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Megkésett virág helyett

Nőnapi
köszöntő
Nem a madárdal, nem a hóvirág és nem az ibolya, hanem
Ti vagytok a tavasz igazi hírnökei, mikor szépségetekkel,
mosolyotokkal beragyogjátok
a várost. Vajon mi gyarló férfiak, önzők, becsvágyók, rátartiak észrevesszük-e, hogy itt van a
tavasz és ti hoztátok el nekünk.
Képesek vagyunk-e értékelni
mindazt, amit Ti jelentetek a
számunkra leányként, barátnőként, kedvesként, feleségként,
anyaként, nagymamaként. Félek, hogy költőien nemleges a
válasz, hiszen nap mint nap bebizonyítjuk, nem vagyunk méltóak mindig a feltétlen szeretetetekre. Még szerencse, hogy
egykoron valamelyik okos szer-

vezet feltalálta a Nemzetközi
Nőnapot, melyet férfitársaimmal egyetemben a vezeklés napjaként tartunk számon. Megkésve bár, de törve nem minden
pásztói hölgynek, leánynak és
asszonynak boldogabb, szebb
jövőt, biztos hátteret, ölelő karokat kívánunk a férfi városlakók nevében. Szeretnénk, hogy
hölgyeink mosolya mindig igazi
tavaszt hozzon.
(a szerk.)

Összefogott a város a „harag napján”

Pálcát törtek a Margit Kórház felett
A „harag napjaként” vonult be városunk történelmébe 2007. március 4. melyet különös
kettősség jellemzett. Egyrészt szomorú, másrészt felemelő volt ez a vasárnap délután. Szomorú,
mivel Pásztó egyik legféltettebb kincséért a gyógyító intézményéért kellett ismét harcba szállni.
Ugyanakkor felemelő is, hiszen a polgárság ismét hitet tett az otthonszeretet, a jövőféltés, és a
közös jóakarat mellett. A kórház parkolójában több mint másfél ezren tüntettünk – 1271-en
mindezt aláírásukkal is nyomatékosítva - a kormányzat gazdaságjavításnak álcázott ármánykodásai ellen, amely a helyben gyógyulás lehetőségétől fosztja meg a környék 34 ezer honpolgárát.
A sors különös fintora, hogy az ítélet azóta már kimondatott. Bár a régiek azt mondták, hogy
nép szava Isten szava. Ez úgy látszik mára elavult eszmévé zsugorodott, mivel a Pásztói Margit
Kórházat a szűklátókörű kormányzat politikai diagnózisa csonkolásra ítélte.
A békés tüntetés résztvevőinek transzparensei önmagukért
beszéltek: „Én itt születtem”,
„Vérszívók”, „El a kezekkel a
Margit Kórháztól!”, „Te hol
gyógyulsz Lajos?”, „Bacilusgazda” és „csak nekünk fáj doki!” A
rögtönzött színpadra lépő szónokok sem igazán tudták leplezni felindultságukat és jogos
érzelmeiket. A szervezők nevében elsőként Gönbicz Nándor

a Fidelitas városi elnöke lépett
a mikrofonhoz. Kiemelte, hogy
a széleskörű lobbytevékenység nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, pedig az államnak nem saját adófizetői és
honpolgárai egészségén kellene
spórolnia. - „Ez elfogadhatatlan és szakmailag sem indokolt.
Mi fiatalok itt Pásztón szeretnénk felnevelni gyermekeinket
és itt szeretnénk boldogulni is.

Ezért is szervezte ezt a tüntetést a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség, a Fidelitas, a Magyarok Világszövetségének helyi
szervezete és csatlakozott kezdeményezőkhöz Pásztó Város
Önkormányzatának Képviselő testülete és a kórház vezetése
is. Hiába fogták ránk kormánypárti képviselők, hogy a demonstráció az ellenzék politikai
céljait szolgálja. Ez hazugság. Ez
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a nap a komoly veszélybe került
kórházunk megmentésről szól,
mindannyiunkról, párpolitikai
hovatartozástól függetlenül…”
A tüntetésen felszólalt Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei
Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő is. A hallgatóság
egyetértő moraja mellet kifejtette, hogy a reformnak álcázott
kormányzati pénzbehajtási hadművelet vesztese lett a pásztói
kórház is. – „…Gyurcsány Ferenc és Molnár Lajos a javukat
akarja, de már nem hiszünk nekik. Kérem ne adják oda, mert
az egészség nem üzlet! ( helyeslő
moraj)… Az elmúlt kormányzati ciklusokban egyetlen egy területen alakult minden esetben
politikai konszenzus, az egészségügy fejlesztésében. Nem volt
olyan kormány, amely nem támogatta volna itt Nógrádban
a kórházak korszerűsítését. Bár
még 1995-ban a lakosság ellenállásán bukott meg az akkori kormányzat kórházbezárási
törekvése, sőt a rekonstrukcióra is sikerült komoly forrásokat
találni…. Azután jött a második Gyurcsány kormány és ez
a konszenzus megszűnt. Pedig
- álljunk bár a politikai paletta bármelyik oldalán - mindent
megtettünk azért, hogy az egészségügy itt a megyében tovább
fejlődjön. Ezért komoly áldozatokat is hoztunk…..A reformnak álcázott kormányzati hadműveleteknek lesznek győztesei
és vesztesei is. Mi most azért vagyunk itt ilyen sokan, mert úgy
érezzük, hogy Nógrád megye és
ezen belül Pásztó és a Margit
Kórház a vesztesek táborát gyarapítja. Ebbe nem törődhetünk
bele, sem a megye más telepü-
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lésein sem itt a városban, mert
nagyon magas a munkanélküliség és az ezzel járó halmozott egészségügyi problémakör.
Mindemellett a lakosság folyamatosan elöregszik, alacsony
az orvos létszám, a szakorvosi
beavatkozások számában is sereghajtók vagyunk… Mindez
jelentős mértékben rontja a betegek gyógyulási és életben maradási esélyeit. Különösképpen itt a pásztói kistérségben. A
kormányzati döntést nem szakmai, hanem politikai motivációk mentén hozták meg, ami
elfogadhatatlan… Minden lehetséges eszközt, fórumot és
lobbymódszert felhasználtunk
ám süket fülekre találtunk.
Ezért is vagyunk most itt ezen
a békés demonstráción, hogy
a lehetőség szerint a Pásztói
Margit Kórház ugyanolyan
aktív ágyszámmal és változatlanul jó színvonalon szolgálja
a gyógyítás ügyét, az itt élők
gyógyulását…”

A nagy tapssal fogadott felszólalás után Sisák Imre polgármester lépett az emelvényre: Először is engedjék, hogy
megköszönjem, mivel ilyen
sokan elfogadták a meghívásunkat erre a békés demonstrációra. Sokan sokféleképpen
értelmezték ezt a mai napot.
Én egyetlen gondolatot vetnék
fel. Ma akik itt vagyunk, csupán egyetlen célt tűztünk magunk elé – mentsük meg a pásztói kórházat!...(vastaps) …A
kezemben tartok egy sor dokumentációt, de felolvasásuk helyett csupán egy rövid időutazásra invitálom Önöket…1908.
Almássy Kálmán gróf volt az
aki felesége, Keglevits Margit
kezdeményezésére egy alapítványt tett. Ők gondolkodtak
úgy, hogy a pásztóiaknak a betegellátás érdekében szükségük
van egy kórházra. Jövőre 100
éves lenne a Margit Kórház, de
vajon megéri-e ezt a centenáriumot. Mi most azért vagyunk
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itt, hogy megérje, és igenis legyen 100 éves kórházunk…
(taps- üdvzsivaj)…Aztán egy
picit közelebbi dátum 1995 június, amire minden pásztói jól
emlékezik úgy, mint a Margit
Kórház fekete napjára. Akkor
történt meg az első kísérlet az
MSZP-SZDSZ kormány részéről, hogy bezárják a kórházunkat. Akkor a pásztóiak és a környéken élők erősebbek voltak
– és ma?...Úgy gondolom, hogy
ma is képesek vagyunk megmenteni a gyógyító intézményünket! (taps) …1996. még
nem értek véget a kormányzati bezárási próbálkozások, de a
pásztóiak és a hozzánk tartozók
ismét hallatták hangjukat és
megint erősebbek voltak, erősebbek voltunk…1997. Ez már
egy sikertörténet kezdetét jelenti, amikor benyújtjuk a kórház
új épületének megvalósíthatósági tanulmányait. 1998-ban
már együtt örülhettünk annak,
hogy közel kétmilliárd forintot
kaptunk ennek a fejlesztésnek a
megvalósítására. Belátta a kormány, hogy közel 40 ezer ember egészsége többet ér a kóbor
és kósza elképzeléseknél. Bokros Lajos a csomagjával együtt
megbukott és az új kórházépület 2000. augusztus 25-én átadásra került. Összesen 125 aktív ágy, 300 munkahely, 34 ezer
ember gyógyítása. A kórház
tökéletesen működik és senki
nem gondolta volna 2000 után,
hogy ez a sikertörténet tovább
folytatódhat. Ám mégis így történt. 2001 októberében egy
újabb támogatási igény beadása
nyomán – a régi Margit kórház
közel 400 millió forintot kapott
az akkori Orbán kormánytól….
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2004 januárban átadásra került
a kórház újjávarázsolt régi épülete. Közel két és fél milliárdos fejlesztés és akkor még csak
nem is sejthettük, hogy bárkinek megfordulhat a fejében,
miszerint megismétlődhetnek
az 1996-ban történtek. Bár
Nógrád az egyik legelmaradottabb térsége hazánknak, mi úgy
gondoltuk, tovább kell fejlődnünk. Pásztónak ki kell törnie
ebből a szomorú helyzetből….
Mára elmondhatjuk, hogy Ka-

nadában és Svédországban van
olyan összevont szociális ellátórendszer, mint a miénk itt
Pásztón. Mi nem álltunk meg.
Míg 2004 januárjában a régi,
ám korszerűsített épületet adtuk át, majd két hónap múlva
az idősek átmeneti elhelyezését
biztosító 50 fős otthont. Ezek
az intézmények a születéstől az
elmúlásig végigkísérték, végig
kísérik az itt élőket. Mi ez, ha
nem felelősséggel való gondolkodás, ám úgy látszik, hogy ez
mind nem soket ér….Elkövetkezett 2006. Akkor azt hittük,
hogy az egészséget nem lehet
piaci alapokon kezelni. Ma már
a hajdani „lengyel piachoz” kez-

dünk hasonlítani, ahol a politikusok úgy adják-veszik a kórházi ágyakat, mint annak idején
az ócskaságokat. Hát ennyit
ér az egészségünk!?... Ennyit
ér a magyar ember!?... Én úgy
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gondolom, hogy nem!... (taps)
..Sokan a szememre vetették a
közelmúltban, hogy miért nem
tüntetünk, miért nem gyűjtünk
aláírásokat. A magam részéről
a józan és szakmailag megalapozott tárgyalás, az együttgondolkodás híve vagyok azokkal,
akik a magyar egészségügyet jelenleg alakítják….Mi előrelátva a várható folyamatokat, egy
30 ágyas geriátriai – 300 milliós uniós forrásból támogatott - ellátórendszer felállításán

gondolkoztunk, sőt a projektet ki is dolgoztuk. Még támogatóra is találtunk a Gyurcsány
kormány korábbi minisztere,
Rácz Jenő személyében. Azután máról holnapra az előzetesen összehívott szakmai fórumot lefújták. ….Mit jelent a mi
számunkra az egészségügy ellátórendszer fejlesztése. Számomra azt, hogy új távlatokat nyit
az egészségügyben dolgozók és
a gyógyulni vágyó beteg emberek számára. Ugyanakkor mit
takar a törvény? …16200 aktív
ágy megszűntetést hazánkban.!
…Hát ez a fejlődés?! ..Milyen
irányban?...A törvényt elfogadták, de mi még mindig nem adjuk meg magunkat. 2007 január 8. Helyszín a polgármesteri
hivatal, vendég Molnár Lajos
miniszter, téma a pásztói kórház. Tanúk előtt zajló beszélgetés és egy három és fél oldalas tervezet. Kezdeményezzük,
hogy egy mintaértékű egészségügyi kistérségi központot hozzunk létre... Ennek ellenére,
- bár a regionális egészségügyi
tanácsban január 24-én minden jelenlévő támogatta, hogy
Pásztónak 80 aktív ágya maradjon – Lovasberény után nem
fogata be a minisztérium a javaslatot és csak 20 aktív ágyat
hagytak meg Pásztónak a korábban ígért 60 helyett. …2006
december 13… Levél Juhász
Gábor országgyűlési képviselő
úrnak, akit sajnálattal nem tisztelhetünk most a körünkben.
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Levél Gusztos Péter országgyűlési képviselőnek és Molnár Lajos miniszternek Választ Önökhöz hasonlóan én sem kaptam.
…2007 január 8... Személyesen
a miniszternek átadott levél.
Megpróbáltuk az együttműködés minden formáját, mindhiába….Hiába nyilvánítottuk ki
hogy Nógrádban három aktív
gyógyító intézményre van feltétlenül szükség…Süket fülekre
találtunk, pedig mi felelősséggel
tartozunk 34 ezer ember egészségügyi ellátásáért, az itt dolgozók munkahelyéért…
Mind az öt gyermekem itt
született… Számomra a Pásztói
Margit Kórház története sikertörténet, amire feltétlenül büszke vagyok. Ennek ellenére mit
szánnak nekünk? ….Nincs sebészet, nincs szülészet, marad
20 belgyógyászati aktív ágy . Az
elmúlt esztendőben 55 milliót az idén 180 milliót vonnak
el a várostól. Ez azt eredményezi, hogy nem csupán az egészségügyi ellátórendszer kerül
veszélybe, hanem Pásztó működőképessége is. kinek állhat ez
érdekében? Miért vannak ellenünk? Mi előre nézünk és fejlődni szeretnénk. Hol lesz ezek
után munkahelye azoknak, akik
most itt tüntetnek velünk. Mi
lesz a súlyos sérültekkel, a beteg
várandós kismamákkal, a mentőben szállított életveszélyes betegekkel? Ez a jövőnk? Ideje,

ban rejlik, hiszen míg egy aktív
ágyat jelenleg az OEP havonta
430 ezer forinttal támogat, addig a krónikus férőhelyek után
csupán 180 ezer forintot kap az
intézmény. Persze a jövőbeni támogatások összege még nem ismert, de sokkal jobb arányra
nem számíthatunk. Mindebből
könnyen kiszámítható, hogy az
1,1 milliárd forintos költségvetéssel dolgozó Margit Kórháznak 250-300 millió forinttal
kevesebből kell gazdálkodnia
április elseje után. Ezáltal a működőképesség megtartása érdekében több tucatnyi munkahely és 34 ezer fő eddig jól
bevált ellátása kerül veszélybe a
külső körülmények miatt. Bár
a pásztói kórház végső struktúrájáról még nincsen határozott
döntés sem hivatalos megkeresés, de született egy megegyezés

hogy a pásztói térségben élők
ismét felemeljék a szavukat.
Igen is szükségünk van a Margit Kórházra, szükségünk van
a 80 aktív ágyunkra és azt nem
hagyjuk elvenni! Hajrá Pásztó!
Hajrá Magyarország!”
A nagy tetszéssel fogadott
szónoklat után a kórház igazgató főorvosa dr.Boczek Tibor
kifejtette, miszerint 60 aktív
ággyal még biztosítani lehetne
az ellátást és az egészségügyiek munkalehetőségét…. Probléma gyökere a finanszírozás-

a regionális tanácsban, miszerint 20 aktív csupán belgyógyászati ágy marad a125 helyett. A
rehabilitációra szánt ágyak száma 75, a krónikus ágyak száma 70, míg az ápolási férőhely
10 ágy lesz. ...A „reform” Pásztó számára rombolást jelent,
ráadásul senki nem állt szóba
velünk a járóbeteg-ellátás kapacitását és finanszírozását illetően sem. Azt már most tudjuk,
hogy a 20 aktív ágy nem lesz
elegendő az ügyeleti szolgálat
teljesítésére sem. Ezzel az ágy-
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számmal a Pásztóhoz tartozó 26
település rászoruló lakóit sem
tudjuk ellátni. Tizenegy községből több, mint 30 kilométerre
kell szállítani a betegeket abban
a megyében, amely első a szív és
érrendszeri betegségben szenvedők arányában…”
A szervezők és a Magarok
Világszövetsége helyi szervezete
nevében Bottyán Zoltán elnök
a kormányzati megszorításokról, valamint az ebből fakadó
kiszolgáltatottságról beszél. „A
megjelentek száma visszaadja a hitet a pásztóiak önbecsülésében, de azt is jelenti, hogy
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Pásztó és körzete lakóinak meghallgatása nélkül nem lehet érvényes politikai döntést hozni. Hiányoljuk a döntéshozók
megegyezési készségét, mert az
érdemi párbeszéd nem hozhat
eredményt, ha csak pártpolitikai érdekek mentén folyik a
döntéshozatal.”
A Himnusz hangjaival
zárült békés tüntetést nem egyszer szakították félbe indulatos
kormányellenes közbeszólások,
de a rendezők és a szervezők
minden esetben urai maradtak
a helyzetnek.
-Szabó- Foto: Mórus

A Genius Apáczai Diploma Díj nyertese
„Ékszer a gyermek, akit a tanító minden önzőség nélkül, tele alázattal önmaga díszítésére
tanít, nevel. Az ékszer értéke a nemes formában és a finom megmunkálásban rejlik.” – vallja
Barna Tiborné Ildikó igazgatóhelyettes kolléganő, aki már több mint 30 éve töretlenül, nagy
munkabírással s magas mércét állítva kiválóan végzi pedagógus munkáját.

Nagyon kedves, jó kedélyű,
optimista, kiegyensúlyozott tanító néni. IGAZI, CSUPA
NAGYBETŰS ILDI NÉNI,
akiről sugárzik a gyermekszeretet. Így ad biztonságot a környezete számára. Életmunkája
visszaigazolja Móra Ferenc gondolatát: „A szeretet az élet”.
2001-től Ildikó az alsó tagozatért felelős pedagógiai igazgatóhelyettes lett.
A kolléganő oroszlánrészt
vállal az iskolaotthonos tanítás
valóban otthonossá tételében.
Kiemelten figyel az ingergazdag iskolai környezet kialakítására valamint a tisztaság
megőrzésére. Neki köszönhetően az öreg iskola állagában megromlott épülete a tanító nénik
összefogásával, a kreatív ötletek megvalósításával otthonos,
gyermekbarát környezet lett:
az aktuálisan díszített gyermekmunkákkal, elismerő oklevelekkel, vidám ajtódíszekkel s az elvarázslóan kedves hangulatú
tantermekkel, tanári szobával,
az udvarra felfestett szabadidős
játékokkal…Így vált küllemében valóban az iskola a gyermekek második otthonává.
A szülők az iskolaválasztásnál tanító nénit választanak. A
neve, a jó híre kint van a városban, így az osztálylétszám ha-

mar megtelik. Mindene a szakma! Mindene a gyermek!
Vallja: „Szeretni kell, ez a titok, mindenkit! Nincs „nehéz”
gyerek! Tudni kell vele bánni.”
Pedagógusi
tevékenységében számtalan formát, lehetőséget kipróbál. Hiszi, hogy
mindennel, amit szívből ad tovább, nevel.
A pedagógus továbbképzéseken nagyon sok mindent
megtanult, amit igyekszik mindig a gyakorlatban kamatoztatni. Munkája során csak abban a
szigorban hisz, amely szeretetből fakad. Keresi a tanítványokhoz, de a kollégáihoz is az egyéni, „legjobb” utat.
Dicsér s megerősít. Változatos, figyelemfelkeltő, érdekes,
izgalmas feladatok megoldását
tartja fontosnak. Jól magyaráz,
rögtön észreveszi, ha segíteni
kell. Felvállalja a nem kötelező lehetőségek tanítását is. (Pl:
énekóra keretében furulyát is
tanít, kedvet csinál ezzel a zeneiskolába való jelentkezéshez.)
Számos lehetőséget aknáz ki
a gyerekek szerepeltetéséhez, a
bátorság, a kiállni tudás tanításához: pl: mikulási műsor, szüreti
műsor, anyák napi műsor…
Az őszi túrára valamint a
farsangi bálra való készülés igazi
közösségformáló esemény a számára. A feladatok érdekessége,
az ötletek varázslatos megvalósítása egy életre szóló élményt
ad a tanítványainak.
Mindig, mindenben a gyermek érdekét figyeli.

Legalább olyan fontosnak
tartja a lemaradó diákok felzárkóztatását, mint a tehetségesek
folyamatos fejlesztését.
A számtalan megyei, illetve országos eredmények mellett
igazán nagy eredménynek tartja, ha egy gyenge tanuló teljesíteni tudja a minimum szintet.
Tanítványai minden évben eljutnak az Apáczai Kiadó által szerezett országos tanulmányi versenyre, s ott szépen helytállnak.

meg tudta nyerni kollégáit, a
szülőket, iskolánk partnereit.
Hiszi, hogy munkája csak
akkor eredményes, ha az igazi
emberi értékeket – szeretet, türelem, önzetlenség – a felnőttek
közösen, életük mintájával közvetítik a gyerekek felé.
Tapasztalata egyre inkább
abban erősíti meg: „Minden nap
szükség van mindannyiunknak
sikerélményre, – hát még a gyerekeknek. Ez visz előre!”

Rendszeresen látogatja, illetve szervezi kollégáival az Apáczais rendezvényeket.
Ennek a következetes szervezőmunkának az eredményeként
kaptunk lehetőséget két évvel
ezelőtt a bázisiskola cím megpályázására, majd elnyerésére.
Mindezen pedagógiai tevékenységek megvalósításához

A pásztói Dózsa György Általános Iskola közössége nevében szívből gratulálunk a Genius Apáczai Diploma Díj ezüst
fokozatának elnyeréséhez.
További munkájához jó
egészséget és sok-sok örömet
kívánunk!
Szivák Ilona
igazgató
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Pénz, pénz, pénz

„Költséges vetés” a kormányzati szorítások árnyékában
Minden települési önkormányzat életében – legyen az kicsi
avagy nagyobb – az év talán legfogasabb kérdése a mindenkori
költségvetés. Különösen ezekben a pénzhiányos időszakokban,
amikor mindenhonnan csak a megszorításokról és áremelésekről hallani. Pásztó Város Képviselő Testülete február 22-i ülésén fogadta el, hogy városunk ebben az esztendőben 3 milliárd
és 57 millió forinttal gazdálkodhat. Dr.Becsó Károly alpolgármester szerint ez a pénz hatalmas összeg önmagában, ám a feladatokhoz és elvárásokhoz mérten igen csak híja van neki.
A költségvetésről szólva
mindjárt rossz hírrel kezdem,
hiszen a legfrissebb információk
szerint az egészségügyi kormányzat fül-orr-gégész miniszterénél
süket fülekre talált a pásztóiak
kórházféltő tiltakozása. Ez komoly érvágást jelent a város számára is, mert az önkormányzati fenntartású és 1,1 milliárdos
költségvetésű Margit Kórháztól

300 millió forintot vonnak el az
aktív ágyak megszűntetése révén. Ez az összeg nem kevesebb,
mint 10 százaléka (!) Pásztó teljes 2007-es büdzséjének. További rossz hírek, hogy a város közoktatása területéről is kivon a
kormányzat még az idén hozzávetőlegesen 60 millió forintot,
amit jövőre újabb 60 millióval
fog felül licitálni.

Köztereink állapota döntő fontosságú Pásztó megítélésében

Az iparosoké a színpad

Szép lesz a művelődés háza
Az avatatlan szemlélő számára nagy a felfordulás és túl
hangos a munkazaj a Teleki László Művelődési Ház máskor
líraibb zenéhez szokott falai között. A felújítási munkálatok a
dandárjukhoz érkeztek és ott jártunkkor éppen a villanyszerelő mesterek varázsolják az álmennyezetre a ragyogóan új világító berendezéseket. Szerencsémre akadt avatott szakértő, hiszen Sipos István a polgármesteri hivatal műszaki ügyintézője
kalauzol végig a város intézményeiben folyó beruházásokon.
Teljesen új arculatot kap a
Teleki Művelődési Ház kívül és
belül egyaránt. Szerencsénkre a
már nagyon is aktuális munkálatokra sikerült pályázati forrást
találnunk. A Területfejlesztési
Tanácstól 21,3 millió forintos
támogatást kaptunk, amihez a
városnak még 9 millióval kellett
hozzájárulnia. Jelenleg három

intézményünkben folyik az építőipari és szakipari kivitelezés.
A művelődési ház új belső, nyílászárókat és elektromos rendszert kapott. Korszerűsödik a
fűtés, elkészült a tetőfelújítás és
más arculatot kap a „kultúrház”
teljes homlokzata is. A közeljövőben látunk hozzá az akadálymentesítésnek és várjuk a már

- Mit tehet ilyenkor egy várospolitikus?
- Számomra és a Fidesz
frakció számára is a legfontosabb Pásztó működőképességének megtartása. A kormányzat
által kikényszeríteni akart intézmény összevonások elkerülése,
a város fejlődésének irányban
tartása és nem utolsósorban a
hatszáz éves jubileum méltó
megünneplése. Figyeltünk arra
is, hogy csökkentsük a képviselő testület költségeit, ugyanakkor a vezetői szintek csökkenésével és a polgármesteri hivatal
szervezeti felépítésének optimalizálásával újabb megtakarításokat érhetünk el.
- A pénzszűke nem hátráltatja-e a fejlesztéseket?
-Természetesen
mindent
megteszünk, hogy a már folyó és tervezett beruházások ne
szenvedjenek csorbát. A kistérségi iroda, a művelődési ház és
a házasságkötő terem kivitelezési
munkálatai rendben haladnak.
Terveink között szerepelnek az
intézményi akadálymentesítések
mielőbbi megvalósítása, útjaink
– elsősorban - a Baross utca felújítása. Javaslatot tettünk többek
között a hasznosi buszmegálló
fedetté tételére, a mátrakeresztesi Kékesi úti park , valamint a temetőkerítés rendbehozatalára is.
Szeretnénk, ha a Pásztói Strand
szolgáltatásai - a megújuló energia források bekapcsolásával tovább bővülnének.

- Milyen módosító javaslatokat tettek a képviselők a költségvetési vitában?
- Feltétlenül meg kell említenem még a beruházás ösztönzésre szánt és a pályázati önerőhöz, valamint egy jobb város
marketinghez szükséges tartalék
képzését. Szeretnénk új alapokra helyezni az együttműködést a
helyi gazdaság meghatározó szereplőivel, vállalkozóival, a civil
szervezetekkel. Célunk, hogy
megvalósulhasson az a program,
mely a munkahelyteremtést, a
szolgáltató önkormányzatot, a
város megtartó képességének és
turisztikai vonzerejének a növelését. tűzte feladatul a városvezetés számára.
- SZ. P. -

megrendelt 300 darab vadonatúj, kényelmes színházi széket.
A könyvtár épületében jelenleg
a burkolók dolgoznak az új házasságkötő termen, a kistérségi
munkaszervezet leendő irodáin és az irattáron. Ehhez a 14,5
milliós beruházáshoz is sikerült
pályázati alapokból támogatást nyerni a Pásztói Kistérségi

Tanáccsal közösen benyújtott,
TRFC-s projekten. Ebből 10
millió a támogatás és 4,5 millió a városi „saját erő”. Az idő
sürget beuházót és kivitelezőt
egyaránt, mivel a már 2006
novemberében meg kezdődött
munkálatoknak, 2008 májusa a
befejezési határideje.
-péter-

Az alpolgármester szerint is
nehéz év elé nézünk
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Emlékév Pásztó Várossányilvánításának
600 éves évfordulója tiszteletére
1

Programterv 2007.

Pásztó életében a 2007-es esztendő kivételes jelentőséggel bír. 600 évvel ezelőtt, 1407. április 26-i keltezésű az a Zsigmond király
által adományozott
kiváltságlevél,
Budával megegyező városi, vásártartási
ruházta fel Pásztót
és polgárait. A város
Emlékév
Pásztóamely
Várossányilvánításának
600 évesjoggal
évfordulója
tiszteletére
gazdag programsorozattal kíván emléket állítani a különleges évfordulónak.
A megvalósítás
idĘpontja
április 26.
szeptember

április 20.-30.

április 12-13.
április 26.

Programterv
2007.
Program megnevezése

RendezĘ szerv / felelĘs

I. A 600 éves évfordulóhoz szorosan kötĘGĘ programok

"Városavató 1407" képzĘPĦvészeti pályázat pásztói
alkotók számára
"Képek Pásztó történetébĘl" c. kiállítás felújítása,
EĘvítése
Várostörténeti vetélkedĘk több korosztálynak
- Várostörténeti TOTÓ a Pásztói Hírlapban
- Egy nap Zsigmond király udvarában - történelmi
vetélkedĘ és játék
- Pásztó történeti csapatvetélkedĘ
- Város- és kortörténeti pályázat
Zsigmond és kora - Kárpát medencei történelmi
pályázat
Városalapítási ünnepség - ünnepi képviselĘ-testületi
ülés és emlékmĦsor, koncert

Önkormányzat
Pásztói Múzeum

Teleki László Könyvtár és MĦvelĘdési Központ

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi
Szakközépiskola és Kollégium
Önkormányzat

április 28.

Konferencia - Zsigmond és kora, uralkodásának
Pásztóra gyakorolt hatása

Teleki László Könyvtár és MĦvelĘdési Központ

április 28.

Tabányi Mihály és zenekarának élĘ koncertje

Vállalkozók Klubja

április 30.

MúltidézĘ Zsigmond nap

Önkormányzat

II. Pásztói gyökerĦ kulturális, mĦvészeti, tudománytörténeti programok
április 20.-30.

ElĘadások a nemzeti identitás körébĘl:
- Nemzeti jelképeink és ünnepeink
- fejezetek a magyarság XX. századi történetébĘl

Bottyán Zoltán

augusztus 11.

Pásztó Pláza - Pásztóiak kiállítása

Vállalkozók Klubja

szeptember 23.

III. SzĘOĘ és Bor Ünnep

Teleki László Könyvtár és MĦvelĘdési Központ

július 22.

Szent Magdolna ünnepe - Hasznosi falunap

Teleki László Könyvtár és MĦvelĘdési Központ

augusztus 12.

Nagyboldogasszony ünnepe -Mátrakeresztesi falunap

Teleki László Könyvtár és MĦvelĘdési Központ

III. Sport programok
április 29.

RepülĘnap a GombástetĘn

Ózon egyesület

május

Mátra Kupa - országos diák birkózóverseny

Pásztói SzabadidĘ Sportegyesület

augusztus

Pásztó Kupa nĘi-férfi meghívásos kosárlabda torna

Pásztói SzabadidĘ Sportegyesület

július

"HĦ de jól érzem megam" kerékpáros teljesítménytúra

Pásztói SzabadidĘ Sportegyesület

szeptember

Pásztó Kupa - országos diák birkózóverseny

Pásztói SzabadidĘ Sportegyesület

szeptember

"Mátra Kupa" gyalogos teljesítménytúra

Pásztói SzabadidĘ Sportegyesület

március 27. v.
28.

Nógrád Grand Prix tájfutóviadal (nemzetközi verseny)

HUFEZE SK.,
Nógrád megyei Tájfutószövetség

április 20.-30.

Pásztó Labdarúgása - kiállítás

PSK

június vége

Jubíleumi labdarúgótorna

PSK
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I. forduló

Pásztó városi rangra emelésének 600. évfordulója alkalmából a Teleki László Városi Könyvtár három fordulós várostörténeti kvíz-játékot indít a Pásztói Hírlap hasábjain.
Az érdeklődők megfejtéseiket leadhatják könyvtárunk felnőtt részlegében, illetve elküldhetik e-mail címünkre: K0155@koznet.hu. Határidő: 2007. március 31.
A helyes válaszadók között ajándékkönyveket sorsolunk ki. A megfejtéseket és a
nyertesek névsorát a Pásztói Hírlap következő számában közöljük.

1. „Pastuch”-Pásztó már a honfoglalás idején nevezetes hely volt.
„… Árpád vezér …tanácsot tartván, sok katonát hadba küldött, hogy Gömör és Nógrád várának népét meghódítsák neki… Ezeknek a hadra kelő katonáknak a fejeivé és vezéreivé nagybátyjának, Hüleknek két fiát:
Szovárdot és Kadocsát rendelte, meg aztán Hubát, a fejedelmi személyek egyikét. Ez a három úr…arról a
helyről indult el, melyet Pásztónak mondanak…”
Melyik ősi krónikánkból származik az idézet?
.....................................................................................................................................................................
2. Egy 1135-ben keletkezett írásos emlék szerint a település királyi szálláshely, birtok volt ebben az időben.
Ki építtette?
.....................................................................................................................................................................
3. III. Béla király cisztercita apátságot létesített a községben.
Melyik évben?
.....................................................................................................................................................................
4. 1407. április 26.–a jelentős dátum, fordulópont volt a falu lakóinak életében.
Miért?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
5. Mi volt a jelentősége a megszerzett jogoknak?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
6. Középkori királyunkhoz kapcsolódóan ez az év két másik évfordulót is tartogat számunkra.
Melyek ezek? (évszám – esemény)
.....................................................................................................................................................................
		
7. A Képzőművészeti Lektorátus Magyarország egyik legszebb királyszobrának minősítette a templom
déli oldalán álló Zsigmond-szobrot. Kinek az alkotása és mikor volt a szoboravató?
.....................................................................................................................................................................
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HÚSVÉT - EGYHÁZ
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Húsvétra készül a Föld kereszténysége

„A világosság a Világra jött…”
Szűkebb pátriánkban több ezer hívő keresztény él, akik
számára talán az év legfontosabb ünnepe a Húsvét. Sokan sokféleképpen élik meg Krisztus halálának és feltámadásának emléket állító évezredes hagyományt, hiszen mindenki hite, szokásai és meggyőződése szerint böjtöl, imádkozik, locsolkodik,
versel, mulat, egyszóval mindenki ünnepel. A körmenetet először vezeti városunk katolikus közösségének lelkipásztora, dr.
Fila Lajos prépost. Az immár 54 éve a lelki szolgálatnak élő
tisztelendő szívesen osztotta meg Húsvét előtti gondolatait a
laikus hírlapíróval.

- Hogy mit is jelent a számomra a Húsvét? Ez nem kön�nyű kérdés, hiszen már több
mint fél évszázada teljesítek
szolgálatot az ország majd minden szegletében. Még gyermek

fejjel, szüleim révén ismertem
meg, hogy ez a legnagyobb ünnep a Karácsony mellett. Persze
akkor még a jó falatok a szép
ruha és a gyönyörű misék kápráztattak el. Ma már gyakorló
teológusként tudom és hirdetem, hogy a hit és a keresztség
által újjászülettünk, mivel a feltámadás csodájával tette rá az
Úr a pecsétet Krisztus igazságára, akinek áldozata ajándék
az emberiség számára. A szeretet kötelez bennünket az Isten
és annak egyháza iránt. Mi hiába akarjuk megmondani ebben
a bonyolult világban, hogy mi
a jó és mi a rossz. Ez az Úr joga
egyedül. E törvény megsértése

2007. március

vonta és vonja maga után a kárhozatot, melyből csak a Megváltó mutathat kiutat. Ez fogalmazódott meg a közelmúltban
lezajlott imahéten is, melyhez
János evangéliuma szolgált szellemi muníciót: „A világosság a
világra jött…”
Gyakorlatiasabb témára térve, itt Pásztón is Nagyszombaton este, 7 órakor ünnepi misével kezdődik a Húsvéti Vigélia.
A liturgiának megfelelően tűz
és vízszentelés, majd örömének,
végül feltámadási körmenet lesz.
Az apostoli hagyomány alapján
vasárnap ünnepi miserenddel
köszöntjük Krisztus feltámadását. A hétfői napon pedig ismét
vasárnapi miserend lesz a Szent
Lőrinc Plébániatemplomban.
Még talán annyit búcsúzóul,
hogy papnak lenni számomra
a legemberibb hivatás, napi 24
órás szolgálat.
Úgy vélem a legönállóbb és
a legteljesebb személyi szabadságot adja nekünk az Úr szolgálata. Azt mondják egy lelkipásztornak talán könnyű
kötöttségek nélkül élnie, mivel
nincsen családja. Ezt cáfolom,
hiszen az én igazi családom –
Pásztó - az egész város.

„Aki énekel az kétszeresen imádkozik”

Örvendj világ!
A hagyományteremtés szándékával, éppen alapításának 15.
évfordulója előtt adta ki első CD válogatását a Pásztói Szent
Lőrinc Templom énekkara. A rendhagyó sajtósított lemezbemutatón az alapító jogos büszkeségével mesél dr. Gajdics Gábor kántor és karnagy az eltelt másfél évtizedről, valamint a
Pásztó zenei életének történetében premiernek számító kórusmű összeállításról, melynek címe: „ Örvendj világ!”

A pásztói Szent Lőrinc Plébániatemplom lelkes amatőrökből álló kórusa még 1993-ban
alakult nem kevés közreműködésemmel. Bár az alaplétszámunk 15-25 fő, mégis már
sokan és több nemzetből is hallatták hangjukat a liturgikus
szolgálat során. Volt már francia, lengyel és szlovák tagunk is,
akik szívvel lélekkel vállalták a
magyar énekhangú nyelvtörés
művészetét. Az elmúlt esztendőkben már számos helyen fel-

léptünk idehaza és külföldön
egyaránt. Jártunk a szlovákiai
Zselicen, a lengyel Zsukowóban, az ausztriai Weerbergben.
A magyarországi szereplések közül kiemelkednek a Szent István
Bazilikában, a Cecilia Társulat
jubileumi rendezvényén vagy a
Szent Gergely Év megnyitóján
a Mátyás Templomban történt
sikeres fellépéseink. Fő feladatunk mégis az egyházi szolgálat
a liturgia szebbé tétele. Minden
hónap utolsó szombatján latin

nyelvű misén éneklünk, természetesen mi is latinul. Kórusunk
különösen fontosnak tartja a
gregorián ének hagyományainak ápolását, de nem idegen tőlünk a világi kórusművek megszólaltatása sem. Mindezzel
tisztelegni szeretnénk Pásztó
díszpolgára, dr. Rajeczky Benjámin szerzetes, valamint zenetudós – örökemlékezetű - személye és munkássága előtt. Ő volt
az a ciszter perjel, aki Kodály
munkatársaként éppen Zsigmond-korabeli húsvéti ének
töredékeket „restaurált” még a
hatvanas évek derekán. Úgy vélem ebben a városban soha ekkora aktualitása még nem volt
egy művészeti alkotásnak, mint
most ennek a kórusműnek.

Szeretnék, ha a mostani lemezünket egy újabb követhetné,
amivel is talán hozzájárulunk
valamelyest a 600 éves jubileumra készülő Pásztó kulturális
életének felpezsdítéséhez.
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„Jó szóra is oktasd, játszani is engedd…”

Meg kell tanulnunk tanulni!
Jó hírrel fogadta lapunk munkatársát a minap Herzegné Varga Ilona, a Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola igazgatónője. Nem kevesebb, mint 18
millió forintot nyert a jóhírű intézmény egy európai uniós pályázat keretén belül. A csinos összeget persze nem tetszés szerint költhetik el, mivel a pályázat kiírói elsősorban az
oktatás korszerűsítését, új pedagógia módszerek bevezetését és a képességfejlesztés előtérbehozását kívánják támogatni.
Az igazgatónő elmondta,
hogy az elmúlt esztendő szeptemberében indult programnak
jövő januárjáig kell pontos menetrend szerint lezajlani, mivel a
pályázati kiírás szigorú szabályokhoz kötött. A projekt elsősorban
a kompetencia alapú oktatás bevezetését célozza. Ez azt jelenti, hogy például matematikából,
szövegalkotásból vagy szövegértésből képességfejlesztő foglalkoztatásra van lehetőség. Ugyanakkor új elemként épül be az
iskola – amúgy sem szegény repertoárjába – az életpálya építés,
mint oktatási anyag. Ez utóbbira talán a legnagyobb szükségük
lesz a korunk bonyolult világába
kikerülő tanítványaiknak.

Tisztelt leendő „elsős” szülők!
Tömör iskolabemutatással segíteni kívánom Önöket az iskolaválasztással kapcsolatos döntésük meghozatalában.
Három épületben dolgozunk: Kis Dózsa (1-3. évfolyam), Nagy
Dózsa (4-8. évfolyam), valamint a mátrakeresztesi tagiskolában
erdei iskolát működtetünk.
A múltról: A Kis Dózsa elődje az „Öreg iskola” 1870-ben
épült. (Jelenleg Csohány Galéria). 40 évvel később 1910-ben bővült az „új iskolával” – a Kis Dózsával. 1946-ban leányiskola lett
(2. sz. Általános Iskola). 1962-től a gyerekek már koedukált osztályban tanultak. 1972-ben vette fel iskolánk a Dózsa György
nevet. 1973-tól körzeti iskola lett a mátrakeresztesi tagiskolával.
2002-ben az iskola bezárt. Erdei iskolaként működtetjük tovább.
Két éve az alsótoldi kistérség tanulóival bővült diákközösségünk.
2001-ben pályázati támogatással építettük ki a Partnerközpontú Intézmény modelljét. 2006-ban az Apáczai Kiadó bázisiskolája lettünk.
Nevelőtestületünk szakmailag igényes, következetes, sokat ad
és sokat kér is vissza. Halad a korral. Konfliktuskezelésünk humánus. Comeniussal együtt valljuk: „Az iskola az élet műhelye, itt
mindennel foglalkozni kell, ami az embert emberré teszi.”
Első osztályos tanító nénik:
		 1.a (angol) Tanásné Nagy Melinda, Prezenszky Elvira
		 1.b (német) Kósa Györgyné, Németh Józsefné
A Kis Dózsa épületében „észrevétlenül” válnak óvodásból iskolássá a gyerekek. Jó lehetőség nyílik a nagyoktól elkülönítetten
a helyes szokások kialakítására, egymás megszerettetésére. Tanítványaink szeretnek iskolába járni. Örülnek a tartalmas programoknak, s a gazdag, sokoldalú kínálatnak.
Az iskolánk nyitott. Látogassanak el hozzánk!
Tájékozódjanak a honlapunkon hagyományainkról, eredményeinkről, iskolánk kínálatáról.

www.pasztonet.hu/~dozsaisk

A pályázati támogatás ös�szege nem csupán a módszertant és a képességfejlesztést
segíti, de módot ad új taneszközök beszerzésére, tanáraink
továbbképzésére és a foglalkoztatás finanszírozására is jut
belőle. A program vezetői azt
remélik, hogy az iskolában magasabb szintre emelhetik a tanulási módszerek színvonalát,
hatékonyabbá válhat az oktatás
és a diákság életszerű – valóban
hasznosítható – tudásanyaghoz
juthat. Mindehhez persze szükséges a tanár és a gimnazista
kölcsönös munkája és akarata,
hogy megtanulhassunk együtt
valóban tanulni.
-szép-

Hurrá! Hó!
A téli sport szerelmesei a szlovákiai Biele Vodyban töltöttek
egy hetet, ahol a síelés örömeinek hódolhattak.
Ebben a téli, tavaszias időjárásban szerencséje volt a Gárdonyi
Géza Általános Iskola tanulóinak, szüleinek, tanárainak, hogy egy
havas hetet tölthettek el a közép-szlovákiai hegyek között.
A kezdő és haladó síelők szinte egész napjukat a sípályán töltötték, élvezték a tél szépségeit.
Kellemesen elfáradva, vidám hangulatban teltek az esték a
szálloda társalgójában, ahol felnőttek és gyerekek együtt játszottak, szórakoztak.
Gyorsan eltelt a hét, a kezdő síelők is már bátran siklottak le
a sípályán, köszönetüket számtalan módon fejezték ki oktatójuknak, Kerekes Istvánnak.
A szép élményeket fényképek formájában is hazahozták, amelyet az iskolagalériában lehet megtekinteni.
DÖK
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Kutyául érzem magam

Egy pásztói eb naplója (1.rész)
No szóval a pedigrém:
Aszongya Csülökfogó Postásréme Gerzson a teljes becsületes
nevem, és a kutyabőröm szerint
igen csak előkelő családfa alá
jártak már eleim is. Vérvonalamat még a ködös “átkosból”
származtatom, ahol anyait-apait összebarteleztek a világrajövetelemért az ősök.
A muttert még évekkel ezelőtt el akarták adni Irakba fegyver gyanánt -, mert egyszerre négy irányba is tüzelni
tudott. A faterről nem sok jót
tudok elmondani, hiszen a mamát is csak “olykor” látogatja. Bármilyen díjnyertes kan is
őkelme , nem egy kifejezetten
monogám típus. Jó pár halomalom viszi tovább az ő vérvonalát. Kutyakörökben sem igazán
népszerű, mert mindig beleugat a nagyobb kutyák dolgába.
Így azután nem is igen csodálkozunk rajta, hogy egy jó párszor feljelentették már a Körzeti
Sintérségen. Ráadásul őkelmének mindig olyan harapós volt
a kedve, hogy tulajdon gazdája is csak csúzlival merte etetni
és kerti slaggal itatni. Így persze
gyakran éhezett, viszont a postás nadrágja és a hisztis szomszéd nyulai biztosítottak számára valamicske harapnivalót.
A szép kajla fülemet, a hosszú
lábamat, kiállhatatlan modoromat és a lompos farkamat tőle
örököltem. Hiába no, az “aloma nem esik messze a „fájtájától”.
Apropó alom. Voltunk,
vagy....- most jut eszembe, hogy
számolni meg nem tudok ...szóval jó sokan voltunk testvérek. Messze én voltam a legrosszabb kölyök a falkában, de
az anyuciciért folytatott küzdelemben mindig helytálltam.
Rögtön a születésünk után belemerültünk a legembertelenebb emberi csinálmányba, a
politizálásba. Voltak baloldali és
voltak jobboldali csöcsökön nevelt sorstársak. A legutóbbi fialáskor a baloldaliakat szoptatták
meg jobban, de azután ezeknek
is szerencsére gyorsan kinyílt a
szemünk.
Alig pár hónapos lehettem,
mikor a kétlábú ételhordónkhoz
hasonszőrűek érkeztek. Füstölt
a pofájuk és eszméletlenül büdös volt a lábuk. No, én akkor
választottam ki magamnak gaz-

2007. március

Kedves Naplóm! Apropó micsoda hülyeség az, hogy egy kutya
naplót írjon. Idejön egy „mindenhonnan kiküldött” büdöslábú firkász azzal, hogy majd ő segít megírni. Úgy megsajnáltam, hogy csak immel-ámmal haraptam le a gatyáját.

dául a legkevésbé rondát. Gondoltam - legyen neki egyszer
karácsonya így június elején és
- megnyaltam a felém nyújtott
első lábát. Majd bősz farkcsóválással jeleztem a többieknek,
hogy stipi-stopi ezt én már úgy
privatizáltam, mint „szocik” a
közvagyont. Egy kis idő múlva, mire a gazdik bősz anyázások és nehézlovassági becsületsértések közepette kialkudozták
magukat és a büdös-tüzesvizük

Kezdetben azt akarták az ostobák, hogy kint aludjak hideg
erkélyre szerelt deszkaólban. Aztán úgy gondoltam, hogy mégis csak jobb lesz nekem odabent
a franciaágyon. Ők meg dagonyázzanak és bolhászkodjanak,
ahol csak akarnak. Az apróbb
kétlábúaknak furcsamód olyan
szép nagy fülük van, mint a
pacsulis-postásnak, akivel olyan
jót szoktunk mindig fogócskázni. Persze felváltva. Hol ő me-

is elfogyott, beültünk egy lízingelt kerekes ólba és nagy durrogások közepette elporoltunk.
Az első néhány kanyar után már
csak hányni járt belém a lélek.
Ketten utaztunk hátul, én meg
a majré. Szégyen ide, szégyen
oda - fa híján - magam alá vizeltem. Mikor a leendő gazdi
meglátta, úgy nyüszített, mint a
szomszédék Lomposa., mikor a
kertajtó becsukta a farkát.
Aztán, ahogy teltek a napok
és hetek, gondoltam itt az ideje, hogy megkezdjem választott
- állítólag apa nevű - gazdám és
kétlábú falkája rendre szoktatását. Mit mondjak, kutya nehéz
a simabőrűek fegyelemre szoktatása. Se hallásuk, se szaglásuk,
ráadásul eléggé el nem ítélhető
módon, odabent, saját óljukban piszkítanak. Pfúj!

nekül, hol én kergetem. Kész
élvezet az élet. Szóval a gyerekeknek azt találtam ki, hogy a
nyakamra kötött szíjjal húzatom magam össze-vissza az utcán. Mikor elunom a játékot
úgy elbújok, hogy a frászt kapják mire megtalálnak. Kosztra
kvártélyra egy szavam sem lehet, bár nem értem: ha én megeszem az ő maradékukat, akkor
ők miért fintorognak az enyém
láttán.
Bármilyen nagyra tartja magát az ember nevű állat, mégis
csak buta a maga módján. Én
például már jó pár szót megértek
abból a zagyvaságból, amit ők
beszédnek neveznek, bezzeg én
hiába ugatok nekik - csak vigyorognak, mint vemhes üsző a műbikára. El is határoztam, hogy ez
nem mehet így sokáig....

Egyszer, mikor éppen az
újságkihordót kergettük a haverokkal lépcsőházról lépcsőházra, kiesett a táskájából egy
ebtoborzó. Annyit sikerült kicsócsálnunk a festékszagú papírokból, hogy minden rendes
eb vasárnapi iskolába viheti elkutyulódott gazdáját. Azóta, ha
tetszik, ha nem hű kétlábúm
kezére pórázt kötök és irány
a “kutyaiskolának” elnevezett
gazdaképzőbe. Itt aztán - míg
az emberek nagyokat fontoskodnak - a cimborákkal végre
elpletyozunk és végigmustráljuk az új húsokat.
Először minden gazdával
végigvesszük a fegyelmező gyakorlatokat, mert hét közben bizony sokat felejtenek. Különösen a kézjelek mennek nehezem
az én kétlábúmnak, ezért sokat
kell ismételni. Ha ellankad a figyelmük, nem árt egy-két vakkantással rendre utasítani őket.
Ezután egy kicsit megfuttatjuk
a sok lusta puhost a gyakorlópályán, mert rémes mennyire el
tudnak tunyulni. Már egy kis
rohangálástól is lóg a nyelvük.
A palánkmászást, a kúszást és a
karikaugrást nem is tudják utánunk csinálni. Hiába is mutattuk meg nekik olyan sokszor.
A múltkor történt egy kis malőr. Mivel a gazdi halőr, úgy is
mondhatnám, hogy halőr-malőr. Az egyik ugrásnál a lihegő gazdi olyan szerencsétlenül
esett, hogy eltört a jobb hátsó lába. Egy kicsit sajnáltam,
mert fenemód nyüszített, de aztán odaugattam neki, hogy “ebcsont beforr”.
Ha elunjuk magunkat, akkor úgy teszünk, mintha nem
értenénk semmit a zagyvaságaikból. Ilyenkor lehet igazán jókat röhögni rajtuk, mert kézzellábbal magyarázzák azt, amit
mi már úgyis jól tudunk. Nem
tudják a kis buták, itt csak az
történik, amit mi akarunk. Mikorra már minden megizzasztott gazdi kellően trenírozott
állapotba kerül és korgó gyomrunk is ebédre kolompol, csak
vakkantanunk kell. “Lábhoz!”
és irány haza. Egy rövid visszlátnyi farkcsóválás a tünci kis
szukáknak, egy fitymálás a kotorékoknak, aztán tünés. Addig
is vau, vau...!
Ugatásból fordította:
Szabó Péter

2007. március
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Egyeztető tárgyalás a Mátrai Tájvédelmi Körzet bővítéséről

Mindannyiunk kincse

a természet

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság arról értesítette az önkormányzaton keresztül lapunkat, miszerint a természet védelméről szóló törvény értelmében a Mátrai Tájvédelmi Körzet bővítésre kerül. Ehhez kapcsolódóan kerül a közeljövőben
elfogadásra a térség természetvédelmi kezelési tervezete is. A
jogszabályoknak megfelelően az illetékes nemzeti parki igazgatóság - mindenki számára nyitott - egyeztető tárgyalást
szervez, melyre minden érdeklődőt tisztelettel meghív.
Az egyeztető tárgyalás helyszíne a Mátrafüredi Művelődési Ház ( Mátrafüred Üdülősor 42.) lesz 2007 március 26án 10 órakor.
A védetté nyilvánítással kapcsolatban bárki elmondhatja,
sőt írásban is benyújthatja véleményét, javaslatait és észrevételeit. Az illetékeseknek 30 napon belül választ kell adniuk a természetvédelmi terv. A bővítési és kezelési terv dokumentációja
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság titkárságán megtekinthetők, mivel a terjedelmi korlátok miatt az illetékesek postai úton
nem tudják az érintettek számára hozzáférhetővé tenni.
A védett természeti terület mindannyiunk számára fontos
hosszú távú megőrzésére, fenntartására, természetvédelmi kezelésére tett észrevételeit, javaslatait köszönettel vesszük.
Duska József igazgató
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

A vízközmű tagság figyelmébe
Pásztó Város Adóhatósága és Víziközmű Társulata az
alábbi felhívást teszi közzé:
Felhívjuk azon Vízközmű Társulati Tagjaink figyelmét
akik társulati tagdíj fizetési kötelezettségüknek oly módon
tesznek eleget, hogy lakástakarék-pénztári szerződést kötöttek - az alábbiakra:
A lakástakarék-pénztári törvény módosítás miatt
2007. január 1-től változtak az állami támogatás lehívásának feltételei. A változás lényege az, hogy a megtakarítás rendszertelensége kihatással van az igényelhető állami
támogatás mértékére, melynek következményeként azokat
a megtakarítókat akik megtakarításaikat rendszertelenül fizetik a megtakarítási év során állami támogatás és kamatveszteség is érheti.
A lakástakarék pénztári szerződés futamidejének a végén a szerződésben rögzített összegnek kell átkerülni a Víziközmű Társulat számlájára. Abban az esetben ha nem
lesz minden esedékes havi részlet befizetve vagy nem időben lesz befizetve akkor nem képződik meg a szerződött
összeg. Ebben az esetben az érintett érdekeltnek ki kell
egészíteni a szerződött összegre, ellenkező esetben az önkormányzat a különbözetet adók módjára lesz kénytelen
beszedni.
Az a cél, hogy erre ne kerüljön sor, ezért kérünk mindenkit, hogy lakástakarék-pénztári befizetési kötelezettségeinek rendszeresen és határidőben tegyen eleget. Ha esetleg nem áll rendelkezésre a befizetéshez csekk, akkor azt
kérje az OTP fióktól vagy gondoskodjon folyószámlája
terhére rendszeres átutalásról.
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Jöttünk, láttunk, majdnem győztünk! Megyei tornaverseny Salgótarjánban
Idén a mi iskolánk is indult
az Adidas kézilabda gyermekbajnokságon, amit 2007. január
19-én Salgótarjánban tartottak.
Öt csapat indult, (Beszterce,
Kis Árpád, Madách, Rétság és a
Dózsa Általános Iskola) de tudtuk, hogy csak két csapat juthat
tovább.
Először a Beszterce Általános Iskola csapatával játszottunk, akiktől sajnos kikaptunk.
Egy kis szünet után sorra győztünk a Kis Árpád és a Madách
iskola ellen.
Az eredményhirdetésen már
tudtuk, hogy mit fognak mondani, de mégis izgultunk. Első
helyen a Beszterce Általános Iskola, másodikon a mi, a harmadikon pedig Rétság végzett.
Így az első két csapat továbbjutott az észak-magyarországi légiós döntőre.

Ha itt is megálljuk a helyünket, akkor az országosra is
mehetünk, amit persze nagyon
remélünk.
Játékosok: Bognár Beatrix
6.b, Hlvacska Darinka, Király
Dominika 6.c, Mihályi Edina,
Mihályi Regin, Sándor Gariella, Tóth Noémi, Tóth Vivien,
Virág Valentina 6.a, Tóth Brigitta 5.a, Szőke Bianka 7.b.
A fiúk csapata 3. helyezett
lett. Játékosok voltak: Oláh
András, Kékesi Martin, Szalkai
Gábor, Illés Bence 5.b, Németh
Dávid, Torják Zoltán 5.c, Andó
Pierr, Gajdics Balázs, Kemény
Bence, Oláh Róbert 5.a, Bukrán Valér 6.a.
Nagyon hálásak vagyunk az
edzőnknek, Szabó Zsolt tanár
úrnak a lelkiismeretes felkészítő
munkájáért.

2007. február 3-án került sor Salgótarjánban a megyei tornaversenyre. A Gárdonyi Géza Általános Iskola DSE tornászcsapata is
nagy izgalommal készült erre az eseményre. Szülői összefogással,
személyautókkal érkeztünk meg a Beszterce lakótelepi iskolába. A
tanulók két kategóriában, három szeren mutatták be a gyakorlatokat: talajon, gerendán és szekrényugrásban. A szoros versenyben
iskolánk tanulói a B kategóriában a 3. helyet szerezték meg. A gyerekek nagyon örültek az elért eredménynek, és természetesen iskolánk tanárai és mi, szülők is gratulálunk a sikeres szerepléshez.

Lendetben a Zöld Ördögök

Mi van a kosárban?
Aki kérdez: Pásztói Hírlap
Aki válaszol: Juhász Zsolt
szakosztályvezető
2007. áprilisában ünnepli szakosztályunk fennállásának
10. évfordulóját. 1997-óta veszünk részt a megyei bajnokság
küzdelmeiben. A jeles évben
készülünk még egy nagy dobásra… szeretnénk végre megnyerni a megyei bajnokságot is – tájékoztatta a sajtó munkatársait
Juhász Zsolt a pásztói „kosarasfőnök”.
- Kicsit bicegett a start?
A Greendevils történetének
második NB II-es esztendeje, nem a várakozásaink szerint
indult. Az első öt mérkőzésből
egyet sem tudtunk megnyerni, pedig úgy számoltunk, hogy
legalább három nyerhető. Ebben jelentős szerepet játszott
Markó István kétmeccses eltiltása, valamint a játékos-edző
Chikán István külföldre távozása is. Október végére azonban
elkaptuk a fonalat. Összeállt a
csapatjáték és Reviczki Gábor
személyében egy olyan játékosedző került a csapat élére, aki
megfelelő mentalitással és érzékkel rendelkezik külső irányító személyként. Sorozatban hat
győztes mérkőzés következett,
ennek révén megnyílt az esély a
felsőházba kerülésre. Januárban

sikerült folytatni a jó szériát és
négy mérkőzésből hármat megnyerve a csoport negyedik helyén végeztünk.
- Csak beindult a gépezet.
Sorra döntöttük meg saját
rekordjainkat; 6 győzelem zsinórban példátlan a szakosztály
történetében, 3 idegenbeli siker
zsinórban szintén remek teljesítmény, sőt megdöntöttük a
tavalyi HP elleni hazai 31 pontos győzelmi rekordot is, hiszen
a Budai XI/B otthonában 32
ponttal sikerült nyerni.
Egyénileg és csapatszinten
egyaránt kézzel fogható a fejlődés a tavalyi évhez képest;
- tavaly 30 meccsen sikerült 10
győzelmet elérni, idén ez 18
mérkőzésen sikerült,
- dobott pont tekintetében kb.
5-tel javult a csapat átlag,
- egyénileg is sokat javult a dobóteljesítmény,
- Egyéni teljesítmények?
Pontszerzésben főként Markó István és Szeles Péter jeleskedett, a csapat pontjainak felét e
két játékos szerezte. Védekezésben Markó Attila, Zeke Ottó és
Szeles Péter teljesítménye alapvetően meghatározta a mérkőzések kimenetelét. Összesen 12
játékos lépett pályára az alapszakaszban és senkire sem lehet panasz. Csapatunk erejét elsősor-

ban a hozzáállás, a motiváció és
a nagyszerű csapatszellem fémjelzi. Mindenki tudja a helyét
csapaton belül és tudja, hogy
hol és mikor kell olyan teljesítményt nyújtania, amely a győzelemhez vezet. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezen a
szinten „hazai” játékosállomán�nyal tudunk helytállni. A csapatban kizárólag pásztói születésű játékosok szerepelnek!
- Tervek, elképzelések?
A két év teljesítménye alapján úgy gondolom, hogy a csapatban még mindig nagyon
nagy a fejlődés lehetősége. A
csapat átlagéletkora 24,5 év,
amely még mindig az ideális
kor alatt van.
Nagyon sokat köszönhetünk az anyaegyesületnek a
Pásztói Szabadidő SE-nek és Illés Rudolf egyesületi elnöknek.
Ebben az évben sikerült megteremteni az ideális anyagi körülményeket és városi szinten
növekszik a csapat ismertsége
és ázsiója. A szakosztályvezetői
posztra találtunk egy nagy lelkesedéssel bíró csupa szív embert Juhász Zsolt személyében.
Sajnos külső (nem játékos)
edzőt továbbra sem sikerült felhajtani, pedig a nagyobb volumenű fejlődés záloga egy külsős
szakember lenne.

Az igazolt játékosok száma a csapat történetében most
érte el a legmagasabb számot. A
17 fős állomány minden egyes
tagjának versenyeztetése céljából a Nógrád-megyei bajnokság
(amely szerintem idén nagyon
erős) tökéletesen megfelel.
- Rájátszás?
Az NBII C csoportjában a
felsőházi rájátszás rendszere különleges. A két csoport első 5-5
helyezettje játszik az 1-10. helyért. A saját csoportunkban a
felsőházi csapatok ellen elért
eredményeket visszük tovább
(így sajnos csak 1 győzelem 7 vereséggel rajtolunk a playoffban).
A másik csoport első öt helyezettjével játszunk keresztbejátszásos rendszerben, oda-vissza
bajnoki alapon. Ez tehát további 10 mérkőzést jelent. Ez a mezőny már elitnek számít, szerény
véleményem szerint megközelíti a B szekció erejét. Az Óbudai
Kaszások II. például 10 NBI/Bs igazoltat játszat, az Oroszlányi
SE pedig az Észak-dunántúli
NBII háromszoros bajnoka.
A rájátszás eredményei
megmutatják majd, hogy merre
kell mennünk a továbblépés érdekében. Az első nyolcba várom
a csapatot. Emellett szeretném,
ha a rangos és erős ellenfelekkel teljes mérkőzéseken keresztül partiban tudnánk lenni. Ha
terveink valóra válnak, akkor
hamarosan álmaink is teljesülhetnek, és talán jövőre sikerülhet feljutni a B csoportba.
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VÁROSI SPORTHÍREK
A napi társadalmi gondok mellett megalkuvást nem tűrve dolgoznak a civilek, köztük az alaptevékenységeik alapján megfogalmazott sportfeladatokat ellátó civilek. Zűrzavaros világunkban a család után a civil kurázsi menthetné meg az egyént a
teljes elbutulástól, ehhez viszont az igény és az összefogás szükségessége lenne kívánatos.
Fentiek szellemében gondoljuk mi a Pásztói Szabadidő Sportegyesület, hogy partnerei tudunk lenni ennek az összefogásnak, ha
erre van, lenne igény. 2oo7. február 3.án a természet és tájvédelmi szakosztályunk teljesítmény túraszekciója megrendezte a hagyományos országos Szent László teljesítmény túrát. Előző éjszaka
végig esett az eső, ennek ellenére 213 fő indulóval zárták a napot
Parádi Lászlóék a túra főszervezői. A pásztói rendezés országos hírnevéhez tartozik a résztvevők területenkénti összetétele, de sajnos
ide tartozik az a negatív statisztika is, hogy helybéli induló nem
volt. Két távon 33 km-en l44-en, l5 km-en 73-an vágtak neki a
távnak, amely a Taron át a Szent-kút érintésével Sámsonházán,
Nagybárkányon át a tepkei csúcs felé vezetett, amelynek végállomását a Tittel Pál kollégium biztosította. A túrán Babus Andrea tanárnő a szervezők egyike által készített tesztekkel lehetett,
a természettel kapcsolatos kérdésekre adott válasz alapján külön
könyvjutalmakat nyerni.
Könyvet nyertek Vörös Tamás budapesti, Kabai Zoltán batonyterenyei, Kalocsa Gézáné gyöngyösi, Szabó Gábor nagykovácsi, Földes Tamás hatvani és Kovalik András debreceni résztvevők.
Leggyorsabb teljesítők voltak a férfiak 33 km-es távján Nosza
Gábor Ecsédről, nőknél Czégény Erzsébet Békéscsabáról. Legidősebb teljesítő Bácskai György Gyöngyösről, kora 73 év, legfiata-
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labb teljesítő 15 km-en Némedi Boldizsár budapesti 5 éves, 33
km-en ifj. Kozma Ferenc debreceni 9 éves fiatalok voltak.
A szakosztály nagy lelkesedéssel készül „Pásztó 6oo éves” reprezentatív országos teljesítmény túrájának megrendezésére április 28-án.
Kosarasaink helytállása az NB II-ben akár csodaszámban is
könyvelhető, ha nem tudnánk, milyen jó csapatszellem uralkodik
a szakosztálynál. Legutóbbi mérkőzésen Budapesten a reprezentatív klub MACCABI ellen játszottunk a Marcibányi téren, ahol
25 pontos győzelemmel térhettek vissza játékosaink, hogy a rájátszásra történő felkészülést megkezdhessék. De hogyan? - A város
egyetlen felkészítő helyszíne a Dózsa Általános Iskola leterheltsége miatt kényszer megoldásként futó és súlyzós edzéseken veszünk
részt a labdás gyakorlás helyett. Abszurd szakmai megoldás, de a
már emlegetett csapatszellem talán segít továbbra is, amelynek
szakmai hátterét Juhász Zsolt szakosztályvezető, Reviczki Gábor
játékos edző és a szakosztály tüdeje, élő lelkiismerete Markó István
a férficsapat kapitánya, valamint a nők edzője végzi.
Évente visszatérő kérésünk az adózó állampolgárokhoz, hogy
a sokak által igényelt segítségükre számítva egyesületünk javára
legyenek szívesek felajánlani a személyi jövedelemadójuk 1 %-át,
amelyet az adóbevallással egy időben tudnak teljesíteni.
Egyben kérjük a támogatókat, hogy figyelmükkel tiszteljék
meg egyesületünk munkáját, vegyenek részt benne, erősítsék azt
a társadalmi réteget, amely a civil életben annyi támogató, viszont segítséget tud nyújtani, amelyre nem sok kezdeményezés
képes.
A város életében egy olyan húzóágazat, amely köré épülhet
egy optimistább jövőkép a mainál.

ADÓSZÁMUNK: 19159535-2-12
Illés Rudolf sportköri elnök

Az ezüstös hercegnő

Szép leány a pofonok völgyében
Elvetemült útonállók rémálma lehet az a bájos pásztói kislány, akivel a sötét utcán csak a
balsorsa hozhatja össze a szerencsétlen zsiványt. Városunk elsőszámú ifjúsági karatekája, igazi
„kőkemény csaj”. Scheili Eszter ezúttal a Svájci Lucerben tett ki magáért, ahonnan Európa Bajnoki ezüst éremmel tért haza. A gimnázium franciatagozatán harmadikos ifjú hölgy naponta
keményen edz, hiszen az ékszerészek szerint is az arany még fényesebben csilloghat az elkövetkező kontinensviadalok valamelyikén.
A gyönyörű svájci városban
rendezett EB-n 21 ország 500
karatekája adott egymásnak
randevút az elmúlt esztendő finisében. – nyilatkozta lapunknak az „ezüstös hercegnő”. A
női shotokan szakág versenyzői három korcsoportban vívtak meg a helyezésekért. Nekem
kumite „specialistának” a kadett
korosztályban, a 16-18 évesek
között kellett a legjobbat kihozni magamból. Szerencsémre
Csaba, az edzőm kiválóan felké-

szített. Először egy szerb, majd
egy olasz, valamint egy lengyel
lányt kellett legyőznöm a döntőbejutásért. Az aranycsatában
beleszaladtam egy szintén villámgyors lengyel hölgy felütéseibe, így a dobogó második fokára állhattam fel. Nem vagyok
csalódott, hiszen így is életem
eddigi legszebb eredményét értem el. Még rengeteget kell dolgoznom és fejlődnöm elsősorban gyorsaságban, technikai
repertoárban, állóképességben.

Talán egy kis harci titkot is elárulok, de a fejrúgás mellett az
ellenfeleimnek most már a lábsöpréseimmel is komolyan számolniuk kell. A jövő terveit versenyzői szemmel az elkövetkező
hazai és kontinensbajnokságok
határozzák meg, ahol természetesen szeretnék előrébb kerülni.
A siker persze nem jön magától
hiszen szakértő edzői, valamint
egyesületi segítség és a támogató városvezetés nélkül a legtehetségesebb sem boldogulna.

SZÍNES

16

2007. március

Fergeteges farsangi karnevál
2007. február 17-én délután feldíszítve várta iskolánk
aulája a gyerekeket, szülőket,
pedagógusokat. A Dózsa Iskola farsangi báljára került
sor. Az osztályok ötletes jelmezekben pompáztak. Szép
előadásokkal, ügyes táncprodukciókkal szórakoztatták a
nagy létszámú közönséget.
Az osztályok ismét felülmúlták önmagukat ötletességben,
kitartásban, összefogásban. A
zsűrinek nem volt könnyű helyzete. Sisák Imre polgármester úr
vezetésével Nagy Gabriella az
Általános Iskola és Diákotthon
igazgatóhelyettese, Berkes Vida
Istvánné a Hétpettyes Óvoda
óvónője és Szivákné Vigh Anna
könyvtáros ítélték oda a várva
várt tortákat a legjobb jelmezért, táncért, előadásért.
1-4. osztályban a legszebb
jelmezért járó díjat az 1.b osztály Nárciszok jelmeze nyerte.
Felkészítőjük: Nagy Zoltánné
tanító néni.
A legjobb táncprodukciót
a 2.a osztály Kockásfülű nyulai
mutatták be. Betanították: Tóth
Lászlóné és Zsélyi Gézáné.
A legjobb előadás díját a 4.a
osztály nyerte, Táncoló pingvinekként mutatkoztak be. Osztályfőnökük: Tóth Gáborné, aki felkészítette őket – velük együtt szerepelt.
A polgármester úr felajánlott különdíját a 3.b osztály Kávéscsészék előadása nyerte. Felkészítőjük: Németh Józsefné és
Kósa Györgyné.

5-8. osztályig az előadások
legeredményesebbike a Karib
tenger kalózai lettek. Bognár
Bea tanárnő az 5.a osztállyal
igazi kalózokat varázsolt elénk.
A jelmezért járó díjat az 5.c
osztály Gésák és szamurájok
elő adása nyerte. Felkészítőjük
Prokop Magdolna tanárnő és
Kiss Csaba harcművész.
A táncok közül a 6.b osztály
fergeteges twist és rocky bemutatója volt a legjobb. A táncot
Klacskó Józsefné tanárnő tanította be.
A zsűri elnökének különdíját a 8.b osztályosok „Mi mindig együtt járunk” című előadása kapta. Külön örömünkre
szolgált, hogy a gyerekek maguk készültek.
A bemutatók után 22 óráig fergeteges diszkó következett. Kanyó Bence – iskolánk
volt diákja szolgáltatta a zenét,
ahol gyerekek, szülők, pedagógusok együtt táncoltak. Nagyon
jól éreztük magunkat, és már
most várjuk a következő farsangi bált.
A szülői munkaközösség
zsákbamacskát készített, és a
tombola is sok szép ajándékot
rejtett.
Köszönjük minden kedves
felajánlónak, segítőnek, hogy
támogatásukkal
hozzájárultak bálunk sikeréhez, a tanulók
nagyszerű szórakozásához.
A bevételt gyerekeink jutalmazására fordítjuk.

Sítábor Kokaván
2007 februárjában a Herkules DSE ismét megszervezte hagyományos sítáborát. Izgultunk, hogy lesz-e havunk.
Az égiek azonban velünk
voltak. Január végén egy kiadós havazás vastag hótakaróval
borította a szlovák sípályákat.
Így nagy örömmel és várakozással szálltunk fel Ludányi Jancsi bácsi buszára február 4-én.
A jókedvű csapat két órás utazás után megérkezett a Kokava-Lina sícentrumba. Csodálatos hóviszonyok vártak minket
a helyszínen. Gyors kicsomagolás, elhelyezkedés után már délután a sípályán voltunk.
Peti bácsiék két csoportba osztották a táborozókat. A kezdő
síelők a lankás tanulópályát vették célba, a haladók a merede-

kebb pályákon gyakoroltak. Az
egész napos gyakorlást követően esténként közös játékokban
vettünk részt (asztalitenisz, biliárd, asztalifoci). A napok repültek, és már azt vettük észre, hogy a táborzáró síversenyen
veszünk részt.
Az esti eredményhirdetésen
minden gyermek és felnőtt a táborvezetők dicsérete mellé valamilyen apróságot kapott, hogy
ezzel is emlékezetesebb legyen
ez a csodálatos hét. Másnap,
fájó szívvel búcsúztunk a sípályáktól, de elhatároztuk, hogy
még az idén visszatérünk egy
újabb szép nap reményében. A
táborozók nevében köszönetet
mondunk Szabó Zsolt és Sipos
Péter tanár úrnak a több éves áldozatos munkájáért.

PC-tanfolyam a könyvtárban
Könyvtárunk ismételten elindítja a már hagyománnyá vált
(2003-tól) számítógép-használói tanfolyamát.
A tanfolyam 2006. szeptember
1-től 2007. június 30-ig tart.
Az oktatást pályázat keretén belül támogatja a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.
A pályázatot Pásztó és kistérsége
településeire írták ki, így várunk
minden olyan pásztói és kistérségben élő lakost, aki szeretne
tanulni ECDL Start alapjaira
épülő számítástechnikai tanfolyamon.

A képzés lehetőség ad arra, hogy
hosszabb időtartamban tanuljanak a hallgatók egy-egy modult, tehát 10 órában hallgathatnak Word-öt stb.
Az oktatás ECDL tananyagára
épül, (az ECDL nemzetközileg
elismert számítógép-használói
jogosítvány).
A tanfolyam elvégzése után tanúsítványt adunk.
A képzéseket a Teleki László
Városi Könyvtár számítógépes
termében csütörtöki napokon
tartjuk, ill. lehetőség van más
időpontok beütemezésére is.

A tanfolyam végén lehetőség
van ECDL moduljaira épülő A jelentkezéseket a pásztói Város
vizsga letételére.
Könyvtárba várjuk a tanfolyam
oktatóinál : Sándor GábornéTematikája:
nál (informatikus könyvtáros)
Számítástechnikai alapismeretek és Bercsényi Gábornál ( inforWord
matikus).
Excel vagy Power Point
Információ és kommunikáció Elérhetőségünk:
(Internet)
Teleki László Városi Könyvtár
Pásztó Nagymező út 3.
Díja: 			 8.000 Ft
Tel.: 06-32/463361,
Időtartama: 20 óra
		 06-32/460100
Egy csoport 6 főből áll.
E-mail: K0155@koznet.hu
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