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Polgármesteri köszöntő

Megyenap a 600 éves „Varázsvölgyben”
Szóda Kelemen Klára pásztói költő
és népíró „Az ember” című versének soraival nyitotta megyenapi köszöntőjét
Sisák Imre Pásztón 2007 szeptember
20-án. A vendégszerető település polgármestere házigazdaként is üdvözölte
a 600 éves városi rangot ünneplő pásztói, hasznosi és mátrakeresztesi polgárok nevében az I. Nógrádi Megyenapra
városunkba érkezett kedves vendégeket
és Nógrád megye polgárait.
„Valóban nagy erő volt és van a pásztói
emberekben, hiszen a történelmi évszázadok viharait és sorscsapásait túlélve hittel
és bizalommal telve éltek és élnek ma is a
Mátra és a Cserhát hegység ölelésében fekvő „varázsvölgyben”, a Zagyva folyó partján, a Mátra Nyugati kapujában. Kevés
magyar település mondhatja el magáról,
hogy 600 éve város, de több, mint 1000
éves múltja van.
1407. április 26-a arany betűkkel íródott Pásztó képzeletbeli történelemkönyvébe. Luxemburgi Zsigmond ezen a napon
Budával egyenlő városi kiváltságokat adományozott városunk lakói számára, melyet
aztán 1475. május 29-én kelt oklevelével
Hunyadi Mátyás, 1494. február 24-én II.
Ulászló, 1701. március 26-án pedig I. Lipót is megerősített. Több, mint 500 évvel
ezt megelőzően 896 táján, vagyis a honfoglalás idején Pásztó már nevezetesebb helyként szerepelt. Anonymus, Béla királyunk
jegyzője megemlíti krónikájában, hogy Árpád fejedelem itt tartott pihenőt és seregének egy részét innen küldte Zoárd, Kadocsa és Huba fejedelmi személyek vezetése
alatt Gömör, Nógrád és Nyitra vidékének
a meghódítására.
A több, mint ezeréves múlt történéseiről egy ünnepi köszöntő keretében nehéz
a leginkább emlékezetes évszámokat kiválasztani. Ha mindezt Pásztó történelmi városmagjával összefüggésben teszem, talán a
múlt legmegfelelőbb keresztmetszetét mutathatom be.
A romkertben találhatók a bencés-ciszterci apátság maradványai. A pásztói monostorról az első adat 1138-ból származik,
amikor Pásztón Benedek rendi apátság volt.
Ezt követően 1190-ben III. Béla királyunk
ciszterci apátságot alapított Pásztón.
A műemléki területen láthatjuk a XII.
századi üveghutát, valamint a kovácsműhely maradványait.

„Képzelet szárnyán sodor az élet,
magányos szíved álomba réved.
Bolyong a lelkem szüntelen máshol,
emberre találj, emberre bárhol.
Énekben, dalban tied az álmom,
fogynak az évek, esőfoszlányon,
szélkavart hóban, perzselő nyárban,
zöld erdő mélyén, madár dalában.
Csalódás sara lepereg rólam,
csodás, nagy erő van: „ember”- e szóban!”
Ugyancsak a Romkertben található az
oskolamester háza, amelyhez hasonló mezővárosi polgárház nem maradt meg ilyen
épségben a mai Magyarország területén. A
Barokk stílusban épült új ciszterci kolostort a morvaországi Weelehradból 1701.
február 6-án visszatelepült ciszterek építették fel. Már több kilométeres távolságból
kiemelkedő látványt nyújt a Pásztóra látogató emberek számára a Szent Lőrinc Plébániatemplom tornya, amely az oklevelek
tanúsága szerint 1234-ben már biztosan
létezett.
Pásztó történelmét áttekintve természetesen sok-sok ezer adat van, amelyeket
meg kellene említeni. A közigazgatásilag

Pásztóhoz tartozó Hasznos városrész első
írásos említése 1265-ben történik, amikor
IV. Béla királyunk az addig Ágasvárhoz
tartozó birtokot a Rátold nemzetségbeli Porch Istvánnak adta királyi adományként. A Hasznos fölé magasodó Cserteri
Vár, amely fontos erődítménynek számított a szomszédos két várral az Óvárral és
az Ágasvárral együtt, először 1304-ben jelenik meg a krónikákban.
Na és természetesen mindenki tudja, hogy a konyhaművészet igazi specialistái lakják Hasznost, hiszen egész Magyarországon híres a hasznosi rétes és a
töltött káposzta. Nem feledkezhetünk el
a köznyelvben csak fakanalas falunak nevezett Mátrakeresztes városrészről sem.
Dalmata Ferenc ciszterci szerzetes 173941 között építetett üveghutát a mai
Mátrakeresztesen és ezzel egyszersmind
megalapította a korábban Alsóhutának
nevezett települést. Pásztó és városrészei
földesurai híres, nemesi családok voltak.
A teljesség igénye nélkül ezek közé tartozott a Rátold nemzetségből származó
Pásztói család, a Tari, a Kazai Kakas, a
Koháry, a Fáy, a Szalay, az Almásy, a Fráter, a Kreith, a Török, Platthy, Zay, Orczy, Gosztonyi családok.
Egy város rangját az mutatja talán a
legszemléletesebben, ha múltjában és jelenében kutatván minél több jeles személyiséget ismerhetünk meg. A 600 éves évfordulóval összefüggésben elsőként Tari
Lőrinc királyi pohárnok mestert kell megemlíteni, aki a királyi adománylevél tanúsága szerint kieszközölte Pásztó számára a
városi kiváltságot Zsigmondnál.
Pásztón született Kada István 1617ben, akit I. Lipót 1685. április 15-én nevezett ki Erdélyi püspökké. Ugyancsak
püspökké szentelték az 1666-ban Pásztón
született Berkes Andrást, aki 1707-ben
részt vett az Ónodi országgyűlésen és 13
vármegye képviseletében fel is szólalt. Tovább folytatva a hírességek sorát meg kell
emlékezni Tittel Pálról, aki 1784-ben született Pásztón és 1800-ban papi pályára
lépve filozófiai tanulmányokat folytatott,
1806-tól az egri líceum matematika tanára
és csillagdájának vezetője. 1810-ben Bécsben csillagászatot tanult és két évig dolgozott Gauss mellett Göttingenben. 1824-től
a budai csillagvizsgáló igazgatója és 1830tól ő indította meg a pontos-idő jelzést.
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(folytatás az első oldalról)
Nem szabad elfeledkeznünk az 1830ban született Gajzágó Salamon, íróról,
Keszler József (1846) esztéta, műkritikusról, de Platthy Adorjánról sem, aki 1847ben született és 1902-ben először jelent
meg szerkesztésében a Pásztó és Vidéke
című hetilap, 1907-ben pedig a Pásztói
Hírlap. Meg kell emlékezni gróf Almásy
Kálmánról és feleségéről Keglevich Margit
grófnőről, akik 1906. október 1-én hozták létre a Pásztói Kórház felépítését célzó
alapítványt. Pásztó egyik leghíresebb pedagógusa volt Ágasváry Lajos, aki 1923-tól a
polgári iskola igazgatója, 1951-ben beindította Pásztón a közgazdasági technikumot,
1954-ben pedig a gimnáziumot.
Életének több mint negyven évén keresztül kötődött városunkhoz az utolsó
pásztói cisztercita perjel dr. Rajeczky Benjamin zenetanár, népzene –és gregoriánkutató. Kodálynál tanult zeneszerzést és
legközvetlenebb munkatársa lett. A szerzetesrendek feloszlatását követően dolgozott
a Néprajzi Múzeum népzenei osztályán, az
MTA Népzenekutató Csoportjának helyettes vezetője volt. Elsősorban a középkori
magyar zenetörténettel, népzene –és gregoriánkutatással foglalkozott. 85. születésnapja alkalmából a Zeneakadémia a professzor emeritus címet adományozta neki.
Pásztó első díszpolgárát 1990-ben posztumusz Kossuth díjjal tüntették ki.
Kétszeres Munkácsy díjas grafikus
művész az 1925. január 31-én Pásztón
született Csohány Kálmán, olyan mestereknél tanult, mint Hincz Gyula, Ék
Sándor, Koffán Károly, vagy Konecsni
György. Csohány szülőföld szeretete, a
Pásztóhoz való szoros kötődése nemcsak
gazdag művészetében mutatkozott meg,
hanem abban is, ahogy támogatta az időközben várossá nőtt faluját. 1974-ben ő
volt az, aki létrehozta a Pásztói Képző-
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művészeti Gyűjteményt, amely mintegy,
400 darabból állott.
Mindig közöttünk marad Gaál István,
Kossuth díjas filmrendező, Pásztó és Nógrád megye díszpolgára, aki így vallott Pásztóról Zalán Vince életrajzi kötetében: „A
Pásztón töltött évek voltak egész gyermekkorom, ha nem egész életem meghatározó
esztendői. Ma sem tudom másnak nevezni
a Zagyva-völgyet, amelyben feküdt, mint
varázsvölgynek.” A magát csak képírónak
tartó Gaál István, a magyar filmes társadalom egyik legkiemelkedőbb alakja. Filmjei
világhírnevet szereztek számára, s mondhatom általa egy kicsit Pásztónak is.
Akik az elmúlt évszázadokat megörökítették azok közül feltétlenül ki kell emelni
dr. Békefi Remig ciszterci szerzetest, aki három kötetben írta meg a rend pásztói történetét, de ugyanúgy Vass Józsefet, vagy Pintér
Nándort, s a legújabbak közül Valter Ilona régészt, aki az egész műemléki terület feltárását
is elvégezte, s a mai könyvbemutató kapcsán
mindenképpen szólnunk kell dr. Varga Lajos
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segédpüspök Úrról, de ide kívánkozik dr. Tari
Lujza népzenekutató, zenetudós is.
Nógrád Megye történelme a 11-12.
századra nyúlik vissza. Kristó Gyula, Engel
Pál és Makk Ferenc „Korai Magyar Történeti Lexikonja” szerint nevét Nógrád váráról kapta, ispánjait 1108-tól említik.
Pásztó Nógrádi kapcsolódása azonban
egészen újkeletű, - hiszen a 4343/1949.
MT. rendelet megalkotásával 1950. január
1-től került át közigazgatásilag Heves Vármegyétől Nógrád megyéhez. Azt kívánom
mindannyiuknak, hogy Pásztó, és Nógrád
megye elkövetkező újabb 600 éve hozzon
közös sikereket, felemelkedést, békét, boldogságot és hitet az itt élő embereknek. Végezetül a ciszterek jelmondatával zárom köszöntőmet:
Ardere et lucere – vagyis Lángolj és világíts! Ez a jelmondat mutasson utat nekünk
pásztóiaknak, nógrádiaknak közös és szebb
jövőnk, felemelkedésünk reményében!”
– ezen szavakkal zárta ünnepi köszöntőjét
Sisák Imre polgármester

Ünnepeink októberben
Jeles nemzeti ünnepeinket köszöntjük ebben a hónapban, hiszen az „Aradi Vértanuk” és az 56-os Forradalom és Szabadságharc évfordulói Pásztón is pirosbetűs
dátumai a magyarság legújabbkori időszámításának.
Október 6.
16.00-kor kezdődik városunk emlékünnepsége a „Francia Intézet” előtti emlékparkban.
- Középiskolások irodalmi és zenei műsora
- Dr. Fila Lajos prépost vezette emlékima a 1848-49-es mártírokért
- Ünnepi köszöntőt mond: dr. Becsó Károly alpolgármester
- Koszorúzás az állami és társadalmi, valamint a civil szervezetek részvételével
Október 23.
A 17.00-kor kezdődő ünnepség nyitóhelyszíne a Szent Lőrinc Plébániatemplom melletti Hősök Parkja lesz.
17.00 Iskolások emlékműsora és koszorúzás
18.00 Fáklyás felvonulás
18.30 Kegyeleti istentisztelet: dr.Fila Lajos prépost imája
		
az ’56 emlékéért és az áldozatokért.
19.00 Bednarik Anasztázia orgonaművész koncertje a Plébánia Templomban

MEGYENAP

2007. szeptember

3

Kifogások helyett a megoldáskat keressük...

„Nógrád a varázslatos világ”
A hivatalos naptárak ugyan nem jelölik, de remélem, hogy a nógrádi emberek
szívükben piros betűs ünnepként jegyzik majd fel szeptember 20.-át. Azt tanúsítják az elmúlt évszázadok, hogy ahol az együtt élők összefogtak, erejüket közös célok
érdekében, egyidejűleg mozgósították, ott általában könnyebb volt az élet. Az ilyen
közösség a jelen és a jövő nagy terheinek fundamentumát jelentette, és jelenti ma is.
Bízom benne, hogy a Nógrádi Megyenap megerősíti a jobb és szebb holnapba vetett
hitünket, muníciót ad az előttünk álló temérdek feladat megvalósításához. .- emelte
ki köszöntőjében Becsó Zsolt országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnöke a
Pásztói művelődési ház nagytermében rendezett megyenapi ünnepi közgyűlésen.

„Üdvözlöm a megye díszpolgárait, a
megye közéletének fontos szereplőit, a várossá nyilvánításának 600. évfordulóját
idén ünneplő Pásztó polgárait. Üdvözlöm
azokat a nógrádi, és a Nógrádból elszármazott személyiségeket, - köztük jeles tudósokat, művészeket, sportolókat, médiaszereplőket, – akik elfogadták meghívásunkat,
és a megye jószolgálati követeiként, eddig
is áldásos tevékenységet végeztek közös
ügyünkért, amiért hálás köszönetet mondok ezúton is. A megyenap alkalmával
szívből köszöntöm Nógrád megye lakosságát, és mindazokat az elszármazottakat,
akik bárhol élnek az országban, világban,
soha nem felejtették el gyökereiket…
…A közélet mai, háborgó állapotában kevesen veszik a merészséget, tükröt
tartani maguk elé. Nekünk ahhoz, hogy
Nógrád megye mai állapotáról valós képet kapjunk, sem tükör, sem bátorság
nem kell. A statisztika szerint a megyében
körülbelül 214 ezren laknak. Közülük 36
ezren betöltötték 65. életévüket. Tavaly
sajnos, 3100 nógrádi távozott az élők sorából, és 1950 újszülött jött a világra. Az
országban lejátszódó folyamatokhoz hasonlóan öregszik és apad a megye lakossága. Ezt jelzi az is, hogy a 80 ezer nógrádi
háztartásból minden ötödik egyszemélyes
háztartás. A megyében a regisztrált gazdasági szervezetek száma 17 ezer fölött van.
Ebből hozzávetőleg 10 ezer az egyéni vállalkozó, és másfélezer a nonprofit szervezet. Olcsó a nógrádi munkaerő. A fizikai
foglalkozásúak havi nettó átlagkeresete
alig több mint 77 ezer forint. A szellemi
foglalkozásúak ennél havonta 30 ezer forinttal kapnak többet kézhez. A nyilvántartott munkanélküliek aránya évek óta
tíz százalék fölött van. A valóságos helyzet azonban ennél jóval rosszabb…
…A megye önkormányzatai egyre csökkenő állami források mellett egyre
több feladattal kénytelenek farkasszemet
nézni. Energiájuk javát az oktatás, az egészségügy minimális feltételeinek biztosítása,

a tornyosuló szociális problémák orvoslása emészti fel. Az elmúlt csaknem húsz év
elszalasztott lehetőségeit lehetetlen márólholnapra pótolni. Az összes nehézség ellenére mégis azon vagyunk. A Nógrád Megyei Közgyűlés a saját intézményeiben két
és félezer embert foglalkoztat. Ezáltal a
megye legnagyobb munkáltatója, ugyanakkor kezdeményező, koordináló szerepet
tölt be a megyében az élet számos terüle-

ket a megye minden településén tisztelnek
és ápolnak. Sohasem mehet közhelyszámba az örök igazság, amely szerint „a világot
nem megörököltük az elődeinktől, hanem
kölcsön kaptuk az utódainktól.”- Amit pedig az ember kölcsönbe vesz, legtöbbször
jobban vigyáz rá, mint a sajátjára. A nógrádiak védik a természetet, óvják a környezetüket, csinosítják lakóhelyüket. Szeretik
a szépet és a rendet. Ha csak rajtuk múlik,

tén, például a munkahelyteremtés, az idegenforgalom pezsdítése érdekében… Kifogások helyett a megoldásokat keressük, és
kínálunk itt Nógrád megyében.
…A munka mindennap jelentkezik.
Remélhető, hogy a sikerek is sűrűbben köszönnek be. A mi tükrünk nem torzítja el
a valóságot. Reálisan láthatjuk benne Nógrád megye helyzetét. Azt is tudjuk, hogy
nem kell szorongani az árnyaktól, mert
arról hoznak hírt, hogy a fény a közelben
van.
„Nógrád a varázslatos világ!” Nógrád
megye több mint ezeréves múlttal rendelkezik. Nógrád megye a félmilliósra becsült
ősi magyar, keresztény népcsoport, a palócok földrajzi és kulturális központja. Ez a
megye mindenkinek adott és ad….
…A nógrádi emberek ragaszkodnak
szülőföldjükhöz, szeretik hazájukat, tisztelik szomszédaikat. Elöljáróitól mindig
elvárja az őszinte szót, az igazságtalanságtól ökölbe szorul a kezük. Képesek örülni
a legkisebb sikernek, és összefogni a legnagyobb bajban…
…Ünnepeljük most közös magyar,
nógrádi, palóc, keresztény gyökereinket.
Múltunkat és hagyományainkat, amelye-

a kölcsönt kamatostul adjuk vissza a következő nemzedékeknek….A megye ünnepének napján legyünk büszkék arra, hogy
nógrádiak vagyunk! Legyen minden hétköznapunk közös erőfeszítéseink és haladásunk büszke ünnepe!- zárta nagy tapsot
aratva - ünnepi köszöntőjét a megyei közgyűlés elnöke.
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Büszkeség és gratuláció

A legkiválóbb nógrádiak Pásztóról
A Teleki László Művelődési Ház nagytermében szeptember 20-án került sor az I. Nógrádi Megyenap alkalmából - a hagyományteremtés szándékával – a nógrádi díjak együttes és ünnepélyes átadására. A házigazdák számára különösen emlékezetes volt
a ceremónia, hiszen a díjak zömét a várossá nyilvánításának 600. évfordulóját ünneplő Pásztó jelenlegi vagy itt egykoron munkálkodó polgárai érdemelték és vették át Becsó Zsolttól, a megyei közgyűlés elnökétől, valamint Sisák Imre polgármestertől.
NÓGRÁD MEGYE DÍSZPOLGÁRA
DR. VARGA LAJOS
1950. december 5-én született Budapesten. 1969-ben érettségizett a budapesti Piarista Gimnáziumban, majd 1969-1974 között teológiai tanulmányokat folytatott Egerben az Érseki Papnevelő Intézetben. 1974. június 23-án szentelték pappá Vácott.
1974-75. között a Dunakeszi főplébánián; 1975-76 Újpesti főplébánián; 1976-78 Hatvan-újvárosi plébánián, majd 1978-1986 között a Vác-alsóvárosi plébánián teljesített szolgálatot. 1985-1993.
között püspöki titkár volt. 1979-ben szerzett teológiai doktorátust
Budapesten a Római Katolikus Hittudományi Akadémián. 19931995. között a Váci Püspökség irodaigazgatója és az Egyházmegyei
Kincstár és Gyűjtemény igazgatója. 1996-1997 között Rómában
egyháztörténeti tanulmányokat folytatott.
1995-től Pásztó plébánosa.
1999-ben megkapta a legmagasabb váci kitüntetést: a Díszpolgári címet.
Pásztói munkássága alatt a
pásztói egyházközség templomai
mind külsőleg, mind belső építészetileg megújultak.
A Pásztón eltelt 11 év alatt
munkásságának köszönhetően
megvalósultak a pásztói Szent
Lőrinc plébániatemplom tetőszerkezetének cseréje, a 4 manuálos orgona megépítése, az
oltárképek restauráltatása, a mátraverebélyi templom tetőszerkezetének felújítása, a mátraszőlősi
templom külső festése, plébániaépület felújítása, a faoltárok restaurálása, a jobbágyi templom
felújítása, a hasznosi templomtorony felújítása, főoltár restaurálása és a mátrakeresztesi új templom megépíttetése.
Sokat munkálkodott a Mária-légió létrehozásában, valamint a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége pásztói csoportjának megalakításában. Létrehozta a Pásztói-, Hasznosi-, Mátraszőlősi Templomokért Alapítványokat. A pásztói plébánia könyvtárának és levéltárának szakszerű rendezése is az Ő nevéhez fűződik. 2006. május
27-én elhivatottsága, tehetsége és munkásága elismeréseként XVI.
Benedek pápa a Váci egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki, illetve részére a Sicca Vaneria címzetes püspöki címet adományozta. Pásztó Város Önkormányzat képviselő-testülete 2006. augusztus 20-án, díszpolgári címet adományozott a Pásztón töltött évek
munkásságáért.
“PERLICZI JÁNOS DÍJ”
DR. KISS MÁRIA
1934. augusztus 10-én született Budapesten, egyszerű emberek gyermekeként. 1952-ben a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban érettségizett. Még abban az évben megkezdte tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, majd 5. évfolyamról
a budapesti egyetemen folytatta. 45 évvel ezelőtt 1958-ban gyermekkori álma beteljesüléseként általános orvosi diplomát kapott.
Első munkahelyén a pásztói kórház gyermekosztályán, dr. Győrey
István osztályvezető főorvos segédorvosa lett. 1962-ben szakvizs-

gázott csecsemő- és gyermekgyógyászatból. 1962-től – 1969-ig az
Országos Ideg- és Elmegyógyintézet gyermekosztályán dolgozott.
1966-ban gyermekpszichiátriából tett szakvizsgát. 1972-ben a
3. szakvizsgáját is megszerezte gyermekneurológiából. 1967-től a
pásztói kórház rendelőjében délelőtt gyermekszakrendelést, délután megyei gyermek pszichiátriai rendelést folytatott.
1978. novemberében megalakították a Megyei Gyermek Ideggondozót Salgótarjánban, melynek vezetésére felkérték. Nyugdíjazásáig ott dolgozott. Férje dr. Farkas András, 1952-től haláláig
a megyében, mint szülész-nőgyógyász, majd osztályvezető főorvos
dolgozott.
Dr. Kiss Mária nem önszántából került Pásztóra. A diktatúra parancsa kényszerítette őt
és férjét erre a vidékre. Mégis,
amikor ez a kényszer megszűnt,
ő itt maradt. Kivételes szakértelméről sok száz, vagy talán
sok ezer gyermek és szülei tudnak számot adni. Kevés pásztói
család van, ahol nem segédkezett valamely gyermek betegsége
kapcsán. Pásztó Város Önkormányzat
képviselő-testülete
2003-ban „Pásztóért” emlékplakettet; 2007.április 26-án pedig
díszpolgári címet adományozott
munkásságának elismeréséül.
NÓGRÁD MEGYE GAZDASÁGÁÉRT DÍJ
ELGO LEUCHTEN GMBH
Az osztrák EGLO Leuchten GmbH Pásztón 1992-ben alapította meg magyarországi termelő leányvállalatát. Fejlődése a mai
napig szorosan összekapcsolódik a nemzetközi piacokon már több
mint 35 éve működő anyavállalattal.
1992-ben kezdődött el a konszern termelési központjának
Pásztóra történő áthelyezése.
A piaci pozíció megőrzéséhez fontos a vevői igények minőségi termékekkel, versenyképes árakkal történő gyors kiszolgálása, a
rövid határidőre vállalt és teljesített szállítás, a rugalmas partnerkapcsolat. A szoros szállítási feltételek megtartása szükségszerűvé
tette, hogy a cég a termelési központjának bővítésével egy nagy
kapacitású raktárbázist létesítsen. Az 1 md forintot meghaladó beruházással 1998-ban Pásztón egy olyan modern magas raktár, és
termelést kiszolgáló épületegyüttes valósult meg, mely a megnövekedett termelési igényeket, valamint a közép-, és kelet-európai
áruellátást biztosíthatta. Az EGLO 1999-ben Pásztón is a modern
számítógépes raktárkezelő és ügyviteli rendszert vezetett be. Elsőként elindított informatikai fejlesztés részeként több munkafolyamat is átkerült az osztrák központból a magyarországi vállalathoz.
Mára Európa valamennyi országában, és más földrészen is számos
országban különálló kereskedelmi egység képviseli.
2003. óta folyamatosan vette át a pásztói cég az európai logisztikai központ szerepét, és egyre több ország kiszolgálása került át
a magyarországi vállalathoz. A kiemelkedő eredménynek köszönhetően az EGLO dekoratív lakásvilágítás területén Európában a
második helyre került, s egyre nagyobb piaci részesedése Európán
kívül is. A jelenleg 350 fős EGLO Magyarország Kft a kelet-magyarországi régióban kiemelkedő szerepet játszik. A foglalkozta-
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tottak közel 70 %-a Pásztó közvetlen vonzáskörzetéhez tartozik,
míg 30 % távolabbi Nógrád megyei településről utazik. A dolgozók bejárását és hazautazását az egész megyében bérelt autóbuszokkal költségmentesen biztosítja.
A pásztói cég 350 különböző terméket gyárt, melyből naponta
8000-9000 lámpa készül el és közel 41 ezer terméket szállít ki napi
szinten. Az eredmények azt bizonyítják, hogy ez sikeresen teljesül
is, hiszen a jelenleg dolgozók 60 %-a már több, mint 5 éve dolgozik a cégnél. Fontos eredmény, hogy az EGLO jelenlegi közép- és
felső vezetőinek kiemelkedő része a saját dolgozókból, a környéken élőkből került ki. 2005-ben Pásztón teljesen automatizált raktár, és egy háromszintes kiszolgáló, kommisszionáló egység építése
kezdődött el, mely 2007. július 6-án került átadásra.

BÉRCZY KÁROLY DÍJ
LŐRIK CSABA KARATE EDZŐ
1964. május 3-án született Pásztón. A Dózsa György Általános Iskolában kezdte el tanulmányait, majd a salgótarjáni Stromfeld Aurél Gépészeti Szakközépiskolában tanult. A karate sportágra egy hirdetés során 1980 szeptemberében figyelt fel. Nem sokkal
ezt követően már a salgótarjáni klub edzéseit látogatta. Az év alig
tavaszodott ki , amikor 1981. február 1-én 116 fővel megnyitotta a pásztói karate klubot. A kezdet kezdetén Lőrik Csabának is
tanulni kellett. Ezért 1981 márciusában a fővárosi MÜTEX SEhez került. Sportági felkészítését Bíró György mester irányította.
1983-at írtunk, amikor Csaba megszerezte a kék övet és letette
a segédedzői vizsgát. 1987-ben
barna övre vizsgázott, míg 1989ben Nógrád megyében elsőként
lett fekete öves versenyző. 1992ben 2. danra,. 1996-ban 3. danra vizsgázott. Ott volt a Palóc
Karate Szövetség 1991-es megalapításakor. Négy évig az elnöki teendőket is ellátta és az alapítás óta mai napig a szövetség
technikai vezetője. Lőrik Csaba
büszke lehet tanítványaira, hiszen eddig 25 alkalommal állhattak a dobogó legfelső fokára
országos, illetve magyar bajnokságokon. Közel 300 egyéb érmet
szereztek a különféle kupaversenyeken. Öt alkalommal volt tanítványa az ÉV sportolója. Nógrád megyében. Felesége Kecskés
Ibolya 1994-ben, Kecskés Ferenc 1996-ban, Kapás Tamás 199697-ben, Scheili Eszter pedig most 2005-ben. Mindezek mellett
Lőrik Csaba 1996-97-ben a Magyar JKA shotokan kata válogatott
edzői teendőit is ellátta és több elismerést is kapott a szövetségtől,
mint edző. Jelenleg a JKA és a Shotokan szervezetnél B kategóri-
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ás vezető versenybírói minősítéssel rendelkezik. Immáron 25 éve
végzi felelősségteljes edzői-vezetői munkáját a Pásztói Shotokan
Karate Klubnál. Pásztó város önkormányzata Lőrik Csaba edzőt
több évtizedes eredményes sportági munkája elismeréséül Pásztó
Város Sportjáért Díj-ban részesítette.
NÓGRÁD MEGYE SAJTÓ DÍJ
ZENTAI JÓZSEF
1954. március 23-án született Zagyvapálfalván. Középiskoláit Salgótarjánban végezte, itt érte el első sport és újságírói sikereit.
A Nógrád c. megyei napilapnál 1973-ban Somogyvári László és
Bodó János újságírók kezei alatt kezdett hírlapíró gyakornokként
dolgozni. Eleinte a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete országos
szerkesztésű lapjában jelentek meg írásai.
Az újságíró stúdiót követően a megyei napilapban, főként
sporttémákat felölelő tudósításai kerültek publikálásra. 19761978 között Veszprémben a Napló c. napilap sport szakági “külsőse” volt, de jelentek meg írásai a Néphadsereg c. lapban is. A
sportszervezői, illetve segédedzői képesítés megszerzését követően
különféle sajtóorgánumok hasábjain publikált szakmai jellegű írásokat. Pásztón a rendszerváltás után a Nógrád Megyei Hírlap c.
napilap Pásztó és környéke oldalait írta több újságíró kollégájával együtt. 1991-től, mint kiadó megjelentette a Lakótelepi Hírek c. időszaki újságot. Ezt a kiadványt 1993-ban bejegyeztette
a Művelődési Minisztériumnál. A Nógrádi Krónika szerkesztőségébe 1994-ben főállású hírlapíróként került be. Annak kényszerű
megszüntetéséig -bűnügyek kivételével- szinte minden témakört
felölelő szakterületen dolgozott.
A megye számtalan sportolóját, sportági vezetőit sikerült bemutatnia a lap olvasóinak. Külsőzött a Nemzeti Sport, a HajdúBihar Megyei Nap, a Blikk és a sportági Tájfutás c. szaklap számára. A Magyar Újságírók Országos Szövetségének 1994-től a tagja.
Szakterülete a belpolitika - közélet társadalom, de főként a sport.
Ma is rendszeresen publikál a két országos sportági szaklapnak Tájoló és Tájfutás c. kiadványoknak, miközben nagyobb nemzetközi
sportversenyeken felkérés alapján ellátja a szpíkeri teendőket. Manapság külsősként elsősorban a tájfutó sportág eseményeit jeleníti
meg a megyei napilapban. Néhány éve egy felkérés alapján települési oldalakat írt, a Nógrádi Almanach számára. Pásztó sportjának eseményeit, eredményeit rendszeresen figyelemmel kísérve
jeleníti meg a város havonta megjelenő lapjában, a Pásztói Hírlapban. Munkája mellett közéleti szerepvállalásként Pásztó városában
16 éven keresztül folyamatoson fennálló egyéni képviselő-testületi
tagsága volt. 2002-től a város sporttanácsnoki teendőket is ellátta.
Hobbyja a térképészet és a tájfutás.
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Elment a képírás pásztói mestere

In Memoriam Gaál István
„A Pásztón töltött évek voltak egész
gyermekkorom, ha nem egész életem meghatározó esztendői. Ma sem tudom másnak nevezni a Zagyva völgyet, amelyben feküdt, mint varázsvölgynek.”
Zalán Vince „Gaál István Krónikája”
című életrajzi kötetében olvashatjuk ezeket
a sorokat.
Ezen a szomorú napon pedig, mintha
a természet is megérezte volna, felhőkbe
burkolózott az égbolt Pásztó fölött. Gyászolnak a „varázsvölgy” lakói, elveszítettük
Gaál Istvánt.
Az elmúlt hetekben és az I. Nógrádi Megyenapon még mindannyian bíztunk a gyógyulásában. Hittünk benne, hogy újra találkozunk Pásztón a Teleki László Művelődési
Házban, ott ahol a 600 éves városi évfordulón köszöntötted szeretett városodat.
Nehéz elfogadni a megváltoztathatatlant, hogy többé nem láthatjuk egyenes
nyílt tekintetedet a mindenen és mindenkin áthatoló szemeid tiszta kékségét.
A betegség erősebb volt nálad, legyőzte élni akarásodat. A Szent László kórházban szeptember 11-én még arról beszéltél,
mennyire hihetetlen ez az egész, hiszen te
Velencébe készültél dolgozni és tervezni a
jövőt, s ehelyett itt fekszel a kórházi ágyon.
Töretlenül bíztál a gyógyulásban hitted azt,
semmi nem akadályozhat meg abban, hogy
jövőre ott legyél a trieszti retrospektíveden.
Büszkén újságoltad, hogy a teljes életműved, - filmjeid és fényképeid – vetítésre és
bemutatásra kerülnek.
Arról beszéltünk, hogy a műtéted utáni
hathetes kórházi lábadozást követően azonnal Pásztóra és Kozárdra utazol, hogy újra
magadba szívd a Mátra és a Cserhát friss levegőjét, no és megerősödjél a frissen szaggatott káposztás sztrapacskától, amelyet oly
nagyon szerettél. Hazajössz, hogy újra feltekinthess a Bikarétre, ahol Rajeczky Béni
bácsi tanított síelni téged.
Nem így akarta az Úr!
Mára a világ, az ország, a megye és a város
elveszített egy kincset, ami nem pótolható.
De ki is volt Ő?
Gaál István 1933. augusztus 25-én született Salgótarjánban. Gyermekkorát Pásztón tölti, itt jár elemibe, majd polgári iskolába. Iskolán kívüli mentora Rajeczky
Benjamin. 1947-ben a család Szolnokra
költözik. Tanulmányait Szegeden folytatja, itt tesz érettségi vizsgát. Érettségi után
a szolnoki Kultúrmérnöki és Belvízrendezői Hivatalnál dolgozik. 1953-ban felvételt
nyert a budapesti Színház és Filmművészeti
Főiskolára. Főiskolai baráti köréhez tartozik
Sára Sándor, Huszárik Zoltán, Novák Márk
és Gyöngyössy Imre. 1956. októberében elveszíti édesapját. 1957-ben elkészül filmje a „Pályamunkások”. ’58-ban a film díjat
nyer a bécsi Világifjúsági Találkozón. ’59ben ösztöndíjat nyer a Centro Sperimentale
Cinematograficára /római filmfőiskola/.

1960-ban ismét római ösztöndíjas. 1961:
fordításában megjelenik Renato May A film
formanyelve című könyve. 1963-ban a Balázs Béla Stúdió produkciójában elkészíti

az Oda-vissza című filmjét. Ugyanebben az
évben SZOT díjjal tűntetik ki. 1964-ben a
magyar újhullám nyitányaként bemutatják
máig örök érvényű filmjét a „Sodrásban”t. Ugyancsak ez évben bemutatják filmjeit a párizsi Cinémathéque-ben és Helsinkiben. 1965-ben a „Sodrásban” fődíjat nyer a
Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon.
A következő években bemutatják filmjeit Amsterdamban, Athénban, Koppenhágában, az Ottawai Filmmúzeumban,
Havannában, Párizsban, Tunéziában, Marokkóban, Algériában, Bécsben, Moszkvában és Bergamóban, majd Glasgowban,
Ankarában, Isztambulban, New Yorkban,
Nyugat-Berlinben, Montreálban, Chikágoban, Marseille-ben, Lyonban, Brestben,
Milánóban, Nottinghamben, Stockholmban, Göteborgban és Londonban.
1968-ban Keresztelő című filmjének,
és a Krónika című dokumentumfilmjének
a bemutatója. A Sodrásban-t beválasztják
a legjobb magyar filmek közé, a Budapesti
Tizenkettőbe. 1969-ben Balázs Béla díjjal
tűntetik ki. Elkészül a Tízéves Kuba című
filmje. 1970-ben a Magasiskola című
filmjének premierje. E filmjéért a Cannesi Nemzetközi Filmfesztiválon a zsűri díját
kapja. 1972-ben a Holt vidék című filmjét
forgatja, ez évben beválasztják a Cannes-i
Nemzetközi Filmfesztivál zsűrijébe. Filmjeit vetítik az európai, afrikai és az amerikai földrész több nagy városában. 1973ban elkészül első Bartók filmje: Az éjszaka
zenéje. 1975-ben dokumentumfilmeket
készít. 1976-ban megjelenik a Magyar Te-

levízióban Maxim Gorkij írásaiból készült
két játékfilmjével. 1977-78-ban megrendezi Legato című filmjét, augusztusban
a Taorminai Nemzetközi Filmfesztiválon
a zsűri különdíját nyeri el a film. 197879-ben filmrendezői kurzust tart a római
filmfőiskolán.
Gaál életmű bemutatóra kerül sor La
Rochelle-ben. 1980-ban a Cserepek című
filmjének a bemutatója. 1980-ban ismét
televíziós filmet rendez Haláltánc címmel.
1981-ben Érdemes Művész díjjal tűntetik
ki. 1985-ben az Orpheusz és Eurydiké-t
forgatja. 1986-ban az Isten teremtményei
című játékfilmet rendezi. 1987-ben a Magyar Filmkritikusok díját és az Arany Prága
nemzetközi televíziós fesztiválon a legjobb
rendezés díját nyeri el a film. Ugyanebben
az évben elkészült portréfilmje Rajeczky
Benjaminról. Elkészül a Peer Gynt televíziós játékfilmje. 1989-ben újabb játékfilm
Az éjszaka címmel Sántha Ferenc regénye
nyomán. 1990. novemberében életmű kiállítás-vetítés a budapesti Műcsarnokban.
1991-ben Kossuth-díjat kap. 1993-ban és
az ezt követő három évben két-két hónapos rendezői kurzusokat tart az indiai Púna
egyetemén.
1994-ben a Magyar Köztársaság Érdemrendjének Középkeresztjével tűntetik ki. 1995-ben elkészíti a Római szonáta
című kisfilmjét. 1996-ban kezdi el a Gyökerek című Bartók-trilógia munkálatait.
1999-ben magyarra fordítja Michelangelo
Antonioni Gyöngéd technika című forgatókönyvét. Ez évben az Olasz Köztársasági
Érdemrend Lovagi fokozatával tűntetik ki.
A 30. Magyar Filmszemlén Életmű-díjjal
tűntetik ki.
2000-ben bemutatják a Bartók-trilógiát, majd 2001-ben Nógrád Megye Díszpolgára címben részesült. 2003-ban Pásztó
város Díszpolgárává avatta. 2005-ben elnyerte a Magyar Mozgókép Mestere címet.
2006-ban a Tengermelléki Filmnapok díszvendége. Ugyanebben az évben
Egy kiemelkedő ember életpályáját tekintettem át néhány sorban, amelyet Zalán
Vince több mint négyszáz oldalban tudott
csak formába önteni. Talán az újság összes
hasábja sem lenne elegendő arra, hogy ezt
az alázatos, a sikereit soha nem hangoztató
embert bemutassam. „… úgy éreztem, hogy
a hátamat neki tudom támasztani a Mátrának, a Muzsla-tető 700 méteres magasságának, s ezért engem nem lehet legyőzni, mert
ezek a hegyek engem hátulról megtartanak.”
Gaál István mondja ezeket a sorokat önéletrajzi kötetében. A halál sajnos az embert legyőzte, de Gaál István lelke ott lebeg
a Muzsla-bérc felett, s hamarosan megérkezik az égi hazába.
Kedves Barátunk, Isten veled!
Sisák Imre
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Biztonságunkért Nap

Egy rendezvény, a szervező szemével...
Egy gyönyörűen napsütéses, ám szeles őszi napon
2007. szeptember 15-én a
pásztói régi „Stromfeld” udvarban megtartott „Biztonságunkért” rendezvény a szervezés megkezdésekor még azt
a célt szolgálta volna, hogy
társasházkezelőként az általam képviselt házak tulajdonosainak gyakorlati oktatást
tartsunk a tűzoltókészülékek
használatáról.
Az ALFA-TŰZFÉK Kft.

vezetőjében Fekete János Úrban
partnerre találtam e kérdésben.
Egyetértettünk abban, hogy ha
a társasházak egy-egy lakógyűlésére el is jön és elméletben beszél a készülékek használatáról
az még mindig nem ér fel egy
gyakorlati bemutatóval. Igen
ám, de egy gyakorlati bemutató megtartásához a tűzoltóságnak helyszínt kell biztosítania.
A Pásztói Önkéntes Tűzoltóság
vezetőjét Csoór József Urat felkeresve az ötlettel, kedvező fogadtatásra leltem. Az eredetileg
több helyszínen megrendezett
tűzoltásról gyorsan lebeszélt.
Legyen egy nagy, de a gyakorlati bemutatón túl játszunk is, legyenek ügyességi feladatok is és
ehhez vonjunk be más szerveket
is, hasonlóan az évekkel ezelőtt
a Gimnázium diákjainak közösen szervezett Gyereknapi programjához.
Az ötlet fogadtatása pozitív
volt, amikor felkerestem Vida
Ottó Urat a Pásztói Rendőrkapitányság vezetőjét, Bobrovics Árpád Urat a Nm-i Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Salgótarjáni Polgári Védelmi
Kirendeltségének vezetőjét, illetve Malomhegyi Gábor Urat

a Pásztói Mentőállomás vezetőjét. Mindannyian partnerek
voltak. Még július végén tartottunk egy helyszínbejárást az
Urakkal, ahol az általam választott régi „Stromfeld” udvart
megfelelő helyszínnek találták
és ekkor megkezdődött az „ötletelés”. A Katasztrófavédelem
ügyességi vetélkedő egyik állomásaként „labirintus” felállítását javasolta, a Rendőrség a kutyás bemutató ötletével állt elő.
A rendezvény meghirdetése
céljából felkerestem Szabó Pétert a Pásztói Hírlap szerkesztőjét, akiről most már tudom,
hogy azontúl, hogy újságíró, nagyon otthon van a rendezvény
szervezésben. A vázolt rendezvényt jó kezdeményezésnek tartotta és Tőle további ötleteket
kaptam a szervezéshez, ugyanakkor egy felajánlást is, miszerint ha igény van rá a rendezvényt levezeti.
A tervezett rendezvény
minden pontja általános tetszést araatott, de kivitelezés nehézségekbe ütközött – hát persze, megint a pénz.
A bemutatók házigazdái, az
ügyességi feladatokat összeállítók jönnek, ingyen, hivatalból,
elhivatottságból, ám az ügyességi feladatokat jól teljesítőket díjazni is tudjuk valamivel,
pénzre, felajánlásokra is szük-

ségem volt. Kérésemmel és a
már összeállt forgatókönyvvel a
Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány
Kuratóriumát kerestem meg,
akik első olvasatra jó, támogatható kezdeményezésnek ítélték
meg a rendezvény ötletét és támogatták is.
A rendezvény ügyességi ál-

lomásain elnyert első, második
és harmadik helyezettek ajándékainak túlnyomó részét az Alapítvány anyagi támogatásából
tudtam megvásárolni.
Ugyanakkor
felkerestem
mindazokat, akikkel társasházkezelőként munkakapcsolatban állok. Bank, könyvelő,
ügyvéd, vállalkozók, akik valamilyen munkát végeztek már a
társasházakon, hiszen a további ajándékok megvásárlásához,
az udvar dekorációjának elkészítéséhez szükséges anyagok
megvásárlása, a rendezvény reklámozása még hátra volt. És segítettek! Köszönet érte! A rendezvényt meghirdető „szórólap”
elkészítését az Állami Nyomda
Nyrt. Pásztói Gyáregysége saját
költségén vállalta, ami hatalmas
segítség volt ismerve a rendezvény szűk költségvetését.
De köszönettel tartozom
Vass Mariannak is, akinek keze
munkáját dicsérte az udvar dekorációja. És ha tudnák, hogy
azt a mekkora semmiből hozta létre! Köszönöm a „Nők a
Szebb Jövőért Egyesület” tagjainak a segítséget, akik éjszakába
nyúlóan vagdosták, ragasztották
a „Biztonságunkért” és a többi
felirat betűit, köszönöm azoknak, akik személyesen is jelen
voltak a rendezvényen és segítséget nyújtottak a lebonyolításban, amikor egy 10.000 lakosú
városból, sajnos csak 150-200
ember jelent meg a rendezvényen. Pedig akkor még el sem
indult a tűzoltó- a rendőr- a katasztrófavédelmi- és a mentőautó szirénázva, amilyen hangosan
azt csak lehet, hogy tegyenek
egy kört a városban a kíváncsiskodó gyerekekkel, felnőttekkel.
Ennek akkora sikere volt, hogy
az eredetileg egy körre tervezett
úttal be sem érték a gyerekek,
így ismételtünk. Összességében

és az érthetetlen érdektelenség
miatti elkeseredésem ellenére
is azt mondom, hogy érdemes
volt megszervezni ezt a rendezvényt.
Robotkáné Nagy Ildikó

Támogatóink:
Alfa-Tűzfék Kft. Salgótarján
Állami Nyomda Rt. Pásztó
Ecseg és Vidéke Takarékszövetkezet Pásztó
Főnix-Mérszer Bt. Salgótarján
Dr. Halász István önkormányzati képviselő
Lőrik Bt. Pásztó
Mester Iparcikk Bolt Pásztó
Nagy Tamás vállalkozó
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltség
Nők a Szebb Jövőért Egyesület Pásztó
Országos Mentőszolgálat Pásztó Mentőállomás
Ózon Ételbár Pásztó
Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány
Pásztó Város Önkormányzata
Pásztói Hírlap
Pásztói Önkéntes Tűzoltóság
Rézkatlan Kft. Pásztó
Sándorné Sándor Zsuzsanna könyvelő
SIGNAL Biztosító Zrt.
Városi Rendőrkapitányság Pásztó

SZÜRET
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Városunk kétségtelenül leglátványosabb
és legnagyobb érdeklődésre számottartó rendezvénye a hagyományőrző Szőlő és Bor Ünnep. A verőfényes szeptemberi vasárnapon
még messzeföldről is több százan érkeztek
a szentmisével kezdődő szüreti sokadalomra. A nap fénypontja természetesen ez évben
is a szüreti felvonulás volt, melyen lovasok,
fogatok, hintók, népviseletbe öltözött tánccsoportok, maskarás mulatozók és a város
„egynapi kisbírája” is felvonult a nézősereg
gyönyörűségére. A programot kirakodóvásár,
mutatványosok, vidámpark, szüreti borkóstoló, sütés-főzés-lakomázás és sztárvendégeket is felvonultató műsor zárta a művelődési
ház mellett felállított impozáns színpadon.

Közhírré tétetik! - kisbíró, nagyhanggal...

Csinos csaj a csikaja nyakán

„In vino veritas”

A felvonuláson a borlovagrend is képviseltette magát

„Sej, a tari réten piros-barna kislány...”

Csak tessék, csak tessék, vegyék, vigyék, egyék!

Jó borból is megárt a sok

A remek szervezés a művelődési ház munkáját dícséri

2007. szeptember
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Pásztó Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2008. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2007/2008. tanév második és a 2008/2009. tanév első félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag
támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Figyelem!
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai
felsőoktatási intézmények hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
- Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2007. szeptemberében tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói
jogviszonya 2008. őszén már nem áll fenn, úgy a 2008/2009. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek
a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2007/2008.
tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2007/2008. tanév második, illetve a 2008/2009. tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2007/2008. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem
felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási
intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya
szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg a pályázati forduló lezárultáig
maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – a pályázati forduló lezárultáig kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető,
vagy a www.paszto.hu honlapról letölthető pályázati űrlapon, a pályázó
által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

lás.

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazo-

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel
is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami
felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők pályázat beadását megelőző 12 havi átlagjövedelméről
3. A követekező bekezdésben foglaltak esetében az azt bizonyító igazolást, nyilatkozatot.
A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki:
		 - árva, vagy félárva
		 - gyermeket nevel
		 - valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy
		
a családban folyamatos ellátást igénylő beteg van
		 - szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas
		 - kollégiumi ellátásra jogosult, de abban helyhiány miatt
		
nem részesül
		 - családjában lévő eltartottak száma 3 vagy több
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel
együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A települési önkormányzat 2007. november 28-ig saját maga bírálja
el a beérkezett pályázatokat:
- a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja;
- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a
pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes ös�szegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának
időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb
15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az
alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a
valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek
egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az
esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez
vette.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.
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„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Pásztó Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttműködve ezennel kiírja a 2008. évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhel�lyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek,
akik:
a) a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2008/2009. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2008-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai
felsőoktatási intézmények hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2008/2009. tanév első féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2008/2009. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási
intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya
szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsgája eredményéről az Országos Felsőoktatási Információs Központ az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak
tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg a pályázati forduló lezárultáig
maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – a pályázati forduló lezárultáig kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető,
vagy a www.paszto.hu honlapról letölthető pályázati űrlapon, a pályázó
által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők pályázat beadását megelőző 12 havi átlagjövedelméről
2. A követekező bekezdésben foglaltak esetében az azt bizonyító igazolást, nyilatkozatot.
A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki:
		 - árva, vagy félárva
		 - gyermeket nevel
		 - valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy
			 a családban folyamatos ellátást igénylő beteg van
		 - szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas
		 - kollégiumi ellátásra jogosult, de abban helyhiány miatt
			 nem részesül
		 - családjában lévő eltartottak száma 3 vagy több
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel
együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A települési önkormányzat 2007. november 28-ig saját maga bírálja
el a beérkezett pályázatokat:
- a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy
		 formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja;
- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján,
		 a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes ös�szegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2008. szeptember 1-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2008/2009. tanévben
melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a
pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2008-as felvételi évet
megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki
értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és
az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a “B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik “A” típusú ösztöndíjra, “B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest,
Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási
		 intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma
		 megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat
évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért
igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az
önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat
ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról.
A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.

2007. szeptember

HIRDETÉS

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

11

12

HIRDETÉS

2007. szeptember

FESZTIVÁL

2007. szeptember

13

A kistérségek sátrai közül a pásztói volt a legnépszerűbb

FESZTIVÁL

Az I. Nógrádi Megyenap és Kulturális
Fesztivál megnyitóját Kriston Péter a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke tartotta - pásztói lévén - a házigazdák nevében. A műsor színes forgataga nem csupán
a hagyományőrzőknek, néptáncosoknak. de a
harcművészetnek és a könnyű műfajnak is teret engedett. A legnagyobb sikert a Fábry és RGO szuperprodukciók mellett a nemzetközi
hírű Muzsla Néptáncegyüttes aratta az ESZTAM zenekar kíséretében. Hasonló tapsra ragadtatta a nagyérdeműt a Rokolya, a
Kontyvirág, a német Twins és a Lajtorja Néptáncegyüttes is. A szlovák vendégművészeket
ezúttal a Fun Dance Club képviselte.

Pásztón még soha nem látott számú érdeklődő nézősereg lepte el a fesztiválnak
otthont adó romkertet szeptember 21-én.

A Pásztói Hírlap szerkesztője még Becsó Zsoltot is kivallatta

Vigyázz muzslai kislány!

Megkapó látvány a palóc menyecskék fergeteges körtánca

Szikora Robi és a gidák óriási közönségsikert arattak

Pörgött Fábry dumagépe

VÁLLALKOZÁS
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A Vállalkozók Klubjának támogatásával

Önkéntesség? Vállaljuk!

A mai világban, ha valaki európai uniós pályázaton
nyer, az nagy szó! Pár éve még
azt sem tudtuk mi fán terem
az EU, mindenki festette az
ördögöt a falra, hogy „Mi az
hogy uniós pénz? Ők sem a fáról szedik!”. A negatív híresztelések sok magamfajta fiatalnak vették el a kedvét attól,
hogy ez „EU-val kezdjen”. Pedig egy Európai Uniós pályázat megírásához ma már nem
kell más, mint egy internettel
ellátott számítógép és egy vállalkozó kedvű fiatal.

Így kezdtem el én is hatalmasnak gondolt álmom megvalósítását 2006 márciusában. A
főiskola utolsó évében, sok-sok
vizsga, szigorlat és államvizsgára való felkészülés közepette
egyik tanárnőm hívta fel a figyelmemet egy aprócska hirdetésre a francia tanszék hirdetőjén: „EVS – Európai Önkéntes
Szolgálat„ - ez állt a lap tetején,
alatta pedig igen kecsegtetőnek
tűnő részletek.
„Az Európai Önkéntes Szolgálat célja a fiatalok önkéntes társadalmi tevékenységekben való
részvételének támogatása Európában és azon kívül. Az önkéntes
szolgálat ideje alatt a fiatalok intenzív tanulási folyamatnak lesznek részesei, lehetőségük nyílik
egy másik ország és kultúra megismerésére, és ezáltal önmaguk,
személyiségük fejlesztésére.” Ezt
a mondatot elolvasva kicsit furán néztek rám ismerőseim, de
én leszűrtem a lényeget, mármint
ami nekem a lényeget jelentette,
„másik ország és kultúra”. Sokat
nem is kellett azon gondolkoznom merre induljak el a pályázatírásban, minden kérdésemre
választ kaptam a helyi Európai

Információs Pontban. Kaptam
kis könyvecskét, füzetecskét, papírokat, tanácsokat… a legmegfelelőbb fogadó szervezet megtalálása után pedig indulhatott a
pályázatíró fázis. Ehhez először
is be kellett szereznem egy küldő szervezetet. A pályázati kiírás
elég bonyolultan fogalmaz, de leszűrve a lényeget, nekem a pásztói Vállalkozók Klubja Egyesület
teljes mértékben megfelelt. Helyi, non-profit és nagyon örültek
a felkérésemnek. Támogatásukat
nemcsak a hivatalos oldalon éreztem és érzem a mai napig, hanem
a mindennapok során is. Kint létem alatt többekkel tartottam a
kapcsolatot az interneten és még
mostanában, hazatértem után is
sokan kérdezgetnek rólam és a
terveimről.

2007. szeptember
A franciaországi tartózkodás
nagy változás volt az életemben.
10 hónapra 2000 km távolságnyira a családtól és mindentől,
ami addig biztonságot nyújtott.
Kiléptem az iskolapadból, frissdiplomásként a jövő felé tekintve, nyitott voltam minden újra.
Ma pedig már itthon vagyok
és úgy érzem ez a 10 hónap átmenet a főiskolai hallgató-lét
és a dolgozó nő-lét között minden pénzt megért. Nem beszélve
a milliónyi emlékről, az ezernyi
kellemes-kellemetlen tapasztalatról, a több száz elkészített fotóról és a nemzetközi barátseregről, akik a mindennapjaimból
ugyan eltűntek, de a szívemben
már mindörökre ott maradnak.
Szabó Zsófia
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Szülő és pedagógusl

Díjátadás a Dózsában
Idén a Szülők Emlékplakettjét Dr. Hegedűsné Dr.
Pásztor Margit nyerte el iskolánk közösségének egybehangzó javaslatára. Ezt a
kitüntetést a Dózsa Iskola
tantestülete és Szülői Munkaközössége a 2002/2003-as
tanévben alapította a hosszú
éveken át kiváló munkát végző szülők számára. A plaketten iskolánk emblémája látható, amely Volek Krisztina
művésztanár tűzzománcból
készített alkotása.
Margitka és családja iskolatámogató munkája évtizedekre
nyúlik vissza. Nagyon sokat tett
az iskola szépítéséért, felszereltségének gazdagításáért. Fontos
szerepe volt a szülők támogató munkájának összefogásában.
Gyermekein keresztül mindennapos kapcsolatban volt a tantestülettel is. A pedagógusokkal
való tiszteletteljes együttműködése, megértő támogatása biztató volt számunkra. Őszintesége,
építő kritikája sokat segített a
felmerülő problémák megoldásában. Jókai Anna szerint: „Az
ember nem kevesebb, hanem
több lesz azáltal, ha megtanul
önmagán kívül mást is – arra
érdemeset – tisztelni. (…)”
Az iskolánk közössége nevében köszönetemet fejezem ki az
elmúlt negyedszázadban végzett
szerény, önzetlen munkájáért,
valamint, hogy családja mindvégig érdemesnek tartott bennünket gyermekei nevelésére.

Egy igaz pedagógus
– Mara néni
A Dózsa György Általános
Iskola tanévnyitó ünnepélyén a
Pedagógus Emlékérmet az idén
Dr. Kiss Sándorné Mara néni
kapta a tantestület egybehangzó
javaslatára.

A Pedagógus Emlékérmet
az iskola 2002-ben alapította a
hosszú éveken át kiváló munkát
végző kollégák elismerésére. A
díjat Simon Imre címzetes igazgató úr tervezte.
Az Emlékérmet Sisák Imre
polgármester úr, Kádárkutiné
Hegedűs Andrea, az Iskolaszék
elnöke, valamint Szivák Ilona
igazgatónő adták át.
Dr. Kiss Sándorné Mara néni
Kiskunmajsa szülötte. Sokgyermekes pedagógus családban nőtt
fel. Kiskunfélegyházán érettségi-

zett, majd a szegedi Pedagógiai
Főiskolán szerzett magyar nyelv
és irodalom tanári diplomát.
Gyakorlóévesként Nógrád megyében Érsekvadkerten dolgozott. 1956-ban helyezték Pásztóra, az iskolánkba, ahol több mint
három évtizedet dolgozott.
Az Alföldről a hegyvidékre került pedagógust hamar
megszerették mind a gyerekek,
mind a szülők, s kollégái. Kedves anekdotát mesélnek pályája
elejéről az alföldi tájszólásáról:
„Mögértettétök? Mög!”
Nagy tudása, a gyermekekkel való szerető bánásmódja hamar tekintélyt alakított ki Mara
néni körül.
A munkájában fáradhatatlan, segítőkész tanárnőhöz számos emlék fűződik mind a diákok, mind a kollégák részéről.
A magyar órái, a táborai, a délutáni programok számtalan élményt rejtenek. Hitvallása ma
is ugyanolyan fontos: „Úgy kell
dolgozni, hogy a szülő érezze és
megtapasztalja, hogy mindent
megteszünk a gyermekekért. Ez
a legfontosabb!” Mara néni szerénysége, hivatásszeretete példa a számunkra. Optimizmusa őszinte összefogásra szólít fel
minket a jövő legfiatalabbjaiért:
a gyerekekért.
Szivák Ilona
igazgató

Üzenetek a Pásztói Múzeumból

Fürjesi Csaba kiállítása
Szeptember 20-án az I.
Megyenap keretében a Pásztóról elszármazott Fürjesi Csaba
alkotásaiból rendeztünk kiállítást. A kiállítás ünnepélyes keretek között nyílt meg Kriston
Péter megyei alelnök és Sisák
Imre polgármester köszöntőjével és jelen sorok írójá-nak
szakmai ajánlásával. A tárlatmegnyitó után nagyszámú érdeklődőnek levetítettük Shah
Timor Fürjesi Csabáról készített 20 perces portréfilmjét.
Fürjesi Csaba (az egykori Mikszáthos diák) 1992-ben
végzett Nyíregyházán, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola rajz szakán, és 2003-ban
az Iparművészeti Egye-temen
vizuális kommunikáció szakán. Művészetének elismerésére már több díjat is kapott, például 1999-ben a XII. Országos
Szabadtéri Szobor és Kép kiállításon Salgótarján Város díját
1994-ben, 1996-ban, 1998ban a Szécsényi Őszi Tárlat
díját; 1998-ban a Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep nívódíját. 2006-ban pedig
az Országos Rajzbiennálé díját.
1996-tól a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesület festőtagozatának tagja.
Fürjesi Csaba 1996-tól a
Ceredi Nemzetközi Művésztelep művészeti vezetője és
2004-ben alapítója az Ars Longa Művészeti Egyesületnek.
Nemcsak hazánkban, de világszerte számos önálló kiállítást is
tud már maga mögött. Nógrád
megyében azonban az első egyéni kiállítására a Pásztói Múzeumban kerül sor, melyre nincs
is talán alkalmasabb időpont a
Pásztó várossá nyilvánításának
600. évfordulójánál.
Mint tudjuk, Pásztó 1407.
április 26-án nyerte el Luxem-

burgi Zsigmondtól a mezővárosi rangot, mellyel a budai
polgárokkal egyenlő jogokhoz
juttatta a pásztói lakosokat.
E jeles alkalom Fürjesi
Csabát is megihlette, s ezt az
anyagot mutatjuk be a nagyközönségnek, melynek középpontjában Luxemburgi Zsigmond személye áll. Zsigmond
portréiban benne van a magyar
trónon leghosszabb ideig ülő
királyunk uralkodásának majd
minden főbb eseménye. Gyönyörűen olvasható szimbólumokba sűríti a főurakkal szembeni harcát, a városalapításokat,
a Sárkányrend létrehozását.
Fürjesi Csaba kiállított grafikáinak másik részét képezik a
metafizikai témát érintő alkotások. Hatalmas méretű (100 x
70 cm-es) grafikáival az emberi életfolyamat egyes állomásait
ábrázolja. Fürjesi Csaba műveivel mély kérdéseket boncolgat.
Reméljük, hogy az október 30ig álló kiállítás üzenete minél
több műkedvelőhöz eljut.
Shah Gabriella

Zsigmond variáció
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„Feszülettel és tollal szolgálni az Urat...”

Köszöntő egy jeles könyv bemutatójára
„Több, mint 12 évvel ezelőtt ugyanilyen verőfényes
napsütésben
ünnepeltük
Pásztó és templomunk védőszentjének Szent Lőrinc diakónus vértanúnak az ünnepét.
A templom búcsú alkalmából
egy fiatal, derűs és első hallásra is nagy tudású pap prédikált a kíváncsi pásztói hívő
sereg előtt. Csak annyit tudtunk, hogy Vácról érkezett és
Ő volt a püspöki irodaigazgató. Prédikációjában hosszasan
emlékezett Szent Lőrincre, II.
Sixtus pápa fődiakónusára,
akit a Valerianus császár-féle
keresztényüldözés során öltek meg három nappal a pápa
halálát követően.” - kezdtekönyvbemutatói beszédét Sisák Imre polgármester.
„2006. augusztus 6-án pedig a Szent Lőrinc Plébániatempomban búcsúztunk plébánosunktól Lajos Atyától. Ha
jellemezni szeretném azt az embert, aki 12 éven keresztül szolgálta Pásztón az Istent és terelgette nyáját az Istenhit felé, azt
mondhatnánk róla, a mélyen
alázatos. Amikor már több alkalommal is hallhattuk prédikálni
Assisi Szent Ferenc imája jutott
eszembe, amely az Ő papi szolgálatát egyértelműen áthatja.
Mindig igazak voltak rá az
ima sorai, hiszen a békét, az igazságot kereste és hirdette.
Nehéz összefoglalni mindazt a munkát, amelyet Pásztón, Hasznoson, Mátrakeresztesen, Mátraszőlősön, vagy éppen
Mátraverebélyben végzett el a
12 év alatt. Hosszú azoknak az
emlékeknek a sora, amellyel a
több tucat zarándoklat alkalmával megörvendeztette híveit.
Az egyszerű hívő ember hajlamos a lényegest a lényegtelennel összekeverni. Így voltunk ezzel mi zarándokok Kolozsvárott
is a Szent Mihály templomban.
Néztük a főoltár képét, Lajos
atya pedig nemes egyszerűséggel
egy az oldalhajóban lévő képhez vezetett bennünket. Franz
Anton Maulbertsch Királyok
imádása oltárképét mutatta be
nekünk. Ettől kezdve mindig
tudtuk, hogy csak őt kell követnünk és meglátjuk azt a sok-sok
gyönyörűséget, amelyet igazán
érdemes megnézni. Így juthattunk el Ószandecbe, ahol egy
számunkra kedves magyar szen-

tet, Kingát avatott szentté II. János Pál pápa. Padovába a Scrovegni Kápolnába, ahol Giotto
világhírű freskóit láthattuk.
Ki is valójában ez a teológiát, történelmet, művészettörténetet, vagy éppen az emberi lélek legmélyebb titkait is ismerő
ember? Ha röviden akarnánk
jellemezni, azt mondhatnánk
róla „Isten” alázatos szolgája.
Varga Lajos 1950. december 5-én született Budapesten,
1969-ben érettségizett a Budapesti Piarista Gimnáziumban.
Főiskolai tanulmányait az Egri

évek megfeszített munkája után
megjelentetett a Jel kiadó. Íme,
a kezemben tartom dr. Varga
Lajos „A pásztói plébánia története” című művét. S hogy miért
is nevezem könyvtöredéknek,
hát csak azért, mert a jelenlegi
224 oldalon túl legalább háromszoros mennyiség lapul Segédpüspök Úr dolgozó szobájában
kéziratos formában. Bízom benne, hogy a teljes kéziratot hamarosan a kezünkben tarthatjuk
nyomtatott formában is. Nagy
űrt pótol ez a könyv, hiszen Békefi Remig, Badál Ede Álmos,

Érseki Hittudományi Főiskolán
végezte. Egyetemi tanulmányai
után 1979-ben doktorált a Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémián. Már
Pásztón volt plébános, amikor
1996-1997-ben a római Szent
Gergely Egyetemen egyháztörténetet és a történetírás metodológiáját, valamint a történelmi segédtudományokat tanulta.
1955. augusztus 1-től 2006.
nyaráig pásztói plébános. Közben a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola, valamint az Egri
Hittudományi Főiskola óraadó
tanára. 2006-ban XVI. Benedek
pápa Sicca Veneria címmel püspökké és váci segédpüspökké
nevezte ki. Emellett a Váci egyházmegyei Könyvtár és Levéltár igazgatója, valamint az Országos Katolikus Gyűjteményi
Központ főigazgatója.
Pásztói plébánosként új
templomot építtetett Mátrakeresztesen, a pásztói Szent Lőrinc templom orgonája Magyarország 15 legnagyobb orgonája
közt tartják számon. Hasznoson
pedig megújult a templom fedélszéke és tornya.
Ma pedig végre bemutathatom azt a könyvet, illetve csak
könyvtöredéket, amelyet hosszú

vagy Rajeczky Benjamin a ciszterci apátság történetével foglalkoztak és Soós Imre érseki levéltáros is csak töredékes írást
jelentetett meg az egyházközség
történetéről.
Matuszka Mihály plébános
és Vass József pedig a város történetével foglalkozott elsősorban. A Pásztó történetét megörökítő munkáikért köszönettel
tartozunk még Valter Ilona régésznek, Kubinyi András professzor Úrnak és Hausel Sándor
levéltárosnak is.
A mű bemutatja Pásztó Város rövid történetét rendkívül
alapos írásos történeti és földrajzi adatokra alapozva Anonymus Gestájától Hóman Bálint és
Szekfű Gyula Magyar történet
című munkájáig. Végig elemzi a település nevének eredetét
a szláv „pásztor” szótól az iráni
eredetű „tábor” szóig, hogy végül elérkezünk 1265-ig, amikor
Pásztó neve Pastuh néven szerepel. Olvashatunk Pásztó világi
földesurairól a Tari, a Kazai Kakas és a Pásztói családokról, vagy
arról a kevesek előtt ismert tényről, hogy 1519-ben a templom
kegyura Werbőczy István volt. A
Szent Lőrinc plébánia templom
történetéről a könyv megjelené-

sét megelőzően alig tudhattunk
valamit. Ma már ismerhetjük azt
a tényt, hogy egy 1234-ben kelt
oklevél tanúsága szerint a pásztói
egyháznak már volt földje, tehát ekkor a templom már biztosan létezhetett. Az 1407. április
26-i városi kiváltság egyértelműen maga után hozta a templom
további fejlődését. Az 1707-ben
készült plébániai leltár az, amely
bizonyította, hogy a templom
főoltárát Szent Lőrinc tiszteletére szentelték, amelyet Josef
Zirckler festett meg.
A tornyot Bakabányi János apát-plébános építette meg
1723-ban a ma is látható formájában, 1732-ben pedig újjáépítette a boltozatot. Megismerhetjük a könyv olvasása
során a templom oltárképeinek
a történetét a Mária oltártól a
Nepomuki Szent János oltárig.
(Római Santa Maria Maggiore
Szent Lukácsnak tulajdonított
képe másolata)
Betekintést nyerhetünk a
harangok tűzvész során bekövetkezett pusztulásától az 1916.
december 8-i három harang elvitelén keresztül a pásztói Községi Képviselő-testület harangadományáig, amelyet 166
hősi halált halt pásztói katona
emlékére szenteltek 1935-ben.
Olvashatunk Pásztó I. hivatalos
kórházáról, a Szentlélek Ispotályról, amelynek legelső ismert
papja 1459-ben Bertalan volt.
Szomorúan vesszük tudomásul,
hogy ma már nem láthatjuk a
Havas Boldogasszony tiszteletére szentelt kápolnát, amely az
Almásy kastélyban volt található. Nem örülünk annak a ténynek sem, hogy a népfront-politika beteljesedésekén 1952-ben
eltávolították Székely László
plébánost, aki nem csatlakozott
Mindszenty bíboros elítéléséhez
és az első békegyűlésen sem vett
részt. Egy könyvbemutatón természetesen csak részleteket lehet
felvillantani egy műről és mindenkinek saját magának kell elmélyülnie a részletekben.
Én most jó szívvel ajánlom mindenki számára dr. Varga Lajos segédpüspök úrnak a
„A pásztói plébánia története”
című könyvét, amely igazi kuriózum minden Pásztó iránt érdeklődő ember számára.”
S. M.
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Fidelitas sajtótájékoztató

A tudás mindenkié

Sajtótájékoztatót tartott a Fidelitas pásztói szervezete,
szeptember 19-én, melynek témája a magyar közoktatás finanszírozásának helyzete volt. „A Fidelitas pásztói csoportjának véleménye szerint sürgősen újra kell gondolni a közoktatás finanszírozását, és egy minőségi közoktatás alapjait kell
lefektetni. Ez azonban pénzkivonással, megszorításokkal nem
érhető el, márpedig az óvodákat, iskolákat fenntartó önkormányzatoktól 30 milliárd forintot vont el a kormány, mely következtében szeptember elejére több mint 450 iskola és óvoda
szűnt meg.
A pedagógusok tíz százalékos óraszámemelése és takarékossági okok miatt pedig az oktatási intézmények közel 9000 pedagógust voltak kénytelenek elbocsátani. Sajnos, ezek a számok várhatóan szeptember végére még magasabbak lesznek.” – jelentette ki
Gömbicz Nándor. A Fidelitas pásztói csoportelnöke szerint ma
Magyarországon egy olyan tanév kezdődött el, amikor olcsóbb lett
az oktatás, hiszen 30 milliárd forinttal - ami gyerekenként 21 ezer
forintos elvonást jelent, összesen pedig 12 ezer pedagógus egyéves
bérét teszi ki - kevesebbet költ rá az állam, ugyanakkor a minősség
semmit sem javult. Kevesebb iskolában, ugyanolyan szolgáltatásban részesülnek a diákok.
Gömbicz Nándor kitért Pásztó városára is: „2006-ban 561 millió forint központi költségvetési támogatás jutott a pásztói fenntartású iskoláknak és óvodának (Mikszáth Kálmán Gimnázium Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Gárdonyi Gáza Általános
Iskola, Dózsa György Általános Iskola, Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola, Pásztó Város Önkormányzat Óvodája). 2007-ben előreláthatóan 53 millió forinttal kevesebb pénzből gazdálkodhatnak
ezek az intézmények. Ezt a hiányzó 53 millió forintot nem tudja
pótolni a pásztói önkormányzat, hiszen az önkormányzatoktól is
rengeteg pénzt vont el a Gyurcsány - kormány.
Sajnos a megszorításoknak megvannak a negatív következményei. A mostani tanév előtt, elsősorban a központi megszorítások,
továbbá a finanszírozási rendszer megváltozása miatt került sor a
Gárdonyi Géza Általános Iskola hasznosi tagintézményének megszűnéséhez, tehát ebben a kérdésben nem Pásztó Város Önkormányzatának képviselő testületét, hanem a Gyurcsány - kormányt
terheli a felelősség. Szintén a mostani tanévtől a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése lett a fenntartója, működtetője a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola
és Kollégiumnak, valamint a Rajeczky Benjamin Művészeti Iskolának. Pásztó Város Önkormányzatát a kormány megszorító intézkedései kényszerítették az intézmények átadására. Szerencsére
az új fenntartó már jelezte, hogy mindent meg fog tenni annak
érdekében, hogy továbbra is színvonalas oktatás folyjék az említett
iskolákban.
Ami pedig az intézményi létszámkereteket illeti. A Pásztón városi és megyei fenntartás alatt - működő iskoláknak és óvodának, elsősorban az óraszám emelése, valamint takarékossági okok
miatt több mint 30 alkalmazottat kellett elbocsátaniuk.” – zárta
szavait Gömbicz Nándor.

17

SPORT

18

2007. szeptember

Dobogóközelben

Mecseki „rally-randevú”
A lóerők szerelmesei
2007-es év legutóbbi versenyét szeptember 14-16. között rendezték Pécs környékén, ahol a Rally I. és a Rally
II. osztály is szerepelt. A pontokért hatalmas csatát vívtak
a versenyzők, amit az is bizonyít, hogy sokan túlvállalva
magukat az árokban kötöttek
ki. A baranyai hegyek meredélyei között ismét szurkolhattunk a pásztói Balázs Rally
Team jó szerepléséért, hiszen
a másodosztályban két autóval is képviseltették magukat.
A „strandkorlátkék” Honda Civic-kel Mucsina Tamás
és Csoór Tibor, míg a Lada
VFTS-el Csépe Gábor és Balázs Attila vágott neki a 40.
jubileumi Mecsek Rallynak.
Mint arról már előző lapszámunkban beszámoltunk az
F/1-es kategóriában szereplő Csépe Gábor esélyes lehet a
2007-es bajnoki címre. Ezzel
a teherrel a vállán ezúttal Balázs Attila navigálásával vágott
neki a gyorsasági szakaszoknak.
A mitfárer elmondása szerint,
olyan izgalmasra sikerült a vasárnapi nap, hogy az adrenalin szintje két pihenőnap alatt
normalizálódott. A hét szakasz
majd mindegyikén volt vala-

mi érdekesség. Mindjárt az elsőn egy komoly megforgás borzolta az idegeket, amit 140-es
tempónál sikerült végrehajtani,
és csak a szerencsén múlt, hogy
nem lett nagy esés a vége, majd
egy lassú bal első defekt hátráltatta őket. A harmadik szakaszt
gond nélkül teljesítették a srácok és így látványos autózással
sikerült a második helyen célba
érni. A verseny második felében
az átbeszélő berendezés meghibásodása keltett riadalmat, de
némi kreativitással, és MacGyvert megszégyenítő zsenialitással, egy öngyújtóval sikerült
megforrasztani az elszakadt vezetéket. Ezek után olya tempót
autóztak a fiúk, hogy az addigi
harmadik helyről hirtelen előre
léptek a kategória második helyére. A nyárásvölgyi szakaszon
- 49 autó között - az abszolút
negyedik (!) idővel az F/1 géposztály első helyén értek célba,
míg a hetedik befejező gyorsaságit szintén kategóriájuk legjobbjaiként teljesítették. A
vasárnapi időeredményeket elemezve kiderült, hogy a VFTS-el
versenyző pásztói páros megállná a helyét akár a rally felsőbb
kategóriájában is. Ezen a napon
mindössze 20 másodperccel menetek gyengébb időt Magyarország leghíresebb Ladásától,

Nemzetközi porondon is kiváló

Scheili Eszter a világjáró

Csúcsformában a Mucsina-Csoór páros Honda Civic-e
Balázs Öcsitől, ami igen jó teljesítmény. Így egy ezüstösen
csillogó kupával és 8 ponttal
gazdagodtak versenyzőink. Ezzel az eredménnyel, két pontra
csökkent a hátrányuk a bajnoki
tabellán.
A Mucsina Tamás – Csoór
Tibor páros bajnoki reményei
már év közben elszálltak a sorozatos technikai hibák miatt,
de ők is hatalmas elszántsággal
küzdöttek. Már a pénteki prológon sikerült szorosabb barátságot kötniük egy útszéli padkával, ami ugyan megütötte a
Honda kerekét, de maradandó
károsodást nem okozott. Ha a
versenyzőknek nem is, de a nézőknek annál inkább tetszett a

3. szakaszon bemutatott „diszkófékes” kicsúszásuk. Majd fél
percig küzdöttek, míg végül a
nézők segítségével újra az útra
kerültek. Ezzel a mutatvánnyal
elúszott a dobogós hely, mindössze 1,6 másodperccel szorultak a 4. helyre, így 5 bajnoki
pontot szereztek.
Még két verseny van hátra
a 2007-es bajnokságból, melyeken ismét szoríthatunk a
Balázs Rally Team versenyzőinek, hiszen jó teljesítménnyel
a Mucsina-Csoór párosnak a
dobogó alsó foka, míg Csépe
Gábornak akár a bajnoki cím
is elérhető.
Bibók Roland

Még idén tavasszal, pontosabban 2007. májusában 139 magyar diák, köztük Scheili Eszter, a Shotokan Karate Klub és a
magyar nemzeti ifjúsági válogatott tagja vehette át a Magyar
Köztársaság „ Jó tanuló - Jó sportoló” díját Hiller István OK
minisztertől. Ezt a díjat pályázat útján lehet elnyerni, melynek kritériumrendszere nagyon magas mércét állít a pályázók
elé, akinek az iskolapadban és a küzdőtéren is egyaránt kiválót kell teljesíteni.
Ebben az esztendőben 383
pályázó közül 139 diák részesült
eme kivételes elismerésben, köztük 23 középiskolás. A 23 diák
egyikeként pedig most köszönthetjük Scheili Esztert, a pásztói
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium tanulóját.
Mint már többször is megírtuk,
hogy Eszti több hazai bajnoki
cím mellé már számtalan nemzetközi trófeát is begyűjtött. Ez
a mostani díj magában foglalja
kiváló tanulmányi eredményeit
és a már általunk jól ismert kiváló hazai és nemzetközi sporteredményeit.

Pásztó Város Önkormányzata is kapcsolódni kívánt ezen
nagyszerű eredmények elismeréséhez, ezért a várossá-nyilvánítás 600 éves évfordulója alkalmából Scheili Eszter részére
Pásztó város értékeinek gyarapítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseképpen díszoklevelet és
emlékplakettet adományozott.
A díjat az elmúlt héten megtartott képviselőtestületi ülésen
adta át polgármesterünk a fiatal
„világjáró” üdvöskének.
Zsombor
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Válasz a válaszra
„Minden idők legjobb pásztói eredménye,”
Az alábbiakat közlöm a T. újság író úrral, hogy az általa korrigálásra szorult sporthírben eretnek módon a Budapesti Sportiroda
által közölt adatokat írtam le sportolóink eredményeit fémjelezve.
2oo7. o8. 19.én a cikk hatására újra utána néztem az adatoknak,
verseny eredményeknek a fent említett rendezői portálon, amely
adat engem igazolt. Az üggyel továbbiakban nem kívánok ebben a
formában foglalkozni !
A Pásztói Szabadidő Sportegyesület sporthíreit ezek után nagy
óvatossággal tudom kezelni. Mivel a sportújságírás már nem a jó
értelembe vett szakmaiság, tisztesség útját járja, kénytelenek a magam fajta laikusok hírt adni a saját sportszervezeteik életéről, tevékenységeiről. Megjegyezni kívánom, hogy az egyesületünkkel
szemben elkövetett 2oo5. augusztusi „bűncselekmény” következményeit a mai napig nem hevertük ki, sem szakmailag, sem anyagilag. A „bűncselekmény” elkövetői jól elvannak, áldásunk rájuk !
Czirbusz Katalin az idén harmadik alkalommal vett részt a NIKE
Budapesti Félmaraton futáson. Mint a sportban az elvárható és
Katalin szorgalmát ismerve, megdöntötte saját e távon meglévő
eredményét. 1 óra 44 perc o9 másodperc alatt teljesítette a távot,
így az 1194 női induló közül a 11o helyen végzett.
Kosarasainkról jót vagy semmit alapon az előzőt választva gondoltam az újabb bajnoki fordulók előtt tájékoztatni a T. érdeklődőket.
A nők helyzete annyiban nehezült, hogy a tanulmányi és munkahelyi elkötelezettség más helyre szólított több csapattagot. Az alapítók szóvivője Sárik Krisztina is Dániába folytatja tanulmányait,
amelyhez sok sikert kívánunk neki. Új kezdő csapattagok sajnos
nem döngetik kapuinkat, de most az új tanév kezdetén még szét
kell néznünk a helyi gimnázium utánpótlás nevelő műhelyében.
Férfiaknál a merész fiatalítással bátorkodunk a folytonosságot
megteremteni. Chikán Istvánt egzisztenciája messzire szólította.
Nagykanizsán végzi kiváló testnevelői munkáját, a jelző azért nem
túlzott, mert a helyiek megismerték az előző években és visszavárták. Nógrád megyének nem volt szüksége egy sokoldalú a szabadidő sportokban is jeleskedő szakemberre.
A negyedik „Pásztó Kupa” kosártorna minden esetben a jó felkészülést kellett hogy szolgálja, ezek a tornák egyedi felkészítést
biztosítanak a képzett szakember hiány pótlására. A tornát minden évben kiszemelt és vállalkozó magasabb osztályt képviselő csapatokkal rendezzük. Az idén az NB/I B-s színvonalat megütő fél
profi és profi játékosokból álló salgótarjániak, valamint az NB/I
B-s jászberényiek voltak a vendégeink. Nem csak ők voltak a meghívottak között, meghívtuk a Losonc elsőligás Szlovák bajnokcsapatot, de náluk váratlanul bejelentkezett ugyanarra az időpontra
a Holland kosárválogatott. A tornát harmadikként fejeztük be, de
a felkészülés kezdetét jó szolgálta az újoncok avatása és az edzőtáborok nélküli amatőr csapatunk felkészülése. Sok színvonalas torna meghívásának nem tudtunk eleget tenni időhiány miatt. Reviczki Gábor lelkes munkájához sok sikert jó szakemberré válást
kívánunk. Nőknél a férfi csapat kapitánya Markó István végzi a
szakmai irányítást továbbra is. Szakosztályvezetés jó kezekbe van
Juhász Zsolt személyében, akinek mindennapjait a szponzorok
felkutatása és egyéb szervezési munkák töltik be. Köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak, akik támogatásukkal segítik a kosárlabda sportág minél sikeresebb helytállását városunkba.
Megköszönjük mindazoknak, akik SZEMÉLYI JÖVEDELEM ADÓJUK 1 %-át EGYESÜLETÜNKNEK AJÁNLOTTÁK FEL, amely összeg ebben az évben 112.ooo,-Ft
A felhasználásról a jövőben fogjuk tájékoztatni a közvéleményt.
Czirbusz Katalin készül a Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton futásra.
Az egyesület csapatban is gondolkozik, amely 5 főből áll. Nevezési díj egy főre 65.ooo,-Ft
Kérjük mindazok támogató jelentkezését, akik ezt a programunkat segíteni képesek.

19

A Bérczy Károly díjas mester
sokszoros bajnok tanítványai

A Shotokan Karate Klub színeiben, Lőrik Csaba mester ifjú tanítványai a pásztói Megyenap gáláján is kitettek magukért.

Világ Gyalogló Nap

Erdők Hete
Az Eger Erdő Rt. szervezésében az Erdők Hete október 1-7.ig tartandó rendezvénye ez évben az erdők szemétmentesítését célozta meg
a minden évben más-más programokkal történő akciója során.
Ehhez az akcióhoz csatlakozott a Dózsa György iskola az 5.én
tartandó erdei vetélkedővel, valamint a Pásztói Szabadidő Sportegyesület a Gyaloglás Világnapja október 6.-i túrájával.
A Szabadidő Sportegyesület kéri a lakosság, iskolák figyelmét,
hogy 2oo7. október 6.án, szombaton 9.oo órai indulással a volt
PLUSSZ parkolótól szervezett gyalogtúrán minél többen vegyenek részt. A túra útvonala a Rózsási szőlőkön át a Hidegkútig vezet, cca. 5 km-es távon. A helyszínen csatlakozva az Erdők Hete
mozgalomhoz, szemét mentesítő feladatokat látunk el. Megtekintjük a Nyikom Hegyisport és Természetvédő Klub épülő ÖKO
házát, majd könnyű sétával visszaérkezünk otthonunkba.
A résztvevők között 25 db pólót osztunk szét, fiataloknak üdítőt
biztosít az egyesület.
Esős idő esetén 7.én vasárnap tartjuk meg az akciót.
Mindenkit szeretettel várunk.
Illés Rudolf

Tájfutás

Négy érem a megyei bajnokságról

Mátraszentistván környékén igen zord hideg időben megrendezett regionális Nógrád-Heves-JászNagykun megyei egyéni tájfutó bajnokságon négy érmet szereztek a HUFEZE Bauton Pásztó tájfutói. Ezúttal a felnőtt férfiak mezőnyét választó már szenior
korú Zentai József egy igen szoros küzdelmet követően a második
helyezést szerezte meg. Nyílt kategóriában az egyesület friss szerzeménye Tepkor Zoltán második, Nagy Antal pedig a harmadik
helyen végzett. A 35 évesek népes mezőnyében Hugyecz Zoltán
Illés Rudolf bronzérmes helyen zárt.
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„A könyvtárba mentem, gyere utánam!”

Összefogás a társadalomért
A pásztói Városi Könyvtár programja a „Nagy Olvashow”
rendezvénysorozatán belül
2007. Október 2 – 12. között a „Nagy Olvashow” a társadalom minden korosztályának figyelmét igyekszik ráirányítani az olvasásra.
A Könyvtárak történetében már 12 éves hagyományra visszatekintő programsorozat széleskörű összefogására szólítja fel a társadalmat. Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, és
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. Célja, hogy
bevezesse a következő évek európai uniós nagy olvasási programját, a „Nyisd ki a könyvet”. Az eseményeket az országos Program
Bizottság irányításával, a megyei program bizottságok közreműködésével a könyvtárosok szervezik. A központi rendezvények,
egy-egy könyvtári helyszínen zajlanak. A megyei könyvtárak a térségük könyvtárait bevonva szervezik -egy közös kereten belül- a
helyi eseményeket. Várhatóan 150 – 200 könyvtár kapcsolódik be
az eseményekbe.
A könyvtárak sokféle olvasást népszerűsítő programmal készülnek minden korosztály számára.
A pásztói Teleki László Városi Könyvtár az alábbi rendezvényekkel csatlakozik az országos eseményekhez:
A rendezvénysorozat pályázata: „Ezt olvasd ki!” –Hogyan reklámoznád az olvasást? címmel kiírt olvasás- és könyvtár népszerűsítő szlogeníró pályázat. Könyvtárunk kéri, hogy aki szeretne részt
venni ezen a programon pályázatát jutassa el 2007. október 5-ig a
könyvtárunk helyismereti részlegébe.
Október 5. de. 10 óra Kölyökolvashow
Olvass nekem! – Olvassak neked?
Játékos mesedélután 2. és 3. osztályos gyermekek részvételével.
Benedek Elek A Kispipe c. meséjének feldolgozása.
Október 6. de. 10 óra Babaolvashow
„Első könyvem”
Védőnők közreműködésével „Első könyvem”címmel ajándékkönyvet nyújtunk át baba-olvasójeggyel együtt a babáknak. Bevezetjük őket a könyvtár „Mesesarok” zugába, ahol az apróságok
megismerkedhetnek a korosztályukhoz legközelebb álló kiadványtípusokkal
Október 7. Könyves Vasárnap
Töltsön egy napot a könyvtárban!
9 óra Kézműves foglalkozás minden korosztálynak
11 óra Irodalmi hétpróba kisiskolásoknak címmel a kisgyermekeket szüleikkel együtt várjuk a könyvtárba a könyvtárba. A
gyerekek különböző mesékhez, gyermekversekhez kapcsolódó feladatokat oldanak meg, témákhoz könyveket keresnek (pl. sárkányos mese, a „zászló” szót tartalmazó vers stb.).
A különböző helyszíneken–felnőttrészleg, -helyismereti részleg, -internetes terem pontgyűjtő versenyt szervezünk, várjuk a
diákokat, felnőtteket és a nyugdíjas korosztály tagjait, ahol többféle érdekes könyves feladatokkal, rejtvényekkel, internetes olvasást népszerűsítő játékokkal ismerkedhetnek meg.
„Lógj a neten” –on-line internetes vetélkedők
A látogatók betekintést nyerhetnek a könyvtár szolgáltatásaiba (Internet, könyvtárközi kölcsönzés, helyismereti gyűjtemény,
közhasznú információ szolgáltatás stb.) Minden résztvevő egy-egy
könyvjelzőt kap ajándékba, a legügyesebb pontgyűjtők könyvjutalomban részesülnek.
15 óra
A Nagy Olvashow zárása
		 „Ezt olvasd ki!” –Hogyan reklámoznád az olvasást? címmel
kiírt olvasás- és könyvtár népszerűsítő szlogeníró pályázat bemutatása és eredményhirdetése.
„Ajánlom kedvenc olvasmányomat, versemet” – közreműködnek a város ismert személyiségei. Az olvasmányok, versek előadása közben zenei betéteket adnak elő a Rajeczky Benjamin Zeneiskola tanárai, diákjai.
A Könyves Vasárnapon ingyenes beiratkozás és tagságmegújítás egész nap, továbbá eltekintünk a lejárt határidejű könyvek késedelmi díjától.

Október 10. 10 óra Tiniolvashow

2007. szeptember

A Teleki László Városi Könyvtár
rendezvényei az elkövetkező időszakra
Október
A Battyány Emlékév – gróf Battyány Lajos első miniszterelnökünk születésének 200. évfordulója alkalmából -Olvasónapló
pályázatot hirdetünk középiskolásoknak –Eredményhirdetés és
díjkiosztás október 7-én 11 órakor a Könyves Vasárnapon a Városi
Könyvtárban lesz.
Október -November
A fogyatékkal élő fiatalok könyvtári integrációját segítő foglalkozássorozat keretében
„Benedek Elekről és a népmeséről” című rendezvény Általános Iskola és Diákotthon 5. – 6. osztályos tanulói részére
Régi magyar mondák címmel hun-magyar és honfoglaláskori mondák feldolgozása 7. – 8. osztályos tanulók közreműködésével. A foglalkozások az NKA (Nemzeti Kulturális Alap) támogatásával valósul meg.
„Töltsön egy napot a könyvtárban”
A Nagy Olvashow országos programsorozatának keretében
2007. október 7. Könyves Vasárnap
November 8.
Játékos Európai Uniós vetélkedő középiskolás diákok számára
December
Kodály évforduló alkalmából zenei – műveltségi csapatszintű vetélkedő
„ A téli ünnepkör –Szent Andrástól Vízkeresztig” –Szellemi
TOTÓ és ünnepváró kézműves foglalkozás általános iskolásoknak
Kiskarácsony – Nagykarácsony –Műveltségi TOTÓ 5. – 6. 7. osztályos tanulók részére
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