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Pásztó a sziklára épített ház
„Szakadt a zápor, jött az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. De az nem dőlt össze, mert az alapjait sziklára
rakták.” A Máté 7. 25. evangéliumából vett idézet méltán igaz
városunkra, hiszen Pásztó 2007-ben immár 600 éve város. Eleink tehát valóban jól választottak, jelképesen a bibliai sziklára
építkeztek. Akik szeretik városunkat mindig büszkék származásukra, de az idei esztendőben különösen felemelő érzés pásztóinak lenni.

velével a pásztói lakókat és jobbágyokat kivette a közönséges
bírák hatósága alól és a budai
polgárok jogaival ruházta föl.
Zsigmondot 1387. március 31én koronázták magyar királlyá,
1410-től német király, 1419-től
cseh király, 1433-től haláláig
német-római császár. Ez a sokak
A történelmet ismerő emLuxemburgi Zsigmond ma- által ellentmondásos egyéniségberek a pásztói jubileumi év gyar király volt az, aki 1407. nek tartott uralkodó 50 éven
mellett két kiemelkedő magyar április 26-án kelt adományle- keresztül volt Magyarország
szentre is emlékezhetnek 2007ben. Immáron 1000 éve annak,
hogy, 1007-ben Esztergomban
István király és Gizella királyné gyermekeként megszületett
Imre herceg. Sajnos a királyi
trónt sohasem foglalhatta el,
hiszen 1031. szeptember 2-án
meghalt. Imre herceget, - akit
1083-ban avattak szentté Székesfehérváron -, mint a szüzesség erényének hősét tiszteljük,
Ő a magyar ifjúság védőszentje.
A másik jeles személyiség
Árpádházi Szent Erzsébet. Ő
II. András királyunk és Gertrúd
gyermekeként 800 éve, 1207ben született Sárospatakon.
Már négy évesen eljegyezte I.
Hermann, Thüringia őrgrófja, s
ettől kezdve Wartburg várában
élt. Erzsébet egész életében a
szegények védelmezője volt, keresztényi alázattal osztotta el vagyonát közöttük.
Charles De Montalembert
életrajzi kötetében így jellemezte:
„… olyan volt, mint a tövisek
között felnövekvő liliom: szárba
szökkent és virágba borult a bántalmazások közepette; a türelem
és az alázatosság illatát árasztotta maga körül.”
Sorsszerűnek is tekinthető
ez a hármas évfordulóbeli egybeesés. Magyarország és Pásztó múltját, jelenét és jövőjét a
keresztény hit köti össze. Városunk lakóinak ismerni kell a
600 éves évforduló igazi történelmi jelentőségét.

királya. Talán az egyik legfontosabb sikere a kereszténység
egységét helyreállító Konstanzi Zsinat volt, amelynek eredményeként lemondott a három
pápa és megválasztották az új
pápát V. Mártont.
Mi Pásztóiak azonban az
1407. április 26-án Budán kiállított okmányra vagyunk büszkék,
amelynek hiteles fordítása így szól:
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A kiváltságlevél is azt igazolja, hogy Luxemburgi Zsigmond
mellett nem szabad megfeledkezni a Rátót nembéli Tari családról sem, akiknek udvarháza a
szomszédos településen, Taron
található, de birtokaik közé tartozott Pásztón túl Sirok vára is.
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kor a Csehországból visszatérő
királyt Kanizsai János főkancellár és Bebek Detre nádor vezetésével letartóztatták, Ő volt az
egyedüli, aki a király védelmére kelt és súlyos sebeket ejtettek
rajta. Utoljára 1426-ban említik a történetírók.
A Zsigmond által Pásztónak adott kiváltságokat később
Hunyadi Mátyás, II. Ulászló és
1701. március 26-án I. Lipót is
megerősítette.
Pásztó, tehát 600 éve város, de mint település több
mint 1000 éves múltja van. A
múlt hiteles történelmi leírását
dr. Békefi Remig ciszterci áldozópap örökítette meg a Pásztói
Apátság története című három- „Ez a múlt tele van sok-sok szenkötetes könyvében a honfogla- vedéssel, verejtékkel, küszködéssel,
lástól egészen 1812-ig.
de ugyanakkor tele van dicsőséggel
és mélységes hittel is” írta PásztóPásztóról az idén 160 éve ról Vass József „Pásztó Története”
született Mikszáth Kálmán is című könyvében, amely 1939írt „Prakovszky a siket kovács” ben jelent meg Gyöngyösön.

A család legkiemelkedőbb
tagja Tari Lőrinc királyi pohárnok és étekfogó mester, valamint főszámtartó volt, aki az
adománylevél tanúsága szerint
kieszközölte Pásztó számára a
városi kiváltságot. A középkori
vizionárius irodalom is megemlékezik róla, mint aki 1411-ben
megjárta az írországi Szent Patrik Purgatóriumot. Arany János így írt Tari Lőrincről „Rege
szállott, régi, néminemű Tarról,
Ki Pokolt megjárta; ének vala
arról.” Tari Lőrinc Zsigmond
kedvelt embere volt, ami nem
véletlen, hiszen 1401-ben, ami-

című regényében. Ennek oka az
volt, hogy 1688. december 10től 1700. augusztusáig a vármegyei közgyűléseket felváltva
Gyöngyösön és Pásztón tartották. Pásztón voltak ez idő tájt a
híres megyebálok is, amelyekről
aztán Mikszáth is említést tett.

A város keresztény szellemiségét meghatározó bencések
már 1138 előtt, majd a ciszterciek 1191-ben alapítottak kolostort városunkban.
A pásztói ősök hite, városuk iránti szeretete és alázata az,
amely az 1000. éves múltat és
a 600 éves városi jubileumot lehetővé, egyben felemelővé és kivételessé teszi a mai városlakók
számára. Jöhetett a török elnyomás, a termést tönkretevő jégverés, az állatokat pusztító marhavész, felégethette a várost a
tűzvész, elpusztíthatta a szőlőt a
filoxéra, de a pásztóiak hitüket
sohasem vesztették el, mindig
volt erejük az újrakezdéshez.

Nekünk ma Pásztón, Hasznoson, Mátrakeresztesen élő
polgároknak a 600 éves városi
múlt az, amely hitet, erőt, kitartást ad a gondok leküzdésében
Pásztó Anonymus krónikája és szeretett városunk továbbépíszerint már a honfoglalás idején is tésében.
nevezetesebb helyként szerepelt,
ahol Árpád fejedelem is pihenőt
A Jó Isten segítse Pásztó nétartott és seregét innen küldte pét a következő 600 évben is!
Huba, Szorád és Kadocsa vezetéSisák Imre
se alatt Gömör, Nógrád és Nyitra
polgármester
vidékeinek meghódítására.
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Várostörténeti kvíz- játék

II. forduló

1. A Szent Lőrinc plébániatemplom északi oldalán álló hatszögletű kápolnát az 1980-as évek elején
tárták fel.
Mikor épült eredetileg és kik voltak Pásztó kegyurai, akik annak idején temetkezési helyként használták?
.................................................................................................................................................................
2. A Zsigmond király által adományozott kiváltságok három alkalommal is megerősítést nyertek.
Mikor és mely uralkodók által?
.................................................................................................................................................................
3. Történelme során a várost többször sújtotta tűzvész.
Melyik évben volt az a nagy tűzeset, amely a település jelentős részét elpusztította,
és a lakosság megsegítésére országos gyűjtést rendeltek el?
.................................................................................................................................................................
4. Pásztó két ízben is betöltötte a járási székhely szerepét.
Mely években?
.................................................................................................................................................................
5.

Az alábbi évszámok a település életében fontos történéseket, eseményeket hordoznak.
Melyek ezek?
- 1529 ...................................................................................................................................................
- 1785 ...................................................................................................................................................
- 1908 ...................................................................................................................................................

6. Mikor jelent meg és kinek a szerkesztésében a város első hetilapja, a Pásztó és Vidéke?
.................................................................................................................................................................
Az első forduló helyes válaszai:
1.
2.
3.
4.

Anonymus: Gesta Hungarorum
Aba Sámuel
1190-ben
Zsigmond egy kiváltságlevél adományozásával mezővárosi
rangra emelte és Budával egyenlő privilégiumokkal ruházta
fel a települést.
5. A kedvezőbb gazdasági körülmények, a piactartási jog, a szélesebb önkormányzati tevékenység gyorsabb fejlődést biztosított az élet minden területén.
6. 1387. - Zsigmond magyar királlyá koronázása (620 éve)
1437. - Zsigmond halála (570 éve)
7. Kiss Sándor és Vadász György alkotása. - 1988.

A megfejtések leadhatók könyvtárunk felnőtt részlegében,
vagy elküldhető e-mail címünkre:
K0155@koznet.hu. Határidő: 2007. április 30.
Gratulálunk a helyes választ beküldő Olvasóinknak!
Közülük - sorsolással - könyvjutalmat nyertek:
Kürti Zoltán
Sándor Judit

Pásztó, Táncsics M. út 68.
Pásztó, Cserhát lkn. 10.

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

KÖZÉLET

2007. április

5

Jó hírünk a világban – Gaál István

KÉPÍRÓI MESTERSÉG ÉS EGYÉB FORTÉLYOK
Rendhagyó órát – mit órát, órákat! – tartott a Kárpát-medencei Mikszáth-napok keretében a magyar filmtörténet élő
óriása, Gaál István a pásztói középiskola – stílszerűen – róla
elnevezett termében. Előadása két fő vonal mentén mozgott:
a világhírű rendező először elemezte, értékelte a Mikszáthművek képi megjelenítése elnevezésű pályázatra érkezett pályamunkákat, majd kulisszatitkokat árult el két klasszikus, a
Sodrásban és a Gyökerek felépítésével, képi megoldásaival és
üzenetével kapcsolatban.
Oly kevesen maradtak a nagyok. Akik kezében, agyában,
sőt izmaiban kelt életre a modern magyar film. Gaál István
közéjük tartozik. Az értéket teremtők közé. Különös bája van
annak, amikor az ember vele
beszélget, amikor hallgatja a
történeteit, amikor figyeli szinte
minden mozdulatát. (Ilyen lenne egy diskurzus Mikszáthtal
is?) Néhány vendég és az iskola
vagy huszonöt tanulója átélhette mindezt április 13-án, úgy 9től 11.45-ig.
Négy kisfilmet elemzett,
etűdöket, amelyek a pályázatra érkeztek. Olyan hozzáállással foglalkozott erényeikkel és
hibáikkal, jó és rossz megoldásaikkal, ötletes és kevésbé ötletes megoldásaikkal, amely példamutató lehet bárki számára.
Nem felelőtlenül, ide-oda kapkodva, a műveket felületesen
ismerve beszélt. Nem. Minden filmkockára pontosan emlékezett. Még a legsikerültebb
alkotást magáénak tudhatók
számára is volt mondandója.
Közben, persze, emlékeket idé-

zett. Az egyik legjobb „sztori”
az volt, hogy ő babakocsiból filmezett, sínek helyett így oldva
meg a fahrtot. A jelenlevőknek
elmondta, pontosabban megmutatta kamerakezelési technikáját is. Nem feledkezett meg
arról sem, hogy a felnövekvő új
„filmes” generációt tanácsokkal
lássa el, kiemelve a motivációjuk fontosságát.

Az előadás második részében
saját filmjeiről szólt, illusztrálva a feszültségkeltés módszereit, a plánok fontosságát és lehetőségeit, a vágás és a montázs,
kép és hang összefüggéseit. A
Sodrásban első húsz perce forgott. Elmondta, miért sikerült
felhőtlenebbre az expozíció, s
hogy mennyiszer kellett vágnia
a filmet, hogy a néző ne emlékezzen, melyik fiatal is marad
lenn a víz fenekén. Szintén ezen
a részleten mutatta be a „suspense” jelenségét. S hogy mi a
film üzenete – ezt is megtudhattuk: a fiatalok számára az eddigi gondtalan ifjúkor véget ér a
sajnálatos halálesettel…
A Bartók-filmből, a Gyökerekből a Concertót választotta.

„Állandóan tér és idő vesztésben vagyok, erről szól az én képírói életem, de gondolatban a Mátrát és Pásztót járom...”

Bemutatta, miként kell ellentétet alkotni a rideg amerikai felhőkarcolók és a Székelyföld képei között. Miként kell képet
zenére komponálni. S megemlítette (megmutatta) azt a „kegyelmi pillanatot” is, melynek
során sikerült egy körsvenkkel
felvennie a Csíki- és a Gyergyói-havasokat, a Kárpátokat
és a Hargitát. A környékbeliek
megerősítették: ebben a csodálatos látványban még senkinek
sem lehetett része. Csak neki.
És nekünk, akik bármikor megnézhetjük ezt a film harmadik
részében.
Végül felhívta a figyelmet
arra, hogy az újítást nem a formában kell végrehajtani, hanem
a tartalomban, s az, ami egy
filmben a keretbe kerül, igazán
fontos. Nagy kár, amiért ezzel
korunk médiasztárjai nincsenek
tisztában. Csak sajnálhatjuk azt
is, hogy egy ilyen művészt (bár
nem szereti ezt a titulust) ez a
rossz kor feledni enged.

„Változatok Rómára”
2007. március 19-én ünnepélyes keretek közt nyílt
meg Gaál István Kossuth-díjas képíró fotókiállítása. Gaál
István 1959-ben kapott először olaszországi ösztöndíjat a
római filmfőiskolára. Már ekkor beleszeretett az örök városba, ahová azóta is többször
visszatért, kezdetben tanulni,
majd tanítani.
A Pásztói Múzeumban megrendezett kiállítás anyagát
ezek a fotók képezik.
A tárlatot Becsó Zsolt a
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke és Sisák
Imre Pásztó polgármestere nyitotta meg.
A fotók Gaál István számára

csupán a film vázlatai, tanulmányok a nagy alkotásokhoz, hiszen - ahogy ő mondta-, az állóképeken tréningezve tanulta
meg a képépítés rejtelmeit. Ám
ezek a képek magas színvonalú
alkotások, önállóan, a film ismerete nélkül is megállják helyüket. Rómát, kedvenc városát, nemcsak a történelmi falain,
ókeresztény és reneszánsz épületegyüttesein, elegáns lépcsőin keresztül mutatja be, hanem
a szűk sikátorokban bandukoló emberek, a száradó ruhák, az
árusok, a cipészek által emberközelivé tudja hozni ezt az ezerarcú várost. Szinte egyetlen nap
történései is lehetnének e képek,
benyomásai Rómáról.

A kiállításmegnyitón Gaál
István Római szonáta c. filmjének
levetítésére is sor került. E sorozat
folytatásaként és ezzel a rendezvénnyel párhuzamosan látogatható Nógrád Megye Önkormányzatánál is Gaál István fotókiállítása.

Ugyanezen a héten, március
23-án Kecskeméten a Magyar
Fotográfiai Múzeumban Sára
Sándor nyitotta meg a Gaál István fotóiból rendezett életműkiállítást.
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Margitunk nem eladó!

Tovább harcolunk a kórházért
Pusztának kiáltott szó maradt a „harag napján” elhangzott másfél ezernyi tiltakozó hang
és aláírás, hiszen sok társával egyetemben a Pásztói Margit Kórházat is zsugorításra kényszerítette a kormányzati akarat. Az csupán csekély vigasz lehet a protestálóknak, hogy az egészségügyi reform zászlóvivője, Molnár Lajos már elmenekült a süllyedő hajóról. Ugyanakkor városunkban a közelmúltban lábra kapott privatizációs és megszűntetős rémhírek igen felkavarták
a lakosságot. A baljós hírek nyomába eredve a legilletékesebbet, dr. Poczek Tibor igazgató főorvost kereste fel lapunk munkatársa.
A hónap elejétől csupán
húsz aktív belgyógyászati ággyal
működik tovább a szakmailag és
építészetileg is nagy értékű gyógyító intézmény – nyilatkozta a
kórházigazgató. – Közelmúltban még 175 ágyból 125 volt
az aktív és 50 a „krónikus” – ebből 20 a rehabilitációs, 20 krónikus és 10 ápolási férőhelyünk
volt. Ám az arányok kedvezőtlenül tolódtak el. Az aktív ágy
fogalma szerint a beteget tudjuk kezelni a tényleges megbetegedéssel, szülészeti ellátással, sebészeti beavatkozással. A
krónikus ágy pedig azt jelenti,

jon emberhez méltó gondoskodást élete alkonyán.
A pásztói kórházban a jelenlegi kormányzati döntés szerint
20 aktív - csupán belgyógyászati - ágy maradt a125 helyett. A
rehabilitációra szánt ágyak száma 75, a krónikus ágyak száma
70, míg az ápolási férőhely 10
ágy. Volt 175 ágyunk és maradt
is175, de micsoda különbség.
Előreláthatólag - a finanszírozási különbség miatt - 300-350
millió forinttal kevesebb marad
a működésre és gyógyításra.
- Tehát nem kerül lakat a
kórházra?

hogy az orvosi beavatkozáson
már túlesett beteg inkább ápolásra, illetve rehabilitációra szorul, hogy mielőbb visszatérhessen a normális életvitelébe, vagy
családi ellátatlanság miatt kap-

- Természetesen nem kell
bedőlni a pletykáknak. A kórház nem zár be. Van ellátás a
megszokott magas színvonalon.
Két osztályunk, a sebészet és a
szülészet nőgyógyászat valóban

Mi lesz veled egészségügy?
A 2002-es és a 2006-os parlamenti választások is úgy hozták, hogy MSZP-SZDSZ-es
kormánya lesz négy esztendőn
át hazánknak. El is kezdődtek a koalíciós tárgyalások és
a szabaddemokrata elnök már
első nyilatkozatában leszögezte, hogy csak akkor hajlandó az
SZDSZ a koalícióra, ha a magyar egészségügyet privatizálják, valamint létrehozzák a több
biztosítós rendszert.
A kórházi reformnak nevezett programot már megszenvedtük, tehát már jöhet is a
több biztosítós rendszer. Igen
ám, de az SZDSZ elnöke nem
vállalta tovább a pártvezetést és

még a frakció vezetésről is lemondott. Vele tartott a szintén
szabaddemokrata egészségügyi
miniszter is, miután „…megtette kötelességét”. Osztom azt a
véleményt, hogy ezek a személyek most már nyíltan részt vállalhatnak a magyar egészségügy
privatizációjában és már semmit nem vethetnek a szemükre, sőt bántódásuk semmi sem
esik. Nyugodt szívvel vásárolhatják fel a gyógyüdülőket, a
gyógyfürdőket, hiszen ezekben
a létesítményekben ők a szép
jövő képét, a gazdagságot látják, ahol mesés vagyont tudnak
felhalmozni. Az ilyen és hozzájuk hasonló emberek fogják

megszűnt önálló osztályként,
- A kikényszerített átalakuám a járó betegeket itt azóta lás óta már milyen tapasztalatoszakrendelés szintjén látjuk el: kat szereztek?
SEBÉSZET:
hétfőtől-csütörtökig 		
pénteken 				

8.00 - 18.00 óra között
8.00 - 14.00 óra között

NŐGYÓGYÁSZAT:
hétfőn 				
kedden 				
szerdától-péntekig 		

7.30 - 17.30 óra között
7.30 - 16.00 óra között
7.30 - 15.30 óra között

Ez utóbbi szakellátás keretében terhes tanácsadás, nőgyógyászati vizsgálatok és ultrahang, magzati szív ultrahang,
klimax vizsgálatok, osteoporosis rendelést végzünk ambuláns
szinten. Jó hír, hogy jelenleg pályázunk az „egynapos sebészet”
lehetőségére. Így jó esélyünk
van arra, hogy módunk lesz
majd általános sebészeti, szülészeti, nőgyógyászati, ortopédiai, szemészeti és traumatológiai
műtéti beavatkozásokra is.
- Belgyógyászat?
- A belgyógyászaton 24 órás
az ellátási ügyelet, de a korábbi 70 aktív ágy helyett csak 20
férőhelyünk maradt. Sajnálatos,
hogy a telítettség miatt vannak
olyan esetek, amikor a műtétre
és a kezelésre szorult betegeknek Salgótarjánba kell menni.

- A legjobbat szeretnénk
kihozni a megmaradt lehetőségeinkből. A nehéz gazdasági helyzetben is legfontosabb a
működőképesség megtartása,
valamint a megszorítások lehető legkevesebb kárral történő
átvészelése. Bízunk benne, hogy
a közeljövőben kedvező elmozdulás lesz a hazai egészségügyben. Keményen dolgozunk és a
20-ról 75 ágyra bővült rehabilitációs részleg már csaknem teljes kapacitással végzi a gyógyító
munkát. A szakrendeléseken továbbra is a legmagasabb szinten
biztosítjuk az ellátást járó betegeink számára. Bár egy „kis csatát vesztettünk”, de nem adjuk
fel a küzdelmet a kórház megmentéséért.
sz.p.

majd a több biztosítós rendszert
is élvezni, mivel módot ad nekik az állami források megfejésére. Mi munkáspártiak már jól
ismerjük ezeket a törekvéseket
és már korábban is kezdeményeztünk egy ügydöntő népszavazást, de sikertelenül. Az urak
tovább gazdagodnak a mi befizetett pénzünkből, miközben
megpróbálják ellehetetleníteni
a mi kórházunkat is, amit majd
szép lassan magánkézbe csúsztatnak. A jelenlegi kormányzatról tudjuk, hogy csak csaját
párttársaik érdekeit nézik és a
holdudvarukba
betelepedett
vállalkozókat juttatják állami
munkához, tehát pénzhez, amiből a pártkasszába is csordogál
bőséggel.

A munkáspárt ezeket az akciókat mélységesen elítéli és
mind addig harcol, keresi a nép
igazát, amíg ilyen dolgok előfordulhatnak.

Oláh Ferenc
MKP városi elnök

SZOLGÁLTATÁS
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„Kertész leszek, fát nevelek…”

Virágos ünnepi készülődés

Az ünnepek azért nagyszerűek, mert mások, mint a
hétköznapok. Ilyentájt ünnepelt és ünneplő is a legszebb
ruháját ölti fel méltóan a jubileumhoz. Városunk valóban büszke lehet történelmi hagyományaira és arra a
megszépült környezetre, amiért olyan sokat tett a Darázs
János ügyvezető igazgató által koordinált remek kis csapat. Igen, az övék valóban a
mindannyiunkért végzett csapatmunka és a Pásztói Városgazdálkodási Kft. kollektívája
kiválóan teljesít. Minden nap
meggyőződhetünk róla, hogy
egyre több és szebb park, virág és közkert gyönyörködteti
a szemet az ünnepi készülődés
heteiben.

A cégvezető Darázs János
igazi úriemberként a hölgyeknek adja át a tájékoztatás jogát,
hiszen Pásztor Józsefné, avagy
- ahogy mindenki nevezi - Rozika az igazi daduskája a város
parkjainak és virágos kertjeinek. Rozika néni a gazdasszony
büszkeségével mutatta meg lapunk munkatársának a tavaszi
napsütésben virágba boruló ünnepi városköntöst.
- Tényleg dolgos és lelkes kis
csapat jött össze a nagy készülő-

désben. A lányok és a fiúk szívügyüknek tekintik, hogy szebb
legyen a város és persze munkabér is jól jön a családi kasszába.
A Városgazdálkodási Kft. ebben az esztendőben is remekül
él a közmunkaprogram kínálta lehetőségekkel. Jelenleg is 15
fő szorgoskodik a közterületek
rendbe tételével és a parkok virágoskertté varázsolásával. Sajnos nem mindig becsülik meg
a munkánkat, de hát mit lehet
tenni. Az ünnepre 25 virág-

láda, 4000 tő árvácska, rózsatövek, valamint tulipánok százai
és még sokfajta növény gondoskodik az ünnepi koszorú színes
bokrétáiról. A növények igen
hálásak a permetezésért, műtrágyáért és a három éve hordott
erdei talajért. Jelenleg a Városházánál, a Francia Intézetnél, a
gimnáziumnál és a Nagymező
utcában dolgozunk mi lányok,
míg a fiúk a főutcán nyírják a
fákat. Ígérjük, hogy valóban
szép lesz a városunk az idén is.

KULTÚRA

2007. április

„A vers szívből ered, és szívhez vágy újra repülni.”

A Költészet Napja 2007.
Az ez évi Költészet Napját a 600
éves városévforduló jegyében
szerveztük és szívtől szívhez érő
versekkel köszöntötték a pásztóiak városukat.
Úgy érezzük, hogy e szép tavaszi versünnep méltón illeszkedik az évfordulós városi programok sorába, hiszen a költészet
hivatása „fényességet vinni az

emberi szív mélységeibe”. Ezt
a fényt az ünnepi délutánon a
pásztóiak több generációját képviselő versmondók nyújtották
át: a legkisebbektől kezdve az
idősebb felnőtt nemzedékig.
Sok kedves vendég elfogadta
a városi könyvtár meghívását és
valamennyien együtt ünnepeltük Pásztót, a 600 éves várost.

Büszkén és örömmel ünnepeltünk, hiszen 1407 áprilisában
Zsigmond király Budával egyenlő városi- és vásártartási jogokat
adományozott Pásztónak, - és ez
nem kis tisztesség! Mi, a kései
utódok tisztelgő főhajtással köszöntjük városunkat, mely évszázadokon át otthont adott és
ad az itt élőknek.
Legelőször a kicsik, az óvodások verseltek. Ők azok, kik
életkoruknál fogva a legtávolabbi jövőbe vihetik át a költészet
üzenetét, és vihetik tovább városunk szellemiségét.
Gömöri Bálint és Giezinger Patrik a Százszorszép Óvodából, Kelemen Inez és Barcsik
Anna a Hétpettyes Óvodából
elragadó kedvességgel szavaltak
a szépszámú hallgatóság előtt.
Az általános iskolásokat
képviselő versmondók a Dózsa
és a Gárdonyi iskola diákjai voltak : Szőke Regina, Till Anilla,
és Deák Dávid, Mikó Norbert.

9
Nagy költőink csodaszép verseit
nyújtották át a közönségnek.
Az irodalmat, a művészeteket ápolók közössége Pásztón az
Athéné Alkotó Kör. Középiskolás és felnőtt tagjai nyújtottak
át egy csokrot alkotásaikból az
ünnepi műsorban: Balázs Ágnes, Orosz Gergely a Mikszáth Kálmán Gimnázium diákjai,
és Szabó Zoltán, Makuch Mihály, Karaffa Gyula és Szvíta,
valamint Zsiga Lajos – a felnőtt
korosztály képviselői. Hallgatva
őket éreztük, Pásztón a gazdag
múlt értékes jelent hordoz!
Az irodalmi műsor zárásaként
Bogácsiné Szóda Kelemen Klári
néni egy versével idéztük emlékét, hadd köszöntse ő is szeretett városát az évfordulón.
Az ünnepi délutánt Sturmann Jenőné és tanítványai:
Lukács Bálint és Hornyánszki Adél zenei játéka tette még
fénylőbbé.
Köszönjük valamennyi szereplő és felkészítő közreműködését!
A Teleki László Városi
Könyvtár kollektívája nevében:
Gerhát Gyuláné

Csohány Kálmán: A magam módján magamnak

Pásztói Hírlap ajándéka

Könyvbemutató a
Csohány Kálmán Galériában

Rendhagyó magyar óra

A Mikszáth Társaság kiadásában az elmúlt hetekben jelent meg
A magam módján magamnak című kötet, mely Csohány Kálmán
grafikusművész jegyzetfüzetének kiadása.
Április 2-án, Csohány Kálmán halálának 27. évfordulóján tartottuk e könyv bemutatóját a Csohány Galériában. A nagy érdeklődésre számot tartó könyvet Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, a Mikszáth Társaság elnöke mutatta be a közönségnek.
Csohány Kálmánné elmesélte a Jegyzetek címet viselt kis füzet
történetét, melyet férje az íróasztal fiókjában őrzött, s ha gondolatai, vagy érzései kikívánkoztak belőle, ebbe a füzetbe jegyezte fel.
A rendezvényen közreműködtek a Mikszáth Kálmán Gimnázium
diákjai illetve igazgatója, Herczegné Varga Ilona, akik a könyvből
Csohány Kálmán saját verseit olvasták fel.
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„az ember úgy elaljasult”

Nem szabad felejteni!
- Egész Európában, így
szűkebb pátriánkban is megemlékeztünk április 16-án a
Holocaust Napjáról, hiszen a
városból és környékéről is sok
ártatlant hurcoltak a gázkamrák poklába – „...1944-ben fekete volt a tavasz, a nyár, az ősz
és a tél is. Tavasszal Magyarország elvesztette nemzeti függetlenségét. Az egymás érdekeit
1939-ben még paktumban rögzítő, Lengyelország fölosztásáról titkos záradékban egyezkedő
náci Németország és a Szovjetunió akkor már évek óta élethalálharcot vívott egymással. Európa nagy részéhez hasonlóan
abban az évben Magyarország is
összecsapásuk színterévé vált.
A náci, majd a szovjet megszállás, a fölmérhetetlen háborús
pusztítások, a bombatámadások, az erőszak és a fosztogatások, mindazok a közös szenvedések, amelyeket a világégés
során elszenvedni kényszerül-

tünk, mégsem olvasztották,
mert nem olvaszthatták egybe
a magyarságot. Mert a közösen
átélt katarzis csak akkor működhetett volna egységesítő erőként,
ha nem történik meg - Pilinszky szavával - a század botránya.
Az a botrány, amely az egész 20.
századi emberiség, az egész civilizált Európa sorsát meghatározta. Ha nem történik meg az,
hogy a megpróbáltatásokkal terhes hónapokat megelőzően magyar polgárokat, magyar zsidó és
cigány polgárok százezreit a náci
eszméknek behódolva kitaszítják a nemzetből.
De megtörtént, aminek
nem lett volna szabad. Pusztán
származásuk miatt arra ítélték
honfitársaink egy részét, hogy a
magyarság többségétől elkülönülten, a nácik által az európai
zsidóság számára kitervelt, cinikusan Endlösungnak, végleges
megoldásnak nevezett gyilkos
politika martalékául essenek.

Ami a második világháború
alatt az európai zsidósággal és
1944 vészterhes hónapjaiban a
magyar zsidókkal történt, arra
nincs mentség, nincs magyarázat. Hiszen fiatalok és öregek,
asszonyok és kicsiny gyermekek
vonultak a sorban, batyukkal a
hátukon és rémülettel a szívükben. Ez nem csak a zsidóság tragédiája. Ez Európa tragédiája.
És Magyarországé is. Magyar
tragédia és európai is. Hiszen
Európa nácik által uralt országaiban hasonló módon bántak

a zsidó polgárokkal. Mindenhol
kirekesztésre, jogfosztásra, deportálásra, halálra ítéltettek.
1944 magyar zsidó tragédiájában magára ismernek tehát
Európa zsidó és nem-zsidó közösségei is. Mert mindenhol vétettek a szolidaritás és a testvériség ellen. A közösen megélt
európai zsidó sors európai tragédiává, Európa tragédiájává tette
a soát, a holokausztot. Európa
közös élményévé a botrányt,
hogy mindez megtörtént, hogy
mindez megtörténhetett...”

Íróink nyomdokán

Irodalmi kirándulás a
történelmi Nógrád-megyében

Iró óriásaink nyomdokán
április 12-én reggel 26 fővel indultunk irodalmi – történelmi emléktúránkra, hogy nem
csak térben de időben is nagy
utat tegyünk meg az elkövetkező néhány óra alatt. Nógrádmegyében még nem, vagy csak
átutazóban járt vendégeink
számára már a táj is lenyűgöző volt. A dombok ölén elnyúló apró falvak, a virágzó fák és
színes-ünneplőbe öltözött ker-

tek, a még meg-megőrzött kontyos palóc házak és a dombtetőn magasodó templomok a
táj legszebb arcát mutatták, eltakarva a „görbe ország” rossz útjait, infrastrukturális hiányosságait, s megszépítve még
a szegénységet is. Mikszáth Kálmán alakját, életének színterét a
szklabonyai szülőház és a horpácsi „kiskastély” felkeresésével
idéztük meg. A kiállított tárgyak, a korabeli fényképek csak

a látványt adták. Szellemét a
múzeumban található rövid írásai s a magunkkal hozott s felolvasott novellarészletek idézték
meg. Mi láttuk a horpácsi kúriát, az író pedig láttatta a fát,
amely alatt – mint szerte az országban számtalan helyen – Rákóczi pihent, a földet, amelyen
gyomnövény terem(„nem szereti a marha, de az a marha baja”
- Mikszáth) s a kert egy darabját, mely valaha temetőnek szolgált. A vendég gyerekek leülhettek a bronz – Mikszáth mellé a
padra, fényképezkedhettek és az
ámbitusról, mint annak idején
az író, most is beláthattak a közeli konyhák fazekának fedele
alá. Kétszáz évi mozdulatlanságot érzett át a látogató.
S felkerestük Madách életindulásának színterét a sztregovai kastélyt és a csesztvei kúriát, ahol 9 többé-kevésbé boldog
évet töltött az akkor még fiatal
író-politikus.
Zárt, szigorú, letűnt világ
tartozékait, melyek értéket hoz-

tak létre és Ádámokat neveltek.
Nem csak a falak adta ünnepélyesség, de a Tragédia díszleteit, képi értelmezéseit bemutató kiállítás is magával ragadta
vendég kollégáinkat s a gyerekeket is. S a közel 160 éve íródott sorok, melyekben Madách
Csesztvét mutatja be, mintha
csak az imént keletkeztek volna, annyira egybevág a látvány
és a hallott szó.
A történelmi ismertetőket,
irodalmi felolvasásokat, közös
főhajtást jelentő koszorúzásokat hollókői barangolással zártuk. Volt a tájház udvarán kukoricapattogtatás szabadtűzön,
megismerkedhettünk a fonás
nehézségeivel (ám a fonóbéli
udvarlások izgalmával is) és volt
„beöltöztetés” is, természetesen
palóc nóták kíséretében.
Vendégeink elégedettségét a
jól összeállított program s a hely
szellemének némi átélése adta, a
miénket pedig az, hogy legalább
a múlt gazdagságát meg tudtuk
mutatni.

JÓTÉKONYSÁG
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A fény jótékony mesterei

Felelősséggel a közösség életében

Az osztrák tulajdonú EGLO
Magyarország Kft. már 1993
óta tevékeny és aktívan cselekvő részese Pásztó életének. A
cég 2006-ban 1,5 milliárdos
beruházással valósította meg az
Európában is egyedülálló és a
legmodernebb technikákat felvonultató logisztikai központot. A különleges magasraktár
által kibővült kapacitással az
EGLO több, mint 3500 féle
termékét szállítja ki mintegy
30 ország vevői számára. A számok nyelvén szólva mindez két
és félezer köbméternyi kimenő
áruforgalom lebonyolítását jelenti pontos időbeosztásban.
A világszínvonalú termékeiről
híres EGLO-t nem véletlenül
tartják a fény jótékony mesterének, hiszen az elmúlt évben 17
milliárd forintos forgalmat bonyolító cég immár másfél évtizede karitatív támogatója a
pásztói rendezvényeknek, intézményeknek, sport és civil egyesületeknek, a kórháznak, valamint a tűzoltóságnak.
A szeretet ünnepén – minden évben - a cég 350 dolgo-

zója közösen, bállal ünnepli a
Karácsonyt, ahol jótékony hagyományként a tombolasorsolás teljes bevételét a helyi szervezeteknek,
programoknak
ajánlják fel. Az elmúlt esztendő végén összegyűlt adományt
egy, a közelmúltban rendezett
sorsoláson Fortuna kegyeiből a
pásztói óvodák nyerték el. Az
EGLO vezetése az eddigi gyakorlatnak megfelelően a tombolabevételt további adomán�nyal kerekítette ki, amely ezáltal
félmilliósra kerekedett. Az ös�szeget a közelmúltban adták át
az óvónéniknek Sulyok Krisztina és Bernhard Lechner az
EGLO Magyarország Kft. ügyvezető igazgatói.
Már csak azért is szerencsésnek mondhatják magukat az
ovisok, hiszen tavaly is jelentős
segítséghez jutottak már ugyanebből a forrásból. Az átadást követő kis házi ünnepségen Sárik
Jánosné vezető óvónő elmondta, hogy a tavalyi adományt a
Százszorszép Óvoda játszótérének korszerűsítésére fordították a
gyermekek legnagyobb örömére.

11

OKTATÁS

12

2007. április

A város jubileuma jegyében

Kárpát-medencei
Mikszáth-napok Pásztón
A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium az
író születésének 160. évfordulója alkalmából rendezett
a prózamondók számára bemutatkozást, a Mikszáth művek illusztrációiból kiállítást
és versenyt, a Mikszáth művek
képi megjelenítéséből bemutatót valamint irodalmi tanulmányutat a történelmi Nógrád
megyében, valamint irodalmi,
irodalomtörténeti versenyt.

minél többet Mikszáth Kálmán
műveiből, melyekből érezni lehet azt a friss fuvallatot, azt a
mély emberismeretet és emberszeretetet, melyet a faluja egyszerű népe iránt érzett
Herczegné Varga Ilona igazgatónő köszöntőjében annak az
örömének adott hangot, hogy
a történelmi Magyarország sok
településének
középiskolásai
elfogadták a meghívást és Székelyudvarhelytől Kassáig, Losonctól Füleken át Dunaszer-

A Mikszáth-napi ünnepi
rendezvényen Sisák Imre polgármester úr köszöntötte a vendégeket és résztvevőket, mindenkit
arra biztatva, hogy olvassanak

dahelyig ill. Szőgyénig valamint
budapesti, szécsényi, kecskeméti, salgótarjáni szegedi és természetesen pásztói diákok is részt
vettek a prózák bemutatásában

Sok éves hagyomány folytatódott ebben a tanévben is –
április 12-13-án.
Az első napon a Belgiumból érkezett fiatal színjátszók
előadását láthatták a magyarfrancia kéttannyelvű tagozaton
tanuló diákok, majd aznap éjszaka francia nyelvű filmeket
tekintettek meg a kollégium
társalgójában.
A második napon a tagozat tanárainak vezetésével érdekes, játékos, tanulságos programokon vehettek részt a tanulók:
megismerkedhettek a színjátszás
alapjaival, a vulkánok működésével, a speciálisan francia játék – a petanqne – szabályaival.
Nagy sikere volt a számítógépes
vetélkedőnek, a matematikai játékos kísérleteknek, az irodalmi
és a szürrealista irodalmi körnek
valamint a sanszon klubnak.

„Vidám balga belgák”

és a művészeti ill. történelmi
pályamunkák elkészítésében. A
rendezvény mintegy nyitánya
lehet a várossá nyilvánításának
600. évfordulóját ünneplő városi programsorozatnak. Ebből
az alkalomból kiírt Zsigmond
és kora című pályázatra is érkezett értékes pályamű.
Az intézmény nevelőtestülete azt szeretné elérni, hogy a
Mikszáth-napokon igazi ünnepet ülnénk: az irodalom, a művészet, a szépség, a tehetség, az
igazi értékek ünnepét. Ahogyan
a nagy Palóc is írja „A szerencsének a lakása a munka – csupán ott lehet megtalálni, „ így
a tehetség kibontakoztatásához
és az igazi értékek megteremtéséhez is komoly munkára, van
szükség. Ennek a munkának az
eredményében gyönyörködhetünk ezen az ünnepen.
A köszöntők után Mikszáth
Kálmán, Lázár Ervin, Tömörkény István és a Nógrád megyei
Kelemen Gábor novelláit hallhattuk Földi Nikolett (Dunaszerdahely) Jakab Zsófia (Szé-

Frankofon napok a gimnáziumban

csény), Kállai Vivien (Budapest)
Koronczi László (Fülek), Szepesi Krisztina (Kassa), Orosz Gergely (Pásztó) Rozsnyai Zsófia
(Szeged) és Hódi Viktória (Szeged) előadásában ill. Szegedi
Alexandra (Salgótarján) palóc
népmesét mondott, mindenki örömére. Dr. Havas Judit
előadóművész és irodalomtörténész minden prózamondó
előadását személyre szólóan értékelte és a prózamondás nagyon hasznos mesterfogásaival
ismertette meg a résztvevőket.
Mikszáth és kora címmel
Dr. Alexa Károly irodalomtörténész értékes gondolatait hallhattuk, melyek rávilágítottak
arra, hogy Mikszáth művészetére milyen hatással volt a történelmi kor, amelyben alkotott.
Jurecska Attila Budapestről rövid előadásában bemutatta a Polgárosodás, városfejlődés a Zsigmond kori Felvidéken
című dolgozatát, majd a közönség megtekintette Mikszáth néhány művéből készült filmetűdöket.
Húsvét után a Mikszáth
Kálmán Gimnázium Francia
Tagozatán a Frankofon nap keretében egy belga egyetemistákból álló színjátszó csoportot látott vendégül.
7 színész és 2 rendező érkezett Pásztóra akik a francia tagozat egy tanárnőjével, Maité
Desguin-nek való korábbi ismeretségük alapján vették fel a
kapcsolatot iskolánkkal. Márciusban az itteni diákok vettek
részt Louvain-la-Neuve-ben egy
színjátszófesztiválon így most
ők fogadhatták belga társaikat.
A csoport Pásztón, majd
másnap (április 13-án) a budapesti Francia Intézetben adták
elő Feydeau Vadász Úr című
darabját, amely nagy sikert aratott a diákok körében.
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Együtt, vidáman, könnyebb

Diáknapok a Dózsa Iskolában
Sok más hagyományunk
mellett 2007. március 27-2829-én sor került a Dózsa Napok lebonyolítására. Hogy ez
mit takar? Vidám és komoly
feladatokat egyaránt. A 8. osztályosok egy napra „birtokba
veszik” iskolájukat. Kiválasztják maguk közül. ki legyen a
diákigazgató, és az osztályok
programokkal készülnek erre
a napra.

27-én hangzottak el a kortes
beszédek, az aula megtelt plakátokkal, feliratokkal. A tanulók
már ezek alapján is választhattak, de a kortes beszédek, programajánlások után Fekete Valter
8.c osztályos tanuló mellett tették le voksukat. Igazgatóhelyettesek – akiknek szintén nívós,
érdekes ajánlatuk volt – Babják
Georgina 8.a és Csontos Katica 8.b osztályos tanulók lettek.
Igazgatónőnk, Szivák Ilona, átadta az iskola kulcsát és másnap
beköltözhettek az igazgatói iro-

dába. Ez a hely munka, szervezés, feladatok megbeszélése, a
végrehajtás, jutalmazás a 8. osztályok közös tevékenysége volt.
Ez a nap rádöbbenti a gyerekeket, hogy ez nem könnyű feladat. A bohóságok és engedmények színessé tették napjukat. A
tanórákat ezen a napon diákok
tartják. Az osztályok nagy része
felkészülten, megfelelő fegyelmezettséggel „engedelmeske-

dett.” A félórás szünetek, fergetegesek voltak. Szépségverseny,
tanár-diák kosármeccs, dekázás,
gofri evés, kólaivás, grimaszverseny, limbó… sok gyereket vonzott, és szívesen vettek részt ezeken a bolondos versengéseken.
Sajnálták visszaadni a kulcsot,
nagyon jól érezték magukat, a
nevelők is sikeresnek találták
idén is a fordított napot.
A DÖK napon (29-én) tanítási szünet van.

Ez a nap az osztályok közötti versengések napja. Előzetes
feladatok, kis készülődés a velejárója. Plakátokat készítettek
a szemetelés ellen, amit kiállítottunk az aulában. Könyvtári
és számítógépes ismeretekben is
jeleskedni lehetett. A nap kezdete a diákparlament volt. Sok
kérdés elhangzott iskolai életünkkel kapcsolatban, amire az
igazgatás és a szaktanárok próbálták megadni a választ. Innentől csak játék volt. A zsűri
értékelte az osztályok által ké-

szített emlékkönyveket. Bicikli ügyességi verseny, kézilabdameccs, március 15-i ismeretek,
puzzle, énekek, szerelmi vallomások kacagtattak meg bennünket. Az évfolyam győztesek
banánt, narancsot, a többi osztály nagy csomag cukorkát kapott. Eldöntöttük, hogy a továbbiakban is ragaszkodunk
ehhez a rendezvénysorozathoz,
hisz az iskolai élet a tudásról, játékról, vidámságról szól.
Ürmösi Béláné
DÖK vezető tanár
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Tanulva játszani, játszva tanulni

Pásztói sikerek a területi versenyen

Gárdonyi-napok 2007.

A szorobán képességfejlesztő

A Gárdonyi Géza Általános Iskola életében minden
tavasszal várva várt esemény a
Gárdonyi-napok rendezvénysorozata. Idén is sok verseny,
vetélkedő, előadás szerepelt a
programban az alsó és felső
tagozatosok számára.
Mint mindig, a két hét most
is a nyílt napokkal kezdődött,
amikor is a szülők betekinthettek az iskola és az osztályok
életébe, megnézhették gyermeküket, hogyan szerepel a különböző tanórákon.
Délután a „Paprikajancsi
kalandjai” c. zenés gyermekműsoron szórakozhattak az alsós
diákok. Számukra az első héten
zajlott még az ének verseny és
a szépírás verseny. A következő
héten minden alsós osztály részt
vehetett a tornateremben megrendezett sportversenyen, és az
iskolai könyvtárban zajló olvasásversenyen.
A felsősök a hagyományos
„Illik tudni” c. illemtani vetélkedőre, a „KINCS” c. Móra Ferenc életéről és műveiről szóló irodalmi versenyre, az angol
„London Bridge”, a német
„Rate mal” c. nyelvi, valamint a
„Forog az észkerék”c. matematikai vetélkedőre jelentkezhettek.

A versenyeken kívül részt
vehettünk még különböző előadásokon és kirándulásokon is.
Március 9-én például a Szépművészeti Múzeum Van Gogh
kiállítását tekinthettük meg. Az
egyik délután ellátogattunk egy
frissen megnyílt preparátor műhelybe. Veres Jenő tanár úr előadásán érdekes kémiai és fizikai
kísérleteken csodálkozhattunk.
A 600 éves Pásztó évfordulója
előtt tisztelegve meghívtuk iskolánkban Dr. Valter Ilona régészt. Előadása, ahol a pásztói
régészeti feltárásokról, műemlékekről mesélt, nagyon szép élményt jelentett nekünk. Ehhez
kapcsolódott az idei olvasónapló pályázatunk is. Márciusban
iskolánk minden felsős osztálya
osztályfőnöki, illetve történelem óra keretében ellátogatott a
városi múzeumba és megtekintette Pásztó műemlékeit.
A rendezvénysorozat a március 15-i ünnepséggel ért véget.
A műsort Varga Anett tanárnő
vezetésével a 6.b osztály mutatta be, az énekkart Nagyné Dobrovoczky Adrienn tanárnő vezette.
Köszönjük nekik a méltó
megemlékezést.
DÖK

A pásztói Gárdonyi Géza
Általános Iskolában hosszú
évek óta dolgozunk egy olyan
eszközzel, amely a matematika
tanítás, tanulás folyamatában
éveken át sok-sok téma kön�nyebb, gyorsabb megértésében
nyújt segítséget. Az eszköz
neve: SZOROBÁN, az abakusz
család tagja. Az eltelt idő alatt
bebizonyosodott, hogy a gyerekek körében kedvelt, kiválóan alkalmazható eszköz.
Legszembetűnőbb haszna a
szóbeli számolás terén mutatkozik. A pedagógiai gyakorlat
azt mutatja, hogy a pedagógus
igényessége a szóbeli számolás
terén a gyermekekkel szemben
minden életkorban és osztályban nagyon hasznos. A számolóeszköz sajátosságából adódóan támogat több gyakorlati
megvalósítást, ami ékesen igazolja tanulóink szemében, hogy
a megszerzett tudás a mindennapi élet szükséges velejárója.
Ugyanakkor a szóbeli számolási
készség megszerzése közben fejlődik az emlékezet és a képzelőerő. Az eszközön való számolás
koncentrált és kitartó figyelmet
igényel. A műveletek végzése
során a tanulók finommotorikus mozgása is intenzíven fej-

lődik. Az eszközön manipuláló kéz a figyelem központjába
kerül, ügyesedik, terhelhetősége nő, mozgásának koordinációja más területre is hatással van.
Nagyban hozzájárul a szép íráskép kialakulásához is. A szorobán a gyengébb képességű tanulók számára is biztosítja a siker
élményét, gyorsan és pontosan
számolnak ők is. A jók számára a felfedezés örömét nyújtja.
Minden kisgyermeknek meg
kell adni azt a lehetőséget, hogy
egy jól megválasztott szemléltetőeszköz, a szorobán segítségével megalapozhassa a matematikai tudását.
Iskolánk 7. alkalommal adott helyet a területi szorobánversenynek, melyet az Országos
Szorobán Társaság szervezésében
az alsó tagozatos munkaközösség
rendezett meg. Az idei versenyen
104 tanuló mérte össze tudását
Szécsényből, Balassagyarmatról,
Szécsényfelfaluból, Magyargécről, Bátonyterenyéről, Dorogházáról, Hasznosról és Pásztóról.
Köszönjük a tanulók és a felkészítő tanárok lelkiismeretes munkáját. Örvendetes lenne, ha a következő évben a felső tagozatosok
is még többen vennének részt
ezen a versenyen.

A temetőlátogatás után kulturális programunk a Magyar
Színházban folytatódott, ahol
megtekintettük Tamási Áron
műve alapján az „Ábel” című
színpadi játékot.
A darabban újra és újra felmerült a jól ismert filozofikus
kérdés: „Mi célra vagyunk a világon?” A nagyszerű előadás vé-

gén felcsendült a válasz is.
„Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk
benne.”
Eseménydús délutáni és esti
programot töltöttünk együtt –
diákok, szülők és tanárok – s ismét jó volt felidézni azok emlékét, akikre büszkék lehetünk, s
kiknek emlékét őrizzük, ápoljuk.

Példakép volt az első miniszterelnökünk

Batthyány Lajos emlékére
A Gárdonyi Géza Általános Iskola társadalomtudományi munkaközössége kiemelt
feladatnak tartja évről-évre történelmi és irodalmi nagyjaink
emlékének ápolását.
Azért, hogy a tanulóink
mind mélyebb betekintést
nyerjenek nemzetünk múltjába, március végén egy tanulmányi sétán vettünk részt Budapest belvárosában, - a Fiumei
úton – a Kerepesi Temetőben.
Az utunkon szakavatott idegenvezető kíséretében először
gr. Batthyány Lajos monumentális mauzóleumát kerestük fel,
ahol a mártírhalált halt miniszterelnök születésének 200. évfordulója alkalmából diákjaink
koszorút helyeztek el.
Felidéztük nemzeti gyásznapunk, 1849. október 6-ra emlékét, miként rejtették el a pesti

ferencesek a kivégzett miniszterelnök holttestét a császári titkosszolgálat kijátszásával, s hogyan került 21 évvel később a
koporsó a mai helyére, a Kerepesi Temetőbe.
Ezt követően a magyar kultúra és történelem nagy korszakait felidézve felkerestük többek között a Petőfi család, Jókai
Mór, Ady Endre, Mikszáth Kálmán, Arany János, Vörösmarty
Mihály, Deák Ferenc, Kossuth
Lajos és az 1848-as szabadságharcosok síremlékét.
A patinás temető hangulata
akaratlanul is Ján Kostra sorait
idézte:
„A Kerepesi Temetőben csönd van.
Megkövültek a drámák.
Nehéz kőlap takarja vágyát,
szerelmét, szenvedélyét hűlt szíveknek.”
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Egy múzeológus tollából:

A Gyémánt-fennsík titka
A Chapada Diamantina
(Sapada Diamancsina) Nemzeti Park Brazíliában Bahia Állam
központjában található. Döntő
része 800 -1000 m magasságú
fennsík, melyet főleg a nyugati oldalon meredek falak határolnak. A keleti oldal lankásabb
és innen vágódtak hátra a fennsík legfontosabb folyóvölgyei:
Lençois (Lenszojz), Ribeirāo
(Hibeiraun), Capivara és a Paraguaçu (Paraguaszu). Ide települtek a 19. században a mai
kisvárosok és falvak elődei.
A településeket a gyémántbányászok alapították. Közülük a leghangulatosabb Lenço-

is, ahol az épületek és az utcák
19. századi hangulatot árasztanak. Az egykori bányászváros
ma már a túrizmusból él, de a
környéken még ott vannak az
egykori nyíltszíni bányák sebhelyei.
A Gyémánt –fennsík igazi nedves trópus. A hőmérséklet csak 25 °C körüli és novemberben már kiadós záporokat
lehet átélni. A megázás egyáltalán nem olyan megrázó élmény,
mint nálunk Medárd tájékán.

Az esővíz nem hideg és ha eláll
a zápor pillanatok alatt felszáradunk. A csapadék éves men�nyisége 1000 -2200 mm évente (nálunk 500 -600 mm). Az
esős évszak novemberben kezdődik és az intenzitása márciusig jelentős. Ezután júliusig fokozatosan csökken a csapadék
gyakorisága. A száraz évszak augusztustól októberig tart.
A természetes növényzet az
atlanti esőerdő, a Mata Atlantica (Mata Atlancsika). A nyolcvanas években alapított nemzeti
park és az azt kiegészítő bioszféra rezervátum talán már biztosítékot jelent a további erdőirtások meggátlásához. A valaha
mesésen gazdag állatvilágból
mára néhány olyan rágcsáló és
erszényes maradt, amelyekkel
gyakran találkozhatunk. A rokonaink, a majmok egy része
már a túrizmusból él. Rendszeres koldulók a vendéglátóhelyek
környékén. A Gyémánt –fennsíkon még Onça (Onsza), azaz
jaguár is él, de az is kivételes
szerencse, ha a lábnyomát megláthatjuk.
A Chapadat járva az utazó
gyorsan megtanulja azt a szép
portugál szót, hogy Cachoeira
(Kasoeira), vagyis vízesés. Szinte bármelyik folyóvölgyet követjük legkésőbb egy órán belül
bízvást vízesésben gyönyörködhetünk. Lençois (Lenszojz) városkába érve már a buszmegállóból láthatjuk a település felett
zuhogó Cerrano (Szehanu) fehér függönyét. Közelebb sétálva a víz által simára koptatott
sziklás patakmedret, örvényüstöket, kisebb átmenő barlangokat figyelhetünk meg. A víz
felszínén a szerves anyag olyan
habot képez, mint amilyet a
frissen csapolt sör tetején láthatunk és hörpinthetünk. Ezeket
a kisebb –nagyobb hab –taka-

rókat nevezték a korai telepesek
lepedőknek, ill. Lençois –nak
(Lenszojz), ami azután a városka névadója is lett.
A folyók vizének színe
egyébként sötétbarna, mintha
csak teavíz hömpölyögne előttünk. Ez a szín ugyancsak az oldott szervesanyagtól származik.
Trópusi területen járva általában aranyszabály, hogy élő vízből inni nem szabad és abban
fürödni sem tanácsos. Mindenféle alattomos betegségeket, parazitákat lehet belőlük beszerezni. A Chapada (Sapada) ritka
kivétel. Itt nyugodtan megmártózhatunk a patakok simogatóan langyos vizében, sőt inni is
szabad belőlük. Ahogy a helybeliek mondják, itt bőven van
agua doce (água duszi), vagyis
édes víz.
A Gyémánt –fennsík vízeséseinke királynője a Cachoeira
da Fumaça (Kasoeira da Fumasza), vagyis Füstölgő -vízesés. A
Rio Capivara (Hiu Kapivara)
völgyfőjében a fennsík pereméről aláhulló 340 m magas vízfüggöny látványa leírhatatlan
élmény. Lençoisból két napos
gyalogtúrával érhető el, vagy
egynapos mikrobuszos kirándulással a fennsík Ny-i oldalán
felvő Palmeiras n. kisvároson
át. Utóbbi módon, egy alkalmi csoporthoz csatlakozva sikerült nekem is megközelítenem a

Fumaçat (Fumasza). A csoportban holland, spanyol, portugál
és észak amerikai fiatalok alkották. Jómagam egyedül képviseltem Közép –Európát és egyben a grémium legidősebb tagja
is voltam. És persze egyedül én
használtam hagyományos fényképezőgépet.
A gyalogtúra egy órás kemény kaptatóval kezdődik, de
a panoráma bőségesen kárpótol az erőfeszítésekért. A fennsík már csaknem teljesen lapos
és egy természetes virágoskert
benyomását kelti. Az esős évszak elején virít számos növény.
Az alacsony fákból, fatermetű
páfrányokból és gazdag lágyszárú színtből álló vegetáció egy
évszázadon keresztül a dísznövénykereskedők szabad vadászterülete volt. Pl. a mi virágüzleteinkben kapható Amarillisz is
innen származik.
A fennsík peremére érve a
vezető ráparancsol a társaságra, hogy mindenki legyen fegyelmezett, mert itt egy rossz
mozdulat 350 méteres zuhanást eredményezhet. A vízesés
megcsodálása oly módon történik, hogy a csoport tagjai szépen egymás után lehasalnak és
kikúsznak a szikla peremére,
ahol a vezető biztosításképpen
megfogja a bokájukat. A férfiakét keményebben, a hölgyekét
finomabban.
H.J.
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SIPI-SUPI KFT.
Rendezvények szervezése

• lakodalmak 300 főig, szálláslehetőség
• zenekar teljes körű lebonyolítása
• ballagások, állófogadások
• osztálytalálkozók, bankettek
• vállalati rendezvények

Kitelepüléssel rendezvény Salgótarjánban

Ebédszállítás cégeknek

Salgótarjánban és Bátonyterenyén
• napi 2 féle menü
• saját ételhordóba
380 Ft
• eldobható műanyag edény 460 Ft

Várjuk kedves érdeklődőinket!

Mobil: 20/929-3145

NÓGRÁD MEGYEI ESÉLYEGYENLŐSÉGI
Koordinációs Iroda
“Esélyek Háza – Salgótarján”
Salgótarján, Rákóczi út 36. Tel: 32/620-100, 355, 245, 345 mell., fax: 32/620-145

Általános
információszolgáltatás,
tanácsadás
Hétfőtől péntekig 9.00 – 12.00-ig

Jogi tanácsadás
(Előzetes bejelentkezés alapján)
Szerda 11.00 – 14.00-ig

KIEMELT CÉLCSOPORTOK
•
•
•
•
•
•

Nők
Fogyatékkal élő személyek
Romák
Időskorúak
Gyermekek
Hátrányos helyzetű kistelepülésen élők

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=1117
E-mail: eselyegyenloseg@chello.hu
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Cseke a kerékdoktor
A dolog érdekesség, hogy ez
mind igaz, erősíti meg szavaimat
nevetve Cseke Győző pásztói autószerelő mester az alaposan felszerszámozott Kinizsi utcai műhely üzlethelységében.
A fiatal szakember jótanácsait valamennyiünknek érdemes megszívelni:
- Rendkívül fontos a futóművek jó állapota, hiszen nekünk autósoknak ez teremti
meg a „kapcsolatot” az utakkal. A jól beállított futóművek,
a megfelelő minőségű gumik
fékezésnél, kanyaroknál, nagy
sebességnél vagy váratlan manőverek esetén életet, sőt életeket, valamint milliós értékeket
menthet. Különösen ilyentájt
amikor a téli gumik lassan már
lekívánkoznak a család négykerekű kedvencéről.
- Mit ajánl a mester?
- Úgy vélem, ha valamin
nem, akkor a futóművön és a
gumikon tényleg nem szabad
spórolni. Kicsivel több ráfordítással biztonságosabb az autózás. Cégünk kínálata minden
igényt kielégít, hiszen valamen�nyi világcég márkás terméke
– a Michelin-től a Good Year-

on át a Pirelli-ig az importlistánkon szerepel, sőt különleges
egyéni kívánságokat is ki tudunk elégíteni. A szolgáltatások és terméke színes palettáján
a CSEKE GUMI és FUTÓMŰSZERVÍZ-ben ügyfeleink
rendelkezésére áll alumíniumés lemezfelnik, autó, valamint
motorkerékpár gumik értékesítése, szerelése, centírozása és
javítása. Mindehhez hitelvásárlási lehetőséget biztosítunk a
helyszínen a Kinizsi út 8. alatt.
Természetesen a futómű beállításról – esetleg javításról - sem
feledkezhetünk meg, amiben
számítógépes berendezésünk
garantálja a kiváló minőséget.
- További tervek, különleges
szolgáltatások?
- Bajbajutott autóstársaink számára alufelni javítással,
szükség esetén autómentéssel
szeretnénk segítséget nyújtani.
Számunkra nem csupán a négykerekű járművek a fontosak,
de minden kétkerekű szerkezet
is szakavatott kezekre talál nálunk. Törekszünk arra is, hogy
cégünk a közeljövőben bővíthesse szolgáltatási palettáját az
új berendezések réven.
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Mozduljunk végre!

Oly korban élünk…
Melyben a napi feladatok
mellett kötelességünk értékeket
átmenteni az utókornak, annak
az utókornak, akik értékként
kezelnek olyan szerveződést,
amelyek a civil kurázsit alapkőként teszik helyére megromlott
társadalmunk újjáépítésénél.
A Pásztói Szabadidő Sportegyesület 2oo7-ben két jubileumhoz
érkezett. 1977. augusztus 2o-án
avattuk azt a munkacsarnokot,
amely építő köveit az akkori
versenyzőkkel hordtuk össze az
első szögtől az utolsó kilincsig.
Illik az utókor számára megemlékezni az akkori eseményekről, illik a segítőkről szerényen
szólni, mert másra nem adott
módot korunk „fejlett, öntudatos beállítódása. Egyre még
alkalom lehet az akkori nevek
felsorakoztatásával, akik 1976tól tették a dolgukat sportban,
sportágukban, civil közösség
vállalásban egyaránt.
1997. májusában pár lelkes

fiatal jelentkezett, hogy szeretnének a kosárlabdával foglalkozni, nem csak hobbi szinten,
hanem versenyszerűen is. Ezek
a fiatalok ma az NB II-ben szerepelnek, példájuk nyomán a
megyében még két csapat szerepel női és férfi ágon az egyesület
részéről.
Az ő jubileumi útjuk sem
volt akadálymentes, értékes, kiművelt fők, akik példaként állíthatók korunk zavarodott útkeresői elé.
1977-ben két jogi személy a
Nyikom Sárkányrepülő és Hegyisport Klub és a Pásztói Szabadidő Sportegyesület megalakította a Pásztói Környezetvédő
Csoportot. Az eltelt tíz év értékelését is ebben az évben kell
kiértékelnünk, ki is tenné meg
helyettünk objektíven, majd mi
szubjektíven.
Egyesületünk 2oo6. szeptemberében örömmel kezdett
hozzá a város 6oo éves jubileu-

mi ünnepségsorozatához történő csatlakozás megtételéhez.
Jelen pillanatig nem tudunk
konkrét támogatásról, ettől függetlenül építgetjük a magunk
jubileumi
megemlékezéseit,
szeretnénk tudni, hogy szerves
részesei lehetünk a városi megemlékezéseknek.
Április 29-én „6oo éves
Pásztó” emléktúrát rendezünk
Pásztó 4o,25,15/A, 15/B km-es
távokon. Teljesítmény túráinkon legendásan sok induló szokott részt venni, ezért is szeretnénk a pásztói vendég éjszakák
számát növelni azzal, hogy a városi rendezvényeket is kiajánlva tennénk meg a túrázók felé a
programokat, ha a mai napra az
már a rendelkezésünkre állna.
2oo7. május 3-án 14.oo órakor
a könyvtár nagytermében rendeződik egy környezetvédelmi
konferencia, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Edzőtermünk, amely a Hajós Alfréd út 1. szám alatt található, rendelkezésére áll minden pásztói állampolgár részére.
Különösen a családi hétvégéket
szeretnénk szorgalmazni, hogy
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ezt követően minél több lakótársunk igényévé váljon a sport
által nyújtható élmény, kapaszkodó, életvitel, és nem utolsó
sorban barátságok köttessenek.
A nyitva tartás igényét kérjük a 461-886-os telefon és
fax számon, valamint a o67o/4567284-es mobil telefonon jelezni.
Minden lakótársunknak
kellemes visszaemlékezést kívánunk városunk 6oo éves alapításának emlékére, legyünk méltó utódai elődeinknek, szálljunk
harcba azért, hogy a kórházunk
hiányát egészségünk megőrzésével ellensúlyozni tudjuk.
Illés Rudolf

Zöld Ördögök tánca
Az NBII középmagyarországi C csoportjának felsőházi rájátszásában március hónapban igazi nagyüzem volt. A rájátszás első
hat mérkőzését ebben a hónapban játszotta le a csapat. A felsőházi
rájátszás első két helyezettje feljut a B csoportba. Erre a helyre tulajdonképpen 3 csapat pályázik komoly eséllyel. Az alapszakaszból
hozott eredmények szerint az utolsó 10. helyről indultunk neki a
sorozatnak, de célkitűzésünk az első nyolcba kerülés. Az erőviszonyok alapján nem számítottunk esélyesnek egyik mérkőzésen sem,
de a csapat remek formájának köszönhetően 3 győzelemmel és 3
vereséggel zártuk ezt az etapot. Eredmények:
TFSE – PSZSE-Green Devils
76-80
Legjobb dobók: Markó I. 21/9, Szeles 17/3, Szőllősi 17
Remek mérkőzésen nagyszerű győzelemmel kezdtük a rájátszást.
Az elején sikerült meglepni a sportiskolásokat, a 3. negyedben a
TF egyenlített, de a végén nagy küzdelemben okos és lelkes játékkal sikerült begyűjteni a győzelmet.
PSZSE-Green Devils – Toldy Vizivárosi Hódok
71-80
Legjobb dobók: Markó I. 17/15, Szeles 17/6, Markó A. 12/3
A második feljutó helyre pályázó I. kerületiek ellen nagyon ros�szul kezdtünk, de csak a végjátékban tudott nyerni az esélyesebb
vendégcsapat.
Oroszlányi SE – PSZSE-Green Devils
96-72
Legjobb dobók: Markó I. 24/9, Markó A. 15, Szeles 13/3
Az Észak-dunántúli NBII tavalyi bajnoka a feljutó helyek egyik
nagy esélyese. Otthonában népes szurkolótábora előtt szinte verhetetlen. 50-60 kapott ponttal nyerik a hazai meccseket, ehhez
képest mi 70 pont felett dobtunk és hangulatos mérkőzésen tisztes vereséget szenvedtünk.
PSZSE-Green Devils – Óbudai Kaszások II. 82-102
Legjobb dobók: Szeles 15/9, Markó I. 14/3, Markó A. 14
A csoport legerősebb csapata és várható bajnoka számos NBI/Bs játékost szerepeltet. Hazai pályánkon is a vendégek számítottak
esélyesnek, de a csapat megmutatta, hogy ilyen erős játékoskeret
ellen is eredményesen tud szerepelni.

Állnak: Zeke, Markó, Szőllősi, Juhász, (szak.vez.), Mohárcsik, Kocsis
Lent: Pataki, Chikan, Szeles, Lukács, Markó,
Webpont – PSZSE-Green Devils 80-89
Legjobb dobók: Markó I. 27/9, Chikán 18/3, Markó A. 17
Ezen a mérkőzésen a csapat megmutatta igazi erejét, hiszen kezdő
centere, a mostanában remek formában kosarazó Szőllősi Szabolcs
nélkül is viszonylag sima győzelmet aratott.
PSZSE-Green Devils – TFSE
82-77 (hosszabbítás után)
Legjobb dobók: Szeles 35/21, Szőllősi 18, Markó I. 13/6
A visszavágón a Testenevelési Egyetem csapata nagyon szeretett
volna törleszteni a hazai kudarcért, de nagyszerű hangulatú mérkőzésen óriási csatában begyűjtöttük az első haza győzelmet a rájátszásban. Szeles Péter klasszis teljesítményt nyújtott.
A felsőházi rájátszás és ezzel az NBII-es szezon május 5-én hazai pályán a Webpont ellen zárul. A bajnokság befejezésével azonban nincs még vége a mérkőzéseknek, hiszen május végén kerül
sor a Nógrád-megyei bajnokság rájátszására, ahol már biztosítottuk részvételünket és célunk bajnoki címmel ünnepelni a csapat
10 évfordulóját.
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KÉZILABDÁSAINK
A téli szünet után számos
sportágban már javában folynak a versenyekre való felkészülések. Nincs ez másként a Pásztói Kézilabda Klub háza táján
sem. Erről kérdeztem az egyesület elnökét és az edzőket.
Mészáros Sándor elnök:
– A tavalyi esztendő, csapataink szereplését és az utánpótlás nevelés területén tapasztalt
fejlődést tekintve igen jónak
mondható. Női csapatunkat
Podobén Zsuzsanna, a férfi és
fiú ifjúsági csapatot Szabó Zsolt
és a leány ifjúsági csapatot Tóth
Tibor edzők irányították. Játékosaink továbbra is a Heves
Megyei Kézlabda Bajnokságban
szerepelnek, az ifjúsági csapatok
pedig az iskolák közötti megyei
versenyekben is részt vesznek.
Az elnökség célkitűzéseit a csapatok teljesítették, mivel a férfiak az őszi szezonban a második helyen, a nők és az ifjúsági
csapatok pedig tisztes középmezőnyben végeztek. Az edzéseket
és mérkőzéseket továbbra is a
Dózsa György Általános Iskola
kézilabda pályáján, illetve tornatermében végezzük.
A pásztói kézlabdázás több
mint 30 éves múlttal rendelkezik, az átalakult egyesületünk
több mint tíz éve dolgozik hasonló összetételű elnökséggel,
melyet hatodik éve vezetek. Az
egyre szűkülő gazdasági lehetőségek nálunk is éreztetik hatásukat, ezért a működtetéshez
szükséges forrásokat szponzori támogatásokból, az önkormányzat támogatásából, pályázatokból, és nem utolsó sorban
a jótékonysági sportbál megrendezéséből finanszírozzuk. A közel negyven fős játékosállomány
működtetése nem könnyű, de
büszkék vagyunk arra, hogy a
megyében még egyedüliként - a
magasabb szintű salgótarjáni és
balassagyarmati csapatokon kívül – Pásztó város rendelkezik
megyei kézilabda csapatokkal.
Szabó Zsolt edző:
– A férfi csapat stabil 1516 fős létszámmal működik,
melynek gerincét „az öregek adják”: Petreczki Tibor, Juhász István, Németh Attila, Vas Károly.
Kecskés József a forduló elején
kapcsolódott csapatunkhoz Bátonyterenyéről, aki több helyen
magasabb osztályban is játszott.
A tapasztalt játékosok mellett
igen jó játékot nyújtott Erdei
Mihály, Márton István és Ju-
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hász Imre. Házi gólkirályunk
Németh Attila.
Podobén Zsuzsanna játékos
edző:
– Nagyon örültem annak,
hogy a női csapat a három salgótarjáni játékos leigazolásával,
illetve helyi létszám stabilizálásával megerősödött, és néhány
esetben már igen szép teljesítményt, játékot mutatott. Ezek
közül kiemelném az NB II.-es
csapatát felsorakoztató Gyöngyös elleni mérkőzést, amelyet
nagy csatában itthon megnyertünk. Dicséretesnek mondható,
hogy a játékosok nagyobb része
rendszeresen meg tud jelenni az
edzéseken, és a mérkőzéseken
is. Így egyre javuló csapatjáték,
teljesítmény várható.
A csapat kiemelkedő játékosai, Tarlócziné Gyenes Anett,
Boros Mariann, Berindán Judit,
Gubola Adrienn, Maksó Zsoltné, Géczi Katalin, Nágel Helga,
Nagy Teodóra
A negyedik alkalommal
megszervezett
jótékonysági
sportbálunk bizonyította lszükségességét és egyben létjogosultságát is, mivel a támogatók és a
munkát segítők is nagy energiát fordítot-tak a közös cél minél
jobb színvonalon történő elérése érdekében. A 2007. február
10.-én megrendezésre kerülő
bál alkalmával a Dózsa György
Általános Iskola aulája ismét
gyönyörű színekben pompázott
és várta a nagyszámú vendégsereget. A különböző szolgáltatásokat biztosító csapattagok,
hozzátartók és vezetők igen jó
színvonalon koordinálták munkájukat. A műsort az Apraja
Néptánc Együttes és az Esztam
Zenekar nyitotta meg, majd a
kézilabdás lányok meglepetés
műsoraként country táncot láthatott a közönség. Az est fénypontjaként Baby Gabi hangja
és közvetlensége fokozta a hangulatot, melyet a művésznőnek ezúton is köszönünk. A bál
eredményét az utánpótlás nevelés céljaira fordítjuk.
Ezúton köszönöm meg az
önkormányzat, Sisák Imre, a
szponzorok, edzők, szakvezetők, spor-tolok, szülők, Alapi
Amarilla és minden sportszerető támogató személy munkáját.

A Fidelitas Pásztói Csoportjának, elmúlt két havi tevékenységét alapvetően a pásztói Magrit Kórház megmentése érdekében
kifejtett tevékenységek töltötték ki. A szervezet február közepén
egy közleményben állt ki a Margit Kórház mellett, majd a hónap
közepén egy kórház melletti békés demonstrációt kezdeményezett. A rendezvényt a pásztói Fidelitas és Fidesz szervezte, melyhez, előbb csatlakozott a helyi a Magyarok Világszövetsége, később pedig Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő Testülete
és a Margit Kórház vezetése is. A demonstráció március 4-én, 16
órától, a pásztói Margit Kórház előtt került megrendezésre, mintegy kétezer ember részvételével. A megmozduláson a Fidelitas nevében, Gömbicz Nándor, a pásztói csoport elnöke szólalt fel.

A csapatok sorsolása a Pásztói Tévében látható, illetve a
mérkőzések előtt helyi plakátokon lesz olvasható.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország médiafigyelője,
az OBSERVER
Observer Budapest Médiafigyelő Kft.
1084 Budapest, VIII., Auróra út 11.

„Sajnos, jelenleg úgy néz ki, hogy hiába tárgyalt szigorúan
szakmai alapokon többek között Pásztó Város, a Nógrád Megyei
Közgyűlés és a Margit Kórház vezetése, hiába szervezett békés demonstrációt a Fidelitas, a Fidesz és a Magyarok Világszövetsége pásztói csoportja, hiába folyt aláírásgyűjtés - a Margit Kórház
az MSZP-SZDSZ kormány megszorító politikájának az áldozata lett! Amennyiben az április elejei állapotok maradnak, akkor a
Kórházunknak az eddigi 125 aktív ágya helyett csupán 20 aktív
belgyógyászati marad, továbbá megszűnik a sebészet, valamint a
szülészeti- és nőgyógyászati osztály. Ezt a döntést Fidelitas Pásztói
Csoportja elfogadhatatlannak tartja, mivel a Csoport véleménye
szerint ez veszélybe sodorhatja a Pásztón, illetve a környező településen élők megbízható, színvonalas egészségügyi ellátását!” – nyilatkozta Gömbicz Nándor.

A Fidelitas pásztói szervezete is koszorúzott a városi ünnepségen,
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc, március 15-i eseményei 159. évfordulóján a pásztói, Fő utcai emlékparkban. A Fidelitas nevében Gömbicz Nándor, Győri Zsuzsanna és Berecz Balázs,
helyezték el az emlékezés koszorúit.
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