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Esküdtek a város szolgálatára

Megalakult az új képviselô-testület
Pásztón október 12-én tartotta
alakuló ülését az újonnan válasz-
tott képviselô-testület. A magyar
és az uniós himnusz elhangzása
után Volek György a testület kor-
elnöke köszöntötte a megválasz-
tott képviselôket és a vendége-
ket. Ezt követôen a helyi választá-
si bizottság elnöke ismertette a
választás eredményét. A város
8138 választásra jogosult polgá-
rából 5353 élt választói jogával,
amely 65,78 %-os részvételt je-
lent. 

A 49 képviselô-jelöltbôl 13
képviselôt választottak. A polgár-
mesteri tisztség elnyeréséért két
jelölt indult. A választás rendben
megtörtént, kifogást nem emeltek,
tehát érvényes és eredményes
volt. A város polgármesterévé a
szavazatok 58,97 százalékával Si-
sák Imrét (Fidesz-KDNP-MDF-
Nemzeti Kör) választották. Ön-
kormányzati képviselô tisztet

nyert: dr. Becsó Károly Csaba
(Fidesz-KDNP), Édes Attila (Fi-
desz-KDNP), dr. Gajdics Gábor
(Fidesz-KDNP), dr. Halász István
(Fidesz-KDNP), Káposzta Csaba
(Fidesz-KDNP-MDF-Nemzeti
Kör), Kôszegi Pál (Fidesz-
KDNP), Kriston Péter (Fidesz-
KDNP), Krámer László (MSZP),
Molnár István (Fidesz KDNP-

MDF-Nemzeti Kör), dr. Nyíri Fe-
renc Béla (független), Reviczki
László (MSZP), Tari Ottó János
(MSZP), Volek György (MDF-
Nemzeti Kör).

A megválasztott polgármester
és a képviselôk megbízólevelük
átvétele után letették a hivatali es-
küt a város szolgálatára. 

Sisák Imre az eskütételt követô-

en köszönetet mondott a város la-
kosságának, hogy harmadik alka-
lommal is bizalmat szavaztak szá-
mára és ígéretet tett arra, hogy az
esküjében foglaltak szerint szol-
gálni fogja Pásztó, Hasznos és
Mátrakeresztes lakóit. Beszédé-
ben visszatekintett a nyolc évvel
ezelôtti választásokra, az akkori
városhelyzetre és a két ciklus alatt
elért eredményekre. Szólt arról,
amit kampányában is hangsúlyo-
zott, hogy milyen feladatokat kí-
ván megvalósítani. Fontosnak
ítélte meg a pásztói kórháznak a
jelenlegi formájában történô meg-
maradását és az uniós pénzekbôl
való továbbfejlesztését. Kiemelte,
hogy a megye városai közül Pász-
tó az egyetlen, amely a nem köte-
lezôen ellátandó feladatok kereté-
ben mûködteti intézményeit, gon-
dolva itt a kórházra, a gimnázium-
ra, valamint a zeneiskolára. A pol-
gármester kiemelte, hogy a város

Emlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcra 

Hála tettükért, bátorságukért
Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 50. évfordulójának tisz-
telgô megemlékezése a városhá-
za nagytermében ünnepi testületi
üléssel kezdôdött. Sisák Imre pol-
gármester köszöntôjében méltat-
ta az 1956-os forradalom és sza-
badságharc eseményeit, üzene-
tét, pásztói résztvevôit, mártírjait:
Alapi László és Geczkó István ér-
demét, amelyért a város posztu-
musz díszpolgári címet adomá-
nyozott.

Tóth Miklós, Kiss Antal, Kele-
men Károly bátorságát emlékla-
pon örökítették meg. Az elismeré-
seket a nevezettek családtagjai és
hozzátartozói vették át. 

Ezután a Hôsök parkjában, a
Szentlélek temetô melletti emlék-
mûnél folytatódott a tiszteletadás,

az emlékezés koszorúinak elhe-
lyezése az önkormányzat, intéz-
mények, szervezetek, pártok kép-
viseletében. Az emlékezô tiszte-

letadásokon részt vett és koszorút
helyezett el az emlékmûnél a fran-
ciaországi Ruffec – Pásztó test-
vérvárosának – alpolgármestere

Christian Lépine és felesége.
– „Úgy született a szabadság,

hogy pesti utcán hullt a vér” szól a
részlet Tamási Lajos: Piros a vér a
pesti utcán címû versébôl. 50 év-
vel ezelôtt 1956. október 23-án
kedden úgy döntött a magyar
nemzet, hogy nem tûri tovább a
kommunizmus hazugságait és le-
tépi magáról a láncokat. És való-
ban azon a szabadságtól mámoros
éjjelen eldördültek az elsô lövések
s gyilkoltak a gyûlölt ÁVH-sok.
Mi mai magyarok itt Pásztón és
szerte az országban a világtörté-
nelem legtisztább forradalmát ün-
nepeljük a mai napon, amely a
XX. századi Európa felszabadítá-
sának és újra egyesítésének alap-
kövévé vált – mondta emlékezô
beszédének bevezetéseként Sisák

folytatás a 3. oldalon

folytatás a 2. oldalon

Sisák Imre polgármester esküt tesz

Városi képviselôk a fáklyás felvonulás élén



A város önkormányzata kegyeleti
megemlékezést tartott az aradi
vértanúk tiszteletére október 6-án
az 1848-49-es emlékparkban. 

A himnusz elhangzása után
Bottyán Zoltán nyugalmazott kö-
zépiskolai tanár mondott megem-
lékezô beszédet, történelmi átte-
kintést adva az akkori események-
rôl és összefüggéseirôl. Kiemelte,
hogy az aradi vértanuk, akik több
nemzeti fiai voltak, mégis egy cé-
lért összefogva a magyar szabad-
ságért harcoltak.

A megemlékezô beszédet köve-
tôen dr. Fila Lajos prépost imával
áldotta meg az aradi vértanukat. 

A tiszteletadás végeztével a vá-
ros önkormányzata, intézményei,
pártok és civil szervezetek képvi-
selôi helyezték el a megemlékezés
koszorúit az emlékmûnél.

Imre polgármester.
A továbbiakban arról beszélt,

hogy a felszabadítókból megszál-
lókká vált szovjet hadsereg végle-
ges kivonulását több mint 45 év
után, csak Antall József néhai ma-
gyar miniszterelnök harcos kiállá-
sa tudta véghezvinni. Az ô javas-
latára mondták ki 1990. június 7-
én Moszkvában a varsói szerzô-
dés végleges felülvizsgálatát, s
egyszersmind a megszûntetését.
Ennek eredményeként hagyta el
1991. június 19-én végre az utolsó
szovjet katona is Magyarországot. 

Szólt arról is, hogy 16 évvel a
rendszerváltást követôen jogosan
kérdezhetnénk, hogy a mai napon
33 év eltelte után megbánták-e tet-
tüket azok, akik 33 évig tagadták,
gyalázták, elhallgatták és be-
mocskolták a forradalmat. A kér-
dés megválaszolatlan marad, de
tettével és lelkiismeretével egy-
szer mindenkinek számot kell vet-
nie, legkésôbb az égi bíró elôtt. Mi
mai emlékezôk nem elég, ha csak
filozófiai gondolatokat szónoko-
lunk el az 50. évfordulón. 1956.
októberének, novemberének tör-
ténelmi eseményeit mindannyi-
unknak ismerni és hirdetni kell. 

Október 23-án Pásztón, szaba-
don emlékezve és a hazugságot
megvetve fejet hajtunk 1956. hô-
sei és mártírjai elôtt. A Képviselô-
testület döntésének megfelelôen a
mai napon 1956. pásztói mártírja-
it, Alapi Lászlót és Geczkó Istvánt
a város Díszpolgárává avattuk,
széttörve végre a hazugság pász-
tói béklyóját. Mi városunk mai
polgárai tartottunk bûnbánatot a

bûnösök helyett. 
Alapi László, Geczkó István,

Tóth Miklós, Kis Antal és Kele-
men Károly a Kövicses patak vas-
úti hídjának felrobbantásával nem
ártatlan emberéleteket akartak ki-
oltani, hanem a Szovjetunió
gulágjainak poklára ítélt magyar
forradalmárokat akarták meg-
menteni a deportálástól. 

Hála tettükért és bátorságukért.
Éljen örökké a hôsök emléke, él-
jen a szabad Magyarország és
vesszen a hazugság! – ezekkel a
gondolatokkal fejezte be megem-
lékezô beszédét Sisák Imre pol-
gármester. 

Ezt követôen az emlékezô kö-
zösség és a szabadságharcosok
hozzátartozói fáklyás felvonulás-
sal mentek a városi Mûvelôdési
Központba. Itt 17 órakor „1956”
címen ünnepi díszelôadáson mu-
tatták be a forradalom eseményeit

a Szabad Ötletek Színházának
mûvészei. A forradalom és sza-
badságharc 50. évfordulójának

rendezvénye a Szent Lôrinc plé-
bánia templomban megemlékezô
szentmisével zárult. 
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Tiszteletadás a vértanúknak

Emlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcra 

Hála tettükért, bátorságukért

Emlékezés pillanatában a mártírok özvegyei, lányai, barátai

A pásztói mártírok hozzátartozói

Bottyán Zoltán emlékezik az 1848-
49-es emlékparkban Az ünnepségen résztvevôk egy csoportja az emlékmû elôtt

folytatás az 1. oldalról



Gólyabál

Pásztón a Mikszáth Kálmán Gim-
názium elsôseinek gólyabáljára
került sor a Teleki László Mûve-
lôdési házban. A rendezvényen az
iskola vidám játékos programok-
kal fogadta soraiba az elsôsöket.
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Szôlô és bor
ünnepe

Második alkalommal rendezték
meg a szôlô és a bor ünnepe kere-
tében az egész napos hagyomány-
ôrzô fesztivált. A program szent-
misével kezdôdött, majd a pásztói
öntevékeny csoportok mûsort ad-
tak a szabadtéri színpadon. A nap
legszínpompásabb jelenete a szü-
reti felvonulás volt, mintegy 350
felvonulóval, köztük lovasok, fo-
gatok és hintók, a kisbíró, a népvi-
seletes és maskarás mulatozókkal.
A fesztivál a késô esti órákban fe-
jelôdött be sztárvendégek fellépé-
sével.

intézményeinek mûködôképessé-
gét a jelenlegi szinten fenn kell
tartani.

Továbbá beszélt arról a három
feladatról, amely az uniós pénzek-
bôl kell, hogy megvalósuljon, így
a pásztói kórház struktúra átalakí-
tásáról, Pásztó és a 25 környezô
település kül- és belvíz elvezetési
rendszer kialakításáról, valamint
a városközpont rehabilitációjáról.
Beszéde végén Pál Apostolnak az
efezusiakhoz írott levelébôl idézte
„Felhívás az egységre” címû feje-
zetet. 

A testület döntött a polgármes-
ter illetményérôl, amely 499.500
Ft, költségtérítésének összege
149.850 Ft. Megválasztották az
ügyrendi bizottság elnökének dr.
Gajdics Gábort, tagjainak dr. Ha-
lász Istvánt, dr. Nyíri Ferencet és
Kôszegi Pált. 

A város társadalmi megbízatású
alpolgármesterévé egyhangúlag
dr. Becsó Károlyt választották,
aki ezután letette az esküt. A kép-
viselô-testület az alpolgármester
illetményét és költségtérítési ösz-
szegét 240.500, illetve 48.100 fo-
rintban határozta meg. 

Sisák Imre polgármester meg-
köszönte Kriston Péter eddigi al-
polgármester munkáját, aki a me-
gyei közgyûlés alelnöke lett. Az
alakuló ülés a Szózat eléneklésé-
vel ért véget. 
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Megalakult az új képviselô-testület

Megalakulása után, már a hetedik
napon, október 19-én rendkívüli
képviselô-testületi ülést tartott a
városi önkormányzat. Több téma a
döntések mielôbbi meghozatalát
tette szükségessé. 

Elsôként az egészségügyi ellátó
rendszer átalakításának – a városi
kórház – támogatására kiírt pályá-
zat benyújtásáról határoztak Sisák
Imre polgármester és dr. Boczek
Tibor igazgató elôterjesztésében.
Tudniillik a kormány döntése ér-
telmében októbertôl havonta 110
millió forintot vonnak el összesen
a Nógrád megyei kórházaktól. Eb-
bôl a pásztói Margit Kórházat 18,2
millió forint elvonás érinti, amely
ez év végéig 54,6 millió forintot
tesz ki. A bevételkiesést Pásztó ön-
kormányzata részben azzal kívánja
pótolni, hogy a balassagyarmati és
a salgótarjáni kórházzal közösen
pályázik egy maximum 200 millió

forintos támogatásra, amelyet az
intézmények 2007. márciusáig
használhatnak fel. Mindezek érde-
kében megtárgyalták a Margit
Kórház átvilágításáról a Perfekt
zRt. által készített szakértôi véle-
ményt. A testület elfogadta az ön-
kormányzat szervezeti és mûködé-
si szabályzatának módosítását dr.
Gajdics Gábor ügyrend-bizottsági
elnök elôterjesztésében. Ezután
döntöttek a bizottságok elnökei-
nek, tagjainak és a tanácsnokok
megválasztásáról. Az új testület a
korábbi hat bizottságot összevon-
va, négyet alakított ki, valamint
három tanácsnoki pozíciót hozott
létére. Hasznos és Mátrakeresztes
településrészek tanácsnoka Mol-
nár István lett, a civil kapcsolatok
tanácsnoka Kôszegi Pál, a kor-
mányzati és kistérségi kapcsolatok
tanácsnoka pedig Reviczki László.

Az intézményirányítási és szoci-
ális bizottság elnöke Édes Attila,

tagjai: Volek György, Kriston Pé-
ter, Molnár István, Krämer László,
nem képviselô tagjai: Oláhné
Csákvári Gabriella, Éles Istvánné,
Forsterné dr. Szabó Irén, Tóth
Lászlóné. A pénzügyi bizottság el-
nöke: Volek György, tagjai: Ká-
poszta Csaba, Kriston Péter, Re-
viczki László, nem képviselô tag-
jai: Tari István, Kádárkuti Zsolt.
A településfejlesztési bizottság el-
nöke: dr. Halász István, tagjai: dr.
Gajdics Gábor, Édes Attila, Tari
Ottó, nem képviselô tagja Bíró
Márk. 

A képviselôk ez alkalommal a
mûvelôdési ház felújításával, illet-
ve a mátrakeresztesi partfal helyre-
állításához szükséges közbeszer-
zési pályázat kiírásával kapcsolat-
ban, valamint a városi területek re-
habilitációjáról a megvalósítható-
sági tanulmány és akcióterv véle-
ményezô munkacsoportjának ala-
kításáról is határoztak.

Rendkívüli testületi ülés 

Pályázat az egészségügy támogatására

folytatás az 1. oldalról

Fogadalmat tesznek az új képviselôk

A városi önkormányzat új képviselô-testülete

„Zöld óvoda”
a Környezetvédelmi valamint az
Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um a „Zöld Óvoda” címet adomá-
nyozta a pásztói Százszorszép
óvodának. A cím és logó haszná-
latára három évig lesznek jogosul-
tak, mivel az intézmény helyi ne-
velési programjában kiemelt sze-
repet kap a környezeti nevelésé, a
természet felfedezése, szeretete,
védelme, a környezetbarát szem-
lélet mód kialakítása.



4 EMLÉKEZET 2006. október

A címben szereplô fogalmakat
az elmúlt ötven év alatt rendszere-
sen használták, ki-ki világnézete
vagy politikai meggyôzôdése sze-
rint, hol így, hol úgy, szûkebb tár-
saságban vagy hivatalosan. – Nem
tagadom, magam is így tettem! 
A történelem órákon a hivatalos
meghatározást mondtam és kértem
a tanulóktól. A nyolcvanas évek-
ben még érettségi tétel is volt, s
„természetesen” az ellenforrada-
lom eseményeit kellett visszaidéz-
ni a maturandusoknak.

1956 ôszén végzôs fôiskolai
hallgató voltam Szegeden. – Ami-
kor október 20-án gondtalanul, fel-
szabadultan mulattam szülôfalum-
ban a gyerekkori barátom lakodal-
mában, nem gondoltam, hogy 8-10
nap múlva fegyverrel a vállamon
nemzetôrként járôrözök egy évfo-
lyamtársammal Szeged valame-
lyik utcáján. – Szerencsére soha-
sem kellett használni a dobtáras
géppisztolyt. Az elsô napokban – a
budapesti hírek hatására – rendsze-
resen felvonultunk, tüntettünk. 
A legtöbbet azt skandáltuk, hogy
„Ruszkik haza!”, „Kádárt a párt
élére!” – November másodikán
már alig voltak a kollégiumban.
Nem volt oktatás, s ment mindenki
haza. Miután leszereltem a nem-
zetôrségbôl, vagy leadtam a fegy-
verem és az igazolványom, elin-
dultam valamilyen jármûvet kerí-
teni, amelyen eljuthatok Pestig. –
Szerencsém volt, egy ponyvás te-
herautón már többen is voltak, ne-
kem is jutott hely rajta, estére már
Kecskeméten voltunk. Másnap
egy katonai dzsipre kéredzkedtünk
fel. Ez egészen a fôvárosig vitt
bennünket. Dunaharaszti közelé-
ben találkoztunk elôször szovjet
katonákkal. A tököli repülôtéren
szálltak le azok a gépek, amelye-
ken a teherautókat és az ágyúkat
szállították Magyarországra, s har-
madikán délután ezek az egységek
kerítették be Budapestet. Szeren-
csére velünk nem törôdtek, s így
jutottunk el a Boráros térig. Pesten
csend és nyugalom volt. Egyikünk
sem gondolta, hogy negyedikén
hajnalban ismét ágyúdörej rázza
meg a házakat és az embereket.
Nemcsak a fôvárosban, hanem a
közeli falvakban is. Kádár szolno-
ki rádiószózata volt a legnagyobb
csalódás!

1957 decemberében kerültem
Pásztóra, „népgazdasági érdekbôl”
helyeztek Szurdokpüspökibôl a
gimnáziumba tanítani. Ott „feles-
legessé” váltam, mert visszahe-

lyeztek egy nyugdíjba küldött taní-
tót, Pásztóról pedig fegyelmivel el-
küldtek két tanárt, s helyükre jöt-
tünk Korpás József kollégával.

Az egy évnél korábbi esemé-
nyekrôl alig esett szó, pedig a tanít-
ványaim között ketten is voltak,
akik szó szerint szenvedô alany-
ként élték meg 56 vérzivataros
napjait. A tantestületben elôször
Nagy Imre és társai kivégzése döb-
bentett meg mindenkit, mert 1958-
ban az ún. Politikai stabilizáció
idején semmi nem indokolta már a
véres bosszút. – Ennek persze ma-
gunk között hangot is adtunk. –

Évtizedek teltek el, amikor a tan-
órán nyíltan is hasonlóan nyilat-
koztam, s bátran vállaltam, hogy a
tüntetô diákok és munkások egyál-
talán nem voltak ellenforradalmár-
ok, se azok a nemzetôrök, így én
sem, akik október végén és novem-
ber elején fegyverrel biztosították
a rendet és a nyugalmat, városon és
falun egyaránt. – Utólag is csodál-
kozom, hogy semmi bántódásom,
semmi következménye nem lett
ennek a „nyilatkozatomnak”.

A pásztói 56-os eseményekkel
csak az utóbbi hónapokban ismer-
kedtem meg. A szemtanúk vissza-
emlékezése mellett levéltári anyag
is igazolja, hogy ôsztôl tavaszig iz-
galomban éltek az emberek a rend-
ôri kihallgatások és kivégzések
miatt.

Mi is történt valójában? A buda-
pesti és salgótarjáni demonstráci-
ók hatására – kissé megkésve – ok-
tóber 27-én Bago István és Tóth
István kezdeményezésére felvonu-
lásra került sor, amelynek során le-
döntötték a szovjet emlékmûvet.
Az egyik középiskolás lány,
Schleicher Mária itt mondta el a
Nemzeti dalt, amiért november 4-e
után többször is bevitték a rendôr-
ségre, és annyira megverték, hogy
még hetek múlva is kék foltok tar-
kították a testét. A volt osztálytár-
sak közül többen is látták ezeket, s

ma is megdöbbenéssel emlegetik a
rendôri brutalitást. – A tüntetôk ké-
sôbb egy álhír hatására, mely sze-
rint a járási rendôrkapitányságon
tizenkét diákot tartanak fogva, a
rendôrség elé mentek és követelték
a fiatalok szabadon bocsátását. 
A kapitányság vezetôje távozásra
szólította fel az embereket, s ami-
kor azok nem engedelmeskedtek,
golyószóróval riasztó lövéseket
adtak le, és könnyfakasztó gráná-
tokat dobtak a tömeg közé, amely a
váratlan esemény hatására még in-
kább felbôszült, feltörték az ajtót,
behatoltak az épületbe és a lövöl-

dözôket lefegyverezték. A rendôri
szervezet helyébe ideiglenes rend-
ôri nemzetôrség alakult.

Ennek a napnak két tanítványom
– két lány – tragikus sorsa igazi
mementó! Brundáné Schleicher
Mária 1984 óta nyaki és agytrom-
bózisban szenved. A rendôri ütle-
gelés bizonyosan döntô szerepet
játszik a mai állapota, a bénulás ki-
alakulásában. Hónapok óta kór-
házban van. Juhászné Sallay Éva a
rendôrségnél sérült meg. Ma is úgy
él az emlékezetemben, hogy kissé
mindig sántított. A ’90-es években
a kórházi tüntetés idején már toló-
kocsiban ült, s nemsokára meghalt.
Nincsenek véletlenek!

A következô napokon Pásztón
is községi forradalmi bizottság ala-
kult, az üzemekben és az állami
gazdaságban pedig munkástaná-
csokat választottak. A szétesett
rendôri apparátus következtében
meglazult közrend és közbizton-
ság helyreállítása érdekében no-
vember 1-én Pásztón is megalakult
a nemzetôrség, amelynek Csaba
Gábor testnevelô tanár lett a pa-
rancsnoka. Katonák, rendôrök és
katonaviselt tekintélyes férfiak let-
tek az új fegyveres testület tagjai.
Valójában alig került sor komo-
lyabb „bevetésre” és intézkedésre,
mert a november 4-i szovjet kato-
nai beavatkozás hírére Csaba Gá-

bor megszûntnek nyilvánította a
nemzetôrséget. 

A Járási Nemzeti bizottság no-
vember 3-án alakult meg, s annak
ellenére, hogy a régi vezetôk ha-
marosan visszatértek, csak decem-
ber 7-én mondták ki a községi for-
radalmi bizottsággal együtt a tevé-
kenységük beszüntetését.

A december 8-i salgótarjáni sor-
tûznek többen is szemtanúi voltak
az ott dolgozó pásztóiak közül. –
Alapi László gépkocsivezetô is a
tragédia színhelyén volt. Amikor
hazajött Pásztóra, úgy döntött, itt
az alkalom, hogy a december 5-én
szerzett robbanóanyagot felhasz-
nálja. Társaival, Geczkó Istvánnal,
Kelemen Károllyal, Kiss Antallal
és Tóth Miklóssal a mátraszôlôsi
kôbányában két gépkocsival 40 kg
paxitot, 370 darab gyutacsot, 3 ka-
rika gyújtózsinórt hoztak el. Este
fél 11-kor hajtották végre a rob-
bantást Pásztó és Szurdokpüspöki
közötti vasúti hídon, melynek a
tartóoszlopai annyira megsérültek,
hogy a közlekedés csak december
10-én 14 órakor indulhatott meg a
helyreállítás után. Az akcióban
csak Geczkó István és Kiss Antal
vett részt, mivel a többieknél vagy
családi összejövetel volt, vagy
mint például Alapi Lászlót a fele-
sége nem engedte el. 

A rendôrség hónapokig nyo-
mozott az elkövetôk után. Többe-
ket gyanúsítottak, kínzással és ve-
réssel akarták megtudni a „titkot”.
Végül tavasszal, április 24-én vet-
ték ôrizetbe az igazi tetteseket, aki-
ket a Budapesti Katonai Bíróság
május 6-án elítélt. Alapi Lászlót és
Geczkó Istvánt még aznap kivé-
gezték, Kelemen Károlyt, Kiss
Antalt és Tóth Miklóst kegyelem-
bôl tizenöt év börtönbüntetésre
ítélték, ebbôl hatot töltöttek le, mi-
vel 1963-ban amnesztiával kisza-
badultak. Rajtuk kívül Bagó Ist-
ván, Csaba Gábor, Mátyás István,
Nagy István és Tóth István került
néhány évig börtönbe. Mások köz-
biztonsági ôrizettel, majd rendôr-
hatósági felügyelettel „úszták
meg” az ’56-os szereplésüket.

Nem volt könnyû az otthon mar-
adottak sorsa sem. A gyerekekrôl
az anyáknak egymagukban kellett
gondoskodni. Ha tudtak, ha volt
munkájuk! De tudtak, mert lett
munkájuk, mert az anyák addig
mennek, kilincselnek, amíg célt ér-
nek. Ezt láttam Geczkóné munka-
könyvi bejegyzéseiben is! – A „bû-
nösök” gyermekei is hátrányt
szenvedtek, még az iskolai napló-
ba is bekerült az „x” jel, ami a to-
vábbtanulásukat nehezítette.

Napjainkban újra és újra fejet
hajtunk az ’56-os mártírok emléke
elôtt. Életük, helytállásuk és tragé-
diájuk maradjon meg mindannyi-
unk számára makulátlan emberi
tettnek!

Pintér Nándor

In memorian 1956

Forradalom-Ellenforradalom
Népfelkelés-Szabadságharc
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Október elsô napján izgalmakkal
teli 24 órát éltek át azok a jelöltek,
akik a helyi önkormányzatokban
valamilyen tisztséget szerettek
volna vállalni, s így elindultak a
választások hol simább, hol gö-
röngyösebb útjain. Sisák Imre
Pásztó régi, új polgármestere ru-
tinos jelöltnek számít, hiszen im-
máron negyedszer mérettette
meg magát képviselôként, illetve
polgármesterként. Arra kértük,
értékelje a választások eredmé-
nyét. 

A jelmondatom a választási
küzdelmek során a mindenki által
ismert „Pásztó a pásztóiaké” jel-
mondat volt. Két héttel a helyha-
tósági választások után most már
nyugodtan megállapíthatjuk,
Pásztó a pásztóiaké maradt. Több
mint egy éves küzdelem végére
került pont. Az ellentábor jó hosz-
szú hajrát nyitott, amelynek a vé-
gére belefáradt a küzdelembe. Én
természetesen lezártam az elmúlt
12 hónap eseményeit, amelyben
bizony a tisztesség, becsület, er-
kölcs, etika szabályait velem
szemben sokszor és sokféle mó-
don felrúgták. 

Ma már a régi sláger egyik sora
jut csak az eszembe, mely szerint
„csak a szépre emlékezem”.
Örömmel tölt el az a tény, hogy
Pásztón a választópolgárok közel
66 százaléka nyilvánított véle-
ményt 2006. október 1-én. Jólesô
érzés, hogy a megjelentek mint-
egy 59 százaléka, 3127 pásztói-
hasznosi-mátrakeresztesi ember-
társam erôsített meg a polgármes-
teri tisztség továbbvitelében. Az
elmúlt nyolc év küzdelmeit és erô-
feszítését siker koronázta. Meg-
gyôzôdésem, hogy ez az ered-
mény, s az, hogy immáron har-
madszor választottak meg a pász-
tóiak polgármesternek, nem csak
nekem szól, hanem annak a kö-
zösségnek, amely az elmúlt nyolc
évben következetesen támogatott.
Itt szeretnék köszönetet mondani
munkatársaimnak, az engem tá-
mogató képviselôknek, de azok-
nak is, akik jobbító szándékú el-
lenvéleményükkel segítették a po-
zitív döntések meghozatalát, a hi-
vatal és az intézmények dolgozói-
nak és természetesen polgártársa-
imnak. Egyúttal azt kérem min-
dannyiójuktól, hogy az elkövetke-
zendô négy évben is támogassák
városépítô munkámat. 

– A Képviselô-testület összeté-
tele is kedvezôen alakult az Ön
számára, gondolom így sokkal
könnyebb lesz az elkövetkezendô
négy év munkája.

– Az alapos és kitartó munka, a

nagyot mondás helyett, az igaz
mondás és a pásztóiakkal való
szoros együttmûködés meghozta
az eredményét. Mikszáth jó paló-
cai nem egy könnyen vezethetôk
félre, ezt tükrözik a helyhatósági
választások eredményei Pásztón.
Az immár 14 fôre csökkent Kép-
viselô-testületben 10 a FIDESZ
MPSZ-KDNP, az MDF és a Nem-
zeti Kör Pásztóért Egyesület által
támogatott képviselô került be.
Meggyôzôdésem, hogy nem csak
a pártok, hanem a jelöltek kivá-
lasztása is döntô szerepet játszott
a választópolgárok körében. Nagy
örömömre szolgál, hogy a pásztó-
iak megértették azt, hogy a város-
részek érdekeinek érvényesítése
milyen fontos számunkra, így
hasznosi és mátrakeresztesi kép-
viselôk is szerephez juthattak.
Ami viszont kissé szomorúvá
tesz, hogy a rendszerváltást köve-
tô testületek munkájában most
elôször nem vesznek részt höl-
gyek. Természetesen a bizottsá-
gok összeállításánál erre is figye-
lemmel leszünk. 

– Polgármester úr esetében nem
valamiféle új kezdetrôl, pusztán
átmenetrôl beszélhetünk, de ter-
mészetesen szeretnénk megismer-
ni a jövôre vonatkozó elképzelése-
it. Milyen terveket kívánnak meg-
valósítani az új Képviselô-testü-
lettel?

– Valóban a folyamatosság áll
fenn az én esetemben, de azért új
elképzelések bôven vannak. Az
elsô és legfontosabb, hogy 2006.
október 1-vel a választási kam-
pánynak vége, nem azt kell keres-
nünk mi az, ami szétszakít, hanem
az összetartozás és az együttmû-
ködés kell, hogy meghatározza az

elkövetkezendô négy évet, még-
hozzá 9975 pásztói állampolgár és
a kistérség további 25 településé-
nek közel 30 ezer lakója érdeké-
ben. Mindenáron meg kell ôriz-
nünk városunk mûködôképessé-
gét még ebben az igen nehéznek
ígérkezô négy esztendôben is. So-
kan el sem tudják képzelni, mi az
a konvergencia program, amit raj-
tunk egyszerû állampolgárokon
hajtanak be, akik nem vagyunk fe-
lelôsek az elmúlt több mint négy
év felelôtlen kormányzati munká-
jáért és pazarló gazdálkodásáért.
A választási kampányban azt ígér-
tem, hogy a pásztói állampolgár-
oknak biztosítjuk az alkotmányos
alapelveknek megfelelô közszol-
gáltatásokat, az egészségügy, a
szociális ellátás, az oktatás, a köz-
mûvelôdés, a közigazgatás, a köz-
biztonság és a civil szféra terüle-
tén. Nos úgy gondolom kemény
küzdelem lesz, hiszen elegendô
csak az egészségügyi reformnak
álcázott az egészségügyet szétve-
rô kormányzati intézkedésekre
gondolni. Ma nem pusztán talál-
gatás, hanem az egészségügyi
kormányzat elképzelése, hogy a
164 kórházból tucatjával kíván-
nak bezárni, vagy krónikus ápolá-
si intézménnyé átminôsíteni jól
mûködô kórházakat. Természete-
sen nem adjuk fel a harcot, jól le-
het a küzdelem eléggé egyenlôt-
len, hiszen most nem az 1995-96-
os évek direkt bezárási akcióját
indították el. Most pusztán csak
annyi történik, hogy „2006. októ-
ber 1-tôl 110 millió forintot von-
nak el havonta a pásztói, a salgó-
tarjáni és a balassagyarmati kór-
házaktól”! 

Az egészségügyet szétverni vi-
szonylag egyszerû mutatványnak

ígérkezik, de azt újra helyrehozni
már nem lehet. Úgy látom, hogy
mindenféle magasztos eszmétôl
vezéreltetve csak egyetlen dolog
nem számít az egészségügyi ellá-
tórendszert átalakító kormányzat-
nak, mégpedig a beteg. Nincs re-
cept a probléma megoldására, de
mindent megteszek a megye há-
rom kórházának megmentésére
irányuló kompromisszumos kiút
keresés érdekében, úgy is, mint a
Nógrád Megyei Közgyûlés
Egészségügyi és Szociális Bizott-
ságának az elnöke. 

A megmaradás mellett rendkí-
vül fontos az Európai Uniós pá-
lyázatok elnyerése. A kórház úgy-
nevezett geriátriai részlegének a
kialakítása (idôskori betegségek
gyógyítása és megelôzése) az
egyik fontos pályázati lehetôség.
A térségi együttmûködés rendkí-
vül fontos feladat számomra,
amelynek két lépése is meghatá-
rozható. Az egyik az a 14 milliárd
forintos Uniós pályázati lehetô-
ség, amely Pásztó és a hozzátarto-
zó 25 település bel- és külterületi
vízrendezési projektjét foglalja
magába, a másik pedig a Dél-
Nógrádi települések komplett
szennyvízcsatorna hálózatának a
kiépítése. Számomra azonban a
legizgalmasabb feladat Pásztó vá-
rosközpontjának a rehabilitációja,
amely szintén milliárdos nagyság-
rendû fejlesztést eredményezhet.
A piac, a közterek, közparkok, ját-
szóterek, zöldfelületek, sétáló ut-
cák kialakításával a közintézmé-
nyek felújításával Pásztó igazi ék-
köve lehet a Nyugat-Mátrának. 

Természetesen rendkívül fontos
a szennyvízberuházást követôen
az utak, járdák helyreállítása is.
Pásztó városrészei nélkül csak fél-
karú óriás. Hasznos és Mátrake-
resztes fontosságát mi sem bizo-
nyítja jobban, hogy szándékom
szerint a testület új tisztséget is
létrehoz, az úgynevezett telepü-
lésrészek tanácsosa címmel,
amely a városrészek érdekérvé-
nyesítését szolgálja majd. 

A kormányzati megszorítások
számunkra is azt jelzik, hogy ta-
karékos gazdálkodást kell folytat-
nunk, ezért az alpolgármester tár-
sadalmi megbízatásban tölti be
tisztségét és a korábbi hat bizott-
sággal szemben csak négy fog to-
vább mûködni. 

Az elkövetkezô négy évben
minden erômmel a pásztói-
hasznosi és mátrakeresztesi csalá-
dok megelégedésére szeretném
végezni munkámat, melyhez ké-
rem minden embertársam segítsé-
gét – zárta mondandóját Sisák Im-
re polgármester.

Pásztó a pásztóiaké volt és az is maradt!
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A U T Ó
CENTRUM
PÁS Z TÓ

GUMISZERVIZ
AUTÓMOSÓ
AUTÓSZERVIZ
KAROSSZÉRIA
J A V I T Á S
F É N Y E Z É S• karambolos autók szakszerû javítása modern gépekkel

• hôkamrás fényezés, színkeverés
• teljes körû biztosítási ügyintézés

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

Villanyszerelési anyagok, vezetékek, csatornák,

kapcsolók nagy választékban kaphatók

AZ ÉMÁSZ által elôírt fogyasztásmérô szekrények 

Hensel és Ganz típusok minden típusa kapható.

Megrendelésre gyors beszerzést biztosítunk!

Elektromos 

kéziszerszámok 

(flex, HILTI, 

SKYL, stb.) 

és Hajdú mosógép,

centrifuga javítása!

CARIVA kapcsolók 

315 Ft-tól!

Egyszerû 

mennyezetlámpák,

függesztékek, 

burák, 

spot-ok is 

kaphatók!

ELEKTELEKT RROONN
VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET

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

Nagyobb alapterületen, szélesebb áruválasztékkal!

Elektromos szerszámgépek
Kézi szerszámok

Csavar, zár, vasalás
Háztartási gépek, tartozékok

Híradástechnika
Elektromos mosógépek
Sporthorgászat, játék

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

EZER
CIKK

EZER
KÍNÁLAT!
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Kényelem

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

• ülôgarnitúrák
• franciaágyak
• kisbútorok

• gardróbok
• szekrénysorok
• konyhabútorok

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

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

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

Színes, ötletes kiadványok!



EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
A  P Á S Z T Ó  É S  V I D É K E  I P A R T E S T Ü L E T
3060 Pásztó, Nagymezô út 2. I. emelet Tel.: (32) 563-130, 563-131
Tel./fax: (32) 460-102, email: iposzpaszto@globonet.hu

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZET az alábbi szolgáltatásait
ajánlja ÖNKÉNTES tagság és tagdíj fizetés ellenében:

A vállalkozással kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás: 
ADÓ ügyek – Társadalombiztosítási ügyek – Foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés, tanács-
adás, nyomtatványok kitöltésében gyakorlati segítségnyújtás.

Egyéb vállalkozással kapcsolatos szolgáltatások: Vállalkozói szerzôdések, árajánlat, szám-
la készítés, peres ügyekben tanácsadás, vállalkozói szabályzatok készítése, munka- és tûzvédel-
mi elôírásokkal kapcsolatos felvilágosítás, hitelezési ügyekben tanácsadás, általános ügyviteli te-
vékenységben segítségnyújtás, Széchenyi-kártya, oktatás szervezés
Térítés ellenében végzett szolgáltatások: 
Vállalkozások komplett könyvelése (Tel.: 563-131) – Különféle vizsgák – Tanácsterem esetenkén-
ti használata – Telefonhasználat, FAX küldési lehetôséggel együtt! – Internet szolgáltatás! –
Nyomtatványellátás (a szigorú számadásúak kivételével) CD jogtár tallózás, másolás

Nyugdíjügyekben felvilágosítás, nyomtatványok kitöltésével együttes 
nyugdíj-elôkészítés, szolgálati idô elismerésének megkérésére.

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

AKCIÓS AJÁNLATAINK

• Beépíthetô konyhai nagy gépek: – fehér és inox színekben

• Tûzhelyek, fôzôlapok, páraelszívók

• Mosogatógépek 9-12 terítékes

• Automata mosógépek, 

• Mosó-szárító gépek

• Porszívók

• Trópusi motorral szerelt hûtôgépek

• Kandallók, hôsugárzók, olajradiátorok

Vásárlási hitelügyintézés 

és részletes felvilágosítás a helyszínen!

Modern, gazdaságos, tetszetôs kivitel
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AZ ÖN TAKARÉKSZÖVETKEZETE

PÁSZTÓ, FÔ ÚT 64.
563-140, 563-142

HASZNOS, 
ALKOTMÁNY ÚT 183.

462-350
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S Z É L E S  T I B O R
KAROSSZÉRIA
javító és autófényezô mester
Pásztó, Ifjúság út 14.

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

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

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

pohárkészletek 5.500 Ft-tól

LEPJE MEG SZERETTEIT TÔLÜNK!

Nyitva: H–P: 9–17 óráig, Sz.: 9–12 óráig
Pásztó, Fô út 35. Tel./fax: 32/460-614. 
Salgótarján, Alba Üzletház I. em. H–P: 9–18 óráig, Sz.: 9–13-ig

Sok szeretettel várunk 
minden kedves vásárlót!

Ékszer&Óraüzlet

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.

Pásztó, Csillag tér 21.
Telefon: (32) 460-208

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.

Pásztó, Csillag tér 21.
Telefon: (32) 460-208

Dél-nógrádi
Vízmû Kft.

Pásztó, Csillag tér 21.
Telefon: (32) 460-208

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

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

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

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

széles választékával várjuk kedves vendégeinket!

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

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

♦ AL RABLO ♦

HELYBEN SÜTÖTT CROISSANTOK!

14 féle aprósütemény:
gesztenyés, csokis, túrós, pudingos, meggyes, almás,

sajttal töltött, káposztás, gombás, virslis, 
császárszalonnás, májas, húsos, pizzás

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

Bim-Bam Francia Pékség ajánlata

Kölcsey 
Könyvesbolt

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

Könyvek, ajándékutalványok,
CD, DVD, kazetta, óriási
választéka
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Szerszámokra, gépekre lenne szüksége,

de komoly beruházás és kockázat nélkül?

A megoldást a Pont Market Iparcikk

Szaküzlet nyújtja Gépkölcsönzés szolgál-

tatásával. 

Építôipari gépek: döngölô (béka) lapvibrá-

tor, tûvibrátor, kôroppantó, gyepszellôz-

tetô és talajlazító, bozótvágó

Takarítógépek, fúró-vésô kalapácsok,

ütvefúrók, betonkeverôk, sarokcsi-

szológépek választékával várjuk Önt

Pásztó, Nagymezô út 5. szám alatt talál-

ható üzletünkben, illetve várjuk érdek-

lôdését a 06-32/460-217-es telefonszámon.

www.pontmarket.hu
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– Házhozszállítás 24 tonnáig (daruzással is)!
– Törzsvásárlói kedvezmények!!
– Árengedmények (mennyiségtôl függôen)

Minél többet vásárol, 
annál többet megspórol!

SZENZÁCIÓS TETÔFEDÔ AKCIÓ!!
– Tatai natúr kör- és egyenesvágású cserepek

93 Ft/db 1.581 Ft/m2 (6 raklaptól /2400 db) gyári szállítással) 
– Békéscsabai natúr Tangó 121 Ft/db 1.694 Ft/m2

– Bramac cserép már 1.540 Ft/m2-tôl
– Mediterrán cserép már 1.580 Ft/m2-tôl
– Azzurro betoncserép már 1.420 Ft/m2 -tôl
– Guttatec Zsindely téglány 1.350 Ft/m2, hódfarkú 1.450 Ft/m2

– Eternit Hullámpala magyar (azbesztmentes) 160x110 1.900 Ft/db!!
– RAIKO ereszcsatorna rendszer bevezetô áron! 5 napon belüli szállítás-

sal Plasztizol és Pural bevonattal, 6 színárnyalat, 15 éves garancia!

BAUMIT AKCIÓ FOLYTATÓDIK!!
Még most szigeteljen, hogy télen ne dideregjen!

ÉPÍTKEZIK, FELÚJÍT? SEGÍT ÖNNEK A BOLTÍV!

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

www.boltivtuzep.hu, boltivtuzep@profinter.hu

Építôanyagok
Alaptól a kéményfedlapig!

Pásztó, Kossuth út 116/2.

Tel.: 32/460-539

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

Pásztó, Fô út 103.

Tel.: 32/463-594

Tekintse meg színes, több száz kötôfonalból
álló választékunkat! 

Kössön, horgoljon kedvére!

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

Itt a Két Textilház Kft!
A Te szívedhez szól!

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

• Nyitva: 9–17.30, Sz: 8–12.00-ig •



A hagyományoknak megfelelô-
en ez évben is megrendezte a Kál-
mán-napi ünnepséget a gimnázi-
um épületében a Csohány baráti
kör és a Mikszáth Kálmán Gimná-
zium és Szakközépiskola. Her-
czegné, Varga Ilona igazgatónô
köszöntötte a megjelenteket, Cso-
hány álmán özvegyét és gyerme-
keit, ifj. Csohány Kálmánt, Cso-
hány Klárát, majd a Kálmán-napi
emlékmûsor bemutatójára került
sor az iskola diákjainak bemutatá-
sában. A program fô eseménye
volt Csohány Kálmán Énekek
éneke címû kerámia faliképének
felavatása. Avatóbeszédet mon-
dott Simon Imre kuratóriumi el-
nök, amelyben a képzômûvészeti
alkotások megvalósításáról, a
Csohány kerámiafal történetérôl
beszélt. Ezután Simon Imre Cso-

hány Kálmánnéval felavatta az al-
kotást.

Ezután Csohány Kálmán mun-
kásságát méltatta dr. Praznovszki
Mihály irodalomtörténész, a Mik-
száth-társaság elnöke, a Palócföld
irodalmi folyóirat fôszerkesztôje.
Ezt követôen elismeréseket adtak
át a kerámia fal megmentéséért a
közremûködôknek. Jelezve, hogy
ennek újraavatása nemcsak Pász-
tónak öröm, hanem a megye kul-
turális életének is méltó esemé-
nye. 

Az ünnepség résztvevôi megko-
szorúzták Mikszáth Kálmán a
gimnázium épület álló szobrát,
valamint Csohány Kálmán a pász-
tói Szent Lélek temetôben lévô
sírját, az iskola parkjában pedig
Mikszáth és Csohány emlékfát ül-
tettek.
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2006. július 2-9. között 24 adven-
tista fiatal érkezett Pásztóra az or-
szág különbözô vidékeirôl: Buda-
pestrôl, Békésrôl, Gáborjánból,
Gyömrôrôl, Kamutról, Karancske-
szibôl, Kazárról, Kiskôrösrôl, Kis-
kunhalasról, Lovasberénybôl, Lô-
rincibôl, Pécsrôl, Salgótarjánból,
Sopronból, hogy az Önkormány-
zattal, a Mikszáth Kálmán Gimná-
ziummal, a Városi Könyvtárral és
Mûvelôdési Központtal egyeztet-
ve részt vegyenek az intézmények
felújításában.

Ezek a fiatalok ingyen, ugyan-
akkor határtalan lelkesedéssel
dolgoztak egy héten át délelôttön-
ként. Szerették volna szebbé tenni
a várost, a gimnáziumot, a könyv-
tárat és a mûvelôdési központot.
Segíteni jöttek, önzetlenül, a segí-
tés öröméért. Ezért nevezik a tá-
borukat „Segít-Hetek” –nek.

A Teleki László Városi Könyv-
tár és Mûvelôdési Központ mun-
katársai nevében köszönetemet
szeretném kifejezni az ifjúsági tá-
bor résztvevôinek és szervezôi-
nek, akik dicséretre méltó szán-
dékkal és példamutató munkamo-
rállal bizonyították, hogy szép
számmal akadnak  olyan fiatalok,
akik  telve vannak jó szándékkal
és felelôsséggel a közösségi
ügyek iránt.

Az alábbi  írásban két táborozó,
Zsolt és Márti szubjektív módon
fogalmazta meg, hogy miért jöt-
tek Pásztóra és mit végeztek az in-
tézményekben, náluk színesebben
én sem tudnám megfogalmazni.
Kívánom, hogy életükben az
egyéni sikereken túl tovább éljen
a közösségéért, a másokért való
tenni akarás vágya és hite.

A könyvtár és a mûvelôdési
központ nevében köszönettel: 

Antalné Prezenszki Piroska

Fiatalok Pásztóért

„Akartok tapasztalatra szert tenni? – Segítsetek másokon!

Akartok  növekedni a kegyelemben? – Segítsetek másokon!

Akartok kiszabadulni a csüggedés szorító karjából? 
– Segítsetek másokon!” (C. H. Spurgeon)

Ezek a mai fiatalok

Benned is megfogalmazódott már ez a gondolat?
„Ezek a mai fiatalok!” Bennünk igen. Mi újra rácso-
dálkoztunk erre 2006. július elején, Pásztón. Hogy mi
történt? Hadd meséljük el néhány szóban.

A történet huszonegynéhány fiatalról szól, akik
részt vettek nyáron a pásztói Segít-Hetek táborban. 
A tábor élményeit nehéz szavakba önteni, de most
próbáld meg elképzelni.

El tudod képzelni, hogy milyen érzés megérezni an-
nak a munkának az ízét, amirôl eddig azt hitted, hogy
utálod? El tudod képzelni, hogy milyen lehet általad
nem ismert „szakmákban” sikerélményeket szerezni?
El tudod képzelni, hogy milyen lehet ecsettel a kéz-
ben széppé varázsolni egy mûvelôdési központot

vagy, hogy milyen lehet a városi könyvtárban három
nap alatt közel tízezer kötetet felcímkézni? El tudod
képzelni, hogy milyen érzés lehet végignézni az ép-
pen befejezett munkán, amirôl eddig azt gondoltad,
hogy egyedül soha nem lennél képes megcsinálni? El
tudod képzelni azok háláját, akiknek egy havi munká-
ját néhány nap alatt megcsináltad? El tudsz képzelni
olyan esti áhítatokat, amelynek a fôszereplôje te
vagy? El tudod képzelni, hogy milyen érzés lehet
könnyes szemekkel búcsút venni azoktól, akiket egy
héttel ezelôtt még nem is ismertél? El tudod képzelni?
Ezek a fiatalok tudják, hogy milyen! Mert átélték!

Igen, szerintünk ilyenek a mai fiatalok. Valami mo-
tiválja ôket, hogy ne fogadják el a dolgokat olyannak,
amilyenek. „Valaki” munkálkodik bennük és általuk.
„Valaki”, aki egyszer ezt mondta: „Bizony, mondom
néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is
a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” Le-
gyünk hálásak ezért Istennek!

Szabó Zsolt és Márti

Az „Aprók” bemutatója
Orosz Gergely pásztói diákíró, gimnazista az Aprók címû elsô megjelent
regényének könyvbemutatójára került sor a városi könyvtár kiállító termé-
ben. A könyvet Csongrádi Béla mutatta be a hallgatóságnak, az elôadó es-
ten fellépett a Muzsla Néptáncegyüttes, Orosz Gergely és diáktársai.

Kálmán-napi ünnepség a gimnáziumban

Itt a Csohány mozaikfal TEHETSÉGES 
PÁSZTÓI 
GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY
3060 Pásztó, Nagymezô u. 36.
Tel/Fax: 32/460-795 

ALAPÍTVÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

A Tehetséges Pásztói Gyerme-
kekért Alapítvány köszönetet
mond mindazoknak, akik a
2004 évi személyi jövedelem-
adójuk 1%-át az alapítvány ja-
vára utalták. Az összegyûlt
148.398 forintot az alapítvány
céljainak megfelelôen, a gyer-
mekek jutalmazására fordítot-
tuk. Kérjük, hogy a jövôben is
legyenek segítségünkre ezen
célok megvalósításában.
Számlaszámunk változatlan:
11741024-20012412
Adószám: 19160243-1-12

Köszönettel:
az Alapítvány Kuratóriuma 
nevében: 
Dr. Gajdics Gábor elnök

„Szólj, gondolj, tégy jót, s minden szó, gondolat és tett
Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.”

/Vörösmarty Mihály/

HÍVOGATÓ
Iskolánk jótékonysági báljára

Helye: Pásztó

Ideje: 2006. november 18. 18
00

Célja: Az iskolánk korszerûsítése

Program: SOMLÓ TAMÁS
Zene: Party Dance Band

Belépôjegy: (amely magában foglalja a vacso-

rát, a mûsort és a szórakozási lehetôséget)

Aula – emelet: 3500 Ft/fô

Aula – földszint: 4000 Ft/fô

A rendezvény zártkörû, a jegyeket elôvételben

lehet megvásárolni az iskolában.

Támogatni tud bennünket:

a bálon való jelenlétével
– pártolójegyek vásárlásával 

(500–1000 forintos címletekben)

– tárgyi adományokkal a tombolához

– pénzadománnyal (készpénz ill. 

átutalás iskolai alapítványra)

– munkával történô segítséggel

Köszönjük az eddigi támogatást!
Reméljük, az idén is össze tudunk fogni!

Jöjjön el! 

Várjuk szeretettel! 
Legyen nemes támogatónk!

Dózsa György Általános Iskola 
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F E L H ÍVÁS
A Nógrád Megyei Közmûvelôdési és Turisztikai Intézet 2006-ban 10. alka-

lommal hirdeti meg az általános és középiskolás

CIGÁNY FIATALOK
MEGYEI MÛVÉSZETI FESZTIVÁLJÁT

A Mûvészeti Fesztivál fontos kritériuma a szervezôk részérôl , hogy a
résztvevôk által választott alkotások lehetôleg tükrözzék a cigányság

történelmének, életszemléletének, a magyar és a cigány nép együttélésének
irodalmi mozzanatait, folklór elemeit, ezzel is segítve egymás kultúrájának

jobb megismerését, kölcsönös elfogadását.

Életkor szerinti kategóriák:

1. kategória  (1–4.  évfolyamos tanulók)
2. kategória  (4–8.  évfolyamos tanulók)
3. kategória  (9–12. évfolyamos tanulók)

A Fesztivál mûfaji kategóriái:

Vers, mese, próza (maximum 5 perc)
Énekelt és hangszeres folklór zene (maximum 5 perc)
Néptánc – elsôsorban cigány tánc  (maximum 5 perc)
Hagyományôrzô elôadás  (maximum 10 perc)

A Megyei Mûvészeti Fesztivált Területi Elôdöntôk elôzik meg.
A Pásztói Kistérség Területi Elôdöntôjének helyszíne és idôpontja:

Városi Mûvelôdési Központ Pásztó
2006. november 17. péntek, 14 óra

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap beküldésével lehet (fénymásolható)

Jelentkezési határidô: 2006. november 10. péntek

Információ: Kôszeginé Kárpáti Mónika, Mûvelôdési Központ 
Pásztó Deák F. u. 14. Tel.: 32/460-881

A Területi Elôdöntôkön legjobban szereplô tanulók meghívást kapnak a

Nógrád Megyei Cigány Fiatalok Mûvészeti Fesztiváljára, amely 
2006. december 12-én kerül megrendezésre Bátonyterenyén, az Ady

Endre Mûvelôdési Központban (Molnár S. u. 1-3.).

A megyei döntôn legjobb mûvészi teljesítményt nyújtó szereplôk –
kategóriánként – tárgyjutalomban részesülnek.

Sikeres felkészülést, jó munkát kívánunk!

J E L E N T K E Z É S I  L A P
A Cigány Fiatalok Megyei Mûvészeti Fesztiválja 

Pásztói Kistérségi Területi Elôdöntôjére

A jelentkezô, jelentkezôk, ill. a fellépô csoport neve:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Osztálya, osztályuk (korcsoport szerint) ………………………………………

…………………………………………………………………………………

Versenyprodukció mûfaja a felhívás kategóriái szerint: ……………………

…………………………………………………………………………………

A produkció, elôadott mû szerzôje, címe, idôtartama: …………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Felkészítô pedagógus, szülô neve, elérhetôsége: ………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………

J E L E N T K E Z É S I  L A P
A Cigány Fiatalok Megyei Mûvészeti Fesztiválja 

Pásztói Kistérségi Területi Elôdöntôjére

A jelentkezô, jelentkezôk, ill. a fellépô csoport neve:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Osztálya, osztályuk (korcsoport szerint) ………………………………………

…………………………………………………………………………………

Versenyprodukció mûfaja a felhívás kategóriái szerint: ……………………

…………………………………………………………………………………

A produkció, elôadott mû szerzôje, címe, idôtartama: …………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Felkészítô pedagógus, szülô neve, elérhetôsége: ………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………

Pásztó várossá nyilvánításának
600. évfordulójára készülve a
Pásztói Múzeumban rendhagyó
foglalkozások keretében ismer-
hetik meg az általános iskolás di-
ákok a város középkori történetét,
megyénk földtörténetét és Pásztó
két kiemelkedô személyiségé-
nek, dr. Rajeczky Benjaminnak és
Csohány Kálmánnak az életét.

A múzeumpedagógiai foglalko-
zásokon nemcsak ismereteket
szerezhetnek, hanem meg is for-
málhatják a látottakat, saját kép-
zeletük szerint kalandozhatnak a
gyerekek a múltban a múzeum
dolgozói és a pedagógusok segít-
ségével. A múzeumpedagógiai
foglalkozások beindításánál nagy
segítségünkre volt Prezenszky
Edina pedagógus. 

Továbbra is szeretettel várjuk
az általános iskolás osztályokat.
Elôzetes bejelentkezés telefonon,
a 32/460-194 számon illetve a
pasztoimuzeum@mailbox.hu

email címen. A múzeumi órák in-
gyenesek!

Múzeumi órák iskolásoknak Szvita: Hamarosan

Ôszillata van a levegônek,
bágyadtan ragyog a napsugár,
a tiszta égen fecskék köröznek,
és a szellôvel pókháló száll.

Ôszirózsa virít a kertekben,
égetik a piszkot valahol,
lélekhúr hangja szól az emberben,
s egy faágon madárka dalol.

Legelô mellett nyitva a karám,
a bokor hóbogyóval tele,
most még semmi sem változik talán, 
de már csökken a Napnak heve.

Hamarosan vége lesz a nyárnak,
lassan a fákon sárgul a levél.
A felhôk között új szelek járnak,
s a hegyek mögött már készül a tél.

Ha majd a fáknak csupasz lesz ága,
amikor mindent hó takar el, 
akkor majd gondolj a meleg nyárra,
és szíved vidáman énekel.

Éneke szálljon a magas égig,
lüktesse a zene ritmusát,
zengjen az emberi szíveken végig,
s hirdesse az élet himnuszát.
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A város képzômûvészeti életének
meghatározó alakja Csohány Kál-
mán (1925–1980) grafikus mûvész.
A Baráti kör 1983-ban a pásztói
Mûvelôdési Központ kezdemé-
nyezésére jött létre, s napjaink-
ban is szoros, élô a kapcsolat a
civil szervezet és az intézmény
között. 

Az utóbbi 8 évben az intézmény
(Teleki László Városi Könyvtár
és Mûvelôdési Központ) karolta
fel a pásztói alkotókat. Városi Ga-
léria hiányában évente 7-10 alka-
lommal bemutatkozási lehetôsé-
get biztosít képzômûvészeti és fo-
tó kiállításoknak a könyvtár eme-
leti termében (Kisgaléria). Ma 15
körüli az a létszám, amely az alko-
tókat jelöli Pásztón.

2006. februárjában a pásztói al-
kotók egy része (8 fô) megalapí-
totta az Athéné Alkotó Kört, azzal
az elsôdleges céllal, hogy a jövô-
ben szervezetten, közösségi for-
mában dolgozzon együtt, segítse a
szakmai fejlôdést, építse kapcso-
latait Pásztón, és a kistérség mû-
vészetet szeretô, támogató telepü-
léseivel, a települések alkotóival.

A kör tagjai eddig is szerepeltek
egyéni és csoportos kiállításokon,
alkalomszerûen találkoztak kü-
lönbözô rendezvényeken, de nem
igazán volt alkalmuk a szakmai
kapcsolat ápolására, építésére.

A Városi Mûvelôdési Központ
találkozási lehetôséget biztosít az
alkotók számára szakmai véle-
mény- és tapasztalatcserére. Az
intézmény munkatársa koordinál-
ja, segíti a kör munkáját, biztosítja
a kiállítási lehetôséget és segít a
kör által kezdeményezett progra-

mok, rendezvények elôkészítésé-
ben, szervezésében, lebonyolítá-
sában. Természetesen a kiállításo-
kon kívül minden olyan rendezvé-
nyi lehetôséget biztosít, amelyben
az alkotók közremûködôkként
szerepelhetnek. 

Az Alkotó Kör tagjai képzômû-
vészek és irodalmárok, három ala-
pító tagjának önálló verses kötete,
ill. regénye jelent meg 2001-ben,
2002-ben és 2006-ban. Elnöke
Zsiga Lajos. A Kör Irodalmi Mû-
helye 2006. júliusában alakult 17
fôvel.

Az Alkotó kör fô célkitûzései:
kapcsolatépítés alkotó körökkel,
saját mûvésztelep létrehozása,
rendszeres bemutatkozás Pásztón
és a kistérségben ( elsôsorban azo-
kon a településeken ahol tagjai él-
nek) lehetôség szerint a különbö-
zô mûvészeti ágak, az irodalom –
zene – képzômûvészet alkotói-
nak, mûvelôinek közremûködésé-

vel. Alapítványi formában, civil
szervezetként biztosítani a továb-
bi mûködést. Távolabbi terveik
között szerepel rendszeresen
megjelenô irodalmi lap megjelen-

tetése, és Alkotó ház létrehozása.
2006. szeptember 15-én a Városi
Könyvtárban került megrendezés-
re az Athéné Alkotó Kör bemutat-
kozó estje. A képzômûvészek –
Nógrády Andor, Simon Imre,
Volek Krisztina, Zsiga Lajos,
Oláh Ferenc, Kiss Károly Kiss Jó-
zsef, Stadler Árpád – alkotásaiból
rendezett kiállítást Simon Imre a
Csohány Baráti Kör Pásztó Kultú-
rájáért Alapítványának elnöke
nyitotta meg. Az Athéné Alkotó
Kör elnöke, Zsiga Lajos beveze-
tôjében szólt a Kör mûködésérôl,
törekvéseirôl megemlékezett Szó-
da Kelemen Klári nénirôl – a Kör
posztumusz tagjáról – és bejelen-
tette, hogy ezentúl minden év
szeptember 15-én Pásztói Mûvé-
szeti Napot szervez és rendez a
Kör. Az Irodalmi Mûhely tagjai
verseik, novelláik bemutatásával
tették hangulatossá a 2 órás mûvé-
szeti estet. Az irodalmárok: Pata-
ki Katalin (Gyöngyös), Bangó
Mihályné, Sándor Istvánné, Orosz
Tiborné, Balázs Ágnes (Mátraszô-
lôs) Zsitvainé Borsos Irén, Sza-
bicsné Dr. Borbély Éva (Bátony-
terenye), Zsiga Lajos, Makuch
Mihály, Nógrády Andor, Szabó
Zoltán, Tóth Imre (Heréd), Zsitvai
József, Orosz Gergely.

A Rajeczky Mûvészeti Iskola
tanárainak Konkoly Thege Réka,
Sturmann Jenôné és növendékei-
nek ezúton is köszönjük a kedves
közremûködést.

2006 ôszén a Kör egyik legfia-
talabb tagja Orosz Gergely elsô
megjelent regényének bemutató-
ját valamint a Mûvészeti és Sza-
badmûvelôdési Alapítvány által
támogatott mûvészettörténeti elô-
adássorozatát rendezi meg a Kör.

Huberné Bognár Edit
mûvelôdésszervezô

Az Athéné Alkotó Kör

Zsiga Lajos elnök, a kör terveirôl beszélt

Derûvel teli mosoly az arcokon

„Pásztó mûemlékei” címmel ké-
szített filmet Shah Timor, Salgótar-
jánban élô alkotó. A fiatal filmes
több alkotását mutatta már be
például a Pax Televízió. Az alkotá-
sa Pásztó mûemléki övezetérôl, a
történelmi városrészében elhe-
lyezkedô mûemlékeirôl és a Pász-
tói Múzeumról szól. 

A majd egy órás film bemutatja a
dél-nógrádi város országszerte hí-
res Oskolamester házát, a ciszter
kolostorépületet a benne lévô kiál-
lításokkal, az Európában egyedül-
álló középkori üveghuta és ko-
vácsmûhely romjait, a Csohány
Kálmán Galériát és a Szent Lôrinc
plébániatemplomot is. A filmet in-
terjúk teszik érdekessé, melyben
szerephez jutott dr. Varga Lajos, a
váci egyházmegye segédpüspöke,

aki a Szent Lôrinc plébániatemp-
lom építésének történetét és mûvé-
szi értékeit mutatja be. 

Dr. Valter Ilona, a történettudo-

mányok kandidátusa az 1960-70-
es években Pásztó középkori rom-
kertjét és az Oskolamester házát
feltáró régész az ásatásokról me-

sél, korabeli dokumentumokat fel-
vonultatva. A Pásztói Múzeum
igazgatója Dr. Hír János a múze-
um történetét és kiállításait mutatja
be. A tárlatok közül a film kiemel-
ten foglalkozik dr. Rajeczky Ben-
jaminnal, az utolsó ciszter perjel-
lel, zenetudóssal. Gaál István film-
rendezô emlékezik rá, aki 1987-
ben portréfilmet készített Rajecz-
ky Benjaminról, Béni bácsi cím-
mel. A Csohány Kálmán Galériá-
nak nevet adó Csohány Kálmán
grafikusmûvész munkásságát
Shah Gabriella foglalja össze. 

Jelen film a jövôre 600. évfordu-
lóját ünneplô Pásztó legfontosabb
látnivalóit rögzíti, a helytörténeti
dokumentálást szolgálja, kedvet
csinál a város meglátogatásához,
illetve Pásztó lakóinak is felhívja a
figyelmét a helyi értékekre. 

A film létrejöttét kiemelten tá-
mogatta a Sodrásban Közhasznú
Alapítvány illetve az Alterra Kft.

Pásztó mûemlékei filmen
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Még a múlt század elején történt a
Parnaiba állambeli Sousa (Szuza)
városka közelében, hogy Anisio
Fausto da Silva földmûves halász-
ni járt a Rio Peixe (Hiu Pejsi) part-
jára, és úgy látta, hogy a folyó-
medret alkotó kemény sziklában
lábnyomok vannak. Méghozzá
háromujjú lénytôl származhattak
a nyomok és a környéken ilyen lá-
ba csak az emunak – a strucchoz
hasonló futómadárnak – vannak,
de azok is jóval kisebbek.

1924-ben azután Anisiót össze-
hozta a sors Luciano Jacques de
Morais geológussal, akit akkor a
Szövetségi Kormány azért küldött
ki a nyomorgó Nordestebe (Nor-
deszcsi), vagyis az ország észak-
keleti részébe, hogy mérje fel a te-
rület iparilag hasznosítható ás-
ványlelôhelyeit. De Morais is-
merte fel és írta le elôször, hogy
nem futómadarak, hanem két lá-
bon járó ôsgyíkok lábnyomairól
van szó. Azután hosszú ideig nem
történt semmi. A folyó hordaléka
hol betakarta, hol ismét felszínre
hozta a nyomokat. A hetvenes
években azután megkezdôdött az
igazi feltáró munka az olasz
Guiseppe Leonardi vezetésével,
aki 1975 és 1991 között huszonöt
expedíciót szervezett a leletek fel-

tárására és dokumentálására. Ne-
hezítette a munkát, hogy itt nem
egy kis területre koncentrálódnak
a lábnyomok, mint Tarnócon, ha-
nem több négyzetkilométeren el-
szórva találhatók. Leonardi a 330
lábnyomot 194 fajba sorolta be. 

Brazília nagy része ôsmasszí-
vum, ami azt jelenti, hogy itt 3
milliárd éve mûködtek olyan
hegyképzô erôk, mint amelyek
Közép-Európában még mind a
mai napig is dolgoznak. Itt már a
régmúltban kialakult egy stabil
aljzat, ami a késôbbiekben ellen-
állt mindennemû oldalirányú erô-
hatásnak és a gyûrôdéseket lehe-
tetlenné tette. Ennek köszönhetô,
hogy a lábnyomok ma is ugyanab-
ban a vízszintes helyzetben van-
nak, mint amikor az állatok hátra-
hagyták ôket. A souzai (szuzai)
Dinoszauruszok nyomait a kréta
idôszaki édesvízi iszap ôrizte
meg, melynek felszíne úgy repe-
dezett meg, mintha csak most a
trópusi nap szárította volna ki. 

A Dinoszauruszok-völgyének
védetté nyilvánítása és bemutató-
hellyé való kiépítése a kilencve-
nes évek végén kezdôdött. Ennek
során csatornát kellet építeni,
hogy a szeszélyes vízjárású Rio
Peixe (Hiu Pejsi) többé ne öntse el
a lábnyomos felszínt. A látogatók

pedig a tarnócihoz hasonló hida-
kon közlekednek a lábnyomok fe-
lett. Hogy az illúzió teljes legyen,
a hajdan élt állatokat néhány szo-
borrekonstrukció jeleníti meg. 

A múzeumépületben néhány
olyan lábnyomot is láthatunk, me-
lyeket kiemeltek eredeti helyük-
rôl. Ugyancsak szemléletes ábrák
tájékoztatják a látogatót a Dino-
szauruszok evolúciójáról és a kör-
nyék Földtörténetének eseménye-
irôl. A magyar látogató számára
külön meglepetés, hogy az egyik
vitrinben a Természet Világa c.
folyóirat oldalait és Major István
cikkét olvashatjuk a Dinoszauru-
szok-völgyérôl.

Dr. Hír János

A „brazil Ipolytarnóc”

Lábnyomok a kréta korú felszínen

Ôsállatszobrok a Sousai Múzeum udvarán

2006. júliusában tíznapos angliai
nyelvtanulási célú úton vett részt
tizenhárom fôs csoportunk a SOL
programjában, melyet Szabadné
Fenyô Ágnes, a Mikszáth Kálmán
Gimnázium angol nyelvtanára
szervezett és kísért el bennünket.

Kora reggeli órákban indultunk
Pásztóról a ferihegyi repülôtérre,
ahol egy nagyobb létszámú salgó-
tarjáni és budapesti csoporthoz csat-
lakoztunk. Körülbelül két óra repü-
lés után érkeztünk meg a londoni re-
pülôtérre, ahonnan busszal tovább-
indulva még több mint hat óra uta-
zás várt ránk. Megálltunk megnézni
a Sailsburg mellet fekvô, keletke-
zésre vonatkozó elméletekrôl híres
Stonehenget. Így este 7 órára érkez-
tünk meg fogadóvárosunkba, Bide-
fordba. 

A nyelvi program részeként külön
családoknál helyeztek el. Én egy
kedves, középkorú házaspárnál lak-
tam csoporttársammal és egy másik
programban résztvevô olasz lánnyal
együtt, egy kellemesen berendezett
sorházban. Naponta háromszor hat-
van perces órákon vettünk részt. Az
órák fesztelen hangulatban folytak

feleletek és számonkérések nélkül.
Angol nyelvtanáraink fôképpen a
beszédet gyakoroltatták velünk. Kü-
lönféle házi feladatokat kaptunk,
amelyek a fogadócsaládokkal való
kommunikációra épültek. A család-
tagok pedig rendkívül segítôkészen
viselkedtek. Minden számomra is-
meretlen kifejezést, legyen az isko-
lában, vagy egyszerûen a tévében
hallott, nagy igyekezettel próbálták
elmagyarázni.

Idônk legnagyobb részét azonban
kirándulásokkal töltöttük. Több al-
kalommal egész napos kirándulásra

is mentünk. Hangulatos óceánparti
városoknál jártunk, min például
Lynton és Lynmonth, vagy
Tintagel, a legendás Arthur király
városának mesés vidéke. Egy egész
napot töltöttünk Exeterben is, ahol a
butikok, a nagy áruházak, szóval a
vásárlás kapta a fôszerepet.

Élményekben gazdag napokat töl-
töttünk külföldön, mialatt kommu-
nikációs készségünk és az angol
szókincsünk is sokat fejlôdött. Re-
mélem lesz még rá lehetôségem,
hogy újra meglátogathassam foga-
dócsaládomat és hogy Anglia többi

részét is megismerhessem.
A programunk anyagi részét 

a pásztói polgármesteri hivatal segí-
tette. Köszönettel tartozunk család-
tagjainknak is, akik fedezték a költ-
ségeink nagyobb részét.

Németh Orsolya, 9.a

Mikszáthosok Angliában

A csoport tagjai az óceán partján

Alapítványi Tájékoztató!
A “Pásztói Francia-Magyar Kéttan-
nyelvû Képzésért” Alapítvány az
1996. évi CXXVI. tv. 6 §. (3). bekez-
dése alapján tájékoztatja a nyilvános-
ságot arról, hogy a jövedelemadó 1%-
ából az Alapítvány számlaszámára
2005-ben átutalt 473.164 Ft összegû
felajánlást az alábbi célokra hasznosí-
totta:

– 9.F és 10.F osztályok külföldi ta-
nulmányútjának támogatása és cse-
rekapcsolatok lebonyolítása 450e Ft
– Strasbourgi író-olvasó találkozó
támogatása 151.900 Ft
– színjátszó csoport támogatása
24.550 Ft
– eszközök vásárlása a francia tago-
zat részére 50.000 Ft
– évkönyv megjelenítése 50.000 Ft 

A kapott támogatást megköszönve
kérjük, a jövôben is segítsék Alapítvá-
nyunkat, mely Alapító Okiratának
megfelelôen továbbra is diákjaink
nyelvtudásának, kulturális színvonalá-
nak gyarapítását kívánja szolgálni.
Számlaszámunk változatlan:
11741024-20016337
Adószám: 19163459-1-12
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Iskolánk hagyományaihoz híven –
s folytatva a Rákóczi-túrát – szep-
tember végén két napos kirándu-
lást szerveztük. Ezúttal a történel-
mi Magyarország egykori terüle-
tére, Kárpátaljára látogattunk el.
A kirándulás elsô napján a hazai
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
nevezetességeivel ismerkedtünk
meg.

Kora reggelrôl álmos szemek-
kel, de nagy izgalommal indul-
tunk. A hosszú út után szép napsü-
téses idôben érkeztünk meg a
túristvándi vízimalomhoz. Sokan
közülünk most láttak elôször igazi
malmot, amit a csoport kedvéért
el is indítottak. Tiszacsécsén egy
fatornyos református templom
üdvözölt minket, ahol természete-
sen Móricz Zsigmond szülôházát
is megnéztük. Ezután utunk Tar-
pán keresztül vezetett, ahol Esze
Tamás született. 1703-ban ô ve-
zette a szegénylegények küldött-
ségét, amely megnyerte a Lengye-
lországban tartózkodó II. Rákóczi
Ferencet a szabadságharc vezeté-
sére. 

Szatmárcsekén megnéztük a fa-
lu temetôjét, amely csónakos fej-
fáiról híres, s megkerestük köztük
Kölcsey Ferenc síremlékét. Csa-
rodán egy másik református temp-
lom várt reánk, mely a XIII. szá-
zad végén épült. Tákoson pedig a
„mezítlábas Notre-Dame”-nak
nevezett 58-féle virágdísszel fes-
tett kazettás, zsindelytetôs temp-
lomot tekintettük meg. Estefelé
kissé fáradtan, de annál több él-
ménnyel telve Vásárosnamény-
ban szálltunk meg. 1703-ban II.
Rákóczi Ferenc is itt hajtotta
álomra a fejét, miután hadba hívta
a szabolcsi nemességet. 

A második napon nagyon korán
keltünk. Gyorsan átkeltünk az or-
szághatáron, s Beregszász felé
vettük az utunkat. Itt található
Kárpátalja egyetlen magyar világi
gimnáziuma, amely Bethlen Gá-
bor nevét viseli. Ezután Munkács-

ra érkeztünk. Itt csatlakozott a
csoporthoz Popovics Béla hely-
történész, idegenvezetô. Elôször a
várat tekintettük meg, amely a vá-
ros déli részén található. A vulká-
ni eredetû sziklás domb, amelyre
a vár épült, mintegy 70 méter ma-
gasra emelkedik ki a felszínbôl. 
A tetôrôl elénk tárult élôben az a
csodálatos tájkép, amely a mind-
annyiunk számára jól ismert
Feszty-körképen látható. Itt fes-
tette ugyanis Feszty Árpád 1891-
1894 között mûvésztársaival a ró-
la elnevezett monumentális pano-
rámát, s a körkép témája – Jókai
Mór javaslatára – a Honfoglalás
lett. Meggyôzôdhettünk róla,

hogy a festmény színhelye a való-
ságban is létezô. A történelem vi-
harai miatt azonban, ahol az ôse-
ink bejöttek a Kárpát-medencébe,
ma az országhatárunkon túl, Uk-
rajnában található. 

A vár elsô írásos említése 1311-
bôl származik. I. Rákóczi Ferenc
1667-ben Zrínyi Ilonát vette fele-
ségül, s a vár hôs védôjének sorsa
ekkor kapcsolódott Munkácsé-
hoz. Miután Rákóczi Ferenc meg-
halt 1682-tôl Zrínyi Ilona Thö-
köly kuruc fejedelem felesége
lett. Zrínyi Ilona két évig védte a
várat a Habsburgok ellen, de az
élelem hiánya miatt végül fel kel-
lett adnia. Ezután Bécsbe vitték,

gyermekeitôl elszakították. 1703-
ban halt meg. A vár a XVIII. szá-
zad végén a birodalom börtöne
lett. 1855-1897 között itt rabosko-
dott Kazinczy Ferenc is. Ezután a
Rákóczi-házhoz vándoroltunk. 
A Rákóczi család városi reziden-
ciája a XVII. század közepén
épült. 1726-ban a gróf Schönborn
család tulajdonába került az el-
kobzott Rákóczi-birtokkal együtt.
Ma már a kastély körüli parkból
csak kis terület és kevés növény-
zet maradt meg. Ezután nagy fes-
tônk, Munkácsy Mihály szülôhá-
zának helyére igyekeztünk, ame-
lyet egy emléktábla jelez. A mû-
vész szülôvárosa után vette fel a
Munkácsy nevet. Munkácson
tiszteletbeli polgárrá választották. 

Munkács után Szolyvára láto-
gattunk, mely XX. századi törté-
nelmünk tragikus eseményeinek
egyik színhelye. Az 1944. novem-
ber 15-tôl elhurcolt kárpátaljai
magyar lakosság elsô lágere állt a
város határában, az egykori ma-
gyar kaszárnya helyén. Naponta
több százan haltak itt meg, testü-
ket tömegsírba dobálták. A sztáli-
ni lágerek áldozatainak emlékét
emlékpark és obeliszk ôrzi, ahol
évente tartanak megemlékezést a
hozzátartozók. 

Utunk során a legfelemelôbb ér-
zést akkor éreztük, amikor meg-
pillantottuk a Vereckei-szorost,
amelyen keresztül 895 tavaszán
Árpád fejedelem a honfoglaló ma-
gyar fôsereget vezette. Ezután a
Latorca partján folytattuk utun-
kat, melyen egykor ôseink is ha-
ladtak mai hazánk felé. 

Meghatóak voltak azok a pilla-
natok is, amikor az út során nem-
zetünk nagyjainál elhelyeztük is-
kolánk koszorúit. Így emlékez-
tünk Móricz Zsigmondra, Köl-
csey Ferencre, II. Rákóczi Ferenc-
re, Munkácsy Mihályra és a hôsi
halált halt kárpátaljai magyar ál-
dozatokra.

Szép két napot töltöttünk
együtt, s jó volt feltöltekezni azok
emlékével, akikre büszkék lehe-
tünk. 

Hornyánszki Adél
Maczák Csilla 7.c

Gárdonyisok a Vereckei-hágónál

A munkácsi várnál

A túristvándi vízimalomnál

Magyarországon egy új, egyedül-
álló lehetôség keretében Buda-
pest öt vezetô gimnáziuma (Apá-
czai, Fazekas, Karinthy, Radnóti
és a Városmajori) összefogott, és
érettségire elôkészítô szakmai
mûhelyt alapított a diákok hiteles
forrásból történô felkészítése ér-
dekében. 

Ez gyökeres fordulat a középisko-
lák korábbi álláspontja után, mely
szerint nincs szükség elôkészítôk-

re. A Matura Oktatási Stúdió kép-
zésein az említett középiskolák
vezetôtanárai oktatnak, akiknek
célja nem a profitszerzés, hanem
tudásuk és szakmai felkészültsé-
gük legjavának átadása a diákok
számára, elérhetô áron. 

A szervezet alapkoncepciója a
„minôség a profit elôtt”, ami a
képzés struktúráján túl a diákok
számára biztosított széles körû vá-
lasztási lehetôségekben is meg-
nyilvánul. A tanfolyamra jelent-

kezô hallgatók eldönthetik, hogy
az öt alapító iskola közül melyik
helyszínre és milyen idôpontban
(hétköznap délután, vagy szombat
délelôtt) kívánnak részt venni az
oktatáson. 

A „klasszikus” érettségi tantár-
gyakon túl tanfolyam indul fran-
cia, olasz, spanyol, orosz, latin,
kémia, földrajz, informatika, rajz
és vizuális kultúra, filozófia, vala-
mint mûvészettörténet tárgyakból
is. A kis csoportokban történô ok-

tatás személyessé és hatékonnyá
teszi a közös munkát tanár és diák
között.

A szervezôk még várják a diá-
kok jelentkezését, de az évfo-
lyamok keretlétszámai folyama-
tosan telítôdnek. További infor-
mációkért érdeklôdni és a képzé-
sekre jelentkezni lehet a
www.matura.suli.hu internetes ol-
dalon, továbbá a (20) 552 6332-es
hivatali telefonszámon. Elôre a si-
keres érettségi útján!

Használható tudással, ne pénztárcával készülj az érettségire!
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A Teleki László Városi Könyvtár
és Mûvelôdési Központ ezúton kö-
szöni meg mindazok segítségét,
akik a SZJA-juk 1%-át felajánlot-
ták, összesen 20.076 forintot, me-
lyet az intézmény a Pásztói Ifjúsá-
gi Klub (PIK) részére számítógép-
asztal vásárlására használt fel. 

A többcélú kistérségi társulás
megalakulásának 2005. évi ösz-
tönzésérôl és modellkísérleti tá-
mogatásáról szóló kormányrende-
let alapján a Pásztói Többcélú
Kistérségi Társulás 2005-ben si-
keresen pályázott több feladat
megvalósítására. Az oktatási fel-
adatokon belül lehetôség nyílt is-
kolai busz vásárlására az alsótoldi

mikrotérségbôl a Pásztóra bejáró
óvodás és iskolás gyerekek szállí-
tására. A hat település képviselôi
úgy döntöttek, hogy Bokor, Kuta-
só és Cserhátszentiván települé-
sen élô diákok szállítására vásárol
egy midibuszt. A jármû október
13-án került átadásra, Sisák Imre a
társulás elnöke vette át.

esla

Új iskolai busz a diákoknak

Szepes Péter Kutasó polgármestere, Kiss Gergely a társulás fôelôadó-
ja, Sisák Imre a forgalmazó cég képviselôi társaságában

A pásztói önkéntes tûzoltóparancsnokság is pályázott arra a korszerû
gépjármûves tûzoltó fecskendôre, amelyet Budapesten vehettek át
több egyesülettel közösen. Itthon a pásztói tûzoltóság elôtt a korszerû
jármû a tûzoltó csapattal.

L A P U N K  R E N D S Z E R E S
T Á M O G A T Ó I :
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Vabau Bt. Francia Pékség
Mester Iparcikkbolt

IPOSZ
RECO Kft.

Mûvészellátó és Minigaléria
Fókuszelektron Mûszaki Bolt

Dél-nógrádi Vízmû Kft.
Elektron Villamossági Szaküzlet

Városgazdálkodási Kft.
Boltív Tüzép Kft.

Korona Gyógyszertár
EGLO Magyarország Kft.

Siena Kft.
Két Textilház Kft.

Takarékszövetkezet
Gigabyte Számítástechnika

Kényelem Bútorbolt

F I G Y E L E M !
A Pásztói Hírlap
következô számának
lapzártája:
2006. november 13.

Befektetôk,
vállalkozók
figyelem!

Pásztó központjában jól mûködô, 
igényesen kialakított, meleg-
konyhás vendéglátóegység 

(Pizzeria-Kávézó) eladó 
vagy hosszú távra bérbe adó! 
Érdeklôdni: 06-30/659-4353
Az üzlethelyiség két bejárattal, 

ipari árammal rendelkezik, 
két lakás nagyságú (91,2 m2)

Bármely profilú 
vállalkozásra alkalmas!

LAN
PARTY

Idôpont: november 2. 13
órától másnap 13 óráig

Játékok: Call of Duty 1. 2.
Medall of Honor stb.

Jelentkezés feltétele:
mindenki hozzon magával
számítógépet (256 MB

RAM, 1,6 gHz proc., min.
10 GB szabad hely, 3D

gyorsító DX9C kompatibilis
videokártya, hálózati

kártya)!

Jelentkezési határidô:
október 30. 

Jelentkezni lehet személye-
sen a helyszínen: PIK
(Pásztói Ifjúsági Klub)
Deák Ferenc út 14.

pik.gportal.hu
További Információ:

Reviczkiné Pusztai Anett,
Zentai Evelin 

Tel.: 460/881

Gépjármûves tûzoltó fecskendôÖsszefogást
A helyhatósági választáson,

Pásztón bejutott képviselôknek
szívbôl gratulálok, jó és sikeres
munkát az elkövetkezendô ciklus-
ra, amelyhez kitartást és jó egész-
séget kívánok mindenkinek.

Köszönöm azok bizalmát, akik
rám szavaztak. Most viszont pró-
báljunk a gyôztesek mellé állni és
segíteni azt az összetett munkát,
amely városunk, településünk kö-
zös érdeke. Segítsük polgármeste-
rünket abban a tevékenységében,
hogy négy év múlva közfelkiáltás-
sal szavazzon rá bármely pártállá-
sú állampolgár. Ha ezt elérjük,
nem kell félnünk attól, hogy a vá-
ros az országban eluralkodott sze-
génységi mutatókkal foglalatos-
kodjon. 

Pásztón meg vannak azok az ala-
pok, amelyre átgondolt módon sta-
bil építményt lehet lerakni. Kezd-
jük el mi, akiknek elképzeléseink,
terveink voltak azzal, hogy jelölt-
ként kértük a lakótársaink bizal-
mát, ezt a bizalmat meg kell hálál-
ni.

Illés Rudolf

Köszönet
Ezúton megköszönöm azoknak a
pásztói, hasznosi, mátrakeresztesi
állampolgároknak a bizalmát, akik
szavazatukkal megtiszteltek októ-
ber elsején. Sajnos ez nem volt ele-
gendô a megbízásra, így nem jutot-
tam képviselôi mandátumhoz. 
A „célba ért” képviselôknek ko-
moly és eredményes munkát kívá-
nok az elkövetkezendô négy évben. 

Tisztelettel: Zentai József


