972-ben került
sor. Mikszáth születésének 125. év-
fordulóját az UNESCO is felvette a
programjába, itthon pedig a miniszté-
rium és a megyei szervek vezetôi is
magukénak érezték az esemény szín-
vonalas és költségeket nem kímélô
megrendezését.

A nagy napra tervezett megemlé-
kezésre az ország minden tájáról jöt-
tek a tanulók (tanári kísérettel). A 42
versenyzô a zsûri szerint is kimagasló
teljesítményt nyújtott. – A tantestület
Mátrai Szilárd igazgató vezetésével

mindent megtett azért, hogy a vendé-
gek jól érezzék magukat, és kedves
emlékként ôrizzék meg a Pásztón töl-
tött napok eseményeit.

Mindannyiunk számára nagy él-
ményt jelentett, hogy emberközelbe
kerültünk Mikszáth menyével, uno-
kájával és dédunokáival. Az iskola-
krónikában megôrzött sorok szerint
ôk is otthon érezték magukat körünk-
ben: „Mi is sokat gondolunk a pásztói
gyönyörû napokra, és nagyon várjuk
a szép idôt, hogy kirándulhassunk
oda, ahol kimutatták tiszteletüket
apósom Mikszáth Kálmán »a nagy
palóc« iránt.” – Dr. Mikszáthy Berci-
né. Czine Mihály irodalomtörténész
az író életmûvét méltatta a megyébôl
összesereglett magyartanárok elôtt.
Ô is hasonlóan nyilatkozott: „A pász-
tóiak cselekedete emberi tett. Az iro-
dalomtörténet nevében is köszönet
érte.”

1972 óta minden évben megren-
dezzük az iskolai szépprózamondó
versenyt. Ekkor díjjazuk a tantárgyi
pályázatokat is. 1980 óta pedig a pos-
taforgalmi szakközépiskola elsôs ta-
nulói Mikszáth születésnapján, janu-
ár 16-án ünnepélyes keretek között
tesznek esküt, hogy jól felkészülnek a
választott pályára, és tovább öregbí-
tik majd iskolánk hírnevét.

Az országos verseny meghirdeté-
sére eleinte négy, az utóbbi években
pedig két évenként került sor. Ebben
az évben április 25–28 között várjuk a
megyék, Budapest és a szomszédos
országok magyar nyelvû középisko-
láinak a tanulóit. – Ezúttal ismét négy
napos lesz a program: a verseny után
a pásztói és vendég tanulók is megis-

merkednek a megye irodalmi és törté-
nelmi nevezetességeivel, és Szlová-
kiában Balassi, Madách, Mikszáth és
Tompa Mihály szülôföldjével. Bizo-
nyosan egy életre megôrzik mind-
annyian a látottakat és hallottakat,
ugyanis az eddigi tapasztalatok alap-
ján a diákok általában alig ismerik
Magyarországnak és a Felvidéknek
ezt a szegletét. 

Két fontos dolgot még mindenkép-
pen meg kell említeni: a 80 as évek
közepén a magyar fakultációs tanu-
lókkal kigyûjtöttük a mikszáthi élet-
mûbôl a Nógrád megyére vonatkozó
részeket, s ezekbôl állt össze az Uta-
zás Palócországban címû kötet mely
nyomtatásban is megjelent. Az el-
ôszót Praznovszky Mihály irodalom-
történész írta, a nyomdai munka irá-
nyítását, illetve a kiadást a Mikszáth
kiadó vállalta (1987). – Az újabb, bô-
vített kiadás anyagának gyûjtésében
Gambárné Papp Tünde fakultációs
tanítványai is részt vettek. Ezt a köte-
tet is a Mikszáth kiadó gondozta.
Nagy kár, hogy alig akad már mutató-
ba is belôlük egy-egy példány.

A hetvenes években országosan és
a megyében is sorra szûntek meg a
kisgimnáziumok (Rétság, Nagybá-
tony). Nekünk is hasonló jövôt szánt
a sors. – Szerencsére ekkor már
annyira döntô szerepet játszott Pásztó
az iskolai Mikszáth hagyományok
ápolásában, hogy minden érdekelt
szerv képviselôje kereste a megol-
dást, hogy végül is megmaradhasson
a gimnáziumunk. – A „zár kulcsát” a
postaforgalmi szakközépiskola és a
francia tagozat megszervezése jelen-
tette. Talán Mikszáth tekintett le a
felhôk közül az égbôl, és ô sugallta a
döntést. Köszönjük!

Pintér Nándor

In Memoriam – jól választottunk!
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Március 10-én vállalkozói ren-
dezvénysorozat kezdôdött a
Nógrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara szervezésében
Szlovákiában – hangzott el a lo-
sonci Vigadó épületében, az
„Együtt az Európai Unióban”
elnevezésû program sajtótájé-
koztatóján. Berenténé dr. Ku-
rucz Erzsébet, a megyei kamara
titkára és Vladimir Bystri-
ansky, a Losonci Kereskedelmi
és Iparkamara igazgatója a tá-
jékoztatón ismertette az elôz-
ményeket, és az idei rendezvé-
nyek menetét.

Mint elhangzott, 2003 ôszén,
2004 elején Magyarország min-
den megyéjében megrendezték –
a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium (GKM) támogatásával
– az „EU házhoz jön” konzultáci-
ókkal egybekötött elôadássoroza-
tát. A programot Nógrádban a me-
gyei kereskedelmi és iparkamara
szervezte, s a hat kistérség vala-
mennyi rendezvényén vállalko-
zók sokasága ismerkedhetett meg
az Európai Unióval, a csatlakozás

utáni változásokkal. Mivel szû-
kebb pátriánkban nagy sikert ara-
tott a programsorozat, s akkor – az
uniós csatlakozás elôtt – a határ
közelsége számos érdeklôdésre
számot tartó problémát vetett fel,
a Nógrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparka-
mara (NKIK), valamint
a salgótarjáni székhelyû
MKIK Magyar-Szlovák
Tagozata öt szlovákiai
városban – Kassa, Ko-
márom, Losonc, Po-
zsony, Rimaszombat –
is megrendezte az „EU házhoz
jön” rendezvényét, melyet északi
szomszédunknál is nagy érdeklô-
dés kísért.

2004 május elsején hazánk és
északi szomszédunk, Szlovákia is
teljes jogú tagja lett az Európai
Uniónak. Mindez a vállalkozók,
vállalkozások életében jelentôs
változásokat hozott, ám folyama-
tosan szükség van arra, hogy az
érintettek megismerjék a másik
ország által biztosított lehetôsége-
ket – hangzott el a tájékoztatón. A
Nógrád Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara – az együttmûködô
szervezetekkel és a szlovákiai te-
rületi kamarai partnerekkel ka-
röltve – a korábbi kedvezô tapasz-
talatok birtokában arra vállalko-
zott, hogy az „EU házhoz jön”

mintájára, immár a két
ország uniós csatlakozá-
sa után újra megszervezi
Szlovákiában a vállalko-
zók konferencia-soroza-
tát, melyhez elnyerte a
GKM támogatását.
2005-ben négy szlováki-
ai rendezvényre kerül sor

„Együtt az Európai Unióban”
címmel – említette a kamara titká-
ra. A nyitóprogramnak Losonc ad
helyet, majd áprilisban Nyitrán,
májusban Kassán, novemberben
pedig Pozsonyban találkoznak
szlovák és magyar vállalkozók,
hogy megvitassák a határon át-
nyúló együttmûködés lehetôsége-
it. Minden helyszínen aktuális té-
mákból hallhatnak elôadásokat a
résztvevôk, majd szakmaspecifi-
kus konzultációkon cserélhetik ki
véleményüket a két ország szak-
emberei,

Az elsô vállalkozói találkozóra
2005 március 10-én, a losonci Vi-
gadó (Reduta) Dvorana konferen-
ciatermében került sor, a fórum
társrendezôje, a Szlovák Kereske-
delmi és Iparkamara Losonci Re-
gionális Kamarája által.

A program során magyarorszá-
gi és szlovákiai szakminisztériu-
mok képviselôi, a gazdaságélén-
kítéssel, a két ország gazdasági
kapcsolataival foglalkozó szerve-
zetek vezetôi, munkatársai tartot-
tak elôadásokat. 

Egyebek között az Európai
Unió lehetôségeirôl, kihívásairól,
a határmenti kis- és középvállal-
kozások helyzetének alakulásáról
az EU-ban, a határon átnyúló
együttmûködés uniós támogatásá-
ról, a magyar befektetések tapasz-
talatairól és a lehetôségek bôvülé-
sérôl, a losonci régió aktuális fej-
lesztési és beruházási lehetôségei-
rôl beszéltek a szakemberek. Dél-
után szakmaspecifikus szekció-
üléseken folytatták munkájukat a
résztvevôk. Itt három téma került
napirendre: a kiskereskedôk hely-
zetének alakulása különös tekin-
tettel a multinacionális cégekre; a
közúti fuvarozás tapasztalatai; az
idegenforgalom helyzetének ala-
kulása és együttmûködési lehetô-
ségek a két ország között.

V.I.

Magyar-szlovák sajtótájékoztató a losonci Vigadóban

Együtt az Európai Unióban

Az elmúlt években tanúsított ven-
dégszeretetünknek köszönhetjük,
hogy a táborba jelentkezô gyerme-
kek túlnyomó többsége a jelentke-
zési lapján Pásztót jelöli meg.

A túljelentkezés miatt már több
gyermeket más táborba kellett át-
irányítani. Ez az a népszerûség,
amire igazán büszkék lehetünk. Ez
egy elismert közösség, hiszen nem
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a
Szentjánosbogár táboroztatás törté-
netében igen ritka eset, hogy ugyan-
azt a helyszínt több alkalommal is
kijelölik a gyerekeknek.

A városról és annak lakóiról kia-
lakult jó véleményeknek köszön-
hetjük, hogy újabb lehetôséget ka-
punk a bizonyításra. Az elôzô há-
rom tábor alatt tanúsított kedves,
segítôkész szállásfogadói részvéte-
lük alapján éreztük úgy, hogy a tá-
bor megrendezését ebben az évben
is a legnagyobb örömmel felvállal-
hatjuk. 

Sajnos szomorúan tapasztaltuk,
hogy az eddigi felhívások ellenére

szállásadók nem, illetve kevesen je-
lentkeztek.

Biztosak vagyunk benne, hogy
sokan úgy érezték, hogy ráérnek
még vele, hiszen hol van még a tá-
bor? Az igazság az, hogy hipp-hopp
itt van, úgy hogy észre sem
vesszük. Az ideérkezô gyermekek
érdekében minél hamarabb tud-
nunk kell, hogy kikre számíthatunk.

Akik eddig is szállásadók voltak,
azok tudják, hogy ha vállalnak 2-3
gyermeket, gondot nem vesznek e
szó szoros értelmében a nyakukba.

Amit nyújtaniuk kell, az nem
más, mint szállást öt éjszakára, egy
szerény reggelit és egy szerény va-
csorát. A gyermekek napközben a
táborban lesznek, ahol élelemmel
ellátják ôket. 

Aki úgy gondolja, hogy azért
nem fogad be senkit, mert nem tud-
ná hol altatni ôket, az ne aggódjon,
mert minden gyermek hoz magával
polifoamot és hálózsákot, amin
aludni tud. Annyi helyet kell szá-
mukra biztosítani, ahová ezt lete-

szik. A gyermekek mindegyike szí-
vesen alszik a padlón az ágy helyett,
hiszen ez is a táborozási élmények
része.

Vizsgáljuk meg lelkiismeretün-
ket, hogy vajon valódi nyomós érv,
vagy csak kifogás, amiért úgy gon-
doltuk, hogy nem fogadhatunk
gyermekeket otthonunkba.

Lássuk be, valójában ez nem
nagy kérés. Legyenek ezúttal is
nagylelkûek és fogadjanak be 2-3
gyermeket a tábor sikerének érde-
kében. Vajon akadna-e közöttünk,
akár egy is, aki ha maga Jézus kérne
szállást tôle éjszakára, és azt megta-
gadná.

Tekintsük úgy, mintha maga Jé-
zus kérne bebocsátást otthonunkba. 

A tábor lelkigyakorlat a gyerme-
kek számára, nekünk, pedig a ke-
resztényi magatartás próbája. Ne
csak valljuk magunkat keresztény-
nek, cselekedjünk is úgy!

Az ideérkezôk nem árva gyerme-
kek, ugyanolyan családból jönnek,
mint amilyenek mi vagyunk. A szü-
leik azért engedik a táborba a gyer-
mekeiket, mert tudják, hogy ott sze-
retettel fogadják ôket a keresztény
hívek. Pásztóról is táboroznak majd

más településeken ez alatt az idô
alatt, és mi is biztosak lehetünk ab-
ban, hogy a Mi gyermekeinket is,
nagy-nagy szeretettel fogadják bár-
hol is, lesznek.

Az ideérkezô gyermekek között
lesznek olyanok is, akiknek anyagi
körülményei nem teszik lehetôvé,
hogy a nyár folyamán más táborban
is részt vegyenek. Ez az egyetlen le-
hetôségük! Úgy érezzük, hogy ke-
resztényi kötelességünk hozzásegí-
teni mindannyiunkat ahhoz, hogy
ez a pár nap szép élményekkel és
problémák nélkül teljen el. Ha befo-
gadjuk ôket erre az idôre, mi már
hozzájárultunk ennek megvalósítá-
sához, a többi a táborvezetôk fel-
adata.

Számunkra több teendô nincs.
Az idei tábor különlegessége,

hogy a tábor lelkésze, a mozgalom
egyik alapítója, Sajgó Szabolcs
lesz, akit a hívek ismerhetnek már,
hiszen a 2002-es tábor lelkésze is Ô
volt.

Arra kérünk mindenkit, mutassuk
meg, hogy az évek múlásával mi
nem változtunk, a vendégszerete-
tünk a régi.

Szervezôk

Vendéglátói lehetünk a mozgalomnak
Idén ismét Pásztó lesz a Szentjánosbogár tábor egyik színhelye.
Immár ez a IV. alkalom, hogy vendéglátói lehetünk ennek a moz-
galomnak.
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Jöjjön, mi várjuk! KÉTTEX tilház Kft. 

Pásztó, Nagymezô u 18. T./fax: (32) 460-756
Nyitva: H–P: 8–16.30, Szo: 8–12

Várjuk a Kéttexben!

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
A PÁSZTÓ ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLET

(3060 Pásztó, Nagymezô út 2. I. emelet Tel.: 563-130, Tel./fax: (32) 460-102)

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZET az alábbi szolgáltatásait

ajánlja ÖNKÉNTES tagság és tagdíj fizetés ellenében:

A vállalkozással kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás: ADÓ ügyek – Társadalombiztosí-
tási ügyek – Foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés, tanácsadás, nyomtatványok kitölté-
sében gyakorlati segítségnyújtás.
Egyéb vállalkozással kapcsolatos szolgáltatások: Vállalkozói szerzôdések, árajánlat,
számla készítés, peres ügyekben tanácsadás, vállalkozói szabályzatok készítése, munka- és
tûzvédelmi elôírásokkal kapcsolatos felvilágosítás, hitelezési ügyekben tanácsadás, általá-
nos ügyviteli tevékenységben segítségnyújtás, Széchenyi-kártya, oktatás szervezés
Térítés ellenében végzett szolgáltatások: Vállalkozások komplett könyvelése (Tel.: 563-
131) – Különféle vizsgák – Tanácsterem esetenkénti használata – Telefonhasználat, FAX kül-
dési lehetôséggel együtt! – Internet szolgáltatás! – Nyomtatványellátás (a szigorú számadá-
súak 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!

Pásztó, Nagymezô út 16. Tel.: 06-30/2817-947
(A Földhivatal és a Két-textilház között) Szombaton is nyitva: 9–12-ig!

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

Színes, ötletes kiadványok!

VS COMPUTER
számítástechnikai 
szaküzlet és szerviz
3060 Pásztó, Fô út 68.
(Az új PLUS-szal szemben!)
06-32/460-565 06-30/475-8383
E-mail: vscomp@enternet.hu

� számítógép asztalok árusítása
� sulinet express
� szoftverek
� festékpatronok, hangszórók,

cd-lemezek, cd-tartók és  egyéb 
kellékanyagok óriási választéka

� Új és használt számítógépek értékésítése  és szervize
� részletfizétési lehetôség
� Internet használat és élôfizetés lehetôsége
� pénztárgép forgalmazás

Egyes Billerbeck termékek 
akciós áron!!

Antiallergén garnitúrák
paplan, nagypárna, kispárna

9.500 Ft!

Megérkeztek a nyári 
kötôfonalak! 

Kedvezô áron kaphatók! 
Most alkosson, kössön kedvére
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● Víz-, gáz-, központifûtés-szerelô anyagok
● gázkazánok, cirkók, vegyes tüzelésû kazánok,
● radiátorok, konvektorok
● Fürdôszoba-berendezések, csempe és
● padlóburkolók

Pásztó, Fô út 37. Tel.: 32/460-391, 
Tel./fax: 32/463-333

Nyitva: hétfôtôl péntekig 8–16.30 óráig, szombaton 8–12-ig

spanyol mázas, olasz gress lap
ok

Elsô osztályú Zalakerámia csem
pék és padlólapok több színben!

Villanyszerelési anyagok, vezetékek, csatornák,
kapcsolók nagy választékban kaphatók

EE LL EE KK TT RROONN
VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET

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

AZ ÉMÁSZ ÁLTAL ELÔÍRT FOGYASZTÁSMÉRÔ
SZEKRÉNYEK HENSEL ÉS GANZ TÍPUSOK 

MINDEN TÍPUSA KAPHATÓ.
MEGRENDELÉSRE GYORS BESZERZÉST BIZTOSÍTUNK.

Nagyszabású 
lámpavásár március
16-tól április 16-ig!

Jó minôség, 
olcsó árak!!

Csillárok, lámpa-
különlegességek

Elektromos 
kéziszerszámok

javítását vállaljuk:
Hilti, Makita,
Bosch stb…

Építkezik, felújít?
Segít Önnek a Boltív!

– Házhozszállítás! 1–24 tonnáig

– Árengedmények! – Mennyiségtôl függôen

– Törzsvásárlói kedvezmények!

– Telefonon is rendelhet!

Kérjen árajánlatot!

A L A P T Ó L  A  K É M É N Y F E D L A P I G !
Akció! RIGIPS gipszkarton 200x120 cm 12,5 mm 999 Ft/db
Amíg a készlet tart! Gyorsépítôcsavar 35x3,5 mm 1 Ft/db
(1 tábla kartonhoz 26 db csavar)
Isover üveggyapot -R16- 10/5 cm 9 m2/ tekercs 6.280 5.780 Ft/tek.

10 tekercs felett –10% = 5.202 Ft/tek.

K E R Í T É S T Ô L  A  B E L S Ô  B U R K O L Á S I G !

Akció! LB Knauf csemperagasztó bázis 25 kg 990 Ft/zsák

Március 31-ig 10 zsák felett – 10% engedmény

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

Pásztó, Fô út 103.
Tel.: 32/463-594Vas- és padlóburkolóanyagok
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Pásztó, Kölcsey út 12.

Tel.: 32/460-945

AUTÓCENTRUM PÁSZTÓ

➲➲
➲

➲
MINDEN

EGY
HELYEN

Garantáltan karcmentes!

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

polírozás speciális anyagokkal, Bérletrendszer, cégeknek flottakedvezmények! 
Vállaljuk: személygépkocsik, terepjárók, mikrobusz, buszok, teherautók, kamionok, mezôgazdasági vontatók tisztítását

Munkáinkat a legújabb fejlesztésû Atas termékekkel végezzük!

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

AUTÓSZERVIZ

• olajcsere

• hibakód-kiolvasás

• fék-, és

lengéscsillapító-vizsgálat

• szélvédôcsere stb.

GUMISZERVIZ

• köpenyszerelés, -javítás

• kerékcentírozás

• gumi- és felniértékesítés

MESTER IPARCIKK TAVASZI AKCIÓ!
• AKAI DVD lejátszó Divix lejátszás 19.900.- Ft. helyett 17.900.- Ft.
• TESLA DVD lejátszó MP3, JPEG 13.500.- Ft. helyett 11.900.- Ft.
• HYUNDAI házimozi 49.900.- Ft. helyett 39.900.- Ft.
• REGAL 55 cm TXT Sztereo TV 39.900.- Ft. helyett 35.500.- Ft.
• DAEWOO 72 cm TXT 100Hz TV sík képcsô 99.900.- Ft. helyett 89.900.- Ft.
• CITIZEN DISCMAN 9.900.- Ft. helyett 5.990.- Ft. 
• CITIZEN MP3 DISCMAN 13.900.- Ft. helyett 10.900.- Ft.
• 56 DB-OS CD BOX 950.- Ft. helyett 620.- Ft.
• WHIRLPOOL „A” 1000 ford. elöl töltôs mosógép 77.900.- Ft. helyett 69.900.- Ft. 
• DAEWOO 1500W porszívó 8.990.- Ft. helyettt 7.990.- Ft.
• SAROKCSISZOLÓ Ø115 710W 4.950.- Ft. helyett 3.990.- Ft. 
• SAROKCSISZOLÓ Bosch Ø115 ipari 18.500.- Ft. helyett 14.900.- Ft. 
• ELEKTROMOS fûnyírógép 900W 14.900.- Ft. helyett 13.900.- Ft. 
• ELEKTROMOS láncfûrészgép 1700W 24.500.- Ft. helyett 20.500.- Ft. 
• HÁZI VÍZELLÁTÓ 90l/perc 29.900.- Ft. helyett 24.900.- Ft. 
• ELEKTROMOS lombszívó 2400W 16.900.- Ft. helyett 12.500.- Ft. 

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

Mikszáth Könyvesbolt
Pásztó, Fôtér pavilon, Tel.: (32) 462-134

A könyv mindig érték!
Óriási kínálattal várjuk Önöket!
• Akciós kiadványok • Könyvpiaci újdonságok
• CD, DVD, kazetta, videó • Jöjjön, nézzen körül!

Huczekné Rétvári Mónika üzletvezetô
Tel./fax: (32) 563-300; email: olvasnijo@profinter.hu

TAVASZI

AKCIÓK!

Több száz 

termék

30%-os

árengedménnyel 

AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE

PÁSZTÓ, FÔ ÚT 64.
563-140, 563-142

HASZNOS, 
ALKOTMÁNY ÚT 183.

462-350

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

• Nyitva: 9–17.30, Sz: 8–12.00-ig •
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Nem tudok Róla beszélni!
Nem tudok Róla beszélni, mert

az érzelmek elnyomják a gondo-
latok sorát, felvillan bennem,
hogy „nem érez, ki érez szavakkal
mondhatót” igazsága.

Nem mondhatom, hogy sokat
voltam Vele, nem mondhatom,
hogy figyelemmel kísértem a lép-
teit, nem mondhatom, hogy ese-
mények sora kötött össze bennün-
ket, de a köztünk lévô néhány szál
lehet, hogy erôsebb volt, mint
más esetben ezer. Legalább is,
ami engem illet.

Nem tudok róla beszélni, mert
bennem olyan piedesztálra emel-
kedett, amelyet felemelt fejjel
csak csodálni lehet.

Meglátásom szerint kisugárzá-
sa volt. A mûvészete mellett a sze-
mélyisége tette olyanná, amely
kiváltotta sokak szeretetét. Ke-
mény volt a munkában, kemény
volt az emberek iránt érzett hité-
ben, kemény volt magyarságá-
ban, kemény volt a gyengébbek,
elesettebbek segítésében és alá-
zatos volt önmaga megítélésében.
Hatalmas termete, fekete harcsa-
bajusza, dús szemöldöke, és me-
leg barna tekintete szeretetet,
együttérzést, barátságot sugár-
zott mindenki felé. Ôserô áradt
belôle. Lenyûgözött! Lenyûgözött

emberi nagysága, közvetlensége,
szerénysége, ragaszkodása falu-
jához, ismerôseihez, barátaihoz
és mindenkihez, aki hasonló mó-
don gondolkodott, véleménye
tiszta volt, mint ô maga, és érzé-
kenyen érintette minden, ami nem
fért bele az általa szentnek tartott
kategóriába. 

A mátrakeresztesi mûvésztele-
pen egy esti szalonnasütés, éne-
kelgetés során a „Széles a Bala-
ton vize, keskeny a híd rajta” szö-
vegû népdal éneklésekor valame-
lyikünk kifogásolta a népdal szö-
vegét mondván, hogy a Balato-
non nincs is híd. Megjegyzését
parázs vita követette Kálmánnal
a népdal valóságtartalmáról,
amit tetézett az az eléggé el nem
ítélhetô „tudatlanság”, ami a
nyársaláskor derült ki. Ugyanis a
nyársat nem lángon kell sütni,
hanem parázson, mert az elôzô
esetben füstölôdik és nem sül. A
Kálmán sértôdöttsége az egekig
ért.

Csitítottuk, vigasztaltuk, mond-
tuk, hogy csak az alkohol hatásá-
ra kifogásolta az illetô a népdal
szövegét és a „szellemi alacso-
nyabbrendûség” okozta a szalon-
na füstölését is. Hiába! Megbo-
csáthatatlan a tett. Lefeküdtünk.
Reggel Kálmán ágyát üresen ta-

láltuk. Éjjel felkelt, felöltözött és
gyalog elindult Pásztóra.

Nem volt megbocsátás! Aki
csak ennyire ismeri, becsüli a
népdalt és a szalonnasütést, azzal
nem érdemes szóba állni. 

Találkozásaink során kevés szó
hangzott el. A mûvészetekrôl is
kevés, szavak nélkül is értettük
egymást. Az a néhány szó, ami-
ben mûvészetrôl beszéltünk szé-
kely  góbés szóváltás volt. Puri-
tán, egyszerû és szerény.

Néhány akvarell képe volt a
Kapy utcában a lakása falán és
egy alkalommal valamilyen kér-
dést tettem fel a képpel kapcsolat-
ban. Nem tudom, hogy mit. Azt fe-
lelte „ Te tudod.”  Én tudom? Mit
tudtam én hozzá képest?

1974-ben Nagykôrösön ô nyi-
totta meg a kiállításomat. A kiál-

lítás szövege Csohány Kálmánné,
Klárika jóvoltából 2004 októbe-
rében megjelent a Pásztói Hír-
lapban. Sokszor elolvastam. 40
éve volt. Minél többször elolva-
som, mindinkább erôsödik ben-
nem a gyanú, hogy megható sora-
it önmagáról írta, és elérzékenyü-
lök.

Ô több volt mint mûvész. Tiszta
volt és gyarló, szeretett, és szen-
vedett, magához ölelte a világot
és magányos volt mint az erdei
remete. Minden benne volt, ami
azzá tette ami volt, EMBER.

Nem tudok beszélni róla, csak
töprengek. Tényleg meghalt? Ak-
kor elvitte a lelkem egy darabját,
de én is itt ôrzöm az ô lelkének
egy darabját,el nem múló szere-
tettel.

Ennyit tudtam mondani Cso-
hány Kálmán születésének 80. év-
fordulóján. 

Ôrizzük emlékedet.
Simon Imre

Utóirat: 
2005. január 31-én ünnepeltük
Csohány Kálmán születésének
80. évfordulóját. A magam nevé-
ben is köszönöm a szervezôknek,
rendezôknek és külön Huberné
Bognár Editnek, Shah Gabriellá-
nak az ünnepi megemlékezés ér-
zelmi vonulatát, azt a gondos és
szeretetteli törôdést, amellyel
emlékezetessé tették az ese-
ményt.

Ô több volt…

Most induló sorozatunk elsô témája
a tavaszi méregtelenítés.

Szervezetünknek nagy támaszra
van szüksége a tél végén, a tavasz ele-
jén. Ilyenkor célszerû mértéket tartani
az evésben, kerülni a zsíros, fûszeres,
húsos ételeket.

Léböjt napokat kell beiktatni, mert a
test ebben az idôszakban különösen
alkalmas a méregtelenítésre, a regene-
rálódásra. A böjt, a diéta a méregtele-
nítésen kívül elônyös az alábbi beteg-
ségekre: 

– anyagcserezavarok pl. hiperko-
leszterinémia májbetegségek, hiperli-
pidémia, krónikus székrekedés, elhí-
zás II.tip. cukorbetegség, magasvér-
nyomás, vénás keringési zavarok, de-
generatív izületi betegségek, krónikus
enterocolitis (Crohn betegség, colitis
ulcerosa) bôrbetegségek/akné, pik-
kelysömör, neurodermitis, asztma stb

Súlyos betegség esetén böjt csak a
kezelôorvos illetve természetgyó-
gyász bevonásával kezdhetô meg (pl.
TBC, rák, szívbetegségek bizonyos
fajtái).

Megjegyzés: krónikus betegség ese-
tén elôfordulhat, hogy javulás csak az
un. gyógykrízis után következik be. A

kezelés kezdetén rosszabbodás állhat
be, ami nem indokolja a kezelés félbe-
szakítását. 

Javaslatok méregtelenítésre: 
– Segíteni kell a máj, a tüdô, a bôr, a

vese, a belek munkáját a szervezetben
felhalmozódott salakanyagok és mér-
gek kiválasztásában.
BÉL: rostokban gazdag ételeket fo-
gyasszunk, naponta együnk friss gyü-
mölcsöt, frissen préselt gyümölcsleve-
ket, zöldségeket, tejet, tejtermékeket,
magvakat, hidegen sajtolt olajakat.
Kerüljük a finomított gabonaterméke-
ket, a cukrot. Kevés húst, abból is fe-
hér húst fogyasszunk. Kerüljük a tar-
tósítószert tartalmazó élelmiszereket,
füstölt készítményeket. Hetente egy-
szer igyunk a belek átmosására glau-
bersós vizet. Ha ezeknek eleget te-
szünk: megôrizzük szervezetünk sav-
bázis egyensúlyát, ugyanakkor szer-
vezetünk a megfelelô mennyiségû vi-
taminokat és ásványi anyagokat is
megkapja. Ahhoz, hogy a sejtlégzés
megfelelô legyen szükség van az un.
antioxidánsokra is. A sejtek energia-
erômûvében az energia termelése

alapvetôen az oxigén aktivizálásával
történik. Ez a folyamat szabadgyökö-
ket is produkál, melyeket a szervezet
igyekszik semlegesíteni nehogy a sejt-
membránok tönkremenjenek. 

– Mik tartoznak az antioxidánsok
közé? A cink, a mangán, a réz, a sze-
lén, A, E, C vitaminok
MÁJ: kerüljük a kávé, az alkohol, a
zsíros ételek fogyasztását (a legújabb
kutatások szerint gazdag flavonoid
tartalma miatt a mértékletes borfo-
gyasztás nem tiltott).
BÔR: fokozzuk a vérkeringést
masszázzsal, szaunával, hideg-meleg-
vizes váltózuhanyzással.
TÜDÔ: mozogjunk sokat, sétáljunk,
sajátítsunk el relaxációs technikákat
(jóga, tai csí, meditáció, autogén tré-
ning), a pozitív gondolkodást.

Mivel erôsíthetjük még szerveze-
tünk védekezô rendszerét?
Ginszeng: erôsíti az immunrendszert,
alkalmas a legyengült szervezet robo-
rálására, fokozza a szervezet alkal-
mazkodását a stresszhez, a károsító
anyagokkal szembeni védekezô ké-

pességet erôsíti. Kedvezôen hat a ma-
gas vércukor, koleszterinszintre, a ne-
mi hormonok termelôdésére.
Zöldtea: hatóanyagai megkötik a sejt-
romboló szabadgyököket, ezért daga-
natos megbetegedéseknél is kedvezô
hatású, Csökkenti a magas vérnyo-
mást, a koleszterinszintet, kedvezô ha-
tású szívbetegségeknél, érelmeszese-
désnél, erôsíti a fogzománcot.
Máriatövis: a leghatékonyabb méreg-
telenítô tea alapanyag. A magban ta-
lálható szilymarin segíti a túlterhelt
májat a salakanyagok leépítésében
anélkül, hogy a májsejtek sejtmemb-
ránjai sérülnének, majd a méreganyag
a vizeletkiválasztó rendszeren keresz-
tül kiürül. Javítja a gyomor, az epe
mûködést, hatékony a zsírok lebontá-
sában.
Méregtelenítô teakeverék: diólevél,
bodzavirág, csalánlevél, zsúrlófû,
nyírfalevél, gyermekláncfû, máriatö-
vis.

Következô téma: a daganatos beteg-
ségek természetgyógyászati kezelése.
Jó egészséget kívánok a lap minden
kedves olvasójának!

Gyepesi Edit fülakupunktúrás 
addiktológus-reflexológus

Részletes információ: 30/2111943

Élj egészségesen, hogy élhess!
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Ezúttal kivételt teszek és egy
olyan dísznövényt mutatok be,
ami hazánkban nem õshonos.
Kertekben, parkokban igen nép-
szerû és oly mértékben hozzátar-
tozik a magyar települések kora
tavaszi képéhez, hogy érdemes ír-
ni róla.

Az aranyesô lombhullató cserje,
melynek virágai lombfakadás elõtt
– március végén, április elején –
nyílnak. A feltûnõ, élénksárga virá-
gok csészéje és pártája négy cimpá-
jú. A párta rövid csövû, a cimpák
10–12 miliméter hosszúak. A virág-
zás után egy kihegyezett, két ko-
páccsal nyíló hasadó toktermést ér-
lel. A levelek alakja az oválistól az
ovális-lándzsásig variál. A levélszél
lehet ép, vagy fogazott.

Õshazája a Közép-Balkán nyuga-
ti fele. Észak-Albánia, Macedónia,
Montenegró és Dél-Szerbia sejtel-
mes szépségû magashegyvidékei-
nek ritka lakója. Itt is csak a szer-
pentinit kõzetbôl álló sziklákon él.
Ez a kõzet hajdanvolt óceánfenék
anyaga és az említett térségben igen
gyakori. Észak-Magyarországon az

Eger közelében fekvõ Szarvaskõ
környékén láthatunk látványos szer-
pentinit sziklákat.

Még a növénytani, kertészeti
szakkönyvekben is elôfordul, hogy
a sárgaakác (Laburnum anagyroi-
des) nevû díszcserjét szintén ara-
nyesô néven említik. 

Az aranyesô a kõrisekkel (Fraxi-
nus), a jázminokkal (Jasminum) és a
fagyal-fajokkal (Ligustrum) együtt
az olajfa (Olea europaea) rokonsá-
gához tartozik.
Rendszertani besorolás:
Osztály: 
Kétszikûek, Dicotyledonopsida 
Rend:
Fagyalvirágúak, Ligustrales
Család: Olajfafélék, Oleaceae

Az európai aranyvesszô (vagy aranyesõ)

Forsythia europaea

Mindent egy helyen megvásárolhat boltunkban!

* * *
Szórakoztató elektronikai termékek

DVD, HIFI, TV, HÁZI MOZI, VIDEO
berendezések

* * *
Háztartási kis- és nagygépek 
Konyhagépek – robotgépek – mikrók – olajsütôk –
szendvics-gofri sütôk, porszívók, takarítógépek,

hûtôgépek, mosógépek, tûzhelyek
* * *

FITNESS gépek, 
szobakerékpárok

Felnôtt és gyermek
kerékpárok

* * *
Nyitva tartás: H – P: 8–13 óráig, 

Szo: 8–13 óráig

Pásztó, Fô út 21. (Csillagtéri parkkal szemben)

Tel.: 32/460-018

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

A Gárdonyi napok alkalmából
a diákönkormányzat kirándu-
lással egybekötött színházláto-
gatást szervezett Egerbe.

Március ellenére szakadó hóe-
sésben érkeztünk meg ebbe a
gyönyörû történelmi városba. El-
ôször iskolánk névadójának há-
zát, a Gárdonyi Emlékmúzeumot
tekintettük meg, ahol a nagy író
1897-tôl 1922-ben bekövetkezett
haláláig élt és alkotott.

A dolgozószoba falai mentén
álló nagy könyvszekrények ôrzik
könyvtárának nagyobb részét, de
itt találjuk festôállványát, néhány
festményét, személyes használati
tárgyait is. A kertben Gárdonyi
szobra áll, Somogyi Árpád alko-
tása.

Ezután a várba mentünk a fü-
lesbástya sétánnyá kiépített falai-
hoz, melynek legmagasabb pont-
ján temették el az 1552-es ostrom
harcait, Dobót és hôs társait hal-
hatatlanná tevô Gárdonyi Gézát.
Egyszerû sírkövén a felirat:
„Csak a teste” jelzi, hogy szelle-
me, emlékezete mûveivel együtt
fennmaradt.

Megkoszorúztuk a síremléket,

majd elindultunk a színházba,
ahol a Legyetek jók, ha tudtok c.
darabot néztük meg. 

Nagyon jól szórakoztunk. Az is
érdekessé tette az elôadást, hogy
sok gyerekszereplô játszott a da-
rabban. 

Köszönjük Baloghné Kanyó
Marika néninek a szervezést, a
feledhetetlen színházi élményt.

DÖK

Egerben jártunk

2004. Ünnepi Könyvhete tiszteletére
új antológiákat jelentetett meg az 
Accordia Kiadó. Ezen antológiák, a
Kiadó 2003/2004. évi pályázatára
beérkezett 764 pályázó munkáiból
közölt válogatást tartalmazzák.

A Szavak hófényei és a Szólni a
tûz mellett címû antológiák írásait
olvasva, elmondhatom: lenyûgözô,
hogy milyen sokan élnek közöttünk
olyanok, akik nem válhattak sztá-
rokká, de van mondanivalójuk szá-
munkra… Örömmel fedeztem föl a
szerzôk között Pásztó két polgárát. 

A Szólni a tûz mellett címû anto-
lógia igazi, karácsonyi-szeretetün-
nepi meglepetés! A benne megjele-
nô versekben és prózai írásokban
visszatérô, közös téma a szeretet.
Mintha minden szerzô lélektôl-léle-
kig szeretne kapcsolatot teremteni
olvasójával. 

Zsitvainé Borsos Irén írásának cí-
me: „Gondolatok a szeretetrôl…”.

A szavakat olvasva úgy érzem,
mintha minden gondolat egy szere-
tetfonalra felfûzött szeretet-gondo-
lat-gyöngy lenne. Minden egyes
gondolatgyöngy egy szeretetemlék-
képet nyit fel a lelkemben. 

A Szavak hófényei költôien szép
címet adták annak az antológiának,
melyben három fejezetet közölnek

Zsitvai József: Tornyosnémetitôl
Dél-Afrikáig címû regényébôl. 

Elsôként a 6. fejezetet olvashat-
juk, melybôl megismerhetjük a szer-
zô családi és társadalmi helyzetét. A
nehéz anyagi körülmények között
élô Zsitvai családban az édesanya –
mert „nagyot gondolni” fiáról és –
gimnáziumba íratta. Betekintést
nyerhetünk abba is, hogy milyen
boldog-büszke érzésekkel kezdte
meg gimnáziumi tanulmányait Zsit-
vai József.

Errôl a korról meglehetôsen egy-
oldalú ismereteink vannak. Éppen
ezért, az önéletrajzi regényt és az an-
tológiában közölt 6. fejezetet hiteles
tudósításként olvashatjuk. Felhívja a
figyelmünket annak jelentôségére is,
hogy mennyire fontos a családi- tör-
ténetek „-történelem” ismerete.
Mert, a nemzet történelme: a családi
„történelmek” összessége.

Az írásokat olvasva keresem azt,
ami közös bennük. Majd rájövök,
hogy mind egy-egy vallomás az
Életrôl: Hitrôl, Reményrôl és Szere-
tetrôl, valamint e három eszmény
megtartó erejérôl. Történeti példát
találhatunk a könyvben annak tragé-
diájáról is, ha ezen eszmények hiá-
nyoznak az életünkbôl.

Bóna Márta

Két antológia az Accordiától
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A farsangi idô leteltével, hamva-
zószerdával kezdôdô idôszak,
mely a nagyhét csütörtöki napjá-
ig – nagycsütörtökig – tart.

Ez az idôszak felkészülés a hús-
véti ünnepekre, hogy testben és lé-
lekben megerôsödve ünnepelhes-
sük megváltásunk dicsôségét. A
nagyböjti idô elsô napján, hamva-
zószerdán a szentmise keretében a
pap hamuval hinti meg fejünket, és
ezt mondja: „Emlékezzél ember,
hogy porból vagy és porrá leszel!”
Ezzel a szertartással megvalljuk
múlandóságunkat és teremtettsé-
günket. Ezen a napon szigorú böj-
töt tart a katolikus keresztény em-
ber: húst nem eszik, háromszor ét-
kezik, de csak egyszer lakik jól. Ez
18 éves és 60 éves kor között tart-
juk meg. A nagyböjti idô péntekje-
in hústilalom van 14 és 60 éves kor
között. Ezeken a napokon a böjti
fegyelem kötelezô, vagyis nem le-
het kiváltani imádsággal, vagy jó-
cselekedettel. 

A böjt segít nekünk úrrá lenni sa-
ját magunkon, bûnös, önzô vágya-
inkon. Segít bennünket abban,
hogy a lelkünk uralkodjon a tes-
tünk fölött és ne fordítva. A nagy-
böjt többi napjaira is vállalhatunk

valamiféle plusz jócselekedetet:
pl.: szentírásolvasást esetleg jóté-
konykodást, vagy valamirôl való
lemondást: pl.: kávé, ital, dohány,
pletykalapok, vagy valamilyen
rossz szokás leküzdésére való fo-
kozott odafigyelés, hogy viselke-
désünkre jobban odafigyelve, Hús-
vétra tökéletesebb emberek le-
gyünk. A nagyböjti idôben is 
különféle szertartások segítenek 
nekünk vallási életünk gyakorlásá-
ban és elmélyítésében. 

A szentmisék rendje változatlan,
de péntek esténként azonban ke-
resztútjárással elevenítjük fel Üd-
vözítônk szenvedéstörténetét. Ez
az ájtatosság közelebb visz ben-
nünket megváltásunk szent titká-
hoz. A szenvedéstörténet ábrázolá-
sát Mel Gibson: Passió címû filmje
megdöbbentô erôvel tárja elénk. 

A nagyböjti idôszakhoz, a Hús-
vétra való felkészüléshez hozzátar-
tozik a bûnbánat és lelkünk rendbe-
tétele. Magunkba nézve ez a hossz-
abb idôszak és a lelki gyakorlatok
segítenek lelkiismeret vizsgálatot
tartani és bûneinket megbánva
szent gyónáshoz járulva tiszta lé-
lekkel várhatjuk a dicsôséges feltá-
madás ünnepét.

Jagicza József gondnok

Ima

Mi gyarló emberek, 
kik a földön élünk,
sok nyomorúságot 
és fájdalmat érzünk,
e világnak sok 
bajával küzdünk,
Emlékezzünk, porból lettünk
és hogy porrá is kell lennünk.

Nincs nékünk e földön 
sehol nyugodalmunk,
nincsen maradandó 
állandó városunk,
mindnyájan csak 
jövevények vagyunk.
Emlékezzünk, porból lettünk
és hogy porrá is kell lennünk.

Ezt hallván emberek, 
keljünk fel álmunkból,
szabadulást venni világ 
rabságából,
igyekezzünk csalárd hálójából.
Emlékezzünk, porból lettünk
és hogy porrá is kell lennünk.

Felvirradtak reánk 
szenvedés napjai,
üdvösségkeresés 
alkalmas órái,
távozzatok e világ pompái!
Emlékezzünk, porból lettünk
és hogy porrá is kell lennünk.

Nagyböjt

Nagycsütörtökön este kezdôdik
és nagypénteken, nagyszomba-
ton át, húsvétvasárnap hajnal-
ban a feltámadással éri el tetô-
pontját.

A szentháromnap templomi
szertartásaiban felelevenítjük
mindazt, amit a Biblia Jézus világ-
megváltó kínszenvedéseirôl és dí-
csôséges feltámadásáról tanít. 

Nagycsütörtökön este az utólsó
vacsora emlékmiséjét tartjuk.

Ekkor emlékezünk meg az Oltá-
riszentség alapításáról, vagyis,
hogy Jézus saját testét és vérét
hagyta ránk, a kenyér és a bor színe
alatt. Apostolainak mondta „ezt
cselekedjétek az én emlékezetem-
re” ezért ekkor ünnepeljük a pap-
ság rendjének létrehívását is. 

A püspöki székesegyházakban
nagycsütörtökön délelôtt is az olaj-
szentelési mise keretében történik
a papi ígéretek megújítása. Nagy-
csütörtök a szenvedés kezdete is
Jézus halálfélelme az olajfák he-
gyén nem beletörôdést sugall a
megváltoztathatatlanba, hanem az
Atya akaratát kívánja teljesíteni.
Nagycsütörtök éjszakájának fájó
eseménye Júdás árulása, Jézust el-

fogják és megkezdôdik kínszenve-
dése.

Nagypénteken Jézus perére, ke-
resztútjára, kereszthalálára és elte-
metésére emlékezünk. Ezen a na-
pon nincs szentmise, eléneklik a
passiót, Jézus kínszenvedésének
történetét. Ez a nap szigorú böjti
nap a katolikus egyházakban.
Nagyszombat az Úr Jézus sír-
bannyugvásának a napja, ezen a
napon a hívek csendes, egyéni
szentsírlátogatást tesznek. A
„szentsírkészítés” vallásos hagyo-
mány, melyet a hívek nagycsütör-
tökön délelôtt készítenek el.

A húsvéti virrasztás nagycsütör-
tökön este sötétedéskor kezdôdik.
A tûzszentelés, a húsvéti gyertya
megáldása Jézus gyôzelmét juttat-
ja eszünkbe, aki feltámadásával di-
adalt aratott a bûn és halál sötétsé-
ge felett. Szertartás keretében kez-
dôdik Jézus feltámadásának em-
lékmiséje, megszólalnak a haran-
gok, az orgona.

Felhangzik az istendícséret; az
alleluja, Krisztus feltámadott!

A feltámadás ünnepi miséje után
körmenet kíséri az Oltáriszentség-
ben jelenlévô Jézust.

Jézus Krisztus halála és feltáma-

dása minden ember számára lehe-
tôséget teremt az Istennel való ta-
lálkozásra.

Vállalta a sorsközösséget, vállal-
ta a szenvedést és a halált, értünk
és helyettünk. Jézus gyôzelme
megváltott minket a bûn hatalmá-
tól és az örök haláltól, ezáltal sza-
badulást hozott nekünk.

Az ünnep fényével, a liturgia
imáival, az énekek szépségével, a
harangok szavával, minden hús-
vétkor hirdetik a reményvesztett
világnak, hogy Jézus él, és itt van
közöttünk az Oltáriszentségben a
világ végezetéig.

Terítve már az Úr asztala
Siess ember téged vár oda
Belépni készül a lelked ajtaján
Szeretet szava nyílik ajkán

Jöjjetek hozzám fáradt emberek
Enyhülést adni 
mindig kész leszek
Szavadra Uram térdre roskadok
Mert tudom jól, 
hogy méltó nem vagyok

Áldott kegyeletteljes húsvéti ün-
nepeket kívánok

Éles Istvánné

Húsvéti szentháromnap

Zsiga Lajos: Húsvét

A szürke elmúlásból,
ébred a világ. 
Lerázva magáról
a rút halált.
Mint mindig, most is
kihajt minden faág,
Ezer évek: ezer húsvétja,
ki szívbôl hisz: annak mintha
most volna.
Hunyd be szemed te is,
ki Júdás vagy,
fordulj arccal magadnak.
Méltó vagy-e, hogy ajkaddal
sebes lábát csókoljad? 
Bárcsak mindenki
Jézus lehetne, 
bárány szívébôl 
a szeretet lángja ölelne.
Egymásért szenvednénk,
egymást szeretve,
s körülöttünk a
béke tüze égne,
úgy, mint Jézus szívébe.

Angol civilizációs
versenyen

2005. február 25-én, a salgótarjáni Bo-
lyai János Gimnáziumban rendezték
meg a versenyt. Négy fôs csapatok ve-
télkedtek egymással a megye külön-
bözô iskoláiból. Elsô feladatként a
csapat három tagja civilizációs tesztet
töltött ki, amíg a negyedik hallásértési
feladaton vett részt.

Ezután a csapatok az aulában vil-
lámkérdésekre válaszoltak, újabb
tesztet töltöttek ki, zenefelismerô fel-
adatot, híres épületek felismerését
vizsgáló feladatot is kaptak. Majd szó-
ban be kellett mutatnunk egy olyan
embert, aki méltóképpen képviseli
Angliát. Ez igen izgalmasnak ígérke-
zett, mert mikrofonba, a színpadon be-
széltünk minden résztvevô elôtt. 

Ez annál is nehezebb volt, mert a
zsûri tagjai között anyanyelvi tanárok
és az Oxford Univesity Press igazga-
tója is helyet foglalt.

A verseny végén a csapatok emlék-
lapot kaptak, a felkészítô tanárok pe-
dig ajándékot. Az elsô három helye-
zett csapat magasabb jutalomban ré-
szesült, többek között felvételt nyertek
a gimnáziumba. 

Iskolánkat, a Dózsa György Általá-
nos Iskolát Vereb Viktor, Bagó Do-
rottya, Alapi Alexandra, Szabó Bog-
lárka képviselte. A hosszú felkészülés
eredményeképpen harmadik helyezést
értünk el.

Köszönjük felkészítô tanárunk, Sza-
bóné Ádám Marianna kitartó munká-
ját. Nagyon szép eredménnyel, de fá-
radtan térünk haza.

Bagó Dorottya, Szabó Boglárka
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Az utóbbi hetekben mi, 8. évfolya-
mos diákok a délutánjainkat az is-
kolában töltöttük, mert a diákna-
pokra készültünk.

Lepedôket festettünk, szórólapokat
készítettünk, mûsort és kampánybe-
szédet írtunk. Nagy izgalommal vár-
tuk a diákigazgató választást, amelyre
március 9-én, szerdán került sor.

Mi, a 8.c osztály is sok idôt töltöt-
tünk az elôkészülettel. Ezen a napon
elôször az igazgatójelöltek mondták el

kampánybeszédüket. A 8.a-ból Lôrik
Klaudia, a 8.b osztályból Vincze Fru-
zsina, a 8.c jelöltje pedig Kukely Ani-
kó volt. A diákigazgató egy napra Ku-
kely Anikó lehetett, a diákok és tan-
árok szavazatai alapján.

A programokat másnap, azaz csü-
törtökön teljesítettük. Szerepelt ott
tánc és break verseny, férfi lábszép-
ségverseny, grimaszverseny, szkan-
derverseny, tanár-diák kosárlabada
mérkôzés és más versenyek is.

A fô vetélkedôt, a Csaó Darwint, ki-

csit másképpen játszottuk. Itt a tan-
árok és diákok csapatai mérték össze
tudásukat. Mind a gyôztes, mind a
vesztes csapatokat is díjaztuk.

A nap végén visszaadtuk az iskola
kulcsát az igazgatónônek, és megkö-
szöntük a diákoknak és az osztályfô-
nökeiknek ezt az izgalmas napot.

A következô évre sok sikert kívá-
nunk a 7. osztályosoknak, akikre sok
munka vár, de egy nagyon érdekes,
színes nap is.

Kukely Anikó 8.c (diákigazgató)

Iskolánkról a
leendô elsô osztá-

lyos szülôk számára
2005 március 3-án egész nap lehe-
tôség volt betekinteni iskolánk
életébe. A látogatók megnézhet-
ték a tanórákat, megismerhették
a tanító néniket, belelapozhattak
a tankönyvekbe és az iskola peda-
gógiai programjába.

Mit kínál az iskolánk? Családias
légkört, egymást szeretô közösség-
teremtést, a gyerekekkel való gon-
dos törôdést. ∑Kiemelt része a Pe-
dagógiai Programunknak:

– Az alapkészségekre (anya-
nyelv, matematika) való fokozott
odafigyelés. 1-4. évfolyamon az is-
kolaotthonban.

– Az idegen nyelv tanítására 1.
osztály 2. félévétôl 3. év végéig já-
tékos bevezetô szakaszban, sok dal-
lal, mondókával, rövid párbeszé-
dekkel, s a 4. osztálytól kezdôdik
intenzíven a nyelvtanítás csoport-
bontással. Idegen nyelv tanulásban
(angol, német) eredményes diákok-
nak már 4. osztálytól felkínáljuk a
2. idegen nyelvtanulás lehetôségét.

– Az „a” osztályokban a testneve-
lés heti négy órában, a többi osztá-
lyoknak heti három órában történik.
Az 1–3. évfolyamon kiegészül nép-
tánctanítással, ill. a Herkules Diák-
sport Egyesület szakosztályai, s a
tömegsport foglalkozások révén
tudjuk biztosítani a mindennapos
testnevelést a diákjainknak.

– Kiemelten kezeljük iskolánk-
ban az informatika tanítást. Már 3.
évfolyamtól szakköri szinten, a 4.
évfolyamtól pedig folyamatosan
órakeretben tanítjuk. E mellett a 1-
8. évfolyamon a tanítványaink az is-
kolai könyvtárban évfolyamonként
egymásra épülô könyvtár-informa-
tikai ismereteket is tanulnak.

Iskolánk elmúlt évi tanulmányi
átlaga 4,13 volt. Az eredmények
szépek. Az évente megjelenô Dózsa
Krónika iskolai újságunk részlete-
sen tartalmazza az év legszebb
eredményeit. Több évtizedes ha-
gyománya van az évente megrende-
zésre kerülô Dózsa Napoknak, a Fut
a Dózsának, a farsangi bálnak, a
néphagyományokat ôrzô megemlé-
kezéseinknek, az ünnepélyeken ill.
a különbözô tanulmányi és egyéb
versenyeken való részvételnek.

Iskolánk dolgozói becsülik egy-
más munkáját, jól felkészültek, lel-
kiismeretesek. Sikerült az évek fo-
lyamán jó kapcsolatot kiépíteni a
partnereinkkel (szülôkkel, s a kü-
lönbözô támogatókkal). A diákok
szeretnek iskolába járni. Többsé-
gükben jó magatartásúak, egymást
szeretô gyerekek.

Tisztelt leendô 1. osztályos Szü-
lôk! Továbbra is bármikor elláto-
gathatnak hozzánk. Szeretettel vár-
juk Önöket!

Dózsa György Általános
Iskola közössége

Fordított nap a Dózsában

A Dózsa Napok keretében
március 10-én rendeztük
meg a versmondó dél-
utánt. Örültünk, hogy so-
kan megtisztelték a ren-
dezvényünket, hiszen al-
kalom nyílt méltatni a 100
éve született József Attilát
s a költészet hatalmát.

4-8. évfolyamos tanulók
szép számmal jöttek el, s
egy szabadon választott
XX. századi magyar költô
versével készültek. 

Elfogadta a meghívásun-
kat Szabó Zoltán költô, aki
egyben a zsûri elnöke volt.
A zsûri tagjait alkották: Szi-
vákné Vígh Anna, Kissné
Agócs Mária, Nagy Zoltán-
né és Szivák Ilona.

Két kategóriában díjazták
a szavalókat 4-5-6. évfolya-
mon, valamint 7-8. évfolya-

mon. A kisebbek korcso-
portjában a helyezettek:

I. Czeglédi Katinka 6.a;
II. Till Anilla 4.a; III. Sán-
dor Gabriella 4.a; A na-
gyobbak korcsoportjában.

I. Németh Judit 8.c; II. Áy
Dávid 7.c; II. Herczeg Haj-
nalka  8.c

Ôk mindnyájan könyvju-
talomban részesültek. 

A zsûri elnöke saját ver-
seskötetét is felajánlotta kü-
löndíjként három tanulónak.
Ezeket: Vereb Viktor, Herc-
zeg Hajnalka, Áy Dávid  ta-
nulók kapták.

Az eredményhirdetésen
Szabó Zoltán szép szavak-
kal méltatta kedvenc költôit,
s a gyerekeknek útravalóul
saját verseibôl olvasott föl.
Kellemesen telt ez a dél-
után.

Bognár Beáta

DÖK-napok
József Attilára emlékeztünk…

Március 11-én rendeztük
meg a Diákönkormányza-
ti Napokat a Dózsa Iskolá-
ban. Reggel a 7.b osztály
által elôadott megemléke-
zô mûsort láthattuk. 
Ebben felhangzott a Nem-
zeti dal, a Himnusz és a
Szózat is.

9 órától Diákparlament
volt, melyben a diákok az
iskolai élet problémáival
kapcsolatban tehettek fel
kérdéseket.

Ezután következtek a
vetélkedôk. Elôször Euró-
pai Uniós tesztet kellett ki-
töltenünk. Ezt követték a
párhuzamos feladatok: fal-
iszônyegvarrás, téli táj fes-
tése, tömött-labdadobást

mutattunk be, s dalt írtunk
az iskola életérôl (5-7. osz-
tályban az Érik a szôlô, 7-
8. osztályban a Kis kút, ke-
rekes kút c. népdalok dalla-
mára).

Ezt követôen TOTÓT
töltöttünk ki, ahol a lele-
ményességünkre és az osz-
tályfônökök tudására vol-
tak kíváncsiak a szervezôk.

Az eredményhirdetésnél
az évfolyamonkénti gyôz-
tes osztály banánt és naran-
csot kapott jutalmul. Mi,
8.c-sek szerencsére itt is
gyôztünk. A diákok és a
tanárok egyöntetû vélemé-
nye, hogy jól sikerült ez a
diáknap. Mindenki nagyon
várja a következôt.

Herczeg Hajnalka 8.c
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Iskoláskorba lépô gyermeket ne-
velô családokban az április min-
dig a nagy döntések idôszaka: ho-
vá írassam, kihez írassam a gyer-
mekemet? Vekerdy Tamás sze-
rint, amikor a szülô iskolába adja
a gyerekét és meghatározott alap-
elvek szerint egyengeti a sorsát,
ugyanúgy viselkedik, mint egy
igazi vállalkozó üzletember. Dönt,
befektet, kockáztat. Késôbb majd
kiderül, hogy jól csinálta-e.

Az a tapasztalatunk, hogy a szü-
lôk általában nem tévednek, hanem
hallgatnak az ösztöneikre, belsô ér-
zéseikre, amikor a kis elsôs egyéni-
ségéhez illô iskolát választanak. 
A cél mindenképpen az, hogy bol-
dog, kiegyensúlyozott gyermekeket
neveljünk: szülôk és nevelôk együt-
tesen.

Hogy ez megvalósulhasson, na-
gyon sok dologra kell odafigyel-
nünk. Sok idôt szánunk az alapkész-
ségek: az írás, az értô olvasás és a
számolás elsajátítására. Megvárjuk,
amíg minden kicsi saját tempója
szerint bontakozik ki, s csak utána
haladunk tovább. Az iskola nem

versenyistálló, az elsô osztály fôleg
nem az. Ugyanakkor a felsô tagoza-
ton a tantervi változásokkal mi nem
csökkentettük le az olyan általunk
fontosnak tartott tantárgyak óraszá-
mát, mint a magyar nyelv és iroda-
lom, matematika vagy az idegen
nyelvek. Egyrészt mert az alapmû-
veltség fontos részei, másrészt mert
a középiskolai felvételi meghatáro-
zói ezek a tantárgyak. Évek óta
gyermekeink közül csaknem mind-
annyian gimnáziumban folytatják
tanulmányaikat. A kor követelmé-
nye az informatika oktatása, melyet
5. osztálytól végzünk. Az alsó tago-
zaton alkalmazott japán számolási
eszköz, a szorobán sokat segít tanu-
lóinknak a problémamegoldó-ké-
pesség fejlesztésében, a matematika
tanulásában, a gyors és pontos gon-
dolkodásban. A gyerekek nagyon
kedvelik, amit az is bizonyít, hogy
évrôl-évre országos díjakat mond-
hatunk magunkénak. 

Az oktatómunka mellett azonban
mindig hangsúlyozott szerepet kap
iskolánkban a jellem nevelése. Egy-
re nehezebb dolog, és nekünk is
vannak kudarcaink ezen a téren, de

általában mégis elmondható, hogy
egy jó magatartási átlagú, ember-
szabású iskola vagyunk, ahol min-
den tanár ismer minden gyereket,
családias a hangulat és tudjuk egy-
más baját, örömét. Sokat kirándu-
lunk a gyerekekkel, múzeumba já-
runk, és minden különösebb mód-
szer nélkül arra próbáljuk nevelni
ôket, hogy figyeljenek oda egymás-
ra és a világra. Szeretnénk, ha az ér-
zelemgazdag, szeretetteljes gyer-
mekkorukhoz a család mellett mi is
hozzájárulhatnánk. Munkánk ered-
ményességét ugyanis csak a csalá-
dokkal való szoros együttmûködés
garantálhatja.

Iskolánk az idén 108 éves, s nem
csak a szépen felújított iskolaépület-
re, de a szellemiségre is feladatunk
vigyázni. Színvonalas ünnepi mûso-
rokkal, hagyományos programok-
kal pl. Gárdonyi napok, környezet-
védelmi hét, jótékonysági bál, far-
sangi bál stb. színesítjük az évet.

Hangsúlyozzuk, hogy a tantár-
gyak és a tananyag sokasága között
ne vesszen el a mûvészet, melyet fô-
fontosságúnak tartunk az érzelmi
intelligencia fejlôdése, a mûvelôdés
óhaja, a látókör kitágulása szem-
pontjából. Egykori ének-zene tago-
zatos iskolaként fontosnak tartjuk a
zenét, az énekkar munkáját, az igé-

nyes, gyermekmunkákkal díszített
környezetet, az iskolagalériát, a
rajzpályázatokat.

A testnevelés órákon túl délutá-
nonként talajtornára, kosár- és kézi-
labdára és futballozásra van lehetô-
ség a DSE révén.

Évente több alkalommal szerve-
zünk színházlátogatást, országjá-
rást, táborozást. Ezekre a progra-
mokra az iskola minden osztályából
lehet jelentkezni, hogy ezáltal is
erôsítsük az együvé tartozás érzetét.

Úgy gondoljuk, aki valaha ide
járt, vagy napjainkban a tanulónk,
tudja mi az, gárdonyis diáknak len-
ni. Hiszen minden iskola egyedi,
különálló kis világ. Pedagógiai
programunkban is hangsúlyoztuk,
hogy értékálló, a XXI. században is
eligazító tudás átadását tartjuk szem
elôtt.

Mindemellett legfontosabb cé-
lunknak azt tartjuk, hogy az ember-
formálás mûhelyeként olyan gyere-
kek kerüljenek ki tôlünk, akik átér-
zik az emberi kapcsolatok fontossá-
gát, de önmagukkal is harmóniában
élnek, képesek céljaik elérésére, de
mindeközben nem feledkeznek meg
a boldogságra való képességrôl
sem.
a Gárdonyi Géza Általános Iskola

nevelôtestülete

Iskolakóstoló

A hagyományosan március elsô két
hetében megrendezésre kerülô Gár-
donyi napok alkalmából újra sok
színes program közül választhat-
tunk.

Az is hagyomány, hogy a rendez-
vénysorozat elsô két napja nyílt nap,
amikor a szülôk bepillanthatnak az is-
kola életébe és munkájába.

A programok sora szerdán játékos
ügyességi versennyel kezdôdött az al-
só tagozatosoknak, majd másnap egy
internetes számítógépes versenyt szer-
veztünk felsô tagozatos diákoknak.

A hét utolsó napján az évek óta si-
kert arató „Tudni illik…” vetélkedô
alsós változatán izgulhattunk. 

A következô hét hétfôje mindjárt
három programot is tartogatott. A sítú-
rára jelentkezôk már reggel 7 órakor
elindultak Szlovákiába. Ebéd után Ve-
res Jenô tanár úr tartott diavetítéses él-
ménybeszámolót „Szlovákiai képek”
címmel. A délután folyamán pedig az
alsó tagozatosok népdaléneklési ver-
senye zajlott nagy izgalmak közepette.

Másnap ugyancsak az alsósoknak
szerveztünk helyesírási versenyt, a
felsôsök ugyanakkor a „My favourite
topic” c. angol szerepjátékos verse-
nyen, illetve a „Wie sagen es die De-
utschen?” és a „Finde die richtige Lö-
sung” c. német nyelvi versenyen ve-
hettek részt. Március 9-én, szerdán
zajlott a Gárdonyi napok egyik legna-

gyobb szabású rendezvénye a Móricz
mûismereti verseny, melyen a mién-
ken kívül más iskolák is részt vettek. A
humorral teli vetélkedôn mindannyian
nagyon jól éreztük magunkat.

Másnap folytatódott az angol nyelvi
verseny és a „Tudni illik…”vetélkedô
felsôs fordulója. Az alsósok „A telhe-
tetlen nyúl”c. bábelôadást nézték meg
ezalatt.

Csütörtökön zajlott az alsó tagoza-
tosok hagyományos szavalóversenye,
melyet midig nagy érdeklôdés kísér. 

Ezek mellett a programok mellett
voltak még „beadandó” feladataink,
mint pl. az alsósok szépírás versenye,
a József Attila születésének 100. év-
fordulójához kapcsolódó feladatlap,
az ugyanehhez az alkalomhoz kiírt
rajzpályázat.

A Gárdonyi napok a március 15-i
ünnepséggel ért véget, melyet a három
5. osztály elôadásában láthattunk, az
énekkar és három 8. a osztályos: Forst-
ner Ágnes, Scheili Adél, és Tóth Attila
közremûködésével. Rajtuk kívül a 4. a
osztályosok táncosai színesítették a
programot. Az elôadást Ujvári Ferenc-
né tanárnô rendezte, az énekkart
Nagyné Doborovoczky Adrienn ve-
zette, a táncosokat Király Mária készí-
tette fel. A versenyek értékelése már-
cius 18-án zajlott, ahol is sok szép díj,
oklevél, ajándékkönyv került a ver-
senyzôk birtokába.

DÖK

Gárdonyi napok 2005

Iskolánkban a tavaszváró Gárdo-
nyi napok egyik programjaként
két alkalommal szerveztünk sítú-
rát a szlovákiai Kokavára. A friss
hegyi levegô, a szikrázó nap fénye
és melege, a hó puhasága, a síelés
öröme valamennyiünket feltöltött
erôvel. Kiváló minôségû sípályán
hódoltak szenvedélyüknek a téli
sport szerelmesei. A kirándulni
vágyók sem unatkoztak a két na-
pon, bôven akadt látnivaló a pálya
környéki hóval borított tájakon.
Aki esetleg lemaradt errôl a két
alkalomról, még bepótolhatja egy
újabb túranappal, amelyet márci-
us 21-én tartunk. Köszönjük a
szervezôk lelkiismeretes és önzet-
len munkáját. – DÖK

Sítúra Szlovákiában„Nem jövök én többet
káposztát kapálni…”

A pásztói Gárdonyi Géza Általános Is-
kola 4. alkalommal hirdette meg terü-
leti mûismereti versenyét a környék
általános iskoláinak. A versenyre 7-8.
osztályosokat vártunk. Ebben az év-
ben Móricz Zsigmond életébôl, vala-
mint öt novellájának ismeretébôl kel-
lett számot adni. A versenyen való
részvétel feltétele egy illusztráció ké-
szítése volt az általunk kijelölt novel-
lákhoz. Több csapat jelentkezett, de az
influenzajárvány miatt sajnos végül
csak öten vettek részt a vidám hangu-
latú vetélkedôn.

A csapatoknak 8 érdekes, gondol-
kodtató és szórakoztató feladatban
kellett összemérni tudásukat. A fel-
adatok között a legnagyobb sikert a
dramatikus játék aratta, amelyet korhû
jelmezekkel és eszközökkel színesí-
tettek a versenyzôk. A zsûrinek nehéz
dolga volt a sok jó közül a legjobbat
kiválasztani. Végül az elsô díjat a mát-
raverebélyi Madách Imre Általános
Iskola tanulói nyerték.

A második és harmadik díjat a pász-
tói Gárdonyi Géza Általános Iskola 8.
b és 8. a osztályos tanulói kapták.

A zsûri különdíjjal jutalmazta Bo-
hati Eszter dramatikus játékát. Az is-
kola ezúton is megköszöni a zsûri
munkáját, melynek tagjai Gerhát Gyu-
láné, Szvetlik Mária és Odler Berna-
dett voltak.

Gárdonyi Géza Általános 
Iskola Társadalomtudományi

Munkaközössége
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Halasi az új elnök
Január végén a helyi Mik-
száth Gimnázium egyik tan-
termében tartotta rendkívüli
közgyûlését a labdarúgó szak-
osztályt mûködtetô Pásztó
SK. A rendkívüliség oka a ré-
gi elnök és az elnökség tagjai
lemondtak tisztségükrôl . Az
ülés levezetô elnökének Hor-
váth Istvánnak a közremûkö-
dése mellett a korábbi pásztói
hálóôrt, Halasi Sándort vá-
lasztották meg a Pásztói Sport
Klub új elnökének, helyettese
pedig Aigner Cristian lett. El-
nökségi tagok Mikula László
Strehó Sándor, és Horváth
Kálmán lettek. A háromfôs
felügyelô bizottságot ezt köve-
tôen Sütô Lajos fogja vezetni,
segítôi Árminiczki József és
Kovács Gábor lesznek.

Wesselényi Miklós Sport
Közalapítvány pályázatán

1,2 millió forintot
nyertek a város
sportegyesületei

A város sporttanácsnoka az elmúlt
év derekán a pályázati csomag té-
rítésmentes biztosítása mellett a
Wesselényi Miklós Sport Közala-
pítvány által kiírt pályázatok be-
adására sarkalta a helyi sportegye-
sületek képviselôit. 

A felhívásra kilenc egyesület je-
lentkezett, de végül is a Pásztói
Utánpótlás Labdarúgó Club veze-
tôi nem tudtak élni a lehetôséggel,
miközben az már lenni szokott a
Szabadidô SE önálló utat járva ad-
ta be pályázatát. Az idôközben je-
lentôs változáson átment országos
kuratórium bírálói mind a kilenc
pásztói pályamunkát befogadták
és díjazták, így a 13 nyertes Nóg-
rád megyei település közül Salgó-
tarján mögött városunk sport-
egyesületei Balassagyarmatot,
Bátonyterenyét, Szécsényt is
megelôzve a második helyen vé-
gezve közel 1, 2 millió forinttal
lettek gazdagabbak.

A nyertesek a következôk: HUFE-
ZE SK 200 ezer, Szabadidô SE
150 ezer, Asztalitenisz Club, Sho-
tokan Karate Club, Kézilabda
Club, Nyikom Hegyisport és Ter-
mészetvédô Klub 120-120 ezer,
Mátrai Lovas Egylet, Pásztó Ko-
sárlabda Klub és a Hasznosi Lab-
darúgó Club 110-110 ezer forint .

Zentai József

A polgármesteri hivatal II. emele-
ti tanácskozótermében elsô ízben
került sor a Pásztó Város Sportjá-
ért díj átadására. A civil kapcsola-
tok bizottsága döntését a város
képviselô-testülete is jóváhagyta,
így a helyszínen a Pásztói Kézi-
labda Club mellett Veres Béla lab-

darúgóedzônek valamint Scheili
Eszter karatékának nyújthatta át
az elismeréseket Sisák Imre pol-
gármester. Egy utólagos képvise-
lô-testületi döntést követôen a vá-
ros sporttanácsnokát is e díjban
kívánták részesíteni, de az érintett
az elismerést nem vette át.

Pásztó város sportjáért díjat vehetett át

Veres Béla, Scheili Eszter 
és a Kézilabda Club

Idénnyitó országos verseny Debrecenben

Három érem a pásztóiaknak

Március közepén húsz sport-
egyesület háromszáz tájfutójá-
nak részvételével a Debrecen
melletti Bánk-Fancsikai tavak
térségében vette kezdetét a táj-
futók idei versenyszezonja.

A kétnapos országos rangsoroló
versenyen a HUFEZE SK három
sportolója is rajthoz állt. Közülük
a felnôttek népes létszámú verse-
nyében Hugyecz Zoltán a 9-ik,
majd a 11. helyen, míg a II. osztá-

lyúak rövidített távján Reviczki
Zsolt 7-ik, illetve egy remek haj-
rát követôen a harmadik a helyen
végzett. 

Szenioroknál az elsô nap a klub-
jától áprilisban távozó Zentai Jó-
zsef a második, majd a befejezô
napon a harmadik helyen futott
célba. 

A Lyme kór elleni orvosi keze-
lés alatt álló Reviczki Zsolt máso-
dik napon elért bronzérmes helye-
zése, igen dicséretes teljesítmény.

Reviczki Zsolt harmadik lett Alföld Kupán

Tisztelt Városlakók, Sportolók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Pásztói Kézilabda Club
és a Dózsa György Általános

Iskola Mindennapi
Testnevelésért és Diáksportért

Alapítványa 
ismételten megszervezi

J Ó T É K O N Y S Á G I
S P O R T B Á L J Á T

Idôpontja: 
2005. április 9. 19.00 óra

Helye: Pásztó, Dózsa György
Általános Iskola aulája

Az est védnökei: Sisák Imre
országgyûlési képviselô, 

polgármester, Sinka László
Magyar Kézilabda Szövetség
Fôtitkára, Juhász Gábor BM

államtitkár, országgyûlési
képviselô, Becsó Zsolt

országgyûlési képviselô

Mûsor: A pásztói Rajeczky
Benjamin Zeneiskola

tanárainak szalonzenéje
A budapesti Swing Tánc-Sport
Egyesület latin tánc elôadása
Gáspár László, „Az Év Férfi

Hangja” 2004-ben

Hidegtálak, vaddisznó pörkölt,
házi rétes, Tombola

Zene: Ungi Gyula-Reimann Attila

Belépôjegy: 3.000 Ft/fô
Jegyek vásárolhatók: 

Alapi Sándor (Cini) palackos
boltjában: 32/460-639,

Mészáros Sándorné, Szivárvány
Gyermekdivat (Árkád sor):

32/460-865

Minden érdeklôdôt nagy
szeretettel várunk!

Mészáros Sándor PKC Elnök
Szabó Zsolt Alapítványi Elnök
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A Rákóczi Szövetség március hó-
napban két megemlékezést kíván
az országos figyelem középpontjá-
ba állítani. Az egyik természetesen
nemzeti ünnepünk, a nemzetté vá-
lás, a nemzeti-állami újraegyesülés
ünnepe, március 15. 

A Szövetség épp ezt a nemzeti új-
raegyesülési szándékot kívánja ma is
segíteni azzal, hogy a magyar határo-
kon túlra szakított magyarok köré-
ben ünneplô diákcsoportok utazását
pályázati pénzzel (legfeljebb 100
ezer forinttal) segíti. Pásztói csopor-
tunk és a Mikszáth Kálmán Gimnázi-
um, Postaforgalmi Szakközépiskola
és Kollégium diákjai idén ötödször
éltek ezzel a lehetôséggel: a losonci-
füleki, a szatmárnémeti, a komáro-
mi-érsekújvári, rimaszombati és po-
zsonyi után most a kassai ünnepsé-
gen koszorúztak. Ugyancsak koszo-
rút helyeztek el Rimaszombaton a
„kiszabadított” Petôfi-szobornál és 
a kassai dóm altemplomában Rákó-
czi és a többi „hazahozott” kuruc
személyiség hamvainál. Megtekin-
tették Krasznahorka várát, a Betléri-
kastélyt, hazatérôben pedig a vezérlô
fejedelem szülôhelyét,  Borsi várát.
Utolsó állomásként lerótták kegyele-
tüket a sátoraljaújhelyi Magyar Gol-
gotánál.

A másik kiemelkedô esemény a
naptári rendben kerek egy héttel elô-
zi meg március 15-ét. A Rákóczi
Szövetség hagyományosan koszorú-
zással, emléküléssel és emlékérmek
átadásával emlékeztet arra, hogy
1957. március 8-án, az akkor épp
Csehszlovákiának hívott, kétszer is
„demokratikus diktatúrával” egybe-
kényszerített ország mirovi börtöné-
ben „kegyelembôl” életfogytra ítél-
ten kellett meghalnia a XX. századi
magyarság egyik emberi nagyságá-
nak, gróf Esterházy Jánosnak. Ô az a
magyar politikus, akirôl ma már min-
den érettségizô tudja (de legalábbis

tudnia illene), hogy 1942. május 12-
én, a ma megkülönböztetésül elsô
Szlovák Köztársaságként emlegetett
fasiszta mintaállam parlamentjében
„egyedül szavaz a zsidók deportálá-
sáról szóló törvény ellen. 1944. de-
cemberében Budapesten a nyilasok
letartóztatják, de elengedik, bujkál a
Gestapo elôl. A II. világháború. után
a Magyar Párt vezetôivel memoran-
dumban kér védelmet a csehszlovák
hatóságoktól a magyar lakosságnak
az atrocitások ellen. Ezért ôket letar-
tóztatják, és átadják az NKVD-nek. –
1946. jún.24-én Moszkvában 10
éves javító munkatáborra, távollété-
ben Pozsonyban 1947. szeptember
16-án halálra ítélik. 1949. április 20-
án átadják a csehszlovák hatóságok-
nak. A tiltakozások miatt ítéletét
életfogytiglanra változtatják.”  (Ma-
gyarország a második világháború-
ban, Lexikon) Csáky Pál, a mai Szlo-
vákia miniszterelnöke a hivatalához
illô tartózkodó fogalmazással ugyan,
de keményen elítélte az Esterházy
János emlékét ma is méltatlanul me-
galázó hivatalos szlovák értékrendet.
Ugyanakkor szerény eredményként
tudatta, hogy a kisebbségi magyar-
ság még az idén felállítja tisztelt
mártírjának elsô köztéri szobrát.

A megemlékezést azonban nem
Miniszterelnök-helyettes Úr beszéde
tette  feledhetetlenné, hanem az észa-
ki sarkköri  szovjet munkatáborban,
Kolimán  Esterházy Jánossal rabos-
kodott egyik idei kitüntetett, Hetényi
József tanuságtétele és az unokatest-
vérnek, Esterházy Alice-nak a Rá-
kóczi Szövetséghez intézett levele. 
A Választmány pásztói tagjaként
megkaptam a levél fénymásolatát a
Pásztói Hírlapban és a Nógrád Me-
gyei Hírlapban való közzétételre. 

Íme a levél:
Kedves Hölgyeim és Uraim!
Az Egyesült Nemzetek Holokauszt

megemlékezésén elhangzott:
„Schweigen ermöglicht Böses” a

Hallgatás lehetôvé teszi a Rosszat!
Nem akarok tehát hallgatni, és felte-
szem a kérdést: Felfogható-e ép
ésszel, hogy kisebbséggé váltunk a
„hazának” nevezett Magyarorszá-
gon? Még a fele sem szavazott igen-
nel a Magyarországon lakó magya-
roknak arra, hogy a határon túliak
szintén a hazához tartoznak! Távol-
maradásuk a választástól hallgatás
volt, és ezzel számomra, sokunk szá-
mára a haza megszûnt! Az ország ve-
zetôi, akik ezt a hallgatást bölcsnek
mondják, hisz ôk voltak az irányítói,
az aranyborjút imádják! Az anyagi
elônyök fontosabbak lettek az erköl-
csi értékeknél.

Mi, akik külföldre kerültünk,
könnyekkel szemünkben tettünk meg
mindent, hogy az 56-os menekülte-
ken segítsünk. Mi mind, továbbra is
hittük, hogy van egy haza, ahol ide-
gen elnyomás alatt szenvednek ha-
zánkfiai. Próbáltuk ôrizni nyelvün-
ket, s amikor végre szabad választás-
sal az Antall-kormány került az or-
szág élére, könnyekkel szemünkben
tértünk haza.

Ami az utóbbi években történt és
történik, nekem érthetetlen! Szárma-
zásom miatt ebben az országban de-
portáltak, börtönben és munkatábor-
ban volt részem. Sosem fogadhatom
el, hogy újra, más név alatt, ugyanaz
a párt került hatalomra, amelyiknek
régen véres volt a keze! Az a párt,
ahol megszedték magukat a tagok, és
egyesek a leggazdagabbak közé tar-
toznak, s akik most ezt példának mu-
tatják fel: gazdagodj magyar, a má-
sok kárán! Ne fogadd be a határon
túli magyarokat mint testvért, azok
anyagi megterhelést jelentenek! Ne
védd jogaikat, ne higgy a keresztény
értékekben, azok nem tartoznak az
európai értékek közé!

Sokan azt tartják, a huszadik szá-
zad rettenetes volt. Szerintem az elô-
zô századok jobbak voltak a mostani-
nál! Voltak hôseik, mint az 1848-

asok, voltak mártírjaik mint apám,
akik a hazáért életüket áldozták. Volt
hitük!

Szomorúan gondolok Esterházy
Jánosra, akiknek hamvai a Csehor-
szághoz tartozó Mirovban vannak el-
szórva, hogy mindazt amiért ô har-
colt, most Magyarország tagadta
meg. A rabtemetôben, ahol porai a
nácik ellen harcoló lengyel mártírok
hamvaival és a kommunizmus cseh
és morva áldozataival vannak együtt,
otthon érezheti magát. Szomorú,
hogy ha ma élne, Magyarországon
idegennek számítana!

Hinni akarom, hogy a kisebbségi
sors egyszer megszûnik, és minden
magyarnak egyenlô jogai lesznek!
Hiszem, hogy az európai integráció-
hoz az összmagyar nemzeti integrá-
ció is hozzá tartozik!

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Bajainkról hallgatni bûn! 

Malfatti Alice 2005. január 26.

Úgy gondolom, hogy a Pásztói
Hírlap olvasóinak különösen aktuá-
lis ez a ritka történelmi dokumentum
értékû levél a lap hasábjain a népsza-
vazás eredményérôl kibontakozott
vita közepette. Azután, hogy a kiváló
erdélyi költô, Farkas Árpád nemrég
visszautasította a Gyurcsány Ferenc
ajánlására neki adományozott magas
állami kitüntetést, azután, Eörsi Má-
tyást a kolozsvári egyetemisták kiu-
tasították egyetemükrôl, íme még
egy megkérdôjelezhetetlen erkölcsi
nagyság tanuságtétele. Látható, hogy
amit a vihar kavart Lemossuk a gya-
lázatot címû januári cikkemben ír-
tam, beigazolódik: olyan szakadék
támadt a kormány vétkébôl a mai
határokon inneni és túli magyarok
között, melyet hosszú évtizedek múl-
va is csak nehezen tudunk majd fe-
ledtetni, ha egyáltalán sikerül. 

Bottyán Zoltán
a Rákóczi Szövetség Pásztói 

Csoportjának elnöke

Esterházy János, az antifasiszta mártír

1944 decemberében kevesebb au-
tóval és katonával Békéscsabán va-
gyunk. Már a korábbi idôben is ta-
pasztaltuk, hogy a létszámunk egyre
csökkenôben van, de nem beszéltünk
róla. Ennek okát mi nem ismertük,
csak sejtettük. Valószínûnek tartot-
tuk, hogy ki-ki ahol – a laktanyába
való bevonulása elôtt – lakott, a
frontvonal elôrehaladásával civilru-
hába öltözött és otthon maradt. A
gépkocsit pedig otthagyták. Ez a va-
lószínûség késôbb igazzá lett.

Nem akarom elhallgatni, mert igaz
volt, hogy a kielégítô tisztálkodás hí-
ján itt, Rákoscsabán tetvetlenítésre
került sor. Egy három méter hosszú,
százötven cm átmérôjû, hengeralakú
tartály fémrúdjára, névvel ellátott ru-
hafogasra rakva akasztották ruháin-
kat. Erre forró gôzt, majd forró vizet

bocsátottak. Ezt gyors szárítás követ-
te. Tiszta ruhába öltözve mentünk to-
vább.

Budapestre, a XIV. kerületbe ér-
keztünk, ahol csak néhány napig ma-
radtunk. Tartózkodási, vízhiányos
területünkön, egymást váltva, ásott,
betongyûrûs kútból, kötélre kötött
vödörrel kiemelve, jutottunk vízhez.
Egyik alkalommal már a kút mellett
álltam, hogy vizet vigyek társaim-
nak, amikor egy orosz rata vadászre-
pülô kb. négyezer méter magasság-
ból, kicsit rézsutosan, balról a kút
irányára sorozatot lôtt ki. A lövedé-
kek, tôlem két lépésnyire, villámse-
bességû, sûrû kopogással csapódtak
a felszínre. Nem ijedtem meg, mert

erre nem jutott idô. De késôbb, ami-
kor arra gondoltam, mi történhetett
volna, ha a sorozat hozzám közelebb
éri a felszínt. Ez az, ami megdöbben-
tett, és egy ideig a félelem érzése lett
úrrá rajtam, ami késôbb megszûnt.

Innen megfogyott autó- és ember-
számmal mentünk tovább. Végsô ál-
lomásunk, a Dunához közel, a Hô-
gyes Endre úti hármas számú ház
volt. – Nem harcoló katona voltam,
hanem a Gazdasági Hivatalhoz tarto-
zó élelmezési és egészségügyi terü-
leten végeztem munkámat.

Kizárólag csak azokra a dolgokra,
eseményekre próbáltam emlékezni,
amelyeket a bennünket elért háború
ideje – kilenc hónap – alatt láttam és

tapasztaltam. Ezen idô alatt a mi egy-
ségünk (Második gépkocsizó lövész-
zászlóalj kevesebb része: nyolc gép-
kocsi, kocsikként 22+3 fô) haladási
és térségi útja: Budapest, Kevermes,
Nagyvárad, Arad, Váradszentmár-
ton, Nagyvárad, Berettyóújfalu, Föl-
des, Debrecen, Fót, Vecsés, Rákos-
csaba, Budapest.

1945 márciusában kevesen (25 fô)
maradva, az említett Hôgyes Endre
úti házban, civilruhába (a ház lakói
adtak) öltözve, elhagytuk helyünket.
– Az említett zászlóalj nagyobb há-
nyada – gyászunkra – a Don-kanyar-
ban lelte elmúlását.

Korpás József

A háborúra emlékeztem
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PÁSZTÓ SZENT LÔRINC 
PLÉBÁNIA TEMPLOM:
Március 20. Virágvasárnap 
9:30 Barkaszentelés és passió
18:30 Nagyböjti lelkigyakorlat 1.
Gyóntat és szentbeszédet mond:
Rostás Sándor verbita szerzetes a
Pápai Missziós Mûvek igazgatója
Március 21. Nagyhétfô 
18:00 Nagyböjti lelkigyakorlat II.
Március 22. Nagykedd 
18:00 Nagyböjti lelkigyakorlat III.
Március 24. Nagycsütörtök 
18:30 Szentmise az utolsó vacsora
emlékére, oltárfosztás, virrasztás
Március 25. Nagypéntek 
14:30 Nagypénteki Keresztút, Irgal-
masság órája 
18:30 Nagypénteki szertartások, vir-
rasztás
Március 26. Nagyszombat 
8–12-ig és 16-tól szentsír látogatás
15:00 Irgalmasság órája,
18:30 Húsvéti vigília szertartásai,
szentmise és feltámadási körmenet
Március 27. Húsvét Vasárnap 
9:30 Ünnepi nagymise 
15:00 Irgalmasság órája 
18:30 Szentmise
Március 28. Húsvéthétfô 
9:30 Szentmise 
15:00 Irgalmasság órája 
18:30 Szentmise

PÁSZTÓ SZENTLÉLEK 
TEMPLOM
Március 21. Nagyhétfô 
17:00 Szentmise 
Március 28. Húsvéthétfô 
11:30 Ünnepi Szentmise

HASZNOS SZENT
MAGDOLNA
TEMPLOM
Március 20. 
Virágvasárnap 
10:30 Barkaszente-
lés és passió 
Március 23. 
Nagyszerda 

17:30 Nagyböjti gyóntatás, szentmi-
se és lelkigyakorlatos szentbeszéd
Március 24. Nagycsütörtök 
19:00 Szentmise az utolsó vacsora
emlékére, oltárfosztás, virrasztás
Március 25. Nagypéntek 
11:30 Ünnepi Szentmise 
19:00 Nagypénteki szertartások, vir-
rasztás
Március 26. Nagyszombat 
13:00-tól szentsír látogatás 
19:00 Húsvéti vigília szertartásai,
szentmise és feltámadási körmenet
Március 27. Húsvétvasárnap 
10:30 Ünnepi nagymise
Március 28. Húsvéthétfô 
10:30 Szentmise
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