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„Segíts magadon és az Úr is megsegít!”

Pásztó nem lép le a fejlődés útjáról

A legendás XVII. századbeli hadvezérnek Montecuccolinak tulajdonítják a
mondást, miszerint háborúhoz és békéhez egyaránt három dolog szükségeltetik: Pénz, pénz és pénz. Nincsen ez másként a „Mátra nyugati kapujánál” sem,
ha olyan fontos dologról esik szó egy
polgármesteri sajtóbeszélgetésen, mint a
város működtetése. Pásztó költségvetéséről szólva – nem a borúlátásáról híres, de
mégsem túl vidám - Sisák Imre a múltból
tapasztal és a jövőbe tekint.
– A 2008-as költségvetés megalkotásához nem szabad szó nélkül hagynunk azt
a tényt, hogy pénzügyi szempontból az elmúlt esztendő meglehetősen tragikusra sikeredett. Ehhez elég csupán két számadatot említenem, hiszen az egészségügyből
317 milliót, míg a szociális és oktatási szférából, valamint a városfenntartástól 98 milliót vont el a kormányzat. Ezen két összeg
több mint 10 százaléka(!) Pásztó költségvetésének. Talán már túl vagyunk ezen a nehezen túlélhető krízisen, ám orvosi szóval
élve immár nem elégséges a tüneti kezelés
a „beteg” érdekében, hanem sebészi beavatkozásra van szükség.
– Milyen összegből gazdálkodhat a város önkormányzata ebben az évben?
– Pásztó önkormányzata költségvetésének főösszege 2.734 millió forint, amely
kőkemény tárgyalások eredménye. Külső állami segítségre nem számíthatunk, hiszen a
konvergencia program célkeresztjében éppen az önkormányzatok állnak, mivel rajtuk akar a kormányzat elsősorban spórolni.
Ráadásul további megszorításokra számíthatunk, hiszen az előzetesen 20 százalékosra
taksált elektromos energia költségnövekedése ténylegesen 38 százalékos lesz, míg a gázár
tekintetében is két-három újbóli áremelésre
számíthatunk ebben az évben. Mindennek a
kompenzálásra egyetlen állami forint sem érkezik. Persze lehet arra hivatkozni, hogy némely területen emelkedik az állami normatíva, mivel a városi óvoda tavalyhoz képest 2,5
millióval nagyobb támogatásban részesül. Az
igazság persze az, hogy az óvoda 157 milliós költségvetésből az országos büdzsé csupán
81 milliót (51%) finanszíroz. Összehasonlításként egyetlen kisgyermek óvodai ellátása 525 ezer forintba kerül, míg az iskolásoké
376 ezerbe. Ennek az utóbbi összegnek csupán a 65 százalékát fedezi az állam, míg a hiányt az önkormányzatnak kell pótolnia.

– Mit érez mindebből a lakosság?
– Természetszerű, sőt jogos, hogy a
már-már ellehetetlenítő megszorítások ellenére az oktatási, egészségügyi és szociális
területen a pásztóiak változatlan színvonalú ellátást várnak el. Persze az önkormányzat célul tűzheti ki bevételeinek növelését,
ám a helyi adók beszedésének is van határa. Bár tavaly az előirányzatokat meghaladó

mértékben 377 millió helyi adóforint folyt
be, de ennek emelésével nem kívánjuk növelni sem a kis és középvállalkozások, sem a
nagyobb helyi cégek adóterheit. Sajnos ennek ellenére az állami adóterhek és járulékok növelése miatt igen sok pásztói vállalkozás ment tönkre.
– Mi lesz a fejlesztések sorsa ezek után?
– A sokat és sokszor emlegetett uniós
támogatások több ezer milliárdos ígéreteire
hivatkozva a hazai fejlesztési források a minimális szintre estek 2007-ben. Ezzel szemben csupán egyetlen EU-s pályázat érintette
az önkormányzatokat, az intézmények utólagos akadálymentesítése terén. Ebben önkormányzatunk a polgármesteri hivatal teljes akadálymentesítésére 20 millió forintot
pályázott meg, de a decemberre ígért döntést vélhetőleg csak márciusban hozzák meg
a döntéshozók. Egy régiós turisztikai pályázaton – a Palóc Út Egyesülettel közösen szintén 20 milliót céloztunk meg, amely a
Csohány Emlékház grafikai műhellyé alakítását és a Klapka köz térburkolását tenné
lehetővé. Mindez része egy több száz milli-

ós városfejlesztési projektnek. Igen nagy volumenű törekvésünk az aktív kórházi ellátást
kiváltó járóbeteg szakellátás fejlesztésére szánt
800 milliós pályázatunk. Ennek révén a kórház területén egy új 1200 négyzetméteres
szakrendelő épülhet majd fel, de felhasználásra kerülnek a 105 aktív ágy megszüntetésével felszabadult helyiségek is. A korszerűsítést sem hanyagoljuk el, hiszen e pályázatból
155 milliót irányoztunk elő műszerek, gépek, beszerzésére, amellyel új hasi, kardiológiai és nőgyógyászati ultrahang kerül Pásztóra. Része a programnak a Margit Kórház
teljes akadálymentesítése, fűtéskorszerűsítése és informatikai fejlesztése is. Ezen pályázat
pozitív elbírálása révén a betegellátás színvonala, valamint az ott dolgozók munkakörülményei nagyban javulhatnak, sőt megoldást
nyerhet az eddig méltatlan körülmények között üzemelő házi gyermekorvosi szolgálat elhelyezése is. Az EU előírásainak értelmében
5 éven belül sem tulajdonosi, sem szervezeti változás nem érintheti a Margit Kórházat,
így végre oka fogyottá válnak a sorozatban
koholt, igen rosszindulatú pletykák.
– Igen ráférne a fejlesztés a városközpontra is.
– Ez igaz és éppen ezért indulunk egy
kétfordulós város-rehabilitációs pályázaton,
aminek első ütemében maximálisan 800
millió forint nyerhető el. Pozitív elbírálás
esetén új arculatot nyerhet a piac és megújulna a Fő utca, a Deák Ferenc utca a műemléki övezet, a Csillag tér, valamint a Szent
Imre tér is. Nem feledkeztünk meg a zeneiskoláról, a magyar-francia kéttannyelvű gimnáziumról, a művelődési ház hátsó traktusáról és a polgármesteri hivatal épületéről sem.
A hazai forrásokból támogatott pályázatok
felhívásai áprilisban jelennek meg, melyek
révén a Zagyván túli területek, a Petőfi és
Irinyi utcák belterületi vízrendezése nyerhet megoldást. A fiatalok megtartása érdekében új építési telkek kerülnek majdan kialakításra, ráadásul 500 ezres – vissza nem
térítendő – támogatást folyósítunk az első
lakásra vágyó ifjú házasoknak telekvásárlás
esetén. Fontos része az önkormányzat „Magad uram, ha szolgád nincs!” programjának a lakónépesség megtartása érdekében a
munkahelyteremtés és e területen talán már
márciusban jó hírrel szolgálhatok a tisztelt
olvasóknak. – osztotta meg a költségvetés
kapcsán gondolatait lapunk munkatársával
Sisák Imre polgármester.
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Hála és dicsőség Jézusnak, a Megváltónak

Hogy a Húsvét valódi ünnep legyen
A több mint 950 éve város, Vác szülötteként köszöntöm ezen gondolataimmal
a 600 éve város, Pásztó kedves polgárait!
A katolikus közösség lelkipásztori szolgálatával bízott meg a Váci Egyházmegye
Főpásztora. A szolgálat egyik küldetése,
hogy hirdessem Jézus Krisztus evangéliumát, azaz jó hírét nem csak a híveknek,
hanem minden jóakatarú embernek. Bízom benne, hogy e sorok olvasásakor is
a kinyilatkoztató Isten üzenete jut el az
olvasóhoz!
Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az
evangéliumban! E szavakkal kezdi nyilvános működését Jézus, Szent Márk evangéliuma szerint (1,15b).
Tanítása annak módjára mutat rá, ahogyan az ünnepi készületét meg kell szerveznie a hívő embernek. Megtérés ill. az élet
egyre inkább Krisztushoz igazítása a két
legfontosabb feladatunk.
A Húsvét, Krisztus Urunk szenvedésének, megváltó halálának és dicsőséges feltámadásának örömünnepe. Hamvazószerdával vette kezdetét a felkészülés szent ideje:
a Nagyböjt. Az ószövetségi ember hamut
szórt a fejére ill. hamuba ült, amikor megbotránkozását vagy bűnbánatát, Isten és
embertársai felé való szégyenkezését próbálta a környezete számára kifejezésre juttatni. Persze, eléggé öncélúan.
Mi, keresztények, a bűnbánatra való
készségünket fejezzük ki azzal, hogy a
hamu szürke porát a homlokunkra fogadjuk: ez a megtérés nyilvánvaló szándékának a jele. A tanúságtétel szándékával.
A hamu, mint az elégetett - előző évivirágvasárnapi barka maradványa az elmúlásra emlékeztet, hiszen hozzá hasonlóan
porrá lesz egykor az emberi test. De amikor erre, a végre tekintünk, akkor csillan
fel igazán a lényeg, miszerint ugyanakkor
majd valami új kezdődik el. Ez az „új” a
megtérés igazi gyümölcse: egy megújult,

az eddigieknél sokkal inkább Istenre irányultabb élet, amely alkalmas az örök életre. Dávid király bűnbánati imája is efféléről szól: Fordítsd el bűneimtől arcodat és
töröld el minden vétkem. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, új és erős lelket
önts belém (51. zsoltár)!
Erre pedig nem tétlenül várakozunk
csupán, hanem tevőlegesen elköteleződünk mellette. Ennek eszköze az evangélium szerint való élet:
Isten szavára figyelő, azt befogadó és
megértő, valamint az azt megvalósítani
igyekvő jóindulat. Ezért kell Jézus nevében megtérést hirdetni a bűnök bocsánatára Jeruzsálemtől kezdve minden népnek
(vö. Lk 24,47).
A böjt és a bűnbánat, az imádság és a
jótékonyság, a Krisztus szenvedéséről való
elmélkedéssel (keresztút imádság) kiegészülve alakítják a hívő embert egyre hasonlóbbá a Szenvedve Megváltóhoz (Izajás
52,13-53,12).
Persze, ezt leginkább az tartja fontosnak, aki nem e világban látja kizárólag élete célját. Az örök élet hitének motivációja
nélkülözhetetlen.
Ez pedig nagyon problémás, amint
egész Európában, úgy- szűkebb környezetünkben is. XVI. Benedek pápa írja: De
most fölvetődik a kérdés: Akarunk örökké élni? Sok ember manapság talán éppen
azért utasítja el a hitet, mert az örök életet
nem tartja kívánatosnak. Sokan egyáltalán
nem az örök életet, hanem ezt a mostanit
akarják, és úgy látják, hogy az örök életbe vetett hit ezt inkább akadályozza. Örökké vég nélkül- tovább élni inkább kárhozatnak, mint ajándéknak tűnik számukra.
Kétségtelen, a halált mindenki késleltetni
szeretné, amennyire csak lehetséges. De folyamatosan és vég nélkül élni ez csak unalmas és végül elviselhetetlen lehet (Spe salvi
kezdetű enciklika, 10. pontja).

Szent Ambrust idézi a pápa: Tehát nem
keseregni kell a halál miatt, mert az az üdvösség oka! Erre a tanításra a megváltottság tudata és földön túli reménye ösztönzi a Szentatyát, amelyben mindannyiunkat
megerősíteni szándékozik. Reménnyel lettünk megajándékozva mondja-, amelyre
támaszkodva meg tudunk birkózni jelen
gondjainkkal (im. 1. pont)!
Ezt a reménységet kívánom minden
pásztói testvéremnek 2008 nagyböjtjében,
a Biblia Évében. A Húsvéti készületünkben legyen eszköz Isten hozzánk intézett
Szent Szavának hívő olvasása! Ebben feltárul hitünk titka: a bűnbeeséskor megígért, a pátriárkák által várt, a próféták által meghirdetett, a Keresztelő János által
bemutatott, a kegyetlenül megölt, de harmadnapon dicsőségesen feltámadott Húsvéti Bárányunk, a názáreti Jézus Krisztus
üdvözítő alakja, akinek hála és dicsőség legyen, mindörökkön, örökké!
Áldott Nagyböjtöt,
		 hogy a Húsvét ünnep legyen!
Kecskés Attila atya
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Tisztelt Választópolgár!
Ezúton is értesítjük, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke 2008. március 9. (vasárnap)
napjára országos népszavazást tűzött ki.
Szavazni reggel 6 órától 19 óráig személyesen lehet a következő magyar hatóság által kiállított érvényes
igazolvány/ok/ bemutatásával:
- a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy
- lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány, vagy
útlevél, vagy
2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély,
amit a választók névjegyzékében történő felvételről küldött értesítő is tartalmaz.
Pásztó városban a szavazást az alábbi szavazókörökben működő szavazatszámláló bizottságok bonyolítják le.
A képviselő-testület által megválasztott tagokat és póttagokat tudjuk közölni, mert a bizottságok a népszavazást kezdeményező pártok és a parlamenti pártok delegáltjaival kiegészülnek 2008. február 29-ig.

A közösség védelmében
A Pásztói Polgárőr Egyesület évzáró-évnyitó közgyűlését
2008. február 23-án tartotta, amelyen ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozott egyhangú határozattal elfogadta a tagság
az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolóját az elmúlt évi
munkáról és a gazdálkodásról.
A 65 főt számláló egyesület a beszámolási időszakban 7084
óra szolgálattal járult hozzá Városunk közrendje – közbiztonsága
védelméhez, a rendezvények atrocitás mentes biztosításához.
Aktív részt vállaltunk a Várossá nyilvánítás 600 éves jubileumi ünnepségei, a Pásztó Pláza, a Megyei Önkormányzat által Városunkban rendezett I. Önkormányzati és Köztisztviselői Nap, a Szőlő és
Bor ünnepe, valamint az Oktatási Intézmények rendezvényeinek
biztosításából.
A közgyűlésen: a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, a Pásztói Rendőrkapitány, a Vállalkozók Klubjának elnöke, az Önkormányzat képviseletében Molnár István tanácsnok és a Pásztó és
Vidéke Bűnmegelőzési Kuratórium képviseletében Volek György
Úr – hozzászólásaikban méltatták az Egyesület tagjai és tisztségviselői példaértékű munkáját s ahhoz további támogatást ígértek.
A hozzászólók közül többen is kiemelték: a jövőben a Megyei Bíróság PK. 60.050/2003/17 számú végzésével 2007.03.13-tól kiemelkedően közhasznú szervezetként dolgozunk. Ez megkönnyítheti

anyagi megszilárdulásunkat, mivel a támogatóink az adózás előtti
eredményükből, - adóalapjuk 25 %-ig. - az általuk adott adomány
120 %-ával csökkenthetik adójukat s így a támogatásuk nem kerül
költségükbe a támogatási szerződés megkötését követően.
De változatlanul - köszönettel fogadjuk - az adózók által felajánlott 1 %-t is a 18638679-2-12 adószámunkra.
Az adományokat fogadó egyesületünk, az 1996. évi LXXXI. Törvény /a társasági adóról és az osztalékadóról/ 2 §. /1/ g. Pontjában nevesített társadalmi szervezet, amely közfeladatot lát el.
A közgyűlés a 2007. évi gazdálkodást 804.811.- Ft. bevétellel,
719.973.- Ft. kiadással rendelte el zárni. A bevételből működési
kiadásainkat fedeztük. A célszerinti juttatásról a támogatóink felé
elszámoltunk. Tisztségviselőink költségtérítést vagy más juttatást
nem kértek és nem kaptak.
A támogatóinknak köszönetet mondunk s kérjük további segítségüket!
Pásztó, 2008. február 26-án.
				

Az elnökség megbízásából:

Dr. Bakó Miklós
elnökhelyettes

KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJUK 1 %-a RENDELKEZÉSÉVEL AZ ALÁBBI
ADÓSZÁM MEGJELÖLÉSÉVEL TÁMOGASSÁK MŰKÖDÉSÜNK LEHETŐSÉGÉT !

PÁSZTÓI SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET
19159535-2-12

Egyesületünk 2oo8. szeptemberében ünnepelheti fennállásának 4o. évfordulóját. Az egyesület több szakosztályos sporttal foglalkozó nyitott, közhasznú jogállású civil szervezet. Az alaptevékenység mellett ifjúságvédelemmel, környezetvédelemmel, turizmussal foglalkozunk. Válogatott sportolók sora, egészséges nemzedékek tömege került ki a szervezetünk támogató munkája során a
társadalom forgatagába. Figyeljék és segítsék munkánkat a város érdekében és javára.

KÖSZÖNJÜK, HOGY TÁMOGATNAK !

KEGYELET
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In Memoriam Nagykövet úr!

Elhunyt Fasang Árpád
Hatvanhat éves korában elhunyt
Fasang Árpád. A zenészcsaládban született Fasang többek között 2000 és 2004
UNESCO-nagyköveti rangban tevékenykedett Párizsban, kulturális szolgálatait
2001-ben a Francia Becsületrend lovagi
címével ismerték el.
Életének 66. évében, hosszú betegség
után kedden elhunyt Fasang Árpád zongoraművész, kulturális diplomata, Magyarország volt UNESCO-nagykövete Budapesten.
Fasang Árpád zenészcsaládban született
1942. december 9-én, Orosházán. Zongoratanulmányait 1957-ben kezdte a Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd 1962-től a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola növendéke volt,
ahol 1969-ben zongoraművészi és tanári
kitüntetéses diplomát szerzett.
Pályakezdő kora óta publikált zenei tárgyú cikkeket és tanulmányokat, 1974-ig a
Muzsika című folyóirat szerkesztője volt,
párhuzamosan zenei rendező a Magyar Rádiónál. Ezután meghívták három évre a

finnországi Jyva:skyla:-i és Oulu-i Konzervatóriumhoz tanítani. 1977 és 1991 között
a Magyar Nemzeti Filharmónia szólistájaként koncertezett.
1991-ben kinevezték az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága főtitkárának, ezt a
posztot 1994-ig töltötte be, majd 2000 és
2004-ig UNESCO-nagyköveti rangban tevékenykedett Párizsban. 1992-ben megalapította a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítványt, amelynek 2005-ig volt elnöke.
1995-től 1999-ig az Európai Demokrata
Fórum magyar szekciójának igazgatójaként
is dolgozott. 2006-ban a Thomas More Intézet magyar szekciójának elnökévé választották.
Több értékes francia kitüntetéssel ismerték el kulturális szolgálatát: 1995-ben a
Francia Nemzeti Érdemrend lovagi fokozatát, 2001-ben pedig a Francia Becsületrend
lovagi címet kapta meg. Számos könyve és
tanulmánya jelent meg franciául.
Sólyom László mély megrendüléssel értesült haláláról, az államfő magánlevélben
fejezi ki részvétét Fasang Árpád családjának.

Híd volt a nemzetek között
A Magyarok Világszövetsége Pásztó
és Körzete Csoport, a Magyar-FranciaBelga Baráti Társaság, A Pásztói FranciaMagyar Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány és a Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium megrendüléssel értesült az MTI híranyagából ifj. Fasang Árpád haláláról.
Ifj. Fasang Árpád az általa alapított
Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány révén
1993-ban több nyugdíjas és pályakezdő
francia és belga tanár pásztói működésének
anyagi támogatásával döntő módon járult
hozzá a pásztói magyar-francia kéttannyelvű
oktatás talponmaradásához.
Ö volt az, aki 1989-ben javasolta és
keresztülvitte a Magyar Kultúra Napjá-

nak a hivatalos naptári rendbe való felvételét. Vezető magyar értelmiségiként
a Magyarok Világszövetsége Pásztó és
Körzete Csoport meghívására többször a
Magyar Kultúra Napja pásztói vendége.
Emlékezetes Jeszenszky Géza volt külügyminiszter társaságában tartott visszaemlékezése a „hőskorra”, illetve az „Az
(magyar) értelmiség hivatása” című vitairat-gyűjteményének 1998-as pásztói bemutatása, melyben egy utolsó gigászi erőfeszítést tett „egy megviselt lelkű ország
még zaklatottabb lelkű értelmiségének”
nemzeti összefogására. Valószínű, hogy
számos „jobb- és baloldali, liberális” értelmiségi és politikus utoljára az ő kötetében szerepelt együtt. Nem rajta múlott,

A művészet magánya

„Tán valaha vadlúd voltam,
S röpültem téli ég alatt,
Ék szélén szállva vigyáztam
Az éjszakában az utakat.
Nem érezem meg már a törvényt,
Nem kóborlom be az eget.
Eltévesztek utat, ösvényt
Ember vagyok, szárnyszegett.
Nem vezérel már a csillag
S nem száll a vé hátam mögött,
A déli szél szagát sem érzem,
Kullogok a csorda mögött.
Téli estén egy-egy hangra
Olykor mégis felrezzenek.
A vadlúd hív. Mi dolgom van
Közöttetek még emberek?”

Csohány Kálmán huszonnyolc évvel ezelőtt
fejezte be földi pályafutását, amit olyan művészként és emberként élt meg, aki mindig
kereste a helyét a világban és ahogyan Juhász Ferenc írta róla: „Művészete magányos
és töprengő.” Nemcsak rajzai tükrözik ezt a
magányos töprengést, hanem versei is, melyek közül egy 1949-ben írottal emlékeztünk a sírjánál:

hogy „az (magyar) értelmiség”-től ennél
többre nem futotta.
Magyarország UNESCO-nagyköveteként sem feledkezett meg Pásztóról. A párizsi Magyar Intézet révén könyvekkel és
személyes ismeretségeivel járult hozzá kapcsolatépítéseink sikeréhez.
A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, a
Magyar-Francia-Belga Baráti Társaság , A
Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány, a Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport és a Magyar
Kultúra Napja mindenkori pásztói részesei
tisztelettel hajtanak fejet ifj. Fasang Árpád
emléke előtt.
B.Z.
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Ő is EMBER volt, csupa nagybetűvel! - In memoriam dr. Nagy Lajos

Rendhagyó búcsúzóul
2008. január 27-re virradó hajnal.
„Jó angyalok voltak szolgálatban” …. mégis, védő szárnyuk alól magát kiszakítva, megszűnt egy nemes szív dobogni. Beteljesedett.
Egyszerre jelenné lett a jövendő.
Kint napfény kergeti a telet, odabent csend, halotti csend.
Ösztönösen valami ünnepi borzongás fut át rajtunk.
A szerető hitves, édesapa, nagyapa, köztiszteletnek és közmegbecsülésnek örvendő városi vezető ügyész, dr. Nagy Lajos átlépett az örökkévalóságba.
Egyetlen életét mindenki félti.. de Ő több volt a mindenkinél.
Tenger akart lenni, halhatatlan: a maga harmóniájával, békéjével, derűjével, morajlásával, tajtékzó dühével, vihar utáni csendjével.
Mondják, aki becsületes, előre néz –és elfelejti védeni a hátát. Ő is ilyen volt. Súlyos betegen is. Számot vetett a sorssal, önmagával.
A halál megértővé tesz. Az Ő halála is.
Legyőzte a betegség.
Őt, akit életében csak meggyőzni lehetett, legyőzni sohasem.
Élete ezért hirtelen olybá tűnt, mint a nagyvíz, amikor elhagyja a hajó a móló megnyugtató anyai simogatását és az emberre rátör az
út hossza, a tér-idő bizonytalansága, ismeretlen rejtelmei, valami egészen más irányt adó szél, ami hajtja, viszi előre, megpecsételve a
hajó sorsát: átadva az elemek harcának, kénye-kedvének, a szirének ellenállhatatlanul csábító énekének, veszélyeknek és szeszélyeknek,
hogy ismeretlen cél felé röpítsék és az égig érő hullámok robaja által örökre elnyeljék.
„Nappal hold kél bennem, s ha kinn van az éj – egy nap süt idebent.” –írja József Attila.
2008. február 02.11.óra.
Temetni, búcsúzni, végtisztességet adni jöttünk.
„Az élet örök búcsúzás.
Ó bár csak tudnánk távozáskor
fényt hagyni, mint a Messiás,
belészeretni a szívekbe,
apostolokba, mártírokba,
hogy átadják a századoknak,
a századok az ezredeknek!
Fényt hagyni mint a Messiás!” /Mécs László Atheneum 1943.)
Kint tavaszt idéző, sziporkázó napfény.
A medve meglátja árnyékát, visszabújik barlangjába.
Bent koporsó.
Rajta arany betűs felirat: Dr. Nagy Lajos… Élt 68 évet!
Körülötte pislákoló gyertyafények, családtagok,rokonok, jóbarátok, munkatársak, ismerősök, akik szerették, tisztelték és becsülték.
Ehhez simul a nap liturgikus üzenete is: Jézus Hegyi beszéde a 8 boldogságról, az igaz életformáról, a szív nagylelkűségéről…
A reménységből reménytelenségen át távozó Lajos testvérünk sírján élete és életműve által majd a remény tüzei, a bizalom virágaiként
nőnek tovább…
Köszönjük a mindenség Urának, köszönjük a Napnak, hogy erre a Földre küldött.
Köszönjük a Fényt, amit magadban hordoztál és örök mementóként köztünk hagytál.
Köszönjük, hogy melegedhettünk közeledben, hogy közmegbecsülés övezett.
Köszönjük minden ajándékodat, hűségedet, kitartásodat, szeretetedet, munkaszeretetedet és mérnöki pontosságodat,
És köszönjük sok hónapos küzdelmedet betegséggel, gyengeséggel, belső vívódásaiddal, reménységgel és reménytelenséggel, köszönjük
jóakaratodat, nyíltságodat és nyitottságodat!
Szerette az életet, szerette családját, szerette a sportot, úszást, hivatását, munkáját, munkatársait, jó barátait.
Szerette az igazságot, a társas kapcsolatokat, közösségeket, tervezte a jövőt emberi bölcselkedéssel, küzdelmekkel, harcokkal, a kezdés
és újrakezdés nagyszerű távlataival, a változás igényével, szépségekkel, vagy éppen árnyakkal.
Szenvedése elvezette a végső Igazság felismeréséig, amit a földön elérni sohasem tudunk.
Így vált élete - küzdelmei, botlásai, emberi gyarlóságai és gyöngeségei, kísértései, kudarcai, sikerei és boldogsága, jó akarata, családja iránti
féltő és odaadó szeretete, emberi tartása és embersége, hite, becsülete és becsületessége, megalkuvást nem tűrő, kérlelhetetlen út - és igazság
keresése, bátorsága, ereje és erőtlensége - tettei által újra és újra visszalapozva a váratlan halál bénító árnyékában is legendássá.
És ahogy a reménységben és reménytelenségben hitvese adta az erőt, hogy kitartson, most a halhatatlanság fénye röpíti a csillagok, a
Mindenség felé, kérve Istent, a Szeretet Urát, adja meg neki az Ő békéjét a „jó angyalok” társaságában, ahová átlépett. Amint a friss
sírhant feletti hangok, imádságok egymásután elmúlnak, mint az élet és a verőfényes nap a hirtelen vonuló sötét felhők fogságába kerül, átlépve a halandóság és hallhatatlanság „rubikonját” kísértenek újra és újra Pilinszky János szavai:
Különös, hogy a tenger halhatatlan, holott minden hulláma végítélet.
BÉKE VELED! Nyugodj békében!
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A 28 éve elhunyt Csohány Kálmán szellemében

A Csohány Baráti Kör és a Pásztó Kultúrájáért Alapítvány fáradhatatlan

A 15 éve létrehozott alapítvány élete lényegében két egymástól jól elkülöníthető
korszakra bontható. Megalakulásakor fő
célkitűzés volt Csohány Kálmán szülőházának rendbehozása, amelynek érdekében
az alapítvány jelentős munkát végzett. A
feladattal azonban – anyagiak hiányában –
teljes mértékben megbirkózni nem tudott,
ezért indokoltnak látszott, olyan szervezetre bízni a ház tulajdonjogát, aki képes lehet
arra, hogy a jelentős grafikusművész anyagi és szellemi értékét megmentve s tisztelve
a művész emlékét, az épületet hasznosítani tudja. Erre a legalkalmasabbnak Pásztó
város önkormányzata bizonyult, aki 2005ben vásárolta meg a házat a CSBK-tól.
Az új célkitűzések megfogalmazása
után Radics István festőművésztől hír érkezett arról, hogy a salgótarjáni Karancs szálló halljában elhelyezett Csohány kerámia
fal lebontása megkezdődött.
Az alapítvány első dolga volt intézkedéseket tenni a fal megmentése érdekében.
A Megyei Történeti Múzeum közvetítésével felvettük a kapcsolatot az új tulajdonos-

sal és megszerveztük a már megbontott fal
szakszerű lebontását, gondoskodva arról,
hogy minél nagyobb rész épségben kerüljön megmentésre. A tulajdonos dicséretes
módon néhány nap időt hagyott a lebontás megszervezésére és a bontott anyag elszállítására, amelyhez a pásztói Tűzoltóság
nyújtott segítséget. A feladatot Csohány
Kálmánnéval történő állandó kapcsolat és
szándékainak figyelembe vételével igyekeztünk megoldani majd némi gondolkodás
után meghatároztuk a kerámia fal új helyét.
Úgy ítéltük meg, hogy a Mikszáth Kálmán
Gimnázium Postaforgalmi Szakközépiskola
és Kollégium Rákóczi úti épületének főbejárat melletti fala a legalkalmasabb az alkotás megmaradt kétharmadának elhelyezésére. A szakmai munka elvégzésével Zsibrita
Katalin keramikusművészt bíztuk meg.
Megkezdődött a lapok tisztogatása és a fal
számítógéppel történő megtervezése majd
felrakása. Úgy gondolom, hogy az egész
feladatkör megoldása jelentős odafigyelést,
szervezést és fizikai munkát igényelt, amelyet sikerrel oldottunk meg.
A kerámia fal átadására ünnepélyes keretek között 2006.októbner 13.-án került
sor, amelyet részt vett a művész özvegye és
gyermekei valamint mindenki aki részese
volt a kerámia fal megmentésének és sokan
mások, akik tisztelői Csohány Kálmán emberi és művészi munkásságának. Itt került
sor az Alapítvány által létesített „Harangok
és madarak” díj első alkalommal történő
átadására Csohány Kálmánné részére.
A gimnázium parkjában Mikszáth Kálmán, Ágasváry Lajos mellett helyet kapott
Csohány Kálmán, Gaál István márványtáblája és emlékfája is.
A gimnázium fiatalsága rendszeresen
végzi a művész sírjának gondozását, a kopjafa állagmegóvását. Megünnepeljük a művész születés- és névnapját, egy-egy csokor
virággal emlékezünk meg haláláról.

Bízunk abban, hogy mindezek a fiatalok számára is emlékezetessé teszik Csohány
Kálmán személyiségét és lelkükben tovább
viszik a művész szellemiségét.
Az alapítvány célja, hogy jó kapcsolatot építsen ki a város önkormányzatával,
intézményeivel, az alapítókkal valamint a
város lakosságával. Rendezvényeinken, pályázatainkon segítőként vagy látogatóként

a múzeum, a zeneiskola, az általános iskolák is részt vesznek.
Külön meg kell emlékeznünk Csohány
Kálmánné Klárikáról akivel szinte napi
kapcsolatban voltunk és vagyunk, s aki
minden rendezvényünkön részt vesz. Elbeszélései férje munkásságáról minden alkalommal felejthetetlen élményt nyújtanak.
Klárika önzetlen adományaként, több mint
harminc eredeti Csohány grafika ill. litográfia gyönyörködteti a középiskola diákjait
a Csohány és a Gaál István teremben.
A támogatók értékelve az alapítvány tevékenységét személyi jövedelmadójuk 1%ával segítették és további munkára ösztönözték a kuratóriumot. Köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak aki ily módon segítették tevékenységünket és kérjük további támogatásukat.
Bízunk abban, hogy a most induló „Palóc út” pályázat elnyerése lehetőséget teremt régi vágyunk a Csohány szülőház grafikai műhellyé történő kialakításához. Ezzel
is növelve az alkotók, alkotnivágyók lehetőségeit és újabb emléket teremteni a művésznek, hogy az égi pályáról letekintve lássa tiszteljük, becsüljük lokálpatriotizmusát
s hogy alkotói munkájának gyümölcse termékeny talajra talált.
Kérjük segítse munkánkat!
A Csohány Baráti Kör
Pásztó Kultúrájáért Alapítvány
adószáma:
18630664-1-12
Simon Imre
a kuratórium elnöke
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Pásztói siker a Nürnbergi Bio Fach Világkiállításon

Az ételed az életed
A Pásztói Malom, immár Júlia Malom szűkebb pátriánkban is igen jó hírnévnek örvend. Termékeiket nem csupán
Nógrádban kedvelik, de szépen alakul a
hazai és a nemzetközi piac meghódítása
is. Az ügyvezető, Molnár Júlia és csapata ezúttal Németországban az Bio Élelmiszeripari Világkiállításon öregbítette
Pásztó hírnevét, ahol nem csupán ízletes
termékeikkel arattak sikert, hanem a palóc népviselet és kultúra közvetítésével
is. Lapunk munkatársa a családi vállalkozás sikerének titkairól faggatta a pedagógusból cégvezetővé lett üzletasszonyt.
Családi vállalkozásunkat 1993-ban alapítottuk. Célunk az volt, hogy egyesített
erővel olyan tevékenységet indítsunk el,
amely szemléletünkből adódóan a természet, -és emberszeretet körébe tartozik. Az
élelmiszer nagykereskedésünk működésével a megerősödést, majd később a stabilitást értük el. Az eszközállományunk az
EU-s követelményeknek megfelelve folyamatosan bővült. Az innovációs munkánk

témáit a többirányú fejlesztéssel határoztuk
meg. 2004-ben a cég megvásárolta az ipartörténeti értéket képviselő pásztói malmot,
és a hozzá tartozó ingatlant. A Júlia malom néven újraindult üzemben csak magas
minőségű alapélelmiszert, specialitásokat
és bio termékeket állítunk elő. Élelmiszer
nagykereskedésünket az öko- gazdálkodásból származó alapanyag feldolgozásával készült késztermékek forgalmazásával bővítettük. A stabilitás megőrzése érdekében az
építészek kiszolgálását végezzük festékkel,
szigetelőanyaggal, szolgáltatunk konyhabútor tervezéssel, építéssel.
A fejlesztési irányaink az emberek
egészséges táplálkozását biztosító alapélelmiszerek kidolgozása, gyártása, forgalmazása, és egyben az egészségmegőrzés
érdekében végzett szemléletformáló tevékenység. Munkánk és egyesített erőnk
eredményeként mára a régiónk egyik
meghatározó cége lett a FALLÓS Kft,
és az országos, valamint országon kívüli ismertség elérése a célunk, amit jól

szolgált, hogy ismét bemutatkozhattunk
ezen a nürnbergi nagy nemzetközi szakmai seregszemlén. A szó legszorosabb értelmében szívet melengető érzés volt az a
szeretet, amivel népviseletbe öltözött csapatunk produkcióját fogadták.

Örömmel alkotni Athéné védnöksége alatt

A 2006.februárjában alakult Athéné Alkotó Kör sikeres
évet zárt képzőművészeti és irodalmi területen egyaránt. Saját
programjaival és a városi rendezvényeken történő közreműködésével minden alkalommal tartalmas és színvonalas előadás
részesei lehettek az érdeklődők.
A 2006.októberében indított Szerzői estek 6 alkalommal kerültek megrendezésre. Az Irodalmi Műhely tagjainak alkotásait minden esetben az Alkotó Kör tagjai és vendég előadók mutatták be.
A 15 évvel ezelőtt eltávozott Kelemen Gábor közíró emlékére – a település Polgármester asszonyával közösen – rendeztünk
Emléknapot Kozárdon. Az Alkotó Kör által „Emlékek a Faluból”
címmel meghirdetett irodalmi és képzőművészeti pályázat eredményhirdetésére, a nyertes irodalmi művek bemutatására és a
képzőművészeti alkotások kiállítás megnyitójára is sor került a
nap programjában. Szintén Kozárdon a Faluházban Pataki Katalin (Gyöngyös) és ifj. Stadler Árpád (Ecseg) fotóiból nyílt kiállítás
június hónapban.

Önálló szerkesztett műsorral, saját művei előadásával adta a Kör a
Magyar Kultúra Napja ünnepi műsorát. Közreműködött a Költészet
Napja, az Ünnepi Könyvhét és az Október 23.-i ünnepi programon.
Az áprilisban megrendezésre került Zsigmond – Napok keretében került bemutatásra Szabó Zoltán: Pásztó a 600 éves város
című történelmi színdarabja. A fiatalok érdeklődéssel fogadták a
Batthyányi Emlékműsort, rendhagyó történelem óra keretében.
A szeptemberben országosan megrendezett „Kultúrházak éjjel
– nappal” elnevezésű egész napos rendezvény keretében képzőművészeink alkotásaiból a Könyvtár Galériában, Simon Imre akvarelljeiből pedig a Zsigmond Király Galériában nyitottunk kiállítást.
Ugyanekkor a Városi Művelődési Központ klubjában 20 – 02 óráig
nagy sikerű Felolvasó estet rendeztünk vendég közreműködőkkel.
A Zsigmond Király Galéria (az Idősek Átmeneti Otthonában)
avatása, képzőművészeink csoportos kiállításának megnyitásával
Pásztó várossá nyilvánításának 600. évfordulója tiszteletére történt. Az Otthon lakói örömmel fogadták az Irodalmi Műhely májusi felolvasó délutánjának programját.
Képzőművészeink rendhagyó szabadtéri kiállítással szerepeltek
a Zsigmond Napon és a Pásztó Plázán, részt vettek a Kozárdi Művésztelep munkájában, alkotásaikkal – hagyományosan – szerepeltek a Szécsényi Őszi tárlaton, és a Város Önkormányzata által
Pásztó 600 éves városi rangjának tiszteletére kiírt pályázatán.
2007 márciusában került sor az Athéné Alkotó Kör bírósági
bejegyzésére, s Alkotó Körünk kezdeményezésére 2 konzultációt
követően március 1.-én megalakult (Pásztó – székhellyel) az Alkotók Nógrád megyei Szövetsége.
Köszönjük, hogy segítették, segítik munkánkat: Boltív
TÜZÉP Dr. Csongrády Béla, Dinnyés József, Idősek Átmeneti
Otthona, Kölcsey Könyvesbolt, Mikszáth Gimnázium, Pásztó Város Önkormányzata Intézményirányítási és Szociális Bizottsága,
Pillar Könyvesbolt, Nm-i Szuperinfó, Városi Tv, Vár Tv és nem
utolsó sorban a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Köszönjük az eddigi érdeklődést, mindenkit szeretettel várunk Alkotó Körünk valamennyi 2008.évi programjára.
Huberné Bognár Edit - művelődésszervező
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C S O M ’9 8 K f t .
30 lakásos társasházat épít Pásztón
a Cserhát lakótelepen.
A lakások nagysága 65 m2 -től
- az igényeknek megfelelően.
Információ:
Tel.: 20/ 912-4790 és 20/ 925-4161
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Óz vitte el a prímet

Farsangi bál a Dózsa iskolában

Ismét mozgalmas hétvége
volt iskolánkban. Bált rendeztünk, de most a gyerekeknek.
2008. február 2-án a farsangi
karneválra került sor. Az aula
feldíszítve várta a gyereksereget. A szülők segítsége, támogatása, a pedagógusok, osztályfőnökök munkája mindig
garancia a sikerre. Most is nagyon jól szórakoztunk.
A bál a nyolcadikos nyitótánc után kezdődött. Nagy várakozás előzte meg az 1-3. osztály reneszánsz jegyében jelzett
előadását. Itt mutatkoztak be a
4. osztályok is. A zsűri a legjobb
előadást, a legszebb jelmezt és a

nehéz döntésekre. Tényleg nehéz volt! Előadásban a 4.b osztály Óz, a csodák csodája produkciója nyert. A jelmeze a 2.b
osztálynak volt a legszebb. A
Fekete sereg pompás ötletével –
mintha Mátyás udvarában lettünk volna.
A tánc díját pedig a 3.a-b
osztály kapta. Molnárlegények
és polgárlányok c. táncukkal.
Sisák úr különdíjait (torták) az
1. osztályok (mint apródok), a
2. a osztály és 4.a osztály kapta.
Az 5-8. osztályok semmivel sem maradtak le a kisebbektől. Itt is jobbnál-jobb
bemutatóknak voltunk szem- villogó jelmezükkel a 7.a osztályosok brillíroztak.
Természetesen a különdíjra
torták itt is jártak. A 7.b osztály
Fogj egy sétapálcát c. produkciója
nyert. Gratulálunk még egyszer!
Az egyéni jelmezesek szintén
ötletesek, egyediek voltak, például a „Négy évszak”, a „Vedlő
kígyó”, a „Bohóc”, „Darazsak”,
Szőlősgazda és szőlőfürt”. Ők is
örültek a jutalomnak.
A szülők érdekes, apró kis
ajándékokat csomagoltak a

legfergetegesebb táncot díjazta.
Sisák Imre úr, Pásztó város polgármestere, Szivákné Vígh Anna
könyvtáros, Balázsné Major Éva
óvónő, Nagy Gabriella, az Általános Iskola és Diákotthon igazgatóhelyettese és Kanyóné Alapi Anna, a Rajeczky Benjamin
Zeneiskola tanára vállalkozott a

tanúi. Az 5.a osztályosok
Egyiptom c produkciója mindent vitt. Gyönyörűek voltak
és nagyon ügyesek.
Táncolni a 8.a leányai tudtak a legjobban. Fergeteges rock
and roll sikeredett. A 6. a osztály Twist Olivér előadása is
óriási tapsot aratott. Csillogó-

zsákbamacskába, de a tombola
is szép ajándékokból állt.
Először a kicsiké volt a táncolás lehetősége az aulában,
majd természetesen a diszkó
következett. 22 óráig állt a bál.
A zenét Papp Ádám szolgáltatta
mindenki megelégedettségére.
Még egyszer köszönöm
mindazok segítségét, akik bármilyen formában hozzájárultak
farsangi karneválunk sikeréhez.
Ürmösi Béláné
DÖK vezető tanár

Rövid hírek a civil szervezetek világából…
A személyi jövedelemadó 1 %-át az adózó rendelkezése alapján az általa támogatni szándékozott civil szervezetek is megkaphatják.
A szokásos éves adóbevallások elkészítésének az időszaka megkezdődött.
Kérjük, ne feledkezzenek meg a helyi civil szervezetekről sem, támogassák munkájukat!

Néhány szervezet adószáma (a teljesség igénye nélkül):
Kelet-nógrádi Ifjúsági és Kulturális Egyesület
Mikszáthos Öregdiákok Köre 		
Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület
Városvédő Egyesület 			
Pásztói Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egy.

adószáma: 18637513-1-12
adószáma: 18638507-1-12
adószáma: 18636859-1-12
adószáma: 18637520-1-12
adószáma: 18633478-1-12

A Honismereti Szövetség Nógrád megyei szervezetének a megalakításához továbbra is várja a helytörténeti-honismereti kérdések
és a hagyományápolás iránt érdeklődők: kutatók, szakemberek, gyűjtők, laikusok és hivatásosok jelentkezését egyaránt a megyei
szervező bizottság.
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„Jószóra is oktasd, játszani is engedd!”

Óvodából iskolába készülök
Pásztó Város Önkormányzat Óvodáiban az óvodai nevelési év második felében kiemelt figyelmet kell fordítanunk
az óvodás gyermekek fejlődésében az
iskolaérettség állapotára, a tanköteles
korú gyermekek iskolába készülésére.
Erről faggattuk a legilletékesebb óvodapedagógust, Sárik Jánosné óvodavezetőt.
– Hogyan is tehetjük teljes felelősséggel a
kisgyermekek érdekében?
– Az óvodába 3 vagy 4 éve járó gyermekek folyamatosan részesülnek a közösségi szokásokat, attitűdöket, értékeket elfogadó nevelésben, személyiségfejlesztésben,
az iskolai életre történő felkészülésben. Az
utolsó nevelési évben, pedig tudatosan tervezett képességfejlesztéssel tesszük alkalmassá a gyermekeket arra, hogy helytálljanak az új helyzetben. A fejlesztés kiterjed
az együttműködés, a kapcsolatteremtés, a
kommunikáció, a mozgáskoordináció, a
tartós figyelem, a befogadás, a feladatértés,
valamint a mentális képességek széles területére. Nem célunk az előrehozott tanítás,
például az olvasás és írás alapjainak megtanítása. Ugyanakkor elsődleges feladatunk
az, hogy a tanuláshoz elengedhetetlenül
szükséges képességeket mozgásba hozzuk,
és intenzíven fejlesszük.
– Mennyire fontos az óvodai nevelés a beiskolázás szempontjából?
– Az iskolakezdés sikeressége életre szólóan meghatározza a tanuláshoz fűződő viszonyt és az eredményességet. Bár egyetlen
gyermek sem akar rossz tanuló lenni, mégis
sokan vannak, akik gyorsan elveszítik tanulás iránti kezdeti érdeklődésüket, elmélyülő
tanulási kudarcaik pedig végigkísérik iskolai éveiket. A szülők is jól érzik ennek veszélyét, és érzik a döntés felelősségét az iskolakezdés időpontját illetően, hiszen minden
kisgyermek más érési ütemmel rendelkezik.
Sok esetben válnak tanácstalanná a szülők
akkor, ha nem egyértelműen érzékelhető a

gyermeknél az érettség. A döntés jogosultsága az ő kezükben van, ugyanakkor a döntés meghozatalát kötelességünk segíteni,
hiszen az óvodai nevelés egyik célja, hogy
a 6, 7, legfeljebb 8 éves gyermek önmaga
éréséhez képest a legalkalmasabb időpontban és zökkenőmentesen kezdje meg az iskolai tanulmányait. Ez évben is komplex
szakmai programmal készülünk arra, hogy
az iskolai beiratkozásig megkönnyítsük a
szülők ez irányú döntését. Az intézmények
és az érintett szakemberek együttműködését még körültekintőbben terveztük és szervezzük meg:
– február első hetében az óvoda logopédusa tartott nyílt napokat,
– február 6-án szülőértekezletet szerveztünk / elsősorban a tanköteles óvodások / az érdeklődő szülők részére, melynek
témája az iskolaérettség, az iskolaérettségi
vizsgálat.
– Meghívott előadóként Szűgyi Jerne a
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet pszichológusa adott
kimerítő válaszokat a felmerülő kérdésekre.
– januártól - március végéig a Nevelési
Tanácsadóval folyamatosan tartjuk a kapcsolatot
a szükség iskolaérettségi vizsgálatok kérése, a szakvélemények küldése és fogadása
okán.
– február 19, 20, 21, az általános iskolák tanító pedagógusai látogatnak az óvodáinkba
– szakmai tapasztalatcserére, amely
hosszú évek óta hagyományos együttműködésen alapul.
– A zökkenőmentes iskolakezdés eléréséhez ez rendkívül fontos esemény, hiszen a
gyermek és tanító kölcsönös ismerkedésén,
az óvoda nevelő-fejlesztő tevékenységeinek
megismerésén túl, módot teremtünk olyan
szakmai megbeszélésekre, amely az óvodá-

ból iskolába történő átmenet megkönnyítését célozzák.
– március első hetében, az óvodákban
szülői betekintőket tartunk, amely során
a szülő képet kaphat arról, hogy milyen a
gyermeke érdeklődése, kapcsolatteremtése,
társakhoz, felnőttekhez, feladathoz való viszonya, milyen szükségletek kielégítésével
lehet őt motiválni, a közös tevékenységekbe bevonni stb.
– márciusban-áprilisban az óvodák
gyermekorvosai megvizsgálják a gyermekek
fizikumát, a védőnők elvégzik a látás és hallás vizsgálatot.
– áprilisban meglátogatjuk az iskolában
az első osztályosok óráit, hogy megfelelően
motivált állapotban várják az óvodások az
iskolai beiratkozást.
– április végén pedig kiállítjuk a szülő aláírásával az Óvodai Szakvéleményt, és
megtörténik az iskolai beiratkozás minden
tanköteles óvodás számára.

Jótékonysági gála a Gárdonyi iskolában
A régi jó hagyományokat megtartva, de újakat teremtve rendezte meg iskolánk jótékonysági rendezvényét, 2008. január 19én. Az immár 14. alkalommal zajló esemény kikerült az iskola
falai közül. A 110 éves iskola 90 éves tornatermét „kinőttük”, hiszen az évről-évre szépen gyarapodó résztvevők számához képest
az bizony szűkösnek bizonyult. Ezért a gálát a szépen felújított
Teleki László Művelődési Központba helyeztük, mely jól látható
színpadával, a nézőtér tágasságával ideális rendezvényhelyszínünk
lett. Annak idején itt a Gárdonyi iskolában az elsők között rendeztünk jótékonysági bált a megye iskolái közül. Így 14 év után
valami „frissítésen” gondolkodtunk és az új helyszín is újításokra
ösztönzött.
Ha már a színpad adott volt, szerettük volna ki is használni,
és minél több osztálynak, csoportnak bemutatkozási lehetőséget
adni, a szülőknek, nagyszülőknek pedig azt az örömet, hogy gyermekeiket, unokáikat színpadon láthassák. Ilyenformán a bál elnevezést gálára változtattuk, melyre a rendezvény rá is szolgált.

Természetesen a táncos mulatság sem maradt el, ahogyan a
megszokott vendéglátás és a szépen feldíszített színházterem is
várta kedves vendégeinket.
Minden kollégának és szülőnek köszönjük a gondos előkészítő
munkát.
Külön kiemeljük azokat, akik a műsorszámok betanítására vállalkoztak: Bagyinszkiné Oroszi Katalin, Kerekes Istvánné,
Horváth Borbála, Prezenszkiné Ispán Anna, Édesné Kanyó Éva,
Márton Gabriella, Tóth Andrea, Igar Tibor és segítőik az osztályfőnökök: Kovácsné Székely Gabriella, Nagyné Dobrovoczky Adrienn és Tóth Györgyi.
Gálánk jelmondata: „Egynek minden nehéz, soknak semmi
sem lehetetlen” - Széchenyi István gondolata volt.
Köszönjük, hogy ilyen sokan magukénak vallották, s általuk,
közös erővel megvalósulhatnak céljaink.
Gárdonyi Géza Általános Iskola
Nevelőtestülete
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A magyar kultúra napján történt
A magyar kultúra napjának rendezvényét a Dózsa György Általános Iskolában szakmai program előzte meg.
Az Apáczai Kiadó Kft. bázisiskolai napján számos vendég és
kolléga érkezett a pásztói, valamint környékbeli intézményekből.
Meghallgattuk Prof. Dr. Bábosik István: Regulatív kompetenciák
a nevelés folyamatában című előadását, amely rendkívül figyelemfelkeltő és tanulságos volt. Majd Fülöp Mária, az Apáczai Kiadó
kiadásért felelős igazgatójától: A kompetencia alapú oktatás időszerű kérdéseire kaptunk választ.
A délután a Művelődési Központban folytatódott. Iskolánk tanulói „Isten, áldd meg a magyart…” címmel zenés, táncos, irodalmi összeállítással nyitották meg az ünnepélyt. Felkészítő nevelőik:
Németh Józsefné, Tóth Lászlóné, Prezenszky Elvira és Sturmann
Jenőné voltak.
Ezután Sisák Imre úr, Pásztó város polgármestere és Fülöp Mária,
az Apáczai Kiadó képviselőjének ünnepi köszöntője következett.
Megtisztelte rendezvényünket Dr. Tari Lujza, zenetudós, Pásztó város díszpolgára, Dr. Varga Lajos, segédpüspök úr, Nógrád
megye és Pásztó város díszpolgára, valamint Jókai Anna írónő.
„Újra és újra fölmenni a tűzért, újra és újra lehozni. A katarzisig sodorni az emberiséget.”
Ezekkel a gondolatokkal hívtuk az írónőt közénk előadásának
megtartására. Jókai Anna visszatérő vendég Pásztón, s minden alkalommal lenyűgözi a hallgatóságot egyszerű és tiszta gondolataival,
finomságával, derűjével, bölcsességével. Jó volt őt újra hallani!
Az ünnepi gálaműsor elvarázsolta a közönséget. Először a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszakának hallgatói
léptek a színpadra. Ők Dr. Tari Lujza tanítványai. Tiszta énekhangjuk, fiatalos derűjük mindenkit magával ragadott.
A Muzsla Néptáncegyüttes műsora – mint mindig – most is
óriási sikert aratott. Az együttes idén ünnepli megalakulásának 25.
évfordulóját. A töretlen népszerűséget és sok szép eredményt Tóth
Lászlóné és Ágoston László vezetésével érték el.

Az ünnepi program zárásaként Virág Szabolcs 7.b osztályos tanuló előadásában hallottuk a Szózatot.
Köszönjük, hogy megtisztelték rendezvényünket a Pásztó és
környékbeli társintézmények és civil szervezetek képviselői.
Támogatóink voltak: Pásztó Város Önkormányzata, Apáczai Kiadó
Kft, Dózsa György Általános Iskola, Teleki László Városi Könyvtár
és Művelődési Központ, Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány, Pásztó Város Önkormányzat Óvodája, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Muzsla Néptáncegyüttes, Pásztó Városi TV,
Vár TV, Agro-Produkt Kft, Csépe és Társai Kft. Italnagyker, Széles
pékség, Vitamin zöldséges.
Bognár Beáta
Dózsa György Általános Iskola

MÚLTIDÉZŐ ZSIGMOND NAP RENESZÁNSZ KARNEVÁL ÉS VÁSÁR
2008. ÁPRILIS 27. VASÁRNAP • PÁSZTÓ ROMKERT

2008. a „Reneszánsz Éve” hazánkban,hiszen Mátyás király 550 évvel ezelőtt került a magyar trónra. Az elmúlt évben Pásztó várossá nyilvánításának 600. évfordulója alkalmából nagyszabású Zsigmond Napot szerveztünk sok-sok civil segítővel,gazdag programmal.Megidéztük Zsigmond korának
hangulatát,középkori vásárral, lovagi tornával, korhű tánccal,zenével,színdarabokkal.
Ebben az évben még látványosabb, még sokrétűbb rendezvényt tervezünk , s Mátyás korába kalauzoljuk
el mindazokat,akik április 27-én kilátogatnak a Romkertbe. A nap tervezett programja:
09.00-10.00
10. 00-20.00
10.00-12.00
				
		
12.00-14.00

Ünnepi Szentmise
Középkori vásár és korhű ételek kóstolója
Karneváli hívogató és felvonulás a város központjában
(lovasok,több száz jelmezes,kikiáltók,zenészek,zászlóforgatók,zsonglőrök)
Gyerekcsoportok jelmezes és táncbemutatói
Reneszánsz Játszóház (lovagi páncél,fegyver,női fejdísz,korona,álarc, ékszerek és használati tárgyak,

							

13.00-14.00
14.00-15.30
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-21.30
				

				

				
21.00			

kódexmásolás, sógyurmapecsét készítése, címerkészítés,gyertyaöntés,fafaragás)

Renszánsz Hétpróba (vidám ügyességi csapatvetélkedő)
Középkori fegyverbemutató és párviadal - ügyességi próbák minden korosztálynak
Reneszánsz Tánczene a Művészeti Iskola Furulyakvartettjének előadásában
Mátyás király Pásztón- Szabó Zoltán színpadi játékának bemutatója
Középkori tánc a Muzsla Néptáncegyüttes előadásában
A Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány programjai:
Királyi audiencia(királyi udvar bevonulása, követek fogadása, Pásztó város kiváltságának megerősítése,vívójelenet)
Királyi lakoma (zászlós-szalagos bemutató,vidám históriák,udvari zenélés)
Mátyás igazságot tesz (vidám jelenet reneszánsz táncbemutatóval és udvari zenével)
A tűz ölelése (tűzzsonglőrök)
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A pásztói vasember

Álmom, célom Peking
Egy olyan fiatalembert szeretnénk bemutatni, akinek élete 2004 októberében
gyökeresen megváltozott. Ekkor egy szerencsétlen autóbalesetben eltörött a gerince és kerekesszékbe került. Talán ez a pofon kellett az élettől, hogy addigi életével teljesen felhagyva, új célokat, álmokat tűzzön ki maga elé. Ez az álom talán
2008-ban teljesül. Kanyó Zsolt így mesél eredményeiről, terveiről.
2004 október végén egy szerencsétlen autóbalesetben eltörött a gerincem és
kerekesszékbe kerültem Másfél év kellet,
míg megtaláltam a lelki békémet, és a napi
sírást lecseréltem tornázásra és súlyzózásra. Félév után, amikor már meglátszott az
eredmény a felsőtestemen és az erőnlétemen is, egy kerekes sorstársam tanácsára
felkerestem a Magyar Paralimpiai Bizottságot, hogy segítsen edzőt és egyesületet
találni. Kezdeményezésemet örömmel fogadták, így ismerkedtem meg, 2006 augusztus 26-án Szikora Gyula edzőmmel
és lettem a Reménység SE versenyzője.
Ezen a napon rendezték meg a Németh
Miklós-emléktornát, melyen először foghattam kezembe gerelyt. A bemutatkozásom olyan jól sikerült, hogy 14,55 méteres dobásommal új magyar mozgássérült
csúcsot állítottam fel. Ez akkora motivációt, lökést adott, hogy kezdtem a gerelyhajítást komolyan venni. Ezek után már
edzésterv szerint készültem a versenyekre és a házunk előtt családi és baráti segítséggel kialakítottunk egy edzőpályát.
Ekkor még egy kezdetleges dobószékkel készültem a versenyekre. A gerelyhajítás mellé még két dobószámot vettem
fel, a diszkoszvetést és a súlylökést. A sok
munka meghozta gyümölcsét, sorra nyertem az aranyérmeket.

Eddigi eredményeim:
2007 április Vanyek Béla- emléktorna, Vác
- gerely: 17, 50 m
- diszkosz (1kg): 13,50 m
június Országos bajnokság, Vác
- gerely: 18,27 m
- diszkosz (1kg): 16,55 m
- súlylökés (3kg): 6,70 m
augusztus Csehország, Olomouc
- gerely: 21,06 m
- diszkosz (1,25kg): 16, 03 m
- súlylökés (4kg): 6,37 m
szeptember, II. Németh Miklós
- emlékverseny, Vác
- gerely: 20,20 m
A csehországi versenyemre különösen szívesen emlékszem, a Nemzetközi
Paralimpiai Bizottság (IPC) két napos nyílt
atlétikai bajnokságán 17 nemzet 300 versenyzője között első külföldi versenyemen
bizonyíthattam. A gerelydobás olyan jól sikerült, hogy a világranglista 9. helyén várhattam a 2008-as évet. Sok tapasztalattal
gazdagodtam, amit legfőképpen a dobószékem és más bajnokok székei közti különbségre értek. A látottak alapján meg-

Marika néni karcsú tanítványai

Tornaversenyen voltunk

A Gárdonyi DSE tornászcsapata

terveztem az új dobószékemet, melynek
elkészítésében a pásztói Tóth szerelvénybolt főnöke, Tóth Sándor segített. A jó egy
év alatt 3 szakágban 7 aranyérmet szereztem, a 60 főből álló ranglista 9 helyére kerültem gerelydobásban. Az év végére hivatalosan is a magyar paralimpiai válogatott
kerettagja lettem, és hosszú évek óta az első
olyan nógrádi sportoló, aki reménykedhet,
hogy részt vesz a Pekingben megrendezésre kerülő olimpián. Segítségül a Magyar
Paralimpiai Bizottságtól egy kondicionáló
gépet kaptam, hogy ezzel is segítsék a felkészülésemet. A napokban vehettem át egy
kitüntetést, mely szerint speciális kategóriában én lettem a 2007 év legeredményesebb sportolója. Remélem, hogy 2008-ban
csak öregbíthetem hazám, Nógrád megye,
Tar hírnevét. Köszönetet szeretnék mondani családomnak, barátaimnak, támogatóimnak, hogy maximálisan segítenek álmaim elérésében.
Kanyó Zsolt mindent megtesz, hogy
bizonyítson, most már csak rajtunk múlik,
hogy ezt könnyebbé tegyük számára. Csatlakozzunk eddigi támogatóihoz!
Z.J.

A városi tornaverseny megrendezésére a Gárdonyi Géza Általános Iskolában került sor. Itt nagyon jól szerepelt tornászaink
mindkét csapata.( A és B csapat) Külön köszönetet érdemel Király Mária tanárnő a sikeres felkészítésért és a színvonalas verseny
szervezéséért. Az A csapat aranyérmet, a B csapat ezüstérmet szerzett. Külön díjat vehetett át két versenyző: Bódi Fruzsina a B csapatból, és Berkes Andrea az A csapatból, aki mindhárom szeren az
első helyen végzett. A városi tornaversenyen továbbjutó Gárdonyi
DSE két csapata indulhatott a megyei tornaversenyen. Január 12én több autóval indultunk Salgótarjánba. Jó eredményt értünk el,
mert ezüst- és bronzérmet hoztak el csapataink. Szeretnénk megköszönni a lelkes szülőknek a segítséget. Az izgalmak után újra
izgalom következett. Debrecenbe hívták meg a DSE tornászait a
Bocskai- kupa országos szintű tornaversenyre. Január 19-én reggel indultunk. Köszönjük Sisák Imre polgármester úr felajánlását,
a kis mikrobuszt, amivel az utazást lehetővé tette. Két órás utazás
után megérkeztünk és egy jól felszerelt tonacsarnokban versenyezhettünk. Csapatunk a 14. helyen végzett. Még egyszer köszönjük
Király Mária tanárnő fáradságos, kitartó, hűséges munkáját. Következő úti célunk Miskolc, ahol március 8-án a területi verseny
következik.
A csapat tagjai : Antal Sára, Berkes Andrea, Bojtos Szabina,
Tóth Dominika, Tóth Katalin, Sisák Patricia.
B csapat tagjai: Bódi Fruzsina, Molnár Virág, Juhász Krisztina,
Kelemen Klaudia, Toldi Réka, Szalai Fanni, Zsilyák Mercédesz.
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Dupláztak a Bügeiek

Farsang Kupa
teremlabdarúgó torna
A felnőtt labdarúgók januári téli labdarúgó teremtornáját követően, február közepén zárult az ugyancsak Farsang Kupa nevet
viselő többfordulós öregfiúk tornája. A nyolc csapat részvételével
lebonyolított sporteseményen a felnőttekhez hasonlóan a Bügei
városrész csapata lett a kupa győztese. Második helyen a pásztói
Öregfiúk csapata, míg harmadikon a Bauton együttese végzett. A
Sördögök negyedik, a Mátrakeresztes gárdája pedig az ötödik helyen zárt.
A torna gólkirályi címét ezúttal Bognár Zsolt(Öregfiúk) érdemelte ki.
A legjobb játékos: Maksó Viktor (Büge)
A legjobb kapus: Mátrai Szilárd (Bauton)
A legsportszerűbb csapat: Atletikó Hintaló

Tisztelt Olvasó!
A pásztói kézilabdázás több mint 35 éves múltra tekint vissza.
A Pásztói Kézilabda Club a megye egyik meghatározó egyesületévé vált. Több esetben női és férfi csapataink is szerepel-tek
a Nemzeti Bajnokság II. osztályában, ezen kívül több első és
másodosztályú kézilabdást is neveltünk a „híres” csapatoknak
(Szolnok, Szeged, Veszprém). Mára a salgótarjáni és a balassagyarmati magasabb osztályt képviselő csapatokon kívül, csak
Pásztón folyik kézilabdás nevelés és megyei szintű versenyzés
is. Felnőtt csapataink több mint 10 éve a Heves Megyei Bajnokság küzdelmeiben vesznek részt. Clubunk támogatói, vezetői, edzői és játékosai (közel 40 fő) mindent megtesznek annak érdekében, hogy kézilabdás hagyományainkat megtartva
segítsük fiataljaink egészséges életmódra történő nevelését és
csapataink további versenyzését.
Kérem adójának 1 %-ával támogassa
egyesületünk munkáját.

18632996-1-12

adószám:

Pásztói Kézilabda Club
3060 Pásztó, Nagymező út 36.
Nógrád Megyei Bíróság Pk.60.017/1996/8. szám
Közhasznú szervezet
Támogatását köszönjük!

Mészáros Sándor
elnök

BÁLI BEHARANGOZÓ
A Pásztói Kézilabda Club és a
Mindennapi Testnevelésért és Diáksportért Alapítvány

5. JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁLJÁT
rendezi

2008. április 12- én 18.30 órai kezdettel
a Dózsa György Általános Iskola aulájában,

melyre sok szeretettel meghívjuk Önt , családját és kedves barátait.
A hagyományosnak mondható jó szórakozásról az előadók és a
szervezők gondoskodnak.
Étel: Svédasztal-hidegtálak, töltött káposzta és házi rétes
Hagyományos és koktél büfé, tombola

Zene: Hege és Karcsi
Belépő: 3.500 Ft, mely magában foglalja a vendéglátást is. Jegyek
csak elővételben kaphatók!
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Szavazzunk IGEN-nel!
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési
hozzájárulást fizetniük?” A fenti kérdés körében - a vizitdíj és
a kórházi napidíj eltörlésére hozott kezdeményezés mellett - a
magyar választópolgárok március 9-én, népszavazás keretében
döntést hoznak. A Fidelitas pásztói csoportjának véleménye
szerint pedig erre a kérdésre egyértelműen IGEN a válasz.
2006. októberében a szocialista-szabad demokrata kormány
úgy vezette be a tandíjat, hogy a legutóbbi országgyűlési választási kampány előtt és alatt, szinte már sértődötten tagadták ilyen
irányú tervüket. Ennek ellenére, képzési hozzájárulás álnéven az
MSZP és SZDSZ képviselői mégis megszavazták a tandíjat, mely
értelmében minden hallgató tandíjkötelezetté válik. Az alapképzésben átlagosan évi 105 ezer forintos, a mesterképzésben pedig
átlagosan évi 150 ezer forintosos tandíjat kell fizetni.
A tandíj bevezetésével a szocialista-szabad demokrata kormány
egyértelműen elzárja a főiskolákra, egyetemekre vezető utat a szegényebb családokból származó fiatalok előtt, hiszen így elsősorban a szülők pénztárcájának vastagságán, a családok anyagi helyzetén fog múlni a fiatalok tovább tanulásának lehetősége. A tandíjat
ugyanis nem az - általában jövedelem nélküli - fiatalok fogják fizetni, hanem szüleik. A magyar családok vállára viszont már eddig
is olyan súlyos terheket rakott az MSZP-SZDSZ koalíció, hogy
ezt az újabb sarcot, a tandíjat, már csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudják kifizetni.
A tandíj hatása már jól látszik a felsőoktatási felvételi számok
alakulásán: 2006-ban 132 ezren, idén pedig mindössze 108 ezren jelentkeztek felsőoktatási intézményekbe. Az érettségizők száma eközben stagnál. Tavaly, az államilag támogatott képzésbe 56
ezer fiatalt vettek fel, idén már csak 48 ezer középiskolás tudott
bekerülni főiskolára, egyetemre. Érthető a jelentkezők számának
csökkenése, hiszen a magyarországi tandíj Európa egyik legdrágább tandíja, ami azt jelenti, hogy Magyarországon a legkisebb
tandíj összege is magasabb annál, mint amennyit sok európai országban legmagasabb tandíjként kérnek el a hallgatóktól. Beszédes adatként emelném ki az OECD (Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet) 50 országra kiterjedő jelentését is, amelyből kiderül, hogy Magyarországon a legnehezebb azon családok
helyzete, akik gyermeküket felsőoktatási intézménybe kívánják járatni. Lassan sajnos bebizonyosodik, hogy Magyarországon a gyerekvállalás a szegénység vállalását is jelenti és ez számunkra elfogadhatatlan, és ezen változtatni kell.
A Fidelitas pásztói szervezetének álláspontja egyértelmű: a tandíj rendkívül igazságtalan és elfogadhatatlan! Szerencsére azonban
létezik megoldás: március kilencedikén egy sikeres népszavazással eltörölhető a tandíj! Ezért a Fidelitas pásztói csoportja arra kér
mindenkit, hogy ha eljön az idő, akkor a vizitdíj, a kórházi napidíj
eltörlése mellett szavazzon IGENNEL a tandíj eltörlésére is.
A Fidelitas pásztói csoportja nevében:
Gömbicz Nándor
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A Pásztói Művelődési Központ kiscsoportjai
Hétfő 16.00 - 19.00
Kedd
15.00 - 17.00
Kedd
16.00 - 18.00
Kedd
17.00 - 20.00
Szerda 15.00 - 17.00
Szerda 16.00 - 19.00
Szerda 18.00 - 20.00
Csüt.
18.00 - 20.00
Péntek 16.00 - 19.00
Péntek 18.00 - 21.00
Péntek 18.00 - 21.00
			

Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Apraja Néptánccsoport
Rozmaring Népdalkör
Agykontroll Klub (páros héten)
Garabonciás Néptánccsoport
Angol Nyelvtanfolyam - gyerek
Boldog Élet Klub
Hastánc Tanfolyam
Angol Nyelvtanfolyam
Muzsla Néptáncegyüttes
Ágasvár Néptáncegyüttes
(5 Éves Kortól, Korhatár Nélkül)

Az Athéné Alkotókör várja az irodalom vagy a képzőművészet
területén alkotók jelentkezését személyesen vagy a 460-881-es
telefonon.
Kézműves foglalkozások, vetélkedők, játékdélutánok várják a
nagycsoportos óvodásokat és az általános iskolás osztályokat!
(Időpont egyeztetés, jelentkezés : 460-881

Magasabb szintre kerültek

Városunkban február 15-én, a Gárdonyi Géza általános iskola tornatermében a Palóc Karate Szövetség 3 szakosztályának 18 karatékája tett sikeres övvizsgát.
A fiatalok a Bátonyterenyei Shotokan Karate SE, a Gyöngyösi
Mátra Karate SE és a Pásztói Shotokan Karate Klub színeit képviselve ezúttal Lőrik Csaba 4 dan-os mester előtt bizonyították
sportági felkészültségüket.
A magasabb fokozatra sikeresen vizsgázók névsora:
5. kyu kék öv első fokozat-ot szereztek (ötödik öv fokozat):
		 Pintér Donát, Frei Emőke
		 Kis Károly, Kis Tamás (mindannyian Pásztó)
3. kyu barna öv első fokozat (hetedik öv fokozat):
		 Bogdán Dávid (B.terenye)
		 Lörik Dominik (Pásztó)
		 Nagy Regina (Pásztó)
2. kyu barna öv második fokozat (nyolcadik öv fok.):
		 Palcsok Klaudia (Pásztó)
1. kyu barna öv harmadik fokozat ( kilencedik fok.)
		 Pol Péter ( Gyöngyös)

Jó tanuló – Jó sportoló

Idén két pásztói karatéka Scheili Eszter és Nagy Regina is elnyerte
a Jó tanuló jó sportoló megyei címet.

Atlétika – Tepkor országos bajnok

A fővárosi Syma csarnokban megrendezett idei országos atlétikai fedett pályás bajnokságon a 400 méteres síkfutásban Tepkor
Zoltán a HUFEZE-Bauton Pásztó atlétája országos bajnoki címet
szerzett. A szeniorok 40-45 éves korosztályában versenyző atléta
200 és 800 méteren ezüstérmes, míg a 60 méteres síkfutásban a
bronzérmes helyen végzett.
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