
A képviselők maratonira sikere-
dett ülésén adta át a polgármes-
ter a 600 éves Pásztó emlékpla-
kettjét és díszoklevelét a város 
önkéntes tűzoltóságának, illetve 
a testületet képviselő parancs-
noknak,  Csoór József  tűzoltó 
őrnagynak. 
Az ünnepi aktusok után a vá-
rosatyák  tájékoztatót hallgattak 
meg a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról, a két tes-
tületi ülés között történt fonto-
sabb eseményekről és a Pásztót 
érintő munkanélküliségi hely-
zetről. Ez utóbbi témakörben 
Zsidai Zoltán, a nyugdíjba ké-
szülő kirendeltség vezető átte-
kintette az elmúlt öt esztendő 
munkaerő piaci tapasztalatait. 
Ezt követően az előterjesztések  
elfogadásával döntöttek a 2007-

es költségvetési rendelet módo-
sításáról, hitelfelvételekről és a 
közbeszerzési szabályzat jóváha-
gyásáról. Szintén a közbeszerzé-
si eljárások témakörét érintette 
a Régivásártér úti csapadékvíz 
elvezetés megoldásának és a Ba-
ross Gábor utca útfelújításának 
elfogadása is.        
 Az oktatási feladatokat érin-
tő döntéseket is hozott a testü-
let, mivel a gimnázium és pos-
taforgalmi szakközépiskolát, 
valamint a zeneiskolát a Nóg-
rád Megyei Önkormányzat  
működteti a következő tanév-
től kezdve. Az ülésen elhang-
zott, miszerint a feladatátadás 
nyomán nem csökken sem az 
itt dolgozók létszáma, sem az 
intézményekben folyó kiváló 
munka színvonala. (folyt. 3.o)
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Konstruktív ellenzék

Előrelátó városvezetés 
 Városunk  önkormányzatának képviselő testülete legutób-
bi ülését a Margit Kórház konferenciatermében tartotta. A szo-
katlan helyszín nem a városatyák egészségügyi állapotának, 
hanem az illusztris vendégeknek és a gyógyító intézményt ért 
kedvező fejleményeknek volt köszönhető. A tanácskozás házi-
gazdája ezúttal dr. Boczek Tibor igazgató főorvos volt, aki Si-
sák Imre polgármesterrel együtt köszöntötte az ülés vendégét 
Gál Ilonát az Egészségügyi Minisztérium szakállamtitkárát, 
Kuntár Ágnest, valamint Vári Zsuzsannát, az EM főtanácsosait. 
A tárca főtanácsosai a nagy szakmai és civil érdeklődéssel kísért 
ülésen a konverziós kiskórházak – Pásztót is érintő - kialakítá-
sának lehetőségeiről tartottak igen színvonalas tájékoztatót. 

Tisztelt Pásztóiak! 
	 Városunk	életében	a	2007-es	esztendő	kivételes	je-
lentőséggel	bír.	Számos	rendezvénnyel	köszöntöttük	és	
ünnepeltük	 Pásztó	 várossá	 nyilvánításnak	 600	 éves	
évfordulóját,	amikor	történelmi	pillanatokat	éltek	át	az	
itt	élők	és	az	idelátogatók	egyaránt.	Maradandó	em-
lékként	jelentek	meg	Pásztó	történetében	az	ünnephez	
kapcsolódó	kiadványok,	valamint	azok	a	színes	prog-
ramok,	amelyek	csak	az	Önök	segítségével	és	közremű-
ködésével	valósulhattak	meg.				
	 Ezúton	mondok	köszönetet	mindannyiuknak	önzet-
len	támogatásukért	és	kívánok	munkájukhoz	sikereket,		
magánéletükben	boldogságot,	erőt	és	egészséget.
  

Tisztelettel
Sisák	Imre	polgármester

Az esélyes Pásztó

Ünnepélyes keretek között adták át június utlsó szerdáján a 
Margit Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályát. (3. oldal)

„Lángolj és világíts!”

Az EGLO Magyarország Termelő Kft-nél átadták az új logisz-
tikai centrumot, mely országos rekord. (2. oldal)
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 A nagyszabású és rendha-
gyó ünnepségen a szalag jel-
képes átvágása előtt a világcég 
tulajdonosa, Ludwig Obwie-
ser házigazdaként köszöntötte a 
szépszámú vendégsereget, a vá-
sárlók és a kivitelező cégek ve-
zető képviselőit. Hangsúlyozta, 
hogy egy  gyártó és kereske-
dő vállalkozás számára a vevők 
magas színvonalon történő ki-
szolgálása a legfontosabb fel-
adat. Ezért is döntöttek az új 
logisztikai központ felépítése 
mellett.
 Ezt követően az EGLO Ma-
gyarország Termelő Kft. ügyve-
zető igazgatója, Sulyok Krisztina 
ismertette a beruházás történe-
tét. Kiemelte, hogy az EGLO a 
piaci igényekhez történő folya-

matos alkalmazkodását a leg-
szemléletesebben a pásztói gyár 
épületegyüttesének fejlődése 
mutatja. A termelőüzem 1993-
as elindítása után újabb szakasz 
kezdődött a pásztói gyáregység 
életében, mikor 1998-ban meg-
épült a félautomata magasraktár 
is. A kapacitás azonban a kon-
szern dinamikus növekedésé-
nek köszönhetően már 2005-
re kevésnek bizonyult. Akkor az 
EGLO vezetősége egy teljesen 
automatizált raklapos és rakodó-
tálcás raktár kialakítása mellett 
döntött. Az EGLO csoporton 
belül, elsőként itt Magyaror-
szágon építettek ilyen modern 
technológiával ellátott raktárat. 
Az ügyvezető igazgató kiemel-
te a projekt ismertetőben, hogy 

az építési munkák 2005. szept-
emberében kezdődtek meg, alig 
néhány hónappal a döntés meg-
hozatala után. Számos techni-
kai probléma áthidalása után, 
2006. márciusára már állt az 
épület, ahová a polc, a pódium 
és tűzvédelmi rendszer párhuza-
mosan került beépítésre. Majd 
2006. májusára az anyagmoz-
gatást biztosító technikák besze-
relése is megvalósult. A projekt 
sikeresen lezárult és a 1,5 mrd 
forintos beruházással egy 4.000 
m2 alapterületű, 26 méter magas 
és 110 méter hosszú raktár épült 
fel, melyben 10.400 raklapos és 
7.500 rakodótálcás tárolóhelyet 
alakítottak ki. Így a teljes raktá-
rozási kapacitása kb. 37.500 tá-
rolóhelyre növekedett.- mondta 
jogos büszkeséggel a cég ügyve-
zetője. 

 Ezt követően került sor az 
ünnepélyes átadási ceremóniára, 
melyet késő estig tartó díszva-
csora koronázott meg. A  vendé-
geknek valódi Samba show-val, 
az Asterix Band, a Princess, a 
Group’n swing muzsikájával és a 
Muzsla Együttes műsorával ked-
veskedtek a házigazdák.

A ciszterek jelmondta: „Ardire et Lucere - Lángolj és Világíts”

Új logisztikai központot avatott az EGLO
 „ Egy város életében, mint mindenhol a világban vannak 
szürke hétköznapok és természetesen kiemelkedő ünnepnapok 
is. A 2007-es esztendő különösen fontos Pásztó életében, hiszen 
immár 600 éve annak, hogy Luxemburgi Zsigmond magyar és 
cseh király, német római császár 1407. április 26-án Budával 
egyenlő városi kiváltságot adományozott településünknek…” – 
kezdte ünnepi köszöntőjét Sisák Imre polgármester július 7-én 
az EGLO új csarnokának és logisztikai centrumának avatásán. 
Köszöntőjében kiemelte, hogy : „A mai nap szintén kiemelke-
dő ünnep, hiszen az EGLO, amely 14 éve települt Pásztóra, az 
elmúlt évek folyamatos fejlődését követően, egy méreteiben és 
a technológiai fejlettségét tekintve is  Magyarországon szinte 
egyedülálló automatizált magasraktárat hozott létre. Az EGLO 
Magyarország Termelő Kft. vezetői és az Önkormányzat min-
denkori vezetése az elmúlt 14 év során mindig is törekedett a 
korrekt partneri viszony kialakítására. A cég Pásztón a legje-
lentősebb gazdálkodó egység, mind a megtermelt javak, mind 
a foglalkoztatottak számát tekintve. Ez a fenti tény azt is ered-
ményezi, hogy az EGLO a város legkiemelkedőbb adófizető 
termelő egysége, és napjainkban Magyarországon rendkívül 
fontos kérdés a foglalkoztatás, valamint a munkahelyek meg-
tartása. - Szavait követően a 600 éves város első embere Pásztó 
műemlékeiről készült grafikák gyüjteményének átadásával is-
merte el a cég nem mindennapi teljesítményét. 

Ludwig Obwieser tulajdonosSulyok Krisztina ügyvezető igazgató ismertette a projektet

Bernhard Lechner, a pásztói ügyvezető igazgató és a tulajdo-
nos, Ludwig Obwieser együtt vágták át a szalagot.
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 Mindemellett a város 20 
milliós önerő megtakarítással 
számol a kényszerűségből ho-
zott intézkedés révén. Szintén 
az oktatást érintő témakörben 
fogadott el elvi nyilatkozatot a 
városvezetés, mikor megerősí-
tette fogadókészségét a mátra-
szőlősiek által kezdeményezett 

közoktatási intézményfenntar-
tó társulás létrehozás ügyében. 
A felszólalásokban és kiegészíté-
sekben elhangzott, hogy a tár-
sulás létrehozása a szűk határidő 
miatt meglehetősen aggályos. 
 A képviselő testület és a pol-
gármesteri hivatal hosszútávú 
előrelátását dicséri, hogy elfoga-

dásra került a javaslat, miszerint 
Alsótold, Bokor, Cserhátszent-
iván, Felsőtold, Garáb és Kuta-
só községek közoktatást érintő 
feladatellátási, valamint   intéz-
ményhálózat működtetési ter-
ve az elkövetkező 6 esztendőre 
határozza meg fejlesztési irányt. 
A városatyák nem a szolgálta-
tás szűkétese - hanem ellenke-
zőleg -, a bővítés mellett tették 
le voksukat. A testület döntött 
továbbá a TIT városi egyesüle-
tének névhasználatáról, a civil 
szervezetek, sportegyesületek és  

alapítványok támogatásáról, va-
lamint a második félévre szóló 
üléstervről. 
 Váratlanul hosszas vita ala-
kult ki a Pásztói Polgárőrség és 
az önkormányzat közötti együtt-
működési megállapodás jóváha-
gyása kapcsán, míg végül is a fe-
lek kompromisszumra jutottak 
Ezen és más döntések kapcsán 
is tetten érhető volt az ellenzéki 
képviselők vitázó, ám konstruk-
tivitásra minden esetben törek-
vő pozitív hozzáállása.

 sz.p.

  Ezt követően a kórházigaz-
gató érdekfeszítő prezentációval 
mutatta be a megjelentek előtt 
a Margit Kórház múltját, jele-
nét és  felvázolta az intézmény 
perspektíváját. A gyógyító szak-
embertől a városvezető politikus 
Sisák Imre vette át a szót, aki a 
virágos köszöntés mellett mél-

tatta a száz esztendős kórház ed-
digi eredményeit és az itt folyó 
gyógyító munka magas színvo-
nalát. Kiemelte, hogy már meg-
történt az intézmény zömének 
akadálymentesítése, ugyanakkor 
jó úton halad az egynapos sebé-
szet engedélyeztetési eljárása is. 
Pásztó 38 milliós maximális tá-
mogatást nyert el a struktúra 
átalakítás kapcsán kiírt pályá-
zaton, és nem tartja lehetetlen-
nek a közeljövőben, hogy a már 
meglévő 20 aktív ágy mellé az 
újabbak „kiharcolását” sem. 
 A nap fénypontjaként Gál 
Ilona a nemzeti színű szalag jel-
képes átvágásával adta át ren-
deltetésének az új rehabilitációs 
részleget. A ceremónia kapcsán 
a szakállamtitkár a városveze-
tés állhatatos és kitartó lobbyzá-

sát is dicsérve elmondta, hogy: 
„… Elismerve és tudva, hogy 
Pásztó nem nagyon örült a re-
formtörekvések eredményeként 
megszületett és törvényekben 
meghatározott törekvéseknek. 
Ugyanakkor nagyra értékeljük, 
hogy a város nem vonult a sa-
rokba duzzogva sírni, hanem 
felmérte lehetőségeit és a pol-
gármester, valamint az igazga-
tó-főorvos latba vetette minden 
diplomáciai érzékét …Kérésük-
re kiemelt figyelmet fordítunk 
a járóbeteg-szakellátás fejlesz-
tési projektjének a megalko-
tására. A pásztói polgármester 
hathatós segítségével alakítot-
tuk ki a pályázati kiírás terveze-
tét, és az ő közreműködésével, 
mondhatni sugallatai alapján 
az országos helyzetet is felmér-

ve döntöttük el - a miniszter asz-
szonnyal egyetértésben - , hogy 
legkésőbb szeptember folyamán 
pályázati kiírásnak kell megje-
lennie. Ezen Pásztó nagyon jó 
eséllyel vehet részt. A ma leg-
aktuálisabb kérdés viszont az 
egynapos sebészeti ellátásra be-
nyújtott pályázat eredménye. 
A miniszteri döntés megszüle-
tett és felhatalmazás alapján el-
mondhatom, hogy Pásztó 1100 
műtét elvégzésére kapott lehe-
tőséget…” 
 Az ünnepség keretében a 
városlakókért végzett áldoza-
tos munkáért kapott jubileumi 
emlékplakettet és díszoklevelet 
a Margit Kórház kollektívája, 
melyet Sisák Imre polgármester 
adott át dr. Boczek Tibor igaz-
gatónak.

Konstruktív ellenzék

Előrelátó városvezetés 

Centenáriumi ajándék

Az esélyes Pásztó
 Rangos budapesti vendégekett köszöntött június utolsó szer-
dáján a Pásztói Margit Kórház. Ezúttal szerencsére nem rossz hí-
reket hozott az Egészségügyi Minisztérium képviselője, hanem 
avató ünnepségre volt hivatalos. A kórház főépületében Gál Ilo-
na szakállamtitkár ünnepélyes keretek között adta át a gyógyító 
intézmény új – 75 ágyas - mozgásszervi rehabilitációs osztályát. 
A megkapó rendezvényen elsőként dr. Boczek Tibor igazgató fő-
orvos köszöntötte a vendéget és a kíséretében érkezett Vári Zsu-
zsannát a tárca uniós pályázati ügyekben  illetékes főtanácsosát.

Az önkéntesek elismerését Csoór József tűzoltó őrnagy vette át

Megkülönböztetett érdeklődés kísérte a testületi ülést

Gál Ilona szakállamtitkár
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 Társaságunk sajátos mar-
ketingjével, alternatívák kere-
sésével és biztosításával, tech-
nológiák fejlesztésében való 
részvételével jelentős partneri 
kört alakított ki. Az évek alatt 
elvégzett munka és kapcsolatok 
stabilizálása mára országos hí-
rűvé tette a FALLÓS Kft-t.Egy 
családi vállalkozás sem engedhe-
ti meg, hogy pillanatnyi sikerek 
eltérítsék a fejlesztésektől, így a 
tulajdonosi kör és – új termék-
ként - biológiai talajjavító előál-
lítását indította el 2003-ban.
A XXI.. századi igények és a 

EU-s csatlakozás utáni üzemel-
tetési feltételeinek megfelelően 
raktárbázis, és az azt kiszolgá-
ló egyéb létesítmények kerültek 
kialakításra. 
 A tulajdonosok környezet 
és természetszeretete nemcsak 
a telep kialakításában mutat-
kozott meg, hanem a társaság  
stratégiai céljainak meghatáro-
zásában is.Az EU-hoz csatlako-
zás a piaci szerepek átformálá-
sát, a hazai kereskedelmi célok 
átfogalmazását is jelentette. Ki-
törési pontként a bio termékek 
felértékelődését és hazai térhó-
dítását érzékeltük. A cég 2003-
ban  a kereskedelmi tevékeny-
ségre vonatkozó bio engedélyt 
szerzett a Biokontroll Hungária 
Kht-nál. Az értékesítési anyagok 
között pedig elsősorban a sütő-
ipar számára fontos bio alap-
anyagok egy részének forgal-
mazását kezdte meg a FALLÓS 
Kft, azon üzemek részére, akik 
hasonló célkitűzéssel fejlesztet-
tek. A munkavégzés során egyre 
nagyobb tájékozottságot szerez-
tünk a bio termékekről, illet-

ve ezek előállítási feltételeiről. 
További célként fogalmaztuk 
meg részben az egészségmeg-
őrzést szolgáló szemléletformá-
lást, részben az ahhoz kapcsoló-
dó alapanyagok előállítását.
 A FALLÓS Kft 2004-ben 
megvásárolta a pásztói malmot, 
majd ennek felújításával ko-
moly gyártó kapacitás birtoká-
ba jutott. A felújítások befejez-
tével megszereztük a malom bio 
minősítését is. Ez alapján már a 

komoly gyártói és forgalmazói 
lehetőség, megjelenést biztosí-
tott a hazai bio piacon. A gyár-
tás és gyártmányfejlesztések le-
hetőségeit kihasználva hoztunk 
létre egy speciális lisztcsaládot, 
ugyanakkor a vevőkkel történt 
közvetlen kapcsolat lehetőséget 
biztosított a direkt vélemény-
cserére is. Ennek alapján a bio-
piac állandó résztvevőjévé vált 
a Kft. Egyre növekvő számban 
vannak bio boltok, bio nagy-
kereskedések, ahol folyamato-
san hozzá lehet jutni a pásztói 

lisztekhez, és a „Pásztói Finom-
ságok” termékekhez. A márka 
megismertetéséhez a 2006-os 
évben több kiállításon, vásá-
ron vett részt a FALLÓS Kft. 
Itt nem csak a márka ismerteté-
sére nyílt lehetőség, hanem szé-
les körű információ cserére is. 
Megállapíthattuk, hogy a mai 
emberek hozzáállásán és véle-
ményén bizony van mit javí-
tani, mind a bioszemlélet és az 
egészség kapcsolatában, mind 

a termékekhez való hozzájutás 
vonatkozásában.
 A cégvezető asszony a to-
vábbiakban kifejtette, hogy ter-
veikben továbbra is szerepel 
az „ügy” népszerűsítése, a bio-
termékek és az egészség, a bi-
oszemlélet  és a környezet szoros 
kapcsolatában. A mostani öko-
portyán a Biokontroll Hungá-
ria Kht. jelképes kontrolja igen 
nagy megtiszteltetés a cégük és 
a város számára, hiszen csak alig 
tucatnyi magyar települést kere-
sett fel a rangos delegáció.

Csak természetesen

Pásztói ökoportyázók a malomban
 Különös járművek viselték magukon városunkban az Öko-
portya feliratot egy verőfényes júniusi szombaton. A furcsá-
nak tűnő idegenek nem csupán Pásztó nevezetességeivel ismer-
kedtek, hanem a nemrégiben ismét üzembeállt „Júlia Malom” 
udvarán vendégeskedtek egy rendhagyó bioparti keretében 
rendezett szabadtéri tárlaton. Az egykori pedagógus  házi-
gazdasszony,  Molnár Júlia szívesen mesél cégük törekvései-
ről és sokoldalú tevékenységi köréről: - A FALLÓS KFT 1993-
ban alakult családi vállalkozás. Az első évek útkeresései után 
a sütőipari és cukrászati alapanyagok nagykereskedése lett a 
meghatározó tevékenység. A saját géppark és szállítóeszközök 
fejlesztése lehetőséget biztosított a mind nagyobb tömegű áru 
szállítására. A személyi és tárgyi fejlesztések alapján stabilizá-
lódott a cég. A folyamatos fejlődést lehetővé tette, hogy a ma-
gyarországi alapanyaggyártók és importőrök korrekt, szerző-
déses partnere legyen a FALLÓS Kft.
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Hitelesítő záradék
A könyvvizsgálat során Pásztó Város Önkormányzat egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizony-
lati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és meg-
felelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli 
elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről a 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. 

Kelt: Salgótarján, 2007. 03. 28.

UNIVERSAL AUDIT Kft.   
3104 Salgótarján, Kölcsey u. 19.      

Nyilvántartásba vételi szám:  
MKVK 000592
      

Győriné Új Mária s. k.
Okleveles könyvvizsgáló
MKVK 000161
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 A már nyugállományban 
lévő 56 esztendős, de még min-
dig aktív „Józsi bá” – avatott 
szakértőként - szívesen emléke-
zik a régi időkre: - A  nagy elő-
dök 1885-ben hozták létre az 
első önkéntes testületet  Pász-
tón, hogy kordában tarthas-
sák a rettegett „vörös kakast”. 
Akkoriban még lóvontatású 

kézi-pumpa jelentette a csúcs-
technológiát. Ma az ország tíz 
legkorszerűbb szerkocsijából 
rendelkezünk az egyikkel a vá-
rosi önkormányzat és a térség 
összefogásának köszönhetően. 
Szükség is van rá, hiszen ép-
pen tíz esztendővel ezelőtt 1997 
júliusában ideiglenesen, majd 
1998 januárjától véglegesen - az 

elsők között hazánkban - kapta 
meg az állandó működési terü-
letét a Pásztói Önkéntes Tűzol-
tóság. Jómagam már 1962-ben 
egyenruhát öltöttem, de azóta 
már sok víz lefolyt a tűzoltó su-
gárfecskendőnkön és van mire 
visszatekinteni. Az EGLO fes-
tőüzemének lángjai, a természe-
ti katasztrófák mentései, a ron-
csokból kiszabadítottak segélyt 
kérő hangjai, vagy a lángokban 
álló mátraszőlősi vadászház 10 
köbméteres víztartálya alatt ösz-
szeomló szerkezete kitörölhe-
tetlenül bevésődtek az emlé-
kezetembe. Ez utóbbi esetben 
csak másodpercekkel került el 
a biztos tragédia. Azóta – kép-
letesen szólva - kétszer ünnep-
lem egy évben a születésnapo-
mat. A fiúk is mesélhetnének 
sokat a legutóbbi szarvasgedei 
katasztrófa tucatnyi beavatko-
zásáról, a megmentett  öngyil-
kosjelöltekről, a mátrakereszte-
si áradásról, vagy az emlékezetes 
21-es úti baleset - helikopterrel 

vándoroltatott agysérültjeinek  
- kiszabadításáról. Munkájuk 
áldozatkészségéhez, szakértel-
méhez és precizitásához nem 
férhet kétség. Kiváló csapatunk 
van, akikre minden helyzetben 
számíthat a város és az egész tér-
ség lakossága.         

 Kitört a vakáció és vele 
együtt megjött a kánikula is. 
Harmic Celsius-fok a parton, 
hús habok a medencében. Vá-
rosunk strandján kicsik és na-
gyok egyaránt enyhülésre ta-
lálnak a nemrégiben felújított 
medencékben. A 80 négyzet-
méteres, 400 négyzetméteres és 
1400 négyzetméteres meden-
cékben klórmentes fertőtlenítés 
és folyamatosan működő víz-
forgató berendezés gondosko-
dik a fürdőzők egészségéről. A 
május 26-i nyitást követően az 
eddigi rekord 350 fő volt egyet-
len vendégnapon. A vakáció ele-
jén a Dózsa és a Gárdonyi iskola 
diákjai vehették igénybe a város 
komoly beruházással felújított 
strandját. A vendégek szerint a 
víz minősége megfelelő, bár az 
idősek szeretnék ha a számukra 

is létesülne egy melegvizes, nyu-
godt kis medence. A fiatalabbak 
több szervezett programot, eset-
leg vízitornát vagy vízparti bulit 
szeretnének. Jelenleg Sípos Pé-
ter úszómester oktatja a vízben 
még esetlenül pancsoló nebulók 
a szép fekvésű létesítményben. 

 Szívszaggató szirénaszó hasítja fel fájón a kisváros csendjét. Robog a pásztói tűzoltók vörös 
szerkocsija, hogy mielőbb felmentést vigyen a bajbajutottaknak. Ilyenkor minden perc és min-
den másodperc életet és értékek millióit jelentheti. A riasztás után egyetlen minutum  alatt hagy-
ja el a laktanyát az összekovácsolt lánglovag különítmény, hogy aztán alig 5-10 perc múlva már 
a működési terület 13 települése közül bármelyik segítségére lehessen. A klasszikus tűzoltómon-
dás szerint „ Mi mindig oda megyünk, ahonnan mások menekülnek”.  A nemrégiben jubileumi 
emlékplakettel kitüntetett Pásztói Tűzoltóság 1998 óta évente több mint 300 beavatkozás hajt 
végre, ráadásul kiváló hatásfokkal - dicsérte joggal „fiait” Csoór József tűzoltóőrnagy az önkén-
tesek parancsnoka. 

Pásztói lánglovagok akcióban 
„Mi oda megyünk, ahonnan mások menekülnek..”

Kánikula a köbön

„Ííjaj, úgy élvezem én a strandot! ”
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 Fidelitas Nógrád Megyei 
Választmánya június 15-én 
tartotta tisztújító ülését, me-
lyen a választmányi tagok alel-
nöknek választották Gömbicz 
Nándort, a Fidelitas pásztói 
csoportjának elnökét, aki egy-
ben a Fidelitas pásztói (Nóg-
rád-megyei 2. vk.) választó-
kerületi koordinátora lett. A 
Fidelitas, az áprilisi kongresz-
szusán döntött a választóke-
rületi rendszer bevezetéséről. 
Június 16-án tartotta alaku-
ló ülését a Fidelitas Országos 
Választmánya Budapesten, 
a Szövetségesek Házában. A 
megyei elnökökből és alelnö-
kökből álló tagok Gömbicz 
Nándort választották az Or-
szágos Választmány egyik al-
elnökének. Két év után, tehát, 
újra van országos tisztségvise-
lője a Nógrád megyei Fidelitas 
szervezetnek. A választmány 
elnöke Koszorús László or-
szággyűlési képviselő lett, aki 
a Fidelitasból „kiöregedő” Er-
dős Norbert helyét vette át.

 Lapunknak adott nyilatko-
zatában az újdonsült alelnök 
elmondta, hogy az Országos 
Választmány a Fidelitas ta-
nácskozó és döntéshozó szerve, 
amely a Kongresszusok közöt-
ti időben állást foglal stratégiai 
kérdésekben, továbbá koordi-
nálja a Megyei Választmányok 
tevékenységét. Az Országos Vá-
lasztmány tagjai az Országos 
Elnökség, a Megyei Választmá-
nyok Elnökségei és a Budapesti 
Választmány Elnöksége. 
 - Hogyan is van ez?
 - Az Országos Választmány 
tagjai közül elnököt és öt alel-

nököt választ. A június 16-án 
megválasztott elnökség nagyon 
szorgalmas és motivált fiatalok-
ból áll, így az elkövetkező két 
évben várhatóan aktív és tar-
talmas munkát fogunk végez-
ni. Például, Magyarország több 
pontján is tartunk majd kihe-
lyezett elnökségi üléseket. Én 
személy szerint különösen fon-
tosnak tartom a megyei választ-
mányok munkájának segítését. 
Elvégre is többek között tőlük 
kaptunk bizalmat a tisztújítá-
son, ráadásul nem is akármi-
lyen arányban. Az én alelnök-
ségemet például a jelenlévő  60  
Országos Választmányi tagból 
58 támogatta. Ez azért nem kis 
felelősség és persze nagyon örü-
lök neki, többek között azért is, 
mert Nógrád megyének két év 
után újra van országos tisztség-
viselője a Fidelitasban.
 - Úgy látom, hogy nem 
fogsz unatkozni a jövőben, hi-
szen az Országos Választmány 
alelnöksége mellett, továbbra is 
te maradtál a pásztói csoportel-
nök, ráadásul a Nógrád Megyei 
Választmány alelnöke és Válasz-
tókerületi Koordinátor is lettél.
 - Valóban nem fogok unat-
kozni. Azonban úgy vélem, 
hogy mindez csak csapatmun-

ka és megfelelő szervezés kérdé-
se. Másrészről pedig én még fia-
tal vagyok. Mikor vállaljak több 
feladatot, ha nem most? Ugyan-
akkor tudom, hogy felelősség-
teljes tisztségeket vállaltam el, 
úgyhogy amint úgy érzem, hogy 
nem tudom mindet tisztessé-
gesen ellátni, akkor levonom a 
megfelelő következtetéseket, és 
valamelyik posztról lemondok. 
De ez nem fog bekövetkezni!
 - Hogyan alakulnak a jövő-
beli tervek a Fidelitas pásztói 
csoportjával?
 - A nyáron elsősorban kö-
zösségépítő programokat terve-
zünk. Nyársalások, bográcsozá-
sok, sport, stb. Július 15-én pedig 
egy focikupára megyünk Óbudá-
ra. Ezeket nagyon fontosnak tar-
tom, hiszen a Fidelitas nem csak 
politikai szervezet, hanem ifjúsági 
is. Továbbá, véleményem szerint, 
a Fidelitas ereje, az azt alkotó - 
közös értékeket valló - fiatalok 
közösségéből ered. Aztán való-
színűleg hamarosan kezdődik az 
aláírásgyűjtés a Fidesz népszava-
zási kezdeményezései kapcsán, 
valamint szeptemberben terve-
zünk egy nagyobb és hosszabb 
programot. Erről azonban majd 
a következő számban szeretnénk 
tájékoztatni a lakosságot.

Fidelitas hírek

Őrségváltás

Az új alelnöknek nem lesz sok 
problémája a szabadidő hasz-
nos eltöltésével   

 A Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport meg-
hívására, nagyon sok helybéli és környékbeli vett részt a trianoni 
békediktátum 87. évfordulója alkalmából szervezett megemléke-
zésen. A pásztói I. világháborús emlékműnél tartott, június 4-i 
rendezvényen a Bottyán Zoltán tanár úr tartott mementót. Az ön-
kormányzat képviselői, a város társadalmi és civil szervezetei mel-
lett a pásztói Fidelitas is elhelyezte az emlékezés koszorúját.

87 éve történt

Trianon szomorú emlékezete 
 Sajtótájékoztatót tartott 
a Fidelitas pásztói szervezete, 
július 4-én, melynek témája a 
Fidelitas pásztói tisztújítása és 
a Fidelitas országgyűlési hatá-
rozati javaslata volt. Ez utóbbi 
a fiatalok elhízása elleni egyes 
intézkedésekről szól.
 A sajtó képviselőit Stadler 
Ágnes, a pásztói Fidelitas - ese-
ti jelleggel megbízott - szóvi-
vője köszöntötte, majd az első 
téma kapcsán beszámolt a pász-
tói tisztújítás eredményéről. 
Ezután átadta a szót Gömbicz 
Nándor csoportelnöknek, aki 
röviden bemutatta a pásztói Fi-
delitas eddigi tevékenységét és 
vázolta a jövőbeli terveket. 
 „Csoportelnökként meg-
könnyítette a dolgomat, hogy 
mindig számíthattam az alelnö-
kök és a tagság támogatására, 
mely a Fidelitas országos veze-
tése és a pásztói Fidesz segítsé-
gével együtt azt eredményez-
te, hogy a húsz hónapja létező 
pásztói Fidelitas, Nógrád me-
gye egyik legaktívabb csoport-

jává nőtte ki magát.” - jelentette 
ki Gömbicz Nándor.
 A sajtótájékoztató második 
témája kapcsán Stadler Ágnes 
kifejtette a Fidelitas országgyű-
lési határozati javaslatának lé-
nyegét, a fiatalok elhízása elleni 
egyes intézkedésekről.
 „Sajnos a magyar gyermekek 
majdnem egyharmada túlsúlyos 
és a kóros elhízásban szenvedők 
száma megnövekedett az elmúlt 
években. Ezért az elhízás elleni 
harcot már gyermekkorban el 
kell kezdeni, a rendszeres test-
mozgáshoz és a tudatos étke-
zéshez való hozzászoktatással. A 
Fidelitas parlamenti képviselői 
ennek érdekében országgyűlési 
határozati javaslatot nyújtottak 
be, mely többek között tartal-
mazza a magas szénhidrát- és E-
tartalmú élelmiszerek bolti áru-
sítás során történő megjelölését 
is. Így már a vásárlás során egy-
értelmű lenne, mely termékek 
fogyasztása vezethet nagyobb 
valószínűséggel elhízáshoz.” - 
mondta Stadler Ágnes.

Ésszel mért kalóriák

Túlsúlyos a magyar ifjúság
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 Egy igaz embertől vet-
tünk örök búcsút a közel-
múltban, akit a barátja, Sisák 
Imre kísért szóban és tettben 
is az utolsó útjára. A ravatal-
nál elhangzott polgármesteri 
mementót idézve tisztelgünk 
Karcsi bácsi életpályája előtt:     

 „Őszinteség, becsület, tisz-
tesség, tisztelet, jó szándék, 
egyenes lélek, békesség, remény, 
szeretet, s ami talán a legfonto-
sabb a hit. 

Kedves Gyászoló Család!
Tisztelt Emlékező Közösség!

 Szavakat soroltam, amelyek 
egy ember tulajdonságait jelö-
lik. Törekedtem a teljességre, de 
ha valaki Kerekes Karcsi bácsit 
szeretné jellemezni, annak na-
gyon nehéz dolga van. 
 Egy mindig derűs, életvi-
dám embertől búcsúzunk fájó 
szívvel a mai napon. 
 Egy olyan embertől, aki leg-
szívesebben keblére ölelte volna 
az egész világot. 
 Egy olyan embertől, akinek 
egész élete a szűkebb és a tágabb 
közösség iránti elkötelezettség-
ről szólt. 
 Egész életét családjának, és 
Hasznosnak szentelte. A falu-
nak, ahol évtizedeken keresztül 
nem volt olyan esemény, ahon-
nan hiányzott volna. 
 Olyan ember volt, aki min-
dig tisztelettudó és vendégszere-
tő. Mintha egész életén keresz-
tül az etikettet oktatta volna. 
Történhetett bármi, legyen az 
Magdolna napi búcsú, haszno-
si falunap, közmeghallgatás, fa-
lugyűlés, Doni megemlékezés, 

idősek karácsonya egy sem múl-
hatott el úgy, hogy ne találkoz-
tunk volna vele. 
 Hol az Egyházközség Elnö-
keként köszöntötte az egyhá-
zi méltóságokat, hol egyszerű 
hasznosi állampolgárként kép-
viselte a köz, a hasznosiak érde-
keit. Na és persze sokszor hall-
hattuk dalos pacsírtaként is. Ki 
is feledhetné azokat a szép ka-
tonanótákat, amelyeket Csépe 
Pista bácsival énekeltek a hősök 

emlékére tartott ünnepségeken, 
vagy az Idősek Otthonában 
Bratinka Józsi bácsival eldalolt 
karácsonyi énekeket. 
 2006. júliusában még köny-
nyes szemmel búcsúzott barát-
jától Bratinka Józseftől, de az 
elmúlt hét szombatjától már 
együtt énekel a két jó barát a 
mennyei hazában. 
 A betegség, a kór, amely 
megtámadta testét gyorsan és 
biztosan dolgozott. Városunk 

600 éves évfordulójára készül-
ve még nem tudhattam beteg-
ségéről. Amikor azonban arról 
gondolkodtunk, hogy ki legyen 
az a hasznosi ember, aki április 
26-án megkapja a Díszoklevelet 
és az Emlékérmet, mindannyi-
unknak azonnal Kerekes Karcsi 
bácsi neve jutott az eszünkbe.
Mi, akik az ünnep hevében ég-
tünk, fel sem foghattuk, meny-
nyit szenvedett azon a néhány 
órán keresztül, amelyet a rá jel-

lemző nyugalommal és türelem-
mel viselt el a 600 éves évfordu-
lón. Soha nem fogom elfeledni, 
azt az őszinte, szinte gyermekes 
alázatot, ahogy szabódott, ami-
kor a kitűntetéseket átvette.
 A kezemben tartok egy kö-
szönőlevelet, amelyet Karcsi bá-
csi írt számomra. Ezt a levelet én 
örök ereklyeként fogom őrizni. 
Szavait azonban a gyászoló gyü-
lekezettel is megosztom, mint-
ha csak Ő szólna hozzánk.

„Mélyen Tisztelt Polgármester 
Úr! Kedves Imrüském! 

 Kérlek bocsáss meg, hogy 
levelemmel zavarlak, jelenleg az 
egészségi állapotom sajnos nem 
jó, mihelyst javuló, felépülő ál-
lapotban leszek ezer örömmel 
boldogan meghívlak egy családi 
látogatásra. 
 Kérem a Jó Istent, hogy se-
gítsen a gyógyulásban, felépü-
lésemben. Addig nagyon szépen 
kérem a türelmedet. A tőletek 
kapott megbecsülést, tiszteletet 
pedig addig is nagyon szépen 
ezerszeresen köszönöm. 
 Mélységes tisztelettel és sze-
retettel Hasznosról Karcsi bácsi 
és családja”

Kedves Karcsi Bátyám!

 Ezeket a kedves tisztelettel 
írt szavakat soha nem feledem, 
s emlékezetemben, mint őszinte 
jó barátot örökké megőrizlek. 

 Most Horátius szavaival bú-
csúzom tőled:

 „Élj csak, míg teheted jó sors-
ban, boldog örömben, 
 Ám ne, ne felejtsd közben, 
mily kurta is emberi létünk.”

 Kerekes Károly, mindig így 
élt és szombat reggel is felké-
szülten, éberen várta a gazdáját, 
aki elszólította őt az égi hazába. 
A gyászoló családnak a magam 
és városunk Önkormányza-
ti Képviselő-testülete nevében 
őszinte részvétemet fejezem ki 
és kérem a Jó Istent, hogy hitük 
adjon számukra megnyugvást.”

In memorian Kerekes Kálmán - Karcsi bácsi

„Akiért a harang szól...”

  Az idén 110 éves Gárdonyi Géza Általános Iskola 2007. má-
jus 24-én tornabemutatóval tisztelgett egykori kollégánk Petreczky 
Tiborné, Zsuzsika emlékére.
 Zsuzsika köztiszteletben álló pedagógus és ember, a sport, a test-
nevelés, a mozgás elkötelezettje volt. 15 évig néptáncoktatással is 
foglalkozott. Rendkívüli teherbírású lévén, soha nem nézte az órá-
ját, ha iskolai munkáról, gyermekprogramokról esett szó. Táboro-
kat vezetett, körzeti sportversenyeket szervezett. Példamutató, lel-
kiismeretes munkájáért több alkalommal részesült elismerésben, 
kitüntetésben.  A tőle megszokott módon mindig becsületesen látta 
el feladatát. Az egészséges, edzett ifjúság nevelésének elkötelezettje 
volt. Nemcsak tanított, szeretni is tudott.

Felejthetetlenek az általa szervezett csodálatosan megrendezett tor-
naünnepélyek; évekig a tornasportág pontozójaként támogatta a he-
lyi és megyei versenyeket.
 Optimista természetéért, humanizmusáért szerettük és becsül-
tük. Ezért gondoltuk, hogy tornabemutatónkkal személye előtt tisz-
telgünk bízva abban, hogy rendezvényünk hagyománnyá növi ki 
magát az idő múlásával.
 Köszönetünket fejezzük ki Király Mária tanárnő lelkiismeretes 
szervező és alapos felkészítő munkájáért, a tornász gyermekek felejt-
hetetlen bemutatójáért, szüleik segítségéért, valamint Szalai István 
erdésznek a rendezvényt követő finom bogrács-vacsoráért!

a Gárdonyi Géza Általános Iskola közössége

„Akkor élsz, ha másokért élsz”

Tornabemutató Petreczky Tiborné emlékére  

Karcsi bácsi (a második sor, középen), már nagyon betegen vet-
te át a jubileumi emlékplakettet a város 600 éves évfordulóján
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 Könyvtárunk e hagyományos, szép ünnepet a város 600. év-
fordulójához kapcsolódva a helyismereti irodalom iránti ismeretek 
jegyében szervezte meg.

 A rendezvénysorozatunkat június 1-én az Athéné Alkotókör 
tagjai  Csodálatos versekkel, prózákkal nyitották meg. Huberné 
Bognár Edit ünnepet méltató szavai ütán  az alkotókör tagjainak 
műveiből adott elő Makuch Mihály és Orosz Gergő. 

 Ugyanezen rendezvény keretében Szivákné Vígh Anna gyer-
mekkönyvtáros értékelte az általános iskolások számára meghirde-
tett Michael Ende: Végtelen történet című mű olvasónapló pályá-
zatát, melyet 7-8. osztályos tanulók részére írtunk ki.

 A századvég gyermekkönyvei közül nem véletlenül esett a vá-
lasztásunk Michael Ende művére. A Végtelen Történet Fantázia-
országban játszódó mitikus kaland – melyben meg kell küzdeni 
Fantáziáért, mert veszélyben van. Hamis vágyainkat hajszolva el-
felejtjük az emlékeinket, az álmainkat.
Remélhetőleg az olvasónaplót elkészítő gyerekek életre szóló él-
ménnyel gazdagodtak a könyv olvasása során.

 A legjobb pályázatokat benyújtók értékes könyvjutalomban 
részesültek.

I. Tarcsányi Kitti Gárdonyi Géza Ált. Isk.
 Maros Dávid Dózsa György Ált. Isk.

II. Bakos Mercédesz Gárdonyi Géza Ált. Isk.

III. Juhász Virág Dózsa György Ált. Isk.
 Kovács Dzsenifer Gárdonyi Géza Ált. Isk.

Különdíj:
 Hermesz Ákos Dózsa György Ált. Isk.

 Június 4-én és 5-én Barócsi Sándorné tájékoztató könyvtá-
ros vezetésével került sor a Mikszáth Kálmán Gimnáziumban és 
a francia tagozaton a középiskolás diákok körében már hagyomá-
nyos és népszerűnek tekinthető irodalmi Ki nyer ma? vetélkedőre. 
A játékos erőpróbán Vereb Viktor, Simon Anna, Mezei Annamá-
ria és Kovács Aranka Stella bizonyult a leginkább tájékozottnak.

„Ki nyer ma” Irodalmi TOTÓ általános iskolásoknak tette még 
színesebbé rendezvényeinket, melyet mindkét iskolában  megtar-
tottunk.

 Június 5-én a 78. Ünnepi Könyvhét záró programjaként Vér-
tes Judit: A tanító öröksége c. könyv bemutatójára került sor a Vá-
rosi Könyvtár előadótermében.

Könyvtárunk számára kitüntető feladat, hogy könyvbemutatókon 
tárja a nyilvánosság elé a különböző alkotásokat és örömteli ered-
mény, hogy ez a mű tovább gyarapítja városunk szellemi értékeit.

 „Átnyújtom az olvasónak „A tanító örökségét”, édesapám nap-
lóját. Küldöm mindazoknak, akik emlékeznek még első tanítvá-
nyuk simogató, biztató szavára.” 
Ezzel a gondolattal emlékezik vissza Vértes Judit a könyv szerzője, 
aki édesapjának egykori pásztói tanítónak régi írásait rendezgetve 
hosszú évek alatt jutott el oda, hogy könyvbe rendezze édesapja 
hagyatékát.

 „Célja annak könyvbe rendezésével a mára már a köztudatban 
is csak nyomokban élő, nagyszerű embereket útjukra bocsátó ta-
nyai tanítónak maradandó emléket állítani.”

 A könyvbemutatót Sándor Gáborné bevezetője után Sisák 
Imre polgármester nyitotta meg, majd a művet bemutatta és a 
szerzővel beszélgetett Hercegné Varga Ilona a Mikszáth Kálmán 
Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium igazga-
tója.

 A rendezvényen csodálatos versek, könyvből részletek hang-
zottak el, Dr. Szabó Irén és a Mikszáth Kálmán Gimnázium taná-
ra (Szabó Zsolt) és tanulói. közreműködésében.

 Az emberek és Pásztó iránti szeretete vezette a szerző kezét, 
hogy átmentse nekünk és az utánunk jövőknek az emlékeket, 
megörökítve Vértes Imre egykori pásztói tanító szép, tiszta emberi 
kapcsolatait.

Sándor Gáborné
Teleki László Városi Könyvtár

A nyomtatott gondolatok ünnepe

78. ÜNNEPI KÖNYVHÉT a városi könyvtárban 

Várostörténeti kvíz- játék  III. forduló helyes válaszai
1. 1984. január 13.
2. Vitéz Ágasváry Lajos
3. 1989-ben
4. Ciszterci rendtörténeti kiállítás; Várostörténeti kiállítás; Rajeczky Benjamin Emlékszoba és kiállítás; 
 Csohány Kálmán Emlékkiállítás; Évmilliók üzenete Nógrádban – Megyei természettudományos kiállítás
5. 1993-ban
6. 2000. augusztus 25-én

A hibátlan megfejtésekért – ez alkalommal – Sándor Istvánné, Pásztó, Cserhát lkn. és Szűcs Eszter – Jobbágyi, Lakótelep IV/A. 
olvasónk nyert könyvjutalmat. Gratulálunk! 
A könyvek átvehetők a Városi Könyvtár felnőtt részlegében.
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 Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfoga-
dott 7/2007./II.23./ számú költségvetési rendeletében a civil szer-
vezetek támogatására 1500 eFt (mely tartalmazza az alapítványok 
támogatását is), a sport szervezetek részére 1000 e Ft felosztható 
összeg áll rendelkezésre.

 Az utóbbi keretből előzetes kérelem alapján 20 eFt az Asztali-
tenisz Klubnak, a Pásztói Shotokan Karate Klub részére pedig 100 
eFt került kifizetésre. 

 A pályázati felhívást a helyben szokásos módon, a Pásztói Hír-
lapban, a faliújságon, a városi tv képújságján és a város honlapján 
is megjelentettük.

 Határidőben 47 civil szervezettől, köztük 5 alapítványtól és 12 
sportegyesülettől, valamint 1 természetes személytől érkezett be 
pályázat. 

 Több esetben észrevételeztük, hogy a kötelező mellékletek kö-
zül hiányzik a részletes költségvetés, valamint a működési szabály-
zat. A támogatások mérlegelésénél az alábbi pályázati célokat ki-
emelten kezeltük:

 - Hagyományőrzés,
 - Szociális tevékenység,
 - Környezetvédelem,
 - Ifjúságpolitikai szerveződés.
 - Sportszakmai tevékenység 
 - Utánpótlás nevelés
 - Egészséges életmódra nevelés

 Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Intézmény-
irányítási és Szociális Bizottsága megtárgyalta a civil szervezetek és 
a sportszervezetek 2007. évi pénzügyi támogatására vonatkozó ja-
vaslatot elfogadta.

 A 2007. évben támogatásban részesült civil szervezetek 2008. 
január 31-ig szöveges értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszá-
molást kötelesek benyújtani, ajánlott postai küldeményként „Ci-
vil támogatás” jelige feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal In-
tézményirányítási és Szociális Osztálynak címezve (3060 Pásztó, 
Kölcsey F.u. 35.)

1. Amennyiben a civil szervezet a megállapított határidőre (2008. 
január 31-ig ) nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2008. év-
ben nem jogosult támogatásra.

2. A bizottság a pályázati eredményeket a Pásztói Hírlap követke-
ző számában közzé teszi.

3. A támogatásban részesülő civil szervezetek szerződést kötnek 
Pásztó Város Önkormányzatával.

A civil- és sportszerveztek
2007. évi támogatása 

szervezet megnevezése támogatás (eft)

Gárdonyi DSE    25
Herkules DSE     25
HUFEZE Sport Klub    60
Nyikom Hegyisport- és Természetvédő Klub 25
PULC       145
Pásztó Városi Labdarúgó Szövetség  15
Pásztói Asztalitenisz Club   75
Pásztói Sport Klub    145
Pásztói Szabadidő Sportegyesület  195
Pásztói Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület 25
Ózon Sportrepülő Egyesület   40
Pásztói Kézilabda Club   100

Összesen      875

Sportszerveztek 2007. évi támogatása 

FELHÍVÁS – Múltunk emlékeit keressük
A városalapítás 600 éves évfordulója alkalmából a Pásztói Múzeum új várostörténeti kiállítást kíván rendezni a múzeumépület földszintjén.
A kiállítás megfelelő színvonala és sokoldalúsága érdekében azzal a kéréssel fordulunk a város lakosságához, hogy 1970 –nél korábban 
készült fotókat szíveskedjenek kölcsönözni a múzeum számára, melyek bármely városi, városkörnyéki rendezvényt, vagy családi ese-
ményt ábrázolnak.
A képekből másolatot készítünk és válogatás után fel fogjuk őket használni a kiállításban. Ennek elkészülte után természetesen vala-
mennyit visszaszolgáltatjuk.

Dr. Hír János múzeumigazgató és munkatársai
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 Szabadidő Sportegyesü-
let teljesítménytúra szakosztá-
lya április 29.én rendezte a vá-
ros 6oo. évfordulója tiszteletére 
a ”Pásztó 4o, 25, 15/A, 15 B.” 
gyalogos teljesítménytúrát.
 A város egyéb rendezvé-
nyeihez igazított program nem 
érte el igazi célját, mert  a vá-
rosi rendezvények programjait  
nem tudtuk előre megküldeni 
a résztvevőknek, így elmaradt a 
tömeges turizmus céljait szolgá-
ló több éjszakás vendéglátás.
 Túránkon az országosan 

zsúfolt programok ellenére 247 
fő induló vehette át az emlékla-
pot, kitűzőt a város és környé-
két jelképező illusztrációkkal.
 A túra leggyorsabb teljesítő-
je 4o km-en Nosza Gábor volt 
Ecsédről, ideje 3.5o óra
 Pásztói teljesítők 4o km-en 
Sándor Péter, 25 km-en Balázs 
Attila Czirbusz Katalin, Sípos 
Gábor, Sípos István, Sípos Ist-
vánné Sípos Petra, Tari Mihály, 
Vereb Attila, Vereb István, Ver-
eb Viktor.
 15/A km-en Vincze Barba-
ra, Vincze Eliána, Vincze Imre, 
Vincze Jonatán, Vincze Márk, 
Vincze Simon.
 15/B km-en Bakos Mercé-
desz, Kanyóné Szőke Ibolya, 
Markó Nikoletta, Nagy Cin-
tia, Reviczkiné Pusztai Anett, 
Takács Dorottya, Tóthné Varga 
Szabina, Varga Anett.
 A tesztlapok helyes kitölté-
se után könyvjutalmat kaptak: 
Vereb Viktor Pásztó, Szemesné 
Németh Ágnes Veszprém, Sípos 
Petra Pásztó, Gégény Dóra Bu-

dapest, Becsei Zoltán Vámos-
györk, Bellus Istvánné  Rózsa-
szentmárton, Csetneki László 
Tatabánya.
 Kitűnő munkát végeztek 
újra a szakosztály tagjai a pá-
lya kijelöléstől a szolgáltatások 
megszervezéséig, a túra összes 
lebonyolításáig. Méltóképpen 
emlékezett a rendezvénnyel és 
hirdette országszerte Pásztó di-
cső multját és majdani szebb jö-
vőjét az egyesület szakosztálya.
 Már a megyei lapok és a Vár 
TV jóvoltából tudomást szerez-

hetett az érdeklődő kosarasaink 
Balassagyarmati sikeréről. Ami 
az eredeti hírekből  kimaradt 
azt röviden ismertetni lehetet-
len. Egy maroknyi csoport 1o 
évvel ezelőtt jelentkezett, hogy 
szeretnének versenyszerűen ko-
sarazni, de nincs meg a jogi és 
anyagi hátterük. Természetesen 
az egyesület mint minden ilyen 
kérést teljesített és tette a dol-
gát.
 Tíz évvel később jó érzés 
volt pásztóinak lenni Balassa-
gyarmaton. Az aznapi hírlap 
latolgatta az esélyeket, így az 
esélytelenek nyugalmával, de 
egy pillanatig nem kétségesen 
nyertük a döntőbe jutásért le-
játszott mérkőzést, hozva a nem 
papírforma eredményt. Medéék 
az utolsó negyedben már oxi-
gén hiányos közegben próbál-
ták a tisztes vereséget szépíte-
ni kevés sikerrel. A Besztercére 
épülő Mátranovák a dobogóért 
várakozott, még a pásztóiak a 
házigazdákkal a döntőre készül-
hetett a délutáni csatában.

 A Gyarmati szurkolókat 
húsz fős pásztói szurkoló tábor 
próbálta ellensúlyozni. Nem 
volt gyenge napja egyik játéko-
sunknak sem. Mert amit elron-
tott valaki azt triplán javítot-
ta, megzavarva ezzel az ellenfél 
jobb szakmai háttérrel és még 
jobb anyagi megbecsüléssel ren-
delkező sorait.
 A csapat az utolsó két ne-
gyedben fokozatosan húzott el 
az NB II-ben  is felettünk játszó 
ellenféltől és a döntőbe jutásért 
lezajlott mérkőzés jellemzőivel 

küldte a kétségbe esésbe a gyar-
matiakat.
 Aranyérem a tíz éves évfor-
dulón, egy boldog jubileumi 
ünneplésre készülő csapat háza 
táján, előrelépés az NB II.-ben. 
A város 6oo évfordulója tisztele-
tére ajánljuk az idei Heves-Nóg-
rádi bajnoki aranyat. Gratulá-
lunk a csapat minden tagjának, 
támogatóknak, szülőknek, szur-
kolóknak. Főleg azok a szülők 
érdemelnek kiemelt megbecsü-
lést akik anyagi áldozatok árán 
segítették ezt az értékes csapat-
munkát összekovácsolni, át-
menteni a nehézségeken és nem 
utolsó sorban a sikereket elérni.
 Utoljára, de nem utolsó sor-
ban meg kell említeni Markó 
Istvánt, csapatkapitányt és Re-
viczki Gábort játékos edzőt. 
Mindketten sokat tettek a sike-
rért, de a teljesség igénye nélkül 
a többi kulcsjátékosokra utalva 
mind egy-egy egyéniséggé fej-
lődve nagyszerű fiatalokra tett 
szert az egyesület az elmúlt tíz 
év alatt.  

 Pásztói futók a nemzetközi 
szuper maratonin!
 Hol vagy pásztói atlétika, 
a sportok királynője, minden 
sportág alapjait jelentő felkészítő 
munka? Próbálkozunk! Chikán 
István vall terveiről, felkészülése-
iről klubtársa Czirbusz Katalin-
nal történő erőfeszítéseiről.
 Mindketten az egyesület 
kosárlabda szakosztályának ver-
senyzői, István játékos edzője is 
volt a csapatnak. Felkészülések 
során megszerették a futást, Ist-
ván birkózóként, Katalin az is-
kolai sportok mellett magán-
szorgalomból tette a dolgát, 
még a régebbi szép időkben.
 Olyan fába vágták a fejszéjü-
ket, amely emberpróbáló felké-
szülést, még nagyobb helytállást 
követel mindkettőjüktől. Bécs-
Budapest  maraton futásra ké-
szülnek október 18-ra. Felkészü-
lési időszak alatt nem kevesebb, 
mint a SAMSUNG KUPA ÉS A 
Kékes futás a cél. A Kékesen már 
teljesítettek, Katalin 280 induló 
közül a 16. még István minden 
idők legjobb pásztói eredményt 
érte el. Öt éve szervezik a mara-
tont, amelyre nem csak egyéni-
ben, hanem csapatra is gondol-
va vágnak neki. Ezúton is kérik 
mindazok jelentkezését, akik 
éreznek magukban annyi kitar-
tást és erőt, amely a felkészü-
léshez szükséges. Természetesen 
kellő előélettel kell hogy rendel-
kezzenek a jelentkezők. Az egye-
sület megpróbál támogatókat 
szerezni, mert a több napos vi-
adal költsége, nevezési díjai nem 
kevés anyagi vonzattal jár.
 Kérünk tehát minden tá-
mogatásra kész honfitársunkat, 
hogy ötleteikkel, javaslataikkal, 
nem kevésbé a kiadásaink tá-
mogatásával járuljanak hozzá 
fiataljaink sikeréhez, városunk 
sikeréhez, zord időkben érték-
növelő tenni akarásban jeleske-
dő példamutató, húzóerőt adó 
fiatalok nevelése érdekében.

Illés Rudolf

Közelmúlt sporthírei
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 A Pásztói Kézilabda Club 
2007. június 2.-án 10 órától 
Pásztó várossá nyilvánításá-
nak 600. évfordulójának tisz-
teletére Zsigmond Kézilabdás 
Napot szervezett. A program-
nak a Dózsa György Általános 
Iskola tornaterme és bitume-
nes kézilabda pályája adott 
helyet. 
 A rendezvényen a Balas-
sagyarmati Kézilabda Club, a 
Nagybátonyi Kézilabda Club, a 
Vasas Sport Egyesület Kézilab-
da Szakosztályának ifjúsági, női 
csapata, valamint a Pásztói Ké-
zilabda Club ifjúsági leány, női 

és senior férfi csapata vett részt. 
Az olvasó joggal teheti fel a kér-
dést, hogy hogyan tudtuk le-

hívni a Vasas ifjúsági csapatát 
és a kézilabda klub vezetőit. 
Meg kell említeni, hogy Ala-
pi Sándor és Szabó János pász-
tói sporttársaink hosszú éveken 

keresztül vezettek mérkőzéseket 
a Vasas csapatainak, melyet an-
nak idején és most is elismertek. 
Ezen kapcsolaton keresztül vol-
tak igen nyitottak és rugal-ma-
sak a sportvezetők és vállalták az 
utazást és a játékot a hölgyek. 
 A csapatokat Mészáros Sán-
dor PKC Elnök köszöntötte és 
a rendezvényt Sisák Imre Pol-
gármester Úr, a club főszponzo-
ra nyitotta meg. 
 A mérkőzések igen jó szín-
vonalú küzdelmeket hoztak, 
mert az idősödő sportolók bizo-
nyították, hogy külsejük ugyan 
megváltozott az évtizedek fo-
lyamán, de akaratuk, és a győ-
zelemre való törekvésük még 
szinte a régi.
 A szép számú közönség és 
természetesen a programon 
részt vevő játékosok, sportolók, 
hozzátartozók is nagy érdeklő-
déssel várták a különböző kor-
osztály összecsapását. Kiemelt 
figyelmet kapott a Vasas bemu-
tató jellegű bemelegítése, a há-
romszor 15 perces mérkőzés, 
melyet a pásztói felnőtt női csa-
pat ellen játszottak, valamint a 
figuratív támadó és védekező 
mozgások bemutatása.
 Az öt mérkőzés során nem-
csak egy-két szép figurát, gólt, 
védekezést lehetett látni, ha-
nem a sportolók, barátok több 
évtizedes versenyzési, edzőtá-
borozási emlékeket is fel eleve-
nítettek.  A mérkőzések végén 
a csapatok kapitányai-vezetői 

emléklapot vehettek át a PKC 
elnökségi tagjaitól, a Vasas játé-
kosait pedig Borbás Enikő által 
készített emlékérmet kaptak. A 
vezetők a Rézkatlan Kft. kiváló 

minőségű italaiból részesültek. 
A Vasas leány csapatának pozi-
tív hozzáállását a városra jellem-
ző ajándék kosárral köszöntük 
meg.
 A sportprogramot követő-
en a sportolók, vendégek (kö-
zel 150-en) Csetneki László és 
társai által készített kitűnő bab-
gulyást fogyasztották el. Az ét-
kezés közben a csapatvezetők 
röviden bemutatták egyesüle-
tük múltját, jelenét és jövőjét. 
Örömmel hallgattuk Lombos 
István sporttársunk (Ország-
gyűlési képviselő) tájékoztató-
ját, miszerint a Balassagyarma-
ti Kézilabda Club férfi csapata 
II osztályú bajnok lett, így ősz-
szel indulni fog az MB I B küz-
delmeiben. Nagy öröm volt 
számunkra, hogy a hatszoros 
magyar bajnok Budapesti Hon-
véd, BEK győztes csapat tagja 
Cseri Péter barátunk is megtisz-
telt részvételével és játékával.
 A 2007. februárjában meg-
rendezett Jótékonysági Sport-
bálon egészségügyi okok miatt 
két kitüntetett kézilabdásunk, 
illetve ezzel foglalkozó szakem-
berünk nem tudott megjelenni. 
Ezért részükre az emléklapot a 
program végén, ünnepélyes ke-
retek között adtuk át. Bán Tibor 
több évtizedes példamutató já-
tékos és edzői tevékenységéért, 
Tóth Tibor a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola testnevelő ta-
nára pedig az utánpótlás nevelés 
területén nyújtott elkötelezett 
munkájáért kapta az elismerést.
 Megható pillanatnak lehet-
tünk tanúi amikor a Vasas edző-
je Papp György és Gurics Attila 
külön kiemelte az Alapi - Sza-
bó játékvezetői páros kiváló mi-

nőségű tevékenységét és vastaps 
mellett további erőt, egészséget 
kívánt nekik.
 Meglepetés volt amikor Ju-
hász Judit az egyesület újonnan 
megválasztott titkára az edzők 
és a játékosok nevében az önzet-
len és áldozatkész, magas szín-
vonalú munkájáért Alapi Sán-
dor és Mészáros Sándor részére 
gravírozott tollat adott át.
 Ezúton mondok köszönetet 
a Nógrád Megye Sportjáért Ala-
pítványnak, Dr. Halász István-
nak, Bodrogi Istvánnak, a Csé-
pe és Társa Kft.-nek, Káposzta 
Csabának, az Agro-Produkt 
Kft-nek, a Fabogár Kft.-nek és 
minden a rendezvény szerve-
zésében részt vevő vezetőnek és 
játékosnak, hogy anyagi és tár-
gyi támogatásukkal, munkájuk-
kal elősegítették rendezvényünk 
jó színvonalon történő kivitele-
zését.

Mészáros Sándor
PKC elnök

Jubileumi viadal

Zsigmond Kézilabdás Nap

Horváth Mihályt régi isme-
rősként köszöntötték a pász-
tói kézisek

SPORT
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A allergiás megbetegedések egyik leggyakoribb kiváltója a par-
lagfű. A parlagfű az első világháború után kezdett elterjedni Eu-
rópában, az Osztrák-Magyar Monarchia adriai kikötőibe érkező 
parlagfűvel szennyezett gabonaszállítmányokkal. Az első fertőzött 
területek a kikötők körül és az onnan elvezető közlekedési utak 
és vasútvonalak mentén alakultak ki.  A parlagfű a meleg éghajla-
tot, száraz talajt és nyáron a nedvességet kedveli. Az éghajlati vi-
szonyok hasonló voltak, mint a növény eredeti élőhelyén Észak-
Amerikában. Ezen időponttól kezdődött meg a parlagfű európai 
terjedése, ami a II. világháború utáni években felgyorsult, a ki-
lencvenes években riasztó méreteket öltött.

A parlagfű ma is rendszerint utak, vasúti sínek mentén, parlagon 
hagyott területeken, építkezéseken, árokpartokon, nem megfele-
lően gyomirtott kapáskultúrákban, réteken és legelőkön…stb for-
dul elő.
Csapadékos  nyári időjárásunk különösen kedvez a gyomnövé-
nyeknek növekedésének, ezért kérjük a lakosságot, hogy a szank-
ciók elkerülése, egészségünk megőrzése érdekében, a gyommen-
tesítést egymással együttműködve, egymást kölcsönösen segítve 
a fentiekben meghatározott területeken fokozottabb figyelemmel 
végezzék.    

Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztály

Pásztó Városi Polgármesteri Hivatal  Tájékoztatója

Mit kell tudni a parlagfűről!
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 A Dózsa Iskola végzős di-
ákjával, Szabó Zsófiával,  be-
szélgetek a ballagási ünnepély 
után, ahol Zsófi  sok szép ju-
talmat vett át a 8 éven át elért 
kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért, tanulmányi versenyek 
sikereiért, az aktív közössé-
gi munkájáért és eredményes 
sporttevékenységéért. 
 – Mit érzel most a sok szép 
jutalom átvétele után?
 – Meglepő és egyben jó 
érzés volt, hogy ilyen sokszor 
kihívtak az iskolaközösség elé. 
Azért örülök, hogy most már a 
pihenés következik, mert tanév 
végére elfáradtam.
 – A családod hogyan fogadta 
az eredményeidet?
 – A szüleim és a nagyszü-
leim nagyon büszkék voltak, és 
természetesen örültek. A teljes 
család a ballagási ebéden tiszta 
szívből biztatott, hogy így foly-
tassam tovább.
 – Van-e valami „titkod”, 
hogy ilyen sikeres vagy?
 – A kitartó tanulással ér-
tem el az iskolai és a verseny 
eredményeket is. Szinte min-
den nap egy kis pihenés után 
sokat készültem. 
 – Kiktől kaptál segítséget?
 – Nagyon sok szeretet és 
segítséget kapok a családomtól 
minden helyzetben. Anyukám-
tól főleg az angol tanulásban, 
apukámtól inkább a sport terü-
letén. Továbbá itt mondok kö-
szönetet tanáraimnak: Pokorni 
Zsuzsa néninek a földrajzban 

elért eredményeimért, Molnár 
Lászlóné, Erzsike néni osztály-
főnökömnek a mindennapos 
segítségért és Ürmösi Béláné, 
Éva néninek a kosárlabda meg-
szerettetéséért. 
 – Ha éppen nem tanulsz, ak-
kor mivel töltöd a szabadidődet?
 – A szabadidőmben szí-
vesen hallgatok zenét, olvasok 
vagy számítógépezek. Nagyon 
szeretek együtt lenni a baráta-
immal, akikkel most nyáron 
is közös strandolásokat szerve-
zünk. Télen szívesen síelek, és 
sok időt töltök a szabadban.
 – Hol tanulsz tovább, és mik 
a terveid a jövőre nézve?
 – A pásztói Mikszáth Kál-
mán Gimnázium francia két-
tannyelvű tagozatán folytatom 
a tanulmányaimat. Később or-
vosi egyetemen szeretnék tanul-
ni, vagy a földrajzzal kapcsola-
tos szakmát választani.
 – Van-e néhány jó tanácsod 
az itt maradó fiataloknak?
 – Én mindig szívesen ta-
nultam azt, ami érdekelt. Biz-
tosan mindenkinek van érdek-
lődési köre és azt tanácsolom, 
hogy abban alaposabban mé-
lyüljön el. Szeressen tanulni, 
mert a felnőtt életben való bol-
doguláshoz, a világ alapos meg-
ismeréséhez erre van szükség.
 – A Dózsa Iskola nevében 
szívből gratulálok az eredménye-
idhez, és minden jót kívánok a 
középiskolai folytatáshoz!
 

Sándor Gabriella 6.a

Egy kiváló diák
 A májusvégi ragyogó nap 
reggelén ünneplőbe öltöztek ki-
csik és nagyok a Dózsa Iskolá-
ban. Már hónapokkal korábban 
kettős évfordulóra készültünk. 
A Nagymező úti épület 25 éves, 
valamint Pásztó város 600 éves 
jubileuma tiszteletére rendezett 
emlékhét iskolai ünnepéllyel 
kezdődött ezen a napon.
 Szabó Zsolt igazgatóhelyet-
tes tanár úr köszöntötte a ven-
dégeket és az iskola közösségét, 
majd Sisák Imre polgármester 
úr ünnepi beszéde következett. 
A közönség nagy figyelemmel 
és érdeklődéssel nézte azokat a 
képeket, amelyek kivetítőn vol-
tak láthatók az aulában, s amely 
felidézte a közel- és régmúlt em-
lékezetes pillanatait.
 A 3. b osztály műsora min-
denkit elvarázsolt; ők dallal, 
tánccal, versekkel fejezték ki, 
hogy „Gyermeknek lenni jó”. 
Műsorukat betanította: Né-
meth Józsefné és Tóth Lászlóné.
 Ezek után Fürjesi Csaba fes-
tőművész megnyitotta azt a ki-
állítást, amelyet Simon Imre 
címzetes igazgató, festőművész 
erre az alkalomra szervezett is-
kolánkban. Bognár Kilián 6.b 
osztályos tanuló verssel köszön-
tötte az igazgató urat.
 Lelket melengető fények és 
színek töltötték be az aulát a ké-
pek hatására. Nagy megtisztel-
tetésnek tartjuk, hogy igazgató 
úr elhozta hozzánk az alkotása-
it, s néhány hétig gyönyörköd-
hetünk bennük.
 A délelőtti ünnepély befeje-
zéseként közösen énekeltük el 
Koncz Zsuzsa dalát: Ég és föld 
között címmel. Közben gondo-
latban velünk voltak azok, akik 

valamikor kötődtek az isko-
lánkhoz és a városhoz, de már 
nincsenek közöttünk. 
 Reméljük, hogy a közös em-
lékezés összekapcsolja a múltat, 
jelent és a jövőt, s gondolatban 
láttuk a felnövekvő nemzedé-
ket, amelyek, mint a gyökerek 
továbbra is szilárdan tartanak.
 A nap méltó befejezéseként 
délután 5 órakor egy nagysza-
bású sportrendezvényre gyü-
lekeztünk. Sajnos az időjárás 
közbeszólt, s a zuhogó eső kissé 
megijesztett mindenkit. Szeren-
csére az égiek is tiszteletben tar-
tották az ünnepünket, s kicsit 
később ugyan, de sok-sok ven-
dég, szülő előtt a gyerekek be-
mutathatták produkcióikat.
 A nyitó táncot a Majorett-
csoport adta, majd láthattunk 
az alsósoktól gyakorlatokat, a 
felsősöktől labdás, esernyős, 
majd ismét labdagyakorlatot.
 Látványos, színes és fegyel-
mezett volt minden csoport be-
mutatója – minden tanulót di-
cséret illet. Felkészítő testnevelő 
tanáraik: Ürmösi Béláné, Hol-
ló Imréné, Sipos Péter és Szabó 
Zsolt voltak.
 Fáradtan, de annál nagyobb 
étvággyal fogyasztotta el min-
denki a konyhás nénik által ké-
szített meglepetés uzsonnát.
 Ismét bebizonyosodott, 
hogy az összefogás, a lelkes 
és kitartó munka, az egymás-
ra való odafigyelés meghozza a 
sikert és az örömöt. S ha meg-
tanítjuk gyermekeinket mél-
tóképpen ünnepelni, s az útja-
ikhoz jó irányt mutatni, akkor 
sokat tettünk egy szebb jövőért.

Bognár Beáta

Emlékhét a Dózsában

Ünnepi gondolatok…

 A simontornyai Vármúze-
um, Fried Művelődési Ház és a 
Vak Bottyán Általános és Szak-
képző Iskola, Gimnázium 2007. 
május 26-án rendezte meg a 
XII. Országos „Illyés Gyuláné” 
Komplex Művészeti Versenyt, 
amelyen iskolánkat Sánta Judit, 
7. b osztályos tanuló képviselte. 
Vers-és prózamondó kategóriá-
ban indult a komoly megméret-
tetésen; a sziráki születésű köl-
tő, Körmendi Gitta Maholnap 
című gyönyörű versét szavalta 
el Judit példaértékűen.
 Simontornya 12 éve emel-
kedett városi rangra. Ennek 
tiszteletére rendezik meg min-
den évben ezt a művészeti ver-

senyt. Idén 18 város több mint 
100 tanulója versengett, mutat-
kozott be. 
 Pásztó városát eddig még 
senki nem képviselte ezen a ve-
télkedőn, így különösen büsz-
kék vagyunk tanítványunk 
eredményére: az országos III. 
helyezésre.
 Köszönetünket fejezzük ki 
a versenyre való felkészítésért 
Zöldi Györgynek és Tőkeiné 
Kiss Mariannak, valamint Judit 
szüleinek.
 Szívből gratulálunk, és to-
vábbi sok sikert kívánunk!

a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola közössége

Büszkék vagyunk Juditra!
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 Június 3-án, a Gárdonyi 
Géza iskola tanárai, diákjai és 
szülők részvételével, túrázni 
indultunk a Alacsony-Tátrába. 
 A túrát Veres Jenő tanár 
úr vezette. Úti célunk a Sucha 
Bela-kanyon volt, amit 180km 
buszozás után értünk el. Gya-
logtúránk a Podlesok kemping-
ből indult. 12 km-t tettünk 
meg 400 m szintkülönbség-
gel. Így értük el a 956 méteres 
csúcsot. Egyirányú szurdokban 
haladtunk, de az út egyátalán 
nem volt egyszerű. Folyamato-
san egy patak mentén mentünk 
és bármikor meg volt az esélye, 
hogy belecsússzunk. Ez majd-
nem mindenkivel előfordult 
egyszer-kétszer. Amikor vízesés-
hez értünk, teljesen függőle-
ges létrákon kellett követnünk 
a patakot. Ez azoknak okozott 
nehézséget, akik tériszonnyal 

küszködtek. Egyes szakaszokon 
fapallókon egyensúlyoztunk. 
Az utat a csepergő eső tette még 
nehezebbé. Amikor ezek az aka-
dályok  éppen nem kötötték 
le a figyelmünket, a csodálatos 
tájban és panorámában is gyö-
nyörködhettünk. A friss levegő, 
a zöld fenyvesek, a magaslatok 
lenyűgöztek mindannyiunkat, 
és feledtették fáradságunkat. 
Bár a túra igazi bátorságpróba 
volt, azért újra nekivágnánk. 
 Köszönjük Veres Jenő tanár 
úrnak és Volek Krisztina tanár-
nőnek a szakértő túravezetést, 
s reméljük jövőre is rendez ne-
künk hasonló kirándulásokat.

Mátrai Teréz
Tóth Frida
8. c osztály

Gárdonyi Géza 
Általános Iskola

Szomszédolás

Túra a Szlovák Paradicsomban
 A dolgozószobámban, az 
íróasztalomon lévő „Pásztói 
Hírlap” márciusi számára tévedt 
tekintetem, amit éppen az előző 
este nézegettem nagy-nagy ér-
deklődéssel. Ugyanis azt szeret-
tem volna megtudni, hogy má-
jusban ugyanúgy, mit áprilisban 
tovább zsong, zsibong-e a város. 
Merem remélni, hogy a Nóg-
rád megyében élő emberek va-
lamennyien tudják azt, hogy 
ez a „zsibongás” Pásztó város-
sá nyilvánításának 600 éves év-
fordulójával kapcsolatos. Még 
sem gondoltam volna, hogy a 
mögöttem lévő több mint négy 
évtizedes idegenvezetői múl-
tam után még ezt is megérem. 
Jó, hogy így történt! Ki tudja, 
hányszor léptem át a Műem-
lék övezet „kapuját”; e kaptárba 
zárt gyöngyszemet. Akár külföl-
diekkel, akár magyarokkal jár-
tam e csodálatos helyen, úgy 
éreztem magam, mintha én és 
kedves vendégeim Prága Óvá-
rosában lennének. Ahogy fel-
idéződnek bennem az emlékek, 
az események, szinte én is zson-
gani kezdek. Miközben e soro-
kat írom, emlékezem. Emlék-

szem arra, amikor Dr. Hír János 
úr, a múzeum igazgatója dedi-
kálta nekem „A pásztói műem-
léki városközpont „ c. könyvét. 
Mindig tisztelettel és nagy-nagy 
szeretettel gondolok rá, hiszen 
én is sokat tanultam tőle. Az is 
eszembe jutott róla, hogy ami-
kor Brazíliába készült, még elő-
ző nap bolyais tanítványaimnak 
érdekes történeteket, anekdo-
tákat mesélt az Oskolamester 
háza előtt. 
 Nem felejtem el azt sem, 
amikor Hársfalvai Imre egykori 
tanítványom szervezte meg di-
áktársainak a pásztói kirándu-
lást. Mint leendő idegenvezető, 
szakszerűen mutatta be a barokk 
kolostor épületét és a Szent Lő-
rinc plébánia templomot is.
 Gondolom, Sisák Imre pol-
gármester úr is hisz nekem, ami-
kor az egyik – legutóbbi pász-
tói kirándulás utáni – dolgozat 
kérdéseiből idézek: „Ki jelenleg 
Pásztó polgármestere?” – és jött 
a helyes válasz. (Aki nem hiszi, 
járjon utána!)
 Ennyi volt a mese mára! Kö-
szönöm, hogy hagytak emlékezni!

Szabó Ferencné

Egy idegenvezető naplójából

A Mátra nyugati kapuja

Muzsikál az erdő
A Mátrai Művészeti Napok keretében a Muzsikál az  erdő prog-
ramsorozat július első hétvégéjén a mátrakeresztesi erdei iskolában 
ütött tanyát. A dallamok mellett a vadpörkölt is sláger volt.
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 Mitől „város” egy város? A 
hajdan ráruházott címtől, a la-
kosok számától, a fenntartott 
intézményektől, a gazdasági 
élettől? 
 A pontos válaszhoz szakem-
berek kellenének, de a legfonto-
sabb tényezők között kell, hogy 
szerepeljen a kulturális élet.
  Pásztó város vezetése és a Mű-
velődési Központ olyan „Zsig-
mond Napot” tartott, mely-
ből csak a legnagyobb elismerés 
hangján lehet szólni. 
 A programok az ország bár-
mely pontján megállták volna a 
helyüket, minden szervezőnek 
és résztvevőnek köszönet érte.
  Nem sokkal ezután, június 2-
án volt egy másik rendezvény is. 
Boros Jánosné – sokaknak Csil-
la óvó néni – gyógykezelése a 
Művelődési Központ ”Musical 
kavalkád” címmel jótékonysági 
előadást szervezett.
 Csodálatosan felújított kör-
nyezetben, jó reklámmal (vá-
rosi tv, plakátok…) bevezetett 
nagyszerű műsort láthattunk, 
amelyről utólag a Nógrád is tu-
dósítást írt. Szerencsére csak az 
udvarias részről tájékoztatták az 
olvasókat, mert a rideg valóság 
nagyon szomorú képet festett 
volna. A 240 fős teremben 60-
an voltunk úgy, hogy a nézők 
fele a színpadon fellépők hozzá-
tartozója, vagy ismerőse volt!!!
 Amiért ezeket a sorokat le-
írom, a az a Pásztói Hírlap má-
jusi számának címlapja, mely-

nek ez a vezércíme: Egy büszke 
város ünnepe.
 Az előadás után a teremből 
kilépők szájából ez hangzott el: 
Pásztó szégyene! Egy hónap altt 
milyen nagyot változott a világ. 
 A távolmaradók egy része 
talán nem tudta megfizetni az 
1000 Ft-os jegyet, másokban 
elég a tv-ben látható Balázs, 
Mónika , Győzike…show, a jó-
módúak pedig lehet úgy gon-
dolják, az ő anyagi helyzetük 
nem kívánja meg a művelődést. 
Ám itt végül is a jótékonykodás 
lett volna a cél, függetlenül at-
tól, hogy valaki szereti a musi-
calt vagy sem. 
 Kérhetnénk most sűrű bo-
csánatot Csillától, bár őt so-
kan támogatták már ezelőtt is. 
Ezzel együtt is a munkatársak 
és a „pedagógus társadalom” is 
behúzhat egy rovót magának. 
Tisztelet a résztvevő kivételnek. 
  A színpadon fellépő tizenéves 
fiatalok kárpótlása már nem 
ilyen egyszerű feladat. Szívvel, 
lélekkel adtak elő olyan kétórás, 
műsort, minimum telt házat ér-
demelt volna! Talán hívjuk el 
őket még egyszer? Nem hiszem, 
hogy szívesen jönnének. 
 Ébresztő „városlakók” ! 
mindannyiunk mókuskerék vi-
lágában kis odafigyeléssel, em-
beri érzékenységgel van még 
mit pótolnunk. 
 Városlakó
 

Név és cím a szerkesztőségben

Tisztelt Városlakók!

ÉBRESZTŐ!

OLVASÓI OLDAL

A Régivásártér utcában alig egy esztendeje adták át az EU szab-
ványnak megfelelő gyönyörű játszóteret. A fotó önmagáért beszél.

 Körülöttünk van a vírus, 
terjed az AIDS, és a világban 
már több millió emberéletet 
követelt, és bár enyhén fertőzött 
ország vagyunk nem árt többet 
tudni róla. De nem lehet két-
ségünk afelől sem, hogy mára 
a drogok illegális használata az 
ország komoly problémájává 
válik. Emelkedik a kábítószere-
ket kipróbálók, a drogfogyasz-
tók, a drogfüggők, a droghasz-
nálattal összefüggésben fertőző 
betegségeket hordozók száma 
stb.

 A jobb információ áram-
lás érdekében az Ifjúsági Vörös-
kereszt pásztói csoportja 2007. 
július 9-12-ig Kortárs segítő 
képzést tartott a Pásztói ifjúsá-
gi Klubban, drog és AIDS té-
makörben. A hallgatók kötetlen 
módon kaptak ismeretanyagot 
magáról a betegségről és a meg-

előző tevékenységről. A képzés 
során fiatalok oktattak, és elő-
adásokat tartottak a fiatalok-
nak. 

 A képzésre vártunk min-
denkit aki, kedvet és erőt érzett 
magában ahhoz, hogy a képzés 
során szerzett információk bir-
tokában segíteni tudjon kortár-
sain. Hiszen serdülőkorban a 
kortárs csoport hatások felerő-
södnek. Jellemző, hogy ebben 
az időszakban a felnőttek nehe-
zebben érik el ezt a közeget, így 
közvetlen hatással legkönnyeb-
ben a kortárs segítő tudja befo-
lyásolni a fiatalokat. Ezért leg-
főbb célunk az, hogy a kortárs 
segítők rendelkezzenek azokkal 
a jártasságokkal, készségekkel, 
melyeknek birtokában önma-
gukat pozitív irányban fejleszt-
ve társaik számára követendők-
ké, “mintákká” váljanak.

Kortárs segítő képzés
a PIK - ben

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S
Pásztó Város Önkormányzatának Városalapítási Emlékbizottsága

„Pásztó a 600 éves város”
képzőművészeti pályázatot ír ki

Pásztó várossá nyilvánításának
600. évfordulója alkalmából pásztói alkotók számára.

Pályázni lehet minden képzőművészeti ágban,
bármely technikával készített alkotással.

A pályázatokat a Városalapítási Emlékbizottságnak címezve,
személyesen kérjük eljuttatni a Polgármesteri Hivatal

Intézményirányítási és Szociális Osztályára
(Pásztó, Kölcsey F. u. 35.)

A pályaművek beadási határideje: 2007. augusztus 13.
Az eredményhirdetésre 2007. augusztus 20-án

az ünnepi program keretében kerül sor.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal

Intézményirányítási Osztályán 
Tel: 32/ 460-155 / 134 m. vagy 32/ 460-155 / 163 m. lehet kérni.


