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Margitunk segítségért kiált

ISMÉT VESZÉLYBEN A TÉRSÉG LEGJOBB KÓRHÁZA
A magát reformistának valló, szociálisan érzékeny kormányzat a dübörgő
gazdaságnak hazudott pénzügyi mélyrepülés okán megfőzte a „fekete levest”
a magyar egészségügy – közte a Pásztói Margit Kórház – számára is. Ezt követően fogadatlan és jól fizetett sanda
prókátorok kaján vigyorral az arcukon
kérik számon az önkormányzatoktól,
hogy miért is nem ízlik nekik az ilyetén
„szoclibmenü”, amit a kormány éppen
az ellenzéki városvezetésekkel szeretne
lenyomatni a polgárok torkán. Mindezt
persze csak súgva említették azok az újságírók, akik a minap a városunk legendásan jóhírű intézményének „segélysikolya” nyomán összehívott rendhagyó
sajtótájékoztatóra voltak hivatalosak.
A média képviselői döbbenten hallgatták dr. Boczek Tibor igazgató főorvos
szavait, miszerint az általa vezetett gyógyító intézmény, a Pásztói Margit Kórház
– alig túlélve a közelmúlt bezárási kísérleteit – most ismét csődközeli helyzetbe került. A kiváló szakember elmondta, hogy
az előremenekülés taktikáját bátran felvállaló intézmény a szigorú pénzügyi megszorítások, az elbocsátások, az ágyszám átstrukturálás és sikeres pályázatokon elnyert
támogatások ellenére anyagi válságba sodródott. Bár 2006 december 31-ig nem volt
veszteséges a kórház, de azóta a város gazdasági erejét is meghaladó segítsége ellenére 70 milliósra duzzadt a pénzügyi hiány,
amit a központi elvonások és a beszállítói
tartozások idéztek elő. Hiába van a havi
pénzügyi mérleg – a mai árakon számítva egyensúlyban, és hiába próbálnak minden
létező forrást megtalálni, ha a biztosan várható áremelések, a több biztosítós rendszer

jövőbeni bizonytalansága és a kormányzat
által az intézményből kivont 317 millió
forint ellehetetleníti a kórház működését.
Ezzel veszélybe kerül közel 34 ezer itt, szűkebb pátriánkban élő egészségügyi ellátása. Ezért is fordul most az intézményvezetés a széles nyilvánossághoz segítségért,
mivel – már minden számba vehető lehetőséget kimerítettek - csak közadakozásból
képes talpon maradni a Margit Kórház. A
sajtón és postai úton eljuttatott 15 ezer levélen keresztül kérik, a város és a 34 ezres lélekszámú kistérség önkormányzatait,
gazdálkodóit, vállalkozóit, lakosságát hogy
a Pásztói Kórházért Alapítványnak juttatott egyszeri hozzájárulással – mindenkinek anyagi lehetőségeihez mérten - mentsék meg az évszázados múltra visszatekintő
gyógyító intézményt. A gond nem csupán
helyi, hiszen a környék számos kistelepülésén élő lakosságát is szolgálja az intézmény.
A rendkívüli akcióhoz természetesen a kór-

ház vezetése, valamint munkatársai is csatlakoztak és bérük egy részét havonta utalják át az alapítvány számlájára.
A felhíváshoz természetesen csatlakozik Pásztó Önkormányzata is, de mint
Sisák Imre polgármester az újságíróknak
elmondta a város anyagi lehetőségeit
messze meghaladja, hogy a rendszeresen
folyósított 30 milliós működési- és 5 milliós ügyeletet segítő támogatáson túl további erőforrásokat vonjon el más területről. Kiemelte, hogy 1995-óta a térség
jó színvonalú betegellátásáért folyamatos
harcot kellett és sajnálatos módon kell
még ma is vívni. „ Itt most nem a költségvetési hiány, vagy 233 munkahely a tét,
hanem a betegek, az öregek és az ellátásra
szorulók sorsa. Amennyiben időben érkezik a segítség, úgy időt nyer a kórház
és elérhetőek lesznek a közeljövőben előirányzott uniós források, melyek 10 százalékos önrész hozzáadásával vélhetően
hosszabb távra megoldják a fejlesztési és
működési gondokat. A média képviselőinek kérdéseire válaszolva a városvezető a
kórházigazgatóval együtt elemezte, miszerint javult a járóbeteg ellátás színvonala és
olyan híres orvosszakmai tekintélyek gyógyítanak pásztón, akik garanciát jelentenek a legjobb ellátást igénylők számára
is. Az intézmény megelégedettségi országos listán kategóriájában a Margit Kórház
igen előkelő helyen szerepel, tehát a jelenlegi gondokat nem a szakma, hanem az
átgondolatlan központi intézkedések kaotikus átgondolatlansága idézte elő.
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Pásztó Város Önkormányzata, a Pásztói Margit Kórház
és a Pásztói Kórházért Közalapítvány Kuratóriuma az alábbi
FELHÍVÁSSAL
fordul Pásztó város és környéke önkormányzataihoz, gazdálkodó szervezeteihez, lakosságához, hogy pénzbeni hozzájárulással segítsék
át a Margit Kórházat a kialakult gazdálkodási nehézségeken.
Kérjük, hogy anyagi lehetőségeikhez mért befizetéseiket a Margit Kórházért Közalapítvány Pásztói OTP-nél vezetett 1174102420015422 sz. számlájára szíveskedjenek teljesíteni.
A befizetéshez csekket minden családhoz, önkormányzathoz és gazdálkodó szervezethez eljuttatunk. Az alapítvány közhasznú szervezetként működik, ezért a befizetésről igazolást állítunk ki és adókedvezmény igénybe vehető.
Pásztó város és környéke lakossága, önkormányzatai és gazdálkodói egyként álltak ki a Margit Kórház Pásztó Városi önkormányzati tulajdonban tartása mellett. Az önkormányzat gazdasági helyzete miatt viszont nem tud elegendő támogatást nyújtani.
Az elmúlt időszakban megtapasztalhattuk, hogy milyen az: mentőre várni, vagy más kórházban betegnek lenni, távol szeretteinktől,
családtagjainktól.
Küzdelmünk részben eredményes volt. Megmaradt a kórház az alábbi kapacitással:
20 aktív belgyógyászati ágy ( mely sürgősségi – ügyeleti ellátást is biztosít ),
75 mozgásszervi rehabilitációs ágy,
70 krónikus ágy,
10 ápolási ágy, valamint járóbeteg szakrendelések biztosítják az ellátást.
Sikerült elérni, hogy az egynapos sebészet keretében évente 1.100 műtétet itt helyben, a lakosság igényeinek megfelelő körülmények
közt végezhessünk el.
Lehetőségünk nyílik Eu. támogatással jelentős fejlesztést végrehajtani.
Mindezek ellenére a struktúraváltás, a teljesítmény volumen korlát csökkenés, az átalakítás miatti betegforgalom kiesés és a következményes alacsony állami finanszírozás miatt jelentős gazdasági mélypont következik be a következő 3 hónapban, a kórház fennmaradását veszélyezteti. Betegeink érdekében most elkerülhetetlenül szükség van az Önök pénzbeni támogatására is.
Mindez annak ellenére van így, hogy a létszámot több mint 60 fővel csökkentettük, racionalizálási intézkedéseket hajtottunk végre,
költségeinket minimalizáltuk.
Nem lehet a létszámot tovább csökkenteni és a vagyont felélni, mert akkor a betegellátás kerül veszélybe. Nem akarunk privát forrást bevonni!
Támogatását a közös célunk, a kórház megtartása érdekében előre is megköszönjük:
					
Sisák Imre			
				
polgármester			
									

Dr. Boczek Tibor
kórházigazgató, és a Pásztói Kórházért
Közalapítvány kuratórium elnöke

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testülete 20/2007. (IX. 28.) rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás, illetve a 35. § /2/ bekezdés c./ pontja alapján a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét az alábbiak szerint állapítja meg.
1. §

Általános ügyfélfogadási rend:

Hétfő		
Kedd		
Szerda		
Csütörtök
Péntek		
2. §

8.00 – 16.00 óráig
ügyfélfogadás nincs
8.00 – 16.00 óráig
ügyfélfogadás nincs
8.00 – 12.00 óráig

Okmányirodai ügyfélfogadási rend:

Hétfő		 8.00 – 16.00 óráig
Kedd		 8.00 – 16.00 óráig
			 (csak előjegyzésbe vett ügyfelek részére)
Szerda		 8.00 – 16.00 óráig
Csütörtök ügyfélfogadás nincs
Péntek		 8.00 – 12.00 óráig
						
			
			
(csak előjegyzésbe vett
ügyfelek részére)
									

3. § /1/ A polgármester minden hónap első szerdai napján,
az alpolgármester a hónap harmadik szerdai napján 8-12 óráig,
a jegyző minden hónap első hétfőjén 8.00 – 12.00 óráig tart fogadónapot.
/2/ Az ügyfélfogadás biztosítása, a munkakezdés koordinálása, a munkaidő betartásának ellenőrzése a belső szervezeti egység
vezetőjének a feladata.
4. § E rendelet 2007. november hó 01. napján lép hatályba,
ezzel egyidejűleg a 20/2005. (XII.2.) számú rendelettel módosított 25/2003. (XI.7.) számú rendelet hatályát veszti.
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2007. szeptember 28.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

ÜNNEP

2007. október

3

Az 56-os szabadságharc emlékezete

Hőseink velünk örökkön élnek
Nem voltak igazán kegyesek az égiek a nemzeti ünnepen azokhoz a pásztóiakhoz, akik emlékezni és kegyelettel tisztelegni gyűltek össze az 51 évvel ezelőtt kitört forradalom és szabadságharc évfordulóján. A borús esős idő ellenére városunk
október 23-án ismét zászlódíszbe öltözött és a hagyományoknak megfelelően méltóságteljes programsorozattal hajtott fejet ’56 máig élő eszméi előtt. Az önkormányzati rendezvények a városházán vették kezdetüket, ahol rendkívüli testületi
ülésre került sor. Irodalmi műsorral és méltató szavak által kísérve két kiváló pedagógusnak, Balogh Tibornénak és Illés Rudolfnénak adta át Sisák Imre polgármester az önkormányzat által alapított Ágasváry Lajos Díjat. Ezt követően került sor
a Hősök Kertjében megrendezett kegyeletei koszorúzásra, ahol a rossz idő ellenére
is nagyon sokan hallgatták meg az ünnepi emlékműsort és annak szónokait. A rendezvényen Sisák Imre polgármester a magyarság vérzivataros múltját, eltiporhatatlan nemzettudatát és olthatatlan szabadságszeretetét idézte:
...Több mint ezeréves történelme során sokat szenvedett nemzetünk, de a tatár, a török a Habsburg elnyomás, a két
világégés majd az orosz iga ellenére - vérzivataros századokat túlélve -, ma is létezik
Magyarország. Számunkra ’56-nak máig
ható kulcsszerepe van, hiszen .…. „A magyar társadalom azonban nem tűrte tovább azt a lelki terrort, amelyet Rákosi, s
az őt váltó Gerő által képviselt hatalom sugárzott feléjük. A forrongó hangulatú Petőfi Körben június 15-én már több mint
ezer érdeklődő fiatal folytat vitát az SZKP
XX. kongresszusa tapasztalatainak feldolgozására. A központi vezetőség megbélyegezte a Petőfi Kört, s egy négyszázas listát
állítottak össze, melynek élén természetesen Nagy Imre szerepelt. Rajk László rehabilitálása és október 6-i újra temetése késői tettnek bizonyult a diktatúra részéről.
1956. október 22-én a fiatalság 16 pontos
követelést fogalmazott meg. Október 23án azon az 51 évvel ezelőtti kedden pedig a
lengyelek melletti tűntetésből forradalom,
majd szabadságharc bontakozott ki Magyarországon…
...Az 1956. október 23-án kezdődött forradalom eszméi és előzőekben sorolt vívmányai győzelemre voltak ítélve.
A Nyugat országai azonban saját nagyhatalmi érdekeiket mindvégig fontosabbnak
tartották. Hiába volt Magyarország a Keresztény Európa védőbástyája a tatárral,
törökkel szemben, mind hiába a kétszeri
szégyenteljes Trianoni és Párizsi békekötést követő megcsonkítás. Nem volt elég
a megaláztatásunkból... Mindhiába volt a
hősies kiállás Hruscsov és a Magyarországgal határos országok kommunista vezetői
génjeikben kisantant érzelmektől vezérelve üdvözölték a magyar forradalom eltiprását...
...Kádár János Moszkva utasítására felvállalta a Nagy Imre vonalával való felszámolást, bitófára juttatta Nagy Imrét, Maléter Pált, Gimes Miklóst, s velük együtt
több száz társukat. A magyar szabadság
1956. novemberében elbukott, de megmutatta a magyar nép, szabadság iránti vágyát...
…2007. október 23-án 51 év távlatából értékeljük azt, hogy kitört a kom-

munista diktatúra béklyóját magáról letépő magyar nép forradalma, 17 év telt el a
rendszerváltást követően, de 1956 történéseinek megítélése a mai napig vitatott a
magyar társadalomban. A magyar nemzet
szabadságharca 1956. november 4-ét követően elbukott, eltiporták azt a szovjet tankok, de népünk a puha diktatúra és a gulyás kommunizmus ellenére sem mondott

le a demokráciáról. …33 évet kellett várni
arra, hogy Nagy Imrét, Maléter Pált, Gimes Miklóst, Losonczy Gézát, Mindszenty Józsefet, Alapi Lászlót, Geczkó Istvánt,
Hadady Rudolfot, Hargitay Lajost, Tóth
Miklóst, Kis Antalt, Kelemen Károlyt és
társaik ezreit rehabilitálják. 1989. június
16-án több százezer ember emlékezett a
budapesti Hősök terén és a rákoskeresztúri
köztemető 301-es parcellájánál Nagy Imrére és mártírtársaira, az 1956-os forradalom elesetjeire és a megtorlás áldozataira,
a nemzeti gyász és megemlékezés napján.
Délben megszólaltak a harangok, de zúgásuk már nemcsak Nándorfehérvár hőseire
– Hunyadi Jánosra, Kapisztrán Szent Jánosra és katonáikra emlékeztek...
…Egyszersmind megkönnyebbült sóhaj szakadt fel a magyar nép ajkáról, örömkönnyek gördültek le a megalázott hősök
és hozzátartozóik arcán, mert végre szabadon és minden fenyegetés nélkül emlékezhettek 1956. októberének és novemberének hősi küzdelmeire. Azt gondolhatnánk,
hogy ez az eufórikus hangulat az elmúlt 17
év alatt valóban a demokráciát, a megbékélést és az összefogást hozta el nemzetünk
számára. Sajnos nem így van…Legfiata-

labb nemzeti ünnepünk október 23-a ma
is éles vitákat vált ki nemzetünk polgáraiból, még ma is vannak, akik veszik a bátorságot és magukat történésznek titulálva 1956. október 23-ával összefüggésben,
ellenforradalomról és ellenforradalmárokról beszélnek. Feltehetjük a kérdést magunknak, jól van ez így? Nem volt elég a
harcok során elesett 2.500 áldozat, a csaknem 20.000 sebesült az 1957 és 1962 között zajló megfélemlítés, a 35.000 ember
ellen indított rendőrségi és ügyészségi vizsgálat, 22.000 ember elítélése és több mint
300 fős kivégzése…51 év után végre, adjuk meg a hősöknek és megnyomorított
családtagjaiknak a nekik kijáró tiszteletet
és megbecsülést. Ne csak látszat rehabilitáció történjen. 1956. október 23-a és az a
néhány nap, amely fényt árasztott Magyarország fekete égboltjára, 51 év után kapjon
méltó történelmi megítélést a hősök, és
megalázottak nyerjenek feloldozást, a bűnösök pedig tartsanak bűnbánatot! – zárta
ünnepi beszédét városunk polgármestere.
Az ünnepi szónokot követően dr. Fila
Lajos prépost tartott kegyeleti imát a hősök emlékének tiszteletére, majd az önkormányzat, az intézmények, pártok és civil
szervezetek helyezték el koszorúikat a világháborúk és forradalmak, valamint az
56-os Szabadságharc pásztói hőseinek fellobogózott emlékfalánál. Ezt követően az
ünneplők fáklyák fénye mellett vonultak
a Szent Lőrinc Plébániatemplomba, ahol
impozáns környezetben Bednarik Anasztázia orgonaművész koncertje zárta a nemzeti ünnep városi programsorozatát.
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Nemzeti gyásznapunk az aradi tizenhármak emlékezete

Gyertyák és koszorúk Október 6-ra
A város számos intézménye, civil és társadalmi szervezete koszorúzott a városi megemlékezésen – Nemzeti gyásznapunkon- október 6-án, Pásztón a Fő utcai emlékparkban. A Himnusz eléneklése után a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium diákjai tartottak egy rövid műsort, mely keretében bemutatták az 1849. október hatodikai eseményeket.
Ezt követően dr. Becsó Károly, Pásztó város alpolgármestere mondott beszédet. A fiatal politikus kiemelte, hogy : „Jól tudjuk,
hogy az aradi vértanuk nem tizenhárman, hanem tizenhatan voltak. Ormai Norbert és Kazinczy Lajos honvéd ezredest, majd
1850. februárjában Ludwig Hauk alezredest is Aradon végeztette ki Haynau. Nem feledhetjük, hogy ugyanezen a napon lőtték
agyon Pesten gróf Battyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. A köztudatba azonban az aradi tizenhárom 156 évvel ezelőtti
mártírhalála vésődött be a 48-49-es forradalom és szabadságharc megtorlásának szimbólumaként….

1849. augusztus 13.-án Világosnál
a magyarok a nagy túlerővel szemben, az
orosz csapatok előtt letették a fegyvert. A
tábornokok úgy hihették, hogy az oroszok
megvédelmezhetik majd őket a vérszomjas Haynautól, de csalódniuk kellett. Augusztus 22.-én az oroszok, miután elvették
fegyvereiket, átadták őket az osztrákoknak. …Haynau október 6-ára, a bécsi forradalmárok által felkötött Latour hadügyminiszter halálának évfordulójára tûzte ki
a kivégzéseket….Október 6-án reggel Fél
hatkor először a golyó általi halálra ítélteket - Schweidel József tábornokot, a Pákozdi csata hősét, Kiss Ernő altábornagyot,
Dessewffy Arisztid tábornokot és Lázár Vilmos ezredest - vezették a kirendelt katonaság közé. 12 katona állt fel velük szemben
töltött fegyverrel. Eldördült a sortűz. Kiss
Ernő altábornagyot, aki a szabadságharc
első jelentős győzelmét aratta Perlasznál,
csak a vállán érte a lövés, ezért három katona közvetlenül elé állt, s leadták a halálos
lövést Kiss Ernőre is. Ezután következtek az
akasztófára ítélt tábornokok.
Az elsőként az akasztófa alá szólított
Pöltenberg Ernõ huszártiszt miközben a
hóhér elé lépett így szólt: „Szép kis deputáció megy az Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje” Õt követte Komárom
egykori parancsnoka Török Ignác. Majd
Láhner György, a szabadságharc hadiiparának irányítója következett. Aztán három
volt hadtestparancsnok, Knézich Károly,
Nagy-Sándor József, Leiningen-Westerburg
Károly került sorra. „Ma nekem, holnap
neked” -mondta Nagy-Sándor József a hadbírónak. Leiningen Károly rövid szónoklatban tiltakozott azon vád ellen, hogy Buda
bevételekor osztrák hadifoglyokat gyilkoltatott volna meg. Leiningent a szabadságharc utolsó hadügyminisztere, Aulich Lajos

követte. Majd a hősök-hőse, a szabadságharc veretlen hadvezére, a lábtörésébõl még
fel nem épült szálfatermetű Damjanich tábornok bicegett a bitófa alá. Sorra búcsúztak így el egymástól, azonban Vécsey Károlynak már nem volt kitől búcsút vennie,
õ Damjanich holttestéhez lépett, és bár
nem szívlelték egymást, mégis megcsókolta
búcsúzóul Damjanich kezét.
Ugyanezen a napon Pesten végezték ki
Batthyány Lajos miniszterelnököt és Fekete
Imre gerillaszázadost. Batthyány a kivégzése
előtti éjszakán a börtönébe becsempészett
tõrrel megkísérelte elvágni nyaki ütőereit, hogy a gyalázatos haláltól, az akasztástól megmeneküljön. Tettét felfedezték és az
osztrák katonaorvosok az orvosi esküjüket
sajátosan értelmezve megmentették, csupán azért, hogy ha felakasztani már nem is
lehet, legalább agyonlőni lehessen. Batthyánynak a sortőz eldörrenése előtt még volt
ereje azt kiáltani „Éljen a haza!”
Az emlékezet, amely vértanúinkra emlékeztet, s a tisztelet, amellyel hőseinkre tekintünk, a megmaradás, a jövő, a reménység alapja és forrása is. A mártírhalál soha
nem lehet előre eltervezett, jól átgondolt
politikai, pragmatikus tett, de mégis sokkal
több annál: távlat, megnyíló jövő a tragikus, kilátástalan jelen helyett, igaz hazafiság
és igaz emberség az embertelenség idején.
Hitem szerint nincsenek véletlenek. Az aradi magyar Golgota nélkül nem lett volna
magyar feltámadás, nem jött volna – talán

ellentmondásosan is a kiegyezés, majd a
milleniumi aranykor, a boldog békeidők. A
mártírok vére mindig életet fogan és mindig jövőt támaszt. Még akkor is, amikor
hosszú évtizedeken keresztül közvetlenül,
az utóbbi időben pedig különböző kommunikációs eszközökön keresztül közvetetten akarták és akarják kiradírozni génjeinkből, nemzeti emlékezetünkből neveiket,
tetteiket, áldozatukat és hősiességüket. Ők
tizenhárman nem voltak egyformák, de
mégis eggyé lettek. Különböző rendű és
rangú, egészen más múltú, családi indíttatású, vallású és származású emberek voltak,
s mégis egy adott történelmi pillanatban,
egy minősített időben, a kegyelmi időben
egy igaz és nemes eszményért, egy nemzet
szabadságáért eggyé lettek!
Október 6-a gyászos és sötét nap: a gyávaságnak, az idegen zsarnokságnak és önkénynek a napja. De mégis ragyogó és fényes nap, amikor tizenhárom ember életét
adta Magyarország függetlenségéért és szabadságáért. Ez a nap nekünk magyaroknak,
éljünk bárhol a világon, a legmélyebb bánat
és mégis a legnagyobb dicsőség. – fejezte
be emlékező szavait Pásztó alpolgármestere. Ezt követően a helyi politikai szervezetek koszorúztak az emlékparkban, köztük
a Fidelitas is, amelynek nevében Gömbicz
Nándor - a pásztói csoport elnöke – és Kürti Zoltán helyezték el az emlékezés koszorúját. A megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult.
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Csoór mama játszóteret főzött

„Delikát8” gyermekünnep
A Delikát8 „Főzzünk játszóteret” program jóvoltából újabb
játszótér készült el a Deák Ferenc téren – alias Stromfeld udvarban, melyet azonnal birtokukba is vettek a helyi óvodások
és kisiskolások. A 7 és félmilliós ajándékot a Delikát márka
képviselői és Nagy Tímea többszörös világ és kétszeres olimpiai
bajnok vívónőnk Pásztón adtak át 2007. október 18-án a nyertesnek, Csoór Józsefnének és a Mátra nyugati kapujaként emlegetett településének. Ez a játszótér a korábban Garaboncon és
Tiszacsegén, Hernádkakon, Lábatlanban, Pécselyen és Tiszaroffon átadott játszóterekhez hasonlóan megfelel az EU vonatkozó
előírásainak, ami nagyon fontos, hiszen 2008. decembere után
kizárólag EU-konform játszóterek maradhatnak használatban.
A rendhagyó rendezvény
országosan terjesztett sajtóanyagából megtudhattuk, hogy
„Pásztó történelme egészen a
honfoglalásig nyúlig vissza, de a
múlt század közepéig ennél régebbi korokból maradt emlékeket is őriztek itt: a város kapujára a babonás elöljáróság
mamutmaradványokat akasztott ki, innen ered, hogy a környéken a települést még ma is
Csontfalunak hívják. Pásztó a
települést körülölelő 30 ezer fős
kistérség központjaként korábban csupán egyetlen játszótérrel
rendelkezett. Pásztó kistérségi

központ, 26 település tartozik
a vonzáskörzetébe. Mind a közigazgatási, mind a kereskedelmi
szolgáltatási tevékenységet, valamint az oktatást tekintve jelentős szerepet játszik. A rendszerváltás után a város jelentős
fejlődésnek indult, ami részben
a városba települt osztrák, olasz,
belga és német tulajdonú cégeknek köszönhető. A bölcsődék, óvodák és általános iskolák
mellett a városban két középiskola, a Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola is működik, ez
utóbbiban 1988-tól francia két-

tannyelvű oktatás is folyik.
A viszonylagos fejlődés ellenére azonban egészen 2007
őszéig mindössze egyetlen „uniókomform” játszótér állt a pásztói gyerekek rendelkezésére.
Október 18-tól azonban a település legfiatalabb lakói végre
birtokolhatják összefogásuk jutalmát, az elkészült Delikát8 játszóteret. A „Főzzön játszóteret”
program nyertesének, Csoór Józsefnének köszönhetően Pásztón is új, biztonságos játszótér
is működik. ezzel a csodálatos
ajándékkal a városunk a megye
leggazdagabban felszerelt játszó-

Országos Katolikus Cigánytalálkozó
2007. szeptember 29-én 47 tagú közösség indult Pásztóról Gödöllőre az Országos Katolikus Cigánytalálkozó helyszínére.
Kis országunk 25 településéről több mint ezer ünneplőbe öltözött ember szánta ezt a szép szombati napot a lelki táplálkozásra, közös éneklésre, imádkozásra, ünneplésre. 2007. Ceferino éve. Ceferino az 1. boldoggá avatott cigány, roma vértanú. Rá emlékezett tanításában Dr. Keresztes Szilárd
püspök atya, aki a cigánypasztorációért felelős püspök. Felhívta figyelmünket az egymást elfogadó
türelemre, hogy forduljunk odafigyelve egymás felé, mert „Ahol öröm lesz, jobban fogják az emberek
szeretni egymást.” A liturgia után a Józsefvárosiak bemutatták Ceferino életét zenés, verses összeállításukban. A tartalmasan eltöltött délelőtt után mindannyiunkat megvendégeltek finom gulyással és
lekváros buktával. A délután a kultúra jegyében zajlott és MIÉNK A SZÍNPAD címet viselte. Minden résztvevő település bemutathatta műsorát. Láthattunk színdarabokat, hallhattunk szívbemarkoló dalokat, zenekarok mutatták be nem akármilyen tudásukat, és gyönyörködhettünk a lendületes
táncaikban. A pásztói Dózsa György Általános Iskola tanulóinak műsora is nagy sikert aratott.
Az egész nap szeretetben, békességben, nyugalomban telt. Így este 47 elégedett, mosolygós ember tért haza Pásztóra.

terének birtokosa lett. Így a város felnövekvő kis lakói a Mátraalja természeti értékei mellett
a játék önfeledt örömét is megtapasztalhatják a játszótéren.
Az európai uniós előírásoknak
megfelelően a játékok építésénél ügyeltek az ütéscsillapításra, ezért a hinták alatt gumiszőnyeg található, ahol a játékok
megfelelő távolságban helyezkednek el egymástól, a szülők,
nagyszülők kényelmét pedig
kényelmes padokon figyelhetik
csemetéik „hancúrozását”, miközben megbeszélhetik a város
és a világ nagy dolgait.

ALAPÍTVÁNYI TÁJÉKOZTATÓ
A Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik a
2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány javára utalták. Az összegyűlt 199330
Ft-ot az alapítvány céljainak
megfelelően, a gyermekek jutalmazására, táboroztatására fordítottuk. Kérjük, hogy a jövőben
is legyenek segítségünkre ezen
célok megvalósításában.
Szla.sz.: 11741024-20012412
Adószám: 19160243-1-12

Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma nevében
Tóth Lászlóné, Dr. Káposztás Józsefné
Dr. Gajdics Gábor elnök
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110 éves a pásztói Gárdonyi Géza Általános Iskola
A pásztói Gárdonyi Géza Általános Iskola 2007. október 3-án ünnepelte fennállásának 110. évfordulóját. Ezen a napon
tanárok, diákok és meghívott vendégek
– Sisák Imre polgármester úr, a képviselő testület tagjai, volt igazgatók, tanárok,
diákok, dolgozók – iskolai ünnepség keretében, méltó módon emlékeztek meg
a múlt és a közelmúlt eseményeiről. Ezt
megelőzően a diákönkormányzat tagjai a
Szentlélek temetőben koszorút helyeztek
el v. Ágasváry Lajos sírján, aki majd 30
évig volt az iskola igazgatója. Az ünnepség az iskola 1913/14-es tanévétől őrzött
régi, valamint az új zászlajának behozatalával kezdődött.
Tengerészné Simon Mária igazgatónő
ünnepi beszédében idézte fel az iskola életének főbb állomásait az alapítástól napjainkig. Megemlítette, hogy 110 évvel ezelőtt
ezen a napon adták át Pásztó lakosságának
ezt az iskolát, ami az első és egyetlen ilyen
intézmény volt a környéken. Az épületet
Óhidi Légmán Imre tervezte, Barna Ignácz vállalkozó építette, s az azóta is állja
az idők próbáját. 1897. október 3-án 73
diák, ma 519 diák birtokolja. Az 1923/24es tanévtől járnak lányok is az intézménybe. Elmondta, hogy 1929. október 16-án a
tornaterem átadására került sor, ami akkor
ritka dolognak számított. 1938-ban négy
új tanteremmel is bővült az épület.
A II. világégés sajnos megtörte a fejlődés ívét, az iskola teljes vagyonát elhordták.
A szertárak berendezésétől a könyvtárig, a
padlózattól az ablakkeretekig, a kályhától
a kerítésig, a padoktól a teljes szénkészletig minden odaveszett. Példaértékű volt az
az összefogás, amivel vitéz Ágasváry Lajos
igazgató úr irányításával szinte a semmiből
kezdték újra a tanítást.
A 110 év alatt nagyon gazdag volt itt
az iskolai élet: volt cserkészcsapat, énekkar,
sportkör, rendszeresek voltak a mozielőadások, indult nyelv-, gépírás-, és kereskedelmi
tanfolyam. Működött vöröskeresztes egylet,
ami a szegény családokat támogatta. 1962től a polgári iskola neve I. sz. Állami Általános Fiúiskolára módosult, majd a rendszerváltás után Gárdonyi Géza nevét vette fel.
Az igazgatónő külön említést tett v. Ágasvá-

ry Lajos igazgató úrról, aki rendkívüli tanáregyénisége és mintegy 30 évig az intézmény
igazgatója volt. Szívügye volt a nevelés-oktatás, az iskola. A pásztói emberek számára
örök példakép marad. A diákönkormányzat
az emlékezés koszorúját helyezte el a sírján.
Az igazgatónő szavait azzal zárta, hogy bár
a világ sokat változott az alapítás óta, de azt
gondolja, hogy az ódon falak között megőrződött valami az ősök szellemiségéből.
Köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki ennek az iskolának az érdekében tette és teszi a dolgát. Boldog születésnapot és még
sok száz évet kívánt az intézménynek. Az
igazgatónő emlékező szavai után Pásztó város polgármestere Sisák Imre köszöntötte
az egybegyűlteket. Beszédében emlékeztetett az elmúlt évtizedekre, s arra, hogy ez az
iskola milyen fontos szerepet töltött és tölt
be a város életében. További szép 110 évet
kívánva ajánlotta fel ajándékát: az iskolaudvar korszerűsítését és egy hatalmas tortát a diákok számára. A köszöntők után az
5.b osztály furulyásai adtak műsort Horváth Borbála tanárnő vezetésével, majd iskolánk egykori diákjának, Szabó Zoltánnak a
100. évfordulóra írt versét szavalta el Szabó
Bence 5.a osztályos tanuló. Zeneiskolás tanulóink és tanáraik: Banos Boglárka és Tóth
Tamás műsora után a diákönkormányzat
képviselői koszorút helyeztek el az iskola falán. Az igazgatónő kedves kötelességének tett eleget, amikor az ünnepség keretein
belül köszöntötte az iskola egykori tanárát
és igazgatóját, Papp Laci bácsit. Laci bácsi

- aki évtizedekig volt az iskolánk igazgatója
és akinek a nevéhez fűződik az ének-zene tagozat elindítása – nemrég vette át gyémántdiplomáját. Az ünnepség egyik kiemelkedő
eseménye volt az iskolai nyakkendő felkötése minden diákunk számára. Az iskolához
való tartozást, a közösséget, a közös jelent
jelképező nyakkendőt az 1. osztályosok számára a nyolcadik osztályosok, a nyolcadikosok számára az igazgatónő, a többi diáknak pedig az osztályfőnökök kötötték fel. A
nyakkendőt az iskola volt tanára Stadler Árpád tervezte. Rajta sötétkék alapon a Mátra
vonulatai, egy bölcs bagoly – mint a tudásvár szimbóluma – és a két G betű szerepel,
ami Gárdonyi Gézára utal.
A Gárdonyi Géza Általános Iskolában
az egész év az évforduló jegyében telt és
telik. Novemberre prózamondó versenyt
hirdettünk iskolához kötődő irodalmi alkotásokkal a környék iskolái számára is.
Az ünnepre iskolatörténeti totót jelentettünk meg. Rajzverseny kiírására is sor került „Az én iskolám” címmel. Meghirdettük az „Arany penna” díjat, amire a tanév
során három szépen vezetett, szépen írt füzettel lehet nevezni. Az ének-zene tagozat
mintegy felébresztése lesz az adventi hangverseny a régi és a mai diákok közreműködésével. Lesz még énekverseny, versmondó
verseny és emlékfutás. A tanévet egy szülinapi sulibulival zárjuk. Az iskolagalériában
öregdiákunk, Maconkai Karcsi bácsi bélyeg- és képeslapgyűjteményéből nyílt kiállítás október 3-án.

Leszenszky László (1912-2007)

2007. július10-én ismét fekete zászló lengett a Gárdonyi Géza Általános Iskola falán. Leszenszky Laci
bácsi szíve ezen a nyári napon megszűnt dobogni. Laci bácsi 1912 májusában született Komáromban. 1947-ben jött Pásztóra, és az I.sz. Általános Iskolában folytatta munkáját rajz szakosként. Éveken keresztül a Pedagógus Szakszervezet titkára volt. 1958-tól kezdett komolyan foglalkozni a festészettel. Rendszeres vendége volt az országosan rendezett művészeti alkotó táboroknak. ( Csohány
Kálmán grafikus művésszel is a mátrakeresztesi alkotó táborban találkozott, ahol szoros barátság alakult ki közöttük.) Több országosan megrendezett kiállításon vett részt ahol neves díjakat kapott.
Önálló kiállítása Hatvanban és Komáromban volt, majd gyűjteményének egy részét Komáromnak
adományozta. Komáromban díszpolgárrá választották. Pásztó városházának tanácstermét is az általa
festett portrék díszítik, Pásztó híres szülötteiről:Rajeczky Benjamin, Csohány Kálmán, Tittel Pál. Tanári pályájának 40 éve alatt a gyerekek esztétikai nevelését, vizuális készségének fejlesztését központi
feladatának tekintette. Leszenszky tanár úr kiemelkedő helyet foglalt el a város művészeinek rangos
sorában is. Ezért Pásztó város Önkormányzata 2006. augusztus 20-án a Csohány Kálmán díjat adományozta Laci bácsinak .
Fájó szívvel búcsúznak a tanár úrtól: a Gárdonyi Géza Általános Iskola dolgozói
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„Gróf Batthyány Lajos és kora” nemzetközi történelmi verseny

Első helyen a „PÁSZTÓI GÁRDONYISOK”
A Gárdonyi Géza Általános Iskola négy tanulója – Csépe Boglárka 8.b,
Németh Vivien 8.b, Hegedűs Kitti 8.c,
Tari Patrícia 8.c – október első hétvégéjén a VII. Béke Barátság Napja keretében
megvalósuló „Gróf Batthyány Lajos és
kora” nemzetközi történelmi vetélkedőn
vett részt, melyet a mártírhalált halt első
miniszterelnök egykori birtokán és lakóhelyén, Ikeváron rendeztek meg.

„Adrianus” a Falvak Kultúrájáért Alapítvány által meghirdetett versenyen Ausztria,
Szlovénia, Horvátország és Szerbia lelkes
magyar diákjai is részt vettek. A háromnapos Nemzetközi Ifjúsági Találkozó jelentőségét fokozta, hogy az a Vas-megyei jubileumi rendezvénysorozat záró eseményével
és a Honvédelmi Minisztérium által szervezett XVII. Emlékfutás a hősökért programmal együtt került megszervezésre.

A pásztói gárdonyisok már hónapok
óta készültek erre a nem mindennapi eseményre. Sikeres írásbeli pályázati munkát
készítettek „Gróf Batthyány Lajos emlékére” címmel, felkeresték a budapesti Kerepesi temetőben a Batthyány-mauzóleumot,
tanulmányozták a Hadtörténeti Múzeumban az önálló magyar haderő megteremtője
tiszteletére rendezett kiállítást. Részt vettek
a helyi TIT által rendezett „Batthyány Lajos
élete és kora” c. előadáson, melyet Pelyach
István történész a Szegedi Tudományegyetem tanára tartott. A felkészülés nyáron is
folytatódott, melyhez a pásztói Teleki László Városi Könyvtár dolgozói a forrásanyag
felkutatásával komoly segítséget nyújtottak. Fáradozásukat ezúton is köszönjük.
A nemzetközi történelmi vetélkedőre október 6-án került sor, mely szóbeli és
írásbeli megmérettetésből, valamint embert próbáló akadályversenyből állt. Ekkor kellett előadni a csapat által előzetes
feladatként kiválasztott 1848-as törvénykönyv egyik határozatának a parlamenti
beterjesztését. Gróf Batthyány Lajos személyében Németh Vivien lépett elő, aki az
első független felelős magyar minisztérium
felállításáról szóló törvényjavaslatával a zsűri minden tagjának az elismerését kivívta.
Az emlékezetes napot egy magasztos koszorúzási ünnepség zárt Ikerváron a Batthyány
szobornál, melynek díszvendége gróf Batthyány Ádám volt. A nemzetközi verseny
eredményhirdetésére a helyi művelődési
házban került sor, ahol az eseménysorozat
főszervezője Nick Ferenc, a magyar kultúra lovagja értékelte a vetélkedőt. Mindan�nyiunk számára feledhetetlen marad az a
pillanat, amikor elhangzott, hogy ennek a
hatalmas rendezvénynek, és nemes küzdelemnek a győztesei, 16 csapat közül a pász-

tói gárdonyisok. Iskolánk tanulói meghatódottan vették át a megszámlálhatatlan
értékes ajándékot, többek között egy gróf
Batthyány Lajost ábrázoló rézdomborművet, mely Pásztó városát és annak 110 éves
iskoláját, a Gárdonyi Géza Általános Iskolát fogja gazdagítani. Csapatunknak a „Magyar Történelem Emlékévei” vándorserleget Nick Ferenc mkl adta át, a honvédelmi
miniszter képviseletében pedig Kocsi László alezredestől az I. helyezést elismerő serleget vehették át diákjaink. A verseny bár
lezárult, a kárpát-medencei magyarok találkozója ezzel még nem ért véget, hiszen
a helyezést elért csapatok meghívást kaptak
a következő év nyarára egy történelmi táborba, a felkészítő tanárok pedig még ez év
őszén kárpátaljai magyarok találkozóján vehetnek részt Ukrajnában, Rahó városában.
Baloghné Kanyó Mária
történelemtanár

„Olyan az életünk, akár a nap pályája. A legsötétebb pillanatokban is ott a napfény igézete.”

Búcsúznak a barátok...
Kevés embernek adatik meg ilyen rendkívül gazdag és tartalmas élet, mint Leszenszky László barátunknak. De ő sohasem volt
elégedett sem önmagával, sem a teljesítményével. Mint ritka önkritikus egyéniség, szenvedélyesen és töretlenül mindig többet és
jobbat, modernebbet és korszerűbbet akart. Nem babérokra, nem elismerésre, hanem valójában a tökéletességre vágyott és törekedett. Két hű barátnak – a lévai és a salgótarjáni diákoknak – akikkel együtt ünnepelte 90. születésnapját, nagyon hiányzik. Gyakran
emlegetjük, mint jó barátot, mint kollégát és mint embert. Mindannyiunkra maradandó hatást tett, a jövőt látó és láttató szellemiség hordozója és megvalósítója volt. Az iskolában, a szakkörökön, az alkotó-körben mindenki éber figyelemmel hallgatta magyarázatot, majd elkezdte a rajzolást, a festést, s közben atyai módon segítette őket az ifjúi „remekművek” megalkotásában. Folyamatosan képezte magát a művésztelepeken, Veszprémben, Vácott, Esztergomban, Kőszegen, Miskolcon, Tokajban. Majd következtek
kiállításai Pásztón, Hatvanban, Tatán, Komáromban.
Ő kapta a megbízást Pásztó városától a három kiváló személyiség Csohány Kálmán, grafikus művész, Rajeczky Benjamin, zenetudós, Tittel Pál matematikus és csillagász portréinak megfestésére. Az évek múlásával egyre inkább teljes odaadással szülővárosa, Komárom felé fordult, és sorozatban készültek festményei szeretett városáról, amelyről így vall az Európa hírű művészettörténész, Pogány
Ödön Gábor: „A művész olyat tett különleges stílusával, amire még nem volt példa a művészetek történetében.:...csodálatos festői bravúr nyomán képein álomszerű formában jelennek meg egy múltba merülő város utcái, színei, hangulatai.” Emberi nagyságát, önzetlenségét, nagylelkűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy alkotásait jórészt Komárom városának adományozta, amely 1998-ban
kimagasló tevékenysége elismeréséül 1998-ban díszpolgárává választotta. Emlékét mindnyájan őrizzük, s lelki szemeink előtt látjuk,
amint a nagy folyam partján ecsettel a kezében odaát is csendben folytatja véget nem érő munkáját.
Vincze Ferenc és Begai Vilmos

HIRDETÉS
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ECDL

számítástechnikai tanfolyam a könyvtárban
Könyvtárunk 2007. októberétől 40 órás ECDL –Európai
Számítógéphasználói Jogosítvány –számítógéphasználói
tanfolyamot indít.
A tanfolyam moduljai:
IT alapismeretek
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Információ és kommunikáció (internet)
A tanfolyam elvégzése után tanúsítványt adunk.
További információ a Teleki László Városi Könyvtár Pásztó
Nagymező út 3.sz. alatt kérhető.
Elérhetőségeink:
Tel.: 06-32/463361
E-mail: K0155@koznet.hu

Inyencbolt

2007. október

KÓRHÁZI KÖZLEMÉNY!
A Pásztói Margit Kórház megsegítésére
indított akcióból egyesek hasznot akarnak húzni. Az intézmény vezetése senkit pénzgyűjtéssel nem bízott meg és
kereskedelmi megállapodást sem kötött
senkivel. Befizetés kizárólag a kipostázott csekken vagy a kórház közalapítványának számlájára történhet.
Köszönettel Dr. Boczek Tibor igazgató.
Sz:

OTP11741024-20015422

Pásztó 3060 Fõ út 48.
Tel.: 32/ 460-951

2007. október
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Arany ősz...

Búcsúzó pedagógusainkat mindig visszavárjuk
A 2006/2007-es tanév végén három kolléganőnk vonult nyugdíjba a Gárdonyi
Géza Általános Iskolából.
Olyan csinosan, fitten, fiatalosan kezdték meg jól megérdemelt pihenőéveiket, hogy
nem mondanánk róluk, nyugdíjas korúak: éveket letagadhatnának. De a naptár nem
hazudik, és fájó szívvel bár, de
el kellett búcsúznunk tőlük.
Ballogh Tiborné, Adorján
Lászlóné és Bózsár Erzsébet
mindhárman a hivatásuknak,
az iskolának és a gyerekeknek
élő pedagógusok voltak, akikről már akkor tudtuk, hogy
nagyon fognak hiányozni,
amikor még velünk dolgoztak. Így is lett, hiszen más-más
területen bár, de mindnyájan
a Gárdonyi iskola utóbbi évtizedeinek meghatározó személyiségei voltak.
Bózsár Erzsébet évtizedekig
volt az alsós gyerekek jóságos
és kedves tanító nénije. Olyan,
amelyiket elképzel az ember,
amikor a gyermekét iskolába
Ebben az esztendőben is október 1-én ünnepeltük az Idősek
Világnapját az idősek átmeneti
otthonában. Az ünnepi műsor
keretében az átmeneti otthon lakói közül Vargáné Séra Margit és
Polgári Gyuláné verssel, Sándor
István pedig nótákkal köszöntötték a vendégeket. Ezután a Rozmaring népdalkör, a Pillangó
mazsorett csoport és a mátraszőlősi Gyöngyvirág hagyományőrző énekegyüttes szórakoztatták
az időseket. Az ajándékműsorokat követően egy másfajta ajándékozás következett. Néhány
hónappal ezelőtt a Salgótarjáni
Vadászterületi Tulajdonosi Közösség képviselői Bózsár Károly
és Nagy István nem mindennapi
felajánlással keresték meg az intézményt. Szervezetük 300 ezer
Ft összegű adományt ajándékozott az otthon lakóinak. Az adományból az eddig kihasználatlan
kert parkosítására, szépítésére került sor, illetve sok idős örömére
egy masszírozó fotel beszerzésére
is lehetőség nyílt. Az adományozás után Sisák Imre polgármester köszöntötte az ünneplőket.
A műsort követően Csépe István
tangóharmonikás és a népdalkörök gondoskodtak a jó hangulatról. Odlerné Tiszovszki Mária

íratja, és azt szeretné, ha mindig úgy figyelnének rá, mintha
egyedüli lenne az osztályban.
Erzsike ilyen pedagógus volt.
Végtelen türelemmel megáldva,
az átlagosnál nagyobb empátiával és érzékenységgel a gyermeki lélekre. Mindig az egyes
gyereket nézte, mire van épp
szüksége testben és lélekben,
a tanulás ütemében. Szívügye
volt az olvasás, az irodalom, ő
maga is sokat olvasott értékes,
szép könyveket. A másik terület, ahol kiemelkedett, a művészet. Igényes volt a szép környezetre, a rajz tanításában pedig
csodálhattuk kreativitását, művészi érzékét. Nem lehet nem
szólni arról, milyen kapcsolat
fűzte Erzsikét a tantestülethez.
Mindannyian
tanulhattunk
tőle: tapintatot, türelmet, kedvességet, s azt, hogy hogyan kellé kérni és nem követelni, szólni vagy hallgatni, amikor annak
van ideje. Hiányzik az a nyugalom, ami áradt belőle, az a pontosság, amivel elindult az óráira,
az a precízség, amivel a munká-

ját végezte. Egyénisége tanítóként és emberként példaértékű számunkra. Nagy szeretettel
gondolunk rá és várjuk, hogy itt
legyen ünnepeinken, s hozzon
nyugalmat hétköznapjainkba
látogatásaival. Kedves Erzsike!
Jó egészséget, sok szép, tartalmas évet kívánunk, hogy lelki
gazdagságod az iskolás gyerekek
helyett most már az unokáidba
plántálhasd tovább!
Adorján Lászlóné Zsuzsika
évtizedekig tanította a „nehéz”
tantárgyakat az iskolánkban.
Csak aki próbálta, az tudja, milyen fáradságos a serdülők között a biológia egyes fejezeteiről
beszélni, kamaszokat kalapálásra bírni a technika órákon.
Zsuzsika a nyugdíj előtti utolsó
órájáig nagy lelkesedéssel, tele
energiával főzött a lányokkal,
csiszolt, fúrt, faragott a fiúkkal.
Az ő szívügye az egészségnevelés volt. Sohasem felejtette el
a gyerekek tudatába építeni az
egészséges életmód és táplálkozás alapelveit. Mint jó vöröske-

resztes, adódó bajainkat is ellátta: kötözte a sebeket, ha kellett
gyerekkel rohant a kórházba,
gyógyszert adott fájdalmainkra. Pótolhatatlan tevékenységet
végzett. Felejthetetlenek főztjei, süteményei is. Ha valakitől szívességet kért, soha nem
felejtette el meghálálni valami
maga készítette finomsággal.
Ugyanakkor nem lehetett tőle
olyat kérni, amiben ne segített
volna másoknak. Amit Zsuzsikától tanulhattunk, az a soha el
nem múló, ki nem fúló energia,
munkakedv, életkedv és életerő.
Nem felejtjük, ahogy gyors léptekkel sietett végig a folyosón,
intézkedett és fegyelmezett, de
közben mindenkihez volt egy
kedves kérdése, egy vidám szava. Az iskola ünnepségein, jótékonysági báljain, kirándulásain
nélkülözhetetlen volt a jelenléte, szakmai tanácsaira továbbra
is számíthatunk.
a Gárdonyi Géza Általános
Iskola nevelőtestülete

Életet az éveknek

Idősek Világnapja az átmeneti otthonban

2007. október

VÁLLALKOZÁS

C S O M ’9 8 K f t .
Tudni szeretné
mennyibe kerülne gépjárműve
kötelező biztosítása
a SIGNAL Biztosító Zrt.-nél
a 2008. évben?
Érdeklődjön helyi képviselőnknél!
Robotkáné Nagy Ildikó
Tel: 06/ 20/ 9216-251

30 lakásos társasházat épít Pásztón
a Cserhát lakótelepen.
A lakások nagysága 65 m2 -től
- az igényeknek megfelelően.
Információ:
Tel.: 20/ 912-4790 és 20/ 925-4161
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Európai önkéntes szolgálat az Európai Bizottság
„Youth in Action” programjának a támogatásával
Egyesületünk egy spanyol
önkormányzattal együttműködve európai önkéntes szolgálat projektet valósított meg
2006. június1. és 2007 októbere között. A 12 hónapos
projektről most készül a beszámoló, melyhez mellékelnünk kell, hogyan népszerűsítettük a támogatást nyújtó
Európai Bizottság Ifjúság
2000-2006 programját, melynek 2007-től a folytatása a Fiatalok Lendületben Program.
– nyilatkozta lapunknak Dánné Sályi Mária az Operation
Friendship Hungary Egyesület képviselője.
Drazsdik Éva alighogy leérettségizett a pásztói Mikszáth
Kálmán Gimnáziumban, már el
is kezdett egy intenzív spanyol
nyelvtanfolyamot, hogy szeptember 1-én a spanyolországi
Boqueixón önkormányzatánál
európai önkéntesként dolgozhasson. Mindezt egy pályázat
előzte meg, melyet a MOBILITÁS-hoz kellett benyújtani, hogy az önkéntes felkészítésével, utazásával kapcsolatos
költségekre támogatást kapjon
a küldő szervezet, az Operation
Friendship Hungary Egyesület. Évát arra kértük, hogy ossza
meg az egy évig tartó szolgálat
élményeit:
„Lassan két hónap telt el az
európai önkéntes szolgálatom
befejezése óta. Nagyon nehéz
összefoglalni ennek az egy évnek az eseményeit, hiszen rengeteg programban, eseményen
vettem részt, vagy mint szervező, vagy mint magánember. Milyen önkéntesnek lenni egy évig
Spanyolországban? Azt hiszem,
erre nem lehet egyértelmű vá-

laszt adni. Én személy szerint
életem legcsodálatosabb időszakát éltem át. Sikerült egy nagyszerű fogadószervezetet találni, a világ egyik leggyönyörűbb
városában éltem és egy tündéri faluban dolgoztam. Persze az
igazsághoz az is hozzátartozik,
hogy nem mindig ment minden
simán és a munkával is adódtak
problémák. De ez a dolog természetes velejárója és nemcsak
az önkéntesség területén.
2006 szeptember 1-én érkeztem meg Santiago de Compostelába, a Spanyolország észak nyu-

tatják, azonban a nagyobb városokban ritkábban hallani. Ezzel szemben a falvakban, többek
között Boqueixónban is, erős és
zárt gallegót beszélnek. A települést 14 parókia építi fel, melyek
mindegyike erős identitással bír.
Mivel a település önkormányzatánál dolgoztam a munkám nagyon szerteágazó volt. A
település összesen 10 kultúrházat tart fenn, melyek működése
azonban teljesen eltér a magyarországitól. Mivel a falu viszonylag nagy területen helyezkedik el, ezért a centralizálás nem

gati csücskében található Galicia
tartomány kulturális és közigazgatási központjába, a híres Szent
Jakab zarándoklatok célállomására. Szerencsés vagyok, hogy
ebben a városban élhettem, hiszen hála kulturális szerepének,
illetve az egyetemi hangulatnak,
mindig akad valamilyen kulturális, illetve szórakozási esemény.
A tartományról érdemes tudni,
hogy önálló nyelvvel rendelkeznek melyet gallegónak hívnak és
Spanyolország 4 hivatalos nyelvének az egyike. Ezt a nyelvet
Galíciában első nyelvként ok-

megoldható. Így a hét minden
napján más központokba mentünk el, ahol az idősek általában
kártyáztak, nekem pedig a gyerekekkel kellett foglalkoznom.
Az elején rengeteg nehézségbe
ütköztem, hiszen a gallegot még
nem értettem és pedagógusi tapasztalattal sem rendelkeztem.
Problémát okozott az is, hogy
3-tól 14 éves korú gyerekekkel
kellett foglalkoznom, ami ellehetetleníti az egységes foglalkozást. Nagy kihívás előtt álltam,
hiszen rá kellett ébresztenem
a gyerekeket arra, hogy attól,

Tájékoztató
Értesítjük a Magyar-Francia-Belga Baráti Társaság tagjait, valamint a francia nyelv iránt érdeklődőket, hogy idén is beindítjuk
a hagyományossá vált francia nyelvtanfolyamunkat. A tanfolyam
ingyenes mindazok részére, akik az éves tagdíjat befizetik. Érdeklődni illetve jelentkezni lehet a helyszínen a következő időpontokban:
Kezdő csoport: 2007. november 6-án (kedd) 17,00 órai kezdettel
Tuba Gyöngyi tanárnőnél
Közép-haladó csoport: 2008. január 7-én (hétfő) 17,00 órai kezdettel Stéphane Leterme tanár úrnál
Haladó csoport: 2007. november 8-án (csütörtökön) 17,00 óra
kezdettel Laetitia Guillon tanárnőnél
Helyszín: Gimnázium, Francia Tagozata (Pásztó, Fő út 58.)
Mindenkit szeretettel várunk!

hogy nem beszélem a nyelvüket, még nem vagyok értelmi
fogyatékos és türelmesebbnek
kell lenniük, akkor ha külföldivel találkoznak. Büszke vagyok
arra, hogy kitartással elnyertem
a bizalmukat, és nemcsak mint
nevelőt, hanem mint barátot is
elfogadtak. A karácsonyi illetve
a nyári szünet alatt központosított foglalkozást tartottunk a
hét 3 napján. Ilyenkor körülbelül 40-45 gyerekkel foglalkoztunk. Az életkor megoszlása itt
is 3 és 14 közé esett. Én általában a 3-6 korcsoporttal voltam,
ami körülbelül 15-20 gyermeket jelentett. Habár több hónap
kellett ahhoz, hogy beletanuljak
a nevelő szerepébe, mégis megérte. Hiszen azokat a mosolyokat, öleléseket és kacajokat semmi sem helyettesítheti. Emellett
persze rengeteg ünnepséget,
fesztivált és kirándulást szerveztünk: gesztenye ünnepet, idősek
számára találkozót, három királyok napját (Spanyolországban az ajándékokat nem a Jézuska, hanem a három királyok
viszik), palacsinta fesztivált, fiatalok fesztiválját, könyv napját,
kirándulást a madridi Warner
Bros parkba, idősek tavaszi találkozóját, színházat stb…
Küldő szervezetemnek, az
Operation Friendship Hungarynak köszönhetően már ismertem
az Európai Unió Ifjúsági programját, ennek köszönhetően kinti tartózkodásom alatt ezen a területen is tudtam tevékenykedni.
Mint tolmács részt vettem két ifjúsági cserében, egy ifjúsági munkások számára rendezett képzésen illetve az Ifjúság Lendületben
2007-2013 program keretében
írt projektek koordinálásában.

„ TURNÉ 2007”
ZORÁN KONCERT
PÁSZTÓN
2007. november 19. (hétfő) 19 óra
Jegyek elővételben 3200 Ft-os áron válthatók
a Városi Művelődési Központban

KÖZÉLET
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Emberségből példát adtak

Ágasváry Lajos Díjas pedagógusaink
A városban felnevelkedett
generációk egész sorát indította életútjára az a két legendás pedagógus akiket nemzeti
ünnep alkalmából köszöntöttek a városházán. A rendkívüli testületi ülés keretében
október 23-án Balogh Tibornénak és Illés Rudolfnénak
adta át Sisák Imre polgármester az önkormányzat által alapított Ágasváry Lajos Díjat.
A megkapóan hangulatos kis
ünnepségen a díjazottak meghatódva köszönték meg a rengeteg virágot és a feléjük áradó szeretetet.
Kollégái nyilatkozták, hogy
Balogh Tiborné - Erzsike 34 éve
került Budapestről az iskolánkba. Magyar-orosz-német szakos tanárként dolgozott, majd
az utóbbi egy évtizedben ő volt
az iskola tanárok, diákok, szülők körében is népszerű igazgatóhelyettese. Kivétel nélkül
mindannyian szerettük mint
embert, mint tanárt, mint vezetőt. Nagyszerű volt benne,
hogy nem lehetett rossz hangulatban találni, nem lehetett rajta
„kifogni” semmiféle problémával, nem lehetett olyan bajunk,
amit ne orvosolt volna gyorsan

és pontosan, nagy empátiával.
A tantestület lelke és motorja volt, akihez mindig bizalommal fordulhattunk, mert
elsimította a konfliktusokat és
megtartotta a titkokat. Nem
nélkülözhette a gyerekekhez
kapcsolódó személyes kötődéseket, a gondoskodás tevékenységét, ezért mindig ragaszkodott
ahhoz, hogy vezetői munkája
mellett osztályfőnök is lehessen.
Minden gyermeket önálló
személyiségként kezelt, mindegyiket másért, de egyformán
szeretett, kísérte útjukat, feltárta problémáikat, velük örült a
sikereiknek. Fáradhatatlan volt
a táborok szervezésében, a versenyekre való készülésben, a
korrepetálásban, amit minden
ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejében végzett. Ő szervezte a
nyugdíjastalálkozókat, a tantestületi karácsonyokat, kirándulásokat, de képes volt számunkra a pedagógusnapi ünnepség
megrendezésére is. Folyamatosan csodáltuk szerénységét,
nyitottságát, kiegyensúlyozottságát, végig megőrzött aktivitását. Mindig a szeretet erejét hirdette, talán ennek köszönhető,

hogy ma is fitt, fiatal, mosolygós. Erzsike sokat segített az új
tanév elindulásánál, és munkájával, tanácsaival ma is aktívan
segíti munkánkat.
Illés Rudolfnéról szóló ünnepi méltatásból megtudtuk,
hogy Papp Piroskaként, Budapesten született 1949. július 6-án és 1967-ben Budapesten kezdte óvónői pályáját.
1973-ban került a pásztói II.
sz. Összevont Napközi-otthonos Óvoda hasznosi részlegébe. 1979-ben Mátrakeresztesen
az újonnan kialakított tagóvoda
vezetői teendőivel bízták meg.
Lelkiismeretes pedagógiai munkája, az új iránti fogékonysága,
tudatos kapcsolatépítése segítette vezetővé válásának folyamatát. 1994-ben kapott megbízást
a pásztói székhely óvoda vezetésére és egyben az összevont

óvoda vezető-helyettesi tisztére,
melyet azóta is ellát. 40 évet töltött az óvónői pályán, a közoktatási reformokat, a szakmai innovációt kihívásnak tekintette.
Alkotó munkával jelentős részt
vállalt a „Százszorszépet százszor jól” címet viselő Helyi Nevelési Program kidolgozásában,
az intézmény minőségfejlesztési
rendszerének kiépítésében.
Pályázatok írásával, adományok gyűjtésével járult hozzá az
óvoda nevelési feltételeinek javításához. A Százszorszép Óvodásokért Alapítvány Kuratóriumának Elnöke. Szívesen nyújt
segítséget szakmai kérdésekben,
magánéleti gondokban egyaránt, kifinomult érzékkel kezeli a
felmerült konfliktusokat.
Példaértékű közösségformáló tevékenységével meghatározó
személye a nevelőtestületnek.

Aggódó fiatal értelmiségiek

Tudás, te nagyon drága
Az idén kezdő elsősök azok, akiket felsőoktatási intézményekben bevezetett tandíj már érinteni fog. A szocialista-szabad demokrata koalíció úgy vezette be a tandíjat, hogy a 2006-os országgyűlési választások alatt szinte már sértődötten tagadták ilyen
irányú tervüket.
Ennek ellenére, képzési hozzájárulás álnéven az MSZP és
SZDSZ képviselői mégis megszavazták a tandíjat tavaly nyáron,
mely értelmében minden hallgató tandíjkötelezetté válik. Az alapképzésben évi átlagosan 105 ezer forintosos, a mesterképzésben átlagosan évi 150 ezer forintosos tandíjat kell majd fizetni. A főiskolásokat, egyetemistákat sújtó intézkedéseket felhatalmazás nélkül,
a választópolgárok, az érintettek átverésével hozták meg.
A tandíj bevezetésével a szocialista-szabad demokrata kormány
elzárja a főiskolákra, egyetemekre vezető utat a szegényebb családokból származó fiatalok előtt. A tandíj bevezetésével ugyanis,
elsősorban a szülők pénztárcájának vastagságán, a családok anyagi helyzetén fog múlni a fiatalok tovább tanulásának lehetősége,
hiszen a tandíjat nem az - általában jövedelem nélküli - fiatalok
fogják fizetni, hanem szüleik. A magyar családok vállára viszont
már eddig is olyan súlyos terheket rakott az MSZP-SZDSZ koalíció, hogy ezt az újabb sarcot, a tandíjat, már csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudják kifizetni. Sajnos a magyar középosztály felszámolódni látszik és az adóterhek növelése, valamint a
felsőfokú tanulmányok megszerzésének megnehezítése a magyar

társadalom kettészakadásához vezethet. Lesznek szegények, akiknek nagyon lesz a felemelkedés és lesznek gazdagok akik még gazdagabbak lesznek. Ez számunkra elfogadhatatlan!
A tandíj hatása már jól látszik a felsőoktatási felvételi számok
alakulásán: 2006-ban 132 ezren, idén pedig mindössze 108 ezren
jelentkeztek felsőoktatási intézményekbe. Az érettségizők száma
eközben stagnál. Tavaly, az államilag támogatott képzésbe 56 ezer
fiatalt vettek fel, idén már csak 48 ezer középiskolás tudott bekerülni főiskolára, egyetemre. Érthető a jelentkezők számának csökkenése, hiszen a magyarországi tandíj Európa egyik legdrágább
tandíja, ami azt jelenti, hogy Magyarországon a legkisebb tandíj
összege is magasabb annál, mint amennyit sok európai országban
legmagasabb tandíjként kérnek el a hallgatóktól.
A Fidelitas pásztói szervezetének álláspontja egyértelmű: a tandíj rendkívül igazságtalan és elfogadhatatlan! Szerencsére azonban
létezik megoldás: egy sikeres népszavazással eltörölhető a tandíj!
Ezért a Fidelitas pásztói csoportja arra kér mindenkit, hogy ha eljön az idő, akkor a vizitdíj, a kórházi napidíj eltörlése mellett szavazzon a tandíj ellen is.
Széchenyi István mondása még ma is igaz: „A tudományos
emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.”
A Fidelitas pásztói csoportja nevében:
Gömbicz Nándor
csoportelnök

MŰVELŐDÉS
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Könyvvel könnyebb

Nagy Olvashow

programsorozat a pásztói könyvtárban
„A könyvtár valódi kincsek tárháza, vedd észre, és
tégy róla, hogy mindenki más
meglássa !” (Balázs Ágnes)
Könyvtárunk az Országos
Könyvtári Napok (2007. október 2-12) keretén belül rendezte meg a Nagy Olvashow
projektet. Ez a programsorozat lehetőséget kínált a társadalom legszélesebb rétegeinek, a
könyvtárak sokoldalú szolgáltatásainak megismerésére, igénybevételére.
A könyvtárak a Nagy Olvashow keretében olvasásnépszerűsítő játékot indítottak. A játékba az országos, megyei városi
könyvtárakon keresztül az egész
ország bekapcsolódott.
Könyvtárunkban
október
5.-én kezdődött a programsorozat. Kölyökolvashow keretén
belül „Olvass nekem – olvassak
neked?” játékos mesenapot tartottunk. Városunk két általános
iskolájából 58 gyermek vett részt
ezen a programon. A foglalkozásokat színesítette és kiegészítette az állományunkból rendezett
könyvkiállítás. A rendezvénysorozat október 6.-án a Babaolvashow-val folytatódott. „Első
könyvem” címmel a babák és
szüleik vehették át első könyvüket olvasójeggyel együtt. Városunkban január 1-től május 31-ig
született babákat hívtuk meg (45
fő) védőnőkkel együtt. A program központi napja a Könyves
Vasárnap volt. A nap 9 órakor

kézműves foglalkozással kezdődött. Ezen a délelőttön a könyvtár szolgáltatási övezetei – felnőttrészleg, helyismereti gyűjtemény,
informatikai és gyermekrészlegvárta a látogatóit. Irodalmi hétpróbát, pontgyűjtő versenyt szerveztünk diákoknak, felnőtteknek
és a nyugdíjas korosztálynak. Érdekes könyves feladatok, rejtvények, internetes olvasást népszerűsítő játékok, „Lógj a neten”
–online internetes vetélkedő várta az olvasókat. A látogatók betekintést nyerhettek a könyvtár
szolgáltatásaiba (internet, könyvtárközi kölcsönzés, helyismereti
gyűjtemény, közhasznú információszolgáltatás ...).
A Könyves Vasárnapon
könyvtárunk ingyenes beiratkozást, tagmegújítást tett lehetővé, eltekintett a lejárt határidejű
könyvek késedelmi díjától.
A legügyesebb pontgyűjtők
könyvjutalomban részesültek:
• gyermek kategóriában:
Kovács Dzsenifer, Csömör Oszkár, Hermesz Szabolcs
• felnőtt
kategóriában:
Szádeczki Pál, Kelemen Józsefné, Pintérné Alapi Csilla
„Ezt olvasd ki” – Hogyan
reklámoznád az olvasást?” címmel szlogeníró pályázatot hirdettünk. Sikeres pályázatírók
könyvjutalomban részesültek:
Balázs Ágnes, Balázs Ákos, Tarcsányi Kitti, Orosz Gergő, Kovács Dzsenifer.
Könyves Vasárnap délután-

ján „Ajánlom kedvenc könyvemet, versemet” címmel Pásztó irodalmat szerető emberei
mondták el számukra legkedvesebb könyv, vers ismertetéseit: Dr. Halász István, Dr. Bozó
Zsuzsanna, Gajdics Gábor, Jancsó Henrietta, Sturmann Jenőné, Gerhát Gyuláné, Sisák
Imre, Orosz Tiborné.
Közreműködtek az Esztman
zenekar tagjai: Sturmann Jenőné (Toncsi), Sturmann Jenő,
Nagy Szabolcs és Kovács Kristóf a pásztói Rajeczky Benjamin Tagintézmény népzeneszakos tanulója.
A Könyves Vasárnapon a
188 fő volt a résztvevők száma.
Október 8.-án Kölyökolvashow
„Meseország” címmel óvodások
részére mesemondó találkozót
szerveztünk szülők és nagyszülők meghívásával, a programot
könyvkiállítás tette színesebbé.
A rendezvényen 51-en vettek
részt.
Október 10-én „Ezt már olvastam valahol” Nógrádi Gáborral író-olvasó találkozót tartottunk, ezen a programon 52

gyermek vett részt.
Összegzésként elmondható, hogy a szakma a könyvtárak mozgalma sikeresen lezárult. Örülünk annak, hogy nem
veszett el az olvasás iránti kedv
annak ellenére, hogy megváltoztak az olvasási szokások. A
könyvtáraknak még van létjogosultságuk, amelyek kulturális
térként és szolgáltató helyként
is funkcionálnak. Kevesebb a
kölcsönző, ugyanakkor több a
könyvtárlátogató. A könyvtárak igyekeznek olyan miliőt kialakítani, ahová szívesen bejön
a kutató, a böngésző, az iskolás
és minden korosztály, így információs központokká váltak úgy,
hogy megőrizték a klasszikus
könyvtári küldetésüket.
A sikeres rendezvény nagyon
sok munkát, kitartást igényelt.
Itt szeretném megköszönni a
könyvtárosok, informatikusunk
lelkes és tartalmas munkáját.
Köszönöm az általános iskolák,
gimnázium tanárainak segítségét. Külön megköszönöm a védőnők közreműködését.
Sándor Gáborné

XX. századi fényképezőgép és fotókiállítás a városi könyvtárban

Intézményünkben már több
éve hagyomány, hogy művészi
területen tehetséges Pásztóiak
mutatják be alkotásaikat. 2007.
október 12-én is egy ilyen kiállítás-megnyitó volt könyvtárunk
2. emeleti galériájában. A kiállítás érdekessége, hogy két külön-

böző korosztályból való alkotó mutatta be fotóit és a maga
nemében páratlan és történetiségében értékes fényképezőgép
gyűjteményt. A Várhegyi László
és Bercsényi Gábor alkotásaiból
rendezett kiállítást Kriston Péter, a Nógrád Megyei Közgyűlés
alelnöke nyitotta meg.
Várhegyi László 12 éves
kora óta foglakozik fényképezéssel. Később a fényképész bizonyítvány megszerzése után
már nemcsak hobbiként, hanem szakmaként is élete részévé vált. A fekete – fehér filmhívástól a színes dia és negatívon
át eljutott a színes papírkép kidolgozásáig. Az utóbbi években
pedig az analóg fotózással pár-

huzamosan egyre jobban beleásta magát a digitális technika
részleteibe, beleértve a számítógépes képszerkesztést is.
A fiatal és mindig tenni akaró munkatárs Bercsényi Gábor.
A gimnáziumi évei alatt kezdett
ismerkedni a fotózással. Majd
érettségi után számítástechnikát
és mozgóképelméletet tanult. A
Nógrád Megyei Fotóklub tagjaként ismerkedett meg azokkal
az emberekkel, akik profi módon elsajátították ezt a technikát, foglalkozást. Ő a digitális
korszak embere, de vallja, hogy
a kisfilmes fotózásnál nincs kézzel foghatóbb. Képei leginkább
makrófotók, de természeti képeket és életképeket és portré-

fotót is találunk képei között.
A kiállítás formájában rendkívül igényes, rendezett, és egyszerűen elegáns. Két ember mutatja be fotóin keresztül az élet
meghitt pillanatait, életérzéseit. Ezt az összhangot egybe fogja a fényképezőgép archívum,
amely tartalmában kiteljesíti ezt
a környezetet. A kiállítók életkora visszatükröződik alkotásaikból.
A kiállításon több mint ötven fő volt jelen. A rendezvényt
a sok érdeklődő ellenére rendkívül családias légkör és a kiállítók iránti tisztelet és együttérzés
hatotta át. A kiállítás megtekinthető 2007. november 6-ig
a könyvtár galériájában.
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Címeres mezben ezüstérmet szerzett

Bencsik Gergely remek fővárosi helytállása
Szeptember utolsó hétvégéjén a Siketek SC alapításának 95. évfordulója alkalmából nagyszabású nemzetközi
asztalitenisz versenyt rendeztek a fővárosban.
A sportszeretők számára köztudott, hogy a fővárosi egyesület
közel egy évszázados fennállása
óta már számos sportágban így
asztaliteniszben is több olimpiai-, világ-, és európabajnokot nevelt ki, így nem volt véletlen tőlük a gördülékeny rendezés sem.
A rangos megmérettetésen válogatott színeket is képviselve ott
volt az idei malmői Eb-t megjárt pásztói Bencsik Gergely, aki
nagyszerű teljesítményt nyújtva
csapatban ezüstérmet, míg egyéniben legjobb magyarként az

ötödik helyezést szerezte meg.
A szüli napi nemzetközi
versenyen címeres mezt viselve
Bencsik Gergely, a Pásztói AC
játékosa is asztalhoz állt. Ezúttal
Weicher Sándorral (SSC) ketten alkották Magyarország „B”
csapatát. A csapatversenyt DC
(Davis Cup) rendszerben bonyolították le.
Ez azt jelentette, hogy az
együttesek három győzelemig
játszottak, két egyes után páros,
majd fordított párosításban ismét az egyesek léptek asztalhoz.
Gergelyék a csoportküzdelmek
során Csehország „A” csapatával és Lettországgal találkoztak,
akiket egyaránt, mondhatni simán 3-1-re vertek. A következő körben két négyes csoport-

Szüret a Dózsában
Iskolánk szüreti vigasságra készülődik! – hallottuk 2007. október 6-án a kis Dózsa udvarán az erős hangú kisbírótól. Valóban
hatalmas összefogó erővel, lázas gyűjtőmunkával, sok-sok előkészülettel varázsoltunk szüreti hangulatot iskolánk udvarára. Volt
ott hordó, szőlőprés, daráló és szőlős kád, puttony és kosár, vödör,
korsó, kárfogó, gyümölcsök és sorolhatnám. A szőlőkoszorút hordó lányok is készen álltak és 60 szüretelő, akik a szüreti felvonulásra ostorral, kereplőkkel, dobbal, hegedűvel és énekhanggal voltak
felszerelve. De a kisbíró nem indíthatta a menetet, mert az eső eleredt. Szakadt, mintha dézsából (vagy szőlőskádból) öntötték volna. Már szomorúan majdnem feladtuk a mulatságot, amikor az
égiek megkegyelmeztek. A kereplők hangja és a sok ima elkergette a felhőket, és a bíró indíthatta az ünneplőket. Vidám énekszóval jártuk körbe az udvart, majd eljátszottuk a szüretet. Volt szó a
borkészítésről is, huncutkodtunk is egy kicsit, és bemutattunk néhány régi őszi játékot is. A sok éneklés, verselés és játék után mind
a 60-an táncra kerekedtünk. A szüreti mulatság jól sikerült és „el
sem áztunk”. A vendégeinket a néptáncos teremben meglepetés
várta. Szüleink és a tanító nénik segítségével sokféle régi ételt készítettünk, amit meg lehetett kóstolni. Fedéllel a fejünk felett jókedvűen ízlelgettük a kukorica gancát, mákos kukoricát, diós és
mákos bélest, almás és káposztás lepényt, krumplistojást és töltést.
Akik ezen a délelőttön ott voltunk, azok számára reméljük sokáig
emlékezetes lesz ez az izgalmakkal, jó ízekkel, vidámsággal teli szüreti mulatság.

Őszi túra a Nyikom alatt
Már nagyon vártuk, hogy jó idő legyen. 2007. október 2-án a
Dózsa iskola tanulói a Nyikomra mentek kirándulni. Kíváncsian
vártuk, hogy milyen feladatok várnak ránk. Előzetes feladatként
minden osztály szebbnél szebb menetlevelet készített.
Kinn a terepen aztán számos izgalmas feladat várt ránk: paintball, lövészet, kötélen mászás bekötött szemmel, tájékozódás stb…
Élveztük is nagyon. Az osztályok versenyeztek egymással a győzelemért. Az 5.a; 6.b; 7.a; és a 8.b osztályok bizonyultak évfolyamonként a legügyesebbnek. Hazafelé már fáradtabban poroszkáltunk. A hangulat azonban vidám volt, mindenki jól érezte magát.
Nagyon köszönjük Sándor Istvánnak, hogy megszervezte nekünk
ezeket az érdekes, számunkra újszerű feladatokat.

ba osztották a továbbjutókat. A
pásztói- fővárosi kettős Litvánia
3-0, Ukrajna „A” 3-1, Ukrajna
„B” 3-1. majd az elődöntőben
Magyarország „C” csapata 3-0,
elleni győzelmekkel veretlenül
került a döntőbe. Itt a sorsolás ismét azzal az ukrán a csapattal hozta őket össze, akiket
egyszer már legyőztek. Ezúttal a duplázás nem sikerült. A
döntőt 3-1-re elveszítették, de
eredményhirdetéskor legjobb
magyarként a Bencsik GergelyWeicher Sándor páros a dobogó második fokára állhatott fel.
A csapatok küzdelme után jött
az egyéni verseny. Bencsik Gergely itt is jól játszott. Egészen a
negyeddöntőig menetelt, ahol
hatalmas csatában (3-2) maradt

alul orosz ellenfelével szemben. (a döntő játszmában 9-11re kapott ki). Így a pásztói fiú
a felnőttek között legjobb magyarként az ötödik helyen zárta
a SIKETEK SC jubileumi asztalitenisz versenyét Összességében a két nap alatt lejátszott
húsz mérkőzéséből 13-at megnyert. Ez szép teljesítmény.

H ÍV O G AT Ó
Iskolánk jótékonysági báljára
Helye: Pásztó, Dózsa György Általános Iskola
Ideje: 2007. november 17. 18.00
Célja:
Az iskolánk 100 éves évfordulójára való előkészületek támogatása, valamint épületeink korszerűsítése
Program:

FOUR FATHERS és az iskola meglepetés műsora
Zene:

PARTY DANCE BAND
Belépőjegy:
(amely magában foglalja a vacsorát, a műsort és a szórakozási lehetőséget)

Aula - emelet:		
Aula - földszint:

3 500 Ft/fő
4 000 Ft/fő

A rendezvény zártkörű, a jegyeket elõvételben lehet megvásárolni az iskolában.
Támogatni tud bennünket
a bálon való jelenlétével
pártolójegyek vásárlásával (500 vagy 1000 forintos címletekben)
tárgyi adományokkal a tombolához
pénzadománnyal (készpénz ill. átutalás iskolai alapítványra)
munkával történő segítséggel

Köszönjük az eddigi támogatást!
Reméljük, az idén is össze tudunk fogni!
Jöjjön el!
Várjuk szeretettel!
Legyen nemes támogatónk!
A Dózsa György Altalános Iskola közössége
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Három megye pecásai várták a kapásokat

Egynapos verseny Hasznoson
Húszéves fennállását is figyelembe véve első ízben rendezte
meg Hasznoson 24 órás, pénzdíjas halfogóversenyét a két horgászható vízfelületet is üzemben tartó Nógrádi Vízügyi horgászegyesület. Az országosan nyílt, ponty- és amurfogó csapatversenyre előzetesen a rendezőség 25 csapatban maximálta az indulók létszámát,
de ezt végül egy, az utolsó pillanatban betoppant heves megyei
csapattal még kibővítették, így szombaton délelőtt 10 órakor 52
pecabot damiljának suhanását követően vette kezdetét az első országos hasznosi halfogóverseny. A horgászhelyek kisorsolásakor a
helyiek szerint azok a párosok jártak jól, akik a gombástetői oldal
gátjánál, a Zentai-öbölben, a Bozó ligetesben, vagy a műút felőli
Tasziló-öbölben figyelhették a kapásjelzőket.
Nos, mint vasárnap délelőtt tíz órakor a verseny végét jelentő kettős dudaszót követő mérlegeléskor kiderült, a jóslásnak volt
némi alapja. Eredményhirdetéskor Bódi Lajos versenyelnök elmondta, hogy az eltelt 24 óra most nem a pecások, hanem inkább a halak nyugodt napja volt. Ennek ellenére a 26 párosnak
141 darab halat sikerült kifognia a víztárolóból, mely átlagban
1,26 kg-ot jelentett. Érdekessége volt a monstre viadalnak, hogy
a Lavrincz Attila -Lavrincz Zoltán a NVHE mihálygergei csoport
tagjai egyetlen horogvégre akadt hallal vitték el a legnagyobb átlagsúlyért járó- Tari István pásztói horgászboltos által felajánlottkülöndíjat, míg a legnagyobb súlyt jelentő -5,22 kg amur- kifogásáért Koós Tamást díjazták. A díszes serleggel és pénzdíjjal is járó
hasznosi versenyt a karancsberényi Almáshegyi Béla és Almáshegyi Áron nyerte meg 22 db hallal 32140 gramm összsúlyt teljesítve. Második helyen a pásztói Koós Tamás-Mucsina László kettős
végzett. Az ő teljesítményük 19 db hal 28650 gramm, míg a harmadik hely ezúttal 28 db kifogott hal 27010 gramm súly mellett a
pásztói Tari István- Módis Sándor párosnak jutott. Mint az eredményhirdetést követően Gubola Zoltán hasznosi csoportelnöktől
megtudtuk, hogy bár a halak kapáskedve ezúttal elmaradt, de az ő
kedvük a jövőre nézve nem ment el, így Hasznoson ezt követően
minden évben meg fogják rendezni a 24 órás halfogó versenyt.

Az első országos nyílt hasznosi pénzdíjas halfogóverseny érmesei

Haltelepítés a hasznosi tavon
A napokban a MOHOSZ pályázatán elnyert pénzösszegből
10q kettő- és 80 q háromnyaras ponyt került a hasznosi víztározóba. A haltelepítést néhány nap tilalmi idő követte, majd november 1-től ismét „felszabadul a tó”- tudtuk meg Gubola Zoltán alelnöktől. Hasznoson a továbbiakban a téli időjárás beálltáig a helyi
horgászrend figyelembe vétele mellett lehet a tagoknak horgászni,
illetve bárkinek, aki napijegy kiváltására jogosult.
Zentai József

2007. október

Bécs-Pozsony-Budapest maraton
Még gombócból is sok, nem kilométerekből az a táv amelyet
a futók teljesítettek az öt nap alatt. Czirbusz Katalin a Szabadidő
SE versenyzője ezt megelőzően tüdőgyulladásból felépülve indult
a Coca-Cola futáson Budapesten, ahol 1o ezer méteren az 1130
indulóból 33 helyen végzett. A nógrádi 3o induló közül magasan
az első helyre került. Ezt követően kezdte meg négy társával a maratoni váltó futást, amelyben a 167 csapatból a 89. helyen végeztek. Katalin 74 km-t teljesített a négy nap alatt. Az egy napos pihenőidő jól jött számára, mert combtájékon húzódást szenvedett,
amelyet az utolsó napra szerencsésen kikúrált.
Ez a szám számára a kihívás mellett jó felkészülést is jelentett,
természetesen az eredmények a csapat többi tagjainak teljesítményétől függött. A magas nevezési díj nem tette lehetővé az egyesület részéről csak az ő indulását, így más csonka csapattagokból szervezett
együttessel vághatott neki a távnak. Köszönetünket tolmácsoljuk
mindazoknak aki segítsége nélkül nem jöhetett volna létre ez a verseny számára, Nógrád Megyei Közgyűlés, Vár TV Pásztó, Káposzta
Csaba vállalkozó, Volek György városi képviselő.

Kosarasaink megkezdték a 2007/2008-as bajnokságot mindkét osztályban. Utolsó eredményük lapzártáig a MACABI SE ellen fölényes győzelemmel végződött. 1oo : 41 arányban győzni
egy patinás egyesület ellen nagy dicsőség. A nagyarányú számszaki
mutató érdekesen mutatta a küzdelemben jeleskedő játékosaink
teljesítmény volumenét. Az ellenfél rutinos jó dobóival szemben
egy átlagos dobóteljesítményre képes pásztói csapattól ez mindenkép a játékszeretetből adódó többletet jelzi-.
November utolsó hétvégéjének szombatján rendezik Pásztón a
hagyományos Palóc Városok Családi vetélkedőjét. November 24én 9 órai kezdésre szeretettel várjuk a város sportszerető közönségét a Dózsa Általános Iskola tornatermében, hogy szurkolásával
segítse a hazai csapatot. Ezen a versenyen a pásztói együttesek a
második helyezéstől rosszabbul nem végeztek. Szeretnénk, ha ez a
hagyomány így maradna, Salgótarjánt, mint a legnagyobb riválist
szeretnénk magunk mögött tudni az idei verseny végeztével. Kérjük minél többen tiszteljenek meg a buzdításukkal!
Ezúton gratulálunk Lőrik Csaba sport társunknak, egyesületünk minden tagja nevében a Bérczy Károly díj elnyeréséért.
Illés Rudolf
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