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Egy dicső március emlékezete

A forradalom hőseire emlékeztünk
Számos pásztói intézmény, párt, civil és
társadalmi szervezet helyezte el az emlékezés koszorúját, az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc, március 15-i eseményei
évfordulóján, a pásztói, Fő utcai emlékparkban megrendezett városi ünnepségen.
A Himnusz eléneklése után a Mikszáth
Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 12. f osztályos
diákjai, egy rövid műsor keretében elevenítették fel a 160 évvel ezelőtti eseményeket.
Ezt követően Pásztó város polgármestere, Sisák Imre mondta el ünnepi beszédét,
melyben a forradalom és szabadságharc
máig ható emlékezetét méltatta:
... „Százhatvan év távlatából azonban
már tudjuk, hogy az 1848-as Európai tavasz szabadságakaró megmozdulásai nélkül, aligha adatott volna meg nekünk is ez
a Szabadságtavasz és 1848. március 15-e.
Ezért is hisszük és valljuk; Március 15-e
úgy a miénk, hogy a mindenkié is, és úgy
a mindenkié, hogy „Magyar” és a miénk.
1848. március 15-én Európa lelkes, szabadságvágyat – akarást ébresztő tavaszában
újabb duzzadó rügy robbant – a magyar
forradalom…
... „Világszabadság” mondotta ki, talán
először az emberiség történetében a zászlót
bontó márciusi pesti fiatalok egyike, Petőfi
Sándor. Ebben az egyetlen – új – szóban benne volt minden harcba induló álma, vágya,
akarása: szabadságot minden embernek!
... Csoda-e hát, ha 1848. márciusának
15. napja megtisztító, megújító katarzisunk
kezdete minden magyarnak, éljen bárhol is

a földön! – szívbéli üzenete, s szent, miként
a keresztény embernek Karácsony, Megváltó Jézusunk születésének boldog napja!
... 1848. március 15-én az állhatatos hit,
tenni akarás, a túláradó lelkesedés, és az elszántság vezette győzelemre a Pilvax kávéházból induló ifjakat a hozzájuk csatlakozó egyetemistákat, s a pesti polgárok egy részét.
... 1848-49 nagyjai nem játszották
a történelmi szerepet, hanem tették azt,
amit az élet kikövetelt tőlük. A szándékosan hazug későbbi értelmezésekben váltak bálványokká. Szomorú történelmi következmény. Mert ez a bálványépítés arra
utal, hogy 1849 után néhány olyan korszakot is megélt a magyarság, amelynek
az urai nem engedhették meg maguknak,
hogy a gyarlóságaikat emberekre hivatkozva tegyék elviselhetővé. Nekik démonokra volt szükségük. Közöttünk vannak még,
akik emlékeznek a lobogónk Petőfi jelszóra, vagy azokra a hazugságokra, amelyek azt
fogalmazták meg, hogy ha Petőfiék élnének, akkor épp a fennálló hatalmat ismernék el a sajátjuknak. Az egykori istenek, az
éppen aktuális istenek hatalmát.
Ma azonban 1848-1849 magasztos eszméi
már sokak számára nem fontosak, a politika szereplői közül jó néhányan semmibe
veszik a „nép az istenadta nép” akaratát...
... 1848-1849 legnagyobb alakjai azonban a maguk nagyságában és esendőségében
is a legemberibb történelmi alakok voltak.
Nincs más forradalmunk és szabadságharcunk, amelynek ennyi a nagyokkal egyenrangú hőse lenne. 1848-49-nek nem csak

Kossuth, Széchenyi, Petőfi és Jókai nevű vezetői voltak, hanem százával olyanok, akik
velük együtt egy rangsorban a kor értelmiségének más feladatokra született tagjai.
Szólította őket a társadalmi kötelesség. És a
csúcsra jutott vezetők nem vetélytársat, hanem szövetségest kerestek mindenkiben. Az
ügy volt egyedül fontos. Ettől emberi ez a
forradalom és szabadságharc. Nem is lehetett másmilyen. Mert ezt a szabadságharcot
másképp megvívni nem lehetett. Függetlenséget, jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, sajtószabadságot csak az követelhetett, aki nem magának akarta az előnyöket.
1848-49 azt mutatja, hogy a politikus is lehet ember a történelemben. Lehet nem csak
hatalomért sóvárgó, hanem felelősséget vállaló ember. A Széchenyik, Kossuthok, Batthyányk hiányát ma látjuk igazán. Nekünk
mai magyaroknak itt Pásztón és szerte a hazában az a kötelességünk, hogy ne csak a
160 éve történt eseményekre emlékezzünk,
de nézzünk szembe nemzetünk mai állapotával és önmagunkkal is…
... Legyen ez a nap mindannyiunk számára a társadalmi felelősségvállalás napja.
Értsük meg végre, hogy minden döntésünknek, minden cselekedetünknek súlyos
következményei vannak.
Akarjuk és higgyünk benne, hogy hamarosan eljön még Magyarország valódi
feltámadása. Ahol nem lehet szóval és káprázattal helyettesíteni a tényleges teljesítményeket!” – hangsúlyozta végezetül Sisák
Imre polgármester az ünneplők előtt.
... A rendezvény koszorúzással folytatódott ahol az önkormányzat mellett a politikai szervezetek, egyesületek és intézmények
is elhelyezték a kegyelet virágait. A városi
ünnepség fényét tovább növelte a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Rajeczky
Benjamin Tagintézményének fúvószenekara, mely a Himnusz és a Szózat mellett számos indulót is eljátszott.
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A Húsvét: küldetés!
1. Húsvét elmúltával érdemes reflektálni arra, ami történt: amit ünnepeltünk, és
ami „maradt” utána. Az ünnep, keresztény
felfogás szerint ugyanis egy olyan alkalom
(nem hétköznapi esemény), amely arra hivatott, hogy általa, miatta?- megváltozzon
az ember szemléletmódja, elkötelezettsége
akár egy másik ember, egy nemzet, akár Isten irányába. Az ókori bölcs, Platón azt vallotta, hogy az ünnep nem más, mint amikor az ember felemeli a fejét és szemléli az
eget. Ezzel arra akart célozni, hogy befejezve a mindennapi tevékenységét, a munkát,
időt szakít a teste és a lelke megújulására.
Krisztus feltámadása alapvetően változtatta meg a történelem rendjét: nem volt még
senki, aki feltámadva a halálból, a legnagyobb teher, a halál szikláján rést ütött volna. Ez számunkra azért jelentős, mert a mi
életünket is alapvetően határozza meg a halálhoz való hozzáállás. Más úgy élni, hogy a
halál mindennek végét, az abszolút megsemmisülést hozza el, és más úgy, hogy a halálban az örök élet kapuját szemléljük. Utóbbi
lett a keresztény igehirdetés központi gondolata, mindennek, így a szenvedésnek és a
halálnak is értelmet adó igazsága.
2. A Szentírásban, amikor a feltámadás
eseményeiről olvasunk, láthatóan minden
mozgásba jön, ami a szenvedés és halálküzdelem idején élettelenné vált: az asszonyok

mennek, aztán sietnek, sőt, futnak (vö. Mt
28,8); ugyanígy a tanítványok (Jn 20,4). A
sietség mellett az is közös bennük, hogy találkozva a Feltámadottal nem csupán méla
szemlélői, hanem küldetéssel megbízott követei lesznek: „Menjetek gyorsan, mondjátok meg tanítványaimnak: föltámadt a halottak közül”(Mt 28,7)!
„Húsvét öröme számunkra misszió és
küldetés.” mondta Erdő Péter bíboros húsvéti beszédében. Mennyi mindent felfedezünk és közkinccsé teszünk. Így kéne tenni a feltámadás örömhírével is. Ha az első
tanítványok örömével hiszünk és hirdetjük
Krisztus feltámadását, akkor hallgatni fog
sok mai ember is a szavunkra. „Nem elég
tanítónak lenni, tanúvá kell válni!” Megjelenéseivel éppen azt tette lehetővé Jézus,
hogy ne csak hirdetői legyenek a történteknek, hanem mindezt azzal a hatékonysággal tegyék, hogy tanúskodnak róla: „Ti tanúi vagytok ezeknek; - mondja (Lk 24,48).
Később, életük feláldozása (a vértanúság)
fényes igazolása lesz tanúi voltuknak.”
Ez az egyik, ami meg kell maradjon az
ünnep után: ha mi is találkoztunk vele az ünnep titkában (a nagyböjt kínálta alkalmakkal élve, megtérésünkön fáradozva), akkor legyünk az Ő tanúi szkeptikus világunkban.
3. XVI. Benedek pápa húsvéti üzenetében mondta: „Isten megtestesült Igéjének

halála és feltámadása a felülmúlhatatlan szeretet eseménye, a Szeretet győzelme, amely
megszabadított minket a bűn és a halál rabságából. Senki ne csukja be a szívét ennek
a szeretetnek a mindenhatósága előtt, amely
felszabadít! Ő valódi remény minden ember számára. Mindenkinek van mit tanulnia ebből a szeretetből: a személyválogatóan
szeretőnek, a nem eléggé szeretőnek, a rendetlenül szeretőnek a nem szeretőről, vagy
gyűlölködőről nem is beszélve.”
Jézus, a rabbi, a tanító is itt válik tanúvá. Azt tanította, hogy;nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, mint ha valaki életét
adja barátaiért (Jn 15,13). Végbevitt életáldozata lett a húsvét ünnepének lényegévé,
amikor tanítói mivoltának hitelességét alátámasztotta szeretete tanúságával.
Míg a halál elválasztotta volna tőlünk,
feltámadásával velünk maradt Jézus Krisztus (Mt 28,20). „A húsvét titkát megértő
keresztény erről tesz tanúságot napról napra, saját élete szüntelen alakításával a jó, a
jobb felé, amire az élő Krisztus kegyelméből képes. Ha bízunk abban, hogy Isten velünk van, akkor nem illúzió Húsvét öröme,
hanem a boldogság igazi záloga és kiapadhatatlan forrása.” (Erdő Péter). Ezt képviseljük a hétköznapokban: ez krisztusi küldetésünk!
Kecskés Attila atya

Tojás, kölni, sonka, kisbárány, barka

Népszokásaink húsvétkor

A húsvéti készülődés legjelentősebb
mozzanata, a tojásfestés. A tojás a termékenység ősi jelképe, az új élet kezdetét, a
feltámadást szimbolizálja. Magyar területen általában a piros tojás a jellemző,
melynek színe Krisztus értünk kiontott
vérét, de az örömöt, a tavasz kezdetét is
jelképezheti.
Hogyan készíthetünk szép, színes húsvéti
tojásokat?
Pásztón is elterjedt szokás, hogy a tojások főzővízébe vörös- vagy lilahagyma héját tesszük, hogy megszínezze azokat. Majd
a megfőtt tojást vékony ecsettel díszíthetjük, esetleg matricákat is ragaszthatunk rá,
végül zsírral bekenjük, hogy szép fényes
legyen. Egy másik eljárás folytán a tojásra először különféle leveleket helyezünk,
majd beletesszük egy nylonharisnyába, és
így rakjuk a festékbe. A tojások „írásának”
legismertebb módja, hogy gyertyával vagy
fehér zsírkrétával visszük fel a kívánt mintát, majd befestjük. Karcolással is készülhetnek szebbnél szebb vakart vagy kotort
tojások, ezeknél a motívumokat éles szerszámmal „vésik” a tojásra.
Húsvéthétfő a locsolkodás napja. A régi
időkben a fiatal legények Pásztón is csapatostul járták a várost, és vízzel alaposan
meglocsolták a lányokat, akik „hálából”

hímestojást adtak nekik. Manapság a vizet
felváltja a kölnisüveg és a csapatok is elmaradnak már. Régebben a fiatalok és idősebbek egyaránt eljártak meglocsolni nőismerőseiket, mára ez kezd szép lassan eltűnni a
húsvéti ünnepkör szokásai közül.
A húsvéti asztal dísze a barka, mely
bolyhos virágainak különleges gyógyerőt
is tulajdonítottak. Ha a családi tűzhelybe
dobták, megóvta a ház népét a bajtól.

A keresztények a mai napig dologtiltó
napnak tartják a húsvétvasárnapot, bár az as�szonyoknak kívánatos rendben tartaniuk a lakást, tehát mosogatni és sütni-főzni szabad! A
férfiaknak pedig a ház körül kell serénykedniük, hogy az ünnepen is takaros legyen a porta. A régiek úgy tartották, hogy mezőn dolgozni vagy az állatot befogni szigorúan tilos,
mert szerencsétlenség éri a ház népét.
Zentai Evelin
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A szabadságharc után, Jókai hőst mintázott róla

Büszke Lenkeyek

Az idei évben tanítványaimmal, a 6.a osztállyal készültünk
az 1848. március 15.-i műsor előadására az iskolánkban. A 160.
évfordulóra emlékezve, műsor öszeállítása és a próbák közben
sokszor eszembe jutott a családom, a forradalomhoz és a szabadságharchoz szorosan kapcsolódó Lenkey család. Mások számára csak egy név vagyunk a történelmi családok sorából, én
azonban kezdetben csak kíváncsian, később egyre büszkébben
hallgattam nagyszüleim, szüleim emlékezését őseinkről.
Gyermekkoromban az érdekelt, milyen emberek voltak, hogyan éltek, hol éltek felmenőim. Felnőtt fejjel sikerült többet
megtudnom róluk, bepillantanom családunk múltjába, elfeledett
életüket egyre inkább megismernem. Megfogalmazódott bennem
a gondolat, hogy a kissé megfakult emlékeket letisztogatva mások
számára is bemutassam a Lenkeyeket, akik annyi méltán híres, jelentős személyiséget adtak a magyar történelemnek.
A híres családnak édesanyám, Lenkey Piroska révén vagyok
a tagja. A történelmi alsó Gömör vármegyéből (ma Borsod megye) származunk, melyet régen török eredetű szóval „Gemer”-nek
hívtak, s idővel lett Gömör a neve. Édesanyám ma is itt él, az
Aggtelek melletti Ragály községben. Egyébként a család ősi fészke a szlovákiai (gömöri) Sajólenke, vagy mint régebben nevezték:
Nenke, amelyről a családot hosszú ideig Nenkei néven említik a
régi iratok. Nenke Árpádkori személynév, családunk ősi fészkének alapítója egy Nenke nevű Keszi törzsbeli volt. A Nenke név a
XIV. századtól nem használatos, a köznyelv áttért a könnyebben
kimondható Lenke névre, s így lettünk Lenkeyek, akik a források
szerint már 1365-ben szerepelnek a gömöri nemesek között. Sok
más nemesi család kihalt a vármegyéből, de a Lenkeyek még ma is
élnek szerte az országban és a világ különböző részein. Köszönhető
ez annak, hogy a XVI. Században a család egy tőről 9 ágra vált, és
az egyes családokban 8-10 gyermek is született.
A Lenkey család egyes ágai más-más címert használtak, de az
oroszlán majdnem mindegyikben előfordult.
A református Lenkeyek közül jegyzők, papok, tanítók, híres
mesteremberek kerültek ki, de kitűnik a családból Lenkey tábornok ága, ebből is Lenkey János és Lenkey Károly testvérek, akik a
család katolikus ágához tartoztak.
Hogyan kapcsolódnak ők 1848. március idusához?
Már édesapjuk, Lenkey Károly is királyi testőr, majd Arad megye esküdtje volt. Az idősebb testvér, Lenkey Károly katonai pályát
választott, majd huszárezredesként részt vett a szabadságharcban.
Lenkey János követve bátyja példáját, a katonai pályát választotta. 1822-ben főhadnaggyá, 1839-ben másodkapitánnyá, 1843ban kapitánnyá léptették elő.
Az 1848-as márciusi pesti forradalom kitörése Galíciában találta a császári hadsereg 6. huszárezredénél, ahol százados volt.
Onnan, kalandos körülmények között századával hazaszökött a
forradalom segítségére, és itthoni szolgálatra jelentkezett. A hazafiságból példát mutató huszárszázad megbüntetését követelte az
osztrák hadügyminisztérium, de a magyar közvélemény a szökött
katonák mellé állt, viszont a magyar hadügyminisztérium nyilatkozatban ítélte el Lenkey századának szökését. Ekkor írta Petőfi
Sándor Lenkei százada című versét, amelyben kiállt Lenkey mellett, és hősiességének bemutatásával példaképet akart állítani nemzete elé. Ezt a verset gyermekkoromban sokszor hallottam a nagyapámtól, de csak felnőtt fejjel értettem meg a lényegét.
Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényében Baradlay Richárd alakjában Lenkey Jánosra ismerhetünk.
A század végigharcolta a délvidéki háborút, jutalmul Lenkey
Jánost ezredessé léptették elő, és kinevezték az alakuló honvéd huszárezred parancsnokának. Később Kossuth tábornokká léptette
elő, és megbízta a komáromi vár parancsnoki tisztével. A világosi fegyverletétel után cári, majd osztrák fogságba került Az ő sorsa fölött is Haynau döntött, rendkívüli hadbíróság elé állították.
Együtt az aradi 13-mal a tárgyalás fővádlottjai között volt, de ekkor már súlyos elmebetegség tünetei jelentkeztek nála. Az aradi

várbörtönben elméje elborult, ezért kerülte el társai sorsát,a kivégzést. Ő volt a 14. vértanú, de mint beteget nem lehetett kivégezni,
így egy fűtetlen, ablak nélküli szobában tengette napjait, s ilyen
állapotban hunyt el 1850. február 9-én.
Ki tudja, melyik volt a jobb halálnem, az övé vagy a tiszttársaié? Mivel nem végezték ki, ezért hozzá méltatlanul szinte sosem,
vagy csak ritkán említik a 13 aradi vértanúval együtt. Véleményem
szerint halála mindenképpen a forradalom és szabadságharc mártírjai közé emeli, hiszen vezérkari tisztként, tábornoki rangban
szolgálta hazáját.
Lenkey János tábornok hamvait az aradi temetőben hantolták el, innen hosszú évtizedek múlva, 1936-ban hozták haza
Egerbe. A Kisasszony temetőben lévő családi sírboltban nyugszik bátyjával együtt .
Lenkey János tábornok születésének 200. évfordulója alkalmából családi találkozót szerveztünk Egerben, amelyen – túlzás
nélkül mondhatom-a világ minden részéről érkeztek Lenkey leszármazottak. A korábban megalakult Lenkey Társaság Kulturális
Örökség Egyesület céljai között szerepel családunk jeles tagjának,
Lenkey János honvéd tábornok emlékének ápolása, tevékenységének megismertetése.
A találkozó első napján neves előadók, történészek segítségével megismerkedtünk mindazokkal a történelmi tényekkel, amiről röviden írtam, valamint T. Ágoston László (szintén
Lenkey leszármazott) A két Lenkey című regényével, majd a
család többi ágának a családfáját tanulmányoztuk, és kapcsolódási pontokat kerestünk.
A második napot istentisztelettel kezdtük, majd Lenkey János
szülőházán emléktáblát avattunk, melyet közadakozásból állítottunk. Elhatároztuk, hogy évente találkozunk, ápoljuk a kiterjedt
családi kapcsolatokat. Ez az év szintén ad alkalmat az ünneplésre,
hiszen az 1848-as forradalom és szabadságharc 160. évfordulóját
ünnepeljük. Szeretnénk bejárni azt a 130 kilométeres útvonalat,
ahol Lenkey százada hazaszökött Galíciából. Az útvonal legtávolabbi pontja a Dnyeszter parti Mariampol, ahol a szökést elhatározták, majd Brezan, Sztanislau, Nadworna és a Máramarosszigeti
Fehér-Tisza parti Körösmező.
Büszkék lehetünk a több mint 700 éves, a történelem viharai
között is fennmaradó családunkra, de különösen Lenkey Jánosra
és Lenkey Károlyra, akik hazaszerető, igazságérzettel rendelkező
nagyszerű emberek voltak.
Életükkel példaként állnak előttünk, mai Lenkey leszármazottak előtt.
T. Simon Mária
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Kedves Lányok! Szerető Feleségek! Déd és Nagymamák! Tisztelt Hölgyeim!
Mi férfiak gyakran emlegetjük, hogy mi vagyunk a teremtés koronái, s ezen megállapítás jegyében sokszor feledkezünk el azon kötelességünkről, amelyet a nők irányában megnyilvánuló gyengédséggel, tapintattal, tisztelettel, szeretettel kellene, hogy tápláljunk.
Férfitársaim lelkiismerete szólalhatott meg hajdanán, amikor 1911. március 8-át Nemzetközi Nőnappá nyilvánították. Talán
ugyanilyen fontos, ha nem fontosabb, hogy május első vasárnapján az édesanyák előtt tisztelgünk. A lányok, asszonyok olyanok, mint a
leggyönyörűbb virágok. Születésekor a lánygyermek hasonlatos a hóvirághoz, amely búcsúztatja a telet, s a tavasz a kikelet első hírnöke. Láttak-e már boldogabb embert, mint azt az édesapát, aki először veszi kézbe a kis hölgyeményt. A felcseperedő lány, mint csak az
ibolya. Gyengéd, illatos, igazi csoda. A diáklány olyan, mint a tulipán, a nap fénye kibontja szirmait, de az est bezárja azt. Sok-sok fiú
örül, vagy éppen bánkódik a napfény és az est játéka miatt. A felnőtt hölgyek pedig a rózsát idézik.
Remélem minden férfitársam megtalálja a saját rózsáját. Legyen az bordó, sárga, fehér vagy éppen barack színű. Ez a virág talán a legcsodálatosabb színkavalkádját, illatát tekintve, de csak a gyengédséget szereti, mert hát melyik férfitársam ne ismerné a régi mondást,
„nincsen rózsa tövis nélkül”.
Ha mi férfiak igazi megértést, őszinte szerelmet, majd szeretetet és valódi támaszt nyújtunk párunk számára, akkor Ő viszonzásképpen olyanná lesz, mint a nyár egyik legkedvesebb virága az estike. Életünk delelőjén „az est kezdetén is” csodálatos illatot áraszt ránk.
Biztos vagyok benne, hogy az itt jelenlévő férfitársaimmal együtt, mi, akik a teremtés koronái vagyunk, vagy legalábbis annak tartjuk
magunkat, azért a lelkünk mélyén tudjuk, hogy ezt a koronát a nők fejére kellene helyezni, hiszen mi lenne velünk, büszke férfiakkal,
a gyengéd női nem képviselői nélkül.
Soha egyetlen férfi nem feledheti édesanyja szerető, féltő ölelését, s a nőnapi virágok minden gyönyörűségét magában hordó szerelmet,
amelyet feleségünk iránt táplálunk.
A teremtő jóvoltából a nőknek adatott meg az a legcsodálatosabb érzés, hogy szívük alatt hordják életük és életünk értelmét, gyermekeinket, a jövő nemzedékét.
Kívánom hát a hölgyeknek, hogy ne csak ezen a napon övezze megkülönböztetett tisztelet, megbecsülés, szeretet és béke, de az év minden napján figyelmes férfiak vegyék körül Önöket.
Nekünk férfiaknak pedig soha nem szabad elfeledni, hogy nincsenek óriások, csak olyanok, akik mások vállán állnak.
Sisák Imre
polgármester

Az EGLO a gyermekekért

Óvodások húsvéti ajándéka
A városunkban 15 éve működő EGLO Magyarország Kft méltán vívott ki magának
már számtalan elismerést szakmai körökben, hiszen Európa második legjelentősebb világítástechnikai céget magasan jegyzik a világpiacon is. Az ismét egy újabb fejlesztés előtt
álló pásztói üzem dolgozói most mégsem munkából, vagy szakértelemből, hanem „jószívűségből” vizsgáztak jelesre.
Egy – immár fél évtizedes - szép hagyományt megőrizve Sulyok Krisztina és Bernhard Lechner ügyvezető igazgatók, ezúttal
a tari óvodásoknak adták át azt az összeget, amely a cégnél szokásos évzáró parti tomboláján gyűlt össze. A rendhagyó kis ünnepség házigazdája, Tar község polgármestere, Román István volt,
aki a vezető óvónő, Szellő Istvánné társaságában köszönte meg a
négyszázezer forintos adományt. A jelenlévő pedagógusok azt is
elmondták, hogy nem ez volt az első karitatív gesztus az EGLO részéről, hiszen karácsonyi ajándékként már tucatnyi világítótesttel
gyarapodott a 60 picit befogadó helyi óvoda. A felnőttek mellett
a legérintettebbek, a gyermekek is kifejezték hálájukat, mikor virággal, hímes tojással és kicsiny műsorral kedveskedtek az adományozó vendégeknek. Mint megtudtuk, az adományból új udvari
és szobajátékokat, valamint képességfejlesztő eszközöket vásárolnak majd az intézmény növendékei számára.
A kis ünnepséget követő sajtóbeszélgetésen említette Sulyok
Krisztina ügyvezető igazgató, hogy a cég ismét fejlesztésre szánta
el magát. A közeljövőben 15 fővel bővül a dolgozói létszám, amire
szükség is lesz, mivel megkezdik a korszerű energiatakarékos izzók
gyártását. A szerelőcsarnokban már ki is jelölték a napokban érkező berendezés helyét, ahol a tavasz végére indulhat meg a termelés
a már megszokott kiváló EGLO minőségben.

2008. március

KEGYELET

5

Színes forgószínpad és kavalkád a Tudás Napján

A tudomány és a kommunikáció ünnepe a Mikszáthban
A Tudomány és Művészetek Napja alkalmából 2008. március 26-án került megrendezésre a pásztói gimnáziumban a Tudomány és Kommunikáció Ünnepének rendezvénysorozata. A
középiskolások és pedagógusaik valóban színes programpalettát
állítottak össze, ahol minden diák megtalálhatta a számára legérdekesebb témakört, melyekről rendhagyó tudósítást, sőt fotókat
is küldtek lapunknak:
A kommunikációs nap angol nyelvi programja a Hair
című film megtekintése volt.
Előzetesen, ráhangolódásként
a hippie életstílusról beszélgettünk a diákokkal, majd a vetítést követően a filmhez kapcsolódó kvíz kérdések segítségével
vitattuk meg Milos Forman
magával ragadó alkotását. Szeretném hinni, hogy a jelen lévő
diákok számára is meghatározó
élményt nyújtott ez a film.
Az irodalmi szekció RózsaFlores Eduardót látta vendégül, aki ez alkalommal filmes
élményeiről beszélgetett Szabó
Zsolttal. A kisszámú érdeklődő betekintést nyerhetett a költő-publicista színészi produktumaiba, így: a Kisváros olykor

mókás jeleneteitől kezdve, át a
súlyosabb témákon (pl. Felhők
a Gangesz felett) eljutottak a
Chico megrázó befejezésééig. A
mozgóképeket az ismert személyiség élvezetes kommentárjai
tették még színesebbé.
- Március 26-án reggel 8 órakor birtokukba vették a tornatermet a sportolni vágyó diákjaink. Körülbelül harminc ügyes
lány és fiú próbálhatott ki több
labdajátékot. Volt körmérkőzés floorball-ból, kosárlabdából.
Fociztak és összemérték erejüket röplabdában a tanárok és
diákok. Jól szórakoztak diákjaink, amit a szép, rózsás arcok is
bizonyítottak.
Budapestre a Goethe Intézetbe utaztunk a német szekció-

val március 26-án nyolc órakor.
A csoport húsz főből állt. A Goethe Intézetben meg lehet ismerni
a német kultúrát. Először feladatokat kaptunk. Ezeket a feladatokat meg kellett oldanunk. Aztán
édességgel és üdítővel kínáltak
bennünket. Majd megnéztük az
intézet könyvtárát, és a Nemzeti
Múzeumot. Fél kettőkor indultunk haza. Ez a nap nagyon érdekes volt számunkra.
Az ünnep keretében keretében lehetősége volt a diákjainknak, a színvonalas előadások
meghallgatása mellett, kézműves technikákkal is megismerkedni. A kollégium egyik tanulóterme zsúfolásig megtelt,
a kreativitásukat, kézügyességüket bemutatni kívánó tanulókkal. Öt csoportban tevékenykedtek.
Megismerték
a dekopázs, az üvegfestés, az
üvegmatrica festés, a gyöngyfűzés és a képkeret díszítés technikáját. Mindegyik munkadarab elkészítése nagy türelmet,
esztétikai érzéket és kreativitást

igényelt. Az elkészült alkotásokat az aulában kiállítottuk, amit
később a diákok elvihetnek.
Bízom benne, hogy minden
résztvevőt áthatott az alkotás
öröme, és máskor is ellátogat
erre a programra, ahová mindenkit szeretettel várok:
Jövőre lesz 400 éve, hogy
Galileo Galilei 1609-ben a
maga készítette 3 cm-es átmérőjű távcsövét az égbolt felé irányította, és ezzel az Univerzum
megismerésének egy új korszaka kezdődött, a távcsöves csillagászati megfigyelés.
A fenti évforduló kapcsán a
Mikszáth Kálmán Gimnáziumban Dr. Both Előd fizikus, csillagász, ismeretterjesztő, a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója
tartott a tanulóknak csillagászattörténeti előadást. A rendezvény
egy az egész világra kiterjedő előadássorozat kezdete volt, melyet
az évforduló kapcsán több is követ majd. A program megszervezéséért köszönet illeti a TIT
Pásztó Városi Egyesületét

Pásztón startolt a Europe Direct EIP programsorozata
A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is megrendezték a város középiskolásai
a Tudomány és Kommunkiáció
Napját, melynek „ A Tudás Esély”
című nyitórendezvénye a Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, a Europe Direct támogatásával, valamint a Pásztói
Hírlap közreműködésével került
lebonyolításra a Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskolában.
A nagyszabású vetélkedőn a
legjobb középiskolások – négy
fős csapatokban - adtak számot

tudásukról, játékos kedvükről
és felkészültségükről. A játékban nem csupán a történelem,
a gazdaság és a nemzeti szokások kerültek terítékre, de az
unió tagjainak politikai együttműködése is nagy szerepet kapott. A kilenc csapatot, valamint tanáraikat felvonultató
majd kétórás viadalból természetesen a híres magyar művészek, sportolók, politikusok és
feltalálók sem maradtak ki, hiszen ők is fontos részesei voltak
hazánk történelmi szerepvállalásának az „öreg kontinensen”.
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„A katonai szolgálat embert próbáló feladat” „Csak a legjobbak képesek rá …”

Ha szereted a kihívásokat és szeretnél egy jó csapat tagja lenni,
jelentkezz szerződéses katonai szolgálatra !
Mit kell tudni a szerződéses katonai szolgálatról?
A Magyar Honvédségben kizárólag hivatásos, illetve szerződéses katonák teljesítenek szolgálatot. Azok a férfiak és nők, akik a biztos jövő tudatában profi katonák szeretnének lenni, szerződéses katonaként vállalhatnak szolgálatot. A szerződés időtartama alatt a békefenntartó műveletekben külföldön is teljesíthetnek szolgálatot.
Ki a szerződéses katona?
Az a fiatal, aki az előírt feltételek teljesítése után a Magyar Honvédséggel meghatározott időre munkaszerződést köt, ezáltal szerződéses jogviszonyba kerül.
A szolgálati viszony létesítésének feltételei:
		 Önkéntes jelentkezés,
		 18 - 47 év közötti életkor,
		 Állandó belföldi lakóhely, vagy tartózkodási hely,
		 Kizárólagos magyar állampolgárság,
		 Büntetlen előélet,
		 Minimum 8 általános iskolai végzettség (előny a középiskolai végzettség),
		 Megfelelés a pszichológiai, egészségügyi alkalmasság vizsgálaton,
		 Megfelelés a fizikai alkalmasság vizsgálaton.
Jelenleg elsősorban az alábbi helyőrségekbe várunk szerződéses katonákat:
		 MH Budapest Támogató Dandár (Budapest),
		 MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj (Szolnok),
		 MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj (Szolnok),
		 MH 5. Bocskai István Lövész Dandár (Debrecen),
		 MH 5/3. Bocskai István Könnyű Lövész Zászlóalj (Hódmezővásárhely),
		 MH 5/63. Lövész Zászlóalj (Hódmezővásárhely),
		 MH 25. Klapka György Lövész Dandár (Tata),
		 MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki zászlóalj (Szentes)
Elsősorban Lövész, illetve Gép - és harcjárművezetői beosztásokra.
A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb felvilágosításért forduljon Toborzó és Érdekvédelmi Irodánkhoz, az alábbi elérhetőségeken:
			 MH Kelet - Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság 8. Toborzó és Érdekvédelmi Iroda Salgótarján.
			 Cím: 		
3100. Salgótarján, Ady Endre út 3/c.
			 Levél cím:		
3101. Salgótarján, Pf.: 126.
			 Telefon: 		
06-32-416-622, 06-32-511-015,
			 E-mail: 		
nograd.toborzo@regiment.hu
			 Ügyfélfogadás: Hétfőtől - Csütörtökig: 08. 00-11.45; 12.45-15.00
						
Péntek:
08. 00.-12. 00.

„Kerülj a legjobbak közé!”

Tanulj te is Kanadában! Jelentkezz pilótának!
Várjuk azon fiatalok jelentkezését:
		 Akik (polgári, vagy katonai) főiskolai, vagy egyetemi végzettséggel rendelkeznek, illetve
		 Akik (polgári, vagy katonai) főiskolát, vagy egyetemet a jelentkezés évében fejezik be.
A jelentkezés feltételei:
		 Magyar állampolgárság,
		 Büntetlen előélet,
		 A képzés megkezdésének évében be nem töltött 27. életév
		 Középszintű angol nyelvismeret,
		 165-185 cm közötti testmagasság,
		 Arányos testalkat
		 Vállalja a repülő-orvosi vizsgálatot (térítésmentes)
		 Karrierjét a katonai képzés keretén belül, katonai repülőgép vezetőként kívánja megvalósítani.
Jelentkezés:
		 Személyesen: a MH Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság 8. Toborzó és Érdekvédelmi Irodáján.
			 Cím: Salgótarján, Ady Endre út 3/c.
Bővebb felvilágítás: Személyesen a fenti címen.
		 Telefon:
06-32-511-015, 06-32-416-622
		 E-mail:
nograd.toborzo@regiment.hu
		 Honlap:
www.nftc.hu
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Jószóra is oktasd, játszani is engedd!

Óvodába készülök az idén
„A kisgyermek, ez az érdekes személyiség tevékenykedik,
emlékezik, gondolkodik, főleg azonban érez és akar.
A világot meg kell ismernie, mert csak így tud benne élni.
Csakhogy minél céltudatosabban figyel, gondolkodik,
annál kíváncsibb lesz, annál több megismerni valóra bukkan.
Nincs megállás, elindult az emberré válás útján.”
Kohlil Gilran
Pásztó Város Óvodáiban egyik legfontosabb esemény az új gyermekek fogadása, a beilleszkedés megkönnyítése,
az óvodás élet sikeres elindítása. Az óvodába kerülés a gyermekek és a család életének egy meghatározó állomása, hiszen
elkezdődik az édesanyától és édesapától
történő elválás, leválás, amely a közösségi élet és szocializáció kezdetét jelenti.
– Milyen is a 3 éves kisgyermek?
– A 3 éves kisgyermeket erős érzelmi
szálak fűzik a családhoz, de mellette megjelenik a társak iránti igény is. A szociális
tapasztalatok iránt mutatkozó hajlam általában a fokozódó önállóságában jut érvényre és a magatartását e tapasztalatok alapján,
kezdi irányítani. A harmadik életév betöltése után a gyermek testi-lelki fejlődése megkülönböztethető fázisokban megy végbe.
Ebben a korban alakul ki az akarás jellege
és stílusa, ekkor vesz át a gyermek erkölcsi
és személyi példákat, mintákat. A pozitívan
hangsúlyozott érintkezési tapasztalatok, sikerélmények, és az érzelmi biztonságot adó
védettség érzése maradandó értékké válik.
Minden gyermek önálló egyéniség, ennek
tiszteletben tartása, elfogadása alapelvünk.
Fontos, hogy a gyermek el tudja fogadtatni
magát, és el tudjon fogadni másokat is, hisz
az együttélésnek ez előfeltétele.
Az emberré válás folyamatában csodálatos korszak az óvodáskor, ahogyan kezd
a gyermek értelme nyílni és kibontakozni.
Szeretnénk, ha óvodásaink felnőve egészséges, értelmes, alkotó, gondolkodó felnőttekké válnának.

– Milyen is az óvodai nevelésünk, amely
ezeket, a folyamatokat segíti?
– Elsődleges alapgondolatunk: a gyermek érdeke mindenek fölött áll! Arra törekszünk, hogy:
– az óvodába lépéskor érjék őt kedvező érzelmi hatások, mert ez segíti szociális
érzékenységének fejlődését, az érzelmi biztonság és én-tudatának alakulását; lehetőséget, teret ad én-érvényesítő törekvéseinek. Minden gyermek individuum.
– sokszínű, változatos tevékenységek,
játékok során optimálisan fejlődjön személyisége, kreativitása, pozitív gondolkodása,
az egyéni értékekkel összhangban a társas
együttműködése.
– közös élményekre épülő közös tevékenységek gyakorlása során biztosítsunk alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán
és szervezett tapasztalatszerzésre.
– érdeklődve forduljanak a környezet és
természet felé, környezettudatos szemléletformálással segítsük a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség,
önzetlenség, figyelmesség stb.) és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat, dönteni tudás,
stb.) fejlődését.
– Hogyan érjük el mind ezt?
– Önfeledten játszunk a sok játékkal
hívogató csoportszobában, a jól felszerelt
parkosított udvaron. Kitalálunk, kipróbálunk, megfigyelünk, gyűjtünk, választunk, döntünk.
– Kirándulunk, túrázunk, felfedezünk, barangolunk, látogatunk (bábszín-

ház, múzeum, könyvtár, művelődési központ, piac stb.)
– Mesélünk, mondókázunk, verselünk,
bábszínházat játszunk, dramatizálunk.
– Népi gyermekjátékokat, ritmus játékokat, zenei játékokat játszunk, gyermekdalokat énekelünk, mozgással, táncmozdulatokkal kifejezzük.
– Tornászunk, mozgásos, ügyességi és
verseny játékokat játszunk, sokféle tornaszerrel ismerkedünk.
– Rajzolunk, festünk, gyurmázunk,
változatos technikákkal próbálkozunk, alkotunk.
– Külső világ tevékeny megismerésével fordulunk a környezet és természet felé,
összefüggéseket keresünk, probléma-érzékeny magatartással problémamegoldó gondolkodásra nevelünk.
Elsődleges partnerünk a család, amellyel
együttműködve tudjuk megvalósítani nevelő-fejlesztő elképzeléseinket, céljainkat.
Sárik Jánosné
óvodavezető
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája
2008. április 23-24-én várja a 3. évet betöltött óvodáskorú gyermekeket és szülőket óvodai beiratkozásra.
Helyszín: Százszorszép Óvoda
Időpont: 8 órától 17 óráig
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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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Eredményes együttműködés
Nemrégiben a Pásztói Rendőrkapitányság tanácstermében
került sor a városi Polgárőrség 2007. évi munkájának értékelésére. Az értekezleten részt vettek a pásztói Polgárőrség vezetői Radna János elnök, Dr. Bakó Miklós elnök-helyettes, Petre
János titkár valamint a szervezet tagjai. Meghívott vendégként
Vass Miklós Úr a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is
megtisztelte az eseményt.
A Pásztói Rendőrkapitányságot Vida Ottó Kolozs r. alezredes kapitányságvezető, Bernát Zsolt r. őrnagy Közrendvédelmi
és Közlekedésrendészeti Osztályvezető, Dobos Tamás r. százados
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályvezető-helyettes, Tóth Róbert r. főhadnagy Bűnügyi Osztályvezető-helyettes
képviselték. Az értekezleten a rendőrség valamint a polgárőrség
vezetői egyöntetűen arra az álláspontra jutottak, hogy hosszú
évek óta jó színvonalú, kölcsönösen segítőkész, feladatra orientált a szervek együttműködése. Külön kiemelték a kölcsönösség
szerepét, hiszen mindkét félnek szüksége van a másik hathatós
segítségére, együttműködésére a minél hatékonyabb bűnmegelőzés és bűnüldözés érdekében.
A vezetők garanciát vállaltak a már meglévő együttműködés jövőbeni megtartására, valamint további fokozására az állampolgárok
szubjektív és objektív biztonságérzetének növelése érdekében
A rendezvényen Vass Miklós tárgyi eszközöket adott át a polgárőrség részére a minél jobb munkakörülmények elérése érdekében.
Krämer László pásztói önkormányzati képviselő további technikai eszközök, átadásával segítette a polgárőrség munkáját.

A VÁR TV képviseletében Plecskó Péter 100 000 Ft összegű pénzadományt nyújtott át a polgárőrség működtetésének
elősegítésére.
A városi Polgárőrség vezetői - a két szerv közötti együttműködés terén nyújtott önzetlen tevékenységért és a jövőbeni további
sikeres közreműködés reményében - oklevél és virágcsokor átadásával köszönetüket fejezték ki kapitányságunk alábbi három közalkalmazottja részére:
Kiss Gyuláné (Pásztói Rendőrkapitányság Hivatal),
Maksó Jánosné (Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály),
Péter Anna (Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály).

Pásztói értékek

FOGADÓ ÓRA

A Pásztói Múzeum szeretettel várja a kedves látogatókat hétfőtől péntekig 8-16 óra között és szombaton 9-15 óráig
Minden pásztói lakos szíves figyelmébe ajánlja különösképpen
a „Pásztói évszázadok” című várostörténeti kiállítást, melynek létrejöttére Pásztó várossá nyilvánításának 600. évfordulója adott alkalmat. Nagyrészt képi és írott dokumentumok kerültek kiállításra, melyek eddig nem voltak közismertek. A település jelentős
céhes-iparos múltjának emlékeit, illetve egy történeti áttekintést
láthatnak az idelátogatók.
Sz. Nagy Mária szobrászművész a 100 éves Nyugat emlékére
rendezett időszaki kiállítása április 30-ig tekinthető meg.
A múzeum állandó kiállításai keretében ismerhetik meg a látogatók a cisztercita rend történetét, Rajeczky Benjámin emlékszobáját, az oskolamester házát és a hozzá tartozó borospincét, a
középkori kolostor romjait és a kovácsműhelyt. Egy természettudományi tárlat segítségével pedig végigkövethetőek a földtörténeti
időrendnek megfelelően a megye területén található legjellemzőbb
kőzetek és ősmaradványok, illetve a Fűtől-fáig című fotókiállítás a
környék botanikai értékeit tárja fel az érdeklődők előtt.
2001-ben új kiállítóhellyel bővült a múzeumkert, itt található meg Pásztó híres szülötte, Csohány Kálmán grafikusművész
állandó kiállítása.
Az óvodásokat és iskolásokat a kiállításokhoz kapcsolódó szórakoztató múzeumpedagógiai foglalkozások várják.

Dr. Becsó Károly alpolgármester,
Molnár István városrészi tanácsnok,
Édes Attila képviselő
fogadó órát tartanak:
Hasznoson a Művelődési Házban 2008. április 16-án 15.00
Mátrakeresztesen a Műv. Házban 2008. április 16-án 17.00

Fidelitas Hírek

Határ, mely összeköt
A z Európai Parlament 2007. november 15-én jóváhagyta Magyarország és nyolc másik állam csatlakozását a schengeni övezethez, ami
azt jelentette, 2007. december 21-től megszűnt az állandó határellenőrzés a magyar-osztrák, a magyar-szlovén és a magyar-szlovák
határon. Új fejezet nyílt a határon túli és az anyaországi magyarság
kapcsolattartásban, együttműködéseiben is. A schengeni térséghez
való csatlakozás előnyeit - gyakorlatilag a határok megszűnése - szeretné a kihasználni a Fidelitas pásztói szervezete is.
„Áprilisban felvesszük a kapcsolatot a felvidéki politikai ifjúsági szervezetekkel, nevezetesen a Magyar Koalíció Pártja Ifjúsági
Csoportjával és a Magyar Ifjúsági Közösséggel. Célunk, hogy ezen
szervezetek valamelyik helyi csoportjával folyamatos kapcsolatot
tudjunk kialakítani, amely rövid és hosszú távon is eredményeket
hozhat, hiszen ez által többek között lehetőségünk nyílna a kölcsönös tapasztalatcserére és közös programok szervezésére is. A későbbiekben pedig akár Pásztó városa, az itt élő fiatalok is hasznát
vehetik az ilyen jellegű kapcsolatoknak.” – nyilatkozta Gömbicz
Nándor, a Fidelitas pásztói elnöke.
A pásztói Fidelitas nyitása a felvidéki magyar ifjúság felé nem
előzménytelen. A Fidelitas Országos Választmánya 2007. november 9-11-én tartotta esztergomi, kihelyezett ülését. A rendezvényen elfogadásra került a Fidelitas és a határon túli politikai ifjúsági szervezetek - köztük a Magyar Koalíció Pártja Ifjúsági Csoportja
és a Magyar Ifjúsági Közösség -együttműködési megállapodása. A
dokumentum egyik pontja kimondja, hogy az aláíró felek közösen
vállalják, hogy elősegítik helyi csoportjaik kapcsolatteremtését és
aktív együttműködési lehetőséget biztosítanak tagjaik számára.
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Iskolabemutató a
Gárdonyi Géza Általános Iskoláról
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Angol nyelvi
civilizációs verseny

Az elmúlt esztendő december 19-én,
A Gárdonyi Géza Általános Iskola idén ünnepli fennállásának 111. évfordulóját. Az a salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumismert iskolai évkönyvek szerint ez az iskola mindig szigorú neveléséről, magas kö- ban került megrendezésre a negyedik angol civilizációs vetélkedő, melyen csapavetelményeiről, ugyanakkor a tanárok és diákok jó viszonyáról is híres volt.
tunk –Juhász Bálint, Szigeti Bence, Farkas
Attila, Németh Vivien (Gárdonyi Géza Általános Iskola)- is részt vett. Témája London volt. A gimnázium épületébe délután
2 órára kellett odaérnünk. A verseny írásbeli és szóbeli részből állt. Előzetes feladat
volt egy londoni nevezettesség makettjének
elkészítése, majd a versenyen való bemutatása. Mi a Tower Bridge modelljét választottuk, amit Szigeti Bence és Juhász Bálint
készített el, bemutatását pedig Juhász Bálint vállalta. A vetélkedő végén a helyi tanulók előadták karácsonyi műsorukat. Ezt
követően közösen elénekeltük a Mistletoe
and wine című dalt. A végeredmény kihirdetése előtt fél órás szünet volt. Nagyon
örültünk, amikor megtudtuk, hogy 13 csapat közül mi értük el az első helyezést.
Eredményünket értékes ajándékokkal
jutalmazták. Felkészítő tanárunk Gömbicz
Kedves Szülők!
Nándorné tanárnő volt, akinek ezúton szeretném megköszönni az egész csapat nevéJó egy évszázaddal a kezdetek után bizony már nem lehet az elődök „vonalas” pedagó- ben, hogy fölkészített minket erre a vergiáját követni, de szellemiségük itt maradt a falak között, s mi igyekszünk úgy dolgozni, senyre.
hogy ők a régi tablókról lenézve ne találjanak benne kivetnivalót. Követelünk, de igyekJuhász Bálintra külön büszkék vaszünk, hogy mindig ott legyen mellette az érzelmi elfogadás, és egyre többet nevelünk, gyunk, mivel a megyei angol versenyen
mert ezen a téren bizony évről-évre több feladat hárul ránk.
5. helyezést ért el.
Iskolánkban a gyerekek a már jól bevált módszer szerint tanulnak meg olvasni, nem
Németh Vivien 8.b
versenyezve az idővel, hanem úgy, hogy mindenki haladhasson a saját képessége szerint.
Egyre nagyobb súlyt helyezünk a szövegértés gyakorlására is. A matematikát kiegészítjük
a japán szorobán módszerrel, melynek jó hatásairól a gyermeki értelem fejlődésére már
többször olvashattunk. A mai kornak megfelelően a német és az angol nyelv oktatása már
alsóban elkezdődik, az informatikát 4. osztálytól tanítjuk. A nem olyan távoli múltban
2008. április 19-én, szombaton 9.00
még ének-zene tagozatos iskolaként működtünk. Talán ebből is fakad, hogy nagy súlyt
órakor randizzun a Romkertben. Minden
helyezünk a művészetek oktatására, az igényes szép környezetre.
Iskolánkban énekkar és különféle szakkörök működnek. Sok a kiállítás, a rajzverseny, segítõ kézre szükség van a Zsigmond Nap
a különböző vetélkedők és szabadidős programok: színházlátogatások, kirándulások és elõtt. Kesztyû kell, üdítõ, kaja lesz.
táborok határainkon innen és túl. Iskolánk az idei évtől tagja lett az Országos Rákóczi
Szövetségnek, amellyel karöltve folytatjuk a jövőben is történelmi túráink sorát. Az órai
testnevelésen túl lehet focizni, kézilabdázni, kosárlabdázni, van tornacsapatunk és működik a gyógytestnevelés az arra rászorulóknak.
Szabadidejükben 10.000 kötetes könyvtár várja a tanulókat.. Ügyes kezű tanító nénik
segítségével a gyerekek gyöngyöt fűznek, szőnek, papírt hajtogatnak. Munkáik a folyosóinkat díszítik. Több évtizedes hagyományaink vannak, úgy mint adventi vásár és gyertyagyújtás, iskolai karácsony, templomi hangverseny, farsang, a Gárdonyi-napok rendezvénysorozata, környezetvédelmi hét, diáknap, batyusbál stb.
Az első osztályosoknál azon igyekszünk, hogy az óvodából iskolába kerülés minél zavartalanabb legyen. Az óvoda szabadabb, közvetlenebb világából nem könnyű a beilleszkedés az iskola becsöngetéstől kicsöngetésig tartó kötöttebb rendjébe, de sok játékkal, levegőzéssel, lassúbb ütemű tanulással igyekszünk ezen segíteni.
Egy-két hónap múlva már ők is és a szülők is megtapasztalják az iskola családias légkörét, az oktatás játékosságát. Korán kialakul a közösségi szellem, egyhelyütt vagyunk
alsó és felső tagozat, így már a felsős tanárok is megismerkednek a kicsikkel, mire azok 5.
osztályosok lesznek. Ez zökkenőmentesebbé teszi az alsó és felső tagozat közötti átmenetet. Minden évfolyamon arra próbáljuk nevelni őket, hogy figyeljenek oda egymásra és a
világra.
Nagy örömünkre sok régi diák hozza vissza gyermekét, unokáját. Ez jelzi, valamikor
ők is jól érezték magukat a Gárdonyiban, s ma is ez a legfontosabb célunk. Várjuk a leendő első osztályosainkat.
A beiratkozás időpontja: 2008. április 21-22. (hétfő, kedd) 7.30 – 17.00-ig.

KÖZÖD LEGYEN HOZZÁ!

Gárdonyi Géza Általános Iskola Nevelőtestülete

MŰVELŐDÉS
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Múzsák csókja

Ha április, akkor költészet
Ha április, akkor valóban a költészet jut az eszünkbe, és nem
is akármilyen, ha G. Szabó Róza Gyöngyösön élő költőnő verseire gondolok. A lélek belső útjain kóborló, az érzelmek skálájának minden lépcsőfokát ismerő ember megnyilatkozása G. Szabó
Róza költészete. Az általa isteni adományként tisztelt tehetség szerényen húzódik meg az apró, halk szavú asszony mosolygós arca
mögött. Évtizedekig óvónőként árasztotta maga körül a szeretet,
s most a Pegazus nyergébe pattanva szárnyal a Parnasszus csúcsa
felé. A gyöngyösi alkotó a pásztói Athéné Alkotó Kör egyik legújabb tagja. ( A Pásztói Hírlapban megjelent karácsonyi vers is az
ő múzsájának csókját dícséri. - a Szerk.)
Ő mutatkozik majd be költészetével 2008. április 24-én 16
órakor Pásztón, az Idősek Átmeneti Otthonában működő Zsigmond Király Galériában.
Akiket megérint G. Szabó Róza költészete, a helyszínen megvásárolhatják a verseit tartalmazó kötetét, melyet a költőnő szívesen dedikál az érdeklődőknek.
Az irodalmi estet nemcsak méltó környezetben, de méltó alkotótárssal együtt rendezi meg az Athéné Alkotó Kör, hiszen körünk
régebbi tagja, a szintén gyöngyösi Pataki Katalin fotóiból nyílik
kiállítás azon az esten. Pataki Katalin prózai írásait már ismerheti a közönség, de fotóival most először mutatkozik be Pásztón. Az
alkotó gyönyörű természetfotói mellett mindig a múlt értékeinek
megőrzését érezte fontos feladatának, s ez nem csak az írásaiban
, hanem fotói egy részén is látható. Most egy hagyatékban fellelt
igen értékes, faragott sakkfigurákat ábrázoló fotósorozatát tekinthetik majd meg a látogatók.
A kiállítás egy hónapig látogatható munkaidőben.

A pásztói óvoda, valamint általános iskola beíratkozások:
		
		

Általános iskolák:
Óvoda:		

2008. április 21-22.
2008. április 23-24.
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)

SPORT
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Sikeres téli felkészülés a Pásztói ULC-nél

Szép volt fiúk!

Az időjárás viszontagságai miatt tornatermi edzésekkel és teremtornákkal készültek a Pásztói ULC fiataljai a hamarosan kezdődőd tavaszi megmérettetésekre. A szakmai vezetés szeretett volna
minél több játéklehetőséget biztosítani számukra, ezért több rangos tornára is benevezte a fiatalokat A labdarúgó palánták meg is
hálálták a bizalmat mert számos tornagyőzelmet , érmes helyezést
és egyéni különdíjakat elnyerve örvendeztették meg klubjukat
A korosztályos tornákon nemcsak a játék színvonal és a küzdelem olykor magas
hőfoka ragadta magával az ifjú labdarúgókat, hanem a gondos rendezések is, amelyek úgyszólván ünneppé avatták a fiatalok
vetélkedéseit. A küzdelmek színvonalát és
kiegyensúlyozottságát az biztosította, hogy
a mindenkori részt vevők közel azonos játékerőt képviseltek mind a csapatjáték,
mind az egyéni teljesítményeket tekintve.
Jó volt látni-a szakmai munka rendszerességének, következettségének köszönhetően-,
hogy a pásztóiak szinte minden korosztályban, nemcsak méltó vetélytársai tudtak lenni a legjobbaknak, hanem tornagyőzelmeket is tudtak szerezni. Minden eredményről
nincs mód beszámolni, néhány kiugró teljesítményre azonban érdemes felhívni a focirajongók figyelmét.
Füzesabonyban, a Berze Kupa teremlabdarúgó tornán a 90-es születésű fiatalok
közül ezúttal: Prezenszki Péter, Vas Attila,
Tóth Attila, Dropka Ádám, Odler Dávid,
Gömbicz Gábor, Mucsina Zsolt és Nagy
Zsolt vettek részt.
Vallus Ferenc tanítványai Egert 1-0-ra,
Besenyőtelket 4-0-ra, Atkárt pedig 4-1-re
győzték le. A döntőben Gyöngyöstől 2-1re vereséget szenvedtek, és végül ezüstéremmel tértek haza. A torna legjobbja, egyben
gólkirálya is Nagy Zsolt lett. 5 találattal. A
már említett játékosokon közül ezen a tornán jó teljesítményt nyújtott Prezenszki P.,
Tóth A., Dropka Á., és Gömbicz G.
Az U 15-ös korosztály-Kobka Viktor-edző tanítványai - is harcba szálltak
Füzesabonyban.
A-Szlobodnyik Bálint, Neumann Gábor, Szöllősi Gergő, Bíró Bálin ,Molnár
Balázs, Balogh Bálint, Miczki Máté,Falusi
Marcell, Zsiga Tibor összeállítású csapat
csoport másodikként jutott tovább, Poroszló 2:0, Tápióság 1-2, Kisköre 4-1 s a bronzcsatában Felsőtárkány ellen 2-1 re nyertek. Ebben a korosztályban a torna legjobb,

egyben legeredményesebb játékosa -(5 találattal- Falusy Marcell lett. Rajta kívül Balogh Bálint és Bíró Bálint nyújtott még jó
teljesítményt.
Szép sikereként könyvelhetjük el az
U 11-esek -PULC A- Góliát kupán elért
bronzérmes helyezését is, de a legjobb teljesítményűk, szintén a füzesabonyi Berze
Kupához fűződik. A pásztóiak egyébként ebben a korosztályban két csapattal
is képviseltették magukat s többek között
olyan neves egyesületek ellen léptek pályára, mint a DVTK, Tiszafüred, Gyöngyös,
Bélapátfalva…
Négy csoportban lezajlott küzdelmek.
végén a PULC A csapata szerezte meg a
tornagyőzelmet , miután a döntőben 2-0ra győzték le Heves csapatát.
A siker a következők nevéhez fűződik::
Bagyinszki Valentin, Csépe Pier, Jakubovics
Patrik, Lipták Márton, Molnár Erik, Molnár
Máté, Nagy Milán, Péter Martin, Tóth Olivér, Zachar Markó, Pécsi Péter. A legeredményesebb gólvágó Csépe Pier lett 7 góllal.
Dorogon , a X. Roneco kupán
Bagyinszki Ferenc U 11-es korosztályos
csapata képviselte a Pásztói ULC-t.. Ők a
csoport küzdelmek során Pápát 2-0-ra és
3-0 ra győzték le, míg a Krúdy Góliátnál
kétszer 1-0 arányban bizonyultak jobbnak.
Az elődöntőben a Gyulai FC .-t verték 2-1re. A döntőbe jutásért a Rákosmente TKval szemben 1-1- re végeztek. Ezt követően
viszont büntetőrúgásokkal az RTK (4-3)
jutott a döntőbe. A PULC csapata végül
bronzérmes lett, miután a Krúdy Góliátot
2-1-re legyőzték.
A csapat szereplése minden dicséretet
megérdemel, hiszen hét mérkőzésből hatszor győztek, egyszer döntetlent játszottak,
a gólkülönbségük is imponáló volt (12-3).
Legjobb góllövőnek Bagyinszki Valentin és
Molnár Máté., bizonyult 3-3 találattal..
A tornán szereplő játékosok: Bagyinszki
Valentin, Csépe Pier, Jakubovics Pat-

rik, Lipták Márton, Molnár Erik, Molnár
Máté, Pécsi Péter, Tóth Gergő, Tóth Olivér,
és Zachar Markó.voltak
A Gyöngyösön megrendezett Téli kupa
tornán ugyancsak aranyérmet szereztek a
pásztóiak (1996. január 1-után született
labdarúgók) A PULC eredményei: Hatvan
2-3, Salgótarján 5-2, Gyöngyös II. 4-1.,
Gyöngyös I. 2-2. Itt a legjobb mezőnyjátékosnak járó címet Bagyinszki Valentin érdemelte ki. A legjobb góllövő Csépe Pier
lett 4 találattal.
A Jászberényben lebonyolított Euronics
kupa 97 labdarúgó tornáról is győztesen térhettek haza Bagyinszki Ferenc tanítványai.
Eredmények: Gödöllő 1-0, Tiszaújváros
2-0, JSE 1-2, Plutó 3-0.
Itt a PULC legeredményesebb góllövői: Péter Martin 3, Csépe Pier 2., Molnár
Máté 1 Molnár Erik 1 lettek.
A Balassagyarmat Város kupája elnevezésű tornán az U 15 korosztályú együttesük
ezüstérmet szerzett. Eredmények: Balassagyarmat I .3-4, Gödöllő 2-0, Szada 1-1,
Balassagyarmat II 2-1.
Ezen a tornán különdíjjal jutalmazták
Falusi Marcellt, aki öt találattal a legjobb
góllövőnek bizonyult. Házi értékelés szerint
ezúttal: Szlobodnyik Bálint, Tóth Krisztián, Bíró Bálint, Molnár Balázs. nyújtott jó
teljesítményt.
Az alközpont válogatásának U 12 tornáját is Balassagyarmaton bonyolították le
A PULC együttesét Adorján Zalán, Csépe
Richárd, Molnár Marcell és Kiss Ádám
képviselte, akik a nagybárkányiakkal alkottak egy csapatot. A különböző felkészültségű játékosokból álló Pásztó körzet csapata
váltakozó sikerrel szerepelt.
Eredmények: Salgótarján körzet 1-3.,
Rétság és Szécsény körzet 1-0., Balassagyarmat körzet 1-4.
Nógrád megye korosztályos válogatott
keretébe a PULC csapatából Adorján Zalán és Csépe Richárd került be.
-n-

Bencsik Gergely 2007. felnőtt és ifjúsági versenyzője
A húsvéti ünnepek előtti napon, március 22-én, Budapesten a Sportok Házában adta át a Magyar Siketek Sportszövetsége a 2007. év
legjobb hallássérült versenyzőinek járó díjakat. A nagyszabású eseményre meghívást kapott Bencsik Gergely asztaliteniszező is, aki
a Pásztói Asztalitenisz Club versenyzője. A tehetséges hallássérült
pásztói sportoló a díjátadáson hazánk legjobb férfi és ifjúsági versenyzőjének járó díját vehette át Nébald György olimpikonunktól,
a Fogyatékosok Nemzetközi Sportszövetségének elnökétől.
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Asztalitenisz hírek
Jól sikerült a Nógrád megye Egyéni Asztalitenisz Bajnoksága a
Pásztói Asztalitenisz Club számára. A férfi és ifjúsági mezőnyben
taroltak, de az újoncok mezőnyében is szereztek egy bronzérmet.
Külön öröm számukra, hogy a férfiaknál 24 induló közül Oravecz
Ferenc aranyérmet, Bencsik Gergely bronzérmet szerzett. A férfi
páros küzdelmeit az Oravecz Ferenc - Bencsik Imre páros nyerte,
a dobogó harmadik fokára a Bencsik Zoltán - Vankó Attila és a
Dudás Balázs – Bencsik Gergely pár állhatott. Ifjúsági korcsoportban sem találtak legyőzőre fiataljaik. Az aranyérmet Dudás Balázs,
az ezüstérmet Bencsik Gergely nyakába akasztották. Ifjúsági párosban is a Dudás Balázs – Bencsik Gergely pár bizonyult a legjobbnak. Kellemes meglepetés, hogy a szép számú újoncok mezőnyében a Pásztói AC ifjú reménysége Németh Bence élete első
versenyén bronzérmet szerzett.
Az NBIII-ról és a Nógrád megyei csapatbajnokságról legutóbb
decemberben számoltunk be. Azóta a következő eredményeket érték el a pásztói csapatok:
Pásztói AC I. – Lőrinci AC 6:12
		 Gy: Oravecz 4, Dudás 1, Oravecz-Bencsik I. pár
Pásztói AC I. – Balassagyarmati Dózsa DSE 9:9
		 Gy: Oravecz 4, Bencsik I. 2, Dudás 1,
		 Oravecz-Bencsik I. és Dudás-Berkes pár
Pásztói AC I. – Domoszló SK 10:8
		 Gy: Oravecz 4, Dudás 2, Bencsik I. 1, Berkes 1,
		 Oravecz-Bencsik I. és Dudás-Berkes pár
Pásztói AC I. – Pásztói AC II. 10:8
		 Gy: Oravecz 4, Berkes 2, Dudás 2, Bencsik I. 1, Oravecz-Bencsik I. pár
Pásztói AC I. – Hatvani Lokomotív SE 8:10
		 Gy: Oravecz 4, Dudás 1, Berkes 1, Bencsik I. 1, Oravecz-Bencsik I. pár
Pásztói AC II. – Hatvani Lokomotív SE 3:15
		 Gy: Bencsik Z. 1, Vankó 1, Csépe 1,
Pásztói AC II. – Salgótarjáni Petőfi DSE 6:12
		 Gy: Vankó 2, Bencsik Z. 1, Bencsik G. 1, Csépe 1, Vankó-Bencsik Z. pár
Pásztói AC II. – Hatvani ASE 5:13
		 Gy: Bencsik G. 2, Vankó 1, Bencsik Z. 1, Dudás B.-Bencsik G. pár
Pásztói AC II. – Pásztói AC I. 8:10
		 Gy: Vankó 3, Dudás B. 3, Bencsik G. 1, Dudás B.-Bencsik G. pár
Pásztói AC II. – Mátraszele ASE 8:10
		 Gy: Vankó 2, Bencsik G. 2, Dudás B. 1, Nagy 1,
		 Vankó-Nagy és Dudás B.-Bencsik G. pár
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Nemzetközi karate edzőtábor Pásztón

XIII.
PALÓC SAWADA GASSHUKU
A nemzeti ünnep előtti hétvégén, Pásztón karate sporto-

lóktól volt hangos a város, miközben a helyi Dózsa György
általános iskola nagyméretű tornatermében a japán Sawada
mester három nap során irányította a nemzetközi karate edzőtábor munkáját.
Az utóbbi évek rendszeres lebonyolítását követően ez a pásztói edzőtábor egyre nagyobb rangot vívott ki magának. Már az is
nagyszerű elismerést érdemel a rendezőknek, hogy ezúttal is sikerült a pásztói edzőtábor vezetőjének felkérni a japán származású
Kazuhiro Sawada 7 dan-os JKA nagymestert. Idén mintegy 300
karatéka vett részt az edzéseken, melyek nagyon magas színvonalúak voltak. Az edzőtábort Sisák Imre a város polgármestere üdvözölte és megköszönte a nagymester színvonalas látványos oktatási
módszereit, de elismeréssel illette Krepsz Jánost a Magyar JKA Karate Szövetség Elnökét, Józsa Barnabást a Palóc Karate Szövetség
elnökét a helyi Lőrik Csabát, a tábor szervezőjét, aki egyben a Palóc Karate Szövetség technikai vezető szerepét is betölti.
A polgármester hangsúlyozta, hogy a mai korban nagy szerepe van a karaténak a fiatalok és felnőttek nevelésében és kiemelte
a kiváló eredményeket, amelyet a 27 éves múlttal rendelkező helyi
Shotokan Karate Klubban a pásztói versenyzők az elmúlt évek során elértek.
Az eseményt követően Lőrik Csabától megtudtuk, jövőre
újra megszervezik a ma már nemzetközi rangra emelkedett karate
edzőtábort.
Az edzőtábor kiemelkedő eseménye volt a záróbankett, ahol
egyebek között átadták a Palóc Karate Szövetség legeredményesebb versenyzőjének járó sportágat ábrázoló díszszobrocskát, melyet Scheili Eszter válogatott eb érmes karatéka vehetett át..
A banketten megjelent és köszöntőt mondott Bartus László Polgármesteri Hivatal osztályvezetője, majd a zenetanárokból
és amatőrökből álló AKKORD fúvós kisegyüttes élményszámba
menő zenei műsorral kedveskedett a megjelenteknek. Végül a helyi Csibe cukrászda a Palóc Karate Szövetség a Pásztói Shotokan
Karate Klub és a Magyar JKA Karate Szövetség emblémájával, valamint a nagymester fényképével ellátott hatalmas tortáját fiatalok
és felnőttek nagy örömére Sawada és Krepsz mesterek vágták fel.
ZJ

13 forduló után a következő képen néz ki a tabella:
1. Gyöngyöspata SK
2. Gödöllő EAC
3. Bátonyterenye VASK
.
7. Pásztói AC I.
.12. Pásztói AC II.

13
13
13

12
11
10

0
1
0

1
1
3

171 : 63
162 : 72
133 : 101

24
23
20

13
13

4
0

3
0

6 117 : 117
13 58 : 176

11
0

Pásztói AC III. – Balassagyarmati Dózsa DSE II. 8:10
		 Gy: Nagy 3, Csépe 2, Ispán 2, Csépe-Nagy pár
Pásztói AC III. – Vámosmikola 4:14
		 Gy: Ispán 2, Karlikov 2,
Pásztói AC III. – Szerva SE Szécsény 5:13
		 Gy: Csépe 2, Nagy 1, Karlikov 1, Csépe-Nagy pár

Köszönjük :

7 forduló után a tabellán elfoglalt helyezés:
4. Pásztói AC III.

7

4

0

3

72 : 54

8

Kérjük a sportágat kedvelő és egyesületünkkel szimpatizáló
embereket, hogy adójuk 1%-ával támogassanak bennünket!
Adószámunk: 18636299-1-12
Köszönettel: a Pásztói AC elnöksége

Sisák Imre Polgármesternek,
Pásztó Város Önkormányzatának., Baumit Kft-nek,
Aktiv I .Kft-nek, Verebélyi Józsefnek, Csibe cukrászdának,
Siéna-Ker Kft Bútorboltnak,
Polytechnik Hungária Kft-nek
CSOM 98 Kft-nek., Vár-Tech
Kft-nek és a Pásztói Dózsa Gy.
Ált.iskolának, hogy rendezvényünket támogatták
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Hóvihar nehezítette a tájékozódásukat

Helytálltak HUFEZE-Bauton versenyzői
Mátrakeresztes-Kaszab rét térségében, március 22-23-án Sisák Imre polgármester fővédnöksége mellett - bonyolította
le a Salgótarjáni Dornyay SE a III. Nógrád Grand Prix nemzetközi részvétű kétfutamos tájfutóviadalt, melyen ott voltak a
HUFEZE-Bauton sportolói is.
Az első futamot majdnem keresztül húzta a helyszínen, több
órán át tartó hóvihar, melyről Pásztón, illetve Gyöngyösön még
mit sem tudott a sporteseményre igyekvő versenyző. A téves időjárás jelentés miatt Miskolc, Nyíregyháza, Budapest, Eger, Szolnok, Zalaegerszeg és Kassa tájfutói több gépjárművel, autóbusszal,
mintegy nyolcvanan (!) útközben a 15 cm-es hóban rekedtek.
A végül is „brutális” időben lebonyolított első futamon F 5o
kategóriában az országos ranglistavezető Harkányi Csaba előtt
meggyőző fölénnyel tudott nyerni a pásztói Zentai József.
Ezúttal Nagy Antal is sikeresen teljesített. Ő a nyílt kategóriában
került fel a dobogó harmadik fokára, míg a felnőttek II. osztályú
mezőnyében klubtársai közül Hugyecz Zoltán a 4., Reviczki Zsolt
a 6-ik helyen érkezett célba.
Másnap már napsütés, de még komoly vastagságú hólepel fogadta versenyzőket, mely továbbra is igen nehéz tájékozódási feladat elé állította a futókat.
A zárófutamon a célegyenes előtt nagyot tévedett Zentait, pár
másodperccel ugyan megelőzte a volt válogatott, többszörös országos bajnok egri Honfi, de a pásztói tájfutó így is -két futam ös�szesített időeredménye alapján- nagy fölénnyel lett az idei Nógrád
Nagydíj kategóriagyőztese.
Klubtársai közül a rossz rajtidőt -első induló- kifogó Hugyecz
Zoltán remekelt, második helyen érkezett célba, mely a keresztbeverések folytán összetettben az igen értékes második helyezést jelentette számára. Reviczki Zsolt is jól futott, ötödikként ért célba
és végül összetettben a negyedik helyen zárt. Nagy Antal második
napon már lecsúszott a dobogóról, de összetettben elért negyedik
helyezése így is dicséretre méltó.
A nagyszabású nemzetközi tájfutóviadalon Sisák Imre polgármester távollétében dr. Becsó Károly alpolgármester-korábban ő
is tájfutott- és Stuller András Mátraszentimre polgármestere adta
át győzteseknek járó tiszteletdíjakat, érmeket és a támogatók által
felajánlott értékes különdíjakat.
Pásztóiak közül különdíjas elismerésben részesült az e napon
54.-ik születésnapját ünneplő Zentai József is.

III. Nógrád Grand Prix kétfutamos nemzetközi tájfutóviadal végeredménye:
Felnőttek II. o kategória (19 induló): 1. Uhlir Péter Zalaegerszegi TC 75:45 perc 2.Hugyecz Zoltán 91:20 3. Kotolics János
HBSE Nyíregyháza 94:14 4. Reviczki Zsolt 95:39
F 50-54 évesek B kategória: 1. Zentai József 78:10 perc 2. Kiss
Tibor Futárok SC 102:08 3. Kocsis László Futárok SC108:25
Nyílt kategória 1. Konrád Csaba Gyöngyös 42:06
4. Nagy Antal 73:24

Sport turmix
Sakk: Városunk két együttessel vesz részt a bajnoki küzdelmekben. A „nagy csapat” az NB II-es bajnokság egyik részvevője. Ők
hét forduló után a nagynevű fővárosi Statisztika együttese mögött
az eddig begyűjtött 45 ponttal a 9-ik helyet foglalják el
A második csapatukat a Heves megyei bajnokságban szerepeltetik.
Itt négy fordulót követően az ötödik helyen várják a folytatást.
Kézilabda: Már javában folynak az Adidas nevével fémjelzett felmenő rendszerű kézilabda gyermek bajnokságok
A megyei küzdelmekben a Dózsa iskola Herkules DSE együttese
több korcsoportban is képviseltette magát. A részvevő csapatok ezúttal oda-visszavágó alapon küzdöttek meg egymással
Eredmények: V. korcsoport (1996-ban született lányok)…3. Herkules DSE • VI.kcs.fiúk (1995 szül.)…3. Herkules DSE VII.kcs.
(1994 szül.) lányok: 1. Beszterce DSK Salgótarján 2. Herkules
DSE Pásztó 3. Rétság Ált Isk. fiúk …3. Herkules DSE
VIII:kcs. lányok (1993 szül.). …4. Herkules DSE
Kosárlabda: Felsőházi rájátszásban szerepelnek. A Pásztói Szabadidő SE férfi kosárlabdázói kivívták az NB II. C csoportban a felsőházi rájátszás jogát. Eddig három nyert találkozó és nyolc vereség
mellett a 9-ik helyén állnak.
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