
 Valóban felemelő érzés volt 
megélni április 26-át, várossá 
nyilvánításunk 600. évforduló-
ját és a jubileumhoz kapcsoló-
dó rendezvénysorozatot. Köszö-
net illet minden  pásztóit, aki a 
hivatalban, az intézményekben, 
az egyesületekben, a munkahe-
lyén és azon kívül is cselekvően 
járult hozzá az ügy sikeréhez. 
Sokan és nagyon sokat dolgoz-
tak azért, hogy ezek a progra-
mok valóban méltóak legyenek 
a közös ünnephez. Nem csu-
pán a helybeliek végeztek kivá-
ló munkát, hiszen a művelődési 
házat kívül-belül újjávarázsoló 
kivitelező cég, a Finis Kft. „meg-
előlegezte” számunkra a csupán 

2008-ban elvégzendő munká-
kat. Én úgy gondolom, hogy 
április végén, valamint május 
elején mindenki megtalálhatta 
az érdeklődésének legmegfele-
lőbb programot, abból a színes 
palettából, melyet a szervezők 
előzetesen megálmodtak. Ter-
mészetesen a legfontosabb dá-
tum a pásztói ünnepkörben áp-
rilis 26-a volt, amely a Magyar 
Országos Tűzoltózenekar – im-
már hagyományos - „békebeli 
ébresztő muzsikája” után a jubi-
leumi szentmisével kezdődött. 
Ezt dr. Varga Lajos váci segéd-
püspök celebrálta, akire külö-
nösen büszkék vagyunk, hiszen 
a 11 éven át Pásztón lelkipász-
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A közös múlt, amely nem szétválaszt, hanem összeköt 

Egy büszke város ünnepe 
 A történelmünk – legyen az akár 600 évre is visszatekintő 
- valóban velünk él, nem csupán  könyveinkben, falainkban, 
sorsunkban, emlékeinkben, de lelkünkben is. A közös múlt, 
amely nem szétválaszt, hanem valóban összeköt minden ma-
gyart itt szűkebb pátriánkban. A mindennapok során a világ 
rohan velünk, de egy-egy nevezetes jubileum alkalmával mégis 
megállunk, büszkén emlékezünk és ünnepelünk – mi együtt, 
itt a Mátra nyugati lábainál. A Zsigmond király által város-
sá emelt  Pásztó születésének  hat évszázados évfordulójának 
megkapó hangulata alól talán egyetlen városlakó sem vonhatta 
ki magát. Különösen az nem, akit a polgárok első emberükké 
választottak és ráruházták a településvezetés megannyi gond-
ját, valamint felelősségét. Az ünnepi programsorozat kapcsán 
lapunknak nyilatkozó Sisák Imre polgármester nem is rejtette 
véka alá érzelmeit.  

Trónörökös a katedrán
 Igazán nem mindennapi 
vendéget köszönthettünk vá-
rosunkban május 25-én a rek-
kenő hőségben. Egy a magyar 
történelmet évszázadokon át 
meghatározó uralkodó csa-
lád, a Habsburg dinasztia ta-
lán legnépszerűbb egyéniségét, 
dr. Habsburg Ottót és kísére-
tét fogadta a városházán  a Pász-
tó képviselő testülete. A hajda-
ni trónörökös, ma a Páneurópai  
Unió elnöke korát meghazudto-
ló frissességgel és érdeklődéssel 
hallgatta Sisák Imre polgármes-
ter tájékoztatóját a 600 éves vá-
ros történelméről, földrajzi, gaz-
dasági  helyzetéről és jelenlegi 
életéről. A szívélyes és baráti esz-
mecserén a nagyhírű, valamint 
több világnyelven is beszélő  
vendég minden gesztusából ki-
tetszett a magyarság iránti tisz-
telet és nagyrabecsülés.
 Ezt követően a történelem-
tudományok professzora a Tele-
ki László Művelődési Központ-
ban igen érdekes rendhagyó 
történelemórát tartott. Az elő-
adás a „Bölcsőtől az uniós csat-

lakozásig” címmel foglalkozott 
az „Öreg kontinens” múltjával, 
jelenével és várható jövőjével. 
A hatalmas tárgyi tudás mel-
lett dr. Habsburg Ottó minden 
gondolatából kiérződött, hogy 
nem csupán könyvekből, de sa-
ját élettapasztalata révén is kivá-
lóan értő szemtanúja az elmúlt 
évszázadnak. – Tanár úr! Vissza 
várjuk! 

torkodó Lajos atyát az elmúlt 
év júliusának közepén szentel-
ték segédpüspökké. A felemelő 
templomi istentiszteletet köve-
tően került sor az ünnepre meg-
szépült Teleki László Művelődé-
si Ház avatási ceremóniája, ahol 
a városban lévő összes felekezet 
lelki és hitbéli vezetője közösen 
áldotta meg a kultúra házát. 
 A nagyteremben helyet fog-
lalók egy rendhagyó történe-
lemórának lehettek tanúi, ahol 
minden hozzászóló a maga szem-
szögéből osztotta meg gondola-
tait az ünneplőkkel. Elsőként a 
Nógrád Megyei Közgyűlés el-
nöke, a pásztón született Becsó 
Zsolt gyermekkorától napja-

inkig taglalta színesen emléke-
it, majd a Kossuth-díjas képíró 
Gaál István díszpolgárként mél-
tatta a város ünnepének jelentő-
ségét. Pásztóhoz való kötődését 
és élményeit az ifjúságot kép-
viselő Bálint Nóra, a Mikszáth 
Kálmán Gimnázium és Posta-
forgalmi Szakközépiskola diákja 
– mint fiatal polgár - szép sza-
vakkal osztotta meg a nagyérde-
művel. Végül rám is igen nehéz 
feladat hárult, hiszen a rengeteg 
történelmi kötetet és sok ezer 
oldalt kitevő 600 éves múlt – a 
teljesség igénye nélküli - „átöle-
lése” nem volt egyszerű vállalás a 
számomra.   
                            (folyt. 2. old.)
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 Külön öröm volt, hogy az 
ünnepi beszédeket követően - 
igazi közmegegyezés által - a le-
gérdemesebbek, dr. Kiss Mária  
és dr. Tari Lujza vehették át a 
város 2007-es díszpolgári címe-
it.  Két olyan életút és munkás-
ság kapott ezen a napon elisme-
rést, melyek a maguk területén 
rengeteget tettek a pásztóia-
kért. Ebben az évben is rendkí-
vül nehéz volt a város vezetésé-
nek feladata, mikor a jubileum 
kapcsán a sok érdemes pásztói 
közül ki kellett választani, hogy 
ki kapja meg a 600. évfordulóra 
a Munkácsi-díjas grafikus Regös 

István, valamint Tóth Emőke 
szobrászművész által megalko-
tott emlékplaketteket. 
 A hivatalos ceremóniát kö-
vető délutáni programok az ala-
pító, Zsigmond király korát 
idézték egy kis történelmi le-
vegőt csempészve a város utcá-
ira, tereire. Az évforduló napját 
követő színes műsorforgatagból 
méltán emelkedik ki az április 
28-i a történelmi fórum. A Vá-
rosi Könyvtárban „Zsigmond 
és kora, valamint uralkodásá-

nak Pásztóra gyakorolt hatása” 
címmel rendeztünk igen magas 
színvonalú konferenciát. Ezt a 
napot nem csak a tudományos 
ismeretterjesztés, hanem Kos-
suth-díjas Tabányi Mihály és 
társulatának fergeteges koncert-
je is felejthetetlenné tette. Ko-
moly büszkeséggel töltött el az, 
hogy a világhírű harmonikamű-
vész egy rendkívül tehetséges 
pásztói tanítványa, Dudás And-
rás is bemutatkozott, aki pár 
éven belül méltán léphet meste-
re nyomdokaiba. 
 A koncert másnapján nyi-
totta meg képzeletbeli kapuit 

a Tar és Hasznos közötti Gom-
bás tetői repülőtér. A repülőna-
pon Édes Imre repülőőrnagy 
és az Ózon Egyesület munka-
társai szervezői zsenialitásának 
köszönhetően sok ezer érdeklő-
dő csodálhatta meg a boszorká-
nyos ügyességű motoros és vi-
torlázó pilóták mesteri tudását. 
Soha ennyi ember nem látoga-
tott még a környékünkre, ami 
kiválóan bizonyítja, hogy van a 
helyi turizmusnak kitörési lehe-
tősége a jövőben. 

 Hasonlóan kiválóan sike-
rült április 30-án a Múltidéző 
Zsigmond Nap a Romkertben, 
ami a művelődési ház kollektí-
vájának, a közreműködőknek 
a munkáját, valamint a támo-
gatók és segítők nagylelkűsé-
gét dicséri. Nem kevesebb mint 
ezer porció korabeli finomsá-
got szolgáltak fel a nézők leg-
nagyobb örömére. Szerencsére 
az OTP Bank, az Agro Produkt 
Kft. és az EGLO Magyarország 
Kft. jóvoltából az ünnepségek 
jó része nem a város költségve-
tésére nehezedett. 

 Hasonlóan jó szervezőnek 
bizonyult a Nyikom Szabadidős 
Sportegyesület, amely a város 
támogatásával rendezett nagy-
szerű fesztivált május elsején. 
A szabadidő parkban rendezett 
Off Road versenyt és műsort 
több mint száz különféle spe-
ciális gépcsoda színesítette.  A 
jubileumi év rendezvénysoroza-
tának még korán sincs vége, hi-
szen az elkövetkező hetekben és 
hónapokban több sport, kultu-
rális, művészeti és közéleti ren-
dezvény  is méltó emléket kíván 
állítani a város 600. születés-
napjának.                 

 Szavakban persze nehéz 
mindazt még utólag is leírni, 
amit egy meghatott városvezető 
érez egy ilyen ünnepkör alkal-
mával. Azt mondják a bölcsek, 
hogy minden esemény annyit 
ér, amennyi a résztvevők em-
lékezetében megmarad. Bízom 
benne, hogy hozzám hasonló-
an még nagyon sokan örökre a 
szívünkbe zártuk szeretett váro-
sunk születésnapjának valameny-
nyi epizódját. 

( Sz. P.)
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 Képzeletben majd 600 
évet utaztak vissza az időben 
mindazok, akik kilátogat-
tak április 30-án a Múltidéző 
Zsigmond Napra a Városgaz-
dálkodási Kft. munkatársai 
által gyönyörűen előkészített 
Romkertbe.Hosszas szervező 
munka, művelődésszervezők 
és civilek összefogása eredmé-
nyeként igazi vásári hangulat, 
Zsigmond kori étkek és érde-
kes programok sora várta az 
érdeklődőket.

 A nap folyamán középko-
ri zene szólt, melyet Sturmann 
Jenőné, a Rajeczki Zeneiskola 
tanára gyűjtött az MTA archí-
vumában.A vásári forgatagban 
fazekasok, fafaragók, kovácsok, 
szövők, könyvkötők, papírme-
rítők kínálták portékáikat.
 A Pásztói Múzeum munka-
társai folyamatos tárlatvezetéssel 
álltak a látogatók rendelkezésére.
 Szalai István és csapata kor-
hű lovagi és apródruhákban 
nyitották meg a vásárt lovaik 
hátán.
 A kézműveskedés iránt ér-
deklődőket a Nagycsaládosok 
Egyesületének tagjaival kiegé-
szült bütyköldés csapat várta, a 
gyerekek készítettek díszes posz-
tó szütyőt, réz-gyöngy ékszerek
et,fejdíszt,gyapjú- és  agyagtár-
gyakat, festettek címert, s lúd-
tollal írtak okleveleket.

 Szabó Zoltán költő erre az 
alkalomra írt verses színpadi 
művet Pásztó, a 600 éves vá-
ros címmel, melyet a gödöllői 
Club Színház művészei állítot-
tak színpadra. 
 A helyi középiskolásokból 
álló MI Színjátszócsoport And-
rás kovács királyságának tör-
ténetét adta elő. A középkori 
komédiát Dr. Szabó Irén ren-
dezte.
 Komoly kutatómunka előz-
te meg a Középkori Kony-
ha által ingyenesen kínált éte-
lek elkészítését. Veres Róbert, 
Forstner Antal, Szabó Lajos, 
Gribek Lajos és fia, Herczeg 
Béla, Dr. Füzér Csaba, Bog-
nár Zsolt,Bodrogi István és Dr. 
Boczek Tibor a Bátonytere-
nyei Erdészet, a Kocsis Tüzép, 
a  Boltív Tüzép, Vraskó István 
hentesmester és Gubola Zoltán 
pékmester támogatásával, sa-
ját költségükön igényesen fel-
épített „konyhán”, korhű jel-
mezben, a 600 évvel ezelőtti 

receptúra alapján készítették és 
kínálták ingyenesen az étkeket.
Étvágyat a Rézkatlan KFT.díj-
nyertes pálinkái biztosítottak. 
A jóllakott népet délben Rom-
kerti Muzsika várta. A bátony-
terenyei Művészeti Iskola kö-
zépkori ruhába öltözött fúvós 
kvartettjének koncertjében so-
kan gyönyörködtek.
 A budapesti Mare Temporis 
Történelmi Hagyományokért 
Alapítvány művészei mindent 
bemutattak, ami egy középkori 
vásár és királyi udvar népét an-
nak idején szórakoztatta. 
 A gyerekek kipróbálhatták 
a félezer évvel ezelőtti logikai és 

ügyességi játékokat, a lányok ko-
ronát, a fiúk sisakot készítettek.
 Régi korok bajnokai mutat-
ták be a fegyvereket, harci öltö-
zeteket, az udvari szokásokat, és 
kűzdöttek meg  egymással. 
 A leendő bajnokok Ap-
ród Oskolában sajátították el a 

kardforgatás és az íjászat csín-
ját-bínját.
 Az izgalmakban megfáradt 
vásározókat középkori komé-
diák szórakoztatták, látványos  
táncokban gyönyörködtek, s ki 
is próbálták az udvari mulatsá-
gok lépéseit a Zsigmond kori 
táncházban.
 A napot mi is koronázhatta 
volna meg, mint a tüzes mutat-
ványos bemutató, amelyen ko-
rabeli leírások alapján elkészí-
tett eszközökkel kápráztatták el 
a bátor művészek a többszáz fős 
közönséget!
 Akik ellátogattak a prog-
ramra, s részesei voltak a múlt-
nak, elismeréssel nyilatkoztak 
annak szervezettségéről, újsze-
rűségéről, sokszínűségéről. Az 
értékeket megőrizve a követke-
ző évben - a Mátyás évforduló 
kapcsán - reneszánsz hangulatot 
szeretnénk varászsolni egy nap-
ra Pásztón.      

                K.M.

"Vissza a középkorba!"

F E L H Í V Á S
 A városalapítás 600 éves évfordulója alkalmából a Pásztói 
Múzeum új várostörténeti kiállítást kíván rendezni a múzeum-
épület földszintjén.
 A kiállítás megfelelő színvonala és sokoldalúsága érdekében 
azzal a kéréssel fordulunk a város lakosságához, hogy 1970-nél 
korábban készült fotókat szíveskedjenek kölcsönözni a mú-
zeum számára, melyek bármely városi, városkörnyéki rendez-
vényt, vagy családi eseményt ábrázolnak.
 A képekből másolatot készítünk, majd  válogatás után fel 
szeretnénk őket használni a kiállítás anyagának összeállításá-
ban.  Ennek elkészülte után természetesen valamennyit vissza-
szolgáltatjuk.

Dr. Hír János múzeumigazgató és munkatársai
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1. A A 19. század második felében megszűnt a település mezővárosi jogállása és 
 visszaminősítették nagyközséggé.
 Mikor sikerült visszaszerezni az elveszített városi rangot?

 .................................................................................................................................................................
 
2. Ki volt az a nagy szaktudású, jó szervezőkészségű pedagógus igazgató, 
 aki – többek között – a polgári iskolát, majd később, 1954-ben a Gimnáziumot is létrehozta és vezette?

 .................................................................................................................................................................

3. Melyik tanévben indították útjára a Mikszáth Kálmán Gimnáziumban az
 öt évfolyamos, francia-magyar két tannyelvű képzést?

 .................................................................................................................................................................
 
4. A rendszerváltás után a magyar Ciszterci Rend Zirci Kongregációja visszaigényelte és visszakapta a 
 kolostor épületét, majd átadta múzeum céljára városunknak.
 Milyen állandó kiállítások tekinthetők meg a barokk kolostorépületben?

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

5. A város főterén álló 1848-49-es emlékpark Vadász György főépítész tervei alapján készült.

 Mikor került átadásra és kiknek állít emléket?

 .................................................................................................................................................................

6. Az új pásztói Margit Kórház ünnepélyes alapkőletételére 1998. decemberében került sor.
 Mikor készült el és került átadásra?

 .................................................................................................................................................................

Várostörténeti kvíz- játék  III. forduló

A második forduló helyes válaszai:

1. 13. század második fele - Rátót nemzetség
2. 1479. 05. 29.  Mátyás király
 1494. 02. 24.  II. Ulászló
 1701. 03. 26.    I. Lipót
3. 1836-ban
4. 1872-1883 között és 1950. 02. 01.-től
5. 1529. első híradás a pásztói iskoláról
 1785. posta, collectura létesül Pásztón
 1908. Alapítványi Margit Kórház létrejötte
6. 1902-1904 között – Platthy Adorján

Gratulálunk a helyes választ beküldő Olvasóinknak!

Közülük - sorsolással - könyvjutalmat nyertek:

 Kovács Emese Pásztó, Kölcsey út 20.
 Szűcs Eszter Jobbágyi, Lakótelep IV/A

Az ajándékkönyvek átvehetők a Városi Könyvtárban.
További sikeres vetélkedést kívánunk!

Teleki László Városi Könyvtár

A megfejtések leadhatók könyvtárunk felnőtt részlegében, 
vagy elküldhető e-mail címünkre: 
K0155@koznet.hu. Határidő: 2007. június 5.
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 Mindenkinek szól, aki gyengének érzi magát, aki nem képes 
megtenni azt, amit szeretne. Márpedig nincsen olyan ember a Föl-
dön, aki ne érezné tehetetlenségét, a bénaságot, amikor felcsillan 
előtte a valóság határtalan távlata. Ilyenkor eszembe jut a bibliai 
Éden angyala, aki kiűzte az embert az Édenből és azóta is lángpal-
lossal őrzi a bejáratot. A képzelet belopózhat oda, de tohonya tes-
tét nem viheti magával. Pedig az is élvezni szeretné az egész min-
denséget. A szellem gyötrelme még nagyobb. Kínozza a sötétség, 
mely ráborul, holott mindent érteni akar. Élete a világosság. Ku-
tató szeme minél mélyebbre hatol, annál nagyobb a sötétség. Bár 
szellemük titokzatos forrásából egy boldog élet emlékei születnek 
és mint víziók előttünk lebegnek. Ígéretek, amelyekről lemonda-
ni nem tudunk. Tele vagyunk magasztos eszmékkel, de életünkkel 
megcsúfoljuk azokat és tüzes parázsként a fejünkre hullanak. En-
nél a bénaságnál már csak az rosszabb, ha erősnek érezzük magun-
kat, rendelkezvén azzal az erővel , ami a teljes élet meghódításához 
szükséges. Rakétákkal bejárjuk a világmindenséget, mikroszkóp-
pal kifürkésszük a valóság titkát, génsebészettel halhatatlanná tesz-
szük a testet, tudományunkkal kiszabadítjuk a végtelen energiát 
a tehetetlen anyag börtönéből, teljhatalmunkkal elűzzük a tila-
lom „mitikus” angyalát az éden kapujából, hogy birtokba vehes-
sük azt. 
 Mindebből egyenlőre annyit értünk el, hogy az életet művészi 
módon tudjuk irtani.
 Nem arról van szó, hogy ki akarjuk ábrándítani az embert a 
nagyra törő vágyaiból. Bár csak föl tudnánk fogni, milyen nagyra 
vagyunk hivatottak. Alig-alig sejtjük még a lélek lehetőségeit. Csak 
arról van szó, hogy fel kellene fedeznünk az éltető erő forrását, 
amely az élet sikeréhez szükséges. A feltámadt Krisztus feltárta szá-
munkra azt a forrást Pünkösd evangéliumában: „ Amikor eljön Ő, 
az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra…Ő majd dicsőít 
engem, mert az enyémből kapja, amit kijelent nektek.”(Jn16,13-
14). „ Amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgy 
hogy tanúságot tesztek majd rólam.” (ApCsel 1,8.)
 Azon a nevezetes napon, Pünkösd napján az Úr Jézus tanítvá-
nyai valóban megkapták a Lelket és erő töltötte be őket, hogy hiva-
tásuknak megfelelhessenek és  küldetésüket betölthessék. Megszüle-
tett az emberiség új közössége, az Egyház. Benne lakik a Szentlélek 
és belőle árad  a tagjaiba és az egész világba.  Akik befogadják, azok-
nak győzedelmeskedik az élet minden akadály felett., azokban meg-
dicsőül Krisztus és vele együtt őket is dicsőíti az Atya.       

Meg kell azonban figyelnünk a pünkösdi Lélek-áradás modelljét:
- Az Úr Jézus utasítása szerint együtt maradtak a tanítványok az 

Utolsó Vacsora termében.              
- Az Úr Jézus életére és tanítására emlékeztek.
- Az Úr Jézus dicsőségét szemlélték, amely a mennybemenetel-

ben ragyogott fel számukra. 
- Mélységesen szégyellték magukat és bűnbánatot tartottak
- Szüntelenül imádkoztak, hogy méltóak lehessenek Krisztus 

ígéretére, a Szentlélek ajándékára.
- Így áradt ki a Szentlélek azon a napon, Pünkösd napján. És 

azóta is így árad ki a lélek.
Dr. Fila Lajos plébános  

Pünkösdi intelem

 Hol divat, hol nem, mint 
a mesében a civil kurázsira hi-
vatkozni. Akkor és úgy, ahogy 

négyévente megélik a civilek, a 
választási ütközetek közben, jó 
civil pályán mozogni. Ezt a jó-
érzést feledteti a négy év keser-
ves útkeresése, szélmalomharc, 
érdektelenség, amely abból adó-
dik, hogy a „műhelykulccsal” 
rendelkező emberek jól, megér-
demelt „ szabadságukat” töltik. 
Az „akadálymentesítők” hadá-
val Kövicsest és Zagyvát lehet 
rekeszteni, időnként megszó-
lalnak, jókat mondanak és oda 
mutogatnak, ahol nekik lenne 
feladat, de nem kevés. Ekkor 
jöhetnének a civilek, akik nem 
jövőidőben képzelegnek, ha-
nem most és azonnal megteszik 
a dolgukat. Ebben az esetben az 
sem lenne baj, ha más is öröm-
mel nyugtázná a napot.

 Örömmel és várakozás-
sal tölt el az új városi TV és a 
pártatlanként megjelenő Városi 
Szószóló időszakos hírmondó. 
Ez utóbbit féltem a pártatlan-
ság jelzőjétől, az előbbi jogos el-
maradt hiányokat pótolhat.
 Vannak civilek és vannak 
civilek. Kettőjük között óriási 
a különbség, érdekes, magya-
ros különbségek ezek. Vannak 
civilek, ahol a munkatársak eg-
zisztenciálisan jól elvannak, be-
töltik azt az időleges űrt, amit 
kitaláltak számukra, ők a felül-
ről kezdeményezett kitalációk. 
Vannak a másik civilek, akik 
a büdzsében, mint pályázatíró 
pancserek, késztetettek, akik 
kritizálhatóak, de a saját pén-
zük, idejük és szakmaiságuk fel-

áldozását vállalva veszekednek 
minden növekvő rájuk háruló 
bürokráciával szemben. Vannak 
még a kulcsos civilek, akik köz-
vélemény befolyásoló „erejük-
nél” fogva hosszantartó kivált-
ságban részesülnek.
 Lesznek e a közeljövőben 
olyan civilek, akik ma még tud-
ják tartani a szakadék felé tar-
tó szekeret, vagy belepi a min-
dennapok megélhetési gondja 
mindazt, amely alapja lehetne a 
természet rendjéhez visszaveze-
tő út kikövezésének?
 Pásztón az elmúlt 16 és fél-
év bármelyik oldalhoz tartozó 
gondnoka igen keveset tett en-
nek elkerülése érdekében.

Illés Rudolf

Civilek a pályán, civil kurázsival
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 - Hogyan éli meg otthoná-
nak 600. születésnapját képvise-
lőként és  városlakóként?
 - Sokadmagammal együtt 
vallom, hogy nagyszerű érzés 
együtt ünnepelni. Büszke va-
gyok arra, hogy családommal 
együtt otthonomnak tudhatom 
Nógrád megye legszebb fekvé-
sű, legpatinásabb városát, amely 
joggal viseli a Mátra nyuga-
ti kapuja címet. Képviselőként 
ugyanakkor már a  hétközna-

pokra is gondolnom kell. Gon-
dok pedig akadnak bőven. Elég, 
ha a költségvetés, a gimnázium, 
a zeneiskola vagy a  kórház je-
lenlegi gazdasági helyzetét em-
lítenem.
 -  Apropó kórház. A kor-
mányzati megszorításokról mi-
ként vélekedik egy közéleti értel-
miségi polgár?
 - A nehéz gazdasági hely-
zet hatásai alól, másokkal együtt 
én sem tudom magam kivonni. 

A   Margit Kórház kapcsán ta-
lán meglepő, amit mondok, de 
az ellenzék helyében  én már 
korábban megkezdtem volna a 
szűkítések elleni tiltakozást és 
a demonstrációk szervezését. 
Úgy érzem, hogy márciusban 
már késő volt az utcára vonul-
ni. Addigra már úgyis eldönte-
tett minden.   Jelenleg túl sok az 
önkormányzat részéről - a nem 
kötelező - önként vállalt fel-
adat, melyek emelkedő költsé-
ge igen nehéz helyzetbe hozza a 
városvezetést. A működőképes-
ség megtartása érdekében ezért 
kényszerülünk hitel felvételre.    
 - Megoldás?
 - Munkahelyteremtésre, 
beruházásra  van szükség, me-
lyek adóbevételt hoznak. Ehhez 
a városnak végre ki kellene jelöl-
nie azokat a - még előkészítetlen  
területeket -, melyek majdan al-
kalmasak lennének az ipartele-
pítésre.  Ilyen lehetne a 21-es 
főút melletti, a gyöngyösi utat 
övező és a Palóc Csárda mögötti 

terület.  Bár lehet, hogy vannak 
befektetni szándékozók, de ke-
vés az információnk arról, hogy 
egyáltalán van-e irányunkban 
érdeklődés a magántőke részé-
ről. Kitörési pontként emlege-
tik a turizmust és idegenforgal-
mat, mivel tényleg nagyon sok 
természeti és történelmi  szép-
séggel rendelkezünk. Az adott-
ságainkat jobban kihasználhat-
nánk, ha az idősek számára is 
lenne a strandon  melegvizes 
medence, továbbá a város ke-
reskedelme és piaca végre „uni-
ós” szintre emelkedne.    
 - Hogyan tetszettek az ün-
nepi  programok? 
 - Sok ünnepségen voltam, 
remek volt a szervezés, megfele-
lő volt a reklám, még a Pásztói 
Hírlap is tényleg kitett magáért. 
Talán egy kicsivel nagyobb nyi-
tottságra lenne szükség, a képvi-
selőtestület és a lakosság között, 
vagy amikor segítőszándékú po-
litikus vendég érkezik hozzánk.   

(SZ. P.)

 Barátok, szakmai elődök, 
politikusok, gazdasági szerep-
lők társaságában valódi öröm-
ünnepet ült a minap a pász-
tói molnárok kis közössége. 
A több mint négy évszázadra 
visszatekintő városi legendás 
malomipar ismét hallat ma-
gáról és termelésbe áll. A Fal-
lós Kft. lelkes csapata - nem 
törődve a károgó borúlátók 
véleményével - felújította és 
Júlia Malom néven üzembe 
állította a Galamb utcai ipar-
történeti remeket. A XIX. szá-
zadi vízi-, majd gőzmalom az 
ötvenes években vált a helyi 
malomipar központjává és 
termékei fogalommá. Rövid 
sorstalanság után a tulajdo-
nosváltás és a dinamikus vál-
lalkozó szellem életet hozott a 
régi masinák közé.

 Megfelelve a 21. század ki-
hívásainak és tovább víve a 
nagy elődök tradícióit 25 biz-
tos munkahelyet létesítettek. A 
14 éves cég nem csupán a tér-
ségben, de a távolabbi vidékek 
piacaira  is elviszi díjnyertes ter-
mékeiket széles skáláját. 
 Az egyik cégtulajdonos, 
Molnár Júlia a rendhagyó kis 
házi ünnepségen elmondta, 
hogy a társaság családi vállalko-
zás, amely keretében igyekeznek 
megvalósítani és a  mindennapi 
emberek számára átadni a csa-
lád tudásában és emberségében 

rejlő értékeket. Azét a családét, 
amelyben az idősek tapasztalata 
ötvöződik a fiatalok lendületé-
vel. Vállalkozásuk fontos alapp-
illére az emberközpontúság és 
a természet feltétlen szeretete. 
Mindezek figyelembe vételével 
és forradalmian új biotermékeik 
piacra dobásával ismét megala-
pozzák a pásztói malomipar jó 
hírnevét. A kis ünnepség külön 
érdekessége, hogy a felújított 
gépek által az udvarra kiszorí-
tott ósdi masinák egy a hazánk-
ban egyedülálló kis malomipar-
történeti kiállítássá álltak össze.    

 Élnek közöttünk olyanok, akiknek nagyon sokan és sokat is adnak a szavára, akik véleménye 
meghatározó a közösség számára. A már két évtizede közismert pásztói jogászként praktizáló dr. 
Nyíri Ferenc ügyvéd, a városi önkormányzat képviselő testületének egyetlen független tagja szó-
kimondó ember hírében áll.  Bár alapjában pártsemleges, ám elsősorban a pásztóiak mindenkori 
érdekét szem előtt tartó elkötelezett várospolitikus. Az ünnepségek utáni sajtóbeszélgetésen igazi 
lokálpatriótaként osztotta meg gondolatait lapunk munkatársával.

Nyitottságra van szükség! 

Függetlenként elkötelezve

Tovább élő tradíció

Újra jár a pásztói malom 
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 Június 6-án, Szent Nor-
bert napján lesz épp 60 éve, 
hogy a ma 82 éves Bernard Le 
Calloc’h professzor pályakez-
dő tanárként hazánkba (Gö-
döllőre) érkezett, hogy egy-
személyes szolgálatával álljon 
ki a győztes nyugati hatal-
mak – köztük is első helyen 
Franciaország – által az I. vi-
lágháború után feldarabolt, a 
második után pedig a szovjet 
imperialista nyomással szem-
ben gyáván cserben hagyott 
magyarság igaza mellett.
 Azóta az ötvenes évek be-
utazási tilalma miatti kiesést 
nem számítva minden év júni-
usát Magyarországon tölti, s a 
legkülönbözőbb városok és in-
tézmények vendégeként elő-
adókörúton tesz tanúságot ar-
ról, milyen munkákkal szolgálta 
legutóbbi látogatása óta nemze-
ti értékeink megismerésének és 
nemzetközi megismertetésének 
számára is szent ügyét.
 A 9 nyelven beszélő és to-
vábbi 9 nyelven olvasó-értő 

nyelvész, földrajz-, történelem, 
kultúrtörténet-kutató, több 
francia, magyar és nemzetkö-
zi tudós társaság tagja, magas 
állami kitüntetések tulajdono-
sa. 80. születésnapján a Magyar 
Orvostörténelmi Társaság egy 
kötetre való tanulmányának 
kiadásával köszöntötte, a Váci 
Városvédők és Városszépítők 
Egyesülete pedig a Magyarok 
Franciaországban, franciák Ma-
gyarországon és a Magyar em-
lékhelyek Franciaországban igé-

nyes közreadásával hajtott fejet 
Bernard Le Calloc’h emberi és 
tudósi tisztessége előtt. 
 Professzor Úr maga a Peup-
les en Péril (Népek Veszélyben) 
sorozatot megnyitó Les Csán-
gós de Moldavie (A moldvai 
csángók) és Les Sicules de Tran-
sylvanie (Az erdélyi székelyek) 
című köteteivel ünnepelte a ke-
rek születésnapot. 
 Hatodik éve, amióta mi is 
felfedeztük magunknak, a hó-
nap egyik napján velünk, pász-
tóiakkal van együtt. Elvállalta 
a Rákóczi Szövetség helyi cso-
portjának tiszteletbeli elnöksé-
gét, s a saját könyvtárából vá-
logatott értékes könyvekkel 
rendszeresen bővíti a gimnázi-
um kéttannyelvű tagozatának 
róla elnevezett és névtáblájá-
val megjelölt könyvtárát. Való-
színű, hogy ebben a könyvtár-
ban van ma Magyarországon a 
legteljesebb Le Calloc’h-gyűj-
temény. Szertnénk, ha vala-
mennyi írása –bármely nyelven 
íródott is – megtalálható lenne 
nálunk, hogy életműve elérhe-
tő példaként állhasson a pász-

tói tanár- és tanulónemzedékek 
előtt. 
 Június 11-én, hétfőn ismét 
vendégünk lesz, s hagyomá-
nyosan a Teleki László Városi 
Könyvtárban illetve a magyar-
francia kéttannyelvű tagozat 
könyvtárában osztozhatunk 
szeretetében, mosolygós, sze-
rény bölcsességében. A rendez-
vények időpontjáról plakátokon 
és a Nógrád megyei Hírlapban 
adunk tájékoztatást.

Bottyán Zoltán

Európa szégyene: Trianon

A professzor úr újra közöttünk

Fidelitas Hírek
 A Fidelitas pásztói csoportja - április 28-án, szombaton 
- megtartotta tisztújító ülését, melyen a tagság újra bizalmat 
szavazott a csoportot megalakulása óta vezető Elnökségnek. A 
következő két évben, tehát továbbra is Gömbicz Nándor cso-
portelnök, valamint Czirbusz Judit és Mikula Tamás csoport-
alelnökök irányíthatják a pásztói Fidelitast.

 „Az Elnökség nevében köszönöm szépen a Csoport bizalmát. Ne-
héz időszak van mögöttünk. Választások, megszorítások, az egészség-
ügyi ellátás színvonalát rontó pásztói kórház átalakítás és még foly-
tathatnám. A Csoport azonban úgy gondolom, hogy jól helytállt, és ez 
biztos alapot jelent a jövőre nézve. Csoportelnökként megkönnyítette 
a dogomat, hogy mindig számíthattam a tagság támogatására, mely 
az országos vezetés segítségével együtt azt eredményezte, hogy a 2005. 
szeptember 10-e óta létező pásztói Fidelitas, Nógrád Megye egyik leg-
aktívabb csoportjává nőtte ki magát. A következő években is szeret-
nénk aktívan részt venni a pásztói közéletben, képviselni a fiatalok 
érdekeit, hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarországnak újra olyan kor-
mánya legyen, amelynek a magyar emberek érdekei a legfontosabbak, 
valamint egyre inkább szeretnénk részt venni országos Fidelitas prog-
ramokon. A megyei szintű, valamint az Országos Választmány tiszt-
újítása után, tehát újra a megszokott hőfokon fogunk tevékenykedni.” 
- nyilatkozta Gömbicz Nándor a pásztói Fidelitas csoport régi-új 
elnöke.

További információk a Fidelitas
pásztói szervezetéről: 

http://paszto.fidelitas.hu
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 Az elmúlt időszakban egy-
re többet lehet hallani a 2007-
2013 közötti időszakban, 
várhatóan Magyarország ren-
delkezésére álló Európai Uni-
ós források (7000-8000 milli-
árd forint) külön-böző szintű 
tervezett felhasználásáról és az 
ezekhez kapcsolódó tervekről, 
programokról. E meghatározó 
jelentőségű szakmai anyagok 
EU-s és hazai elfogadását köve-
tően nyílhatnak meg a pályázati 
források, amelyek megszerzésé-
ért igen nagy harc várható.
Az országban a kistérségek nagy 
része az elmúlt időszakban már 
készített különböző típusú fej-
lesztési terveket és programo-
kat. Ezek a tervek még nem a 
2007 után érkező EU források 
felhasználása érdekében készül-
tek és szakmai minőségbiztosí-
tási hiányosságok is fellelhetők 
bennük. Összességében e do-
kumentációk nagyobb része ke-
véssé alkalmas a 2007-2013 kö-
zötti Európai Uniós fejlesztési 
források pályázati úton történő 

lehívására. 
 Pásztó Kistérség Többcélú 
Társulása 2005-ben adott meg-
bízást A Pásztói Kistérség Fej-
lesztési Programjának elkészíté-
sére, melyet a  önkormányzatok 
el is fogadtak.
 Az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv és az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Stratégiai 
Terv, valamint az ágazati opera-
tív programok és a régiók önál-
ló operatív programjai megfe-
lelő ke-reteket adnak a helyi 
kistérségi kezdeményezések, 
megalapozott fejlesztési igények 
megter-vezéséhez és megvalósí-
tásához. A Kistérségi Cselekvési 
Tervet elkészítése során szerke-
zetében és minőségében a Regi-
onális Akció Tervhez, a regioná-
lis programokhoz és az ágazati 
prog-ramokhoz kell igazítani.

 A Kistérségi Cselekvési 
Terv célja:
 a kistérség stratégiájának, 
fejlesztési irányainak meghatá-
rozása legalább 2015-ig,

 a kistérség gazdasági-társa-
dalmi szereplői, önkormány-
zatai által kezdeményezett, az 
EU for-rásokból támogatható, 
2007-2013 között kivitelezhe-
tőnek tartott, kellően megala-
pozott pro-jektjavaslatok kidol-
gozása és prioritási sorrendbe 
való rendezése,
 a 2009-2010 időszakra vo-
natkozó fejlesztések részletes ki-
fejtése,
 egységes módszertan alap-
ján elkészült, megfelelő szerke-
zetű és minőségű szakmai anyag 
biz-tosítása.

 A Kistérségi Cselekvési Terv 
elkészítését az Önkormányzati 
és Területfejlesztési Minisztéri-
um szakmai módszertannal, az 
önkormányzati és térségi koor-
dinátorok munkájával segíti, 
melyhez a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
és a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség, valamint az Észak-ma-
gyarországi Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség munkatársai is 

kapcsolódnak. 
 Az elkészítésért felelős szer-
vezet Pásztó Kistérség Többcélú 
Társulása. Ennek megfelelően a 
többcélú kistérségi társulás el-
nöke és a munkaszervezet veze-
tője meghatározta a munkacso-
portban résztvevő személyek 
összetételét és az ehhez kapcso-
lódó feladatokat. Így a kistérsé-
gi hálózati és a helyi többcélú 
kistérségi társulás szakemberei a 
sikeres munkavégzés érdekében 
7-8 fős munkacsoportot alkot-
nak.
 A program elkészítését szé-
les társadalmi alapokra szeret-
nénk építeni, ezért a munka-
végzésbe, a javaslattevésbe és a 
szakmai anyag (KCsT) vélemé-
nyezésébe is be kívánjuk von-
ni a kistérség önkormányzatait, 
vállalkozóit, a dekoncentrált és 
civil szervezetek képviselőit.

Mészáros Sándor
Pásztó Kistérség

Többcélú Társulása
32/460-155/169

Együtt könnyebb

Kistérségi Cselekvési Terv

 Rendhagyó találkozónak ad-
tak otthont „Palócország” ta-
lán legszebb tájai. Fiatal diá-
kok, környezetvédők, sportolók, 
külföldiek és magyarok adtak 
egymásnak randevút a közel-
múltban Nógrád megye több te-
lepülésén. A túrákkal, sportver-
senyekkel, szakmai fórumokkal  
és gyermeknapi rendezvények-
kel fűszerezett program során a 
sokszínű csapat látogatást tett a 
pásztói romkertben, Hollókőn 
az Ófaluban, Rimócon a reme-
kül rendbe hozott sportpályán és 
a megyeszékhelyen Salgótarján-
ban. Itt a gyermeknapi rendez-

vényeken való mókázás mellett 
fórumon vettek részt, majd ko-
szorút  és virágokat helyeztek el 
a Junior Green Team Környezet-
védelmi  Egyesület által alapított 
Európa Parkban és a nemrégi-
ben rendbe hozott Öko kataszt-
rófa emlékműnél. 
 A vendégek minden helyen 
– ahol erre mód kínálkozott – 
egy kis facsemete elültetésével 
hagytak nyomot maguk után, 
bízva a mielőbbi viszontlátás-
ban. A szervezők  számára ko-
moly segítséget jelentett az OTP 
Bank anyagi-, valamint a Pásztói 
Hírlap szervezői támogatása is.          

Az OTP Bank támogatásával – Fiatal környezetvédők nemzetközi találkozója

„Örökkön örökségünk Európa” 
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Pásztó Város Önkormányzat Intézményirányítási és Szociális 
Bizottsága pályázatot hirdet civil, sport, társadalmi, szerveztek 
és alapítványok 

2007. évi támogatására
A pályázat célja:

Pásztó város területén működő társadalmi, civil szervezetek közös-
ség érdekében végzett, közcélú tevékenységének 
elősegítése, valamint működési feltételeinek támogatása.

Támogatás igényelhető: 

- szervezet fenntartásához kapcsolódó dologi kiadások 
fedezésére, működési feltételek javítására,
- rendezvények, programok, projektek, képzések költségeire.

A pályázatok benyújtásának határideje:  

2006. június 15.

Az elbírálás határideje:  

2006. június 30-ig

A pályázatok benyújtása:

Pályázni kizárólag pályázati adatlapon lehet, amelyet egy példány-
ban kitöltve kell postai ajánlott küldeményként megküldeni a kö-
vetkező címre: 

Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és 
Szociális Osztálya
3060 Pásztó
Kölcsey F. u. 35.

A borítékon fel kell tüntetni a „Civil támogatás” jeligét.

Az adatlapok átvehetők a fenti címen, valamint letölthetők a 
www.paszto.hu honlapról.

A pályázatok elbírálása:

A pályázati támogatásról alapítványok esetében a Képviselő-testü-
let, más szervezetek esetében az Intézményirányítási és Szociális Bi-
zottság dönt. 

Sikeres pályázat esetén a pályáztató megállapodásban rögzíti felté-
teleit a pénzösszeg felhasználásáról, annak határidejéről, a megjelölt 
cél megvalósításának bemutatásáról.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
CIVILEKNEK

 Pásztó 600 éve kapta meg 
először a városi rangot. En-
nek tiszteletére a Vállalko-
zók Klubja a rendezvény so-
rozat egyik rendezvényeként 
a Városi Művelődési Központ 
munkatársainak együttműkö-
désével szervezte meg Tabányi 
Mihály világhírű tangóhar-
monika gáláját a Művelődési 
Központban április 28-án.
 A közönség „Elődúdolta” a 
melódiákat, a művészek vették 
a lapot, a frissen felújított mű-
velődési ház már nem okozott 
„mucsai görcsöket” a jelenlé-
vőkben. 
 A repertoárjukkal káprázatos 
zenei tehetségükről és műveltsé-
gükről tettek tanúbizonyságot az 
örökifjú Mr. Hohner tábornok 
és muzsikus társai.
A tábornoki rangra a művész 
nadrágján látható fekete tábor-
noki bársony paszomány utalt 
diszkréten. A Mr. Hohner nevet 
pedig a cikk írója adta, mivel a 
világ legjobb tangóharmonikáját 
a német HOHNER cég gyártja 
és a művész is ilyen aranyszínű, 
valószínűleg az Ő részére külön 

legyártott hangszeren játszott. 
 A lokálpatrióták is megkap-
ták, amit szeretettel volna látni, 
hallani, talán még többet is. A 
szivárványt láttatták a harmó-
niák, amit a Mester és a város 
szülötte Dudás András előadá-
sában hallani lehetett.
 Botos Tibor gitárművész 
sem okozott csalódást, Az Egye-
sült Államokbeli sikerei okán 
ismerté vált gitárművész rend-
kívüli virtuozitását csodálattal 
hallgattuk. 
 Varietében érezhettük ma-
gunkat, erről Dodi az elegáns 
konferanszié gondoskodott. A 
szünet után lett igazán oldott 
a hangulat, ugyanis a közönség 
visszajelzése megenyhítette a be-
mutatkozó első rész feszülségét. 
 Lábak ütemes dobogása, fe-
jek ingása, kezek taktusverése és 
könnycseppek eldörzsölése iga-
zolták vissza a kiváló előadást. 
Köszönjük Mr. Hohner Tábor-
nok Úrnak és muzsikus tár-
sainak és nem utolsó sorban a 
szerzőknek és neked Darankó 
Zoli, aki az ötletet adta.

Lángos Gyula

Tabányi Mihály
Mr. Hohner tábornok
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 Rémes hogy szalad az idő, 
hiszen ismét eltelt egy eszten-
dő a mikszáthos végzősök újabb 
nemzedéke  számára is . Május 
első szombatján  a legöregebb 
diákok vállára tarisznya, kezük-
be virág, szemükbe könnycsepp 
került. Több száz meghatódott 
szülő, diák és pedagógus hallgat-
ta az évszázados diákbúcsúztató 
nótákat az ünnepi külsőbe öltö-
zött Mikszáth Kálmán Gimnázi-
um és  Postaforgalmi Szakközép-
iskola  épületének udvarán. 
 Az idén ballagóknak már 

közös érettségi – felvételi - írás-
belin kell számot adniuk tudá-
sukról, felkészültségükről. A 
ballagást követő héten írt dol-
gozatokról még csak annyi szi-
várgott ki, hogy a pásztóiaknak 
ezúttal sem kell szégyenkezni-
ük. Júniusban újabb próbaté-
telre kerül sor a szóbeli érettségi 
vizsgák diákpróbáló labirintusá-
ban. Az idén végzettek közül  a 
legtöbben megcéloztak valami-
lyen felsőoktatási  intézményt, 
egyetemet vagy főiskolát a ké-
sőbbi diploma reményében.  

Tízből kilenc tovább tanul

Ballagott a vén diák  A pásztói karatekák ismét 
kiváló eredményt értek el, hi-
szen a legutóbbi országos baj-
nokságon. a shotokan szakág 
versenyzői kiválóan összponto-
sítva nyerték el korosztályuk-
ban a legtöbb olimpiai pontot. 
Több bajnoki cím mellé az EB 
második Scheili Eszter  is újabb 
trófeát szerzett, hiszen az összes 
riválisát maga mögé utasította 
a 16-18 évesek mezőnyében. 
A Mikszáthban most a harma-
dik osztályt végző szépleány a 
sportsiker mellett jogosan le-
hetne másra is büszke, mivel 
Köztársasági Ösztöndíjat nyert 
el az eddig elért tanulmányi és 
sporteredményei nyomán. A 
dolog értékét csak emeli, hogy 
rajta kívül csupán másfél tu-
catnyi magyar diák részesül az 
idén ebben a kiemelt elisme-
résben. A Magyar Köztársa-
ság Jótanuló – Jósportoló ösz-
töndíját még pásztói diák nem 

hódította el. Szerettünk volna 
többet megtudni a bajnoki és 
az iskolai sikerekről, ám Esz-
ter messze külföldön öregbíti 
jelenleg is a pásztói sportolók 
jó hírét. – Lapzárta után érke-
zett a gyorshír, miszerint Eszti 
Szlovénia fővárosában Ljublja-
nában  korosztályában aranyér-
met szerzett a magyar váloga-
tott színeiben. 

Köztársasági ösztöndíjasunk

 2007. április 11-én gimná-
ziumunk 40 tanulója a német 
nyelvi munkaközösség szerve-
zésében négy általános iskolai 
diákkal és kísérő tanárukkal bé-
csi városnézésen vett részt. 
 Hajnali öt órakor indultunk 
a kollégium elől. Bár még korán 
volt, mindenki izgatottan várta 
az indulást. Délelőtt tízkor már 
Bécsben voltunk. Első utunk a 
Schönbrunni kastélyhoz veze-
tett. Egy 35 perces körútra fi-
zettünk be. Kaptunk egy- egy 
„rádiót”, mely körbekalauzolt 
bennünket a kastélyon. Az épü-
let már kívülről is gyönyörű, de 
az a 23 terem, amit a több mint 
1400-ból megtekinthettünk, 
leírhatatlan élményt nyújtott. 
Aztán a kastély boltjában em-
léktárgyakat vásárolhattunk, 
majd sétáltunk a hatalmas, gyö-
nyörű virágokkal teli parkban. 
Városnézésünk következő állo-
mása a Stephansdom volt. Itt 
0,75 euróért mécsest is gyújt-

hattunk. Miután megcsodáltuk 
a gótikus építészet e remekét, 
városnéző körútra indultunk 
busszal. Útközben az idegen-
vezetőnk felhívta a figyelmün-
ket szebbnél szebb épületek-
re és parkokra. Elhaladtunk a 
Parlament és a hadügyminisz-
térium  előtt, megcsodálhat-
tuk a Bécsi Nemzeti Színházat 
és az Operaházat, ahol minden 
évben megrendezik az opera-
bált. Beláthattunk Sissi rózsás-
kertjébe is. Csodálkozva tudtuk 
meg, hogy az Operaház levegő-
jét már az 1600-as évektől e ró-
zsakert levegőjével frissítik. Lát-
tuk még a csillagvizsgálót és a 
Fogadalmi templomot. A körút 
után szabadidőt kaptunk. Ek-
kor mindenki tudott sétálgatni 
és vásárolgatni. Délután ötkor 
fáradtan, de élményekkel gaz-
dagon indultunk haza.
   Bécs csodálatos város, érde-
mes ide ellátogatni.

Mikszáthos diákok Bécsben

 Önnek nem kerül semmibe, de sokat kaphat, csak egy 
kis jóindulat, egy kis jó szándék kell hozzá. Tudjuk, hogy 
nagyon sokan adják személyi jövedelem adójukat egész-
ségügyi, egyházi, iskolai célokra. Nemes tetteket hajtanak 
végre. Mi most azokhoz szólunk, akiknek a figyelmét ed-
dig elkerülte az a lehetőség, hogy adójuk 1%-át a kultúrá-
ra áldozzák. Alapítványunk elmúlt évi munkáját a Mikszá-
th Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 
Kollégiumban felállított Csohány fal dicséri és egyben mu-
tatja, hogy az Önök adójának 1%-a nemes célokat szolgált 
és szolgálni fog a jövőben is.
Önzetlen segítségüket ezúttal is köszönjük.
Az alapítvány kuratóriuma
Simon Imre, a CSBK Pásztó Kultúrájáért Alapítvány elnöke
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 Áprilisban a Föld napja 
tiszteletére immár hagyomány, 
hogy programokat szervezünk 
az 1-4. osztályosoknak. Ebben 
a tanévben április 20-án, pénte-
ken délután került sor erre.
 Ezzel a megmozdulással 
szeretnénk játékosan, egy kis 
munkával egybekapcsolva ráirá-
nyítani a tanulóink figyelmét a 
környezetünk megóvására, szé-
pítésére.
 A részletes program a követ-
kező volt:
1. Föld napi totó kitöltése
2. „Ne szemetelj!” címmel pla-
kát készítése
3. „Gyűjtsd a cukrot!” szellemi 
vetélkedő
4. „Tapossa laposra!” akció
Az előzetesen összegyűjtött mű-
anyag flakonokat tömörítettük, 
hogy minél kisebb helyet foglal-
janak.
5. Virágültetés – osztályon-
ként 3-5 virágzó palánta került 
elültetésre.

 Minden osztály nagy igye-
kezettel, lelkesen teljesítet-
te a rábízott feladatokat. A 
totó kitöltésével, illetve a szel-
lemi vetélkedővel okosodtak. 
A taposási akcióval a szelektív 
hulladékgyűjtésre irányítottuk 
a figyelmüket. Az elültetett vi-
rágok szépítenek, de feladatot 
is adnak, mert a növények to-
vábbi gondozást igényelnek. Az 
elkészült plakátok a bejárati fo-
lyosót díszítik. 
 A délutáni programot közös 
tánccal zártuk, ahol Koncz Zsu-
zsa, „Ég és Föld között” című 
dalára a közel 180 kisgyermek 
megformálta a Földet.
 Kellemesen elfáradva, de 
sok-sok élménnyel gazdagodva 
fejeztük be a napot.

Pádárné Györki Mariann
környezetvédelmi szakkörvezető

Dr. Káposztás Józsefné
tanító néni

„Föld napja” a Dózsában

 Az iskola könyvtárában 
versmondó délutánra gyűltek 
össze az érdeklődő diákok ápri-
lis 25-én. Többféle ünnepről is 
megemlékeztünk ezen a verse-
nyen. A költészet napja, Pásztó 
város 600 éves évfordulója és a 
nagy Dózsa Iskola 25 éves fenn-
állása mind rangot adott ennek 
az eseménynek.
 Szép számmal jöttek el a 
gyerekek, s választottak igé-
nyesen a líra gyöngyszemeiből. 
Mindig öröm, hogy vannak 
versszerető fiatalok, akik a köte-
lezőn túl is szívesen és élmény-
szerűen mondanak verset. A pe-
dagógusnak különösen az. 
 Ettől lesz egy ilyen versdél-
után is ünnep, ahol közösen 
gondolkodnak szépségről, ér-
zelmekről, nemes gondolatok-
ról.
 Köszönjük az élményt min-
den versmondó diáknak, és gra-
tulálunk a helyezetteknek! 

5. évfolyam: 

 1. Tóth Csenge 5.a
 2. Bognár Korinna 5.a
 3. Antal Fanni 5.c

6. évfolyam:
 
 1. Király Dominika 6.c
 2. Till Anilla 6.a
 3. Bognár Kilián 6.b

7. évfolyam: 

 1. Badacsonyi Katalin 7.a
 2. Szőke Regina 7.b
 3. Toldi Klaudia 7.a

8. évfolyam:

 1. Brezóczki Csilla 8.a
 2. Szarvas Bernadett 8.a
 3. Balog Adél 8.c
 
 Bognár Beáta
 munkaközösség vezető

Ünnepi versmondó délután

Második helyen a férfi kézilabdások
 A Pásztói Kézilabda Club Heves megyei (NB III) bajnokságá-
nak tavaszi szakaszában a férfi csapat két fordulóval a vége előtt a 
második helyen áll. Szabó Zsolt edző által irányított gárda igen jó 
teljesítményét elsősorban a játékosok motivációjának és össze szo-
kottságának lehet köszönni. A csapat gerincét alkotó sportolók, 
idősebb játékosok munkahelyi elfoglaltságuk mellett vállalják a 
sokszor nem éppen könnyű mérkőzéseket, ezzel öregbítve a club 
és Pásztó város jó hírnevét. Közülük is kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott Juhász István kapus, Petreczky Tibor, Német Attila, Vass 
Károly (salgótarjáni) és Kecskés József (bátonyterenyei) sporttár-
sunk. Örömteli, hogy fiataljaink közül is többen már megállják 
a helyüket a sokszor igen kemény, férfias küzdelmekben és sok 
góllal terhelik meg az ellenfél hálóját. Ilyen játékosok Erdei Mi-
hály, Márton István, Juhász Imre, Lőrik Attila, Hegedűs Norbert 
és Polmüller György. Mellettük Bercsényi Gábor és  Szabó László 
kapusok, jó teljesítménnyel rukkoltak ki.
Eredményeink:
 Szihalom  Pásztó  23-28
 Pásztó   Verpelét 26-23
 Pásztó   Füzesabony 24-31
 Pásztó   Recsk  30-26
 Pásztó   Szihalom 45-24
 Füzesabony Pásztó  34-16

Álló sor: Kecskés József, Erdei Mihály, Németh Attila, Vass Károly, 
Bódi Tamás, Petreczki Tibor, Molnár Zsolt, Szabó Zsolt (edző)

Guggolnak: Lőrik Attila, Fösvény János, Juhász István (kapus), 
Juhász Imre, Márton István, Bercsényi Gábor (kapus)
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A TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR 
ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

tisztelettel meghívja a pásztói rendezvényeire

2007. május 31 – június 6.
 
Június 1. (péntek) 17 óra – Városi Könyvtár – előadóterem

„VERSEK, PRÓZÁK 50 PERCBEN” 
- Felolvasó délután az athéné alkotó kör irodalmi műhelyének írá-
saiból az ünnepi könyvhét tiszteletére

A rendezvényen megvásárolhatók az irodalmárok önálló kötetei és 
Antológiák, amelyben írásaik szerepelnek.

OLVASÓNAPLÓ PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE 
- DÍJÁTADÁS

Michael Ende: A végtelen történet című művéből általános iskolá-
sok számára meghirdetett olvasónapló pályázat

Június 5. (Kedd) 17 óra  – Városi Könyvtár – előadóterem

KÖNYVBEMUTATÓ 
Vértes Judit: A tanító öröksége

Megnyitót mond:  Sisák Imre polgármester

A művet bemutatja és a szerzővel beszélget: 
Herczegné Varga Ilona, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Posta-
forgalmi Szakközépiskola és Kollégium igazgatója

Közreműködnek: a Mikszáth Kálmán Gimnázium tanulói

Óraközi szünetekben az ünnepi könyvhéten több alkalommal:

IRODALMI  „KI NYER MA?” középiskolás diákoknak
Helyszín: Mikszáth Kálmán Gimnázium

„KI NYER MA?” – IRODALMI TOTÓ 
7-8. osztályos általános iskolásoknak
Helyszín: Dózsa György Általános Iskola - Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola

Pogramjainkra szeretettel várjuk!

Ünnepi könyvhét 2007
 Az évkezdet nem úgy sike-
rült, ahogy elterveztük. Az első 
5 mérkőzésen zsinórban 5 vere-
séggel nyitottunk és ekkor még 
úgy tűnt, hogy ez az év is a ki-
esés elkerüléséről fog szólni. A 
sorozatos vereségek több okra 
vezethetők vissza. Egyrészt az 
előző szezonban játékos-edző-
ként jól szereplő Chikán Ist-
ván féléves távozása, másrészt 
elsőszámú irányítónk Markó 
István kétmeccses eltiltása kö-
vetkeztében nem állt össze a 
csapatjáték. 2006 októbere és 
novembere azonban a csapat 

történetének legnagyobb győ-
zelmi sorozatát hozta. Egymás 
után 6 mérkőzésen tudtunk 
győzni és máris a táblázat első 
felében találtuk magunkat. A 
sikeres szereplés záloga az új já-
tékos-edző Reviczki Gábor sze-
mélye volt, aki a posztra ideális 
mentalitásával rendet terem-
tett. A viszonyok rendeződésé-
vel megnyílt a lehetőség arra, 
hogy a csapat az első öt között 
végezve a felsőházi rájátszásban 
szerepeljen. Januárban szenzáci-
ós 3 meccses idegenbeli győzel-
mi szériával el is értük az újon-
nan kitűzött célt és a csoport 4. 
helyén végeztünk.
 Márciustól következett a fel-
sőházi rájátszás, ahol olyan csa-
patokkal szálltunk harcba, ame-
lyek meghaladják a C csoport 
színvonalát. Sajnos az alapsza-
kaszból hozott pontjaink alap-
ján az utolsó 10. helyről startol-
tunk. Számításaink szerint a 10 
mérkőzésből 4 győzelem meg-
szerzése tűnt reálisnak ebben az 
erős mezőnyben. A TFSE és a 
Webpont csapata tűnt igazán 
verhetőnek, a többi három el-
lenfél a két feljutó helyért küz-
dött. Nagyon büszkék vagyunk 
a TFSE és a Webpont idegenbe-
li legyőzésére, sőt a főiskolások 

ellen hazai pályán hosszabbítás 
után szereztük meg a győzelmet. 
Azonban ahogy várható volt, a 
Toldy, az Oroszlány és az Óbu-
dai Kaszások II. túl nagy falat-
nak bizonyult. Ezek a csapatok 
20-30 ponttal még jobbak ná-
lunk. Az utolsó fordulóban ha-
zai pályán nagyon készültünk a 
Webpont legyőzésére, de sajnos 
ez nem sikerült, így a tavalyi 11. 
helyezéshez képest egy egységet 
javítva a 10. helyen végeztünk.
 Jövőre szeretnénk folytatni 
az előrelépést. Ehhez azonban 
össze kell rakni a csapatjátékot, 

támadásban és védekezésben 
egyaránt hatékonyabbnak kell 
tenni a Devilst. 
 Anyagiak terén ez a szezon 
már sokkal stabilabbnak bizo-
nyult, mint az előző. Ehhez a 
stabilitáshoz nagy szükségünk 
volt fő támogatónk az EGLO 
Magyarország Kft. segítségére. 
A cégnek ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani a támoga-
tásért. Köszönetet és tiszteletet 
érdemelnek szurkolóink is, akik 
ebben a szezonban is remek 
hangulatot teremtettek a hazai 
mérkőzéseken.
 Mindent összevetve remek 
évet zártunk a 2006/2007-es 
szezonban. A csapat megmutat-
ta, hogy egy igazi nagyvárosinak 
nevezett sportágat kisvárosi 
szinten, saját erőből is meg le-
het valósítani és lehet fejleszte-
ni. Már a nyár elején elkezdünk 
dolgozni azon, hogy a követke-
ző évben megteremtsük egy ki-
ugró teljesítmény feltételeit és a 
pásztói kosárlabdázás elismert 
legyen a régióban. 
 – Lapzárta után érkezett az 
örömhír, hogy meglepetésre a ba-
lassagyarmati rájátszásban a há-
zigazdákat, Mátranovákot és a 
szécsényieket is megelőzve hódí-
tották el a megyebajnoki aranyat.

Ajándék a 10. születésnapra
MEGYEI BAJNOKOK AZ ÖRDÖGÖK

SPORT – MOZAIK


