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Városunkban vendégeskedett a 
szentkúti Mária-szobor

A Mátraverebély-Szentkúti 
Nem ze ti Kegyhely felújítá-
sa miatt a Mária-szobrot ez 
év október 14-én Budapestre, 
a Szent István-bazilikába köl-
töztették a munká latok idejére, 
jövő év őszéig. 

Útja során Pásztón is vendéges-
kedett néhány órát a kegyszobor: 
a Szent Lőrinc plébániatemplom-
ban fr. Kálmán Peregrin, a nem-
zeti kegyhely igazgatója és Kecs-
kés Attila plébános úr közösen 

Decemberi lapszámunkból: 
beruházás a Margit Kórház-
ban, az új szárny átadása.

Október 6-án az aradi tizen-
hármakra emlékezett a vá-
ros: Volek György alpolgár-
mester mondott beszédet. 
Tudósításunk az 5. oldalon.

Emlékezett a város: ’56 hősei és történelmi párhuzamok
Október 23-án Pásztó 1956 hő-

seire emlékezett, a hagyományok-
nak megfelelően. Sisák Imre pol-
gármester beszédét a Szózat első 
versszakával kezdte, a szülőföld 
szeretetére utalva, majd felidézte 
az 57 évvel korábban történt ese-
ményeket, megtalálva a történel-
mi párhuzamokat is.

– A lengyelek melletti békés ki-
állást szimbolizáló tüntetéssel in-
dult az egyetemi ifjúság felvonulása 
1956. október 23-án – mondta. – A 
lelkes fiatalság egyik nemzeti imán-
kat, Szózatot szavalta, amikor kart 
karba fonva indult a menet az egye-
temekről. A Petőfi szobornál aztán 
az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc hős költőjének Nemze-
ti Dalát is elszavalta Sinkovits Imre.

Sisák Imre szólt ezután arról, 
hogy 1956 szabadságot, demokrá-
ciát, nemzeti függetlenséget köve-
telő  hősei nélkül nem érkezett vol-
na el az 1989-es rendszerváltás sem. 
Hozzátette: ezen a napon a világ-
egyház Kapisztrán Szent János ál-
dozópapra emlékezik. Ő olasz szár-
mazású volt s mi, magyarok sokat 
köszönhetünk neki: ötszáz évvel ko-
rábban, 1456. július 21-22-én együtt 
küzdött a magyar szabadságért Hu-
nyadi Jánossal.

– II. Mehmed szultán százezer fős 
seregét csakis Hunyadi János had-
vezéri zsenialitása, és a keresztény 
hitet hirdető, a katonákat végső ki-
tartásra buzdító Kapisztrán Szent 
János emberfeletti buzgósága győz-
hette le. A nándorfehérvári győze-
lem 70 év szabadságot biztosított 
Magyarország számára! A világra-
szóló győzelmet ma sem feledhet-
jük, hiszen III. Callixtus pápa ren-
delete nyomán szólnak délben a ha-
rangok, „amellyel jel adassék min-
den hívőnek, hogy imáikkal segít-
sék mindazokat, akik a török ellen 
harcolnak.” Kapisztrán Szent Já-

nost VIII. Sándor pápa avatta szent-
té 1690-ben, s emléknapjává októ-
ber 23-át rendelte.

A polgármester úr ezután arról be-
szélt, hogy az 1956. október 23-án 
kitört forradalom tiszavirág életű 
volt, hiszen mindössze 12 napig ra-
gyogott a magyar szabadság csilla-
ga a világtörténelem egén, – de je-
lentősége annál nagyobb! Ismét tud-
tára adtuk, mi magyarok a világnak, 
hogy Szent István népe hazát és sza-
badságot követel magának. A tatár-
dúlás, a török uralom, a Habsburg 
elnyomás, a több mint negyven év-
nyi kommunista diktatúra és orosz 

megszállás sem törte meg a magyar-
ság szabadságvágyát.

– Kire és mire is számíthattunk 
mi magyarok történelmünk során? 
– folytatta Sisák Imre. –Hitem és 
meggyőződésem szerint csak a Jóis-
tenre és magunkra!

A polgármeser úr felidézte törté-
nelmünk azon eseményeit – Nán-
dorfehérvárt, Mohácsot az ezt köve-
tő több mint egy évszázadot, amely 
során csakis a Jóistenre és magunkra 
számíthattunk. A Habsburg elnyo-
más és az első világháború azonban 
nemzetünk meggyalázásával, a júni-
us 4-én megkötött, szégyenteljes tri-
anoni békediktátumnal ért véget. 

– Ezért ma is figyelmeztető példa 
számunka, hogy mire számíthattunk 
a kis és a nagy antant országai részé-
ről! – mondta. – Magyarország el-
veszítette területe mintegy kéthar-
madát, lakossága kevesebb, mint a 
felére csökkent, oda lett iparunk há-
romnyolcada és nemzeti jövedel-
münk kétharmada. Európa már ak-
kor sem ismert kegyelmet. Az 1947. 
február 10-én megkötött párizsi bé-
keszerződés pedig úgymond már jó-
val korábban „le volt zsírozva”.

Elmondta, hogy 1943 decembe-
rében Eduard Benes cseh politikus 
Moszkvában Magyarország szovjet 
megszállására tett javaslatot, kezde-

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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mutatott be misét a szentségimá-
dás után. A szertartáson elhang-
zott, hogy a város és a kegyhely 
kapcsolata igen régi, hiszen a tö-
rök kiűzése után hosszabb időn 
keresztül a pásztói ciszter kolos-
torban szolgálatot teljesítő szer-
zetesek látták el Mátraverebély-
Szentkúton a zarándokok lelki 
gondozását, mutatták be a szent-
miséket, vezették a körmeneteket.

A szentmisére eljöttek az egy-
házi fenntartású intézmények, a 
Magyar Szentek Római Katoli-
kus Óvoda és a szeptember 1-jén 
indult általános iskola diákjai, 

tiszteletét tette a város számos 
hívő lakója – megtelt a templom-
hajó a jeles alkalomból. A szent-
kúti Mária-szobor ismereteink 
szerint korábban sosem járt még 
Pásztón.

A Szent Lőrinc plébánia-
templomból a kegyszobrot 
előbb a kapucinusok által ala-
pított máriabesnyői kegyhely 
Nagyboldogasszony baziliká-
jába vitték, majd innen Buda-
pestre, a Szent István-baziliká-
ba. Itt Erdő Péter bíboros fogad-
ta a „vendéget” majd mutatott 
be szentmisét.

Gépbeszerzés: új konténerszállító segíti a munkát
A „Belvízelvezető Rendszerek 

Karbantartása és Illegális Hulladék-
lerakók Felszámolása” című, 2013. 
évi Start-munka pályázat keretében 
Pásztó Város Önkormányzatának le-
hetősége nyílt – Nógrád megyében 
egyedülálló módon –, egy új konté-
nerszállító gépjármű és négy darab, 
hozzá tartozó, új konténer beszerzé-
sére. A közbeszerzési eljárás lefoly-
tatása után az eszközök szállítására 
megkötötték a szerződést, a megha-
tározott időpontra az eszközöket a 
vállalkozó leszállította. A konténer-
szállító gépjármű és a négy konténer 
átadására 2013. november 11-én ke-
rült sor. Az árubeszerzés nettó össze-
ge: 17 millió 702 ezer 150 forint.

A konténer űrtartalma öt köbméter, 
lemezvastagsága 3 milliméter, a hul-
ladék esetleges ki-, illetve leszóró-
dása miatt ponyvázható. A tehergép-
kocsiba az előírásoknak megfelelő-
en Euro5 motort építettel be, amely-
nek teljesítménye 185 LE. A felépít-
mény teleszkópkaros kivitellel, hid-

raulikus támasszal készült, amely-
nek működtetése mind a vezetőfül-
kéből, mind a fülkén kívülről lehet-
séges. A felépítmény terhelhetősége 
6500 kilogramm. A konténerszállító 

gépjármű több fajta konténer szállí-
tására alkalmas. A konténer esetle-
ges kibillenésének megakadályozá-
sa érdekében több rögzítő horog áll 
rendelkezésre, amelyek állíthatók.

A Pásztói Városgazdálkodási Köz-
hasznú Nonprofit Kft. munkáját az új 
konténerszállító gépjármű és a kon-
ténerek nagyban elősegítik.

(Folytatás az 1. oldalról)
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ményezte a német és a magyar la-
kosság Csehszlovákiából való kite-
lepítését. Nem volt véletlen az sem, 
hogy Horthy Miklós hiába próbált 
kilépni a világháborúból.

– Tisztelt Emlékező Közösség! – 
folytatta Sisák Imre. – Ma, 2013. 
október 23-án többek között csak az 
a kérdés számomra, hogy a demok-
ráciát, a megkülönböztetés és kire-
kesztettség elleni küzdelmet zász-
lajára tűző Európai Unió miért nem 
lép fel a magyarok és a szudéta né-
metek kollektív bűnösségét kimon-
dó Benes dekrétumok ellen? Nos, 
ez ugyanazért lehetséges, mint azok 
a tények, amelyeket az 1947. feb-
ruár 10-i párizsi békeszerződésben 
tapasztalhatunk. Erdélyben és Ke-
let-Magyarországon azt a 22 ezer 
négyzetkilométert sem adták visz-
sza, ami szinte teljesen magyarok 
lakta terület volt, sőt a  Duna jobb 
partján újabb területet, az úgyneve-
zett dunai hídfőt biztosították Cseh-
szlovákiának. 

Azt pedig, hogy Magyarország 
már akkor is kettős elbírálásban ré-
szesült, mi sem bizonyítja jobban, 
mint a békeszerződés azon pontja, 
amely kimondta, hogy 1947. szep-
tember 15-én megszűnik a Szövet-
séges Ellenőrző Bizottság, helyre-
áll Magyarország szuverenitása, a 
Vörös Hadsereget 90 napon belül 
kivonják Magyarország területé-
ről. Ezzel szemben az lett a szomo-
rú valóság, hogy 1990. június 19-én 
hagyta el az utolsó szovjet katona is 
Magyarországot. Azaz a nyugat az 
oszmán hódítástól őt védelmező né-
pet odalökte a kommunista Szovjet-
unió karjaiba. Hol tartanánk ma, ha 
szabadon építhettük volna hazán-
kat 1947 és 1989. között? A kérdés 
örökre megválaszolatlan marad.

Tisztelt Emlékező Közösség! – 
folytatta a polgármester úr. – 1956. 
október 23-a a magyar nemzet ön-
tudatra ébredésének és a kommu-
nista béklyóból való szabadulásá-
nak a napja. Nem véletlen, hogy a 
Szovjetunió vérbe fojtotta a szabad-
ságharcot. Gondoljunk csak bele, 
milyen eredmények születtek a 12 
nap alatt! A Nagy Imre vezette ma-
gyar kormány semleges állammá 
nyilvánította hazánkat, bejelentet-
ték a Varsói Szerződésből való ki-
lépésünket, feloszlatták a hírhedt 
ÁVH-t, amnesztiát biztosítottak 
a felkelőknek, kezdeményezték a 
szovjet csapatok hazánkból való ki-
vonulását, újra engedélyezték a de-
mokratikus pártok működését és be-
vonták képviselőiket az 1956. októ-
ber 28-án újjáalakult kormányba. 
Nagy Imre az 1956. október 23-án 
elindult eseményeket „nemzeti de-
mokratikus mozgalom”-nak ne-
vezte. Szabadon engedték a ma-
gyar katolikus egyház szimbólu-
mát, Mindszenty József bíborost, 

akit koncepciós perben elítéltek és 
évekig válogatott kínzásokban ré-
szesítettek. 

– Nos, kedves barátaim, nekem 
Jézus Krisztus és Júdás jut eszem-
be, na és persze a harminc ezüst 
pénz! – mondta a polgármester úr. 
– A franciák és a britek a magyar 
szabadság védelmezői helyett a ma-
gyar helyzet kihasználói és haszon-
élvezői voltak. Míg a Szovjetunió a 
magyar forradalom és szabadság-
harc vérbefojtásával foglalkozott, 
addig Nagy-Britannia és Franciaor-
szág 1956. november 5-én támadást 
indított a Szuezi csatorna megszer-
zéséért, az USA a választási küzdel-
meivel volt elfoglalva. Véletlen hát, 
ha beszédemben oly sokszor utal-
tam már arra, hogy a Jóistenen kívül 
legfeljebb magunkra számíthatunk?

Sisák Imre ezután a  2004-es  uni-
ós csatlakozásról kifejtette: igennel 
voksolóként, naiv lélekkel arra gon-
dolva, hogy Magyarország, a ke-
resztény Európa védelmezője és a 
kommunista diktatúra ellen legelő-
ször lázadó nemzet, a német újra-
egyesítés katalizátora, végre egyen-
jogú tagja lehet az európai nemze-
tek nagy családjának.

– Ma már nyugodtan kimondha-
tom, tévedtem – folytatta. – 2004. 
május 1-től egészen 2010 tavaszá-
ig szinte semmiféle következménye 
nem volt a Magyarország ellen fo-
lyó túlzott deficit eljárásnak. Aztán 
egyszerre megváltozott a világ.

 A spanyoloknak megengedték, 
hogy a 3 százalékos államháztartá-
si hiányplafon 5,3 százalékra emel-
kedjen, a görögöknek számolatla-
nul adták ez Euró milliókat, Portu-
gália és Olaszország csődhelyzet-
be került, mégis minket fenyegetett 
az uniós támogatások elvonásának 
réme. 2013 júniusában aztán már 
nem tudott mit tenni az EU, kien-
gedték hazánkat a túlzott deficit el-
járás alól. Hiábavaló volt a Magyar-
ország elleni uniós balliberális  lejá-
rató gyűlölet kampány, mert mi hit-
tünk abban: „ha Isten velünk, ki, el-
lenünk!”

– Mi lehet a bűnünk? – folytatta a 
polgármester úr. – Ezt csak a libe-
rális eszméket valló svéd vizsgáló, 

Kerstin Lundgren, s a szintén libe-
rális portugál Luis Tavares tudja, no 
meg persze az őket támogató kolla-
boráns magyar európai uniós kép-
viselők, Bokros Lajossal az élen! A 
teljes névsort csak azért nem osz-
tom meg a jelenlévőkkel, mert nem 
lenne méltó az ’56-os hősök emlé-
kéhez!

Sisák Imre ezután az Alkotmány-
ról szólt. Kifejtette, hogy az 1949. 
évi XX. törvényt azért hozták, hogy 
Szent István keresztény hagyomá-
nyait kiiktassák a nemzeti ünnepek 
sorából. Ezt végre az új Alkotmány 
a süllyesztőbe küldte.

– Nem véletlen, hogy az új Al-
kotmány így kezdődik: „Isten, áldd 
meg a magyart!” – folytatta. – „Mi, 
a magyar nemzet tagjai, az új év-
ezred kezdetén, felelősséggel min-
den magyarért, kinyilvánítjuk az 
alábbiakat: Büszkék vagyunk arra, 
hogy Szent István királyunk ezer 
évvel ezelőtt szilárd alapokra he-
lyezte a magyar államot, és hazán-
kat a keresztény Európa részévé tet-
te. Büszkék vagyunk az országunk 
megmaradásáért, szabadságáért és 
függetlenségéért küzdő őseinkre. 
Büszkék vagyunk a magyar embe-
rek nagyszerű szellemi alkotásai-
ra. Büszkék vagyunk arra, hogy né-
pünk évszázadokon át harcokban 
védte Európát, s tehetségével, szor-
galmával gyarapította közös értéke-
it. Elismerjük a kereszténység nem-
zetmegtartó szerepét.”

Tisztelt Emlékező Közösség! A 
keresztény gyökereit elvesztő Euró-
pa számára terhes, hogy mi, magya-
rok büszkék vagyunk államalapító 
szent királyunk keresztény hagyaté-
kára! Az sem tetszik nekik, hogy a 
nemzeti alapértékek, mint a házas-
ság, a család és a gyermekvállalás 
mellett is kitartunk. Az alaptörvény-
be rögzítették, hogy Magyarország 
védi a házasság intézményét, mint 
férfi és nő között, önkéntes elhatá-
rozás alapján létrejött életközös-
séget, valamint a családot, mint a 
nemzet fennmaradásának alapját. 
Nincs is mit vitatkozni ezen, hiszen 
egy kétezer éves, örökérvényű do-
kumentum rögzíti mindezt, a Szent-
írás.  Aki mindebben kételkedik, 

csak a Teremtés könyvében lévőket 
kell, hogy elolvassa!

A liberalizmus, amely szerint az 
ember mindenható és nincsenek 
korlátai, az ember szabadságát ösz-
szekeveri a szabadossággal. Igen, 
mi mindannyian szabadok vagyunk, 
ha megtartjuk az isteni parancsokat, 
s az ő általa biztosított szabadságot 
éljük meg! 

Na persze az Európai Unió nem-
csak ilyen magasztos eszmék men-
tén vitatkozik kis hazánkkal. Leg-
újabban a piszkos anyagiak is elő-
térbe kerülnek. Ma már a rezsicsök-
kentés van napirenden. Mintha az 
EU elfeledné, hogy neki nem a mul-
tinacionális cégek önös anyagi ér-
dekeit, hanem az Európai Uniót al-
kotó nemzetállamok érdekeit kelle-
ne, hogy képviselje. Bízok benne, 
hogy ez a kérdés is csak ideig-óráig 
tart, mint ahogy a bankadó és a táv-
közlési cégekre kirótt illeték miat-
ti kötelességszegési eljárás folytatá-
sától is elálltak hazánkkal szemben.

Sisák Imre ezután kijelentette: 
nincs bal-, vagy jobboldali értelme-
zésű 1956. Azok a diákok és mun-
kás emberek, akik 1956. október 
23-án az utcára vonultak, a nemzet-
őrök és az egyszerű emberek, mind 
egyet akartak: szabadságot, demok-
ráciát és nemzeti függetlenséget. 
Alapi László, Geczkó István, Kele-
men Károly, Kis Antal, Tóth Mik-
lós pedig a forradalom leverése utá-
ni megtorlást akarták meggátol-
ni Pásztón, a vasúti híd felrobban-
tásával. A különböző politikai sze-
kértáborok ma is külön-külön emlé-
keznek és a szónoklatokban ’56 hős 
eszméi helyett aktuálpolitikai dol-
gokról beszélnek a saját szájuk íze 
szerint.

– Szabadságról papol például az 
az új Don Quijote, aki 2006. októ-
ber 23-án vízágyúval és gumilöve-
dékkel oszlotta szét a békés tünte-
tőket. Sajátos demokrácia felfogása 
van, az bizonyos – folytatta a pol-
gármester úr. – Nem szabadna el-
felednünk a régi római mondást 
„Divide et impera!”, vagyis „Oszd 
meg és uralkodj!” Mindaddig, amíg 
a magyar nép nem lesz képes össze-
fogni a haza érdekében, ki fognak 
játszani minket egymás ellen, mert 
nyugodtan ki merem jelenteni, ide-
gen testként kezelnek bennünket, 
keresztény magyarokat Európában.

Isteni Megváltónk Jézus Krisztus 
a te mondásod az: „nagyobb sze-
retete senkinek nincs annál, mint 
aki életét adja barátaiért.” Add hát 
meg nekünk Istenünk, ma élő ma-
gyaroknak, hogy 1956-os hős honfi-
társaink eszméit követve törvénye-
id szerint mindent megtegyünk ha-
zánkért!

A megemlékezés a koszorúk elhe-
lyezésével és fáklyás felvonulással 
ért véget.

(Folytatás az 1. oldalról)
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In memoriam Krämer László

Kedves Gyászoló Család! 
Tisztelt Emlékező Közösség! Rabbi Úr!

A ravatalnál mindig elszorul az ember szíve, de ha egy fia-
tal embertől búcsúzunk, akkor ezernyi megválaszolatlan kérdés 
merül fel. Miért ragadta el a kegyetlen halál, miért pont most és 
miért őt? Ezekre a kérdésekre azonban hiába keressük a választ 
mi, földi halandók, erre csak egy fölöttünk álló, magasabb hata-
lom tud választ adni.

Azon a szombat éjszakán, amikor megtudtam az Interneten 
részvétet nyilvánítók üzeneteiből, hogy Krämer László bará-
tunk elköltözött az égi hazába, villámként hasított belém a fáj-
dalmas felismerés, hogy Pásztó elveszítette egy mindenkor tett-
re kész, a szűkebb és tágabb közösség érdekében sokat dolgozó polgárát. Olyan 
ez, mint amikor a fiatal cédrust, amely növekedésben van, könyörtelenül derék-
ba töri a vihar. 

Miközben Laci búcsúztatására készültem, Horátius szavai jutottak eszembe: „Élj 
csak, míg teheted jó sorsban, boldog örömben, Ám ne felejtsd közben, mily kur-
ta is emberi létünk.” Sajnos ezek az örök érvényű sorok igazolódtak be 2013. ok-
tóber 19-én! 

Régóta ismerem Lacit, de közeli kapcsolatba akkor kerültünk, amikor 2006 ok-
tóberében önkormányzati képviselővé választották a pásztóiak. Az Intézményirá-
nyítási és Szociális bizottságban kezdte meg munkáját. A rá jellemző alapossággal, 
mindig felkészülten vett részt a képviselő-testület munkájában. 

„Úgy állj mások elé, amilyennek látszani óhajtasz” – olvashatjuk Muret-től a 
mondást. Laci képviselőként, vállalkozóként, de az egyszerű hétköznapok során 
sem akart másnak látszani, mint amilyen valójában volt. Megalkuvás nélkül kép-
viselte az igazságot, amelyről meg volt győződve. Sok-sok vitában volt részünk a 
bizottsági és a testületi ülések során, amelyek döntő többségében nyugvópontra 
jutottak. Szenvedélyes vitapartnerként ismerhettem meg, de hitem szerint állítha-
tom, hogy sohasem vezették személyes, vagy kicsinyes érdekek, mindig a jobbító 
szándék, a Pásztóért való elkötelezettség volt, amit képviselt!

Kezdeményezésére indult el a Margit Kórházban 2007-ben az alvásdiagnosz-
tika, amely évente emberek tucatjainak segít, mind a mai napig. Egy „városnyi 
vásár” olvashattuk 2005-ben a Zeneiskola homlokzatán lévő transzparensen. Ez 
volt az első Pásztó Pláza a Fő úton, amelynek fő szervezője és motorja szintén 
Laci volt.

Az emberek iránti elkötelezettségének, szociális érzékenységének emlékezetes 
példája volt, amikor 2009-ben gyűjtést szervezett a kis Babják Bertold külföldi 
gyógykezelésére. Sajnos önzetlen segítsége már nem érhette el valódi célját, de 
az összegyűjtött több millió forint a pásztói mentőállomásra és a Margit Kórház-
ba került.

Képviselői munkáját 2010-ben fejezte be, de a város ügyei mindig érzékenyen 
érintették és véleményét soha nem rejtette véka alá! Számtalan alkalommal talál-
koztunk a Pásztóra és kistérségére kiterjedő „Foglalkoztatási Paktum” rendezvé-
nyein, de igen fajsúlyos és előremutató véleményt fogalmazott meg a város gazda-
sági programjának a vitájában is. Legutóbb 2013. július 16-án, a Salgótarján város 
gesztorságával megvalósuló, Pásztóra is kiterjedő „Hulladékgazdálkodási Prog-
ram” társadalmi vitájában vett részt, s a rá jellemző felkészültségről tanúbizonysá-
got téve mondta el véleményét és fogalmazta meg javaslatait. 

Horatius szerint „Sok-sok szép adományt hoznak, míg jönnek az évek, s lassan 
visszaveszik távozva.” László is sok csodálatos dolgot élt meg rövid, de annál gaz-
dagabb életében, amelynek számára bizonyosan egyik legszebb napja kislányának, 

Dórinak a születésnapja volt. Most azonban számára mindez to-
vatűnt a távozó idővel. Azon a szombaton elindult, édesapját kö-
szöntötte volna Kistarcsán – a Teremtő azonban másképp dön-
tött. Szurdokpüsökiből már visszafordult, édesanyja pedig mit 
sem sejtve kapta a szomorú hírt, Laci életéért küzdenek a pász-
tói kórházban. Mára pedig hazatért az égi hazába, sírhantja pedig 
a Gyémánt nagyszülők mellett, az Ő földi és égi közelségükben 
lesz. Kedves Laci, nyugodjál békében, emlékedet megőrizzük!

A gyászoló családnak Pásztó önkormányzata és a saját nevem-
ben együttérzésemet és részvétemet fejezem ki.

Sisák Imre polgármester

Krämer László (1968–2013)
Halálhíred megdöbbentett mindnyájunkat. Hihetetlen, elfo-

gadhatatlan mondta mindenki. Így voltak ezzel a Vállalkozói Klubtagjai is. Ez 
nem volt szép tőled Laci! Nem így szoktál összehívni bennünket! Miért nem ma-
radtál a hagyományos szervezési formánál, miért nem e-mail-en keresztül hívtál, 
ahogy éveken keresztül tetted! Nem voltunk hozzászokva a váratlan dolgokhoz 
veled kapcsolatban. Hol az a mérhetetlen precizitás, átgondoltság, következetes-
ség, amivel szervezted a Vállalkozók Klubjának életét éveken keresztül? 

A kezdetekkor, amikor elhatároztuk a klub megalakítását, azonnal magadra vál-
laltad az irányító, szervező munka javát, amit aztán az utolsó pillanatig lelkiisme-
retesen és nagy odaadással végeztél.

Valamennyien felnéztünk rád a különleges szervező képességed miatt is, ami-
vel megáldott a sors. Nélküled nem lett volna Pásztó Pláza, nem lett volna annyi 
közös program, kirándulás, jókedvben eltöltött közösségi megmozdulás. És a hu-
morod. A mindig jó időben, jókor elejtett poénjaid feldobták a társaságot. Sokré-
tűségedet számos esetben bizonyítottad. Egyik legemlékezetesebb megmozdulá-
sod számomra a Plázák konferálása volt.

De nem csak ezen a területen alkottál maradandót! Amikor valakinek szüksége 
volt segítségre, az tudta, hogy Krämerhez lehet fordulni. Hányszor, de hányszor 
hívtál össze bennünket azzal, hogy támogatásra, segítségre szoruló személy, vagy 
szervezet keresett meg, lépjünk közösen. Ebből aztán az lett, hogy a kollektíva 
támogatását élvezve a feladatok java részét magadra vállaltad, te csináltad. Segí-
tettél egyéneknek, kollektíváknak. A sors fintora, hogy amikor neked lett volna 
szükséged segítségre, sajnos nem volt módunkban viszonozni.

Volt energiád részt venni a város vezetésében is. Nem akadt olyan téma, aminek 
tárgyalására felkészületlenül mentél volna. Az a mérhetetlen alázat és tisztesség, 
amelyet a választóid, a benned bízók iránt tanúsítottál, csodálatra méltó volt. Bi-
zonyítja ezt az is, hogy valamennyi testületi ülésen a legszebb öltönyödben jelen-
tél meg, megadva a tiszteletet a közösségi munkának a külsőségekben is.

Mindezeken túl volt energiád részt venni a különböző szakmai szervezetek 
munkájában, vezető tagja voltál VOSZ -nak, és a küldöttje a Kereskedelmi és 
Iparkamarának.

A rengeteg társadalmi elfoglaltság mellett működtetted a vállalkozásaidat is, 
hiszen ezek biztosították magad és a családod megélhetését. Akinek gázzal, vagy 
mobillal kapcsolatos problémája adódott mindjárt hívta a Krämer, mert tudta, 
hogy a lelkiismeretes kiválóan felkészült szakemberre bizton számíthat. 

Hiányozni fogsz! Hiányozni fogsz első sorban a szeretteidnek, hiányozni fogsz 
barátaidnak, a klub tagjainak, mindenkinek, aki téged megismert. És hiányozni 
fogsz személy szerint nekem is, mivel egy igaz jó barát elvesztése kitörölhetet-
len, mély nyomot hagy az emberben. Nyugodj békében, Laci!

Bagyim Pál, Vállalkozók Klubja
(Mindkét búcsúbeszéd 2013. október 25-én hangzott el.)

Gyászjelentés –Új Élet
A pásztói zsidó temetőben 2013. október 25-én több ezer fős gyászoló tömeg részvételével kísérték szülei, Gyémánt Ágnes és Krämer József, imádott kislánya, 
Dórika az utolsó útjára Krämer Lászlót, Jákob ben Ábrahámot, aki 44 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. A szertartáson Verő Tamás rabbi és Feke-
te László főkántor működtek közre. Laci emberi nagyságát a város polgármestere mellett több megemlékező is kiemelte. Segítőkészsége és lelkiismeretes mun-
kavégzése példaértékű volt. Kislányát, Dórikát is nagy szeretettel és odaadással nevelte. Gyászolják: családja, barátai, munkatársai és ismerősei.
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Október 6-án, nemzeti gyásznapunkon 
Volek György alpolgármester úr mondott 
beszédet a pásztói városi megemlékezésen. 
Emlékeztetett arra, hogy A bécsi forrada-
lom évfordulójára időzített kivégzéssorozat 
a levert szabadságharc utáni megtorlások 
tetőpontja volt.

– A magyar seregek nem bírtak a kegyetlen 
túlerővel, 1849 augusztusában már az ország 
nagy része az ellenség kezére került. Az el-
fáradt, lerongyolódott honvéd csapatokat fel-
fegyverzett, elsöprő fölényben lévő császári és 
cári csapatok vették körül. A háború még folyt, 
de Ferenc József utasítására a császári hadse-
reg új főparancsnoka, Hajnau a megszállt terü-
leteken ádáz hajtóvadászatba kezdett a „rebel-
lió” támogatói ellen. A nyári akciók javarésze 
a polgári lakosság – főleg a jegyzők, papok ta-
nítók – ellen irányult.

A túlerő 1849. augusztus 13-án Világosnál 
fegyverletételre kényszerítette a magyar se-
reget. Görgey Artúr tábornok az osztrák had-
sereg megalázásával Rüdiger orosz tábornok 
előtt tette le a fegyvert. A szabadságharc elbu-
kott, és eljött a megtorlás időszaka. 

A Habsburgok úgy akarták megbüntetni a 
magyar népet, hogy elrettentsék a birodalom 
többi népét a további forradalomtól. Ezért Fe-
renc József teljhatalmat adott a kegyetlenkedé-
siről hírhedt Hajnau tábornoknak.

Az alpolgármester úr az osztrák hóhér tény-
kedéséről szól ezután, idézve Hajnau levelét, 
amelyben azt írta: ”… a lázadó vezéreket fel 
fogom köttetni és minden tisztet, aki a forra-
dalmárok szolgálatába állt agyon fogok lövet-
ni. Gyökerestül kiirtom a gazt és egész Euró-
pának példát fogok mutatni, hogyan kell bánni 

a lázadókkal és hogyan kell a rendet, nyugal-
mat és békességet egy évszázadra biztosítani.”

Volek György felidézte a világosi fegyverle-
tétel után történteket is. „Megkezdődtek a tár-
gyalások az orosz fogságba esett tisztek átadá-
sáról. Bár a cár újfent könyörületességre intet-
te a fiatal Ferenc Józsefet, a császár minden-
képpen példát akart statuálni a szabadságharc 
kézre kerített vezetőivel.”

Megemlékezett ezután az aradi tizenhármak 
elítélésének körülményeiről is:

– A vizsgálat során a vádlottak nem része-
sültek méltányossági eljárásban – ugyanis a 
vád képviselte a „védelmet” is –, vallomása-
ikat csak kivonatosan rögzítették, az ítéletet 
pedig két nappal a kivégzés előtt tudatták ve-
lük – mondta Volek György. – A törvényszék 
– Hajnau kívánságának megfelelően – szep-
tember 26-án valamennyi honvédtisztet kö-
tél általi halálra ítélte, négy fő ügyében azon-
ban Karl Erst törzsbíró enyhítésért fellebbe-
zett Hajnauhoz, aki Lázár Vilmos, Dessewffy 
Arisztid, Schweidel József és Kiss Ernő eseté-
ben az ítéletet golyó általi halálra változtatta. 
Tették ezt annak ellenére, hogy Ferenc József 
augusztus 29-i legfelsőbb kézirata Hajnaut 
arra kötelezte, hogy a halálbüntetést csak a 
legveszedelmesebb egyéneken hajtsák végre.

A honvédtisztekkel párhuzamosan Gróf Bat-
thyány Lajos az első felelős kormány minisz-
terelnöke ellen is eljárás folyt, az Olmützben 
ülésező osztrák bíróság az lázadás mellett azt is 
rá akarta bizonyítani, hogy részt vett az 1848. 
október 6-i bécsi forradalom megszervezésé-
ben. Batthyány esetében az előre borítékolt 
döntés szintén a halálbüntetés volt. Hajnau az 
ő esetében is ragaszkodott a legmegrázóbb ki-
végzési módhoz, az akasztáshoz, de Batthyány 

az előző éjjel hozzá becsempészett tőrrel nya-
kon szúrta magát. Bár életét megmentették, 
nem lehetett felakasztani. A helyi parancsnok 
a saját hatáskörében „porra és golyóra” vál-
toztatta az ítéletet, ami miatt később Hajnau 
idegrohamot kapott. Batthyány nem engedte, 
hogy bekössék a szemét és maga vezényelt tü-
zet a katonáknak. Utolsó szavai három nyel-
ven hangzottak: „Éljen a haza!”. 

Ugyanezen a napon, október 6-án Aradon is 
kivégezték a tizenhárom honvédtábornokot.

Az alpolgármester úr felsorolta ezután az 
aradi vértanúk nevét, emlékezett utolsó szava-
ikra. Hozzátette: 1850 januárjáig 120 halálos 
ítéletet hajtottak végre, mintegy 1200 elítéltet 
vittek börtönbe, 50 ezer körül volt a kényszer-
sorozással büntetettek száma. A bosszúhullám 
csak 1850 júliusától mérséklődött az európai 
felháborodás miatt. 

– Tisztelt Emlékező Közösség! – mondta vé-
gül Volek György – ’48 nagyszerű eseményei 
a magyarság legnagyobb, legmélyebb élmé-
nyei közé tartoznak, emlékük elhatárolóan be-
folyásolják a nép szellemét, önereje tudatára 
ébresztette a nemzetet. Adjon erőt minden ma-
gyarnak nehéz helyzetében a hős Damjanich 
tábornok imája, melyet 1849. október 6-a haj-
nalán imádkozott: „Mindenség Ura! Hozzád 
fohászkodom! … Te vezettél, Atyám, a csa-
tákban és ütközetekben – Te engedted, hogy 
azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod 
segített némely kétes küzdelemből sértetlenül 
kilábolni – dicsértessék a Te neved mindörök-
ké! Oltalmazd meg, Mindenható, az én külön-
ben is szerencsétlen hazámat a további vesze-
delemtől! … Áldd meg Aradot! Áldd meg a 
szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyar-
országot!”

Arad pedig a magyar Golgota!

Tisztelt Érdekeltségi Tagok!
Pásztón, illetve Hasznos városrészben is megvalósult a szennyvíz elvezetése. A csatorna érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséhez megkötött Lakástakarék Pénztári 

(továbbiakban: LTP) Szerződések szakaszosan, 2013. szeptember 30-ig, október 30-ig lejártak, illetve november 30-ig lejárnak. Azok érdekeltségi tagok, akik a szerződés 
megkötésétől minden hónapban befizették a törlesztő részletet, ún. kiutalással szűnik meg a szerződésük, legkésőbb 2013. 11. 30-val. Ezen tagok megkapják az ún. „nagy 
csomagot”, melyben a kedvezményes hitel felvételével kapcsolatos dokumentáció található. Erről bővebb tájékoztatást az OTP Bank Nyrt. Pásztói Fiókjában kaphatnak. 

Azon érdekeltségi tagok, akiknek nem volt rendszeres a megtakarításuk, a szerződésük felmondással szűnik meg. Ezen lakosok nem tudnak élni a kedvezményes hitel 
felvételének lehetőségével. Azon személyeknek, akiknek a szerződésük megszűnését követően hiánya keletkezett, arról Pásztó Város Önkormányzat Adócsoportja felszó-
lítást küld és nem teljesítés esetén adók módjára való behajtást kezdeményez. (Munkabérletiltás, inkasszó, bírósági végrehajtó megkeresése). Ennek elkerülése érdekében 
fontos, hogy mindenki, akinek hátraléka van és személyre szóló értesítést kap, az fizesse be a megadott határidőre és számlaszámra a tartozását.

Azoknak az érdekeltségi tagoknak, akiknek a szerződés megszüntetést követően túlfizetése keletkezett az OTP Bank Nyrt, ha van az OTP Banknál vezetett lakossági fo-
lyószámlája, akkor folyószámlára való átutalással, ha nincs akkor lakásra való (postai utalvány) utalással fognak hozzájutni az összeghez. A kifizetések várható ideje: 2014. 
tavasza.

Tájékoztatjuk a lakosság azon részét, akik a csatorna érdekeltségi hozzájárulást az úgynevezett 3. ütemben (Hasznos városrész, Pásztó: Bajcsy-Zsilinszky út, Bartók 
Béla út, Bánya út, Irinyi út, József Attila út, Mályva út, Nyomda út, Petőfi út, Régivásártér út, Tari út, Vadász út, Zagyva köz) fizették meg a közműfejlesztési hozzájárulásról 
szóló 262/2004. (IX.23.) Kormány rendelet 4. § (1) értelmében a 2004.10 hó után kötött Lakástakarék Pénztári Szerződések befizetéseiből nem igényelhető közműfejlesz-
tési támogatás. A 3. ütemben szerződöttek 2005.08-hóban kötötték meg szerződéseiket, ezért a fenti Kormányrendelet változás miatt közműfejlesztési támogatást nem tud-
juk megigényelni és részükre kifizetni.

Felhívjuk azon lakosok/örökösök figyelmét, hogy akik nem íratták az elhunyt nevéről az örökös nevére a szerződést és továbbra is az elhunyt nevén fizették tovább a hoz-
zájárulás összegét, jogerős hagyatékátadó végzéssel haladéktalanul keressék fel ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda: 8-16 óráig, péntek: 8-12 óráig) a polgármesteri hiva-
tal Fsz/4 szobájában Kaszapné Kis Anett ügyintézőt. További tájékoztatást fent részletezett időpontban telefonon is kérhetnek az érintett ügyfelek a 32/460-155/76 melléken.

Adócsoport
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Szüreti a katolikus iskolában
Szüretelnek, énekelnek, láttál-e már en-

nél szebbet? Közhírré tétetik, a Magyar 
Szentek Római Katolikus Általános Isko-
la nagy vigasságra készülődik! – hangzott 
a kisbíró felhívása iskolánk szüreti mulat-
ságának kezdetén.

A néphagyományok közül ez a szokás áll 
legközelebb az alsó tagozatos korosztály-
hoz, ezért lelkesen vállalkoztak a szerep-
lésre, a szüret színpadon való megelevení-
tésére.

A szülők segítségével igazi gazdasági 
udvart varázsoltunk az iskola udvarába. 
Olyan néprajzi eszköztárat is felsorakoz-
tattunk, amit az iskolások manapság csak 
skanzenekben láthatnak: szőlőprés, put-
tony, kárfogó, demizson, kád, hordó iga-
zi kisszekér, hintó.A szereplés örömei mel-
lett nagyon fontos, hogy megismerkedhet-
tek a kisdiákok Pásztó és környékének ha-
gyományos ízeivel, ételeivel, melyek elké-
szítését a gyerekek szülei, nagyszülei vál-
lalták el, amit ezúton is köszönünk.

Így aztán ilyen módon is bekapcsolód-
tak az iskola közösségi életébe. Úgy érez-
zük, idén ezen a szüreti mulatságon min-
den kedves meghívott vendégünk, szülők 
és tanulók hasznos és kellemes időt töltöt-
tek katolikus iskolánk ódon falai között.

A szervezők

HelYtöRtéNet

Szakértői tanácsok: szövegértés és fejlesztése

A Teleki László Városi Könyvtár a TÁMOP-
3.2.4.A-11/12012-0020, ÉRTED! Hogy megért-
sed – Fejleszd magad a pásztói tudástárban” cím-
mel zajló pályázat programsorozatában 936 diák 
vesz részt, a város valamennyi közoktatási intéz-
ményéből. Óvodások, általános iskolások, gim-
nazisták és a gyógypedagógiai intézet diákjai 
117 csoportban részesülnek a képzésben, össze-
sen 917 órában. Az intézmény a program megva-
lósítására több mint 38 millió forint, az Európai 
Unió és a Magyar Állam által nyújtott támoga-
tást kapott.

Október 21-én dr. Túriné Raátz Judit az ELTE 
docense tartott szakmai előadást az értő olvasás 
fontosságáról, a szövegértési és a szövegalkotási 
kompetenciák fejlesztésétről. A programon mint-
egy kéttucatnyi, a pályázati programban résztve-
vő pedagógus vett részt.

A téma fontosságát jelzi, hogy kutatások alapján 
bebizonyosodott: gondok vannak az értő olvasás 
terén, a gyerekek egyre rosszabbul telesítenek ezen 
a téren az általánostól a középiskoláig.

Az előadó szólt a szövegértés lehetséges módja-
iról, fogalmáról, állapotáról. Kifejtette, hogy a jó 
szövegértés elsajátításához szükségesek a külön-
féle gyakorlatok is – ehhez a „Szövegértés lépés-
ről lépésre” című tankönyvet is bemutatta, amit a 
program résztvevői használnak munkájuk során.

Raátz Judit kifejtette, hogy az elektronikus és a 
nyomtatott szövegek megértése ma már egyformán 
fontos. Gond viszont, hogy a hallott szöveg érté-
sének fejlesztése elsikkadt a legutóbbi időkig, vi-
szont a nemzeti kerettanterv már gondot fordít az 
ilyen jellegű képzésre is. A hallott beszéd megér-
tésének nehézségeit azzal a példával érzékeltette, 
hogy az utcán kért útbaigazítást is milyen gyorsan 
elfelejti az, aki kapta…

A gyerekek is az órán főleg hallgatják a tanárt, 
meg kell érteniük azt, amit mond – ennek persze 
kölcsönösen is működnie kell!

Szólt ezután a tanítás módszerekről, ezek lehet-
séges változatainak létjogosultságáról, egymára 
épülő alkalmazásáról. Raátz Judit ismertette azu-
tán a különféle olvasás fejlesztési technikákat, 
szövegfeldolgozási módokat, az ezekhez kapcso-
lódó tudományos módszereket, a szövegértést se-
gítő stratégiákat.

A tartalmas szakmai előadás kötetlen beszélge-
téssel ért véget.

Születésnapot ünnepel
a Muzsla Néptáncegyüttes

Harminc éves a Muzsla Néptánc-
együttes, az ünnepségsorozat e jeles al-
kalomból már október 12-én megkezdő-
dött. Ezen alkalomból a művelődési ház-
ban kiállítás nyílt a méltán híres együt-
tes múltjából, Bottyán Katalin képzőmű-
vészeti alkotásaival is kiegészülve. A tár-
lat december 14-ig látogatható, az intéz-
mény nyitvatartási idejében!

Ugyancsak december 14-én lesz a 
Muzsla Néptáncegyüttes születésnapi 
gálaműsora, ami 18.00 órakor kezdődik. 
A ma is aktív táncosok mellett meglepe-
tés koreográfiákra és résztvevők fellépé-
sére is számíthat a közönség. Belépőjegy 
1500 forintos áron vásárolható az együt-
tesnél és az előadás helyszínén, a műve-
lődési központban.

Támogatók: Pásztó Városi Önkor-
mányzat, Sisák Imre polgármester, Nóg-
rád Megye Közgyűlése, Becsó Zsolt, a 
megyei közgyűlése elnöke, országgyű-
lési képviselő, a Teleki László Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ, Fe-
hérvári Gyula, Csonkáné Kéri Anna-
mária, Eglo Magyarország Kft., Baumit 
Kft., a táncosok szülei, Polytechnik Kft.

www.muzsla.hu

Palóc értékek nyomában

A Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei 
Irodája – a 2012-es Hungaricum törvény szellemé-
ben – a települési értéktárak gyűjtésében módszer-
tani segítséget nyújt a megye településeinek, érték-
tár bizottságainak. A nyár folyamán mintaprojek-
tet indítottak útjára a pásztói járás nyolc településén 
a Pásztói Közkincs Kerekasztal és a Teleki Lász-
ló Városi Könyvtár és Művelődési Központ szer-
vezésében.

A programban – a megyében elsőként – Szurdok-
püspökiben mutatták be a település lakói által helyi 
értéknek tekintett gazdag gyűjteményt, a közösségi 
feltáró munka eredményét. A folytatásban a továb-
bi települések: Buják, Csécse, Egyházasdengeleg, 
Mátrakeresztes, Palotás, Tar és Hasznos művelő-
dési intézményei, közösségi házai adnak otthont 
hasonló bemutatóknak. Ezek a helybelieknek és a 
vendégeknek a régmúlt emlékeiből, a 

paraszti élet használati- és dísztárgyaiból adnak 
ízelítőt.

A néprajzi értékeken túl a természeti, az építésze-
ti, a kulturális, a turisztikai emlékek is bemutatásra 
kerülnek egy-egy települési, vagy vizuális séta ke-

retében. Ahogyan a helyi alkotók, termelők is büsz-
kén mutatják be alkotásaikat, termékeiket, gasztro-
nómiai kóstolóval fűszerezve a programot. A tele-
pülési bemutatókból válogatott gazdag anyagot a 
pásztói városi könyvtár második emeleti termeiben 
fogják majd egységben látni az érdeklődők, tükröz-
ve a palóc örökség sokszínűségét és egyediségét. A 
kiállítást december 7-én, 10.00 órakor nyílik.

Négy település ugyanezen értéktár- bemu-
tatók alkalmával adott otthont a III. MÚZSA 
Összművészeti Fesztivál képzőművészet, irodalom, 
zene és tánc kategória elődöntőinek, ahonnan a leg-
jobb alkotásokat, előadókat a szakmai zsűri juttatta 
tovább a 2014. december 7- én 14.00 órakor meg-
rendezésre kerülő művészeti gálára, melynek hely-
színe a pásztói művelődési központ színházterme.

Az alig pár hónapos lakossági gyűjtőmunka ered-
ménye lenyűgöző, és nem várt összefogást ered-
ményezett a településeken! Egymás példáján épül-
ve, van, ahol megalapítják a hagyományok házát, 
máshol régen halódó egyesületi élet, vagy népdal-
köri tevékenység születik újjá, segítve a generációk 
egymásra találását. Az immár harmadik alkalom-
mal megrendezésre kerülő MÚZSA térségi művé-
szeti seregszemle pedig valamennyi korosztály szá-
mára lehetőséget kínál a népművészeti és kulturális 
értékek bemutatására, ápolására!

Köszönet illeti a megyei projekt fő támogatója, 
a Nemzeti Művelődési Intézet mellett a helyi ön-
kormányzatokat, civil szervezőket, kulturális intéz-
ményeket, önkéntes segítőket, a mindazokat, akik 
sok-sok óra munkájával tették még vonzóbbá a mi 
palóc vidékünket!

Antalné Prezenszki Piroska
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Tanév elején a Pásztói Általános Iskolában

Barangolás Erdélyben

Nagy lelkesedéssel készültünk a 2013/14-es 
tanévre. Minden év várakozással teli, különö-
sen az idei, hiszen Pásztó két általános iskolá-
ja közösen, egy intézményként nyitotta meg ka-
puit.

Legnagyobb izgalommal a leendő első osz-
tályosok voltak, verseket mondtak, énekeltek 
és táncoltak. A harmadik évfolyamos tanulók 
megható ünnepi műsorral köszöntötték az új 
tanévet.

Iskolánk egyik legizgalmasabb programját a 
„Fut a suli”-t szeptember 14-én tartottuk meg. 
(Az eredményeket lásd lapunk 14. oldalán.)

Ha ősz, akkor gyalogtúra! Az utóbbi évek-
ben a felső tagozat célállomása a Nyikom egy 
tisztása, a Pásztói Szabadidő és Sportegyesület 
területe. Mintegy  öt kilométeres út vezet ide. 
Megéri a fáradtságot, mert a terep kiválóan al-
kalmas a természetben végezhető feladatok il-
letve játékok szervezésére. Idén szeptember 27-
én indultunk útnak. Az osztályok nyolc állomá-
son mérhették össze tudásukat, ügyességüket. A 
diákok az előző napokban nagy gonddal készí-
tették el a menetleveleiket. Kiérkezés után egy 
kis pihenő volt, majd elkezdődött a verseny. Le-
hetőség volt hernyótalpon együtt mozogni, grá-
nátot dobni, íjászkodni, tojáskerekűn biciklizni, 
rejtvényt fejteni, kötélen egyensúlyozni is. Na-
gyon szép eredmények születtek, minden osz-
tály kiválóan teljesített. A nap végén kelleme-
sen elfáradva tértünk haza.

Október 4-én emlékeztünk meg az aradi hon-
védtábornokokról. A négy 5. osztály iskolánk 
felső tagozatos tanulói előtt mutatta be ünnepi 

műsorát. Sokat készültek a gyerekek a felkészí-
tő tanáraik segítségével. Ezt a műsort október 
6-án a városi ünnepségen is újra előadták a szép 
számú emlékező előtt.

Október 9-én nagy örömünkre az iskolánk 
újra helyet adhatott a pályaválasztási fórumnak, 
aminek legjobban a nyolcadikos és a hetedikes 
diákok örültek. Számos gimnázium és szakkö-
zépiskola képviselte magát Nógrád megyéből. 
A pályaválasztás előtt álló diákok megismer-
kedhettek leendő iskolájukkal, ízelítőt kaptak 
életéről.

Minden év őszén papírhulladék gyűjtést szer-
vezünk iskolánkban. Ezzel a felesleges, újra-
hasznosítható papírtól megszabadulhatnak a la-
kók, a Diákönkormányzatnak és az osztályok-
nak pedig bevételi forrást jelent. Nagyon jó 
érzés megtapasztalni, hogy a szülők, a cégek 
mennyire támogatják kezdeményezésünket! Az 
előző évekhez hasonlóan idén is sikerült két és 
fél konténert megtölteni: ennyi papírt megmoz-

gatni, mérlegre, majd konténerbe pakolni sem 
egyszerű feladat, de mindig vannak lelkes diák-
jaink, akik felvállalják ezt a munkát. Köszönet 
érte! S köszönet mindenkinek, aki valamilyen 
módon támogatta rendezvényünket. Ugye jövő-
re is megtöltjük a konténereket?

Október 26-án Csécsén rendezték meg a III. 
Múzsa Művészeti Fesztivál irodalmi döntőjét. 
Iskolánk két tanulója is részt vett a megméret-
tetésen. Mindkét diákunk Pászti Szabó Zoltán 
verseit adta elő a zsűrinek és a népes közön-
ségnek. Szabó Rebeka 6.d osztályos tanulónk 
különdíjas lett,  Kövesi Viktória 6.d osztályos 
tanulónk pedig továbbjutott „Édes anyanyel-
vünk” című versével a pásztói gálára.

Az idei tanévben is szervezünk a diákjaink ré-
szére színházlátogatásokat alsó tagozaton a sal-
gótarjáni Zenthe Ferenc Színházba és a buda-
pesti Holdvilág Kamaraszínházba és felső tago-
zaton az Erkel Színházba. Iskolánk közössége 
az idei tanévben is megtesz mindent annak ér-
dekében, hogy tanulóink képességüknek meg-
felelő eredményeket tudjanak elérni. Igyek-
szünk érdekessé, tartalmassá tenni a tanórákat 
és a tanórán kívüli foglalkozásokat. Az isko-
lai ünnepélyek, túrák, színházlátogatások, er-
dei iskolai napok, tanulmányi- és sportverse-
nyek mind-mind maradandó élményt nyújtanak 
tanulóinknak.

Téli programjainkat 2013. november 16-án is-
kolánk Jótékonysági bálja nyitotta meg.

„Az iskola az élet műhelye, ahol mindennel 
foglalkozni kell.”

A Pásztói Általános Iskola közössége

A Rákóczi Szövetség támogatásával a Pász-
tói Általános Iskola közössége június végén 
ötnapos kirándulást szervezett Erdélybe. Az 
utazás során az időjárás kegyes volt hozzánk, 
bár gyakran esett az eső, a szabadban töltött 
programjaink idején varázsszóra napsütés, 
kellemes kiránduló idő fokozta a jó hangu-
latot.

Az első napon Zetelakáig utaztunk, ahol az ezt 
követő négy napon családi környezetben, ked-
ves vendégfogadóknál voltunk elszállásolva.

Az első nap krónikájához tartozik, hogy a 
„kincses” Kolozsváron egy rövid városnézést 
tettünk, megnéztük a Szent Mihály templomot, 
Mátyás király monumentális lovas szobrát és 
Mátyás király szülőházát. Kolozsvárt elhagy-
va hamarosan a legendás Tordai-hasadék tárult 
elénk. Gyalogosan ismerkedtünk a hasadék al-
ján folyó patakocskával, a rajta átívelő kissé fé-
lelmetesen kilengő hidacskákkal és természe-
tesen a mindkét oldalon égbe nyúló vad szir-
tekkel és Szent László pénzével, egy évmilli-
ókkal ezelőtt élt egysejtű korong alakú marad-
ványaival.

A második napon a Gyergyói-medence látni-
valóival ismerkedtünk. Szárhegyen a Lázár csa-
lád egykori kastélyát tekintettük meg, ahol Beth-
len Gábor erdélyi fejedelem a gyermekkorát töl-
tötte. A Gyilkos-tónál egy hűsítő záport köve-
tően pisztrángot és micset ebédeltünk. A Bé-
kás-szoroson ragyogó napsütésben gyalog kel-
tünk át, csodálva az egekig érő sziklaszirteket.

A következő napon egy hosszú utazás várt 
ránk. Erdély legromantikusabb és leglátványo-
sabb vidékére, a Szászföldre utaztunk. Brassó-
ban a Fekete templomot és a főtér nevezetes 
épületeit néztük meg, és máris továbbutaztunk 
megtekinteni a sinajai Peles kastélyt, ami a ro-
mán királyok rezidenciája volt. Napjainkban a 
Svájcból hazatért I. Mihály exkirály birtokolja, 
aki az idegenvezető hölgy által üdvözletét küld-
te a csoportunknak. A program folytatásaként 
Törcsváron, az izgalommal várt Drakula vár-
kastély bebarangolása következett. Egy szikla-
kőre épült mesekönyvi illusztráció az a váracs-
ka! Nagyon hiányoltuk, hogy Drakula nem volt 
otthon, sőt, kiderült egyáltalán nem is járt itt.

A következő napon a bögözi református temp-
lomot tekintettük meg, a helyi tiszteletes úr szí-
nes, szellemes és humorral átszőtt előadásával 
kisérve. Különleges élményt jelentett a felújítás 

alatt álló unitárius székelyderzsi erődtemlom 
megismerése. Korondon, Székelyföld legje-
lentősebb fazekas központjában lehetőségünk 
nyílt kerámiákat vásárolni. A szállásunkra me-
net megálltunk Farkaslakán Tamási Áron sírjá-
nál, és fotóztunk a nemrégiben egyetlen vadkör-
tefából kifaragott trianoni emlékoszlopnál.

Az utolsó reggel a zetelakai fúvósbanda egy 
teherautó platójáról zenés ébresztőt tartott a falu 
lakóinak. Számunkra – éppen indulásunk pil-
lanatában – indulót fújtak, mi pedig a Székely 
himnusz eléneklésével köszöntük meg figyel-
mességüket.

Hazafelé megálltunk Fehéregyházán, a seges-
vári csatavesztés emlékhelyén és koszorút he-
lyeztünk el a szabadságharc hőseinek tömeg-
sírján. Petőfi Sándor ebben a csatában vesztet-
te életét, az Ispán-kútnál emlékmű is jelzi halá-
lának vélt helyét.

Segesváron a középkori városmag olyan, mint 
egy ékszerdoboz, erődítményekkel, városka-
pukkal, templomokkal, iskolával, lakóházakkal. 
Megmásztuk a fedett diáklépcsőt is, megtekin-
tettük a hegytetőre épített szász templomot. Ez-
után újra Torda következett, ezúttal azonban az 
évszázadokon keresztül működő sóbányát láto-
gattuk meg, ami ma múzeum.

Barangolásunkból kimaradt a Madarasi-
Hargita. Nem baj. Egy fontos okkal több, hogy 
nagyon hamar visszatérjünk Erdélybe!

Hárskuti Eszter – Kása Dorottya
Rákóczi Szövetség Gárdonyis Csoportja
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Tanulmányúton Vermiglioban
Tanulmányúton vehettünk részt öten 2013. októ-

ber 29 – november 3 között az olaszországi Trento/
Dél-Tirol tartományban: Herczegné Varga Ilona, a 
Mikszáth Kálmán Líceum igazgatója, Dánné Sályi 
Mária, angol szakos kolléganőm, Dombos Jenő, a 
Pásztói Életesély Alapítvány kuratóriumának el-
nöke, Váradi Sándor, Csécse község polgármeste-
re és én. 

A programon, amely az Európai Unió FLP kere-
tében valósult meg, Olaszországon kívül Spanyol-
ország, Portugália, Bulgária és Magyarország kép-
viseltette magát önkormányzataival, ifjúságpoliti-
kával és informális neveléssel foglalkozó intézmé-
nyeivel, szervezeteivel. 

Érdekes és tanulságos volt látni, milyen azonos-
ságok vannak az európai fiatalságot érintő ügyek-
ben és milyen különbségek abban, ahogyan azokat 
az egyes országok kezelik, orvosolják és nem utol-
só sorban finanszírozzák.

Programunk meglehetősen zsúfolt volt, de azért 
az önkormányzati látogatások és workshopok mel-

lett volt idő a csodálatos őszi alpesi táj szépségé-
nek élvezetére is. 

Szállásunkat a fiatalokkal foglalkozó San Vigilio 
Alapítvány biztosította Ossanaban. Megismerked-
tünk a „Val di Sole” nevű önkormányzati társulás 
településeinek ifjúságpolitikai tevékenységével, 
majd Trentoban a „Europe Direct Office” munka-
társa ismertette az EU következő költségvetési idő-
szakára tervezett ifjúságpolitikai projekteket érintő 
változásokat. Fogadott bennünket Vermiglio pol-
gármestere is. 

Számomra történelemtanárként különlegesen 
fontos volt, hogy megtekinthettünk két első világ-
háborús múzeumot is: Pejoban és a Forte Strino 
nevű osztrák erődben. A majd’ 3000 méter ma-
gasságban vívott harcok emlékei mindannyiunkra 
nagy hatással voltak… Ossana Cusiano település-
részén levő első világháborús emlékműnél mi ma-
gyarok leróttuk kegyeletünket az elesett katonák 
előtt.

Felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértünk 
haza. Megerősítve továbbá abban, hogy jó úton já-
runk: a Fiatalok Lendületben Programban továbbra 
is dolgozni szeretnénk, mert ezek az ifjúsági pro-
jektek jelentősen hozzájárulnak gyermekeink sze-
mélyiségfejlődéséhez, hazafias és európai polgár-
rá neveléséhez.

Köszönet a szervezésért, pályázatokért kolléga-
nőmnek, Dánné Sályi Máriának és a Pásztói Élet-
esély Alapítványnak.

Szabó Mária
középiskolai tanár

Mikszáthosok Székelyudvarhelyen
A Nyírő József Kárpát-medencei irodalmi és 

műveltségi vetélkedő 2012 októberében kezdő-
dött. A versenyre a Mikszáth Kálmán Líceum Mo-
dern Triász nevű csapata (Nagy Adriána, Tóth 
Dorina, Tóth Áron) is benevezett, hatalmas lelke-
sedéssel.

Az első két fordulóban esszéket kellett írni a két 
világháború közötti erdélyi magyar irodalom epi-
kájáról és lírájáról. Az elkészült esszéket a szak-
mai zsűri a pályázat legjobbjai között értékel-
te. A művek meghozták a várt sikert: csapatunk 
részt vehetett októberben a Kárpát-medence leg-
jobb 12 csapata számára megrendezett döntőn, 
Székelyudvarhelyen a Tamási Áron Líceumban. 
A verseny öt napja rendkívül jó hangulatban, ki-
váló társaságban telt.  Mindamellett, hogy megis-
merhettük Székelyföld titokzatos és magával raga-
dó, valóban ihletet adó tájait, történelmi emléke-
it, azért a csapatoknak irodalmi és műveltségi ere-
jét is meg kellett mérettetni. Az első versenynapon 
csapatunknak két másik csapattal kellett együtt 
dolgoznia és útjára indítania elméleti síkon, egy új 

irodalmi lapot Nyírő József tiszteletére, mivel ok-
tóber 16-án volt az író halálának 60. évfordulója.

A csapatok együttműködése rendkívül eredmé-
nyesnek bizonyult, a zsűri elismerően nyilatko-
zott a csapat által tervezett újság bemutatása után. 
A második versenynapon csapatunk a „Művész és 
valóság” című témát dolgozta fel a rendelkezésé-
re álló három órában, ezt követően pedig az elké-
szült munkát elő is kellett adni a közönség és a 
zsűri számára. Csapatunk rendkívül sok elisme-
résben részesült mind a szakmai döntőbizottság-
tól, mind a versenytársaktól. Sajnos a zsűri elköte-
lezetten szubjektív ítéletei miatt nem a várt helye-

zést értük el, de így is rendkívüli sikernek számít, 
hogy a Modern Triász csapat egy, az egész Kár-
pát-medence területén meghirdetett versenyt a ki-
lencedik helyen zárt.

A verseny alapvető célkitűzéseit megvalósította: 
megismertette és sok esetben meg is szerettette a 
diákokkal a két világháború közötti transzszilván 
eszmeiség jegyében alkotó erdélyi magyar írók, 
költők és művészek munkásságát. Illetve megis-
mertették legalább annyira a diákokkal Székely-
földet, hogy visszavágyjanak és máskor is vissza-
térjenek oda. 

Arról nem is beszélve, hogy sok új barátság is 
született, hiszen a csapatmunkától nincs is jobb 
összekovácsoló erő! A verseny egyik alapvető esz-
meisége, melyet a résztvevő csapatok is vallottak 
és egy új, irodalomszerető generációként népsze-
rűsítenek is, miszerint egy művészt soha nem le-
het elítélni politikai pártállása miatt, csak az alko-
tásainak művészeti és esztétikai értékeit lehet és 
kell értékelni.

Tóth Áron, Modern Triász, 13. f

Újra csúcson a Mikszáth!
A Mikszáth Kálmán 

Líceum két csapattal 
képviseltette magát a 
salgótarjáni megyehá-
zán rendezett „Nógrád, 
itt a jövőnk” elnevezé-

sű helyrajzi, műveltségi vetélkedőn. A csapatver-
senyt, – amelyen négy diák és egy tanár küzdött 
együtt, vállvetve, – 2013. október 4-én rendezték, 
ám az esemény számos előkészület előzte meg: a 
társaságok területfejlesztési tematikájú írásokkal 
és rajzokkal örvendtették meg a szakmai zsűrit. Ez 

utóbbiakat a megye közönsége is díjazhatja, illetve 
egy kiadványban is meg fog jelenni.

A jó hangulatú vetélkedést Szabó Péter, két egy-
kori diákunk édesapja konferálta-viccelődte végig. 
Ebben a laza hangulatban, minden vizsgadrukkot 
elfelejtve, feladatról-feladatra növelve előnyét to-
ronymagasan diadalmaskodott a 13. F-es diákok-
ból álló, „Pampuska” fantázianevű egység.

A Schramek Zsófia, Szomszéd Renáta, Kakukk 
Marcell, Tóth Tamás Bendegúz összetételű csa-
pat, Jakab György tanár úr vezetésével 1270 eurót, 
azaz pontot gyűjtött felismerve a megye nevezetes-

ségeit, hírességeit, népdalait vagy épp’ európai uni-
ós kapcsolatrendszerének jelképeit, megnyerte ezt 
a rangos viadalt. 

Képekben és gondolatban bejártuk a megyét, vi-
szontláttuk a pásztói főutcát, de a szemünk előtt 
sorjáztak a megye nyugati részének nevezetességei 
is. A végén pedig több nyereménynek is örülhet-
tünk. Kaptunk egy súlyos serleget, egy-egy díszes 
albumot a palócok országáról, de még egy kosár-
labdát is. A legnagyobb jutalom azonban egy két-
napos felvidéki kirándulás volt, amin mind a tizen-
két résztvevő csapat részt vehetett.
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Mikszáth Kálmán Líceum – Új név, változatlan sikerek
Hatvanadik tanévét indította a pásztói középiskola, új névvel kifejezve szak-

mai lényegét. A Mikszáth Kálmán Líceum magában foglalja a gimnáziumi és 
a szakközépiskolai képzést, valamint a kollégiumi nevelést; ezek mellett lehe-
tőségét teremt a szerkezetváltásnak, az átszervezésnek. Herczegné Varga Ilona 
igazgatónő adott tájékoztatást a részletekről.

– A 2013/2014-es tanév nemcsak az új név miatt különleges, hanem azért is, 
mert csaknem száz új diák lépte át iskolánk küszöbét, lelkesen, tele tudásvágy-
gyal és ötletekkel, vidáman és nyitottan az újra, az ismeretlenre – mondta az 
igazgatónő. – Azóta már diáktársaik felavatták őket, esküt tettek, viselik az is-
kola jelvényét, a gólyanap és a gólyaavatás során mikszáthos diákokká váltak, 
teljes jogú tagjai lettek a diákközösségnek. Csaknem harminc éves hagyomá-
nya ez iskolánknak és kollégiumunknak.

Abból a szempontból is újszerű az idei tanév, hogy a szeptember 1-jén a 9. 
osztályos diákok már az új pedagógiai programunk és helyi tanterveink sze-
rint kezdték a tanévet azzal az elszántsággal, hogy érettségizett társaik nyom-
dokába lépjenek, mert ők példaképei lehetnek a kezdőknek! Minden érettségi-
zett diák felvételt nyert egyetemre, illetve főiskolára, 31 érettségizettnek fel-
sőfokú, 29-nek középfokú nyelvvizsga-bizonyítványa lett, két diákunk külföl-
di egyetemen tanul tovább.

A tanév hagyományos újszerűségét bizonyítják eredményeink és program-
jaink. Az tény, hogy minden versenyen, ahol tanítványaink elindulnak, a leg-
jobbak között végeznek vagy megnyerik azt. Így volt ez Szegeden is, a Nem-
zetközi Frankofon Egyetemi Központ avatása alkalmából rendezett országos 
versenyen is, melyet diákcsapatunk fölényesen megnyert, hasonlóan a salgó-

tarjáni Nógrád vetélkedőhöz. (A tu-
dósításokat lásd külön cikkünkben. A 
SZERK.)

Programjaink közül kiemelkedett a 
Kálmán-nap, melyet együtt ünnepel-
hettünk Csohány Kálmánnéval és fel-
avathattuk a Király Lajos tanár úr ál-
tal alkotott Csohány domborművet, 
melynek bronz változatának elkészí-
tését Sisák Imre polgármester úr és 
Pásztó Város Önkormányzata támo-

gatja. Számunkra nagyon fontos, hogy Mikszáth Kálmán, Csohány Kálmán, 
Gaál István, Ágasváry Lajos műveivel, hagyatékával megismertessük tanítvá-
nyainkat – példát, mintát adva a világra való rácsodálkozásból, tehetségből, ér-
zékenységből, kitartásból, céltudatosságból, ember- és munkaszeretetből.

Nemzetközi programjaink közül ebben az évben indul, az angol munkanyel-
vű, geoparkos Comenius projektünk, melyben hat ország iskoláival dolgozunk 
együtt két tanéven keresztül, mint ahogyan a Fiatalok Lendületben Európai 
Uniós programban való részvételünk is biztosítja diákjaink számára a társadal-
mi, közösségi döntéshozatal folyamatának követését, a demokratikus jogok-
kal, intézményrendszerrel történő megismerkedést, a magyar kultúrától eltérő 
civilizációkról közvetlen tapasztalatszerzést.

Mindezek nagy vonzerőt jelentenek az iskolánkba jelentkező általános is-
kolás diákok számára, akiket szeretettel hívunk és várunk nyílt napjainkra no-
vember 7-én és november 27-én nyolc órától. Olyan mikszáthos fiatalokkal is-
merkedhetnek meg, akik azért tanulnak jól, mert határozott célokat tűznek ki 
maguk elé. melyeket kitartó munkával érnek el, tehetségük szorgalommal pá-
rosulva segíti őket ezen az úton. Mi pedagógusok pedig – ahogyan a küldetés-
nyilatkozatunkban megfogalmaztuk – szeretnénk őszinte, becsületes és mű-
velt embereket nevelni, akik évtizedek múlva is büszkék lesznek arra, hogy 
mikszáthos diákok voltak!

Iskolánk, a Mikszáth Kálmán Lí-
ceum 14 tanulója 2013. szeptember 
20-án részt vehetett a Szegedi Tudo-
mány Egyetem Frankofón Egyetemi 
Központjának és az új Nemzetközi ta-
nulmányok elnevezésű francia nyel-
vű mesterképzésének első ünnepélyes 
tanévnyitóján, melyen az egyetem ve-
zetőin kívül részt vettek az országunk-
ban tartózkodó frankofón államok 
nagykövetei valamint a párizsi magyar 
nagykövet és Magyarország külügy-
minisztere is, akik az egyetem profesz-
szorai is egyben. 

A rendezvény ugyanakkor helyet 
adott az előző napi verseny eredményhirdetésének is. A versenyen a képzés 
iránt érdeklődő, végzős francia két tannyelvű oktatásban résztvevő diákok 
vehettek részt. Összesen nyolc középiskola delegált csapatot a rendkívül jó 
hangulatban eltelt versenyre. Mindamellett, hogy sikeresen kamatoztathattuk 
ismeretinket az Európai Unióról és a frankofóniáról, a verseny keretei között 
megismerhettük Szeged történelmi központját is. A megmérettetés ugyanak-

kor remek példája volt a csapatépítés-
nek és a csapatban való együttműkö-
désnek is. Nyolc játékos és szórakoz-
tató versenyfeladatot kellett teljesíteni 
a városban tanuló külföldi diákok se-
gítségével. A megoldások mellett, vi-
szont az időre is ügyelni kellett, hiszen 
a verseny teljesítésére felhasznált idő 
nagyságát is figyelembe vették a sor-
rend elbírálásánál. Rendkívül hangu-
latos és jól megszervezett két napot 
tölthettünk Szegeden, amit talán csak 
azt tett még élvezetesebbé, hogy isko-
lánk csapata hozta el az első helyezést. 
A dicsőség mellett csapatunk 125000 

forintértékben nyert könyveket iskolánk francia nyelvű könyvtára részére. 
A nyertes csapat tagjai voltak: Angyal Adrienn, Bakos Rebeka, Barsi Ju-

dit, Bódi Anita, Gáspár Evelin, Gecse Kinga, Kakuk Marcell, Nagy Adriána, 
Poczik Alexandra, Sándor Lilla, Till Anilla, Tóth Áron, Tóth Dorina, Tóth Vik-
tória – mindannyian a 13.f osztály tanulói.

Tóth Áron 

Szegedi országos sikerek



2013. november10

Mikszáth Kálmán és Csohány Kálmán születé-
se között eltelt majd’ 80 év, mégis sokrétű kap-
csolat lelhető fel e két művész között. De mi lehet 
a kapcsolat, ha nem ismerték egymást, nem dol-
goztak együtt, nem voltak rokonok, sőt, Csohány 
Kálmán Mikszáth halála után 15 évvel született? 
A kapcsolatot Magyarország egyik legszebb, leg-
változatosabb, dimbes-dombos, hegyes-völgyes 
megyéje Nógrád jelentette. Mindketten a Palóc-
földön látták meg a napvilágot, itt gyermekesked-
tek, majd itt cseperedtek fiatal férfivá. 

Mikszáth műveiben sokszor megemlíti Nógrá-
dot és az itt élő embereket, a palócokat. Novellá-
iban, regényeiben szereplőit elröpíti a palóc tájra, 
bemutatva annak színes, egyedülálló hagyomá-
nyait, szokásait. Mikszáth ezzel is üzent: hű ma-
rad szülőföldjéhez.

Csohány Kálmán pásztói születésűként lélekben 
sohasem hagyta el ezt a földet, akárhová sodor-
ta is az élet, mindig visszatalált a városba, végül 
végső nyugalomra is itt lelt.

Csohány tette Pásztót, Mikszáth pedig Nógrá-
dot és a palócokat ismertté és híressé, így ez is 
összeköti őket. Mi itt Pásztón, Nógrád megyében 
büszkék vagyunk rájuk, ezért is ünnepeltük min-
den osztályban 2013. október 11-én  Mikszáth és 

Csohány névnapját. Idén a 9. a osztály adott mű-
sort. Ünnepségünk a Mikszáth szobor, majd az ez 
évben átadott Csohány dombormű megkoszorú-
zásával kezdődött, amin Csohány Klárika néni, 
Sisák Imre polgármester úr, Volek György alpol-
gármester úr, Herczegné Varga Ilona igazgató asz-
szony, valamint a 12.b osztály is részt vett. Meg-
emlékezésünk a Gaál István olvasóteremben foly-
tatódott, ahol igazgató asszony megható beveze-
tő gondolatait egy örömhír követte: Sisák Imre 
polgármester úr felajánlotta a bronz Csohány-
dombormű elkészítéséhez az anyagiakat. Ezután 
a 9.a osztály tagjai tartottak rövid megemlékezést 
Csohány Kálmán és Mikszáth Kálmán alkotása-
it idézve, Volek-Nagy Krisztina tanárnő vezeté-
sével. A kis műsor után osztályunk kérdések ré-
vén került közelebb Csohány Kálmánhoz Klárika 
néni, a művész özvegye segítségével.

A beszélgetés után elsétáltunk a Szentlélek te-
metőbe, ahol igazgató asszony egy verssel emlé-
kezett a grafikusművészre, majd elhelyeztük az 
emlékezés virágait a síron. Kálmán napi megem-
lékezésünk ezzel véget ért, de e két művész to-
vább él szívünkben, emlékezetünkben.

Robotka Sára, 9. a osztályos tanuló

mOzAik

Kálmán-nap a Mikszáthban

Életének eddigi legnagyobb veszteségét elszen-
vedő ember számára a nemlét abszurditása fel-
foghatatlan. A másik végpont a csupasz iszonyat, 
amikor a friss fájdalom az eleven világban min-
denütt a múlandóságot érzékeli, kísérteties mó-
don.
Az időtlen elragadja az idő elől a mindennapost: 

a közeledő lépések neszét, egy majdnem érintést, 
a napnyugta pirosát. A lépések fülsiketítően kon-
ganak az űrben, s a naplemente szurok-extázissá 
feketül.
Zárlatos csattanásokká válnak a „MIÉRT”-ek.
Rövid, szikár, önmagukat elfogyasztó gondolati 

absztrakciók kavarognak a  van és a nincs hatá-
rán: emberi sorsot fenyegető evilági árnyak; tet-
tek lappangó eredőire fényt derítő szándékok; fel 
nem tehető, meg nem válaszolható kérdések; kés-
élre állított lehetőségek drámái; szorongások, vé-
letlenek. Megrendülés. A rögzítés véglegessége: 
bizonyosság.
A „végső szürke” megállított pillanata. Az egy-

szeri, ismételhetetlen, vérző szubjektum sorsa: 
„buboréklét”. De ez mégsem a „végső vég” , át-
meneti állapot csupán. A világba vetettség örök 
körhintája végtelen időbe ragadja a létezés egé-
szét.
Fénysugár kínlódik át a tömör gyászon, melenge-

ti a didergő keresztet.
A múló virág ott nyílik a hantokon. Az igazi meg 

a szívünkben.
Adorján László

Végtelenül…

Mennyei Atyánk, hallgasd
meg jóságos imádságunkat,
amikor húsvéti hittel valljuk,
hogy szent Fiad a halálból
életre támadt. Kérünk erősítsd
bennünk azt a reménységet,
hogy elhunyt híveidnek is
megadod a boldog feltámadást.
Ámen.

pÁlYÁzAti felHÍVÁS
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Területi Kisebbségi Kapcsolattartó Munkacsoportja

„ViGYÁzNAk RÁm, éN iS ViGYÁzOk mÁSOkRA!” címmel 
PLAKÁTKÉSZÍTŐ VERSENYT HIRDET az előítélet- és konfliktusmentesség jegyében, Nógrád megyei diákok részére. 

Méret: A/3-as; technika: bármely manuális módszer (rajz, festmény, stb.); Nevezés: egyénileg két korcsoportban: 10-14 éves korig 14-18 éves korig. 
Beadási határidő: 2013. december 9-e, eredményhirdetés: 2013. december 13-án.

Minden alkotás hátlapján kérjük feltüntetni az alkotó nevét, születési évét, lakcímét, iskolája nevét és címét!  
Az elkészült plakátokat a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályára (3100 Salgótarján, Rákóczi út 40.) 

vagy a megye bármelyik tanodájába kérjük leadni! Csak a határidő napjáig beérkezett pályaműveket vesszük figyelembe!
Díjak: 3.000, 2.000, illetve 1.000 forint értékű tárgyjutalom, mindkét korcsoportban. 

További információ kérhető a medvej@nograd.police.hu e-mail címen, vagy a 32/420-020 telefonszámon.

Hol vannak már a régi szüretek lábnyomai? El-
mosták az őszi esők. Hol vannak már a szőlőlé-
től ragadós, szorgos, ügyes kezek? Szelíd, békés 
emberárnyak sürögnek, forognak körülöttem, ar-
cuk éle elmosódott, s a hangjukat már nagyon 
messziről hallom:

– Puttonyos! Puttonyos!
Elmentek messze, messze. Emlékük elhomá-

lyosult, mint a régi kalendáriumok lapjain a be-
tűk, de megmarad örökké, mert az Emlék úr az 
Idő felett. Magukkal vitték a szívből fakadó szü-
reti kacagásokat, a must mézízét, az óbor zama-
tát, a töltöttkáposzta-illatú esték vidám óráit, a 
késő őszi napfény melegét, amely szinte észre-
vétlenül cirógatta meg az arcokat, s felszárítot-
ta a kora reggeli párától átnedvesedett ködmö-
nöket.

Ma is látom a gondosan művelt szőlőskertek 
megkötözött vesszeit. A tőkéket, amint a melegtől 
dédelgetett hajlatokban megsokszorozzák a napot 
mély és szívós gyökereikben. Emlékeimben tót-
ágast állnak a pincegádorok, s szüretre készülő, 
öblös hangú hordók nótája dong reggelig.

Gyöngyözik az óbor délidőben, nap tölti tűz-
zel a szüretelők poharát. Daráló zümmögését 
hallom, s a megcsorduló fürtök nedvét hörpin-
ti víg gyereksereg. Pereg a kép, s lassan fekete 
bársonyt terít a földre az est. A pincék behunyják 
apró szemeiket, hogy ölükben érhessen új nóta 
az ódon dongák között.

Lám, az emlékek parazsa még felizzik az éjsza-
kában, de a fényük már útra kelt régen.

Búsan ballagok utánuk…
Adorján László

Emlékek útján

Pásztón ez évben szeptember 28-29-én rendezték meg a IX. Sző-
lő és Borünnepet, a hagyományos szüreti felvonulással együtt

FOTÓ: F. Z.
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Őslénytani kutatótábor, immár 30. alkalommal

A tábor pedagógiai célja, hogy az érdeklő-
dőket kivigye a négy fal közül a természet-
be és megismertesse velük, hogy TV, internet 
sőt fürdőszoba és folyóvíz nélkül is lehet 
élni. Az étkezést helyben főzéssel saját tábo-
ri konyhán biztosítják, melyet a Hólya tanya 
verandáján rendeznek be. Alvás sátorban.

A tábor egy kis tudományos expedíció, 
melyben a természettel való kulturált együtt-
élés és az önfenntartás mellett tudományos 
kutatómunka is folyik: minden tábor szak-
mai programja egy őslénytani ásatás. Ennek 
során a résztvevők megismerhetik a tudomá-
nyos kutatómunka legalapvetőbb fogásait és 
élményszerű keretek között megízlelhetik az 
önálló felfedezés élményét. Az utóbbi évek-
ben a Litke község közelében fekvő Kréta-
bánya-völgy gerinces lelőhelyeit vizsgálták.

Az őslénytani ásatás merőben különbözik 
a régészeti ásatástól. Itt a megtisztított szel-
vény azon rétegéből, ahonnan a leleteket vár-
juk, több száz kilogrammnyi mintát kell be-
gyűjteni. Az idei táborban ennek tömege ösz-
szesen másfél tonnányira rúgott. Az egyen-
ként 10-12 kilós zsákokba lapátolt, sötétszür-
ke agyagot kézi erővel vittük ki a meredek 
falú völgyből. A szállításban erdészeti traktor 
volt segítségünkre. A kiszárított mintaanya-
got az ipolytarnóci bemutatóhely régi parko-
lójában felállított iszapológép segítségével 
mostuk át. Ez a művelet feltétlenül szükséges 
ahhoz, hogy a kis méretű ősmaradványokat 
megtaláljuk. Ezután a tisztára mosott iszapo-
lási maradékot a „Hamupipőke brigád” veszi 
kezelésbe. Ők asztal mellett ülve, aprólékos 
pontossággal vizsgálják át az anyagot és csi-
pesszel kigyűjtik az apró csontokat, fogakat, 
puhatestűhéjakat. A leletanyag feldolgozása a 
tábor után még hónapokat vesz igénybe.

A litkei ásatás legfontosabb eredményei 
közé tartozik annak bizonyítása, hogy a Kré-
tabánya-völgyben tanulmányozható mocsári-
édesvízi üledékek kb. 15 millió éve keletkez-
tek a korai bádeni korszakban. A leletanyag-
ból a tudományra nézve új fajok is leírásra 
kerültek, pl. számos madár, így a Galerida 

cserhatensis n. pacsirta, a Bombycilla hamor 
n. csonttollú, vagy az Emberizia bartkoi n. 
sármány. Utóbbiak névadói a néhai Hámor 
Géza professzor, aki a Cserhát földtanának 
vezető kutatója volt, és Bartkó Lajos, aki a 
Nógrádi Szénbányák geológusaként dolgo-
zott.

A táborok a nyolcvanas években bükki bar-
langok feltárásával kezdődtek (Pongor-lyuk, 
Peskő-., Kőrös-., Lök-völgyi-barlang.). Ké-
sőbb áttértünk miocén korú nyíltszíni ős-
gerinces lelőhelyek vizsgálatára. Megfor-
dultunk Egyházasdengeleg, Sámsonháza és 
Mátraszőlős közelében. Hét tábort szervez-
tünk a Felsőtárkány melletti lelőhelyek kuta-
tására. Eredményeinket mindig közzétettük a 
tudományos- és az ismeretterjesztő lapokban, 
folyóiratokban.

A tábor napirendjében a kemény fizikai 
munkához illő bőséges ebéd után délután 
mindig biztosítunk szabadidőt. Ekkor lehet 
pihenni, kirándulni, vagy éppen játékos ve-
télkedőt rendezni. Az eltelt évek során egy 
összetartó kis közösséget alakítottunk ki, 
aminek kialakultak a diákos humorral telített 
hagyományai. 

A tábor megrendezéséhez nyújtott hathatós 
segítségért ezúton is köszönetet mondunk a 
Bükki Nemzeti Park Ipolytarnóci Természet-
védelmi Területe igazgatójának, Szarvas Im-
rének és munkatársainak, az Ipolyerdő Zrt. 
szécsényi erdészetvezetőjének, Szabó Sán-
dornak, valamint Deák Sándor erdőfelügye-
lőnek. Ugyancsak köszönet illeti azokat, akik 
éveken át rendszeresen pénzügyi támoga-
tásban is részesítették táborunkat: az Orszá-
gos Tudományos Kutatási Alap, a Nemzeti 
Tudományos és Technológiai Hivatal,a Pro 
Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, 
a Wekerle Sándor Alap, az Apponyi Albert 
Program, a Környezetvédelmi Minisztérium, 
a Nógrád Ifjúságáért Alapítvány, Sisák Imre, 
Pásztó polgármestere és Becsó Zsolt, a Nóg-
rád Megyei Közgyűlés elnöke.

Dr. Hír János

Futott a suli
A Pásztói Általános Iskola egyik legizgalma-

sabb programja a „Fut a suli”: a verseny szep-
tember 14-én tartottuk meg. Nagyon kedves 
volt nekünk ez a nap, örömmel töltött el ben-
nünket, hogy sok vendég, szülő, testvér, barát, 
ismerős vett részt a közös futásban. A kis el-
sősök nagy izgalommal, a nyolcadikosok kis-
sé bánatosan gyülekeztek a futásra várva. Kö-
zös bemelegítéssel kezdődött a nap, majd kor-
csoportonként elindultak a futamok. Idén ren-
getegen teljesítették a távokat, ezúton is gra-
tulálunk mindenkinek! A célnál lelkes buzdí-
tás várta a befutókat, ez kicsit enyhítette a fu-
tók fáradtságát. 

Az eredményhirdetésnél nagyon szép érme-
ket kaptak a győztesek. Majd megjutalmaz-
tuk a legnépesebb osztályokat is. Alsó tagoza-
ton az 1.c osztály, felső tagozaton az 5.c osz-
tály nyert!

Végül sok sporteszközt sorsoltunk ki, köztük 
a főnyereményt, egy kerékpárt. 

Nagyon köszönjünk, hogy sokan vettek részt 
a futásban, olyanok is, akik rendszeresen nem 
sportolnak. Ha idejük engedi, jövőre is láto-
gassanak el rendezvényünkre!

Eredmények: Óvodás lányok: 1. Bedő 
Anna, 2. Madjász Lara, 3. Bercsényi Anna. 
Fiúk: 1. Franka Bernárd, 2. D. Somogyi Dá-
vid, 3. Kecskés Flórián. 

2005-ben, vagy  később született leányok: 
1. Vince Zoja 2.b, 2. Ágoston Luca 3.c, 3.Su-

lyok Barbara (keresztény általános iskola). 
Fiúk: 1. Kanyó Gergő 2.c, 2. Racskó Máté 2.c, 
3.Virág Dominik 3.b.  

2003-2004-ben születtek, leányok: 
1. Mezővári Virág 3.d, 2. Halasi Hanna 3.b, 

3. Joó Fanni 5.c. Fiúk: 1. Brunda Máté 4.b, 2. 
Franka Edvárd 4.c, 3. Bedő András 4.b. 

2001-2002-ben született leányok: 
1. Ambrus Angéla 6.d, 2. Szarvas Bianka 

6.d, 3. Tóth Réka 5.d. Fiúk: 1. Tömpe Márk 
7.b, 2. Racskó Ádám 6.c, 3. Kelemen Kris-
tóf 5.a. 

1999-2000-ben születtek leányok: 
1. Kucsera Eszter 8.d, 2. Kovács Nikolett 

7.c, 3. Verebélyi Dominika 7.a. Fiúk: 1. Tóth 
Valter 7.c, 2.Németh Bence 7.c, 3.Virág Mar-
tin 8.d.

Felnőttek, férfiak: 1. Figura Gábor, 2. Bognár 
Attila, 3. Galbács Máté. Nők: 1. Mike Kriszti-
na, 2. Balya Boglárka, 3. Reviczki Erika.

Oldalunk a Polytechnik Kft. támogatásával készült.

A Pásztói Múzeum ez évben is 
Ipolytarnócon rendezte meg azt az őslénytani 
kutatótábort, ami dr. Hírné Fodor Erika és dr. 
Hír János vezetésével valósult meg. A tanár-
múzeumigazgató házaspár 1982 óta csaknem 
minden évben szervezett hasonló célú tábort 
középiskolás és egyetemista fiatalok részére. 
Többségük a pásztói Mikszáth Kálmán Gim-
názium növendéke.

Közösségi sátrunk a Hólyatanya előtt

Minták pakolása traktorra
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Barátom az erdő, kalandra fel!
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája, Az 

óvodai tehetségsegítő programok, erdei óvo-
dai programok támogatására kiírt pályázaton 
1.720.000 forint összeget nyert el. A pályázat 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma meg-
bízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Inté-
zet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
által meghirdetett NTP-OTM-MPA-12 kód-
számú pályázati támogatásból valósult meg. 

Szakmai sikerélménnyel teljesült pályáza-
ti projekt célja: a „Barátom az erdő, kaland-
ra fel!” erdei tábor szervezése és lebonyolítá-
sa a természetismeret, a megismerő funkci-
ók terén motiváltságot és érdeklődést muta-
tó gyermekek számára. A tehetséggondozást 
magában foglaló tevékenységek felkínálása, 
a tehetségek azonosításának és bontakozásá-
nak segítése. 

Az Erdei Tábor a napok során egymás-
ra épülő tudatosan irányított tevékenységek 
egységét jelentette, hat-hét éves korú óvodá-
sok számára. A többcélú intézményünk tagin-
tézményeként működik a mátrakeresztesi er-
dei iskola, ahol megrendeztük az öt napos er-
dei tábor lebonyolítását.

Hétfőtől péntekig a délelőtti napi progra-
mot terepgyakorlatok, túrák, kirándulások, 
kiscsoportos és egyéni megfigyelések, szen-
zitív játékok, környezetismeret tartalmú játé-
kok jelentették. A délutáni játékműhelyekben 
különböző tevékenységközpontú játékokkal 
történt a délelőtti élmények feldolgozása, to-
vábbélése, elmélyítése, gazdagítása a művé-
szetek eszközeivel. A környezet adottságaira 
támaszkodtunk a tevékenységek felkínálásá-
ban, amely a külső világ tevékeny megisme-
résére nevelés részeként segítette a gyerme-
kek környezethez, természethez való érzéke-

nyítését, a pozitív környezettudatos magatar-
tás kialakulását.

Az első nap történései – Találkozás az er-
dővel

• A gyermekek hátizsákjának, öltözékének 
áttekintése, a megfelelőség szempontjából;

• A közlekedés szabályainak megbeszélé-
se, gyakorlása az utazás során;

• Saját készítésű kirándulótérkép tanulmá-
nyozása, a tábor és környéke;

• Az erdei tábor megkeresése, letáborozás, 
tízóraizás a táj jellegzetességeinek megfigye-
lése;

• Első foglalkozás: terepgyakorlat az er-
dőben, fészeképítés vesszőkből, gallyakból, 
ágakból, kövekből: ez lesz a bázishely, ahová 
mindig visszatérhetünk a nap és a hét folya-
mán. 

• Visszatérés az erdei táborba, ebéd, csen-
des percek.

• Második foglalkozás, játékház: kirándu-
ló füzetben az élmény megjelenítése, gyü-
mölcsfogyasztás.

• Harmadik foglalkozás, játékház: élmé-
nyek feldolgozása a művészetek eszközeivel, 
fényképezőgép készítés hajtogatással, fény-
képek „előhívása,”különböző technikákkal, 
festés, montázs.

• Szabad foglalkozás a tábor területén, szo-
bafoglalás.

A második nap történései – Mesél az erdő
• A gyermekek hátizsákjának, öltözékének 

áttekintése, a megfelelőség szempontjából;
• A közlekedés szabályainak megbeszélé-

se, gyakorlása;
• Foglalkozás: terepgyakorlat az erdőben, 

fák, cserjék, bokrok, avar felfedezése a fé-
szek környékén;

• Visszatérés az erdei táborba, ebéd, csen-
des percek.

• Foglalkozás, játékház: élményfeldolgo-
zás: memória játékkészítés a kiránduló füzet-
be levélnyomattal, egyénileg.

• Foglalkozás: festmény termések gurítá-
sával, (doboz,  festék,  termés, fadarabok) A 
műveket minden alkalommal kiállítjuk Mű-
vészeti alkotások nézegetése.

• Zenehallgatás minden foglalkozás alkal-
mával.

• Szabad foglalkozás a tábor területén, szo-
bafoglalás.

A harmadik nap történései – Vizek nap-
ja, Fitó-patak és forrás:

• A gyermekek hátizsákjának, öltözékének 
áttekintése, a megfelelőség szempontjából;

• A közlekedés szabályainak megbeszélé-
se, gyakorlása; 

• Első foglalkozás: a Fitó-völgy felfedezé-
se, vízmosások, víz kimosta fagyökerek vizs-
gálata nagyítóval, vízlakó állatok, kövek, ka-
vicsok.

• Visszatérés az erdei táborba, ebéd, csen-
des percek.

• Második foglalkozás: játékház, élmény-
feldolgozás. (A víz útja, saját társasjáték ké-
szítése a kiránduló füzetbe.)

• Harmadik foglalkozás: festőnövények al-
kalmazásával és víz segítségével kendőbati-
kolás. A batikoláshoz kavicsot és terméseket 
használunk. 

• Szabad foglalkozás a tábor területén, szo-
bafoglalás.

A negyedik nap történései – Az erdő ál-
latvilága

• A gyermekek hátizsákjának, öltözékének 
áttekintése, a megfelelőség szempontjából;

• A közlekedés szabályainak megbeszélé-
se, gyakorlása.

(Folytatás a 13. oldalon)
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• Első foglalkozás: barangolás az erdőben, 
állatvilág a föld felszínétől az égig. Nyitott 
szemmel, nyitott füllel járunk, szenzitív játé-
kok.

• Visszatérés az erdei táborba, ebéd csen-
des percek.

• Második foglalkozás: játékház, élmé-
nyek feldolgozása, állatnyomok a kiránduló 
füzetbe.

• Harmadik foglalkozás: jojókészítés díszí-
tés az erdőben talált kincsekkel. Eszköz: saj-
tos doboz, kupak, felvető fonal, ragasztópisz-
toly, szövés fűszálakkal.

• Szabad foglalkozás a tábor területén, szo-
bafoglalás.

Az ötödik nap történése – Túra a szü-
lőkkel együtt, gyere velem apukám, anyu-
kám! 

• A szülők érkezése után közös játék a szü-
lőkkel;

• Első foglalkozás: túra a fészekhez, ter-
mészetbúvár kutatóeszközeink használatának 
megismertetése a szülőkkel, közös búvárko-
dás.

• Második foglalkozás: a hulladék szemét? 
Való, nem való az erdőben. 

• Harmadik foglalkozás: játékkészí-
tés újrahasznosítható anya gokból: teke 
petpalackból, dominó egy literes üdítős do-
bozból. 

• A héten gyűjtött eszközök, kincsek pro-
duktumok összegyűjtése;

• Élményfeldolgozás: kiállítás megnyitó, 
kenyérlángos sütés a kemencében.

• Hazautazás.

A tábori életet szervezték és vezették: 
Opolcsikné Ludányi Éva, Bátka Józsefné, 
Sárik Jánosné

művelődés

Magyarul, de az informatika nyelvén

„Szövegértés-fejlesztés a TÁMOP-3.2.4.A-11/1 
számú pályázat segítségével a pásztói városi 
könyvtárban” címmel indult képzési program a Te-
leki László Városi Könyvtár és Művelődési Köz-
pont szervezésében, együttműködve a város okta-
tási intézményeivel. A gyermek és az ifjúsági kor-
osztály számra szervezett programokon óvodások, 
általános iskolások, gimnazisták, valamint a he-
lyi gyógypedagógiai intézet diákjai egyaránt részt 
vesznek. A különféle foglalkozások során 917 órát 
tartanak, természetesen szakemberek vezetésével. 
Ezeken 117 csoportban 936 diák vesz részt.

Meghívott előadók is részt vesznek a projektben: 
november 8-án „Az informatikai társadalom nyel-
vi világa” címmel dr. Balázs Géza nyelvész, nép-
rajzkutató, az ELTE BTK tanszékvezető egyetemi 
tanára, intézetigazgató-helyettese tartott előadást, 
középiskolás korú hallgatóságnak – igen nagy si-
kerrel.

Dr. Balázs Géza szólt az írásbeliség kezdeteiről, 
az egyszerű rajzokkal kifejezett képírásról, a hie-
roglifákról: érdekes módon a különféle „szmájlik”, 
hangulatjelek, képek megjelenítésével ezek most 
a képernyőn keresztül visszatértek a mindennap-
ok kommunikációjába. Igazi érdekességük, hogy 
nyelvtudás nélkül, bárki számára értelmezhetők, 
de arra azért nincs sok esély, hogy az írás szerepét 
is átvegyék a jövőben.

Az előadó külön is megemlítette a maya írást, 
ami az egyetlen, az újvilági kultúrkörben kifej-
lődött rendszer és nem sokon múlt, hogy a hódí-
tó spanyolok – mint számukra idegen és értelmez-
hetetlen dolgot – teljesen megsemmisítsék. Mind-
össze három darab ilyen maja kódex maradt fenn.

A számítógépes nyelvben megfigyelhető rövidí-
téseknek szintén vannak párhuzamai a régi írások-
ban: a héber és az arab szövegek például nem isme-
rik a magánhangzókat, azt az olvasónak kell meg-
találnia: ma már az Interneten, például a különféle 
chat-szlengben számos ilyen található. Példák so-
rával mutatta be, hogy mivel találkozhatnak az In-

terneten „szörfölők” a leggyakrabban. Példákkal is 
illusztrálta, hogy a másodlagos magánhangzók ki-
hagyása mellett még különösebb nehézség nélkül 
megfejthető egy-egy szöveg.

Dr. Balázs Géza bemutatott különféle rövidíté-
seket is – a középiskolás korú hallgatóság persze 
nem volt járatlan ezek között –, de nevetést váltott 
ki, amikor kiderült, hogy az „fgdb” annyit tesz ma-
gyarul, hogy „fogd be a szád!” Hasonlóan érthető 
az olvasó számára, ha Pest rövidítéseként csak any-
nyit olvas, hogy Pst – ez a magyar rovásírásban is 
hasonlóan működött  egykor.

A nyelvész részletesen szólt a betűírás új elemei-
ről: a magyar fonetika szerint leírt szavak lehetnek 
tömörítettek, egyszerűsítettek, de akár humorosak 
is. Előfordul a szavak, gondolati egységek egybe-
írása, nem ritka az úgynevezett „makaróninyelv”, 
azaz a nyelvkeverék: ennek példájául a vájtfülű 
szót hozta, ami félig angolul úgy hangzik, hogy 
whitefülű…

Gyakori az írásjelhalmozás, vagy karakterek 
hangcsoportonként való értelmezése – ilyen példá-
ul a soxor, ami persze helyesen leírva sokszor len-
ne. Nagy derültséget keltett a hallgatóság körében 
az „automatikus tárgyeset” említése, aminek pél-
dái – szerem Mozart, vagy kérek egy rántott szelet, 
vagy az automatikus ragozás, ami szerint „rajta va-
gyok az MSN”, vagy „jönnek a tirpák” egyfajta rö-
vidítésként jelennek meg az Interneten.

Dr. Balázs Géza szólt ezután az analógiás képzé-
sekről és vetítettképes előadása során az internetes 
nyelv használatával szültetett irodalmi alkotásokat 
is bemutatott. Mivel ezek megfejtése nem minden-
ki számára egyértelmű, természetesen a „magyar 
nyelvű” változatokat is olvashatták a jelenlévők.

Végül az előadó a nyelvi jelekről beszélt, majd 
figyelmeztetett arra is, hogy a net nem felejt: azaz 
hiába törli korábbi bejegyzését valaki, azt már el-
menthették mások és akár vissza is élhetnek vele.

A rendkívül jó hangulatú előadással egy gond 
volt: a tanórai keretek közé szabott időkorlát miatt 
csak 45 perc jutott rá…

(Folytatás a 12. oldalról)
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A Pásztói Hírlap kiadója és felelős szerkesztője, Faragó
Zoltán (jobbra) országos szakmai díjat kapott az ez évi balas-
sagyarmati vadásznapon: az MTI (MTVA) munkatársaként a
vadászatról és a vadgazdálkodásról írt cikkeiért a Kittenberger
Kálmán Sajtódíjat vehette át. Képünkön Bacsa Béla, az
MGSZH igazgatója gratulál az elismeréshez.

MUNKATÁRSUNK KITÜNTETÉSE

Keresztrejtvényünk helyes megfejtői közül a szerencsés nyertes a Pásztó Városi Önkormányzat 
könyvajándékát veheti át. A helyes megfejtéseket kérjük, hogy zárt borítékban 

– a név és a cím megadásával – juttassák el a városháza portájára! 
(3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.) A borítékra kérjük írják rá: „Keresztrejtvény”.

Mátra Maraton
Mátrafüred-Sástó környékén a rendkívül rangos
Mátra Mountain Bike – Hegyikerékpár Verseny
32 kilométeres rövidtávján a Masters2 női kate-
góriában 16 induló közül a pásztói Vincze Bar-
bara 2 óra 18 perc 19 másodperces idővel a
kiváló második helyen végzett nemrég.

Barlangban 
is futottak

Aggteleken és környékén
egy rendezési hiba mellett
bonyolították az I. Baradla Un-
derground Trail országos
terepfutóversenyt. A 16 km-es
távon ezúttal az útvonal két
kilométeren a föld alatt, a
Baradla-barlangban vezetett,
ahol fejlámpával futottak a
versenyzők. Sajnálatos, hogy
a földalatti küzdelemben  egy
rendezéstechnikai hiba miatt a
verseny élmezőnye eltévedt.
A nem mindennapi versenyen
felnőtt nőknél a pásztói Re-
viczki Enikő az előkelő 8.
helyen (1 óra 51 perc 41 má-
sodperc) ért célba.

Lapunk cikkeit, friss
információit, kép-

galériáit megtekintheti
a www.dhkm.hu hon-

lapon.
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www.dhkm.hu

Cím: Pásztó, Semmelweis u. 15-17 Tel.: 06-32/561-236

Készüljön fel velünk a megfázásos időszakra!
Ajánlataink:

A COldreX termékcsalád széles választéka
kedvező áron biztosít enyhülést a megfázás tüneteire.

A vitamin raktárak feltöltését pedig bízza a 
JUtAVit készítményekre.

Karácsonyi ajándék ötletek:
BiOdermA és dOlivA hipoallergén biokozmetikumok

mindenféle bőrtípusra!

Nyitva: 
hétfő: 8-16 óráig
Kedd: 8-18 óráig
szerda: 8-18 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig
Péntek: 8-14óráig
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Szépkorúak köszöntése Pásztón
A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008.(X.21.) 

Korm. rendelet értelmében egy hosszú élet munkája, eredményei el-
ismerést és tiszteletet érdemelnek. Ennek meg kell nyilvánulnia a tár-
sadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről is, ezért az adott te-
lepülés polgármestere a Magyar Köztársaság Kormánya nevében kö-

szönti a 90., a 95. és a 100. életévüket betöltött, Magyarországon be-
jelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat.

Városunkban 2013. évben kilencen töltötték be a 90. életévüket: 
Sisák Imre polgármester úr születésnapjukon személyesen is felkö-
szöntötte őket.

Alapi Ferencné 
(Tari Erzsébet) egy 
fiúgyermek édes-
anyja, két unoká-
ja és két dédunokája 
van. A tejüzemben 
a portán dolgozott. 
Otthonában köszön-
töttük.

Vas Sándorné 
(Tari Borbála) Dol-

gozott a jobbá-
gyi lőszergyárban, 
Bátonyterenyén a 

bányában és a plé-
bánián. Otthonában 

köszöntöttük

Koós Józsefné 
(Szlobodnyik Má-
ria) két fiú édes-
anyja, négy unoká-
ja, hat dédunoká-
ja van. A Kézműben 
dolgozott tíz évig és 
háztartásbeli volt. 
Az Idősek Átmeneti 
Otthonában köszön-
töttük. 

Nagy Illésné
(Odler Julianna) 
egy fiúgyermek 

édesanyja, aki már 
elhunyt. Két unoká-
ja, négy dédunoká-
ja van. Fakanálké-

szítőként dolgozott. 
Otthonában köszön-

töttük.

Robotka Lajosné 
(Kovács Jolán) egy leánygyermek édesany-
ja, három unokája és egy dédunokája van. A 
Margit Kórházban dolgozott 40 évig. Ottho-
nában köszöntöttük

Horváth Istvánné 
(Várhegyi Ilona) három gyermek édes-
anyja, két unokája, két dédunokája van. 
Háztartásbeli volt. Az Idősek Átmeneti 
Otthonában köszöntöttük.

Tóth Jánosné 
(Becze Ilona) két gyermek, egy fiú és egy le-
ány édesanyja, három unokája van A tsz-ben 
dolgozott. Az Idősek Átmeneti Otthonában 
köszöntöttük.

Baráth Jánosné 
(Mészáros Má-

ria) három gyer-
mek – egy leány, 

két fiú – édesanyja, 
három unokája, hat 
dédunokája van. A 

tsz-ben dolgozott 33 
évet. Az Idősek Át-
meneti Otthonában 

köszöntöttük.

Vig Ferencné 
(Nagy Ilona) két 
gyermek édesany-
ja, két unokája van. 
Háztartásbeli volt. 
Az idősek klubjá-
ban köszöntöttük. 
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Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel ADSL és IPTV szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek számára. 
Az 5M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,50 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 1,00/0,19 Mbit/s. Az előfizetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 
12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen 
tájékoztatás nem teljes körű!

Az Invilág S csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 4990 Ft, de mi  
a 36 tévé- és rádiócsatornáért, 5 M internetért és a telefon-előfizetésért  
együtt fél évig csak 2495 Ft havi díjat számlázunk!

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen 
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Pont: Pásztó, Fő út 54.

A másik felét költsd az ünnepekre
Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt Fél évig

-50%
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