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Megyei népdaléneklési verseny

A pásztói Rajeczky Benjamin Mûvészeti Iskola 2006. május 16-án,
hetedik alkalommal rendezte
meg az intézmény névadójáról elnevezett megyei népdaléneklési
versenyét.
A résztvevôket Konkoly-Thege
Réka, az iskola igazgatója köszöntötte. Ezután Sisák Imre polgármester méltatta Rajeczky Benjamin tartalmas életútját jó versenyzést, meghittséggel teli népdaléneklést kívánva.
A kétévente megrendezésre kerülô verseny Bartus László – a Zeneiskola akkori igazgatója – és
Sturmann Jenôné – jelenlegi népzenetanár – ötlete alapján 1994ben indult útjára. Az elmúlt hat
versenyhez hasonlóan, most is a
pásztói születésû – Dr. Tari Lujza

(a Zenetudományi Intézet munkatársa) vállalta el a zsûri elnöki feladatát.
A hagyományokhoz híven a
szervezôk a megye általános, és
középiskoláiból, valamint alapfokú mûvészeti iskoláiból vártak jelentkezô diákokat. Idén 45 tanuló
jelentkezett.
Ezen a rendezvényen kiemelt figyelmet kívánunk fordítani Rajeczky Benjamin népzenekutatói
munkásságára, emlékezünk a városunkban eltöltött éveire. Ezért a
verseny kötelezô anyagában zömében az ôáltala gyûjtött dalok
szerepeltek. Célunk a fiatalok
megismertetése „Béni bácsi“
nagy egyéniségével, szeretnénk
felhívni a figyelmüket a népzene,
a népdal és a népdaléneklés szépségeire, arra, hogy a felgyorsult,
elüzletiesedett világunkban más,
igazi értékek is léteznek.
Nyertesek:
Arany: Hornyánszki Hanna,
Fodor Fruzsina, Soós Alexandra,
Mátyás Balázs, Kubinyi Júlia.
Ezüst: Badacsonyi Csenge, Kiss
Florentina, Varga Ivett, Jelenik
Emese.
Bronz: Maczó Hanga, Kómár
Petra, Kaizer Bianka, Szôllôsi
Gréta, Kómár Nikoletta, Hegedûs
Barbara, Sinka Bettina.
Különdíj: Hornyászki Hanna,
Kulcsár Rebeka, Varga Vivien,
Géczi Krisztina, Csecsôdi Vanda,
Radics Ádám.

Az utóbbi idôben egyre több jó hírt
hallunk a Pásztói Motoros Klub
tagjainak eredményeirôl. A klub
négy tagja ismét elôkelô helyezéseket hozott el a 2006. május 13án Nyíregyházán megrendezett
gyorsulási versenyrôl.
Eredmények: Országos bajnokság: Super Street kategória: I. hely
Szôke Gábor, II. hely Czaga Miklós. D 1000 kategória: I. hely Fekete Ferenc. Street kategória: I.
hely Oláh József.
Sikereikhez gratulálunk és továb-

Ballagás a Mikszáthban

A középiskolai élet legszebb legbensôségesebb ünnepére, a diákéveket búcsúztató ballagásra került sor május 6-án a délelôtti
órákban a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnáziumban, Postaforgalmi Szakközépiskolában és Kollégiumban.

A három végzôs osztály 88 tanulója tiszteletére érkezett több
mint ezer vendég, többek között a
Magyarországról az idén „elballagó” Yvan Gut nyelvi attasé, a
Francia Intézet igazgatója is.
Az ünnepi mûsort és az iskolai
zászlóátadást követôen Herczegné Varga Ilona igazgatónô a következô gondolatokkal búcsúztatta a ballagókat: „Mi a szüleitekkel
együtt arra készítettünk fel benneteket hogy mindig találjátok meg
a célotokat, feladatotokat és tudjatok azok megvalósulásáért küzdeni. Ne ijedjetek meg a kihívásoktól, megpróbáltatásoktól, ne engedjetek azoknak a csábításoknak, melyek a semmibe lépéshez
vezetnek – legyetek elôretekintôk, az elmúlt tapasztalatokból
építkezô emberek, akik a Márai
Sándor által megfogalmazott erkölcsi normáknak megfelelôen élnek: „szeresd, hirdesd és valld
meg az igazságot, a kis és a nagy
igazságot, a köznapok és a végzebi hasonló eredményeket kívá- tes percek igazságait, mindig, bátnunk.
ran és félelem nélkül, mert ember

Pásztói motorosok a csúcson
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módra élsz, ha igazságosan élsz.
Ha minden cselekedeted és szavad alján az a szándék van: nem
ártani az embereknek.”
Azzal a hittel és tudattal indítunk el utatokra, hogy az eddigi
életetek során elég erôt, útmutatást és támogatást kaptatok ehhez
az emberi, igaz élethez. Most amikor az elmúlt percekben végigjártátok az iskola tantermeit, amikor
rápillantotok a ballagó tarisznyátokra vagy egymásra mosolyogtok és felidéztek az elmúlt évekbôl néhány szép élményt – talán
már most ezekben a pillanatokban
megértitek, hogy mit jelentett
mikszáthos diáknak lenni! Hogy
ez az iskola nemcsak az ismeretek
tárháza és a tudás forrása volt számotokra, hanem a védô és támogató közösséget is jelentette, ahol
átérezhettétek a közös gondolkodás és az együttes munka örömét,
ahol a becsület, a tisztesség, a
megértés és a szeretet volt a vezérelv az emberi kapcsolatokban.
Az igazgatónô az iskola díszoklevelével, díszjelvényével és
könyvvel jutalmazta – a nevelôtestület döntése szerint – a kiemelkedô tanulmányi eredményû és
közösségi munkát végzô tanulókat: Drazsdik Évát a 12. a osztályból Tóth Annát, Polgár Csillát,
Várvölgyi Evelint, Katona Rékát
és Vincze Barbarát a 13. f osztályból.

2

VÁROSI KÖRKÉP
Középkori hangulat Pásztón

Múltidézô Zsigmond Napok

Április végén került elôször megrendezésre a Múltidézô Zsigmond
Napok névre keresztelt programsorozat, melynek célja a hagyományôrzés, ahol az érdeklôdôk
betekintést nyerhettek a Zsigmond korabeli életbe.

Postaforgalmi Szakközépiskolában indult, ahol a Zsigmond király
kora címû elôadást hallgathatták
meg a részvevôk Pintér Nándor,
nyugalmazott középiskolai tanár
tolmácsolásában.
Szerda délután a Rajeczky
Benjamin Mûvészeti Iskola jótéA rendezvénysorozat a pásztói konysági hangversenyére került
Mikszáth Kálmán Gimnázium és sor a Mûvelôdési Központ nagy-

Gondolatok a Margit Kórházról
A már hosszúra nyúlt szép tartalmas életemben tartogatott számomra még a sorsom egy súlyos
balesetet, ami hosszú idôre ágyhoz kötött a pásztói Margit Kórházban. Azért mondom, hogy a sorsom, mert még az életemhez hozzátartozott az, hogy megtanuljam,
a fôorvosurak és a munkatársaik
emberpróbáló munkájuk mellett
hogyan tartották bennem a lelket,
az elsô napok nagyon fájdalmas,
kétségbeesett,
önmarcangoló
„jaj, mi lesz velem” idôszakában.
Nyugtató szóval, biztató mosollyal! Életünk minden percét
ôrizték. A nôvérke este 10-kor kifelé menet még betakarta a lábamat. Soha nem felejtettek el mosolyogni, ha az ágyamhoz értek. Ôk
azok, akik a reményvesztett emberek lelkébe belemosolyogják a hitet és a bizakodást. Miért is mondom, hogy a sorsom? Mert itt tanultam meg azt, hogy milyen szép
szó is az hogy Mama. Mónika mamája a szoba túlsó végében feküdt,

de már az ajtóhoz érve szólongatta
a szép hangján, hogy megjöttem
Mama! Anna nénit derengô álmából szólongatta a kislány, ébredj
Mama megjöttem, hoztam neked
banánt, meg sütit is, meg csokit is!
Anna néni alig tudta képezni a
szavakat, de csillogó szemmel újságolta, hogy ez a kis unokám a Józsi meg a kis Juli!
Meg kellett még tanulnom azt,
hogy milyen boldogság hallani,
ahogy Édes anyucikám, vigyük
már haza a Mamát, minek van itt
ilyen sokáig!
Én ezt a sok mindent megköszönni sehogyan sem tudom, bár a
könnyek gyülekeznek a szemembe
és elszorult torkom miatt sem tudok köszönetet mondani.
De kívánom, hogy a pásztói kórház dolgozói az életükben kapják
vissza azt a sok szeretetet és törôdést, amit mi, betegek tôlük kaptunk, és legyen nagyon szép
hosszú életük!

termében. Másnap a Városi
Könyvtár gyermekrészlege Zsigmond király udvarában címmel
vetélkedôt és történelmi játékot
rendezett a 6. osztályos diákok részére.
A hétvége igazából a gyerekeké
volt. A Gyermekmozi újraindítása
nagy sikert hozott mindenki számára, a kicsik most a Bambi II. címû mesefilmet nézhették meg.
Csodálatos volt látni, hogy a
nagyterem újra megtelik élettel és
az ovisok, a kisiskolások izgatottan várják a film kezdetét.
A szombati gyerekprogramok is
nagy népszerûségnek örvendtek.
Délután kipróbálhatták kicsik és
nagyok a Zsigmond korabeli történeti játszóház keretében a fazekas-foglalkozást, a pajzsfestést, a
kôvésést, de készíthettek karkötôket, erszényeket, sôt megtanulhatták a korabeli írástechnikát is.
Mindez a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Mûvelôdési Köz-
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pont munkacsoportjának segítségével, Jakus Julianna vezetésével. Julianna és társai korabeli ruhákban, korabeli foglalkozásokkal csábították játékra a gyerekeket. Mindeközben a középkori
muzsikákkal és kézmûves kirakodó vásárral igazi korabeli hangulat teremtôdött.
Öt órától a pásztói Mûvelôdési
Központ munkatársai vették át a
stafétabotot. A Táncház a Muzsla
Néptáncegyüttes és az Esztam zenekar közremûködésével hozta
meg a hangulatot. Közben a gyermekek az anyák napi kézmûves
játszóházban szebbnél szebb dolgokat készíthettek szüleiknek és
maguknak. Nagy élvezettel festegették a gipszfigurákat, készítették a csodálatos képeslapokat,
meglepetéseket. Estefelé már a
szülôk is beszálltak a „munkába”
és ôk is ugyanolyan lelkesedéssel
festegettek, mint csemetéik.
Reméljük, hogy a múltidézés
hagyománnyá válik, és ezentúl
minden évben megrendezésre kerül a Múltidézô Zsigmond Napok
rendezvénysorozata.
Zentai Evelin

Újra és még mindig Strasbourg!
Arról a csodálatos eseményrôl
van még mindig szó, amely 2006.
március 21-én zajlott Strasbourgban, nevezetesen, amikor 13 ország 400 diákja találkozott hat különbözô nemzetiségû íróval és
fordítóikkal.
Ezen a rendezvényen mi is ott
voltunk. Az áprilisi számban leírtuk az esemény nagyszerûségét és
egyediségét. Ezúttal szeretnénk
megköszöni mindazon személyek
és szervezetek támogatását, ame-

lyek nélkül tervünk nem valósulhatott volna meg. A Strasbourg-i
kulturális esemény támogatói voltak: 1/ Sisák Imre polgármester
úr; 2/ Reviczki Sándor, RECO
Kft; 3/ Bognár Béla, Fabogár Kft;
4/ Tóth Sándor, Tóth Szerelvénybolt Pásztó; 5/ Bihari László,
Bianco Kft; 6/ Pásztói FranciaMagyar; Kéttannyelvû Képzésért
Alapítvány; 7/ Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány Budapest; 8/
Budapesti Francia Intézet.

Hárskuti Istvánné

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesületének – (Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 16, adószáma: 186401201-12, nyilvántartási száma: Pk 60/2003 ) – 2005. évi közhasznú tevékenységének bevételei és kiadásai a következôképpen alakultak: Közhasznú tevékenység bevétele: 2.424.000 Ft
Értékcsökkenési leírás: 114.000 Ft
Kiadások: Bér költség: 900.000 Ft
Egyéb ráfordítás:709.000 Ft
Járulék: 350.000 Ft
Támogatás: 20.000 Ft
Személyi jellegû kifiz.: 64.000 Ft
Anyagi jellegû kifiz.: 192.000 Ft
Köszönjük mindazoknak, akik Egyesületünk 2005. évi mûködési költségeihez támogatásukkal hozzájárultak, és ez évben is tisztelettel várjuk a személyi jövedelemadójuk 1%-át. Tisztelettel: az egyesület elnöksége

Öregdiákok. Pásztón a „Bólyai” iskolában 1956 évben végzett öreg diákok találkozója volt a Bence Étteremben. A harminc végzett diákokból tíz személy már nem tudott részt venni a találkozón, mert elhunytak. A tizenhárom diák és családja nagy örömmel üdvözölte egymást
és a tanáraik közül megjelent Begai Vilmos tanár urat és feleségét.
A többi diák elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni.
Pásztó város polgármestere Sisák Imre köszöntötte az öreg diákokat
és további hosszú életet és egészséget kívánt a megjelenteknek. A vigadalom és a gyerekkori élmények kibeszélése estébe nyúlott
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INTERJÚ

Felújítva nyit a pásztói strand
Pásztón az elmúlt négy esztendôben nagyon komolyan foglalkoztatta a pásztói strand helyzete a
lakosságot. Sisák Imrétôl Pásztó
város polgármesterétôl a fejlesztés jelenlegi helyzetérôl érdeklôdtünk.
– Hála Istennek ma már elmondhatom, hogy túl vagyunk a
fejlesztés elsô állomásán. 2002.
októberéig kell visszamennünk,
ha az eseményekrôl pontos képet
kívánunk adni. Ekkor nyújtotta be
még az elôzô képviselô-testület az
Európai Unió elôcsatlakozási
programjára 125 millió Ft nagyságrendû összegre a támogatási
igényét. A projekt a Turizmus
Fejlesztése az Észak-magyarországi Régióban címet viselte.
Több hónap után kaptuk az értesítést, hogy elnyertük a támogatást
és nemzetközi közbeszerzési tendert kell kiírni. Ez azt jelentette,
hogy a PHARE program lebonyolítója által – amely a VÁTI volt –
megbízott cégnek kellett elkészítenie ezt a nemzetközi tender kiírást. Nos a magyar közbeszerzés
sem egyszerû kérdés, de az EU-s
pályázati kiírás még ettôl is bonyolultabb feladat. Mire a több
száz oldalas EU-s közbeszerzési
kiírást angol nyelven végleges
formájába öntötte volna az ÖTA
Kft. megjelent az új magyar közbeszerzési törvény. A több hónapos munka kárba veszett, mert
már a magyar közbeszerzés szabályai vonatkoztak a projektre.
Meghirdettük a közbeszerzési eljárást, amelyre három pályázat érkezett. A strandfejlesztésre a
PHARE támogatással és az egyéb
forrásokkal együtt 250 millió Ft
támogatás állt rendelkezésre. Sajnos a legalacsonyabb ajánlat is
209 millió Ft-tal haladta meg a
rendelkezésre álló forrásokat.
– Milyen lépéseket tettek ezt követôen?
– Az Önkormányzat Képviselôtestülete több döntést is hozott,
amelynek eredményeként két kéréssel is fordultunk a VÁTI-hoz,
mint a PHARE támogatás lebonyolítójához. Több pályázó, így
többek között Bükkszék, Eger és
mások is lemondtak a támogatásról. Ezért azt kértük, hogy ezen támogatások terhére további forrást
kaphasson a pásztói projekt. Ezt a
kérésünket elutasították. A második körben azt céloztuk meg, hogy
egy szûkebb beruházási programot valósíthassunk meg, amely a
rendelkezésre álló forrásokkal áll
összhangban. Sajnos a VÁTI ezt a
kérésünket is elutasította. Természetesen nem adtuk fel a felújítás

gondolatát, hiszen már 2005. május 1-én az a veszély fenyegetett,
hogy az Európai Unió által elôírt
feltételeket nem teljesítô strandokat bezárhatják. Mivel több mint
200 strand nem teljesítette ezeket
az elôírásokat, ezért egy év türelmi idôt kaptak a fürdôket üzemeltetô önkormányzatok. Ezen Európai Uniós elôírás közül a legfontosabb a medencék vízforgatásának
a megoldása. 2006-ban sok-sok
önkormányzatnak fog ez fejfájást
okozni, hiszen pályázatok e célok
megvalósítására nem voltak kiírva, ugyanakkor a gépészeti berendezések több tíz millió forintba
kerülnek.

kormányzata számára már nem jelentenek semmiféle fenyegetettséget.
– Terveznek-e további lépéseket?
– Mint ahogy jeleztem ezek az
elsô lépések voltak. Pásztó Város
Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Terv II. nagy projektjei
között folyamatosan jelezte a
pásztói termálfürdô továbbfejlesztésének az igényét. A legfontosabb feladatnak azt tartom,
hogy egy új kutat fúrjunk, hiszen a A gépházi vízforgatók
jelenlegi kútból csak 33 °C-os melegvíz nyerhetô. Természetesen
terveink között szerepel egy kör
ülômedence, valamint korszerû
kiszolgáló létesítmény építése is.
A további fejlesztéshez nem elegendô az, hogy a tervek és elképzelések rendelkezésre állnak, a
források megszerzése nagyon komoly feladat.
Május 28-án azonban önfeledten örülhetünk a felújított pásztói
strandon. Ingyenes belépést biztosítunk gyermeknapi ajándékként
mind a gyermekek, mind a szüleKészül a strand parkosítása
iknek.

– Mikor nyílik meg a strand és
milyen fejlôdés látható?
– Most már nagy bizonyossággal állíthatom, hogy gyermeknapon, – tehát május 28-án – a nagyközönség rendelkezésére áll a felújított fürdô. A hosszú és kemény
tél komoly nehézséget jelentett a
kivitelezô Alterra Kft. részére, hiszen a beruházás az elmúlt ôszön
kezdôdött és a télen is folytatódott, már amikor nem gátolta azt a
10-20 °C-os fagy. A tavasszal sikerült a lemaradást behozniuk és a
gépészeti, valamint a medenceépítési feladatokat elvégezni. Teljes egészében megújult a vízforgató gépház, a kiegyenlítô tartályokkal, a vastalanítóval és a gáztalanítóval egyetemben. Korábban a kismedence vízforgatása
egyáltalán nem volt megoldva.
Ma már ezen is túl vagyunk, mi
több teljesen új burkolatot és feszített víztükröt épített ki a kivitelezô. A kismedencében további
látványosságot jelent a vízigomba
és a csúszda is. Elkészült a tanmedence és az úszómedence. Teljesen újra csövezte mindkét medencét a kivitelezô a korszerû vízforgatás megvalósítása érdekében. Látványos a vízigomba a kis medencében
Megvalósult a feszített víztükörhöz szükséges fejlesztés is, de
csak a kismedencét sikerült a rendelkezésre álló forrásokból burkolattal ellátni. Hiszem, hogy akik
kilátogatnak a strandra, azt tapasztalják, hogy teljesen megújult, korszerû, új létesítmény áll
az érdeklôdôk rendelkezésére.
A medencék körül elkészült az új
térburkolat és megkezdôdött a
parkosítás is. Május 28-án azonban és az azt követô idôszakban
még óvni kell a friss pázsitot, de
reméljük, hogy a májusi esôk segítenek nekünk ebben.
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy
a sok-sok nehézség ellenére az elsô lépést a fejlesztések terén megtettük, és ami a legfontosabb,
hogy az EU elôírásai Pásztó Ön- Feszített víztükrû lesz a nagy medence
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Az együttmûködés támogatásokat szül
Az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség az elmúlt év
végén indította el az úgynevezett
„Kapcsolat” projektjének elôkészítését, melynek során a régió 28 kistérségébôl mentorok kerültek kiválasztásra. A program szakemberekkel történô megismertetése, a mentorok hálózati együttmûködésének javítása és
különbözô szintû értekezletek után a
tényleges munkavégzés az elmúlt hónapban kezdôdött meg kistérségi
szinteken.
A program a Regionális Fejlesztési
Ügynökség, mint végsô kedvezményezett koordinációjával valósul meg
az elkövetkezendô 8-10 hónap alatt. A
program célja, hogy a gazdasági, az
önkormányzati és a civil szektorok közötti együttmûködés javuljon és ezzel
a helyi fejlesztéspolitika hatékonysága érezhetôen növekedjen.
Régiónk humánerôforrásának felkészültségén, kezdeményezô készségén, megújulási képességén és szellemi-közösségi integrációján múlik a
helyben fellelhetô szellemi energiák
és humánerôforrások jövôbeni fejlesztési programokba való bevonása.
A projekt kivitelezése során a havonta megrendezésre kerülô hálózatépítô mûhelymunkák mellett különbözô szakmai képzések, tréningek segítik a kistérségek fejlôdését és az
együttmûködôk aktivitásának növelését.
A tíz hónapon keresztül, havi kétszer egy napos lekötöttséggel járó, díjmentes salgótarjáni képzés a pásztói
kistérségbôl 7-8 személynek biztosít
korszerû ismeretszerzést a program
tervezés és a partnerség építés terüle-

teken. E programelem 2006. május
10-én indul.
A havi rendszerességgel megszervezésre kerülô kistérségi mûhelymunkák hálózatépítésben résztvevô csoportjához a civil szervezetek, az önkormányzatok vezetôi, képviselôi, a
kis- és középvállalkozások, a területfejlesztésben és egyéb szakterületek
menedzselésében jártas szakemberek
vesznek részt. Természetesen minden
érdeklôdôt szeretettel várunk, melynek idejét és helyét aktuálisan az alábbiakban közölt kontakt személyeknél
tudhatják meg.
Munkánk során, elôzetes terveink
szerint a mezôgazdaság, az ipar, a turizmus, az önkormányzati szektor által
felvetett problémákat szeretnénk kezelni úgy, hogy a közel egy éves munkánk eredményeként különbözô jelentôsebb kistérségi fejlesztési programok kerüljenek nevesítésre.
A „Kapcsolat” projekt megvalósításának elônye a fentieken kívül az,
hogy szükség szerint regionális szakértôket vonhatunk be egy-egy probléma kezelésére és az együttmûködési
lehetôség vizsgálatára. Ezen túlmenôen a programot irányító RFÜ-s szakemberek remélhetôleg látni és támogatni fogják azon kistérségi programjainkat, amelyek egy-egy mikro térségben, vagy a kistérség nagyobb részén – jelentôs magyar és Európai
Uniós forrásokat bevonva – valós fejlôdést hozhatnak és csökkenthetik
gazdasági, társadalmi lemaradásunkat.
Következô
mûhelymunkánkra
2006. május 30-án 9 órai kezdettel kerül sor Pásztó Város Önkormányzatának tanácskozó termében. Kapcsolat-

A német csereprogram

tartók: Mészáros Sándor mentor –
32/460-992; Szabó Andrea, Nagy Gábor – 32/460-155 (177)
Tisztelt Olvasó! Bizonyára emlékszik azon híradásokra, amelyekben a
pásztói kistérség úgynevezett PhareESZA Programjának jelentôs Európai
Uniós támogatásáról, illetve annak beindításáról és mûködtetésérôl jelentek
meg. Ez a „Küzdelem a munka világából történô kirekesztôdés ellen” címû
pályázat volt, mely a „Munkanélküliek foglalkoztatása a pásztói kistérség
szociális ellátórendszerében” célt határozta meg.
A projekt megvalósításának jelenlegi állása szerint a 15 önkormányzat és
a Pásztói Területi Gondozási Központ
együttmûködésével Pásztó Város
gesztorálásával megvalósuló 225 millió forintos összköltségû, 90%-ban támogatott program jó ütemben halad.
Az 57 fôs célcsoport tagjai közül 19 fô
június végére az országos képzési
jegyzékben szereplô szociális gondozó és szervezô, valamint irodavezetô
szakképesítéseket szereznek. A projekt menedzsment irányításával befejezôdtek a programba betervezett beszerzések és beruházások. Ennek kiemelkedô eleme volt a 2006 februárjában átadásra kerülô 12 férôhelyes
Gyermekek Átmeneti Otthona Pásztón.
A program kivitelezése során a
munkanélküliek táborából kiválasztott és foglalkoztatott személyek a
szociális ellátás, gondozás szakterületén segítik a programban résztvevô
önkormányzatok hiányos ellátórendszerének mûködtetését. Célunk, hogy
a programba bevont dolgozók a különbözô szintû tréningeken, képzéseken

túljutva, a segítô szakemberek-mentorok támogatásával szakmailag és mentálisan is erôsödjenek meg és a program befejezését követôen sokkal nagyobb eséllyel versenyezhessenek a
képesítésükhöz illeszkedô munkahelyekért.
A célcsoport tagok 2005. január 1tôl 2006. június 30-ig dolgoznak. A
programban résztvevô partner önkormányzatok és a Területi Gondozási
Központ összesen 37 személy továbbfoglalkoztatását vállalta, melynek elôkészületei folyamatban vannak.
A program dokumentáltsága, jelentési, engedélyeztetési, ellenôrzési és
jóváhagyási háttere rendkívül bürokratikus, mely e tekintetben érthetô,
hogy az Európai Unió, illetve a magyar kormány által biztosított 820 ezer
euró felhasználását jól látható módon
bizonyítsuk.
Úgy gondolom, hogy a programban
résztvevô partnerek vezetôi és szakemberei, valamint a projektmenedzsment a tôlük telhetô módon mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a
programban vállalt kötelezettségeinket a lehetô legmagasabb színvonalon
teljesítsük. A havi és negyedéves jelentések ellenôrzése alátámasztják e
célkitûzés eredményességét.
A forráshiányos önkormányzatok
az anyagi támogatáson kívül, a projekt
kivitelezése során egy kicsit más mentalitást, szakmai munkát és talán
szemléletmódosítást is tapasztaltak.
Sajnálatos, hogy ez idáig nem találtunk olyan e szakterülethez illeszkedô
kiírt pályázatot, amely tovább segíthetné az önkormányzatok mûködését.
Mészáros Sándor projektvezetô

Pásztói Életesély Alapítvány
3060 Pásztó, Rákóczi u. 1. sz. 32/460-791

Amikor megtudtuk, hogy lehetôségünk van egy csereprogramra a
német diákokkal, mindannyian
nagyon megörültünk. A cserekapcsolat Osterburken és Pásztó között volt.
Április 1. estéjén – a megbeszélt
idôpontban – a csereprogramban
résztvevô diákok és szüleik izgatottan várták a külföldi tanulók érkezését. Amikor a vonat megérkezett és leszálltak külföldi vendégeink, mindenki odament a partneréhez. A vasárnap családi programmal dúsított nap volt. Hétfôn délelôtt lehetôségünk volt német partnereinknek megismertetni az iskolánkat, és megfigyelhették a tanórák menetét, délután pedig bemutattuk nekik Pásztó nevezetességeit. A keddi napon Budapestre utaztunk. Itt meglátogattuk a Parlamentet, a Népmûvészeti Múzeumot, a budai várat és a Hôsök terét.
Szerda reggel Hollókô felé vettük

az irányt. Megtekintettük a híres
múzeumokat és a hollókôi várat.
Délután a vendégeknek lehetôségük volt angolul beszélni az iskolatársainkkal. Csütörtökön Egerbe
utaztunk. Itt megnéztük a Dobó teret, a fôiskolát, a Dómot és az egri
várat. A péntek délelôttöt ének tanulásával töltöttük. A német diákok egy magyar népdalt, mi pedig
egy német dalt tanultunk meg. A
délutánt a Gárdonyi Géza- és a Dózsa György Általános Iskola 8.
osztályos diákjaival töltötték: este
pedig búcsúpartit szerveztünk számukra dia-vetítéssel. A hétvége ismét a családé volt.
Április 10. reggelén indultak vissza a vendégek. Mindannyian nagyon szomorúak voltunk, mert nagyon jó barátságok születtek az elmúlt tíz nap alatt. Reméljük, hogy
ez a kapcsolat továbbra sem szûnik
meg.
Völgyi Anita (10. a)

Az alapítvány céljai és tevékenysége középpontjában a gimnázium általános tagozatának diákjai állnak, segíti a tagozat pedagógiai programját, az
oktatott tárgyak tartalmi megújulását,
a módszerek, eszközök, segédanyagok korszerûsítését, az informatikai
eszközök széles körû alkalmazását és
a hatékony, intenzív idegen nyelvi
képzést. Részt vállal a hátrányos helyzetû tanulók támogatásában és a rászoruló diákok tanulmányi költségeihez való hozzájárulásban. Támogatja
az intézmény által szervezett ifjúsági
rendezvényeket, a közösségalakító
szervezeti formákat, programokat.
Ennek megfelelôen nyújtott segítséget
támogatásaival a 2005. évben.
2005. január 1-én az alapítvány induló vagyona 577.204 Ft. volt.
2005. évi bevételeink:
– támogatók befizetéseibôl:
3.000.000 Ft
– 1%-os felajánlás: 130.695 Ft
– kamatbevétel: 8.226 Ft
2005 évi költségeink:

– bank költség: 9900 Ft
– postaköltség: 748 Ft
Köszönjük mindazoknak, akik
anyagilag vagy bármilyen más formában támogatták Alapítványunk munkáját.
FELHÍVÁS
Felhívjuk figyelmüket, hogy az alapítványunk kiemelten közhasznú minôsítésû, így az adó 1%-val rendelkezhetnek alapítványunk javára az alábbi
adószám feltüntetésével:
18633564-1-12
Támogatásaikat az alábbi számlaszámra várjuk:
OTP Pásztó 11741024-20023917
Minden befizetô, támogató igazolást
kap, mellyel csökkenthetik adóalapjukat. Kérjük, ne mulasszák el feltüntetni
nevüket, adószámukat és pontos címüket.
Támogatásaikat elôre is köszönjük a
diákok nevében is.
Az alapítvány kuratóriuma
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Költészet Napi varázslat a könyvtárban
A Teleki László Városi Könyvtár és
Mûvelôdési Központ idén a Bartók
emlékév szellemében szervezte a
Költészet Napját. A rendezvény
mottója: „Mûvészetek összhangja
a Bartók-évforduló jegyében.”
Bartók Béla születésének 125.
évfordulóján – az elmúlt évtizedek
hitelesítô tanulsága szerint – igazolható, hogy Bartók életmûve,
mûvészi hitvallása túlélte alkotóját.
Ars poeticájának meghatározó
értéke a „Csak tiszta forrásból”, –
mely valamennyi mûvészeti ág hiteles jellemzôje kell, hogy legyen.
Ezért teremthetô és teremtôdik
harmónia a zene, a költészet, és
bármely más mûvészet, alkotói tevékenység között, és ezért éreztük
szinte magától értetôdônek, hogy
ez évi Költészet Napi ünnepünket
a mûvészetek összhangja szellemében szervezzük.
Vers, zene és fotó – e hármas
diszciplína fogja keretbe az ünnepet, méltón a bartóki értékrendhez.
Fodor András: Bartók címû versével indult a program, melyet Dr.
Szabó Irén tolmácsolásában hallhattak a vendégek. A költemény
gyönyörû interpretálása Bartók
egy-egy jelentôs mûvének „zene
prózában”, amely mintegy felvezette a továbbiakat.

A bevezetô ünnepi köszöntô
után a zene és a látvány lett a fôszereplô. A Tatai Balázs és Kohári
Csaba fotós munkáiból álló, „Mikrokozmosz” címû kiállítást Sturmann Jenôné, mûvészeti oktató
nyitotta meg, és ajánlotta a közönségnek. A Rajeczky Benjamin Mûvészeti Iskola tanára lenyûgözô
empátiával és szuggesztivitással
beszélt Bartók Béláról, és hangszerrel kísért elôadásában „megszólaltatta” a fotókat. A képek Bartók éteri tisztaságú világát idézik,
és Sturmann Jenôné szavai és zenéje még egy dimenzióban elénk
tárta ezt a világot. Amint a fotók
elôtt elmondta: „Minden fotó-kép

Himnusz vagy Szózat
A Teleki László Városi Könyvtár
és mûvelôdési Központ gyermekrészlege szavalóversenyt szervezett „Nemzeti Himnuszaink” címmel. A rendezvényre meghívtuk a
Pásztói általános iskolák tanulóin kívül a kistérség településeinek hasonló korú versszeretô diákjait.
A Költészet Napja tiszteletére
meghirdetett verseny egyben az
’56-os Emlékév nyitórendezvénye volt a könyvtár gyermekrészlegében. Ez indokolta a témaválasztást a kötelezô- illetve a szabadon választott versek tekintetében
egyaránt.
Kötelezôen választhatták a versenyzôk Kölcsey Ferenc Himnusz
vagy Vörösmarty Mihály Szózat
címû költeményét. A szabadon
választott vers a haza, a hazaszeretet és a szabadság témaköréhez
kapcsolódott.
A versenyzôk igen felkészülten
érkeztek, és számos komoly, érett
elôadás részesei lehettek a jelenlévôk. A rendezvényen olyan értékeket sorakoztattak fel a versmondók a Himnusz és a Szózat mel-

lett, mint Petôfi Sándor Honfidal,
A magyarok istene, A szabadsághoz és A székelyekhez címû versei, továbbá Ábrányi Emil Hazádnak rendületlenül, Márai Sándor
Mennybôl az angyal, Remennyik
Sándor Eredj, ha tudsz, Szabó Lôrinc Hazám, Tompa Mihály
A Madár fiaihoz címû költeményei.
A verseny során kiemelkedô
teljesítményt nyújtó Racskó Boglárka (Gárdonyi Géza Általános
Iskola) végzett az 1. helyen. A 2.
helyezést Farkasvölgyi Noéminek
(Csécse) ítélte a zsûri, míg a 3. helyezést Vas Veronika (Palotás)
kapta. Különdíjjal jutalmazta a
zsûri Szegi András (Gárdonyi Géza Általános Iskola), Ravasz Bálint (Tar) és György Zoltán (Dózsa György Általános Iskola) teljesítményét.
A szavalóverseny méltó tisztelgésnek bizonyult 1956 emléke
elôtt egyúttal szervesen illeszkedett az intézmény és az iskolák
Költészet napi rendezvényeinek
sorába.
Szivákné Vígh Anna
gyermek könyvtáros

mindenkinek mást jelent, ugyanúgy, mint a zene, a fontos, hogy nézi, hallgatja. Ezeknek a képeknek
beszédes címeket lehet adni, Bartókot idézve is.”
Kodály Zoltán írta: „Bartók abból az emberfajtából való, amely
egy örök elégedetlenségtôl hajtva
mindent meg akar változtatni, mindent szebbé-jobbá akar tenni, amit
csak a földön talál…”
„Én úgy érzem, hogy nemcsak
Bartók Béla, de ezek a fotók is ezt
mondják el” – zárta megnyitóját
Sturmann Jenôné. Szavait visszaigazolták a Toldi Lilla gimnazista
által elmondott Fodor Andrásverssorok Bartók Béla emberi

nagyságáról. Zárásként a népzenei
tanszak növendékei – Baranyi Tamás, Kovács Kristóf hegedû, Lóránt Éva és Juhász Zsuzsanna ének
– tanárukkal közösen Bartók 1905ös gyûjtésébôl és más Bartók mûvekkel varázsolták el a közönséget, akik így gyönyörködtek a kiállítás fotóiban.
„A mûvészet hivatása fényességet vinni az emberi szív mélységeibe” – ez a küldetés maradéktalanul teljesült az ez évi Költészet
napján a városi könyvtárban, az
idézett versekben, a mesterien
megszólaltatott zenében és a pillanat varázsát képbe záró fotókon.
Köszönjük valamennyi közremûködônek!
Gerhát Gyuláné könyvtáros

77. Ünnepi Könyvhét a Városi Könyvtárban
Pásztó 2006. június 8–14. Június 8. (csütörtök) 17 óra
Bogácsiné Szóda Kelemen Klára: Egy nagygazda család élete Pásztón
a XX. század elsô harmadában címû posztumusz könyvének bemutatója
A kötetet bemutatja: Dr. Lengyel Ágnes fômuzeológus és Sisák Imre polgármester. Közremûködnek: A MI Színjátszó csoport tagjai és a
Rajeczky Benjamin Mûvészeti Iskola népzenei tanszakának növendékei
A könyv Pásztó Város Önkormányzatának támogatásával készült.
IRODALMI „KI NYER MA?” – KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
Június 9. (péntek) 10.40 óra: Mikszáth Kálmán Gimnázium
Június 12. (hétfô) 10.40 óra: Mikszáth Kálmán Gimnázium Francia tagozat
FIATAL OLVASÓK 3. EURÓPAI DÍJA
Strasbourg, 2006 március 21. Az eseményekrôl ismertetôt tartanak: Édes
Orsolya és Bálint Nóra, a Mikszáth Kálmán Gimnázium Francia tagozat
diákjai. Június 12. (hétfô) 16 óra Városi Könyvtár Kisterem
„KI NYER MA?” – IRODALMI TOTÓ
– óraközi szünetekben az Ünnepi Könyvhéten több alkalommal a Dózsa
György Általános Iskolában és a Gárdonyi Géza Általános Iskolában
JÚNIUS 14. (SZERDA) 16.30
Könyvbemutató és fotókiállítás
Városi Könyvtár – II. emeleti Kisgaléria
Móser Zoltán: Ajándék – Képeken át Nagy Lászlóhoz
A mûvet bemutatja:Dr. Cserhalmi Zsuzsanna a Korona Kiadó szerkesztôje
FOTÓKIÁLLÍTÁS
Móser Zoltán: Valahol, Európában
A kiállítást megnyitja: Kohári Csaba alkalmazott fotográfus
A kiállítás június 14-28-ig tekinthetô meg.
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Nyáron is márkában,
Triumph-ban
Felina-ban!
Megérkeztek a 2006-os bikinik,
fürdô ruhák, férfi úszók és nôi-férfi fehérnemûk.
Az elôzô szezon modelljei 30–50% engedménnyel
kaphatók, amíg a készlet tart!
Válassza ki, rendelje meg függönyét,
dekor sötétítôjét minta sál alapján
a Rovitex cég széles kínálatából!

Jöjjön, mi várjuk! KÉTTEX tilház Kft.
Pásztó, Nagymezô u 18. T./fax: (32) 460-756
Nyitva: H–P: 8–16.30, Szo: 8–12.00

AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE
PÁSZTÓ, FÔ ÚT 64.
563-140, 563-142
HASZNOS,
ALKOTMÁNY ÚT 183.
462-350

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

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

SIENA

Lakberendezési Áruház

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

2006. május
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S Z É L E S
KAROSSZÉRIA
Pásztó, Ifjúság út 14.
• Karambolos autók szakszerû javítása gyári technológia szerint
• Hôkamrás fényezés, számítógépes színkeverés
• Meghatalmazás esetén teljeskörû biztosítás ügyintézés
Tel./fax: 06-32-460-503
Mobil: 06-30-6258-582

f
P I Z Z É R I A
Pásztói

OLD ish Caffe

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

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

Pizza rendelés: 06-32-461-875, 06-30-742-7647
PIZZA, DÖNER, LÁNGOS, TÓCSNI, SALÁTA, GANCA
30 féle pizza, hangulatos környezet, széles választék
Rendezvények, kis bulik kivitelezését vállaljuk!
Minden pizza után ajándék RAUCH kisüditôt adunk!
Tekintsd meg egységünket, kóstold meg ételeinket!
Szeretettel várunk!

E L E K T RO N
VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET

GUMI és FUTÓMÛSZERVIZ
LAKAT GUMI KFT.

Pásztó, Fô út 98. Tel./fax: (32) 462-361
email: elvill@enternet.hu
Elektromos
kéziszerszámok
(flex, Hilti, Skyl,
stb.)
és Hajdú mosógép,
centrifuga javítása!
Carira kapcsolók
315 Ft-tól!
Egyszerû
mennyezetlámpák,
függesztékek,
burák,
spot-ok is
kaphatók!

Villanyszerelési anyagok, vezetékek, csatornák,
kapcsolók nagy választékban kaphatók
AZ ÉMÁSZ által elôírt fogyasztásmérô szekrények
Hensel és Ganz típusok minden típusa kapható.
Megrendelésre gyors beszerzést biztosítunk!

NÁLUNK ÁRUHITELRE VÁSÁROLHATÓK!

Állandó akciók 10–30%!
Kipufogó dobok eladása, szerelése
Katalizátorok kedvezô áron kaphatók

50cm3 robogók
már
20%-tól
elvihetôk!
Pásztó, Irinyi út 9. (21-es fôút mellett)
Tel./fax: 06-32/461-865 • www.lakatgumi.hu
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EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
A PÁ S Z T Ó É S V I D É K E I P A R T E S T Ü L E T
3060 Pásztó, Nagymezô út 2. I. emelet Tel.: (32) 563-130, 563-131
Tel./fax: (32) 460-102, email: iposzpaszto@globonet.hu

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZET az alábbi szolgáltatásait
ajánlja ÖNKÉNTES tagság és tagdíj fizetés ellenében:
A vállalkozással kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás:
ADÓ ügyek – Társadalombiztosítási ügyek – Foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés, tanácsadás, nyomtatványok kitöltésében 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, általános ügyviteli tevékenységben segítségnyújtás, Széchenyi-kártya, oktatás szervezés
Térítés ellenében végzett szolgáltatások:
Vállalkozások komplett könyvelése (Tel.: 563-131) – Különféle vizsgák – Tanácsterem esetenkénti használata – Telefonhasználat, FAX küldési lehetôséggel együtt! – Internet szolgáltatás! –
Nyomtatványellátás (a szigorú számadásúak kivételével) CD jogtár tallózás, másolás
Nyugdíjügyekben felvilágosítás, nyomtatványok kitöltésével együttes
nyugdíj-elôkészítés, szolgálati idô elismerésének megkérésére.

Lakossági ajánlatunk: ha jó szakembert keres, hívja az 563-130-as telefonszámot!

EZER
CIKK

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

Nagyobb alapterületen, szélesebb áruválasztékkal!

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

Ékszer&Óraüzlet
Ajándékozzon gyermek-, pedagógus napra és ballagásra
a Parti Ékszer óra és ajándékboltból!

Szín
GYERMEKNAPRA AJÁNLJUK:
es,
ötle
tes
❖ kreatív szettek, festékek
kiad
ván
❖ fonókák, ceruzák, pasztelek
yok
!
❖ Továbbra is kapható: – mûvész festékek, vásznak, papírok
❖ ecsetek, festôszerek
❖ hobby kellékek pl: üveg, kerámia, dekor papír, festékek, ragasztók
❖ TABLÓ KERETEZÉSE 10% ÁRENGEDMÉNNYEL!
Pásztó, Nagymezô út 16. Tel.: 06-30/2817-947
Nyitva: H–P: 9–16.30, szombaton 9–11.30-ig!

LEPJE MEG SZERETTEIT TÔLÜNK!
Kínálatunk: – thaiföldi ékszerek, kaucsuk újdonságok, igazgyöngyök,
– ezüst és arany ékszerek, nagy választékban
– ajándéktárgyak,
– kristályok: vázák 3.400 Ft-tól, kínálók 1.400 Ft-tól,
pohárkészletek 5.500 Ft-tól
Sok szeretettel várunk minden kedves vásárlót!
Nyitva: H–P: 9–17 óráig, Sz.: 9–12 óráig
Pásztó, Fô út 35. Tel./fax: 32/460-614.
Salgótarján, Alba Üzletház I. em. H–P: 9–18 óráig, Sz.: 9–13-ig
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AUTÓCENTRUM PÁSZTÓ
Garantáltan karcmentes!

KÉZI AUTÓMOSÓ
Külsô és belsô tisztítás, vegyszeres bogáreltávolítás, kárpittisztítás, bôrápolás, vegyszeres felni karbantartás, polírozás speciális
anyagokkal, Bérletrendszer, cégeknek flottakedvezmények! Vállaljuk: személygépkocsik, terepjárók, mikrobusz, buszok, teherautók,
kamionok, mezôgazdasági vontatók tisztítását. Munkáinkat a legújabb fejlesztésû Atas termékekkel végezzük!

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK

AUTÓSZERVIZ
• olajcsere
• hibakód-kiolvasás
• fék-, és
lengéscsillapító
-vizsgálat
• szélvédôcsere stb

GUMISZERVIZ
• köpenyszerelés,
-javítás
• kerékcentírozás
• gumi- és
felniértékesítés

1. Gépjármûvek teljes körû
• hôkamrás fényezése
• karosszériajavítása
• biztosítási ügyintézéssel
• autófényezô kabin bérelhetô
2. Horpadásjavítás
• kisebb horpadások fényezés nélküli
javítása (jégkár, ajtórányitás, stb.)
3. Bôr-mûbôr ülések, kárpitok javítása
• berepedések, vágások, szakadások,
horzsolások, égési nyomok
tökéletes javítása
• kopott bôrfelületek újrafestése gyári
minôségben (bôrkormány, ülés,
könyöklô, stb.)

4. Mûanyag lökhárítók, kárpitok javítása
• anyagában színezett lökhárítók festés
nélküli javítása (repedés, horzsolás,
törés, stb.)
• Belsô térben lévô mûanyagok, kárpitok
javítása, felújítása (csavanyomok,
repedések, törések, horzsolások,
mattulás, égési nyomok szakszerû
eltüntetése)
5. Szélvédôk és lámpák javítása
• szélvédô repedések, csillagtörés,
kagylóstörés javítása

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

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.
Pásztó, Csillag
Csillag tér
tér 21.
21.
Pásztó,
Telefon: (32)
(32) 460-208
460-208
Telefon:

10

2006. május

KIRAKAT

Fókuszelektron
M Û S Z A K I

S Z A K Ü Z L E T

P á s z t ó , F ô ú t 2 1 . Te l : 3 2 / 4 6 0 - 0 1 8
Nyitva tartás: H – P: 8–17 óráig, Szo: 8–12 óráig

Szerszámokra, gépekre lenne szüksége, de komoly beruházás és kockázat
nélkül? A megoldást a Pont Market

– Beépíthetô konyhai
gépek
– Kis háztartási gépek
– Kerti bútorok
– Hintaágyak

Nagy választékban kaphatók!

Áruvásárlási hitel ügyintézés
a helyszínen!

vegyen inkább kölcsön!

– Hûtô-fagyasztó
szekrények
– Automata mosógépek
– Gáztûzhelyek
– Páraelszívók
– Mosogató gépek

Ne sokat költsön,

Iparcikk Szaküzlet nyújtja Gépkölcsönzés szolgáltatásával.
Takarítógépek, fúró-vésô kalapácsok,
ütvefúrók, betonkeverôk, sarokcsiszológépek választékával várjuk Önt
Pásztó, Nagymezô út 5. szám alatt
található üzletünkben, illetve várjuk
érdeklôdését a 06-32/460-217-es telefonszámon.
www.pontmarket.hu

Nyitva tartás h–p: 8–17, szo: 8–12

Kényelem

BÚTORBOLT
• ülôgarnitúrák
• franciaágyak
• kisbútorok

• gardróbok
• szekrénysorok
• konyhabútorok

május 22–június 3-ig
konyhaszekrények akciós áron kaphatók!

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

ÉPÍTKEZIK, FELÚJÍT? SEGÍT ÖNNEK A BOLTÍV!

Boltív Tüzép Kft.
Pásztó, Kossuth út 116/2.
www.boltivtuzep.hu
boltivtuzep@profinter.hu

Építôanyagok

Pásztó, Kossuth út 116/2.

Alaptól a kéményfedlapig!

Tel.: 32/460-539

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

Minél többet vásárol,
annál többet megspórol!
– Cement 2.150 Ft/q-tól, 60 q felett plusz engedmények
– Zsalukô-30 249 Ft/db
– Leier és Ytong falazóanyagok igen kedvezô árakon
házhozszállítva!
– Ajtók-ablakok 5 db-tól –5% kedvezmény
– Fenyô fûrészáru 5 m3-tôl –5%
– Csemperagasztó – fagyálló 25 kg 790 Ft
– Hôszigetelô rendszerek 5 cm-es lemezzel 1.790 Ft
150 m2 felett plusz engedmény
színfelár nélkül, házhozszállítva!
– Baumit zsákos vakolatok,
hôszigetelô rendszerek akciója Június 30-ig!

Vasanyagok

Pásztó, Fô út 103.

Csempék és padlóburkolólapok Tel.: 32/463-594
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Multilaterális ifjúsági csere Galíciában
Izgalmakkal és bevallom félelmekkel érkeztünk meg 2006.
áprilia 10-én délelôtt a Ferihegyi
repülôtérre. Többségünknek ez
volt az elsô repülése. Az izgalmunk nem volt alaptalan, mert kis
késéssel indultunk, ami a következô repülést Münchenben kérdésessé tette, de szerencsére elértük a gépet. Éjjel érkeztünk meg
Santiago de Compostela-ba ahol
már várt minket kedves fogadópartnereink egyik tagja, Pascual.
A szálláshely a várostól pár kilométerre fekvô Boqueixon-ban
volt. Kezdeti kellemetlenségképpen egy hideg szoba fogadott minket, de mindezt az elkövetkezendô pár nap feledtette velünk.
Másnap megismerkedtünk a
többi országból érkezett fiatallal:
a bulgárokkal, a portugálokkal és
a románokkal. Minden csoport
rendkívül készséges és alkalmazkodó volt a helyi szokásokkal
szemben de nekünk magyaroknak
ment ez a legnehezebben, hiszen a
mi csoportunk spanyol nyelvtudása Dánné tanárnô kivételével
meglehetôsen
csekély
volt.
A program lényegében megismertette velünk a boqueixón-i lakosok fogyatékosokért tett odaadó
munkáját, melyet egy prezentáció
segítségével bemutattak nekünk.
Az elsô napon fogadott minket a
helyi hivatal alpolgármestere
Ovidio, aki beszélt az önkormányzat munkájáról és a falu életérôl. Dánné tanárnô tolmácsolt,
így nem maradtunk ki semmibôl.
Még ezen a napon felmentünk egy
hegyre ott Boqueixónban.
Amit talán számunkra szintén
nehéz volt megszokni, az az étkezés és az azzal járó szokások és
ételek voltak. Az elsô furcsaság az
étkezési idô, ami áltálában legalább 2 és fél órát kimerített, de a

Egy kelta falu maradványai

vacsora néha többet is. A fogások
is érdekesek voltak, levessel aligha találkozol ezen a vidéken, de
fôfogásból kettô is van. Mint tengerparti ország a hal és efféle tengeri étkek sosem hiányozhattak az
asztalról. Vállalkozó szellemû
csapatunk néhány tagja a polip
kóstolgatásával is megpróbálkozott kisebb nagyobb sikerekkel.
A helyiek nagyon kedvesek voltak az ide látogatókkal. Egyik este
egy könyvbemutatón vettünk
részt, mely a helyi fiatalok közremûködésével és az Ifjúság Program „Ifjúsági kezdeményezések”
alprogram támogatásával jött létre, majd egy ismételten hosszadalmas, de ízletes vacsora után
egy alkalmi diszkó alakult a helyszínen, jellegzetes spanyol zenékkel fûszerezve.
A helyi lakosok hatalmas kedvessége övezett minket akármerre
jártunk Galiciában. A kirándulások és a látvány felejthetetlen élményt nyújtott. Számomra a legemlékezetesebb hely az Atlanti
óceán volt, bár kevés idôt töltöttünk közvetlenül a partján, de csodálatos volt. Santiagóban rendkívül sok látványosság van, de idô
hiányában csak a legjelentôsebbeket néztük meg. Ezek között volt a
Katedrális, a gallegó múzeum,
ahol egy érdekes néprajzi kiállítás
mutatta be a helyi életmódot.
A csoport egy része a román csoportvezetô, Liviu vezetésével, aki
nagy szerencsénkre kiválóan beszél angolul, meglátogatta a Galícia Digitalt, ahol a Katedrálist és
környékét mutatták be nekünk 3D
formában. Egy másik napon A
Coruna nevezetû városban jártunk, amit a futball csapatáról többen is ismerhetnek. Meglátogattuk a Planetáriumot, ahol a tejútrendszerrôl néztünk meg egy érdekes vetítést, majd ezen a helyen

Santiago de Compostela-ban, a katedrális elôtt

még megismerkedhettünk pár érdekességgel, fizikai kísérlettel, de
a csoportot leginkább a keltetô
alatt épp életét kezdô kiscsibék
kötötték le. A Domus-ban is csupa
érdekes dolgot ismerhettünk meg
leginkább az emberi test különlegességeirôl. Osztálytársammal,
Adriennel részesei lehettünk egy
igen gyorsan lezajló filmvetítésnek, mely egy szülést mutatott be,
de ezen kívül sok hasznos és különleges dolgot láttunk itt.
Ellátogattunk a Torre de Hercules nevezetû világítótoronyhoz.
A feljutás nehézségei után csodálatos látvány tárult elénk. Majd a
délután folyamán még itt,
A Coruna-ban elmentünk egy
Aquamúzeumba, ahol rendkívül
sok szép tengeri élôlényt láthattunk, és közelrôl megfigyelhettük
a háborgó tengert. Szerencsénkre
Liviu itt is segítségünkre volt, mivel ô már nem elôször járt itt és
nagy lelkesedéssel mutatta be nekünk az épp látottakat. Aztán eljött a búcsú estéje, melyet spanyol
fogadóink méltán emlékezetessé
tettek mindenki számára. Minden
ország az általa készített bemutatóval, ki digitális formában ki
egyszerû élôbeszéddel megismertette a többi országgal hazáját.
Majd készítettünk egy boszor-

kányûzô italt, aminek az érdekessége, hogy tartalma: töménytelen
mennyiségû cukor, kávé szemek,
egy helyi pálinkaféle és citrom.
Ezt a keveréket meggyújtottuk és
kb. fél órán keresztül kavargattuk
a lángoló italt. Megérte várni,
mert íze meglehetôsen kellemes
lett. Az utolsó nap elindultunk
Portóba, mert két ország innen indult majdan haza. Útközben még
megálltunk Baionában és megnéztünk egy várat, Kolombusz
Kristóf hajóját és egy kelta falu
maradványait. Aztán irány Portugália, ahol a városnézô körút után
fájó szívvel, de el kellett búcsúznunk a többi ország tagjaitól, kivéve a románokat, mert velük
még egy ideig együtt utaztunk.
A búcsú után várt ránk egy
hosszú éjszaka a portói repülôtéren, melyet kisebb nagyobb sikerrel mindenki szerencsésen átvészelt, és 2006. április 17. délutánjára ismét Magyarországon voltunk. Nagyon szép és felejthetetlen élményekkel lettem gazdagabb és azt hiszem ezt mindannyiunk nevében elmondhatom. Köszönjük Dánné tanárnônek a lehetôséget és a segítséget, hogy eljuthattunk ebbe a méltán híres és különleges országba.
Jákfalvi Anett (11. a)
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Európai oktatáspolitika
A két tannyelvû oktatás nem tartozik a magyarországi oktatáspolitika nagy kedvencei közé. Kicsike
is, meg olyan más, példának okáért igen macerás dolog beilleszteni az új típusú érettségi vizsga
rendszerébe.
Szerencsére a pásztói Mikszáth
francia bilingvis tagozatára idén
újfent négyszeres volt a túljelentkezés. Kiemelkedôen jó felvételi
eredményeiben gyerek, szülô
egyaránt a társadalmi felemelkedés emeltyûjét látja továbbra is.
A külföld, konkrétan Svájc pedig megfontolandó példát.
Boldizsár Gábor, a kéttannyelvû iskolák magyarországi alapító
atyja ajánlotta a pásztói Mikszáth
és a budapesti Kölcsey gimnáziumot a Scala transEurope projekt
figyelmébe. A Tanárok Európai
Egyesülete helvét tagozata által
koordinált, ám összeurópai érdeklôdésre aspiráló projekt célja az
„enseignement bilingue” közép-

kelet európai modelljének az
adaptálása az alpesi köztársaság
viszonyaira. Ahol a 32 autonóm
kantonnak nincsen közös oktatási
fôhatósága; szegény – szegény jó
Jászi Oszkár, mennyire igazad
volt anno századelô!
A projekt keretében május hóban Pásztóra érkeznek a Genfi
Egyetem szakemberei, felmérendô, mennyire ad hatékony nyelvtudást ez az oktatási forma: nagyon intenzív, egy tanéven át heti
18 órás nyelvi elôkészítés után a
szaktárgyakat az adott idegen
nyelven – szakzsargonban: célnyelven – tanítani.
A felmérés célcsoportja három
korosztály: a nyelvi elôkészítô évben tanulók, az érettségizôk és a
már végzettek, néhány évvel tanulmányaik befejezése után.
Csöndeskén örülünk: van mire (és
kikre) büszkék lennünk.
Broszman György
igazgatóhelyettes

A „Varázsvölgy” vonzásában

Vendégünk volt Gaál István
Gaál István filmrendezô, aki „völgyi” emberként indult el több mint
ötven évvel ezelôtt Pásztóról illetve Szolnokról Budapestre a Filmmûvészeti Fôiskolára, majd a Római Filmakadémiára, hogy örökre
rabja legyen a struktúrára épülô
képi megfogalmazásnak, a filmnek.
A sajátos képi megjelenítésrôl, a struktúra, a
narráció, a ritmus szerepérôl tartott elôadást a
pásztói Mikszáthos diákok számára a magyar
film megújulását elindító
és kiteljesítô filmrendezô(ként,) aki nemegyszer állt operatôrként a kamera
mögött ill. filmjeit mindig saját
maga vágja.
„Minden filmem úgy készítem,
ahogy a sienai kismesterek a képeiket festették, akik mûvészek voltak, ugyanakkor kézmûvesek is a
szó nemes értelmében. Maguk keresték a földpátot, vagyis a színeket, maguk vágták a táblát, amelyre elképzelésüket festették, maguk
fûrészelték a kereteket is.
Ugyanígy írom a forgatókönyvet, rendezek, majd vágó nélkül
saját kezûleg állítom össze a filmemet, vagyis három ízben szûröm át
az elképzelést magamon. Olykor
magam is fényképezem ôket.
Ugyanakkor nem tartom magam se
forgatókönyvírónak, se rendezônek, se vágónak, se operatôrnek.
Egyszerûen képírónak tartom ma-

gam, vagy ha úgy tetszik képírástudónak.
Számomra egy film elkészítése
egy esztendô, vagyis lassan dolgozom. Egy rendezô egyébként mindig kevésbé fontos mint a filmje.
Rossz beidegzôdés, hogy nagy zajt
csapnak a filmmûvészek körül. Bizonyos vagyok abban, hogy a dolgok csendben születnek” (Gaál István Ars poetica helyett
címû levele Guido Cincottihoz, a Római Filmakadémia igazgatójához)
A film csendes születésének pillanatait mutatta
meg Gaál István a fiataloknak – hogyan fonódik
öszsze a zene, a ritmus, a
lüktetés a kép megformálásában;
milyen irodalmi, mitológiai történelmi, mûvészettörténeti, technikai ismeretek szükségesek a „képíráshoz”, ahhoz a munkához, melyek olyan filmeket eredményeztek, mint a Pályamunkások, a Sodrásban, az Oda-vissza, a Zöldár, a
Keresztelô, a Magasiskola, a Holt
vidék, a Legato, a Cserepek, az
Orpheusz és Eurydiké a Béni bácsi, Az éjszaka zenéje, a Gyökerek.
Csodáljuk azt a tudást, amellyel
készíti filmjeit, azt az alázatot,
mellyel a filmkészítés mint mesterség iránt viseltetik és azt a szerénységet, egyszerûséget, mellyel
saját maga munkájára, személyére
tekint.
Köszönjük szeretetét, emberségét és alkotásait. Várjuk a folytatást!
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Készség – kompetencia – fejlôdés
Az Európai Unió HEFOP 3.1.3/2005.
pályázatán iskolánk elnyert közel
18 millió forintot a „Kompetencia
– alapú oktatásra való felkészítés”-re
A projektet a Mikszáth Kálmán
Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium teljes
nevelôtestületének együttmûködô
támogatásával tervezzük véghezvinni, az iskola helyzetébôl és
szükségleteibôl adódó célok megvalósítása érdekében a projektmenedzser, a pénzügyi vezetô és
az adaptációs munkát irányító pedagógiai szakértô (szakmai vezetô) koordinálásával – nyolc fô pedagógus kolléga bevonásával,
akik az egyes kompetenciaterületek moduljainak szakmai – pedagógiai megvalósítói.
A projekt célja, hogy felkészítse
a diákokat az egész életen át tartó
tanulásra, a tudás
alapú társadalomba való beintegrálódásra oly módon, hogy az iskola megteremti a
kompetencia-alapú oktatás feltételrendszerét és bevezeti
három
kompetenciaterületen az oktatást.
A kötelezô szövegértési-szövegalkotási és a matematikai – logikai
kompetenciaterületek mellett a
választott életpálya-építési terület
moduljainak oktatását valósítjuk
meg a következô módon:
1. A szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület C modulját
a 10. évfolyam számára diákköri
keretekben vezetjük be – egy fô
pedagógus irányításával.
2. A matematikai-logikai kompetenciaterület A modulját a 10.
szakközépiskolai osztály két tanulócsoportjában, a C modult pedig
a 10. évfolyam szakkörösei számára oktatjuk – három fô szaktanár vezetésével.
3. Az életpálya-építési kompetenciaterület A modulját a 10.
gimnáziumi osztályban a történelem, a földünk és környezetünk
tantárgy, a 9. és 10. osztályban az
osztályfônöki órákon, míg a C
modult a 9. és a 10. évfolyam diákjainak választható módon diákköri formában hirdetjük és valósítjuk meg – öt pedagógus kolléga
bevonásával.
A központi programcsomagot a
9. évfolyam számára dolgozták ki,
mi azért vezetjük be a 10. évfolyam két osztályában, mivel iskolánk mindegyik tagozatán a képzés nyelvi elôkészítô évfolyammal indul, ahol a kötelezô és a választott kompetenciaterületeknek

megfelelô tantárgyi oktatás nem
folyik.
Az életpálya-építési kompetenciaterület osztályfônöki óráit
mind a 9. mind a 10. évfolyamon
be tudjuk vezetni.
A cél eléréséhez szükség van az
intézményvezetés (1 fô) szervezetfejlesztési illetve oktatásirányítási (60 óra) és a pedagógusoknak (8 fô) a kompetencia-alapú
oktatás bevezetéséhez szükséges
továbbképzéseken (120 óra) való
részvételére. A továbbképzések
segítik az intézményvezetés és a
pedagógusok szemléletváltását az
ismeretközpontú pedagógia felôl
a kompetencia-alapú oktatás felé.
A megszerzett ismeretek és tapasztalatok alapján a projekttartalomnak megfelelôen módosítjuk
az intézmény pedagógiai programját valamint elôkészítjük a
kompetenciaterületekre vonatkozó helyi tanterveinket. Ennek alapján vezetjük be a 9.
és 10. évfolyam
egyes osztályaiban
a
kompetenciaalapú oktatást, melyet segítenek a tanulás módszertani,
tanulástechnikai
foglalkozások. Az
oktatási folyamatba – elsôsorban az életpálya-építési kompetencia területen – bekapcsoljuk a programban résztvevô diákok szüleit is. A projekt illetve a pedagógiai folyamat sikerességének feltétele, hogy az oktatáshoz szükséges eszközök rendelkezésre álljanak – a hordozható illetve multimédiás számítógépek (11 db), a projektorok (5 db)
és az aktív táblák (5 db) – melyek
beszerzését a támogatási összegbôl tervezzük – a tananyagok
használatához, a Sulinet Digitális
Tudásbázis és egyéb digitális tartalmak elsajátításának nélkülözhetetlen eszközei. A projekt sikerességétôl azt várjuk, hogy a tájékozott és felkészült pedagógusok
segítségével javul a programban
résztvevô tanulók tanulmányi
eredménye (0,2-del), 10 %-kal
csökken a végzés elôtti kimaradásuk az iskolából és az iskolai sikeresség miatt 10 %-kal csökken az
igazolatlan tanórai hiányzások
száma.
A projekt eredményessége alapot nyújt a késôbbiekben a képzés
kiterjesztésére a felsôbb évfolyamokra - segítve ezzel a kompetencia-alapú érettségi vizsga sikerességét – és más kompetenciaterületekre, modulokra.
A projekt híreit folyamatosan
jelentetjük meg az intézményi
honlapon – www.mixat.sulinet.hu
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MOZAIK
Coffea arabica

Virágzó kávécserje
Trópusi örökzöld cserje, mely vadon kb. 3 m magasságú, kultúrában termesztve legfeljebb 1,2–1,8
méter magasságúra metszik. Sötétzöld levelei tenyérnyiek, lándzsa alakúak és ép szélûek. Fehér
virágai jázmin illatúak. A virágzás
után cseresznyéhez hasonló éretten bíborvörös színû termést hoz.
Szüret után a használhatatlan
terméshúst eltávolítják, majd a
magvakat megszárítják és megpörkölik. Ez az eljárás alakítja ki a
kávé aromáját. A Coffea nemzetségnek számos faja létezik, de
ezek közül leginkább csak kettô
az, amelyet mûvelésbe fogtak.
A Coffea arabica 900 méter
tengerszint feletti magasságon érzi jól magát. Kényes növény, legalább 1000 milliméter csapadékot
igényel évente és a kártevôkkel

szemben kevéssé ellenálló. Termése viszonylag több aromát és
kevesebb koffeint tartalmaz.
A Coffea robusta 900 méter tengerszint alatt termeszthetô. Jobban bírja az éghajlati szélsôségeket és a kártevôkkel szemben is ellenálló. Termése azonban kevesebb aromát, több koffeint tartalmaz.
A kávécserje ôshazája az Etiópmagasföld. Innen került elôször
Arábia déli részére. A kávémagvak fôzetének élénkítô hatását
elôször az arabok ismerték fel,
akik sokáig titkos csodanövényként kezelték. Az elsô kávészállítmány 1624-ben futott be európai
kikötôbe, jelesül Velencébe, de
csak a 20. században vált igazán
tömegcikké. Ma a világtermelés
több, mint felét Brazília és Kolumbia produkálja.

Szabadidôs fesztivál
A mountain-bike és terepfutó
verseny a Pásztói Szabadidô Parkból startolt. Cél a 764 méter magas Nyikom hegy csúcsa volt. A
célba elsôként Vertih Tamás ért
be (ideje 41 perc) ôt követte 50
másodperc lemaradással Bakos
Gergely, harmadikként pedig
Kispál Máté futott be (ideje 50
perc).
A futók közül Bognár Attila jutott elsôként a hegycsúcsra 53 perces rekorddal. A legeredményesebben játszó paintball csapat serlegét a Hasznosi Betyárok csapata
nyerte Nagy Patrik vezetésével.
Az íjászaton a legjobb eredményt Kelemen Gábor érte el.
Sajnos a rossz idô miatt elmaradt a
Mátra Szabadidôs Fesztivál
szinkronpálya verseny
eredményei
Mátra Szabadidôs Fesztivál

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

gyôztesek
Terepjáró
Kocsis József
Sándor József
Tóth Attila
Bodzás Szilárd
Hegedûs Kálmán
Motor
Koczka Tamás
Bedô Róbert
Záhorczki Tibor
Adame István
Adame Lajos
Quad
Fekete Richárd
Kis István
Csecsôdi Attila
Csecsôdi Szabolcs
Nagy Patrik

Idô
4:05,5
4:12,3
4:17,1
4:23,6
4:28,4
3:16,9
3:40,8
3:41,1
3:41,3
3:43,1
3:34,2
3:39,8
3:41,8
3:50,6
4:00,7

célba szálló siklóernyôs verseny a
falmászás és a kötélcsúszda is, de
reményeink szerint jövô május 1én szebb idôben rendezhetjük újra
a Mátra Szabadidôs Fesztivált.
Egyesületünk egész évben szeretettel várja mindazokat, akik izgalmas idôtöltésre, kellemes kikapcsolódásra vágynak.
Honlapunkon www.macsett.hu
biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelôbb szabadidôs tevékenységet.
Mindenkinek szép idôt és jó
egészséget kíván: Sándor István

A mellékelt felvételek 2005 decemberében készültek a brazíliai
Ceara Államban, a Serra da
Ibiapaba magasfennsíkon az
Ubajara (Ubazsara) Nemzeti Park
szomszédságában egy olyan kertben, ahol a német származású tulajdonos nem vágta ki az ôserdô
óriásfáit, hanem azok alá telepítette a kávécserjéket és mellesleg
igényes turistaszállást is kialakí-

tott, ahol magam is éjszakázhattam egyet.
Rendszertani besorolás:
Osztály:
Dicotyledonopsida, Kétszikûek
Rend:
Gentianales, Sodortszirmúak
Család: Rubiaceae, Buzérfélék
Nemzetség: Coffea, Kávécserjék
Dr. Hír János

Muy bien!
A Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Postaforgalmi Szakközépiskola
és Kollégium három tanára
(Herczegné Varga Ilona igazgató,
Aurélien Atinsi, Buttyán Ildikó) és
három diákja (Apjok Kitti, Jakab
Anita, Scheili Eszter) a spanyolországi Valenciába utazott projekttalálkozóra egy európai uniós iskolai pályázat keretében.
vábbiakról, bôven jutott idô a vidék természeti szépségeinek és
Az iskola rendszeresen pályázik kulturális értékeinek felfedezéséuniós támogatásra, hogy diákjai re is. A spanyol kollégák meleg
külföldi kiutaztatása minél keve- vendégszeretettel fogadtak bensebb anyagi terhet jelentsen a csa- nünket, és igyekeztek változatos,
ládoknak. Ezt a mostani projekt- élményekben gazdag programmal
munkát 3 évre, 5 partnerország felejthetetlenné tenni számunkra
(Spanyolország, Franciaország, ezt a néhány napot. Kellemes taBelgium, Románia, Olaszország) vaszi séták alkalmával megcsoegyüttmûködésével terveztük.
dáltuk Valencia varázslatos vároA pályázat címe: „Mondd meg sát (Szent Katalin temploma, Váhol laksz, megmondom ki vagy!” rosháza, Vasútállomás, Tôzsde),
Az elsô évben minden résztve- belekóstolhattunk nyüzsgô éjszavô partnerintézmény saját lakó- kai életébe, páratlan szépségû terhelyének történeti múltját dolgoz- mészetvédelmi területén csónaza fel képregény formájában. kázva különleges, védett madárA második évben tanulóink a mo- fajokkal találkoztunk, és a tenger
dernkori város építészetét, infrast- csodálatos élôvilágával is sikerült
ruktúráját, gazdasági környezetét közeli kapcsolatba kerülni Valenés a XXI. század európai polgára- cia Óceánográfiai Múzeumában.
inak általa nyújtott lehetôségeit
Életreszóló élményekben volt
tanulmányozzák. A harmadik év a részünk, vitathatatlan, de egy
város jövôjérôl szól. A projektben ilyen utazás ennél sokkal többrôl
résztvevô iskolák diákjai közösen szól: a projekttalálkozók lehetôvé
alkotják meg a jövô ideális váro- teszik egymás kultúrájának és
sának makettjét.
nyelvének alaposabb megismeréA projektmunka egyik jelentôs sét; diákjaink a tananyaghoz szerállomása volt a spanyolországi ta- vesen nem kapcsolódó változatos
lálkozó. Amellett, hogy bemutat- szókincsre, a projekt témáját érintuk és értékeltük a munka eddigi tô tantárgyakban pedig sokrétû iseredményeit, meghallgattuk egy- meretekre tesznek szert.
más ötleteit, elképzeléseit a toButtyán Ildikó
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DÓZSA-HÍRADÓ

Dózsás diáknapok

Német tanulók látogatása
2006. április 7-én lehetôségünk
nyílt arra, hogy egy kellemes délutánt tölthessünk a német cserediákokkal, akik a pásztói gimnázium vendégei voltak.

A hagyományokhoz híven idén
is megrendezésre kerültek iskolánkban a Dózsa napok. Ezeken a
napokon a diákok és a tanárok játékos vetélkedôkön, versenyeken
mérhetik össze tudásukat egymással. Ezeket minden évben valamelyik nyolcadik osztály rendezi
meg, mindig az, amelyikre a legtöbb diák szavaz.
Ebben az évben a mi osztályunk, a 8.b kapta a legtöbb voksot, így ránk hárult a diáknap
megrendezésének kellemes terhe.
Mi elôzte meg mindezt?
Osztályunk, és a másik két 8.
osztály is hetekkel a választás
elôtt már lázasan készült. Frappáns szlogeneket találtunk ki, szórólapokat írtunk, plakátokat, kitûzôket készítettünk. Megpróbáltunk vonzó programokat összeállítani sikerünk érdekében. Fáradozásunk nem volt hiábavaló,
mert a kortes beszédek meghallgatása után az iskola tanulóinak és
tanárainak többsége a 8.b osztály
programját támogatta. Így én lehettem egy napig iskolánk diákigazgatója.
Nem hittem volna, hogy ilyen
nehéz feladat lesz az iskola vezetése. Sokat köszönhetek a két diákigazgató-helyettesnek,
Tóth
Viviennek (8.c) és Kanyó Bencének (8.a) a fordított nap lebonyolításában nyújtott segítségükért.
A gyerekek nagy örömére az
órák is és a szünetek is 30 percesek voltak. Az óraközi szünetekben tréfás vetélkedôkön, játékos
programokon, táncversenyen is

részt vehettek a benevezett tanulók. A tanár-diák kosárlabda
meccsen a hagyományokhoz híven sajnos a tanárok gyôztek. A
jól sikerült nap végén visszaadtam
Ilike néninek az iskola jelképes
kulcsát. Számomra emlékezetes
marad ez a diáknap, és remélem,
mindenki jól érezte magát.
Ezzel azonban még nem ért véget a rendezvénysorozat, folytatódott a harmadik nap eseményeivel. A nap kezdô eseménye a diákparlament volt. Megvitattuk
ügyes-bajos dolgainkat, a diákok
tehettek fel kérdéseket a tanároknak. Ezután kezdôdtek a szórakoztató vetélkedôk. Az osztálytermekben táblarajzot és termésképet kellett készíteni. Az aulában
az ügyes kezûek csillogtathatták
meg tudásukat, a tornateremben
pedig javában folytak a kézilabda
meccsek. Mindenki kivette a részét valamibôl. Mégis, talán a legszórakoztatóbb az volt, amikor az
osztályok elôadták a „Hófehérke
és a hét törpe” mesét, méghozzá
énekelve.
Véleményem szerint minden
osztálynak jól sikerült az elôadása. Nem sokkal ezután volt az
eredményhirdetés, ahol az évfolyamok elsô helyzettjei édességet
kaptak. Mindenki nagyon jól
érezte magát.
Remélem, hogy az elkövetkezendô években is jó élményeket
szereznek a diáknapok.
Molnár Levente 8.b
Lajó Anett 7.a

Színházlátogatás
Az iskola egy pályázati lehetôséggel színházlátogatást nyert április 22-én. Azok
a diákok vehettek részt, akik a karácsonyi mûsorban szerepeltek, vagy a tanév
során eredményesen teljesítettek. A Magyar Színházban Shakespeare: Vízkereszt vagy amit akartok címû színmûvét tekinthettük meg. A színház elôcsarnokában a díszítés magával ragadott minket. Az elôadáson a díszlet is nagyon tetszett, mert igazinak tûnt, de mégis egyszerû volt. A szereplôk viccesek, kedvesek voltak, és az is jó volt, hogy nem játszott senki gonosz embert. A közönségnek annyira tetszett a mûsor, hogy a végén sokszor visszatapsolták a szereplôket. Nagyon örültünk, hogy részesei lehettünk ennek a nem mindennapi élménynek.
Király Dominika, Hlavacska Darinka, Gubola Rajmund (5.c)

A programok fél kettôkor kezdôdtek a Dózsa György Általános
Iskolában. Elôször bemutattuk az
iskolánkat (természetesen németül): a Dózsa-szobrot, a színes
nyelvi tantermünket, a tornatermet és a számítástechnika termet,
ahol megnéztük az iskola honlapját és a vendégeknek készített német nyelvû PowerPoint-bemutatót a múlt évrôl.
Ezek után buszra szálltunk. Az
úti cél Mátrakeresztes volt. Ott
egy helyi iparos beavatott minket
a fakanálkészítés rejtelmeibe.
Majd egy séta következett az erdei iskolánkba. A nappaliban már
teával vártak bennünket. A tea elfogyasztása után hármas csoportokba tömörültünk úgy, hogy
minden csoportban egy német és
két magyar diák legyen.
Ekkor kezdôdött az igazi megis-

merkedés, mialatt mindenki kitöltötte a maga ismerkedési „ûrlapját”. Nagyon jól szórakoztunk!
A programok zárásaképpen egy
produkcióval készültünk német
vendégeink számára. Ez az elôadás a mindenki által jól ismert répa kihúzásáról szóló mese volt,
persze igazi csattanóval: a végén
magával a répával kínáltuk meg a
felnôtteket és gyerekeket egyaránt.
Nem mindennapi élmény volt
számunkra, hogy élôbeszédben
gyakorolhattuk a német nyelvet.
Mindannyian remekül éreztük
magunkat, és nagyon élveztük ezt
a programot.
Köszönjük a Mikszáth Kálmán
Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium német
munkaközösségének, az erdei iskolánk vezetôjének, Kósa Gyuri
bácsinak, a Mátra Volánnak és német tanárainknak, hogy a német
diákokkal tölthettük ezt a napsütéses péntek délutánt!
Gajdics Bence Dániel
és Szabó Ferenc (8. b)

Eredmények

Teleki Pál földrajz verseny megyei forduló: Szabó Zsófia 7.c 2.
hely; Virág Enikô 8.b 8. hely; Tóth
Krisztina 8.b 13. hely; Felkészítô tanár: Pokorni Zsuzsanna
Kalmár László matematika verseny megyei forduló: Bognár Kilián Károly 5.b 1. hely; Virág Enikô
8.b 3. hely; Felkészítô tanár: Klacskó Józsefné, Szomszéd Zoltánné
Bod Péter Könyvtárhasználati
verseny országos forduló: Gajdics
Bence Dániel 8.b 14. hely; Felkészítô tanár: Kissné Agócs Mária
Megyei kémia verseny: Molnár
Levente 8.b 4. hely; Virág Enikô 8.b
7. hely; György Zoltán 7.b 11. hely;
Felkészítô tanár: Kósa György
Kaán Károly Környezet- és természetvédelmi verseny megyei
forduló: Kárpáti Marcell 6.a 9.

hely; Felkészítô tanár: Bogácsiné
Simon Katalin
Sport: Megyei atlétika verseny –
egyéni: Varga Norbert 8.b 1500 m
3. hely; Dömsödi Dóra 8.a 100 m
síkfutás 2. hely; Kanyó Bence 8.a
100 m síkfutás 2. hely; Kanyó Bence 8.a 300 m síkfutás 1. hely. Kanyó
Bence 8.a. Egyéni összetett: Molnár Erik 3.b 1. hely; Felkészítô tanár: Sipos Péter, Holló Imréné
Megyei diákolimpia kézilabda
döntôje: III. korcsoport csapata 3.
hely (Tóth Noémi, Tóth Vivien,
Tóth Brigitta, Virág Valentina, Sándor Gabriella, Mihályi Regina, Mihályi Edina, Bognár Beatrix,
Mezibroczky Martina, Torják Brigitta, Fösvény Nikoletta, Koszora
Barbara, Hlavacska Darinka, Király
Dominika)

2006. május

„Szép magyar beszéd” verseny
A Dunától keletre fekvô megyék
általános iskoláinak megmérettetése Kisújszálláson, az Alföld közepén volt, ahol én képviseltem iskolánkat. A verseny a városháza impozáns épületében volt, és a megnyitó
után már bemutattuk a szabadon választott szövegeinket.
Este a Tonett együttes szórakoztatott bennünket magyar költôk megzenésített verseivel.
Másnap délelôtt a kötelezô szöveg
felolvasása
következett.
Lôrincze Lajos: Üzenet a szomszédba c. mûve nehéznek bizonyult,
megizzasztott valamennyiünket.
Délután városnézésre indultunk.
Sok érdekes dolgot megtudtunk a
Nagykunság szívében elhelyezkedô
településrôl. A mintegy ötezer éve
lakott területen az 1200-as években
telepedtek le a mai népesség ôsei, a
kunok. Kisújszállásként elôször
1470-ben említi egy királyi oklevél.
A város több híres magyarnak adott
otthont. Az egykori Református Fôgimnáziumban érettségizett Móricz
Zsigmond, akinek nagybátyja Pallagi Gyula ott volt igazgató. Jártunk
abban a könyvtárban, ahol Móricz
oly sokat olvasott, tanult.
A város egyik iskolájában tanított
Arany János is, hogy a tanulásához
pénzt szerezzen.
Innen származik Csukás István a
„Süsü” és „Bagaméri” alakjának
megformálója, de innen indulta a
„nyugatos” Kiss Tamás költô és
Szathmári István nyelvész professzor, aki az egyik zsûrinek tagja
is volt.
A délutáni kirándulást a rendezôk
Karcagra szervezték. Az autóbuszból megfigyelhettük a dombon álló,
keleties hangulatot árasztó szoborcsoportot, a „Kun emlékhelyet”,
mely a kun ôsöknek állít emléket. A
rövid városnézô program után a
Györffy István Nagykun Múzeum
gyûjteményét tekintettük meg. A
múzeum alapításának tervét a névadó néprajztudós vetette fel és ezután kezdték meg a néprajzi anyag
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gyûjtését. Az idegenvezetôtôl sok
érdekes dolgot megtudtunk a kunokról, a használati tárgyaikról,
szokásaikról. Itt olvastuk Györffy
István A néphagyomány és a nemzeti mûvelôdés c. mûvébôl a magyarság számára egy ma is aktuális
idézetet:
„Valami alacsonyrendûség érzése vett erôt rajtunk. Nem becsüljük
azt, ami a miénk. Kapva-kapunk
mindenen, ami idegen, ami „európai”. Pedig Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent,
amit az európai mûvelôdés nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk az európai
mûvelôdést. Európa az egyéniséget
keresi és értékeli bennünk, nem a
tanulékonyságot.”
Az 1859-ben épült mûemlék szélmalom is igazi élményt nyújtott számunkra, hiszen az idegenvezetô,
akinek édesapja ebben a malomban
volt szélmolnár, nagyon részletesen
mutatta be a mûködését. Betértünk
egy védett természeti értékeket bemutató kiállításra is, jártunk fazekasmûhelyben, ahol vásárolhattunk
a tájra jellemzô tárgyakból.
A Kazinczy és Lôrincze-díjas
Wacha Imre, a Dr. Csont Bálintné
középiskolai tanár, a Kerekes Barnabás Kazinczy-díjas és a Nagy
Sándorné Péchy Blanka-díjas tagokból álló bírálóbizottság számomra nem hozták meg az arany fokozatot, csak bronz Kazinczy-jelvényt sikerült elérnem. Mégis úgy
érzem, hogy ez a három nap kitörölhetetlen lesz az életembôl, hiszen a
Péchy Blanka színmûvésznô által
indított nyelvápoló mozgalom tagja
lehettem én is, és a szép, kifejezô
magyar beszédért sokat tehettem.
Ezt fogalmazza meg Kazinczy Ferenc is:
„Nemesebb és hasznosabb foglalatosság nem lehet, mint a hazai
nyelvet a legfôbb tökéletességre vinni.”

Tavaszi szünet Prágában
Régi tervünket váltottuk valóra,
amikor a tavaszi szünetben kirándulást szerveztünk Prágába. A három napos túrán útba ejtettük Pozsonyt is. A csodálatos fekvésû várost idegenvezetô segítségével tekintettük meg. Elôször a várba sétáltunk fel, ahonnét különösen
szép a rálátás a hegyes-völgyes
Pozsonyra és a Dunára. A vár a folyó szintjétôl 74 m magasan áll, valósággal koronája a városnak.
Alakja szabályos négyszög, négy
sarkán sisakos toronnyal.

Hasonlóan a Budai Várhoz kapukon keresztül lehet bejutni. Mi a
bécsi kapun mentünk be. A vár korona tornyában ôrizték 1784-ig a
magyar koronát. Ezután nagy sétát
tettünk a történelmi belvárosban,
mely igen festôi. Utcái szûkek, de
éppen ebben rejlik a bája. Végigsétáltunk a koronázási útvonalon,
melynek során sok szép régi házat
láttunk. Megtekintettük a Szt. Márton dómot is, melynek tornyán az
aranyszínben ragyogó korona áll,
utalva a város egykori koronázási
székhely mivoltára.
Az idô gyorsan elszaladt és tovább kellett utaznunk, de jó volt kis
idôt eltölteni azon a helyen, ahol a
magyar történelem jelentôs eseményei zajlottak.
Következô úti célunk a cseh fôváros, Prága volt. Két éjszakát és
egy teljes napot töltöttünk itt. Városnézô sétánkat a vár (Hradzsin)
megtekintésével kezdtük. Lelkes
idegenvezetônk nem csak Prága
történetét mutatta be, hanem egész
Csehország múltját.
Csodálkozhattunk azon, mennyi
ponton kapcsolódik össze a mi történelmünk az övékével. Megnéztük a vár lovagtermét, az udvarán a
Sárkányölô Szt. György szobrot
(melyet a nyári táborunk során Kolozsváron is szeretnénk majd megnézni), a Szt. Vitus székesegyházat. Jártunk Prága zsidó városában,
Füredi Réka (8. a) a Vencel téren, átsétáltunk a híres

Károly-hídon. Utána az Óváros térre mentünk, mely tele volt turistákkal, mutatványosokkal és vásárosokkal. A teret szebbnél szebb polgárházak és paloták övezik. Uralkodó épülete a városháza. Tornyának falánál óránként összeverôdnek a turisták, hogy gyönyörködjenek az Orjol órajátékában. A tér
központjában áll a szép szecessziós
szobor, a Husz-emlékmû. Az épületek között kimagaslik a csipkés
tetejû Tyn-templom hatalmas ikertornyaival.
Délután pihenésképpen a Moldva folyón hajókiránduláson vettünk részt. Ezután szabadprogramként még bebarangolhattuk a várost.
Másnap hazafelé Brnóban
(Brünn) álltunk meg. Itt mindenki a
kiadott ismertetô és térkép alapján
önmaga fedezhette fel várost: a Szt.
Péter-Pál székesegyházat, a Kapucinus-templomot, a Redutát. A régi
városháza fôbejárata alatt megnézhettük a kitömött krokodilt (a brnói
sárkányt) és a brnói kereket.
A kapucinus templom kriptájában kapucinus szerzetesek mumifikálódott tetemét nézhettük meg.
Szellôztetô rendszere révén ugyanis állandó száraz levegô keringett a
kriptában, mely megôrizte a tetemeket.
A Szt. Jakab templom tornyának
ablakában egy vidám kisördög ül,
mely a csupasz hátsóját mutogatja
az átellenes templomnak.
A sok-sok felejthetetlen látnivaló
után életre szóló élménnyel tértünk
haza. Csehország számtalan látnivalót kínál, melyre kevés volt ez a
három nap, ezért reméljük, hogy
utunknak folytatása következik.
Köszönetünket fejezzük ki Baloghné Kanyó Mária tanárnônek az
út kifogástalan megszervezéséért
és Ludányi János buszsofôrnek a
balesetmentes vezetésért.
Gárdonyi Géza Általános Iskola
nevelôtestülete

Bim-Bam Francia Pékség ajánlata
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
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XIV. NÉPTÁNCFESZTIVÁL – 2006. május 27.
A fesztivál helyszíne: Dózsa György Általános Iskola – 3060 Pásztó, Nagymezô út 36.
FESZTIVÁL SZERVEZÔI:
Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány, Pásztó
Városi Önkormányzat, Pásztói Muzsla Néptánc és
Hagyományôrzô Egyesület
RENDEZVÉNY FÔVÉDNÖKE:
Sisák Imre Pásztó város polgármestere
F E S Z T I V Á L Z E N E K A R A : Esztam népzenekar

F E S Z T I V Á L T Á M O G AT Ó I :
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti
Kulturális Alapprogram, Sisák Imre polgármester, Volek
György önkormányzati képviselô, EGLO Magyarország Kft.,
Jevcsák OIL Kft., Mátravidéki Kulturális Alapítvány, Pásztó
és Vidéke Bûnmegelôzési és Vagyonvédelmi Alapítvány,
Agro-Produkt Kft., Állami Nyomda Rt.

PROGRAM

Gyermeknap
2006
Pásztó – május 28.
(vasárnap 10–20 óráig)
ROMKERT
Mini Vidámpark – Egész nap
Quad: 600 Ft
Trambulin: 400 Ft
Horgászat nyereménnyel: 400 Ft
Körhinta: 400 Ft
MÛVELÔDÉSI HÁZ ELÔTTI TÉR
Technikai sportok a Mûvelôdési
Ház udvarán – Egész nap
Mászófal: 400 Ft
Paint ball:100 Ft
10–12 óráig: Ügyességi játékok
célbadobás, horgászat, kosárra
dobás, bébi játszó – apró nyereményekért
10–10.45 óráig – Aszfalt rajzverseny kicsiknek és nagyoknak
díjazással
13–16 óráig – Kézmûves foglalkozások
arcfestés, gipszfestés, üvegfestés, agyagozás, gyöngyfûzés
Részvételi díj: 100 Ft /alkotás
papírmunkák – ingyenes

7.00 – 9.00 R E G I S Z T R Á C I Ó
Helye: Dózsa György
Iskola aulája
S Z Í N PA D B E J Á R Á S
Helye: Dózsa György
Általános Iskola aulája
9.00 – 9.30 M E G N Y I T Ó
Helye: az iskola aulája
Megnyitót mond: Sisák Imre
Pásztó város polgármestere
9.30 – 13.00
CSOPORTOK BEMUTATKOZÁSA
Helye: Dózsa György
Általános Iskola aulája
14.00 – 14.30 T Á N C H Á Z
Helye: az iskola aulája
15.00 E R E D M É N Y H I R D E T É S
15.30 S Z A K M A I É R T É K E L É S

tánccsoport Pásztó
8. LAJTORJA
néptánccsoport
Balassagyarmat
9. BÓBITA
néptánccsoport
Nagyréde
10. CSIBÉSZKE
néptánccsoport
Gyöngyös
II. korcsoport
1. VADVIRÁG
néptánccsoport
Pásztó
2. REVERINDA
néptánccsoport
Bélapátfalva
3. RÓZSAFA
néptánccsoport

Április 26-án a zeneiskola növendékeinek és tanárainak részvételével
nagy sikerû hangversenyt zajlott a
pásztói Mûvelôdési Házban. Nagyon kedves, bájos elôadásban hallottuk a szerzeményeket.

11–12 óráig – KÖLYÖKSZÍNHÁZ
– Lázár Ervin meséi
Fellépnek: a Dózsa Iskola Színjátszói és a M.E.S.E Színpad
A belépés: ingyenes
13.30–14.30 óráig – Karaoke
Verseny díjazással. A részvétel:
ingyenes
15–16.30-ig – Tátika verseny
zsûrivel, díjazással
Belépôdíj nézôknek: 100 Ft

Pónilovas
SÉTAKOCSIKÁZÁS
a városban: 250 Ft
Egész napos kirakodóvásár!
édesség, popcorn, rétes,
kürtôs kalács, amerikai hot dog,
fagyi, jégkása,
vattacukor, büfé, lufi,
óriási játék és ajándék vásár

I. korcsoport
1. NAPRAFORGÓ
néptánccsoport
Pásztó
2. FUSZULYKA
néptánccsoport
Héhalom
3. II. Rákóczi Ferenc
Általános és Mûvészeti Iskola néptánccsoportja Gyöngyös
4. SZÉLLELBÉLET
néptánccsoport
Szurdokpüspöki
5. KENDERIKE
néptánccsoport
Palotás
6. PACSIRTA
néptánccsoport
Jobbágyi
7. GARABONCIÁS nép-

Palotás
4. II. Rákóczi Ferenc
Általános és Mûvészeti Iskola néptánccsoportja Gyöngyös
5. KENDERIKE
néptánccsoport
Palotás
6. APRAJA néptánccsoport Pásztó
7. TÛZKERÉK
néptánccsoport
Gyöngyöshalász
8. ZERGEBOGLÁR
néptánccsoport
Kászonaltíz
9. Diósgyôri Alapfokú
Táncmûvészeti Iskola
ózdi néptánccsoportja
10. LÓKÖTÔ néptánccsoport Gyöngyös

Jótékonysági hangverseny

MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
NAGYTERME

17–17.45-ig – RICSI BOHÓC
mûsora ajándéksorsolással
Belépôdíj : 300 Ft
18 óra – Kölyök Mozi –
Cápasrác és Lávalány kalandjai
3 dimenziós vígjáték ajándék
3D-s szemüveggel.
Belépôdíj: 300 Ft

FELLÉPÉSI SORREND

A több éve hangszeren játszó fiatalok elôadása rendkívül élvezetes
volt. Ez szorgalmukat és tanáraik tudását dicséri. Igazi kuriózum volt
Orff: Ritmus rondo játék címû mûve, amely a gyerekek kitûnô ritmusérzékére, tapsra és dobogásra íródott. Népszerû zongoramûvek is felhangzottak, és az iskola fúvószene-

kara is nagy sikerrel szerepelt. Hallhattunk csodálatos erdélyi népdalokat kitûnô elôadásban. A rohanó
hétköznapokban ez a néhány óra zenehallgatás, kellemes feltöltôdés a
léleknek. A koncert a zeneiskola tanárainak Strauss: Kék Duna Keringôjével záródott, amely hab volt a
tortán, az est méltó befejezése.
Kár, hogy Pásztó tízezer polgára
közül mindössze száz zeneszeretô
ember jelent meg, hogy támogassa a
mûvészetet, a zenét, s ezzel az iskolát. Csodálatos délután volt. Köszönet érte diáknak, és tanítójának egyaránt. Bravo, bravissimo…!
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RECO Kft.
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