
 Mennyire megváltozott a 
természet, így a XXI. század 
elején. Sajnos a mai gyerme-
kek már hiába várják a nagy-
nagy havat és Szent Miklós 
nem a rénszarvasok által hú-
zott szánon, legfeljebb autón 
érkezhet hozzánk. Bezzeg 
gyermekkorunkban a fenyők 
ágai roskadoztak a hótól mi-
közben kipirult arcú fiúk és 
lányok gyúrták a hógolyót, 
építették a hóembert. Ma-
napság a hó és a hideg hiá-
nyáért sokan hálásak, mond-
ván legalább alacsonyabb 
lesz a gázszámla, vagy aki-
nek egyáltalán nem jut tü-
zelőre, az nem fagyoskodik. 
Így karácsonyhoz közeledve 
azért az utcákat ma is elle-
pik a fenyőfaárusok, a boltok 
polcai roskadoznak a legkü-
lönfélébb ajándékoktól és a 
Statisztikai Hivatal híradásai 
szerint mi Magyarok hihetet-
len mértékben adósodunk el, 
szinte kényszert érezve Ka-
rácsonykor a tömérdek tár-
gyiasult formában megjele-
nő kisebb és nagyobb értékű 
csecse-becse beszerzése iránt. 
Sokan ugyan nem tudják mi-
ért, de az ádventi koszorún 
már meggyújtották a máso-
dik gyertyát is, tehát valóban 
közeleg Karácsony. 
 Vajon az ajándék dömping 
közepette tudjuk-e egyáltalán, 
hogy mi is az az ádvent, hogy 
az előkészület kinek az eljöve-
telét hirdeti? A sok lótást-fu-
tást, ajándékhajhászást nem 
kellene talán egy kicsit fékez-
nünk? Nem lehetne megpihen-
ni és elgondolkodni az ádventi 
időszak igazi üzenetén. Sokan 
tudom legyintenek erre. Ezek a 
napok is úgy zajlanak, mint a 
többi, csak közbe van egy négy 
napos ünnep, amikor eszünk, 
iszunk, no meg a pénztárcánk-
hoz mérten ajándékozunk is. 
Természetes, hogy beszerezzük 
a fenyőfát is, feldíszítjük, s ha 

van gyermek a családban vi-
gyázunk rá, hogy fel ne dönt-
se. S az evés, ivás közben még 
talán beszélgetünk is egy keve-
set. Szidjuk a politikát, vagy a 
haragosunkat, az éppen aktu-
ális ellenfeleinket, munkatár-
sunkat, a célpontot, akit erre 
kiszemeltünk.
 Kedves embertársaim az 
ilyen magatartásnak semmi 
köze az ádventi előkészülethez, 
karácsony igazi üzenetéhez az 
embert megváltó kis Jézus szü-
letéséhez. Nem más ez, mint 
a XXI. század emberének mo-
noton, fásult cselekvéssoroza-
ta. Lehet azonban ezt másképp 
is csinálni, csak tanulnunk kell 
azoktól, akik önmagukat adták 
embertársaikért, minden ellen-

szolgáltatás nélkül!
 Kalkuttai Teréz Anya ars 
poetikáját, önvallomását így 
fogalmazta meg: „A csend gyü-
mölcse az ima. Az ima gyü-
mölcse a hit. A hit gyümölcse 
a szeretet. A szeretet gyümölcse 
a szolgálat. A szolgálat gyümöl-
cse a béke.”
 Annak, akinek van elég ereje 
és akarata csendesen imádkozva 
elmélyülni a hitben, az érti meg 
igazán az ádvent, a karácsonyt 
előkészítő időszak üzenetét.
 Nem az ajándékok töme-
gével, a szaloncukrok és kará-
csonyfadíszek kavalkádjával 
készülhetünk fel igazán, nem 
elég a lakásban elvégezni az ün-
nep előtti nagytakarítást, ennél 

sokkal fontosabb a saját lelki 
előkészületünk. A ma embere 
persze könnyen rávágja nekem 
semmi bűnöm!
 Kedves embertársaim nem 
vagyok kétkedő, biztos ma is él-
nek közöttünk szentek, de azért 
a lelki nagytakarítás mindannyi-
unkra ráfér. Tudom, könnyen 
rám lehet sütni, hogy ez csak 
egy szentfazék eszmefuttatása. 
Azt azért megjegyzem, hogy egy 
zuhanó repülőgépen egyetlen 
„ateista” sem utazik. Na, de for-
dítsuk komolyra a szót.
Vessük ki a szívünkből, lel-
künkből a haragot, a gyűlöle-
tet, ne viselkedjünk farizeusok 
módjára, ne csak hirdessük, de 
gyakoroljuk is a szeretetet.
 Ne feledjük a világot meg-
váltó Kis Jézus születése az, 
amit karácsonykor ünnepe-
lünk. Ő nem fényes palotába, 
hanem a betlehemi istálló sze-
génységébe született, nem bí-
borba, bársonyba öltöztette 
édesanyja Mária, hanem pólyá-
ba takarta és jászolba fektette.
 Jézus szeretete mégis határ-
talan, és aki befogadja, az üd-
vözül általa.  Szent Pió Atya, 
így fogalmazta meg az isteni 
szeretetet: „Ez az én testem.” 
Ez a kis kenyérdarab, ez az os-
tya az én testem. Oly erősen 
köt az én szeretetem hozzátok, 
hogy ennyire kiszolgáltatott 
formát választottam, amelyben 
szinte tehetetlen és védtelen 
vagyok. Azért adom oda maga-
mat a kenyér és bor színe alatt, 
mert vágyódom az emberi szí-
vek iránt. „Ez az én testem. Ez 
a kis ostya az én testen. Nem, 
mint szimbólum, hanem igazi 
valóságban, ez az én testem tel-
jes lényegében. Nemcsak szava-
immal szeretlek titeket, hanem 
valóságos Isteni szeretettel.”
 Kedves Embertársaim kará-
csonykor a legnagyobb ajándék, 
amit családunknak, barátainknak 
adhatunk az, az igazi szeretet.
 Ezt a szeretetet Pál apostol 

fogalmazta meg csodálatosan a 
szeretet-himnuszában: „A sze-
retet türelmes, a szeretet jósá-
gos, nem féltékeny, nem kérke-
dik, nem, fuvalkodik fel, nem 
nagyravágyó, nem keresi a ma-
gáét, nem gerjed haragra, nem 
gondol rosszra, nem örül a go-
noszságnak, de együtt örül az 
igazsággal: mindent eltűr, min-
dent elhisz, mindent remél, 
mindent elvisel. A szeretet soha 
meg nem szűnik.”
 Ezen soraimmal kívánok 
kegyelemteljes Karácsonyt 
Pásztó, Hasznos és Mátrake-
resztes minden lakójának!

Sisák Imre
polgármester
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A szeretet jegyében

Készülődés Szent Karácsony ünnepére 

Karácsonykor,
Nézed, nézed,

A Szent Családot.
Ha figyelmed

Nem csak felületes,
Minden ott van,

Melyet szíved keres!
Az Anya,
Ki szülte

E Kisdedet.
Az Apa odaadó lelke,

Ki elfogadta
A szeretet nemzette

E gyermeket
Az egész Földnek
Szól e bölcselet!
Körbe veszik
Az állatok.

Kié-e végtelen 
Szeretet?

Érezd! Érezd!
Jönnek, Jönnek.

Az egyszerű, jószívű
Emberek.

A Királyok, Kik bölcsek!
S nem kérdik,

Kik Ezek?
Csak a csillag
Vezérli Őket,

S a fény árasztja el
Léptüket.

 G. Szabó Róza 
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 „Harcold a hit jó harcát, szerezd meg 
az örök életet, amelyre meghívást kaptál, 
s amelyre számos tanú előtt letetted az 
igaz hitvallást”

 Pál apostolnak a Timóteushoz írott le-
velében olvashatjuk ezeket az örök érvényű 
igazságot tartalmazó sorokat, amelyeknek 
ma mégis szomorú aktualitása van szá-
munkra. Hiszen eltávozott közülünk plé-
bánosunk dr. Fila Lajos prépost Úr, akire 
Pál apostol szavai teljes egészében igazak 
voltak!
 Az elmúlt év július 15-vel a Váci szé-
kesegyházban püspökké szentelték koráb-
bi plébánosunkat dr. Varga Lajost. A pász-
tói, hasznosi, mátrakeresztesi, mátraszőlősi 
hívekben ezután ott bujkált az őszinte kí-
váncsiság vajon ki lesz az új plébánosunk? 
Rövid idő multával érkezett a hír, hogy a 
korábban, Budapest-Esztergomi egyház-
megyében szolgálatot teljesítő, de már 
nyugdíjban lévő és Sződön lakó dr. Fila 
Lajos prépost úr érkezik hozzánk augusz-
tus 1-től.
 Az ilyenkor szokásos búcsúztatások so-
rozata és a 2006. augusztus 13-i mátrake-
resztesi új Nagyboldogasszony templom 
avatása egy kissé elvonta a figyelmünket 
arról az emberről, akire a mai napon min-
den idegszálunkkal koncentrálunk.
 „Kicsi a bors, de erős” mondhatnánk 
viccelődve, hiszen a mi szeretett plébáno-
sunk egy valóban alacsony termetű, de fi-
nom modorú, ugyanakkor éles eszű és jó 
humorú, kiváló egyéniség volt. Egy korát 
meghazudtoló frissességű, mosolygós, se-
gítőkész, szerető és szeretetre méltó embert 
ismertünk meg benne rövid idő alatt. Egy 
olyan papot, aki ha a hitről, az egyházról 
volt szó nem ismert megalkuvást. Erről 
már az augusztus 20-i romkertben megtar-
tott szentmise alkalmával is meggyőződ-
hettünk a prédikációja alkalmával. Szavait 
egyaránt megértették a gyermekek, az if-
jak, a közép és idősebb korosztály is, befo-
gadni azonban csak azok tudták, akik ma-
guk is fogékonyak voltak rá.
 A mindig egyértelmű, a hit feltétel nél-
küli elfogadását hirdető prédikációi teljes 
mértékben kizárták a „langyos keresztény-
ség” állapotát és mindenkor rámutattak 
emberi gyengeségeinkre. Nyíltan hirdette, 
hogy minden embernek ujjá kell születnie. 
A 2007. augusztus 1-én megjelent utolsó 
könyvében, amelyet a keresztség értelmé-
ről írt, így vall erről az újjászületésről. 
 „Az új élet forrása Krisztus isteni sze-
mélye, aki a saját életét közli az emberrel 
való kapcsolata, megtestesülése által. Meg-
testesülése kezdettől tartó folyamat, mely 
minden embert érint valamiképpen. Az ő 
emberségében, mint az emberiség fejében, 
minden létező ember benne foglaltatik, 
képesítést kapva az újjászületésre. Min-
denkinek úgy kell hozzájárulni az újjászü-

letéshez – vállalva az egységet Krisztussal -, 
ahogyan az számára lehetséges.”
 Örök élmény marad számunkra 2007. 
június 10-e az Úrnapi szentmise, az oltári-
szentség ünnepe. 
 Több tucat gyermek, fiúk és lányok 
első áldozása volt ezen a napon. Lajos Atya 
az Úristen szolgálatára hívta fel az első ál-
dozókat. Mintha csak Ő is közéjük tar-
tozott volna, becézgetve szólította a gyer-
mekeket … Beni, Bazsi, Vivi, Patri, Sára, 
Lackó, s ők így feleltek neki „Itt vagyok 
Uram”.
 Mintha csak Ő is közéjük tartozó gyer-
mek lett volna úgy énekelte és vezényelte 
az első áldozók énekét.
 Prédikációját minden gyermek örökre 

a szívébe zárta, hiszen nem egy pályája csú-
csán lévő, sokat tapasztalt pap, fölényes-
kedő, kioktató beszéde volt az, hanem az 
egyház alázatos szolgájának a „meghívója” 
Isten szolgálatára. Ma is fülembe csengnek 
a szavai „Az Úristen engem bízott meg, 
hogy meghívjalak Titeket az Ő vendégsé-
gébe és szolgáljalak ki, úgy ahogy a ven-
dégségben szokás ezt tenni.
 Ő mindenkit meghívott, nincsen a 
földön olyan ember, akit ne hívott volna 
meg, de vannak, akik ezt a meghívást dur-
ván megtagadják. Azt mondják: eszembe 
sincs elmenni hozzád vendégségbe. Pe-
dig az Úristen figyelmeztette az egész vilá-
got, hogy, aki itt a földön az Ő vendégsé-
gét megtagadja az nem lesz az Ő vendége a 
mennyei lakomán sem.
 „Az Úr Jézus a mennyországot, egy vé-
get nem érő boldog lakomához hasonlítot-
ta, oda hív bennünket.”
 Mosolygós arcát a gyermekek felé for-

dítva folytatta prédikációját: de kedves első 
áldozók látom, hogy Ti önként jelentkez-
tek az Úristen szolgálatára, Ti részt akartok 
venni azon a bizonyos lakomán.”
 Kedves Lajos Atya te itt a földön az 
Úristen alázatos szolgája voltál, minden-
kit hívtál az Ő vendégségébe, ma azonban 
már a mennyei lakomán örvendezel az an-
gyalok és szentek társaságában.
 Betegséged mindannyiunkat aggoda-
lommal töltött el, halálod híre pedig meg-
rendítő volt számunkra.
 Mint egy gyermek a szüleivel úgy alku-
doztál velünk, amikor orvosi kivizsgálásod-
ról beszéltünk veled. Toltad a napokat előre, 
mígnem közöltem, hogy megvan a beutaló 
a kórházi kivizsgálásra és a Tüdőgondozóba. 
400 kilométer autó utat tettél meg egyedül, 
hősiesen küzdve az akkor már szervezeted-
ben lévő gyilkos kórral. A betegség lassan, 
de biztosan pusztította tested, de töretlenül 
hittél és bíztál a gyógyulásodban, s mi, akik 
tudtuk, hogy mindez lehetetlen tehetetle-
nül szenvedtünk a gondolattól, és moso-
lyogva biztattunk téged, miközben zokogni 
szerettünk volna.
 November 29-től már csak emlékeink-
ben élsz tovább, lelki szemeink előtt azon-
ban ma is látjuk, ahogy beszélsz hozzánk. 
Mint ahogy azt Templomunk és városunk 
védőszentjének Szent Lőrincnek az ün-
nepén tartott konferencián tetted 2007. 
augusztus 10-én. Ugyanolyan szerényen 
próbáltad az előadásra való felkérést elhá-
rítani, mint ahogy mindig is háttérben sze-
rettél maradni. 
 Magával ragadó volt, ahogy Szent Lő-
rinc hősiesen vállalt vértanúságáról beszél-
tél. Síri csöndben hallgattuk, amikor arról 
szóltál, hogy Lőrinc vértanúsága annyi-
ra megragadta a keresztényeknek a lelkét, 
hogy szinte azonnal bevették a miseká-
nonba, a római kánonba. A Miatyánk utá-
ni legfontosabb imádság ez, s ebben a ká-
noni imádságban az egyetemes egyház kéri 
Szent Lőrinc közbenjárását. 
 A keresztény ember lelki szabadságáról 
vallott tanításod igazi iránytű számunkra. 
Egyszerűen le kell mondani mindenről, 
méghozzá minden zokszó nélkül mond-
tad. Fájhat bele is pusztulhatunk. A keresz-
tény embernek azért kell a szabadság, hogy 
elajándékozhassa Önmagát. 
 Ekkor érhetjük el az igazi szabadságot 
és nyerhetjük el, mi keresztények az iga-
zi életszentséget. A mai naptól már csak 
számtalan könyved szabhat számunk-
ra irányt az Úristen szolgálatára. Szavaid 
azonban mindig csengjenek a fülünkben; 
„Aki itt a földön megtagadja az Úristen 
hívó szavát az ő vendégségében, az nem 
lesz a vendége a mennyei lakomán sem.”
 Lajos Atya  Isten veled, nyugodjál bé-
kében!

Sisák Imre 

KEGYELET

In Memoriam Fila Lajos
Felsőbánya, 1927. június 5. – Pásztó, 2007. november 29.
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 A kiállításnak otthont adó pásztói múzeum igazgatója Dr. Hír János házigazdaként 
köszöntötte a nagyszámú érdeklődő közönséget, a régenvárt endezvénynek otthont adó 
intézményben. A városi rangra emelésének 600. évfordulóját ünneplő településünk nagy-
szabású programsorozata egyik jelentős állomásaként nyílt a minap kiállítás Pásztó Ön-
kormányzata és a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet összefogásával.  A Pásztói Évszáza-
dok című álandó kiállításnak berendezett tárlatot Dr. Kovács Anna nyitotta meg, majd 
Pásztó város polgármestere Sisák Imre szólt a kiállításról. A megyei közgyűlés alelnöké-
nek, Kriston Péternek a köszöntője után, a város díszpolgára Dr. Valter Ilona régész szak-
mai szemmel ajánlotta az anyagot az érdeklődők figyelmébe. A tárlatvezetést a múzeum 
ifjú munkatársa dr. Fodor Miklós  Zoltán vállalta a nagyérdemű publikum értő figyelme 
mellett. A múzeumi napok rendjében megtekinthető állandó kiállítás támogatói a Nem-
zeti Kulturális Alap, Pásztó  Város Önkormányzata és a Nógrádterv  Kft. voltak. 

JUBILEUM

 November 23-án ünnepi istentiszte-
let és emléktábla-avatás helyszíne volt a 
pásztói evangélikus templom. A 600 éves 
városi rangot ünneplő Pásztó 2007-ben 
különféle rendezvényeknek adott ott-
hont, melyhez egyházközségünk is kap-
csolódott, megemlékezve a már 200 éve 
gyökeret eresztett és napjainkig megerő-
södött evangélikusságról.

„Emlékezz vissza az egész útra,
amelyen vezetett Istened, az Úr!”             
/5 Mózes 8,2/

 A Pásztó történetéről szóló források 
szerint várossá alakulásának szerencsés for-
dulata Zsigmond királynak köszönhető, 
aki 1407. április 26-án kelt kiváltságleve-
lével Pásztót mezővárosi rangra emelte. A 
város e rangot elsősorban a ciszterci mo-
nostorának és a kereskedelmi utak metszé-
sének köszönhette, amely így a középkor 
végén már Heves vármegye legnépesebb 
települése volt.
 November 23-án leróttuk tiszteletün-
ket Pásztó ősi városának és az újraéledő 
ágostai hitvallású evangélikus gyülekezet-
nek. A Heves és Nógrád vidékén birto-
kot szerzett Platthyak immár 200 éve iga-
zi patrónusaivá váltak a pásztóiaknak. Egy 
XIX. század eleji Canonica Visitatio arról 
számol be, hogy a városban 13 evangélikus 
él, és papot is fogadnak, s minden való-
színűség szerint a nemesi birtokukon álló 
kápolnájukban tartották az istentisztelete-
ket. A kápolna (egyes feljegyzések szerint) 
a nagypalugyai templom belsőjének min-
tájára készült.
 Platthy József egyházi felügyelő nagy 
szerepet játszott a város fejlődésében, mivel 
pénzt adományozott mind a kórház, mind 
az elemi iskola építéséhez, ezzel mintegy jo-
got formálva utódaik hitéletének gyakorlá-
sára. Fia, Platthy Adorján Pásztónak egy-
szerre volt orvosa, bírája, költője, újságírója 
és a maroknyi evangélikusság szervezője. Ő 
szerkesztette több éven át a „Pásztó és vidé-
ke” című hetente megjelenő hírlapot.
 A 20. század elején a Babják, Ruga, Ko-

rin, Thomka, Ambrus és más neves evan-
gélikus családok mindent elkövettek, hogy 
gyermekeik és utódaik az ágostai keresz-
tény hitben nőjenek fel és gyarapodjanak. 
Elődeink 1924-től kiválva a sámsonhá-
zi anyagyülekezetből a „Kisterenye-Pász-
tó-Szupataki Evangélikus Missziói Gyüle-
kezethez” tartoztak. Vitéz Ágasváry Lajos 
iskolaigazgató otthont adott gyülekeze-
tünknek, ahol közel 80 éven át tarthattuk 
istentiszteleti alkalmainkat.
 1986-tól fiatal, agilis lelkészek kerültek 
az időközben megerősödött gyülekezet élé-
re, s felvetődött a templomépítés gondo-
lata. 1993-ban alapítványt hoztunk létre. 
A város vezetése erre a célra építési telket 
és 600.000.- forintot adományozott. Így 
1996-ban megtörténhetett az alapkőleté-
tel, és 5 éven belül Isten segítségével fel-
épülhetett templomunk. 2001. május 19-
én D. Szebik Imre Püspök Úr felszentelte 
és a gyülekezet birtokába adta, majd 3 évre 
rá harangot is szentelhetett templomunk-
ban. Ennek a harangnak a hangja hívo-
gatott bennünket 2007. november 23-án 
emlékünnepségünkre.
 Az ünnepi istentisztelet szolgálatát Sza-
bó András, a Nógrádi Egyházmegye espe-
rese és Lehoczky Endre evangélikus lelkész 
végezte.
 „Vegyetek föl mindegyikőtök egy-egy 
követ a vállára!” /Józsné 4.1-9/ ige alapján 
mutatott rá Esperes úr arra, hogy feladatunk 
ma is, nemzedékről-nemzedékre a „kövek”, 
az alapok fontossága, továbbvitele.
 Dr. Fabiny Tibor nyugalmazott egy-
háztörténeti professzor előadásában Platthy 
Adorján munkásságát méltatta, megköszön-
te hitvalló őseink több évszázados szolgála-
tát. A család részéről Platthy Iván nyugal-
mazott államtitkár szeretettel emlékezett 
meg a Platthy család egyházépítő szolgála-
táról. Dédapja, Platthy István 1848-as hon-
védőrnagy „fia okulására” írt naplójának né-
hány gondolatával köszöntötte a rendezőket 
és a résztvevőket. „Légy mindenki iránt iga-
zságos és méltányos, anélkül, hogy viszon-
zásra számíts!” Városunk polgármestere, Si-
sák Imre méltatta és megköszönte hitépítő 

tevékenységünket, majd díszoklevelet és 
emlékérmet adományozott „a Pásztói Evan-
gélikus Gyülekezetnek Pásztó fejlődése, ér-
tékeinek megőrzése, gyarapítása érdekében 
végzett kiemelkedő tevékenysége elismeré-
seképpen”.
A Református Egyház részéről Csényi 
György lelkész meleg szavakkal köszöntötte 
az egybegyűlteket e jeles nap alkalmából.
 Az emlékünnepséget Szegi István elő-
adásában Wass Albert: Üzenet haza című 
verse színesítette. Az ünnepi hangulatot fo-
kozta Németh Csaba orgonaművész kon-
certje, J.S. Bach műveinek interpretálása.
 Templomunk előterében lévő emlék-
táblát, melyet a Rózsás család és leszárma-
zottaik adományoztak gyülekezetünknek, 
Szabó András esperes avatta fel.
 Templomunkban történeti emlékkiál-
lítást tekinthettek meg az érdeklődők. Vé-
gezetül szeretet vendégségre került sor vá-
rosunk kollégiumában.
 Mi is valljuk a nagy francia költőhöz 
hasonlóan:

 „A múlt tisztelete az a vallás,
 mely az új nemzedék köteléke.
 Ne veszítsünk el semmit a múltból,
 mert csakis a múlttal
 alkothatjuk a jövendőt.” 
               /Anatole France/

Lőrincz Lászlóné
Evangélikus Gyülekezet felügyelője

Állandó kiállítás nyílt a 600. évforduló tiszteletére

Pásztói Évszázadok

Emléktáblát avattak az evangélikus templomban
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Bartók Béla életútját bemutató 
Gyökerek című film elkészítése, 
melynek központi szimbólumát 
a „Gyökereket” a salgótarjáni 
Dolinkában találta meg. 
 A zsúfolásig megtelt terem-
ben Gaál István lánya mellett a 
film elbeszélői és az Olasz Kul-
turális Intézet munkatársai is  

megtisztelték jelenlétükkel a 
pásztói megemlékezést.
 Megemlékezések voltak az 
Olasz Kulturális Intézetben és 
az Örökmozgó Filmszínházban, 
ahol Shah Timor beszélhetett  
Gaál Istvánnal való szoros ba-
rátságáról.

 Szomorú szívvel vetem papírra e so-
rokat, amikor arról kell írnom, hogy dr. 
Juhász László fogszakorvos 2007. decem-
ber 3-án tragikus körülmények között el-
hunyt. Ha egy orvos haláláról kell tudó-
sítani, különös érzések kavarodnak az 
emlékezőkben, hiszen az, aki az egészsé-
günk érdekében végzi napról-napra mun-
káját, mintha egy kicsit más értéket je-
lentene nekünk, főleg a beteg emberek 
számára. Egy olyan embert veszítettünk 
el, aki 19 éve végezte Pásztón gyógyító te-
vékenységét a pásztóiak és a környező te-
lepülések lakóinak legnagyobb megelége-
désére. Pásztón kívül dolgozott Ecsegen 
is. 1979. június 20-án szerezte fogorvosi 
diplomáját, a Budapesti Semmelweis Or-
vostudományi Egyetemen. Pásztóra 1988. 
augusztus 15-én került, ahol a négy fog-
orvosi körzet egyikében kezdte meg mun-
káját. A pásztóiak hamar megszerették. 
Energikus, nagy munkabírású, a szakmát 
becsülő, szerető orvosként szerzett magá-
nak tekintélyt a betegek és a kollégák kör-
ében is. A beteg fogak tízezrei köszönik 
gyógyulásukat szakértő kezeinek. 

 Iskolaorvosi munkája során sok száz 
gyermek szűrését és gyógyítását végezte fo-
lyamatosan, különösen a Dózsa György Ál-
talános Iskolai tanulói körében. 

 Kedves Laci!
 Személyesen szólok hozzád, mert az 
irántad érzett tisztelet ezt kívánja tőlem. 
Emlékszem óvó figyelmeztetéseidre, jó ta-
nácsaidra, melyek a megelőzést szolgálták. 
Gyermekeink most is őrzik az apró tejfo-
gakat, amiket közreműködéseddel tehettek 
kis emlékeik közé. A betegnek a jó szó fél 
gyógyulás, tartja a régi mondás!
 Te nemcsak a tudásoddal, a műszere-
iddel, hanem a lelkeddel is gyógyítottál. 
Meleg szívvel gondolunk rád, mi az a sok 
száz, vagy ezer páciens, akit betegsége hoz-
zád irányított. Soha nem fogom elfeledni, 
ahogy halálod előtt néhány nappal arról 
beszélgettünk, az új rendelődbe költözöl. 
Bizonytalan voltál, mintha már benned élt 
volna az az érzés, hogy a Hunyadi utcában 
nem folytathatod gyógyító tevékenysége-
det.
 Ma már csak föntről a lelkekben gyó-
gyíthatsz, de ezt is köszönjük Neked. 
 Emléked örökké él bennünk, nyugod-
jál békében!

Sisák Imre
polgármester

KEGYELET

In Memoriam dr. Juhász László
Pásztó, 1956. június 3. – Pásztó, 2007. december 3.

 Október végén Pásztó Vá-
ros Önkormányzata és a Pász-
tói Múzeum közös szerve-
zésében ünnepélyes keretek 
között a szeptemberben el-
hunyt Gaál István Kossuth-dí-
jas filmrendezőre  emlékeztek a 
Ruffec teremben megjelentek. 
A megemlékezést Sisák Imre 
polgármester vezette, aki is-
mertette a gyermekkorát Pász-
tón töltő Gaál István életútját. 
Várbíró Judit a Magyar Tele-
vízió zenei szerkesztője sze-
mélyes élményeit elevenítette 
fel, mesélt arról az időszakról, 
amikor együtt dolgozott Gaál 
Istvánnal a Bartók Béla életé-
ről szóló Gyökerek című film-
ben. A rendezvényen bemuta-
tásra került Shah Timor Gaál 
István életét bemutató filmje, 
mely két évig készült.  
 A 62 perces filmet átszövik 
Gaál István visszaemlékezései a 
gyermekkoráról, a római filmfő-
iskolán töltött évekről, az indiai 
egyetemen általa vezetett rende-
zői kurzusokról. Filmjei csendes 
születésének pillanatairól beszél 
– hogyan fonódik össze a zene, 
a ritmus, a lüktetés a kép meg-

formálásában. Milyen irodalmi, 
mitológiai történelmi, művészet-
történeti, technikai ismeretek 
szükségesek a „képíráshoz”, ah-
hoz a munkához, melyek olyan 
filmeket eredményeztek, mint a 
Pályamunkások, a Sodrásban,  a 
Zöldár, a Keresztelő, a Magasis-
kola, a Holt vidék, a Legato, a 
Cserepek, az Orpheusz és Eury-
diké, és  a Gyökerek.
 Gaál István munkásságá-
ról vallanak, mesélnek kollé-
gái, munkatársai, akikkel hó-
napokon, éveken át dolgozott 
egy – egy film kimagasló szín-
vonaláért, többek között Vár-
bíró Judit, zenei szerkesztő, Dr. 
Nemeskürty István, irodalom-
történész, Erkel Tibor, zeneszer-
ző, Sára Sándor filmrendező, 
Dr. Bethlenfalvy Géza, indo-
lógus, az Indiai Magyar Kultu-
rális Intézet egykori igazgatója, 
Eszenyi Enikő Kossuth – díjas 
színművész, Schrammel Imre 
keramikusművész, Kőhalmi Fe-
renc filmfőigazgató és Kanyó-
né Bajnóczi Klára, Gaál István 
gyermekkori jóbarátja, stb. Je-
len filmben kiemelt helyet ka-
pott, illetve központi témája a 

Egy képíró a Varázsvölgyből - Egy Kossuth-díjas nógrádi életútja   

Gaál Istvánra emlékeztek Pásztón 

Tisztelő tanítványok, barátok, és egykori kollégák emlékeztek 
a termékeny életpályát végigalkotó művészóriásra.
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 Az Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Kht., Pásztó Város 
Önkormányzata, valamint Pásztó Kistér-
ség Többcélú Társulása „Pályázati lehe-
tőségek az Észak-Magyarországi Régió-
ban az Uniós források tükrében” címmel 
2007. december 5.-én Pásztón a Ruffec te-
remben fórumot rendezett. Az értekezlet 
apropóját az Európai Unió 2007-2013-
as időszakára elfogadott, az Új Magyar-
ország Fejlesztési Tervében, az Észak Ma-
gyarországi Operatív Programban és azok 
2 éves Akciótervében megfogalmazott cé-
lok egy részéhez köthető, megjelent pá-
lyázati lehetőségek bemutatása adta.
 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, va-
lamint az Új Magyarország Vidékfejleszté-
si Program a fenti időszak hét éves ciklusá-
ra közel 8000 milliárd forint EU-s és hazai 
forrásokkal kalkulál. Az úgynevezett Euró-
pai Uniós pénzeket azonban csak megfelelő 
színvonalú, a térségi, megyei és regionális 
helyzetből adódó, indokolt, megalapozott 
és fenntartható projek-tekkel lehet megsze-
rezni. Ez lényeges változás az eddigi gya-
korlathoz képest, mivel ezen pályázatok 
igen nagy mértékű előkészítést igényelnek 
vállalkozóktól, önkormányzatoktól és non-
profit szervezetektől egyaránt.
 Örömteli tény volt, hogy a többfunkciós 
városi - kistérségi Ruffec terem teljesen meg-
telt a több mint hatvan fős érdeklődővel, akik 
a kistérség önkormányzatait, vállalkozóit és 
jelentősebb civil szervezeteit képviselték.
 A fórum első előadását az Észak-Ma-
gyarországi Operatív Programról, valamint 
a 2007-2008 évi Akciótervről Francsics 
László a NORDA ügyvezető igazgatója tar-
totta, melyben bemutatta a fejlesztési lehe-
tőségeket, illetve összefoglalta azok kapcso-
lódási pontjait. 
 Az előadók kiemelték, hogy a régiós 
hátrányaink csökkentése mellett, erősíteni 

kell a partnerségi együttműködést, a valós 
értékek megjelenítését, a turisztikai attrak-
ciókat, az önkormányzatok és társulások 
munkájának intenzitását, és vállalkozói ol-
dalról az eredményorientált, - komplex fej-
lesztésekre kell koncentrálni.
 A hozzászólásoknál egyöntetű tényként 

állapítható meg az önkormányzati, a vállal-
kozói és a nonprofit szervezetekre vonatkozó 
humánerőforrás-, saját tőke hiánya mellett 
nagy gondot jelent a majdan elnyert pályá-
zatok előfinanszírozása is. Sajnálatos tény, 
hogy Pásztó nem került a Mátra kiemelt 
idegenforgalmi területéhez, viszont kapcso-
lódási lehetőségünk van Hollókő- Szécsény-
Ipolytarnóc fejlesztési tengely irányába. 
 Sisák Imre Pásztó Kistérség Többcélú 
Társulása Elnöke, Pásztó Város Polgármes-
tere a város stratégiai fejlesztési céljait és le-
hetőségeit mutatta be. Kiemelte a pásztói 
központ funkcióbővítéssel egybekötött fej-
lesztési elképzelését, az önkormányzat aka-
dálymentesítési törekvéseit, az ipari terület, 
kommunális hulladék lerakó rekultivációs 
terveit és Pásztó fő útjának és körforgalmá-
nak építését. A kistérségi tervek közül szólt 
Szirák és mikro térségére vonatkozó szen-
nyvíz beruházási, a kistérség bel-, és kül-
területi csapadékvíz elvezetési és a Buják - 
Ecseg összekötő út projektjeiről.

 Ezt követően Mészáros Sándor a mun-
kahelyteremtés helyzetéről és lehetőségeiről 
adott városi és kistérségi kitekintést. Hang-
súlyozta, hogy regionális és megyei szinten 
is jelentős hátrányokat kell elviselni az itt 
élő vállalkozóknak, önkormányzatoknak 
és civil szervezeteknek. A megye eltartó ké-

pessége stagnál, a GDP termelés, a külföldi 
tőkebefektetések szá-ma és aránya csökken, 
a kistérségi álláskeresők -, és az ingázók szá-
ma minimális mértékben növekszik.
 Összességében elmondható, hogy 
mindezek ellenére a pásztói kistérség a me-
gyei átlagnál jobb gazdasági, szociális, ke-
reskedelmi és szolgáltatói pozícióban van. 
Kiemelte, hogy a városi, illetve a térségi je-
lentős nagyprojekteket úgy szükséges meg-
tervezni és kivitelezni, hogy azokhoz minél 
nagyobb számban csatlakozhassanak part-
nerek, ezzel biztosítva a projekt sokszo-ro-
sító hatásának, hatékonyságának és fenn-
tarthatóságának növelését.
 Végezetül Kis Gergely Pásztó Kistérség 
Többcélú Társulása feladatait és aktuális 
kérdéseit mutatta be. Örömmel köszöntöt-
te a megjelenteket, mivel a Többcélú Tár-
sulás, illetve Pásztó Város Önkormányzatá-
nak épületrészében első alkalommal került 
megrendezésre ilyen nagyszabású tájékozta-
tó fórum.

Régiós összefogás az uniós források tükrébent

Együttműködés és pályázatok

 A salgótarjáni megyeháza adott otthont 
november utolsó hetében az idei Prima-
Díjak átadásának és az Év Vállalkozója elis-
merések kihirdetéseknek. A rendezvényen 
jelen volt dr. Dávid Ferenc, a VOSZ főtit-
kára és Becsó Zsolt a megyei közgyűlés el-
nöke is. Az estélyen Gazsi Ferenc, a VOSZ 
megyei elnöke az alapító, Demján Sándor 
VOSZ elnök nevében is köszöntötte a meg-
jelenteket és elsősorban a díjazottakat. Kü-
lön kiemelte, hogy az idén kiemelkedően 
sok szavazat (16343) érkezett a jelöltekre. 
Nógrádban eddig 37-en nyerték el eddig az 
Év Vállalkozója kitüntető címet és a pász-
tóiak közül eddig csupán egyetlen egyéni 
díjazott Fekete Csaba volt. Most második-
ként  Krämer László vehette át a legjob-
baknak járó  elismerést.  

A ünnepi ceremónián elhangzott, hogy 
a kitüntetett  Krämer László  már 1993-
óta  közismert egyénisége városunk gazda-
sági életének. Egyéni vállalkozóként, majd 
2002-ben indított cége révén nem csupán a 
szakterületén szerzett megbecsülést gazda-
sági eredményeivel, de közéleti munkájával 
is méltóvá tette önmagát a díjra. 
 Évek óta aktív főszervezője a  Pásztói 
Pláza kulturális és kiállító programsorozat-
nak, ugyanakkor a közelmúltban - a titkári 
funkció négy esztendős betöltése után - a 
Pásztói Vállalkozói Klub elnökévé válasz-
totta. Már eddig is kiváló összeköttetést 
teremtett a VOSZ megyei szervezete és a 
helyi vállalkozói képviselet között és a to-
vábbiakban is aktív szerepet vállal szűkebb 
pátriánk gazdaságának megélénkítésében.   

Prima-díjas az Év Vállalkozója
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 A mentőakció jelenlegi állásáról - la-
punk megkeresésére - dr. Boczek Tibor 
igazgató főorvos szívesen nyilatkozott:
 - Ezúton köszönöm pásztói Margit 
Kórház és a Pásztó Város Önkormány-
zata nevében a Kórházunknak nyújtott 
támogatást. A mai napig mindösszesen 
5millió 300 ezer forint érkezett az ala-
pítvány számlájára. Elképzeléseim mesz-
sze meghaladták ezt az összeget. Min-
den forint segítséget nyújt Kórházunk 
életében, de a támogatás összege a meg-
közelítően 70 millió forintos ez évi tarto-
zásunkhoz képest igen alacsony.
 Sajnálatos módon rosszindulatú ellen-
propaganda, híresztelések indultak el Pász-
tón. Sok álhír osztotta meg az embereket, 
többek között, hogy ne adjanak a Kórház-
nak, mert -megveszi a Polgármester Úr és 
az Igazgató úr, -nem kellett volna elherdál-
ni a pénzt-, megfelelően kellett volna gaz-
dálkodi-, privatizálni fogják a Kórházat 
(többen oly tájékozottságot is mutattak, 
hogy a privatizáló céget is megnevezték)- 
két vállalkozó már kifizette a Kórház teljes 
adósságát- és még lehetne folytatni a lejára-
tó híreszteléseket.
 Sajnos voltak akik elbizonytalanodtak 
e híresztelések hallatán, pedig oly sok-
szor hangoztattam, hogy a kórház meg-
állította a veszteség további termelődést. 
Nincs szó privatizációról, hiszen az Ön-
kormányzat és a Kórház vezetése is letet-
te voksát, hogy nem értünk egyet a pri-
vatizációval, nem akarjuk, hiszen ez nem 
lenne jó a betegeknek.

 A társadalom biztosító által elvont 317 
millió forintos megvonás ellenére úgy gaz-
dálkodott a kórház vezetése, hogy mindösz-
szesen kb. 70 millió forint hiány maradt 
2007. év végére.
 Ez évben megújítottuk az ISO minő-
sítést. Belgyógyászati-kardiológiai szakmá-
ban új szakemberekkel bővült kórházunk 
Dr. Muhari Géza és Dr. Földi András Főor-

vosok személyében. Három baleseti sebész 
rendel, közülük ketten a térdsebészetben 
rendelkeznek igen magas szintű jártasság-
gal. Dr. Gál István Professzor Úr közre-
működésével országos hírű sebész végez 
Pásztón műtéteket, olyanokat is melyeket 
Magyarországon csak néhány Kórházban 
végeznek (pl.: endoszkópos strúma műtét 
és egyéb laparoszkopos beavatkozások). A 
külsős Kollegák által végzett műtétekkel re-
álisnak tartjuk, hogy a Társadalombiztosító 
által engedélyezett évi 1100 műtétet elvé-
gezzük a pásztói Margit kórházban.

 A rengeteg intézkedés ellenére a kórház 
önmaga nem tudja úgy megszüntetni ezt a 
hiányt, hogy a betegellátás ne csorbuljon. 
Nem volna megfelelő a további létszámle-
építés, vagy a betegek ellátására fordított ösz-
szegeken való megszorítás. Más módon kell 
ezt a hiányt megszüntetni. A Társadalom-
biztosítótól nem várható támogatás, az Ön-
kormányzat pénzügyi helyzetét ismerve nem 

tudja a felhalmozódott hiányunkat kifizetni. 
Ezért fordultunk a lakossághoz felhívásunk-
kal. A segítségkérés egyszeri támogatásra 
szól, hiszen mint említettem megállítottuk a 
további veszteség termelődését. A mai finan-
szírozás ismeretében elmondhatjuk, hogy az 
adott hónapban a betegek ellátása után ka-
pott bevételek fedezik az adott havi kiadá-
sainkat. Reménykedünk abban, ha beveze-
tésre kerül a több bizosítós rendszer utána is 
megmarad ez az egyensúly.
 Még egyszer szeretném megköszönni 
mindazoknak a segítségét, kik a felajánlá-
sukkal próbálják a Kórházunkat jobb gaz-
dasági helyzetbe hozni. Egyben szeretném 
kérni a lakosságot, hogy anyagi lehetősé-
gükhöz mérten próbáljanak támogatást 
nyújtani, hiszen Önökért folyik a gyűj-
tés. Azt szeretnénk, hogy a Margit Kórház 
Pásztó stabil maradjon és évek múlva is le-
gyen kórház Pásztón, ahova hozhassák gye-
rekeiket, szüleiket, szeretteiket gyógyulni.
 Áldott és békés karácsonyt, egészség-
ben, szeretetben gazdag új évet kívánok 
mindannyiuknak!

Kórházmentő akció 

Összefogással megmenthető Margitunk

EGÉSZSÉGÜGY
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Pásztó Város és városkörzet lakosságát, hogy Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 291/2007. (XI.30.) 
számú határozatával 

2008. január 1-től 2008. március 31-ig ideiglenes jelleggel a Pásztói Okmányirodában meghosszabbított ügyfélfogadást vezet be.

A meghosszabbított ügyfélfogadás minden hétfőn 8.00 – 17.00 óráig tart,

annak érdekében, hogy Tisztelt Ügyfeleinknek munkaidőn túl – szabadság kivétele nélkül – is lehetősége legyen okmányirodai ügye-
it intézni.

A vélemények, javaslatok, észrevételek megismerése végett kérdőívvel fordulunk ügyfeleink felé, mely anonym /név nélküli/ és kitöl-
tése önkéntes.

Annak érdekében azonban, hogy a tapasztalatokat, javaslatokat összegezve és elemezve munkánkat javítani tudjuk, kérjük ennek kitöl-
tését. A kérdőívet az ügyét intéző ügyintéző adja át Önnek, melyet kitöltés után az ügyfél váróban lévő gyűjtőládába kell elhelyezni.

Együttműködésükben bízva

          Tisztelettel:
           Dr. Tasi Borbála
           címzetes főjegyző
Pásztó, 2007. december 10.

TÁJÉKOZTATÓ

PÁSZTÓ ÉS VIDÉKE BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
Tisztelt Elnök Úr!

 A Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány az előző évekhez hasonlóan 2007 évben is meghatározó támoga-
tást nyújtott a Pásztói Rendőrkapitányságnak a szakmai feladatainak ellátásához szükséges, de a központi költségvetési forrásból nem 
teljes egészében finanszírozható eszközök beszerzésében. A technikai eszközök fejlesztésével tovább javultak a munkakörülmények így 
ezáltal a kapitányság bűnüldözői és bűnmegelőzési tevékenyége is még magasabb színvonalú lett.
Az év első felében az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:
 
- 5 db HP tip. fekete-fehér lézernyomtató az adminisztrációs tevékenység megkönnyítése érdekében.
-     3 db digitális fényképezőgép akkumulátorral, töltővel, memóriakártyával, 
- 1 db HP tip. színes lézernyomtató,
- 1db HQ-Tripod tip. fényképezőgép állvány a bűnügyi technikai feladatok ellátásához, 
 a bűnügyi helyszíni szemlén, a rögzített nyomok, eszközök, elkövetői fotók minőségi  rögzítéséhez, dokumentálásához.
-  3 db LITE EXPRESS tip. keresőlámpa, a közrendvédelmi járőri állomány éjszakai  szolgálat ellátásának segítéséhez.

A felajánlott eszközök összértéke 685.280,-Ft

Az országos és a szomszédos kapitányságok szakmai tapasztalatait figyelembe véve a rendőrségi munka hatékonyságának növelése, a la-
kosság objektív és szubjektív biztonságérzetének fokozása érdekében az év második felében az alábbi eszközök beszerzéséhez - jelenleg 
folyamatban van - kértünk segítséget:

-  1 db gépjárműbe szerelhető kamera, a Pásztói Rendőrkapitányságon a közrendvédelmi és 
   közlekedésrendészeti intézkedések dokumentálása, a későbbi bizonyítási eljárás megkönnyítése érdekében. 
-  3 db gépjárműbe építhető GPS vevő, a navigációs eszközt a járőri, bűnügyi szolgálat 
 útvonal meghatározására, a pontos helyszínre érkezés megyorsítására, dokumentálására.
- 1 db projektor, a kapitánysági oktatások, továbbképzések, iskolai bűn- és  balesetmegelőzési, közlekedési, 
 áldozatvédelmi oktatások, bemutatók korszerű  megjelenítéséhez.
- 1 db digitális diktafon, helyszíni intézkedések dokumentálására, személyvédelemre.
 

A felajánlott támogatás: 580.000,-Ft

Így összértékét tekintve a 2007-es évben 1 265.280,-Ft támogatást nyújt az alapítvány.

 Ezúton is szeretnénk megköszönni a Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány Elnökének Bodrogi István Úr-
nak és a kuratórium tagjainak az évek során nyújtott a kapitányságunk illetékességi területén elkövetett jogsértések - bűncselekmények, 
szabálysértések - visszaszorításának, megelőzésének érdekében végzett segítő közreműködését és támogatását.
                                                                   
          Tisztelettel:                         
                             Vida Ottó Kolozs 
                                              r. alezredes, kapitányságvezető
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Pásztó 3060 Fõ út 48.
Tel.: 32/ 460-951

HIRDETÉS

Inyencbolt

A Pásztói Kézilabda Club vezetése köszöni mindazoknak, akik 2006. évi sze-
mélyi jövede-lemadójuk 1 %-ával támogatták egyesületünket. A befolyt össze-
get versenyzőink utazási költségeire fordítottuk. 
Köszönjük és várjuk támogatóink további segítségét.
Adószámunk:18632996-1-12
A Pásztói Kézilabda Club Közhasznúsági Jelentése
Bevételek:
Közhasznú működési célra kapott támogatás: 905 e Ft
Pályázati úton elnyert támogatás  300 e Ft
Tagdíjból származó bevétel   122 e Ft
Egyéb bevételek    217 e Ft
  Összesen:   1.544 e Ft
Ráfordítások:
Versenybírák díjazása   249 e Ft
Személyszállítás, utazási költség  427 e Ft
Felszerelés, egyébvásárlások     40 e Ft
Egyéb kiadások    539 e Ft
  Összesen:   1.255 e Ft
Az egyesületnek köztartozása nincs. Az egyesület a kiadásokat az alapítói okirat-
ban megfogalmazott célok megvalósítására fordította.
Pásztó, 2007. november 12.                                          Mészáros Sándor  elnök

Pásztói Szabadidő SE 
megköszöni mindazok támogatását, 

akik a 2007-es évben  az 1 %-kal és 

egyéb formában támogatták munkánkat.

Kegyeletteljes, kellemes karácsonyi 

ünnepeket és Eredményekben gazdag, 

boldog új esztendőt kívánunk minden 

sporttársunknak a 2008-as esztendőre.
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 Emlékezetes előadásoknak adott he-
lyet november elején a Teleki László Vá-
rosi Könyvtár. Az előadók az 1956-os 
forradalom és szabadságharc leverését 
követő példátlanul véres leszámolásra 
emlékeztek, abból az alkalomból, hogy 
a kádári megtorlás ötven évvel ezelőtt, 
1957-ben bontakozott ki a maga teljes-
ségében. A kíméletlen bosszúnak tízez-
rek estek áldozatul, több százan az éle-
tükkel fizettek demokratikus vágyaikért. 
Családok tömegei sínylették meg a res-
taurált bolsevik hatalmat. A program ki-
válóan illeszkedett az Esélyegyenlőségi 
Év „Velünk élő történelem” című ren-
dezvénysorozatához, mely elsősorban az 
idősek számára jelentett tartalmas isme-
retszerzési lehetőséget.
  A könyvtár kiállít termében - nagy ér-
deklődés mellett - Dr. Tari Ferenc nyu-
galmazott altábornagy, főiskolai docens 
a kivégzett Nagy Imre miniszterelnök és 
mártírtársai exhumálásának és újrateme-
tésének történetét elevenítette fel. Az egy-
kori országos börtönparancsnok bizottsá-
gi tagként a magyar államot képviselte, 
s igyekezett mindent megtenni, hogy a 
társadalom, az érintett családok és a kül-
földi közvélemény számára egyaránt elfo-

gadható legyen a politikailag kényes fo-
lyamat végrehajtása. Sulyok László tanár, 
újságíró, a Pofosz Nógrád Megyei Szer-
vezetének elnökhelyettese konkrét pél-
dákon keresztül mutatta be a megtorlás 
változatait, a résztvevők és a családtagok, 
a feleségek és a gyermekek szenvedéseit. 
Részleteket olvasott fel abból az írásából, 
amely a kivégzett Alapi László és Geczkó 
István életsorsát dolgozta fel. Pap Gyula 
salgótarjáni Pofosz-tag meghurcoltatásá-

nak ismertetésével tette személyessé és át-
élhetőbbé a hallottakat. Bottyán Zoltán 
tanár, a Magyarok Világszövetsége Nóg-
rád megyei elnöke erdélyi példán keresz-
tül érzékeltette a kommunista megtorlás 
félelmetes méreteit. A részvevők egyetér-
tettek abban, hogy több ehhez hasonlóan 
jól szervezett és előkészített előadás a fi-
atalabb korosztály érdeklődését is méltán 
kiérdemelné.

S.L.

Velünk élő történelem 

Előadások a megtorlásról

 A város és a Világszövetség közös 
szervezésében találkozhattak december 
1-jén, szombaton Balczó Andrással, akik 
őrzik szívükben mindazt, amit ember-
ségben, magyarságban és sportélmény-
ben kaptak a háromszoros olimpiai és 
tízszeres világbajnoktól. Akik ezekkel az 
érzésekkel szívükben értetlenül kérdez-
getik 1983 óta: kik és miért  tüntethet-
ték el szemünk elől az élő legendát, és 
mit csinálhat hétköznapi emberként az, 
aki annyi éven át állt „a világ tetején”.
 Egy róla szóló könyvben olvassuk: 
„Igen, akkoriban másként jártak a csilla-
gok, ráadásul nemcsak az égen, de a Par-
lament csúcsán, a pénzérméken, de még a 
címerünkben is csillag virított, igaz, nem 
aranysárga színû… S a „csillagszemûek” 
már akkor sem vették jó néven, ha valaki 
„magyarkodik”, hiszen akkor még hitték, 
hogy „nemzetközivé lesz holnapra a világ”.
Leírhatatlan, hogy azokban a nehéz 
idõszakokban mit jelentett a magyar nem-
zet számára Balczó András.  Kocsis L. Mi-
hályt megkísérelte ezt versben is megfo-
galmazni: „Amikor Balczó futott, / néha 
bizony még / magyarságunk is / eszünkbe 
jutott. Õt látni a dobogón, / szívünket haj-
totta / dobogón a vér; / õ fut, de vele / a mi 
életünk az, / ami célba ér.”
 Azután, amikor a sportolói karrierje vé-
get ért, bízott abban, hogy az öttusasport 
szövetségi kapitányaként sokat tehetne – a 

„csillagszemûek” azonban nem így gondol-
ták. Balczó egy ideig belovagló volt a Nem-
zeti Lovardában, …”
 Igen. Kósa Ferenc felemelő és vérlázító 
domentumfilmjét követően itt szakadt meg 
vele való kapcsolatunk. Ennek pedig már 
30 éve! A városi könyvtár kiállítótermét 
zsúfolásig megtöltő közönség az egyszeri 
és ezáltal ünnepi Pillanatnak megfelelően a 
Himnusz eléneklésével köszöntötte vendé-
gét, aki versenyzőként annyiszor ajándéko-
zott meg minket nemzeti imánk felemelő 
élményével.
 Meggyőződhettünk arról, hogy Balczó-
nak ma is csak a két szemével látott, csak 
a saját élettapasztalataiban átélt igazságok 
számítanak. Nem számít más, csak a fel-
ismert igazságoknak – ha nem is kompro-
misszumok nélküli – de megalkuvás nélküli 
kimondása és követése: tetteink. Megértet-
tük, hogy ebből ered megingathatatlansá-
ga, ezért van, hogy bár ő nem gyűlölködik, 
a régi és mai hatalom kiszolgálói  egyaránt 
gyűlölik őt.
 Megértettük, hogy emiatt az erkölcsi 
következetessége miatt tűnt el – az alkal-
mi „megbélyegző” írásokat leszámítva – a 
mások iránti tiszteletet, a versenyt és telje-
sítményt istenítő globalizációs magyar sajtó 
és pártok látóköréből, jóllehet minden szá-
mítás szerint behozhatatlan előnnyel kelle-
ne vezessen minden más vetélytársa előtt. 
Nem szerepeltethetik, hisz lépten-nyomon 

lelepleződnének a szembesülésben. A lelep-
lezett hatalom napjai pedig meg vannak 
számlálva. Hát hogy engedhetnék a nyilvá-
nosság elé? 
 Nekünk viszont ezért volt felszabadító 
élmény, hogy eljött közénk.
 Dávid Sándor, a kiváló sportriporter 
írta 2003-ban Balczó 65. születésnapjára:
 Bandi, harminc évvel ezelőtt, a Tonio 
Kröger-ből ezt a mottót választotta a könyv 
élére:
 „Nem úgy dolgozott, mint aki azért 
dolgozik, hogy éljen, hanem, mint aki nem 
akar mást, csak dolgozni, mert nem becsü-
li önmagát élő embernek, csak mint alko-
tó óhajt számításba jönni, egyébként pe-
dig szürkén, feltűnés nélkül jár a világban, 
mint a színész, ha már lefestette magát, és 
aki egy a semmivel, amíg nincs szerepe.” 

Bottyán Zoltán

Ünnep Pásztón: Balczó van velünk
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C S O M  ’ 9 8   K f t .
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

   A PÁSZTÓI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
f e l v é t e l t  h i r d e t  a

2008-ban induló
KORCSOPORTOS SZÍNJÁTSZÓ CSOPORTJAIBA

GYERMEK   8-12 éves korig
Kinek kell a gyermekszínjátszás? Az iskolának, a szülőknek, de 
mindenekelőtt a gyermekeknek, gyermekeinknek. Ha csak any-
nyi a haszna, hogy ezt az időt nem a számítógép előtt töltik, 
már létjogosultsága van. Ha a tv készen kapott, képei, hősei 
helyett saját kreativitásukkal építik fel történeteiket. Ha meg-
tanulnak nem félni a szerepléstől, a véleménynyilvánítástól. 
Ha tudnak bízni a másikban, és energiáikat egy közös cél ér-
dekében mozgósítani, már nem dolgoztunk hiába.

DIÁK     13-20 ÉVES KORIG
Akik szeretnek a figyelem középpontjában lenni, és úgy érzik, 
hogy tehetségüket nem tudják érdemben kamatoztatni, most 
itt van számukra a lehetőség. 
Gyere el és próbáld ki magad!

FELNŐTT   20 ÉVES KORTÓL
Érdekel a színház, de sosem volt lehetőséged foglalkozni vele? 
Fiatal korodban játszottál, de később nem volt rá időd? Sosem 
próbáltad? Soha nem késő elkezdeni!

A csoportokat vezeti: a GÖDÖLLŐI CLUB SZÍNHÁZ 
rendezője: HALÁSZ TIBOR

Jelentkezés és információ: 
a Művelődési Központ (Deák Ferenc út 14.)  

Tf.: 32/460-881 ; 32/460-456
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 Az évvégéhez közeledve 
számvetésre kértük Herczegné 
Varga Ilona igazgatónőt a pásztói 
Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Postaforgalmi Szakközépiskola 
és Kollégium vezetőjét, elsősor-
ban az oktatás feltételeinek meg-
teremtése szempontjából.
 Az intézményi működést és 
fejlesztést több forrásból tudjuk 
biztosítani. A költségvetési keret 
elsősorban a működés feltétele-
inek megteremtésére elegendő-
ek, a fejlesztéseket – szinte kizá-

rólagosan – a pályázatokból, az 
intézményhez közvetlenül érke-
ző szakképzési támogatásokból 
valamint az alapítványaink ill. 
segítőink hozzájárulásaiból tud-
juk megvalósítani.
 A 2007-es évet mindegyik 
területen igen eredményesnek 
tartjuk. Nagyon takarékos gaz-
dálkodással sikerült a költség-
vetési kereten belül maradnunk 
– a fenntartó váltás nem befo-
lyásolta negatívan ezt a folya-
matot.

 A pályázatírásban és pro-
jektmegvalósításban az előző 
évekhez hasonlóan igen sike-
resek voltunk. Több millió fo-
rintból valósítottuk meg a két-
tannyelvű tagozat informatikai 
rendszerének teljes felújítását, 
az Európai Uniós projektek 
megvalósítását, a természettu-
dományos és idegennyelvi szer-
tárak fejlesztését, a magyar és 
idegennyelvi könyvtárak gya-
rapítását, a központi informati-
kai hálózat modernizálását – és 
csak a nagyobb tételeket emlí-
tettem. 
A pályázatok közül, a legna-
gyobb volumenű a Norvég 
Alaphoz és az EGT-hez benyúj-
tott környezetvédelmi témájú 
volt, melyet konzorciumi  ke-
retekben nyújtottunk be, több 
mint 200 millió forint értékben 
– ennek elbírálására január hó-
napban kerül sor.
 Várjuk annak a pályázat-
nak az eredményét is, melyben 
a kollégium gyermekközponttá 
alakítását tűztük ki célul.

 A másik keret a szakképzé-
si támogatásokból áll, mellyel a 
vállalatok és a vállalkozók köz-
vetlenül segítik iskolánkat. Az 
intézményi fejlesztések kb. fe-
lét tudjuk megvalósítani ezek-
ből valamint a pályázati önrészt 
is ebből fedezzük.
 Alapítványaink – minden 
tagozatunknak van – elsősor-
ban a programok megvalósítá-
sához nyújtanak segítséget és a 
rászoruló diákok támogatását is 
magukra vállalják.
 Köszönet minden támoga-
tónknak és segítőnknek!

A pályázatírásban is profik  a mikszáthosok

OKTATÁS

12. b osztály

Osztályfőnök: Kiss Andrea

Alapi Katalin
Bedő Tamás
Blázsovics Balázs
Dropka Ádám
Farkas Dániel
Farkas Péter
Figura Enikő
Görőcs Anita
Hanák Sándor
Hosszú Anna
Király Ivett
Kiss Tamás
Koczka Gabriella
Kurunczi Tibor
Lajgut Bernadett
Makuch Csaba
Mészáros Annamária
Nagy Liliána
Opolcsik Iván
Sebők László
Smida Gabriella
Szklenár Péter
Tarczy Júlia
Tóth Eszter
Ungi Nikoletta

13. f  osztály
Osztályfőnök: Czene Tiborné
Alakszai Ádám
Apjok Kitti
Bozó Inez
Csetneki Dorottya Orsolya
Darázs Fruzsina
Deme Szabina
Édes Orsolya
Fülöp Gabriella
Géczi Nikoletta
Gombár Sándor
Gömör Marianna
Hajdu Mariann
Jakab Anita
Juhász Zsuzsanna
Kasza Kornél
Kelemen Dániel
Kiss Ilona
Kovács Aranka Stella
Kovács Viktória
Liptai Gabriella
Lóránt Éva
Marton Noémi
Menczel Fanni
Molnár Anett
Nádi Klára
Nagy Beatrix Mercédesz
Németh Balázs
Oláh Éva

Pálinkás Tamás
Palkonyay Orsolya
Puszta Enikő
Romhányi Vivien
Selmeci Lili
Somogyi Andrea
Szarvas Kitti
Tóth Regina
Viola Hajnalka

Gimnáziumi felnőtté avatás szalagdíszben
Meghitt ünnepségre került sor a Mikszáthban december 15-én. A végzős diákok köszöntése történt a felnőtté válásukat jelképező szalag 
feltűzésével. A 61 fiatalt Kriston Péter úr, a Nógrád-megyei Közgyűlés alelnöke és a Mikszáthos Öregdiákok Körének elnöke  szép gondola-
tokkal indította el a felnőtt világba vezető rögös úton. Az utolsó éves tanulók az osztályfőnökeik irányításával, tanáraik segítségével készül-
nek az elkövetkező hónapokban, a nagy megmérettetésre, az érettségi vizsgára.

Alapítványi Tájékoztató
A „Pásztói Francia-Magyar  Kéttannyelvű Képzésért” Alapítvány 
az 1996. évi CXXVI. tv. 6 §. (3). bekezdése alapján tájékoztatja a 
nyilvánosságot arról, hogy a jövedelemadó 1%-ából az Alapítvány 
számlaszámára 2006-ban átutalt 619.454.-Ft összegű felajánlást az 
alábbi célokra hasznosította:
- 9.F és 12.F osztályok külföldi tanulmányútjának támogatása 
 és cserekapcsolatok lebonyolítása 520.000.-Ft
- színjátszó csoport támogatása 29.280.-Ft
- eszközök vásárlása a francia tagozat részére 49.000.-Ft
- évkönyv megjelenítése 27.000.-Ft
- frankofon nap támogatása:   -  buszköltség  110.000.-Ft
         -  egyéb költségek 17.000.-Ft  
Kérjük, a jövőben is segítsék Alapítványunkat, mely Alapító Ok-
iratának megfelelően továbbra is diákjaink nyelvtudásának, kultu-
rális színvonalának gyarapítását kívánja szolgálni.
Számlaszámunk változatlan:    11741024-20016337
Adószám:     19163459-1-12    
                                       Az Alapítvány Kuratóriuma 
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 Az Operation Friends-
hip Hungary Egyesület a ba-
jorországi testvérszervezet, az 
Operation Friendship Bavaria 
meghívására, északír fiatalok-
kal együtt többoldalú ifjúsá-
gi cserében vett részt Weiden-
ben. A magyar OF jóvoltából 
13 fiatal (5 lány, 8 fiú), vala-
mint két felnőtt kísérő kép-
viselte hazánkat a pompásan 
megszervezett programokon. 
Májusban pályázatot nyújtot-
tunk be az NCA-hoz a hazai 
civil szervezetek nemzetközi 
kapcsolatainak támogatására 
kiírt pályázatra, és a pályáza-
ton elnyert összeg nagymér-
tékben hozzájárult a csoport 
kiutazásának költségeihez. 
A nyertes pályázat elkészíté-
se Bencsik Imre és Borsik Fe-
renc, az egyesület elnökségé-
nek tagjai nevéhez fűződik.

 2007. augusztus 1- augusz-
tus 14. között bejártuk Bajor-
országot keresztül-kasul. Ven-
déglátóink jó arányérzékkel 
válogatták számunkra a látni-
valókat. Szerepelt a palettán 
városnézés (München, Nürn-
berg, Regensburg- utóbbi kettő 
családi napon, ajánlott kirán-
dulásként), múzeumlátogatás 
(Flossenbürg, Salzbergwerk, 
Eremitage), sport- és ügyes-
ségi játékok (Hochseilgarten, 
Minigolf, lövészet), természet-
járás (túra a flossenbürgi vár-
hoz, Alpok), országismereti 
programok ( sörmúzeum Bay-
reuthban, Volksfest), üzem-
látogatás (Constantia Hueck 
Folien,Glashütte), élmény-, és 
szabadtéri fürdő. Azt hiszem, 
mindenki talált kedvére valót. 
A közös programokon a fiatalok 
rengeteg időt tölthettek együtt, 

de a szervezett esteken is ( nyi-
tóest, nyári nemzetközi est, bú-
csúest) sok-sok lehetőség nyílt 
egymás kultúrájának megisme-
résére.Rugalmasan és pontosan 
működött a viszonylag nagy 
létszámú csoport szállítása a kü-
lönböző helyszínekre. Jól szer-
vezettek voltak a közös étkezé-
sek és kínálások is. 

Köszönet illeti a vendéglátó csa-
ládokat lelkes közreműködésü-
kért.  A jövő év augusztusában 
pedig a mi feladatunk lesz ha-
sonlóan szép emlékeket szerez-
ni a hozzánk látogató bajor fi-
ataloknak.

Verebné Bukta Éva 
csoport vezető

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával

BARÁTSÁG HADMŰVELET 2007

  A Fidelitas pásztói szervezete egy helyi sajátosságokra épü-
lő Gyermek- és Ifjúsági koncepció elkészítését kezdeménye-
zi Pásztó Város Önkormányzatánál. A koncepció megoldást 
jelenthet a pásztói ifjúság egyre érezhetőbb elvándorlásának 
megállításában, és a fiatalok számára egy vonzóbb életteret 
kíván biztosítani városunkban. A Fidelitas helyi csoportja ez 
ügyben már felvette a kapcsolatot Pásztó Város Alpolgármeste-
rével, Dr. Becsó Károllyal, akinek elnyerte tetszését az elgon-
dolás és kijelentette, hogy támogatja a koncepció megalkotá-
sát, nyilatkozta Gömbicz Nándor elnök.

 - Honnan jött egy pásztói Gyermek- és Ifjúsági koncepció kezde-
ményezésének a gondolata?
 - A Fidelitas pásztói csoportja már régóta foglalkozik a gondo-
lattal, és igazából most jutottunk el odáig, hogy kezdeményezzük 
egy ilyen koncepció elkészítését. Magyarország számos települé-
sén létezik már Gyermek- és Ifjúsági koncepció, és úgy gondolom, 
hogy Pásztónak sem szabad kimaradnia a sorból. Egy ilyen doku-
mentummal érezhetően javíthatnánk a pásztói fiatalok helyzetén, 
amelyet városunk jövője szempontjából nagyon fontosnak tartok. 
 - A kezdeményezéssel kapcsolatban be tud már számolni konkré-
tumokról is?
 - Természetesen. Körülbelül egy hónapja vetettem fel a dol-
got Dr. Becsó Károly alpolgármester úrnak, akinek szerencsére el-
nyerte a tetszését az elgondolás és kijelentette, hogy támogatja a 
koncepció megalkotását. Az elmúlt két hétben pedig elutaztam 
Kiskunhalasra és Kiskunfélegyházára is, ahol helyi fidelitasos és fi-
deszes önkormányzati képviselők segítségével áttanulmányoztam 
az ottani Gyermek- és Ifjúsági Koncepciókat. Fontosnak vélem 
ugyanis a tapasztalatszerzést, hiszen a cél egyértelműen az, hogy 
egy olyan dokumentum készüljön Pásztón, amely valós képet fest 
a helyi ifjúságról, és amely használható és jó lehetőségeket tár a 
pásztói fiatalok elé.

 - Mit tartalmaz egy ilyen koncepció?
 - Rengeteg mindent bele lehet építeni. Mindenféleképpen egy 
helyi ifjúságkutatással kell kezdeni a munkát, hiszen ez által kap-
hatunk valós képet a pásztói ifjúság valós helyzetéről, problémá-
iról és igényeiről. A teljesség igénye nélkül a koncepció eleme le-
het egy ifjúsági kerekasztal létrehozása, ifjúsági iroda létrehozása, 
egészségmegőrző és- megelőző programok támogatása, játszóterek 
fejlesztése, ifjúsági szabadidős programok szervezése, pályaválasz-
tási tanácsadás, pályázatfigyelés, tanulmányutak szervezése és még 
sorolhatnám. A koncepció tényleges tartalmát azonban a már em-
lített ifjúságkutatás eredményének kiértékelése után lehet megha-
tározni. Továbbá a koncepciónak tartalmaznia kell egy intézkedési 
tervet is, hiszen ez biztosítja a dokumentum tartalmának végrehaj-
tását.
- Kik vennének részt ebben a munkában?
- Személy szerint fontosnak tartom, hogy szakember felügyelésé-
vel készüljön el a pásztói Gyermek- és Ifjúsági koncepció. Ezen 
kívül a Fidelitas pásztói szervezete is minden segítséget meg fog 
adni ehhez a munkához. Fontosnak tartom még azt is, hogy minél 
tágabb rétegeket bevonjunk ebbe a tevékenységbe: Pásztó lakos-
ságát, intézményeit, civil szervezeteit, sportszervezeteit, a Pásztón 
tevékenykedő történelmi egyházakat, önkormányzati képviselőket 
és még folytathatnám. Mindenkinek a véleménye számít, így aki-
nek pozitív jellegű javaslata lesz, azt a lehetőségekhez mérten be 
kell építeni a koncepcióba.
 - Még egy utolsó kérdés! Mikorra készülhet el a koncepció?
 - Ahhoz, hogy minőségi munkát végezzünk, idő kell. Ha be-
leszámolom az ifjúságkutatást, a koncepció tartalmának megha-
tározását, a városi konzultációt és az intézkedési terv elkészítését, 
akkor szerintem a 2009-es Pásztó Városi költségvetés megtervezé-
séig, tehát a 2008. év végére készülhet el az anyag.  
 Végezetül pedig a Fidelitas pásztói csoportja nevében, min-
denkinek Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag 
Boldog Új Évet Kívánok!

KONCEPCIÓ SZÜKSÉGELTETIK
Gyermek- és Ifjúsági koncepció megalkotását kezdeményezi a Fidelitas
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 December 11-én nyílt meg 
Gelencsér János Salgótarjánban 
élő festőművész kiállítása a Pász-
tói Múzeumban. 2002-ben már 
a nagyközönség láthatta Ge-
lencsér műveit a könyvtár ki-
állító-termében, most azonban 
a grafikái mellett a festményei 
is megtekinthetőek. A kiállítás 
szak-mai megnyitóját Kelemen-
né Peák Ildikó a Nógrádi Tör-
téneti Múzeum művészettörté-
nésze tartotta,  aki beszédében 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
Gelencsér János festő s grafikus-
mű-vész üzenete a töretlen em-
beri kitartásról s akaraterőről 
szól, arról, ha nem is látjuk az út 
vé-gét, folytatnunk kell a ván-
dorlást, bármennyi akadály is 
tornyosul elénk. Célokat keres-

ve, ki kell lépnünk mindennap-
jaink taposómalmából. E kiállí-
tásban e mesék erdeiben járunk. 
Létre-hozójuk, megalkotójuk 
Gelencsér János számos orszá-
gos és megyei kiállítás résztve-
vője.  A Magyar Grafikusművé-
szek Szövetsége tagjaként részt 
vesz az országos rajzbiennálékon 
s a pilzeni nemzetközi grafikai 
biennálékon. Rajzai megjelen-
tek az Élet és Irodalom hasábja-
in. Jelenleg grafikái egy nemzet-
közi vándorkiállításon láthatók 
– most éppen Lengyelországban 
– az öt magyarországi résztve-
vő egyikeként. Képzőművésze-
ti munkássága mellett közel áll 
a népművészet világához, hiszen 
népzenei együttesben muzsikál.
Gelencsér János rajzai az ember-

ről, az örök emberiről szólnak. 
Különös módon megnyújtott, 
eltorzított figurái görbe tükröt 
tartanak elénk, emberi jelleg-
zetességeket, tulajdonságokat 
meg-jelenítve. Szeretetteljes iró-
nia jellemzi e grafikákat, gyen-
geségeink, testi-lelki torzulása-
ink megértése. A festmények 
színvilága is inkább sötét, fenye-

getőbb hangulatot sugall, mint 
a „minden jó, ha vége jó” me-
sék ragyogó optimizmusa. A 
művész a hordozóra durva szö-
vésű zsákvászon anyagot appli-
kál, melyre erőteljes, mély szí-
nekkel fest.
 A kiállítás 2008. február 29-
ig tekinthető meg a múzeum 
nyitvatartási idejében. 

Gelencsér János kiállítása 
a múzeumban

 Pásztó 600 éve város kép-
zőművészeti pályázat ered-
ményhirdetése.
 Pásztó várossá nyilvánítá-
sának 600. évfordulója alkal-
mából meghirdetett képzőmű-
vészeti pályázatra 11 alkotó 15 
pályaművét nyújtotta be.
 A zsűri, azaz Csach Gábor mű-
vészettörténész és Petró György 
szobrászművész javaslata alapján 
Pásztó Város Önkormányzata két 
fődíjat és három különdíjat ad ki 
az alábbiak szerint:
 Az első fődíjat Borbás Eni-
kő Emlékkancsó című finoman 
kivitelezett, kiváló iparművé-
szeti munkájával nyerte el.
 A második fődíjat Simon 
Imre Táj kékben II. című har-
mónikusan megfestett tájképé-
vel érdemelte ki.
 Az első különdíjat Király 
Lajosnak ítélte a zsűri gyönyö-
rűen megtervezett Emlékmű 
tervéért.
 A második különdíjat Nóg-
rády Andor Szent Lőrinc temp-
lom este című technikailag és 
színvilágában egységes képéért 
érdemelte ki.
 Végül a harmadik különdíj 
Stadler Árpádot illeti A pásztói 
templom című finom szabadké-
zi tollrajzáért.
 A díjak átadására a kará-
csonyt követő díjátadó rendez-
vényen kerül sor.
 Minden díjazottnak szívből 
gratulálunk.

VÉGEREDMÉNY
 A Rózsavölgyi Márk Mű-
vészeti Iskola Rajeczky Benja-
min Tagintézményének galéri-
ájában nyílt meg novemberben 
az a kiállítás, amely példaérté-
kű lehet a diákok és természe-
tesen a nagy közönség előtt is. 
Az ott látható képek szeret-
nék azt a célt szolgálni, hogy 
a látogatók az igazi művésze-
tet ismerjék meg. Beszélgető-
partnerem Perényi Anna, az 
iskola művésztanára számára 
nagyon fontos az, hogy tanít-
ványai tanulhassanak az iga-
zi művészektől és ne a giccset 
lássák maguk előtt követendő 
példaként.
 - Mit mondana pár szóban a 
kiállított művekről?
 - A Csohány Baráti Kör ak-
kori vezetőjével, Antal András-
sal indítottunk a kilencvenes 
évek elején egy művésztelepet 
Bujákon. A mostani kiállítás 
anyagát ebből a két év (1993-
95) termékeny időszakából vá-
logattuk ki. Nagy segítségünkre 
volt Shah Gabriella, művészet-
történész, aki összeállította ezt 
a technikailag ugyan vegyesnek 
mondható, de összképileg egy-

séges kiállítást. A képek között 
szerepelnek tusrajzok, rézkar-
cok, akvarellek.
 A bemutatott művek alapján 
legalább ennyiféle technikai lá-
tásmóddal találkozhatnak a gye-
rekek. Eddig ebben a galériában 
főként tanítványaink, illetve ta-
náraink alkotásait mutattuk be, 
de volt már itt Szőllősi Marika 
által szervezett Csohány kiállítás 
is. Úgy gondolom, hogy több-
ször lehetne felnőttek munkáit 
is kirakni, hogy a tanulók a fél-
hivatásos, hivatásos művészetet 
is láthassák, tanulhassanak belő-
le. 
 - Mesélne kicsit az életéről?
 - Isaszegen születtem, Deb-
recenben érettségiztem. Ott hét 
évig jártam a Medgyessy Ferenc 
Képzőművészeti Körbe, így a 
rajzi tudás alapján játszi köny-
nyűséggel kerültem be a főis-
kolára. Az Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskolán szerez-
tem meg rajz-biológia szakos 
diplomámat. Sokan úgy hiszik, 
hogy pásztói lakos vagyok, de 
már évek óta Szurdokpüspökin 
lakom, ahová Isaszeg közelsé-
ge révén kerültem. Itt tanítot-

tam 1971-99 között. A tanítás 
ugyanolyan fontos számomra, 
mint a rajzolás. Az egyiket sem 
tudtam a másik elé helyezni. 
Igaz, a művészetre a pedagógus 
elhivatottságom mellett jobbá-
ra csak nyáron maradt időm, 
amikor a bennem lévő dolgo-
kat képpé formálhattam. Alko-
tói munkám során a természeti 
formák átírva a lelkem mélyén 
megbújó érzések közvetítőjé-
vé válnak. A Püspökin töltött 
évek alatt felvállaltam a népmű-
velői munkát is, amatőr művé-
szeti csoportot vezettem, in-
gyenes rajzszakkört tartottam. 
Pályázatokat írtam, és ezáltal 
anyagilag sikerült megteremte-
ni az a hátteret, amiből szinte 
a saját kezem munkájával lét-
rehoztam egy galériát. Ebben a 
helyiségben a megye 20 alkotó-
művészének évente 3-4 kiállítá-
sa volt látható. Sokan nem tud-
ják, hogy Szurdokpüspöki híres 
szülötte Radnai György opera-
énekes, aki az Operaház hősba-
ritonja volt haláláig. Róla ne-
veztük el a kiállítótermet, így 
lett Radnai Galéria. 
   Zentai Evelin

Perényi Anna a művészet leánya

A Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért Alapítvány hálás szívvel mond köszönetet mind-
azoknak, akik 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 357.676 Ft -ot nekünk 
ajándékozták. Az összeget névadónk szellemiségének fejlesztésére kívánjuk felhasználni.
Kérjük azokat, akik megtisztelnek támogatásukkal 2007. évi 1%-t 11741024-20016973-ra 
utalják. Adószámunk: 18630664-1-12                                        Az Alapítvány kuratóriuma

Csohány Kálmán emlékezetéért
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 Iskolánk fennállásának 
110. évfordulójára próza-
mondó versenyt hirdettünk” 
Szeptemberi emlék címmel 
„ pásztói és Pásztó környé-
ki 5.-8. osztályosok részére. 
A megmérettetésre december 
03-án került sor. Olyan elbe-
szélésekkel lehetett jelentkez-
ni, amelyek témája az iskola 
és az iskolai élet. Leginkább 
Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, 
Móricz Zsigmond és Karinthy 
Frigyes tollából hallhattunk 
szép illetve humoros írásokat.
 A nagy érdeklődésre való 
tekintettel a verseny két kate-
góriában – 5-8. és 7-8. osztá-
lyosok-zajlott. A résztvevő 35 
diák közül különösen az 5-6. 
osztályosok mezőnye volt erős, 
itt hallhattuk a legszebb elő-
adásokat. Ebben a kategóriá-
ban az első helyezést Jakab Ta-
más szurdokpüspöki tanuló 
szerezte meg. Másodi helyezést 
ért el Váradi Valentina Csécsé-
ről, a harmadik helyen pedig 
ketten végeztek Balogh Márk 
Szurdokpüspökiből és Szklenár 
Bence Jobbágyiból. 
 A 7-8. osztályosok kategóri-
ájában első helyezést ért el Nagy 
Noémi a Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola 7.b osztályos tanu-
lója, második lett az ugyancsak 
Nagy Noémi nevet viselő tari 8. 
osztályos tanuló. A harmadik 

helyezett pedig Király Domini-
ka a pásztói Dózsa György Ál-
talános Iskola tanulója. A ver-
senyen külön díjak is kiosztásra 
kerültek. A rendező iskola di-
ákönkormányzatának különdí-
ját nyerte Banos Nikoletta Csé-
cséről, Mikó Norbert, és Tóth 
Maja a Gárdonyi iskolából. Sza-
bó Zoltán pásztói költő két kü-
löndíjat ajánlott fel, ezeket Szé-
kely Fruzsina Csécséről, és Kis 
Krisztián Szurdokpüspökiből 
nyerte el. A Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola különdíját Rácz 
Cintia 5. osztályos tari kisdiák 
nyerte. Köszönjük a zsűri mun-
káját Balogh Tiborné nyugdíjas 
magyartanárnőnek, Huczekné 
Rétvári Mónika könyvesbolt-
vezetőnek, Szivákné Vígh Anna 
gyermekkönyvtárosnak, és Sza-
bó Zoltán pásztói költőnek. A 
felkészítő tanároknak és a részt-
vevő tanulóknak pedig további 
sikereket kívánunk!
 Ugyancsak iskolánk 110. 
évfordulója .alkalmából rajzpá-
lyázatot is hirdettünk két kate-
góriában: Alsósoknak „ Az én 
iskolám” , felsősöknek „Gárdo-
nyi Géza műveinek illusztrálá-
sa” címmel. Alsóból 116, fel-
sőből 131 pályamű érkezett. A 
zsűrinek: Volek Krisztina és Pe-
rényi Anna rajztanároknak nem 
volt könnyű dolga a szebbnél 
szebb rajzok elbírálásánál. Kü-

lön jutalmaztuk a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola tanuló-
inak munkáit és a megye más 
településéből érkezett alkotáso-
kat.  Színvonalas pályaműveket 
kaptunk az Erkel Ferenc Álta-
lános Iskolából Bátonyterenyé-
ről, a Kodály Zoltán Általános 
Iskolából Tarról, a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolából Szé-
csényből és a nagybárkányi Ál-
talános Iskolából. Kimagasló 
technikai ismeretségről tanús-
kodnak az iskola galériájában 
december végéig látható alko-
tások. Gratulálunk a felkészítő 
tanároknak és megdícsérjük a 
részvevőket. Jutalmazott tanu-
lók a mi iskolánkból: Prokop 
Alexandra 5.a , Maczák Máté 
5.a, Veres Krisztina 8.a, Dor-
mány Simon 7.a, Katona Anna 
4.a, Kanyó Emese 4.a, Tömpe 
Márk 1.b, Maczkó László 4.b, 
Antal Sára 3.a .Vidékről a kö-
vetkező tanulók nyertek: Gor-
dos Emese 6. o., Bedő Réka 
7.o., Gordos Veronika 4.o., 
Rolnyik Csaba 1. o. bátony-
terenyéről, Knoska Boglárka 
5.o., Nagy Klaudia 8.o. Tarról, 
Jusztin Zsanett 4.o. Szécsény-
ből és Kotrocz Lilla 4.o. Nagy-
bárkányból.Köszönjük minden 
pályázónak, hogy résztvételével 
emelte ünnepségsorozatunk fé-
nyét és további sok sikert kívá-
nunk mindenkinek !

Prózamondó és rajzverseny a Gárdonyi Géza Általános Iskolában
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 Iskolánk többéves hagyo-
mányát követve ebben a tan-
évben is folytatjuk a történel-
mi Magyarország nevezetes 
helyeinek megismerését. 
 Az emlékezetes erdélyi, kár-
pátaljai és felvidéki kirándulá-
saink után október közepén a 
Rákóczi-emléktúra keretében 
Burgenland bebarangolását tűz-
tük ki célul, amely Ausztria leg-
keletibb fekvésű tartománya, s 
1921-ig hazánk területéhez tar-
tozott. 
 Kétnapos kirándulásunk 
első napján Burgenland tarto-
mányi székhelyén, Eisenstadt-
ban ellátogattunk az Eszterhá-
zy-kastélyba, majd városnéző 
sétánkon a Hegyi templomot 
tekintettük meg, ahol Joseph 
Haydn mauzóleuma található. 
A program folytatásaként a haj-
dani Osztrák-Magyar Monar-
chia legkisebb szabad királyi vá-
rosával, Rusttal ismerkedtünk, 
melyet a gólyák városának is 
neveznek. Mörbischtől egyórás 
hajóutat tettünk a Fertő-tavon, 
s közben ízelítőt kaptunk a tó 
történetéből és legendáiból. A 
második napon Fraknó várát 
csodálhattuk meg, amely nap-
jainkban is az Eszterházy család 
tulajdonában van. Burgenland 
határain túl Alsó-Ausztriában, 
Bécsújhelyen történelmünk 
szomorú színhelyeit kerestük 
fel. A bécsújhelyi várban végez-
ték ki 1671-ben a Wesselényi-
féle összeesküvés résztvevőit, s 
a várbörtönben raboskodott II. 
Rákóczi Ferenc is 1701-ben. A 
város repülőterén az élő repü-
lőmúzeumot tanulmányoztuk. 
Kirándulásunkat Puchberg ha-
tárában a Schneeberg hegyének 
lábánál erdei sétával zártuk a St. 
Sebastian vízeséshez. 

Burgenlandban

Hívogató jótékonysági gálaestre
 A 110 éves Gárdonyi Géza Általános Iskola közössége minden tanévben nagy 
hangsúlyt fordít az intézmény hagyományainak ápolására. A sokszínű iskolai 
programok közül az egyik legkiemelkedőbb rendezvényünk a jótékonysági bál, 
melyet 2007.januárjában már 13. alkalommal rendeztünk meg. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni minden támogatónak a szíves felajánlást, mellyel lehetővé 
tették, hogy iskolánk évről évre gyarapodjék, eszközeit fejleszthesse, tantermeit 
korszerűsíthesse. 
 A 2007-2008-as tanévben a tantestület a több éves tapasztalatokat összegez-
ve újító szándékkal jótékonysági gálaest megrendezése mellett döntött, melyre 
2008. január 19-én kerül sor, a Teleki László Művelődési Központban. A ren-
dezvény több éves hagyományos programját megőrizve – a végzős diákjaink tán-
cai mellett – lehetőséget teremtünk arra, hogy más osztályok, más tanulók is be-
mutatkozhassanak  a szülők és a nagy nyilvánosság előtt. 
 A zene, a tánc, a prózai előadások mellett ismert sztárvendégek szórakoztat-
ják a vendégeket. Az est fellépői ez alkalommal a Crystal együttes és egy neves 
tánccsoport, mely ír táncokat mutat majd be. A kulturális programot követően 
hagyományos svédasztalos fogadás következik, miután a jubileumi gálaestet éjfé-
lig tartó zenés-táncos mulatság zárja. Továbbra is várjuk mindazok megjelenését, 
akik eddig is önzetlenül támogatták rendezvényünket, s azokat is, akik számára 
fontos a Gárdonyi Géza Általános Iskola múltja, jelene és jövője.
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 „Boldogíts, és úgy légy boldog.” – 
Müller Péter egyszerű és mozgósító gon-
dolatát választottuk mottóul az immár 
8. alkalommal megrendezett jótékonysá-
gi bálunkhoz.
 Az utóbbi években ez az egyetlen for-
rás iskolánk korszerűsítésére. Az elmúlt 
hét év alatt már kétszer újítottuk fel az 
iskola hangosító berendezését. Felsze-
reltük az iskolát a szükséges audio-vizu-
ális eszközökkel. Iskolai bútorokat cse-
réltünk. Minden épületünkre új függöny 
került. Szépültek az osztályok. Bővült 
a napközis és fejlesztőjáték készletünk. 
Évről-évre szebb lett az erdei iskolánk 
Mátrakeresztesen. Az adódó pályázatok-
hoz az önrészt is a bál hasznából álltuk. 
 Az idén a korszerűsítés folytatása mel-
lett célul tűztük ki a Kis Dózsa 100 éves év-
fordulójára való méltó előkészület lehetősé-
gének megteremtését.
 A nemes célok sok jó embert meg-
érintettek. Estünk fővédnöke Sisák Imre 
– Pásztó város polgármestere volt, aki kö-
szöntőjében ígéretet tett a pásztói épülete-
ink közeljövőben történő felújítására.
 Becsó Zsolt – Nógrád megye Közgyű-
lésének elnöke, országgyűlési képviselő is a 
támogatásáról biztosított – mint az est véd-
nöke – bennünket. Valamint köszönjük 
Juhász Gábor politikai államtitkár úrnak, 
országgyűlési képviselőnek, hogy védnöke 
volt a rendezvényünknek.
 A bál szervezése ismét az elmúlt évek 
alatt kiforrott, fáradságot nem kímélő csa-
patmunkával történt. Iskolánk alkalmazot-
ti közösségének, diákjainak, szülőinek ösz-
szefogása példás volt.
 A támogatási körünk így tovább bő-
vült. Az önfeláldozó, hatékony összefogás 
ismét meghozta az egymilliós nyereséget.  

MEGÉRTE A FÁRADSÁGOT!
 Szívből köszönjük támogatóink felaján-
lását, segítését, adományát!
 A munkánk további örömét adják a bá-
lon résztvevők elismerő szavai a rendező 
munkáról, a meglepetés műsorról, a vacso-
ra kínálatáról, az igényes tombolanyeremé-
nyekről, a zenekar hangulatvarázsáról.
 A meglepetés műsort a végzős diá-
kok nyitótánca kezdte, majd volt tanítvá-
nyaink – Bartus Vanda és Szász Viktória 
– szólóéneke gyönyörködtetett el bennün-
ket. Megtisztelték az estet fellépésükkel a 
nemrég hozzánk került máraszőlősi szülők. 
Őket követte az immár 7. alkalommal fellé-
pő szülői tánckar elragadó műsorszámmal. 
A táncukat Prezenszky Elvira tanította be. 
Öröm volt hallgatni Banos Boglárka fúvós-
zenekarát – az Animato Groupot. A lelkes 
csapat fülbemászó dallamokkal szórakoz-
tatta a közönséget. Majd színre lépett a pe-
dagógus tánckar. Klacskó Józsefné, Erzsike 

koreográfiájával a Kabaré című film zenéjé-
re cselszton tánc következett. Nagy sikerrel. 
A sztár zenekar – a Four Fathers – kelle-
mes meglepetése, profi zenetudása, közvet-
lensége – hamar megnyerte a közönséget. A 
műsor alatt lehetett tombolát vásárolni, va-
lamint az újságíró szakköröseink a „Diák-
toll” című újságukat árusították. A büfében 
is megállás nélkül folyt a „munka”. A pazar 
vacsora után az Apraja Néptáncegyüttes az 
Esztam kísérő zenekarral lépett fel. Színvo-
nalas műsoruk Ágoston Attila és Prezensz-
ky Elvira néptánc oktatókat dicséri. 
 Majd elkezdődött a mulatság. Jó volt 
látni a felszabaduló, táncoló embereket. A 
tombola húzás előtt Bognár Barbara, volt 
tanítványunk éneke adott további szép per-
ceket. Reggelig mulattunk!
 Köszönetemet fejezem ki valamennyi 
támogatónknak. Számítunk partnereinkre 
jövőre is!

Szivák Ilona

Érdemes volt…

„Bál a Dózsáért” jótékonysági est – nyolcadszor

 Gyorsan változó világunkban a pá-
lyaválasztás a diák és a szülő számára 
egyaránt felelősségteljes döntést igényel. 
A tapasztalatok szerint a tanulók elsősor-
ban a szülők, az ismerősök, a kortársak, 
és természetesen az iskola által közvetí-
tett információkat mérlegelik. Fontos, 
hogy a felvételiző tanuló az egyes közép-
fokú iskolák, és tagozatok közül kivá-
laszthassa a számára legmegfelelőbbet.
 Ebben próbál segíteni iskolánk is. Évek 
óta novemberben kerül megrendezésre Pá-
lyaválasztási fórumunk, melyre Nógrád 
és Heves megye azon középiskoláit hív-
juk meg, amelyek iránt tanulóink érdeklő-
dése a korábbi években is megnyilvánult. 
Idén tíz középfokú intézmény tájékoztatta 
a megjelenteket az iskolájuk által kínált le-
hetőségekről, változásokról.

 Rendezvényünkön Dudok Györgyné 
Nógrád megye pályaválasztási szaktanácsadója 
is részt vett. Általános, a pályaválasztással kap-
csolatos tudnivalókra hívta fel a figyelmet.
 A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjáról Hein-
czingerné Koncz Zsuzsa, a Váci Mihály 
Gimnázium képviselője, ennek a program-
nak a felelőse adott tájékoztatást.
 Az iskolaválasztáshoz további részletes 
információkat kaphatnak az érdeklődők a 
középiskolák által szervezett nyílt napokon, 
szülői értekezleteken.
 Érdemes minél több forrásból tájéko-
zódni, hogy megfelelően mérlegelni lehes-
sen: az egyes intézményekben folyó képzés 
mennyire felel meg a tanuló érdeklődésé-
nek, képességeinek.

 Tantestületünk nevében is kívánom va-
lamennyi továbbtanulás ellőtt álló diákunk-
nak, hogy céljait az általa választott intéz-
ményben sikeresen tudja megvalósítani.

 Molnár Lászlóné
 igazgatóhelyettes
 pályaválasztási felelős

Pályaválasztási fórum a Dózsa Iskolában
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Bajnok lett a Tóth Péter-Vas Renátó páros
 Ebben az esztendőben ismét megren-
dezésre került - a Rally Túra bajnokság 
keretein belül - a Suzuki Tehetségkutató 
Kupa. A szabály, hogy minden verseny-
zőpáros ugyanolyan műszaki paramé-
terekkel rendelkező, komoly biztonsági 
előírásoknak megfelelő, magyar gyárt-
mányú Suzuki Swift –el vette fel a har-
cot a másodperc mutató ellen. A tavalyi 
évben indult sorozat a tehetséges ver-
senyzők felkutatása érdekében, egy vi-
szonylag olcsó versenyzési formát kínál, 
azonos feltételek biztosítása mellett. Szá-
mos nagynevű, a magyar bajnokság él-
mezőnyéhez tartozó sportoló tette meg 
kezdő lépéseit hasonló márkakupa-soro-
zatokban. Mint a 2006-os évben, idén is 
Pásztó környékére került a bajnoki cím. 
Tóth Péter, Vas Renátóval az oldalán im-
máron másodszor állhatott fel az éves 
teljesítménye alapján a dobogó legfelső 
fokára. Ezen apropó kapcsán kerestem 
fel a srácokat egy rövid interjú erejéig.

 - Úgy tudom, hogy polgári foglalkozásai-
tok nem állnak túl közel az autósport világá-
hoz! 
 - Végzettségemet tekintve zenetanár és 
kamaraművész vagyok. A balassagyarmati 
zeneiskolában tanítok, így hétköznapjaimat 
a zene iránti szeretetemnek szentelhetem. 
Bár az autóversenyek különös, izgalmas vi-
lága már tizenévesen magával ragadt, ak-
kor még gondolni sem mertem volna, hogy 
egyszer bajnoki címeknek örülhetek. Tu-
dom, sokan különös párosításnak tartják 
ezt a két műfajt, én mégis tudok párhu-
zamot vonni közöttük. Mindkét területen 
nagyon fontos a megfelelő ritmus, a pre-
cizitás és néha az improvizáció.  A navigá-
torom a civil életben a vendéglátóiparban 
dolgozik, így róla sem mondható el, hogy a 
hétköznapi munkájától egyenes út vezetett 
a versenypályákig. 
 - 2002-ben indultál el az autóversenyzés 
költséges és rögös útján. Milyen fontos állomá-
sokat említenél meg a bajnoki címek elérésé-
ig?

 - Első versenyautómat 5 évvel ezelőtt 
vásároltam és az első versenyemet, amit 
Gyöngyös környékén rendeztek, szintén 
erre az évre datálhatjuk. 2003-tól 2005-ig 
több bajnokságban elindultunk, de egy-
két szép eredménytől eltekintve nem alkot-
tunk maradandót. Ezekben az években első 
lépéseimhez fontos és önzetlen segítséget 
kaptam Pádár Alfrédtól, aki tapasztalt ver-
senyzőként segített, valamint akkori csapa-
tomtól, a Balázs Rally Team- től. 
 A következő évben, a folyamatos gya-
korlás, a vezetéstechnikai tréningek és a 
több-száz megtett versenykilométer meg-
hozta gyümölcsét. Bár a bajnokság nagyon 
kiegyenlített volt, az utolsó méterekig tartó 
küzdelemben megnyertük a kupát. Fantasz-
tikus érzés volt. Első évünk volt Renátóval 
és rögtön bajnoki címet hozott számunkra. 
A 2007-es évben már kicsit nagyobb fölény-
nyel nyertük meg az éves értékelést, min-
den versenyt az első helyen fejeztünk be.  A 
tehetségkutató kupán kívül harmadik he-
lyen végeztünk az N/1-es kategóriában is, 
ahol több, miénknél jóval erősebb autó ke-
rült értékelésre. Elmondhatom, hogy na-
vigátorom személyében megtaláltam azt a 
plusz segítséget, ami hiányzott a jó teljesít-
ményhez.
 - Renátó! Ezek szerint a sikerhez nem elég 
egy tehetséges pilóta, kell egy ügyes navigátor 
is! Hogyan találtatok egymásra?
 - Teljesen véletlenül, egy közös ismerős 
révén sikerült megismerkednünk 2006 ta-
vaszán. Petinek akkor nem volt navigátora 
és vészesen közeledett az első verseny. Leg-
fontosabb kritériuma az volt velem szem-
ben, hogy ne legyek több 70 kg-nál. Azóta 
azonban kiderült, hogy a megfelelő súlyom 
mellett a navigátori kötelességemnek is ma-
radéktalanul eleget teszek, így már 2. baj-
noki címünket szereztük meg. Az autóver-
senyzés mindig vonzott, amatőr szinten 
már volt tapasztalatom, de Peti mellett ülve 

tudatosult bennem, miről is szól valójában 
ez a sport. Fontos szempont, hogy hibák 
nélkül versenyeztünk, úgy, hogy közben a 
maximumot nyújtottuk. Ehhez, a vezetői 
precizitáson és a pilóta-navigátor közötti 
bizalom meglétén túl, szükséges az a kellő 
alázat illetve elhivatottság a sport felé, amit 
Peti részéről tapasztaltam.
 - Milyen tervekkel vágtok neki a 2008-as 
esztendőnek?
 - Az idei és a tavalyi sikerek után persze 
elgondolkodtunk azon, hogy tovább kelle-
ne lépni egy erősebb autókat felvonultató 
kategóriába, ami egy újabb kihívást jelen-
tene. A fejlődés szempontjából fontosnak 
tartanám, hogy a fokozatosság elvét követ-
ve, szintről-szintre lépkedjünk előre. Jelen-
legi tudásunkhoz egy Honda Civic–et tar-
tanék megfelelő előrelépésnek, de ez anyagi 
lehetőségeinket jelenleg jócskán meghalad-
ja. Persze a kategóriaváltás ötletét még nem 
vetettük el teljesen, ehhez új támogatókra 
lenne szükségünk. Amit biztosan mondha-
tok, hogy Renátóval az oldalamon, a piros 
Suzukival jövőre is támadunk. 
 - Mint köztudott, ez egy nagyon költséges 
sport, és nem könnyű saját zsebből finanszí-
rozni. Kik azok a támogatók, akik hozzá se-
gítettek titeket a bajnoki címhez?
 - Mindenképpen köszönettel tartozunk 
az INDU-TECH Kft.-nek, aki már évek óta 
mellettünk áll és támogat céljaink elérésében. 
Rajtuk kívül jelenleg nincs anyagi mecéná-
sunk, de szerencsére ezt a kategóriát kis költ-
ségvetéssel is tudjuk finanszírozni. Ha hiba 
nélkül tudunk versenyezni és az autó nem 
sérül meg, akkor év közben a kötelező kar-
bantartáson kívül nem kell súlyos tízezreket 
költenünk az autóra. Köszönettel tartozunk 
továbbá a Szekacsek fivéreknek, akik az autó- 
és gumiszerelés terén mindenben mellettünk 
állnak, valamint családtagjainknak, baráta-
inknak az erkölcsi támogatásért.          

  Bibók Roland
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A kaucsuk labda pásztói művészei 
 A Pásztói Asztalitenisz Club két csapattal kezdte meg az 
idei pontvadászatot az NBIII-ban. Köszönhető ez a tavalyi jó 
szereplésnek, hiszen az első csapat a 9. helyen fejezte be a tava-
lyi bajnokságot 17 csapat közül. A második csapatunk ezüst-
érmet szerzett a megyei bajnokságban, de mivel az aranyérmes 
megyén kívüli csapat volt (Vámosmikola), így a mieink léphet-
tek feljebb egy osztállyal. 

 Az egyesületnél több változás is történt a nyár folyamán. Sa-
lamon István az NBII-be feljutott Kömlőhöz igazolt. Ez nagy ér-
vágás volt számunkra, hiszen az elmúlt idényben húzóembere volt 
csapatunknak. Helyére sikerült leigazolni a bátonyterenyei Ora-
vecz Ferencet. Dr. Kádárkuti Enikő nagy álma teljesült augusz-
tus végén, amikor a Hatvani Lokomotív SE NBII-es női csapatá-
hoz igazolt. Ő volt az egyedüli nő egyesületünknél, s nagy vágya 
volt, hogy női csapatban játszhasson. Bencsik Zoltán visszaigazolt 
a MAFC-ból, Vankó Attila pedig Balassagyarmatról jött hozzánk, 
így a következő csapatok kezdték el a bajnoki küzdelmeket. Az 
NBIII-ban Pásztói AC I.: Oravecz Ferenc, Dudás Bertalan, Berkes 
Ferenc, Bencsik Imre, Pásztói AC II.: Vankó Attila, Bencsik Zol-
tán, Dudás Balázs, Bencsik Gergely, a megye bajnokságban Pász-
tói AC III.: Ispán Győző, Csépe Róbert, Nagy Csaba, Tóth Imre, 
Csáktornyai Lajos. A második csapatban az ifjúsági játékosaink 
kaptak lehetőséget, hogy a magasabb osztályban edződjenek, ru-
tint szerezzenek. Az eddig elért eredmények a következők:

- Pásztói AC I. – Pásztói AC II.  13-5
Gy: Oravecz 4, Berkes 3, Csépe 3, Bencsik I. 2, Oravecz-Berkes pár      
- Pásztói AC I. – Hatvani Lokomotív SE  9-9
Gy: Oravecz 4, Berkes 2, Dudás 1, Bencsik I. 1, Berkes-Dudás pár
- Pásztói AC I.- Bátonyterenye VASK  8-10
Gy: Oravecz 3, Berkes 2, Dudás 2, Bencsik I. 1.,
- Pásztói AC I. – Gödöllői EAC  8-10
Gy: Oravecz 3, Berkes 2, Dudás 2, Oravecz-Berkes pár
- Pásztói AC I. – Gyöngyöspata KSK  8-10
Gy: Oravecz 4, Dudás 2, Berkes 1, Oravecz-Berkes pár 
- Pásztói AC I. – Mátraszelei ASE  4-14
Gy: Oravecz 2, Berkes-Dudás, és Oravecz-Bencsik I. pár
- Pásztói AC I. – Salgótarjáni Petőfi DSE  9-9
Gy: Oravecz 4, Berkes 1, Dudás 1, Bencsik I. 1, Oravecz-Bencsik I., 
és Dudás-Berkes pár
- Pásztói AC I. – Hatvani ASE  15-3
Gy: Oravecz 4, Berkes 3, Dudás 3, Bencsik I. 3, Oravecz-Bencsik I., 
és Dudás-Berkes pár

- Pásztói AC II. – Pásztói AC I.  5-13
Gy: Dudás B. 3, Bencsik Z. 1, Bencsik G.-Dudás B. pár
- Pásztói AC II. – Domoszló SK  4-14
Gy: Bencsik G. 1, Vankó 1, Bencsik Z. 1, Vankó-Bencsik G. pár
- Pásztói AC II. – Bátonyterenye VASK  6-12
Gy: Vankó 2, Bencsik Z. 1, Bencsik G. 1, Dudás B. 1, Vankó-Ben-
csik Z. pár
- Pásztói AC II. – Gödölli EAC  1-17
Gy: Vankó 1,
-Pásztói AC II. – Gyöngyöspata KSK  1-17
Gy: Bencsik Z. 1,
- Pásztói AC II. – Lőrinci AC  2-16
Gy: Vankó 1, Karlikov 1,
- Pásztói AC II. – Mátraszelei ASE  6-12
Gy: Vankó 2, Bencsik G. 2, Dudás B. 1, Bencsik G.-Dudás B. pár
- Pásztói AC II. – Balassagyarmati Dózsa DSE  3-15
Gy: Vankó 2, Bencsik G. 1, 

Nyolc forduló után a tabellán a következő helyet foglalják el:
  8. Pásztói AC I.   8  2  2  4  74 :  70  6
12. Pásztói AC II. 8  0  0  0  28 : 116  0

A Nógrád megyei bajnokságban:
- Pásztói AC III. – Salgótarjáni Petőfi DSE  17-1
Gy: Ispán 4, Tóth 4, Karlikov 4, Dr.Badacsonyi 3, Ispán-Tóth és Kar-
likov-Dr.Badacsonyi pár
- Pásztói AC III. – Generál Sportkör  10-8
Gy: Ispán 3, Szabó 3, Karlikov 1, Dr.Badacsonyi 1, Csépe-Nagy, és 
Szabó-Kosztovics pár
- Pásztói AC III. – Balassagyarmati Dózsa III. Cserhát Takarék  15-3
Gy: Ispán 4, Nagy 4, Csépe 3, Csáktornyai 2, Csépe-Nagy és Csák-
tornyai-Ispán pár
- Pásztói AC III. – Balassagyarmati Dózsa IV. Fleurimport  13-5
Gy: Ispán 4, Palaticzky 4, Nagy 4, Palaticzky-Nagy pár

Négy forduló után a tabellán elfoglalt helyezés:
1. Pásztói AC III.  4  4  0  0  55 : 17  8

Köszönetnyilvánítás közhasznú támogatásért:
A Pásztói Asztalitenisz Club ezúton szeretne köszönetet mondani 
mindazoknak, aki személyi jövedelemadójuk 1%-át az egyesület 
javára utalták (adószám:18636299-1-12). Az összegyűlt 84.619,-
Ft-ot az egyesület működésére fordítottuk Kérjük a sportágat sze-
rető közönséget, hogy továbbra is támogassák egyesületünket.
Köszönettel a Pásztói AC nevében:                  Bencsik Imre elnök

SPORT

 A Pásztói Shotokan Kara-
te Klub karatékái az év elején 
megszerzett remek eredmé-
nyeiket az őszi országos kupa 
küzdelmekre és a magyar baj-
nokságra is átmentették. Lő-
rik Csaba mester tanítványai 
október végén, Tiszafüreden 
a Kunmadaras kupán álltak 
szőnyegre, ahol 21 szakosz-
tály 162 versenyzője szerepelt. 
A küzdelmek során az egyesü-
leti pontversenyben a pásztó-
iak az előkelő harmadik he-
lyen végeztek.
 Részletes eredmények:
 Kata / formagyakorlat/ III. 
korcsoport 1.Nagy Regina Ka-
dett fiúk: 2. Ocsovai Gergő  Ju-

nior lányok: 2. Fujdiar Beáta V. 
kcs. 3. Balogh Péter
 Kumite /küzdelem/ III. kcs. 
Lőrik Dominik, V. kcs: Balogh 
Natália, Kadett: Scheili Eszter,           
Junior: Csincsik Sándor,  Fel-
nőtt: Csincsik Sándor az első 
helyen végzett, míg a kadett 
korosztályban Palcsok Klaudia 
második, a III. korcsoportban 
Nagy Regina a harmadik he-
lyen végzett.  
 Ezt követően november 3-
án a Pásztói Shotokan Karate 
Klub három versenyzője  Mo-
sonmagyaróvárra utazott, ahol 
az IJKA Országos Bajnokságon 
vettek részt. Ez a versengés egy 
másik shotokan stílust képvi-

selő szövetség nemzeti bajnok-
sága volt 110 indulóval. Itt a 
kata versenyszámban Lőrik Do-
minik , Nagy Regina  és Ocso-
vai  Gergő első lett. Kumitében 
Ocsovai Gergő junior és fel-
nőtt számban is indult. A juni-
or kategóriát megnyerte, míg a 
felnőtt korosztályban második 
lett. A küzdelem versenyfor-
mában Nagy Regina első, Lőrik 
Dominik a második helyen vég-
zett.
 Egy héttel később novem-
ber 10-én aztán a pásztói kara-
tékák feltették arra bizonyos i-
re a pontot.
 A budapesti Ippon Shobu 
Magyar Bajnokságon ezúttal 

31 szakosztály képviseletében 
250 induló küzött remekeltek a 
pásztóiak.
 Eredmények: Kata lányok 
1. Nagy Regina Fiúk: 2. Lőrik 
Dominik (legnépesebb mezőny 
32 induló) 2. Ocsovai Gergő
Kumitében Nagy Regina, 
Scheili Eszter, Csincsik Sándor 
junior és felnőtt korosztályban  
országos bajnoki címet szerzett. 
Eredményhirdetéskor Balogh 
Natáliát a második, míg Balogh 
Pétert a dobogó harmadik foká-
ra szólították ki.
 Az egyesületi pontverseny-
ben a Lőrik Csaba mester által 
pásztói Shotokan Karate Klub a 
második helyen végzett.      Z.J.

Karatesikerek - Scheili Eszti EB bronz
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 Bizonyára már másokkal is előfor-
dult hasonló eset, mint Tatán velem 
a közelmúltban, ahol a 25. Jubileumi 
Nemzetközi Nyílt Szenior Atlétikai pá-
lyabajnokságot bonyolították le. Éppen 
az 5000 méteres síkfutás korosztályos 
bajnoki aranyérmét vettem át, amikor a 
dobogóról lelépve egy addig számomra 
ismeretlen, ősz hajú sporttárs elsőként 
gratulált elért eredményemhez. Kölcsö-
nös bemutatkozást követően kiderült, az 
úriember nem más, mint a Pásztóról el-
származott, ma már a 86. életévében járó 
Európa-bajnok, vb bronzérmes atléta, 
Mihály Tibor. 
 Tudja azt a kedves olvasó, hogy van az, 
amikor két földi egy idegen városban egy-
másra talál. Már szinte minden közös is-
merőst kitárgyaltunk, amikor egyik mon-
datába gyorsan belevágtam:
  -Tibi bácsi, elmondaná a Hírlap számá-
ra is ezt a nem mindennapi sportos életútját?
  -Persze.- jött a gyors, mosolygós válasz 
Annyit azért még illik megemlítenem, hogy 
Mihály Tibor 1921. február 20-án született 
Pásztón. Itt járta ki a polgári iskolát, ahol 
ez idő tájt Ágasváry Lajos volt az igazgató. 
Később a kereskedelmi középiskolai tanul-
mányait is itt végezte el, majd a fővárosba 
került. Mihály Tibor mai napig nem sza-
kadt el szülőföldjétől, hisz mint mondta jól 
ismeri Sisák Imre polgármester urat, akinek 
legutóbbi invitálására a Pásztóról elszárma-
zottak találkozójára is szívesen hazalátoga-
tott. Nagy örömére a polgármesteri hivatal 
havonta kipostázza számára a Pásztói Hír-
lapot, abból sok helyi eseményről szerez tu-
domást.
 - Szóval, hogyan lett rövidtávfutó Mihály 
Tibor?
 - Bármilyen furcsa, amíg pénzügyi vo-
nalon 42 évig dolgoztam, nem volt időm 
testedzésre, sportolásra. Aztán nyugdíj-
ba vonulásomat követően, mindig robba-
nékony és lobbanékony ember lévén nem 
tudtam mit kezdeni a hirtelen jött renge-
teg szabadidővel. Teniszezni kezdtem, de 
egy alkalommal a labda úgy a szemembe 
pattant, hogy ezt követően nagyon soká-

ig térérzékenységgel küszködtem. A társa-
im bíztattak, hogy futkározzak a gyógyulás 
idején, így edzésben maradhatok. Az idő-
töltés jól sikerült, úgy megszerettem a rö-
vidtávfutást, hogy a teniszről az atlétikára 
váltottam. 
 - Ez a váltás olyannyira sikerült, hogy 
Mihály Tibor negyedszázada a 800 méteres 
síkfutásig bezárólag itthon még sosem csúszott 
le a dobogóról. Igazi ellenfélért ma már  kül-
földre kell utaznia.
 - Valóban negyedszázad alatt itthon a 
60-65-70-75-80-85 éves korosztályokat is 
tekintve csak dobogós helyezéseket szerez-
tem. Eddigi legsikeresebb eredményeimet a 
70-74 éves korosztály hazai és nemzetközi 
világversenyein értem el. 
 - Közülük mely eredményére a legbüsz-
kébb?
 - Sok ilyen van. Első nemzetközi sike-
remet még az 1986-os malmői eb-n értem 
el, ahol 100 méteres síkfutásban 14,2 mp, 
200 méteren 28,9-mp futottam. Egy évvel 
később Ausztráliában, a melbournei szeni-
or vb-n  400 méteres síkfutásban 66,7 mp 
időt értem el.
 1990-ben kiöregedve a 65-ös korosz-
tályból itthon a Népstadionban rendezett 
eb-n már 2 perc 41 mp-et sikerült teljesíte-
nem 800 méteren.
 - Éppen 75 évesen sikerült eb bajnoki cí-
met szereznie!
 - Igen. Malmőben 1996 júliusában a 
400 méteres síkfutásban 73,2 mp-el Euró-
pa bajnok lettem. A 80 éven túli korosz-
tályban a futott időeredményein ugyan már 
gyengültek, de azért a franciországi fedett-
pályás eb-n Bordeauxban 60 méteren 10,2 
–et, majd ismét Amerikában a phoenixi vi-
lágversenyen 100 méteren még 15,4-mp-et 
értem el.
 2002-ben a potsdami eb-n 400 méteres 
síkfutásban 81,1 mp-el az ezüstérmes he-
lyen végeztem.
 - Elmúlt évtől ismét korosztályt váltott. 
Most a 85 éveseknél versenyez. 

 - Az eredmény? 
 -Tavaly Ausztriában, a Linzben lebo-
nyolított világbajnokság  400 méteres ver-
senyszámában az ezüstérmes helyen végez-
tem. 
 - Nem bánja, hogy csak nyugdíjas korá-
ban kezdte el a versenyszerű sportolást?
 - Ezen már nem érdemes gondolkodni. 
Egyébként higgye el,- nem öndicséretből 
mondom-, de nekem még most is rendkí-
vüli akaraterőm van.  
 - Ezt mire alapozza?
 - A kort mellőző küzdeni akarásra, me-
lyet a közelmúltban Oslóban is megtet-
tem.
 Egy amerikai ürge futott mellettem, 
a fülembe lihegett, és éreztem, hogy előz-
ni akar. Gondolja el, ez a 400 méteres táv 
utolsó 20 méterénél történt, amikor már 
szúrt a mellkasom, és az agyamban dobo-
gott a vér. Azért se győzöl le, mondtam 
magamban és fél méterrel megvertem. Őt 
egyébként nyolc edző, műszerek, edzőszer-
kezetek tucatjai készítették fel a versenyre, 
nekem pedig a család menedzselése mellett 
csak a stadion atlétikai edzőpályán való fut-
kározás maradt.
 - Ilyen korban semmije se fáj, nem sérülé-
keny?
  - Dehogynem, mindenem és semmim 
sem fáj. Mire kiérek a Horváth Mihály tér-
ről az atlétikai pályára, mindent elfelejtek. 
Most azért van egy kis sérülésem, mert fel-
buktam edzés közben az egyik gátban, de 
ez sem fog néhány naptól tovább tartani.
 - Meddig szeretne még versenyezni?
 - Szeretném, ha a 90 éves kort elérve 
meg tudnám dönteni az akkor érvényes 
korosztályos  világcsúcsokat, de az sem 
lenne rossz, ha világbajnoki címet tudnék 
szerezni. Aztán, ha ezen túl leszek, jöhet a 
megöregedés. Pesten, ahol lakom egyéb-
ként a ház lakóitól már hallottam, hogy 
Mihály Tibi bácsi a saját temetésére is majd 
lazán kifut a temetőbe.

Zentai József

Pásztóról származott el a szenior Európa-bajnok atléta

Kilencvenévesen még világbajnok akar lenni

SPORT
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Miért mondott le…?
 Az évzáró ülést követően sikerült néhány mondat erejéig szóra 
bírnunk a lemondott Halasi Sándor elnököt.
 - Halasi úr! Mi vezette Önt erre a gyors elhatározásra, hisz nem 
sokkal ezt megelőzően még komoly tervei voltak klubnál?
 -Nálam azt a bizonyos kaput a Kisterenye elleni bajnoki talál-
kozó tette be, de az is elősegítette a döntésem okát, hogy időköz-
ben voltak olyan játékosok, akik edzések és mérkőzések helyett 
inkább más elfoglaltságot kerestek maguknak. A csapatba került 
helyi ifjúsági játékosok pedig már az első mérkőzésüket követően 
távolmaradtak a felnőtt csapattól. Furcsa volt számomra, de ők 
nem kívántak tovább a „nagyok” között szerepelni, ezáltal  keresz-
tülhúzták a helyi csapatépítő munkánkat.  
 - Hogyan tovább? 
 - Mindig arra számítottam, hogy az elvárásokat velem szem-
ben mindenki előttem és ne a hátam mögött mondja el. Ez nem 
így történt. Sajnálom, hogy így kellett döntenem. Bár azt elisme-
rem, hogy egy hirtelen felindulás okozta a talán tényleg meggon-
dolatlan lépésemet, de ettől már nem lépek vissza. A jövőben azért 
majd kilátogatok a pásztói találkozókra. Talán így majd le tudom 
vezetni a foci iránt érzett korábbi vezetői ambíciómat.
 - Miként gondol, vissza az elmúlt három szezonra?
 - Én úgy érzem, szép háromszezonnyi évet töltöttem el a klub-
nál. Kátai Zoli játékos-edző ténykedése során- megyei II. osztá-
lyú bajnokság megnyerését követően Molnár Tamás irányításával 
újoncként az ifi csapattal együtt is helyt álltunk a megyei I. osz-
tályban. Igaz,most nem túlzottam jött be ősz, de tavaszra már ked-
vezőbb lesz a csapat sorsolása. Javíthatunk. 
 - Ha a közgyűlésen ismételten az elnökjelöltek közé kerülne, vál-
lalná az újabb megmérettetést?
 - Az elnökség személyi összetételének megismerését követően 
gondolkodnék a dolgom. 

 November közepén a Hajós Alfréd utcai sportcentrum 
klubhelyiségében tartotta évzáró évértékelő taggyűlését a 
Pásztói Sport Klub. Az ülést Horváth István elnökségi tag nyi-
totta meg. Ezt követően Halasi Sándor emelkedett szólásra, 
aki kérte a jelenlévőket, hogy Kerekes Lóránt ifjúsági csapat 
edzőjének személyes értékelése után a közelmúltban súlyos be-
tegségen átment Galambos Ferenc edző helyet ő tájékoztassa a 
megjelenteket a PSK félszezonnyi teljesítményéről. Őt Horvá-
th Kálmán elnökségi tag gazdasági beszámolója követte, majd 
a korábbi játékos-edző Kátai Zoltán mondta el véleményét a 
klubnál kialakult helyzetről.
 Időkőzben a PSK (Strehó Sándor lemondását követően) el-
nökségi tagnak választott Csépe (Pite) István emelkedett szólás-
ra, aki nem rejtette véka alá a játékosok bajnoki mérkőzések előtti 
hozzállását sem, miközben csapaterősítésről, a sürgős összefogás-
ról, további támogatók felkereséséről, szükség esetén egy új edző 
alkalmazásáról beszélt.
 Az ülésen megjelent labdarúgó játékosok, közöl először -de 
nem utoljára- a felnőtt csapat doyenje Mátrai Szilárd kért szót. 
A kapus több játékostársának a hozzáállását kritizálta, miközben 
Csépe István korábbi felvetésére válaszolva közölte: Itt Pásztón 
nem lesz megyei II. osztályú csapat, mert akkor inkább megszű-
nik…, ez az együttes jövőben is csak megyei I osztályú lehet!  Ju-
hász Gábor a városkörzeti labdarúgószövetség titkára is elsőként a 
Csépe István által felvetettekre válaszolt, majd elmondta a megyei 
II. osztályból való feljebblépést 
 akkoriban az egyesületért igen sokat dolgozó Amerikából ha-
zatért Nagy Lászlónak is köszönhetnek. 
 Sütő Lajos az öregfiúk baráti körének a vezetője továbbra is tá-
mogatásukról biztosította a játékosokat, a klub elnökségét. 
 A jelenlévők közül többen sérelmezték, hogy az önkormány-
zat idén csupán 150 ezer! forint készpénzzel járult hozzá a klub 
működéséhez, miközben a szomszédos településeken ez az összeg 
megközelíti, sőt eléri az egymillió forintost is.
 Mindenesetre a csupán nyolc bajnoki pontot begyűjtő gárdá-
nál a cél, hogy három-négy olyan játékossal erősítsék meg a gár-
dát, akik mindenféle anyagi honorálás nélkül a város csapatáért a 
jövőben szívvel lélekkel fognak küzdeni. 
 Zárásként Horváth István elnökségi tag, levezető elnök beje-
lentette Halasi Sándor elnök írásban is beadott lemondását figye-
lembe véve, még idén összehívják a sportegyesület rendkívüli köz-
gyűlését, ahol a szükséges személyi változásokra sort kerítenek. 
Halasi Sándor lemondott elnök végül sokan mások mellett meg-
köszönte az ülésen megjelent  Aigner Krisztián Alapi József, Mu-
csina István, Balogh István és az Öregfiúk Labdarúgó Klub egye-
sület felé nyújtott anyagi támogatását, segítségét.

Z.J.

Halasi Sándor és az együttes fő támogatója Aigner Krisztián

Évadzáró elnöki lemondással

Hogyan tovább PSK? 

Tájfutás

Győzelmek Szlovákiában
 
Zólyom térségében lebonyolított háromfutamos Tiko kupa tájfu-
tóverseny összetett szenior versenyszámát a HUFEZE-Bauton  SK 
tájfutója Zentai József nyerte. Nyílt kategóriában Tepkor Zoltán 
második, Nagy Antal a harmadik helyen végzett.
Érdekesség, hogy sorozatverseny során mindhárom tájfutó egy-
egy futamgyőzelmet is be tudott magának gyűjteni.

B.Ú.É.K.


