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Utazás a Mátyás kori reneszánsz történelembe

Múltidéző Zsigmond Nap a Mátra alján

Kegyesek voltak az égiek az április 27-én ünneplő pásztói sokadalomhoz, amely az - elmúlt évi jubileumi kavalkád sikerét
hagyománnyá emelve - ismét a megújult Romkertben adott egymásnak színpompás randevút. Ezúttal elsősorban nem a települést 601 éve városi rangra emelő Zsigmond király volt a jelképes vendég, hanem az éppen 550 esztendeje trónra lépett Hunyadi
Mátyás és annak reneszánszt idéző kora. Nem is akár hogyan, hiszen még talán soha sem fordult elő a város történetében, hogy
Sisák Imre polgármesterrel az élen egyszerre több százan öltsenek korhű jelmezt a nagy nap tiszteletére. Az óriási érdeklődéssel
kísért és remekül szervezett program a művelődési ház dolgozóit, az önkormányzatot és a remeklő fellépőkön túl, elsősorban a
kicsiket felkészítő pedagógusok odaadását dicséri.
Az ünnepi szentmise után kicsik és nagyok a letűnt történelmi korokat idéző ruhákban vonultak fel a város utcáin. A programok zömét természetesen a reneszánsz
ihlette, melyre az óvodások és az iskolások
már a farsang óta nagy izgalommal készültek. Felvonultak az udvarhölgyek, a „fekete
sereg” vitézei, apródok, páncélba öltözött
vitézek. A polgármester sem maradhatott ki a kavalkádból, így ezen a napon az
Egri Vitézlő Mesteroskola Hagyományőrző
Egyesülettől kapott főbírói dolmányban és
darutollas fövegben fogadhatta Mátyás király megerősítő kiváltságlevelét átadó királyi követet. Sisák Imre rendhagyó történelmi köszöntőjében elmondta, hogy 1461.
szeptemberében Hollós Corvin Mátyás – a
csehek ellen viselt felvidéki hadjárata közben - egy hetet töltött a városban, melynek
Zsigmondtól kapott kiváltságait 1476-ban
kelt pátensében meg is erősítette.
„Matias Rex - alias Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia,
Ladoméria , Szerbia Galícia és Horvátország királya, Krisztus valamennyi jelenlegi és jövőbeli hívének , aki jelen sorokat olvassa avagy hallja üdvösséget kíván
valamennyiünk üdvözítőjében.
„Mindenkinek, aki a jelenben és jövőben él ezúton kívánjuk tudomására hozni,
hogy Mi - miként uralkodásunk kötelezettségeiből fakadó tisztünk megkívánja, hogy
alattvalóink békés nyugodt zavartalan életének örvendjünk a boldogult emlékezetű
Luxemburgi Zsigmond császár 1407-ben kelt királyi passzusait – aki elődünk vala
Magyarország trónján – megerősíteni kívánjuk.
Mindez szerint, akik a Hevesújvár vármegyében lévő Pásztó nevű mezővárosban
lakoznak, ugyanazon mezővárosban alapított Boldogságos Szűz Mária kolostor pásztón lakó népeinek jobbágyainak, illetőleg azoknak, akiket a jövőben ott kívánnak letelepíteni – olyan szabadságjogokkal éljenek és azokat minden ellenkezés nélkül visszavonhatatlanul élvezzék, melyet bármiféle bíró, akármilyen rendű rangú ember, akár
világi akár egyházi, senki rendelkezése folytán személyében fogva ne tarthassa, vagy ne
akadályozhassa, vagyonában és javaiban meg ne károsíthassa, bíróság elé ne állíthassa, csak amennyiben a panaszosok előzőleg már törvényes úton eljártak a peres ügyeket
illetőleg pásztó mezőváros mindenkori bírája és esküdt telepesei előtt.
Végezetül pedig mind ők mind valamennyi utóduk mostantól fogva legyen boldog
birtokosa mindannak a kegynek , szabadságnak, kiváltságnak és előjognak, amellyel
Buda nevű szabad királyi városunk és annak valamennyi lakosa él, amelynek boldog , kitüntetett birtokosa. Ezen ügy emlékezetéül és örök biztosítékául bocsátjuk ki
jelen megerősítő kiváltság levelünket – ellátván azt hiteles függő pecsétünkkel Pásztó
említett népei és örökösei számára.
Buda, az Úr 1476. esztendejében”
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Ezen – a történelem viharai során elveszett - oklevélre a kiváltságokat szintén
megerősítő II. Ulászló, majd I. Lipót is
utalt uralkodói passzusaiban.
A nagy közönségsikert arató történelemidézés után a gárdonyisok, a dózsások
és az óvodások adtak megkapóan szép műsort a közönség legnagyobb örömére. A
bátonyterenyei művészeti iskolások is kitettek magukért, hiszen Mátraházi Tamás
szerző és rendező jóvoltából Mátyás meséket elevenítettek meg valódi reneszánsz
muzsika kíséretében. Ezt követően az Őszirózsa nyugdíjas klub és a Rozmaring népdalkör sajátkészítésű ruháiban és műsorában gyönyörködhetett a nagyérdemű.
Miközben a romkert illusztris színpadán peregtek az események, addig a kirakodóvásár mellett, 1200 éhes szájra mérve
rotyogott a kondérokban a reneszánsz korabeli éteksor. A ínycsiklandó és térítésmentesen elfogyasztható ebédért a Forstner Antal
baráti társaság vállalt védnökséget, a sokadalom legteljesebb megelégedettségére. A
szintén jelmezbe öltözött szakácssereg, városszerető vállalkozókból, rendőrkapitányból, orvosokból, mérnökökből, erdészekből
és közgazdászokból verbuválódott, akik a
csülkösbab, kakasüstöny, csülöküstöny, valamint szarvasáldosa receptjét régi írások és
receptek alapján sikerítették pompázatosra.
Az ebéd után még számos programot tartogatott a nevezetes nap, hiszen
harci bemutató, reneszánsz gyermek játszóház, középkori fegyvermustra, komédiások seregszemléje, zenészek korhű

muzsikája, tűzzsonglőrök, zászlósok mutatványa lés jelmezesek tánca színezte a
fergeteges nap palettáját. Nem maradhatott ki a Muzsla Néptánc Együttes produkciója sem, melyet kiválóan egészített
ki a Szabó Zoltán pásztói költő „Igazságos Mátyás Király” című darabja, melyet a művészeti iskola növendékei vittek színre. Még a fővárosból elhozták a
Mare Temporis Alapítvány fiatal színjátszói a „Királyi audencia” című darabot,
ami igazi koronát tett a valóban királyira
sikeredett napra.

Köszönetnyilvánítás

a Múltidéző Zsigmond Nap szervezőjének,közreműködőinek és
támogatóinak a rendezvény sikeres megvalósításáért
Szervező:
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Közreműködők:
Óvoda, Dózsa György és Gárdonyi Iskola gyermekei, nevelői, MI Színjátszók,
Művészeti Iskola tanárai és növendékei, Bátonyterenyei Színjátszók, Muzsla
Néptáncegyüttes, Nők a szebb jövőért Egyesület, Rozmaring Népdalkör, Őszirózsa
Nyugdíjasklub, Szalai István és családja
Támogatók:
Nemzeti Kulturális Alap
Pásztó Város Önkormányzata
Sisák Imre polgármester
Káposzta Csaba önkormányzati képviselő
Szabó Zoltán költő
Főzőcsapat:Bodrogi István,Bognár Zsolt,Bognár Károly,Csépe Tihamér,Forstner
Antal,Füzér Csaba, Füzér Tamás,Herczeg Béla,Szabó Lajos, Veres Róbert
Vállalkozói támogatók:
Tóth László,Alapi János, Vraskó István, Plecskó Péter, Habók Zsolt,, Borbás Enikő,
Vígh István, Percze Péter,Szalkai Gyula, Gubola Zoltán, Szőke László
Városgazdálkodási Kft.
Városi Rendőrkapitányság
Polgárőrség
Pásztói TV és VÁR TV
Pásztói Hírlap
Nógrád Megyei Hírlap
Szuperinfo
Rikkancs Hírújság
Pásztói Múzeum
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Tavaszi palóc hagyományok: Pünkösdölés

„Áldott legyen Pünkösdnek ünnepe”

Pünkösd napját régen sokféle szokás kísérte. A pünkösdölő,
pünkösdi királynéjárás azonban az egyetlen, mely dallamokkal
együtt maradt fenn. A pünkösdnek jeles napján szentlélek Isten
küldötte..., Elhozta az Isten piros pünkösd napját/Mi is meghordozzuk királykisasszonykát, Mi van ma, mi van ma, piros pünkösd napja/Holnap lesz, holnap lesz a második napja, Mondjunk
dicséretet a Szűz Máriának és hasonló kezdetű népdalaink a húsvét utáni 50. naphoz kapcsolódó gazdag zenei hagyományról tanúskodnak. A szokás a keresztény egyház egyik fő ünnepe, neve
is a görög ötvenedik (pentekosztész) szóból származik. Az egyház
tanai szerint Jézus mennybemenetelét követően a Szentlélek ezen
a napon szállt le az apostolokra. Ahogyan a bukovinai székelyek
(akiknek hagyományait Rajeczky Benjamin is gyűjtötte és vizsgálta) énekelték ilyenkor: A Krisztus szépen felméne/A mennyei dicsőségbe...
A pünkösdölőt kis népi színjátéknak is nevezhetnénk, melyben együtt van ének, tánc és próza, s a keresztény elemek mellett
a pogány magyarság hagyományai is megőrződtek benne. A pünkösdölők dallamainak egy része a gyermekjátékokhoz hasonlóan
egyszerű szerkezetű, más része régi szentének. A modern népzenei és néprajzi gyűjtések Északnyugat-Dunántúlon, az Alföldön
és nem utolsó sorban vidékünkön, a Palócföldön még a 20. században is virágzásában találták e szokást. A 17. században még
Erdélyben is megvolt, ott azonban mára már inkább csak emléke
őrződött meg. Az alföldi területek közül kiemelkedik Tápé, ahol
Rajeczky Benjamin szintén fontos gyűjtéseket végzett, főleg az
egyházi népének terén. A pünkösdölést manapság több helyen újból fölélesztették.

A szokás úgy zajlott, hogy kislányok egy közülük kiválasztott
királynővel jártak házról-házra köszönteni, úgy hogy a királynőt
a többiek közrefogták. A kis királynő nem vett részt az éneklésben, sőt beszélnie, nevetnie sem volt szabad, aminek hátterében
ma már nem ismert próbatétel állhat. Általában fejét is letakarták
egy kendővel, vagy fátyollal, vagy kifeszítettek fölé egy kendőt.
Mivel a szokás egyben jókívánságok sorolása, a régiek úgy hitték,
azért nem nevethet, hogy hasson a varázslat. A lányok az éneklésen kívül mondókaszerű szövegekkel különböző „varázslásokat” is
végeztek: pl. mutatták és mondták, hogy „ekkora legyen a kendtek
kendere!” A kiskirálynét e szerencsekívánó mondóka kíséretében
magasba emelték.
A pünkösdölő szövegek általában kiemelik a királyné égi tisztaságát: „a mi királynénkat nem is anya szülte, a pünkösdi harmat
rózsafán termette”. A pünkösdi rózsa említése is gyakori a szövegekben. Ilyen pl. a következő: Jól megfogd, jól megfogd/A lovamnak szárát, Ne tipodja, ne tipodja/A pünkösdi rózsát!
Játék közben a lányok is rózsaszirmokat szórtak szét, s a királyné koszorúja is rózsából készült. A rózsaszirmokat a lányok éneklés
közben Hintsünk virágot az Isten fiának szöveggel szórták szét. Az
ünnep természetes tartozéka még a zöld ág is, sőt régen egyes helyeken ekkor állították föl a májusfát. Az énekes pünkösdölés szokás legközelebbi megfelelői Nyugat-Európából főleg német területről ismertek, de valamilyen egyéb, nálunk is ismert pünkösdi szokás
(pl. az ügyességpróbákkal egybekötött pünkösdi királyválasztás)
minden keresztény népnél volt illetve van ma is. A lányok énekes
pünkösdölését általában az alábbi szövegű jókívánság zárta: Az Isten
áldása/Szálljon a házakra, Mint azelőtt szállott az apostolokra!
Tari Lujza

Városunkban tanácskozott a magyar tűzoltóvezérkar Pásztói értékek
A hazai tűzoltó társadalom szinte teljes vezérkara képviseltette
magát azon a tanácskozáson, melynek április közepén Pásztó városa
adott otthont. A városházán a Magyar Tűzoltó Szövetség országos
tanácskozásán megjelent 19 megye képviselőit, a minisztérium és
a tűzoltó szervezetek küldötteit házigazdaként és alelnökként Sisák
Imre köszöntötte. A település polgármestere előszavában és hozzászólásában kiemelte a különböző tűzoltó szervezetek összefogásának
szükségességét, valamint a szövetség állami finanszírozásának problémakörét. Hangsúlyozta, hogy az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság törekvéseinek megfelelően, az önkéntes tűzoltóságoknak szerepükhöz és feladataikhoz méltóbb elbánásban kellene részesülniük a szaktárca részéről.
A tanácskozáson a részvevők meghallgatták és elfogadták Magyar Tűzoltó Szövetség tisztségviselőinek beszámolóit és a közeljövőre
vonatkozó munkaterveket. Hangsúlyozták, hogy a szövetségben törekedni kell a hivatásos, az ifjúsági és az önkéntes tagozatok munkájának hatékonyabbá tételére, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére, valamint az egyesületek felszereltségének korszerűbbé tételére.

Megújult az oskolamester háza

Volt egy vágy. – Szépítsük meg az oskolamester házát! Jött
egy ötlet. – Hívjunk segítséget! Ez a segítség pedig megérkezett
a Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola diákjainak képében.
Április utolsó hetében a magasépítő technikus hallgatók gyakorlatvezető tanárukkal és mi, a múzeum dolgozói nagy munkába
fogtunk. Kimeszeltük a kis házikót kívül-belül, amely mára újra
szinte régi fényében tündököl.
Köszönettel tartozunk a fiúk – Berkes Ádám, Bodonyi László,
Bodor Tamás, Puszta Antal, Somoskői Mátyás, Zsidai András- és
tanáruk -Milák Béla- szakmunkás segítségéért.
Zentai Evelin
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Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot ír ki

a Pásztói Városgazdálkodási Kft. ügyvezetői feladatainak
– munkaviszony keretében történő –
ellátására
A Városgazdálkodási Kft. fő feladata:
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás gazdaságos biztosítása; az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelése, a közfoglalkoztatás lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása.
Feladatai különösen:
- a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás gazdaságos biztosítása,
- az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelése,
- a közfoglalkoztatás lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása /pályázatok benyújtása, közfoglalkoztatás megszervezése, lebonyolítása, stb./
- parkfenntartás, zöldterület gondozás,
- közterület tisztántartás,
- városi temetők kezelése.
Alkalmazás feltételei:
- műszaki vagy gazdasági /pénzügyi/ felsőfokú iskolai végzettség,
- legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet.
Előnyt jelenthet: a helyismeret, idegen nyelv ismerete, határozott fellépés, jó tárgyaló- és szervezőkészség, valamint vezetői tapasztalat.
Pályázat tartalmazza:
- az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványokat vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát,
- az eddigi munkahelyeket, beosztásokat és referenciákat ismertető szakmai önéletrajzot,
- a munkavégzésre vonatkozó elképzeléseket, valamint a társaság tevékenységére irányuló szakmai koncepciót,
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az ügyvezetői tisztség megbízatását elfogadó nyilatkozatot,
- összeférhetetlenségre nyilatkozatot arról, hogy az ügyvezetői feladatok ellátásának nincsen a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvényben megjelölt akadálya,
- írásbeli hozzájárulást ahhoz, hogy a pályázati anyag az elbírálásban résztvevőknek kiadható és ebből a célból részükre sokszorosítható.
Díjazás: a Képviselő-testület határozata szerint, de az erre vonatkozó elképzelést a pályázatban tájékoztatás céljából meg kell jelölni.
Ügyvezetői megbízás időtartama: várhatóan 2008. június 1-től 2009. december 31-ig 3 hónap próbaidő kikötésével.
Munkavégzés helye: Pásztó
Jelentkezés módja: a pályázatokat ajánlott postai küldeményként kell megküldeni „Városgazdálkodási Kft.” jelige feltüntetésével legkésőbb 2008. május 20 -ig Pásztó Város Polgármesterének címezve /3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35./.
A pályázatokról Pásztó Város Képviselő-testülete 2008. május 31-ig dönt.

Felhívás a benesi dekrétumok sérthetetlensége elleni tiltakozásra
A Magyarok Világszövetsége Nógrád Megyei Szervezete csatlakozott a Benes-dekrétumok sérthetetlenségéről szóló szlovák nemzeti
tanácsi (SZNT 2007. évi 1487. számú) határozat ellen 2008. április 19-re meghirdetett tiltakozási naphoz.
Ennek keretében az Európai Unió Parlamentjéhez címzett petíciót támogató aláírásokat gyűjtött, illetve április 19-én, szombaton
délelőtt 10 órai kezdettel Balassagyarmaton, Bátonyterenyén, Pásztón, Salgótarjánban, Szécsényben és Szurdokpüspökin a polgármesteri hivatal előtt tiltakozó gyűlést tartott. A tüntetés szervezői a petíciót átadták és az aláírásgyűjtő ívek másolatát bemutatták a
település polgármesterének vagy megbízottjának, hogy tiltakozásunkat hivatalos ülésen ismertesse az önkormányzati képviselőtestülettel. Akciónkat Bátonyterenyén az Országos Trianon Társaság Bátonyterenyei Csoportja szervezte.
A világméretű tiltakozás szervezői a petíciót 2008. április 22-én adták át Brüsszelben az Európai Unió Parlamentje képviselőjének.
Felhívjuk megyénk lakosságát, aláírásával és részvételével erősítse a szlovákiai magyarság jogai melletti kiállásunkat, a magyar nemzeti összetartozás tudatát!
A Magyarok Világszövetsége Nógrád Megyei Szervezete
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E B O L T Á S
Mátrakeresztes
Tájékoztatom az ebtartókat, hogy a 41/1997. (V. 28.) FM. rendelet értelmében kötelesek
- minden három hónaposnál idősebb ebet 30 napon belül,
- első oltást követő 6 hónapon belül,
- ezt követően évenként
saját költségére az állatorvossal veszettség ellen beoltatni. A 3 hónapos kort elért ebek védőoltása egész évben folyamatosan történik.
Mátrakeresztes városrészben a veszettség elleni szervezett pótoltás
Időpontja: 2008. május 8. (csütörtök)14.00 -15.00 óra között Helye: Kultúrház épülete előtt
Az oltás díja: 2500,-Ft. féregtelenítéssel együtt/eb
Tartás helyén történő oltás esetén, az oltás napján: 2.800,- Ft. féregtelenítéssel együtt/eb
Az oltást elmulasztó ebtartó az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 113. §-a értelmében,
„Állatbetegségek elleni védekezés elmulasztása” szabálysértés miatt 50.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Pásztó
Tájékoztatom az ebtulajdonosokat (ebtartókat), hogy a 41/1997. (V. 28.) FM. r. értelmében kötelesek
- minden három hónaposnál idősebb ebet 30 napon belül,
- első oltást követő 6 hónapon belül,
- ezt követően évenként
saját költségére veszettség ellen az állatorvossal beoltatni.
Pásztó városában az ebeket az eb tartási helyén, előzetes egyeztetés alapján vagy a helyi állatorvosok rendelőiben lehet beoltatni az alábbiak szerint
2008. április 01-május 31 között folyamatosan.
Dr. Boros Imre: Pásztó, Kossuth u. 34.
Hétfő: 		 10.00-12.00 és 16.00-18.00 • Szerda:

10.00-12.00 és 16.00-18.00 • Péntek: 10.00-12.00 és 14.00-16.00

Dr. György Zsolt: Pásztó, Vasút u. 15.
Kedd: 15.00-17.00 • Csütörtök: 15.00-17.00 • Szombat: 9.00-10.00
Az oltás díja:
- rendelőben történő oltás esetén: 2.800,- Ft féregtelenítéssel együtt/eb
- tartás helyén történő oltás esetén: 3.300,- Ft féregtelenítéssel együtt/eb
Az oltást elmulasztó ebtartó az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 113. §-a értelmében,
„Állatbetegség elleni védekezés elmulasztása” szabálysértés miatt 50. 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

ÜGYFÉLFOGADÁS
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2008./IV.1./ rendelete
a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről szóló 20/2007. /IX.28./ rendelete módosításáról
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény
16. § /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás, illetve a 35. § /2/ bek. c./ pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről szóló 20/2007. /IX.28./ rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § Okmányirodai ügyfélfogadási rend:
Hétfő			
Kedd			
Szerda			
Csütörtök		
Péntek			

8.00 – 17.00 óráig
8.00 – 16.00 óráig (csak előjegyzésbe vett ügyfelek részére)
8.00 – 16.00 óráig
ügyfélfogadás nincs
8.00 – 12.00 óráig (csak előjegyzésbe vett ügyfelek részére)

Ez a rendelet 2008. április 1-jén lépett hatályba.
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Vidékfejlesztés új alapokon
Magyarország Európai Uniós tagságát követően igen nagy mennyiségű és sokszor teljesen ismeretlen, új adatokat és információkat hallhatunk és olvashatunk, amely nem mindig érthető. Ez nem az Ön hibája, mivel a hazai fejlesztési rend-szerünk
majdnem teljesen átalakult. Az elmúlt időben bizonyára az egyik ilyen „fehér holló” lehetett a kistérségben zajló LEADER
program is. A „hagyományos” fejlesztési politika átalakítása érdekében született meg az Európai Unió LEADER programja. A
LEADER az Európai Unió egyik legsikeresebb Közösségi Kezdeményezése, melyet az is mutat, hogy a prog-ram második szakaszában (1994-1999), több mint 1000 vidéki térségben 100 ezer munkahely jött létre.
A magyarországi kísérleti
LEADER programnak (20012002) célja volt, hogy segítse az
EU LEADER tervezésére való
felkészülésünket.
Valamint,
hogy az Európai Unió támogatásával 2004-től induló LEADER
programba, minél több térség
tudjon bekapcsolódni a kistérség fejlesztés újszerű formájába
és lehetőségébe. Mára Magyarország kistérségei a har-madik,
valós megmérettetésű „versenyszakaszba” léptek. A 2007 és
2013 közötti vidékfejlesztési
források megszerzésére 167 Helyi Vidékfejlesztési Iroda, 117
helyi közösség megalakulását
rögzítette, melyek 2534 vidéki település területét fedik le,
megközelítőleg 4,7 millió érintett vidéki lakossal. Ebből 96
helyi közösség előzetes fejlesztési vázlatát fogadták el, Ők kaptak lehetőséget arra, hogy Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájuk
(HVS) készítését megkezdjék.
Ezek között vagyunk mi is.
A kistérségben 114 alapító tag - önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek
- összefogásával alakult meg a
pásztói kistérség 25 települését és Galgagutát magába foglaló Cserhátalja Helyi Közösség.
Feladata, hogy 2008. júniusáig az alapítókból álló Tervezést
Koordináló Munkacsoport segítségével és operatív munkájával készítse el a 2013-ig szóló
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát. Ez a terv az Új Magyaror-

szág Vidékfejlesztési Programja
III. (5.000 fő alatti települések)
és IV. (10.000 fő alatti települések) intézkedéscsoportjaihoz
kapcsolódva elkülönítetten biztosít forrásokat a helyi közösségek által felvázolt, az egyedi
adottságokra építő tervek megvalósítására.
Magyarországon jelenleg 96
kistérség versenyzik a majdan
LEADER, vagy a jóval alacso-

nyabb fejlesztési forrásokat elnyerő Vidékfejlesztési Közösség
címek megszerzéséért. Ez ideális esetben a Cserhátalja Helyi Közösség részére, számunkra - 5 éves időszakra - 1.022
millió Ft forrás megszerzését
jelent-hetné. A kistérségi stratégiát, tervezői munkacsoport
készíti elő - a Földművelési és
Vidékfejlesztési Minisztérium

által előírt minőségben és határidőre- és a taggyűlés fogadja
el. A helyi közösség elnöke Szilágyi Albert Héhalom település
polgármes-tere, alelnökei Sisák
Imre Pásztó város polgármestere és Dr. Hajas Pál a kozárdi
Agroservice gazdasági csoport
vezetője, gyakorlott EU-s szakember. A tervezői munkacsoportban a kistérség jelentősebb
önkormányzatai, vállalkozói és

va meghatározta az akcióterület fejlesztésének fő irányait
(prioritásait) és az ahhoz kapcsolódó intézke-déseket. Rövid idő alatt összegyűjtötte
az ezekhez illeszkedő komplex kistérségi projektjavaslatokat. Ezek feldolgozása, illetve
a tervezett projektekhez kapcsolható lehetséges források
beazonosítása és a kistérségi
forrás elosztás tervezése most
van folyamatban. A tervek szerint május végére a Cserhátalja
Helyi Közösség olyan komplex
kistérségi terv birtokába kerüla szükséges munkák jó minőségű elvégzése esetén-, amely átfogóan tartalmazza a kistérség
helyzetét, fejlesztési irányait és
tervezett projektjeit, mely alapul szolgálhat az elnyert források pályáztatásához.
Az FVM bírálata után
csoportunk megnyerheti a
LEADER minősítéshez köthető, számunkra tervezett 1.022
m Ft-ot, mely forrás lehetőséget biztosíthat a mezőgazdasági
és vidékfejlesztési projektek egy
részének 2013-ig történő megcivil szerve-zetek képviselői, a valósításához.
kozárdi Agroservice csoport,Pásztói Kistérség Többcélú Tár- Információ:
sulásának szakemberei, vala- Pásztói Kistérség
mint a Helyi Vidékfejlesztési Többcélú Társulása
Iroda vezetője vesznek részt.
3060 Pásztó, Nagymező út 3.
Jelenleg HVS tervezőmun- 32-563-180, 32-563-184
kánk harmadik szakaszába léptünk. Eddig a tervezői munkaMészáros Sándor
csoport elkészítette a kistérség
térség- és vállalkozásfejlesztési
helyzet-elemzését, erre alapozmenedzser

Tanácsadói szolgáltatások: cél a sokoldalú informáltság
Az információforrások sokfélesége miatt sok gazdálkodó nem
képes a munkájához és az üzleti tevékenységéhez szükséges információkhoz külső segítség nélkül hozzájutni. A mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók számára különösen fontos olyan információk és ismeretek megszerzése, amelyek a rendeletekben előírt
üzemvezetési követelményekkel, a jó mezőgazdasági és ökológiai
állapot fenntartásával, illetve a munkahelyi biztonságra vonatkozó
közösségi előírásokkal kapcsolatosak.
Ezért az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében, annak egyik projektjeként, lehetőségük van a gazdálkodóknak szakképzett, az adott témát jól ismerő szaktanácsadók tanácsait
kérni annak érdekében, hogy szakmai döntéseik kellően megalapozottak legyenek. Így a magyar agrárvállalkozások versenyképessége,
teljesítménye növekedhet, továbbá a gazdálkodó a fenntartható gazdálkodás követelményeit is teljesítheti, valamint előmozdítható a vidéki térségek adaptációs képessége és népességmegtartása is.

A támogatást olyan szaktanácsadási szolgáltatások esetén vehetik
igénybe a mezőgazdasági termelők és az erdőgazdálkodók, amelyek gazdaságuk összteljesítményének javítására, a jó mezőgazdasági és környezeti állapot fenntartásával összefüggő előírások, valamint a különböző rendeletekben meghatározott üzemvezetési
(úgynevezett kölcsönös megfeleltetési) követelmények és a munkahelyi biztonságra vonatkozó közösségi követelmények megismerését szolgálják.
Ezt a támogatást az érintetteknek nem kell visszafizetniük.
Általános szabályként a gazdálkodók a szaktanácsadási költségek 80 százalékát kaphatják meg támogatásként, azonban a
gazdálkodó üzemméretétől függően a támogatás összegére 30
ezer forinttól 3000 ezer forintig terjedő felső határértékek vannak a támogatásról szóló jogszabályban megállapítva. A szaktanácsadás céljára összesesen mintegy 15,5 milliárd forint forrás
áll rendelkezésre.
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Pezsgő művészeti élet
Az első negyedév igen sok kulturális eseménnyel volt teli. Január 31-én a Csohány Galériában Csohány Kálmán születésének évfordulóján kiállításmegnyitóval tisztelegtünk a nagy művészünk előtt. Sisák Imre polgármes-ter köszöntő szavai után a
kiállítást Csohány Kálmánné nyitotta meg. Klári néni jóvoltából érzelemmel teli és benső-séges megnyitót hallgathatott meg a
zsúfolásig megtelt galériában a közönség. A kiállítás anyagának túlnyomó részét Csohány Kálmán legkorábban készített rézkarcai alkotják. Ezt követte Gaál István Sodrásban című filmjének a vetítése, melyben Csohány Kálmán mellett a Csohány
család is szerepet kapott. (Csohány Kálmán: Kálmán a szob-rászt alakította). Az est díszvendége volt Sára Sándor filmrendező, aki a Sodrásban című film operatőre volt. A vetí-tést kötetlen beszélgetés követte. Igazán kellemes élménnyel távozhattak
az itt megjelentek. Februárban a Pásztóról elszármazott Fürjesi Csabának a budapesti Körmendi Galériában nyílt tárlata. Az
Alsótoldon élő Antal Andrásnak pedig Karancslapujtőn rendeztek nagyon szép kiállítást. A januárban nyílt salgótarjáni csoportos MAOE kiállításon is szerepeltek Antal Andrásnak azok a művei, melyek nemzetközi pályázaton osztatlan elismerést
nyertek. Március 10-én Sz. Nagy Mária szobrászművész kiállítása nyílt meg a Pásztói Múzeumban, melynek központi témája
a Nyugat című irodalmi folyóirat jelentős íróinak, költőinek portréi, de ezenkívül megtekinthetőek a művésznő csodálatosan
kidolgozott, mély tartalmú érméi és kisplasztikái is.
Fürjesi Csaba kiállítása a budapesti Körmendi Galériában
Február 12-től március 10-ig volt látogatható Fürjesi Csaba festőművész Profán mítoszok című kiállítása. Két kiál-lítása volt egyszerre látogatható a Pásztóról elszármazott fiatal művésznek: a művész két festészeti korszakát ölelte fel, egyik a figurális alkotásait,
másik pedig a nonfigurális alkotásait mutatja be két különálló galériarészben. Ez utóbbit a nagy sikerre való tekintettel április közepéig meghosszabbították. (Ugyancsak Budapesten, a CB Richard
Ellis székházában láthatóak még Fürjesi Csaba festményei)
Az ünnepélyes kiállítást Shah Gabriella nyitotta meg február
28-án, a VII. Műgyűjtők Éjszakáján. Műgyűjtők Éj-szakáját a
négyévente ránk köszöntő szökőnap előtti estén, február 28-án
rendezik meg Budapest belvárosában, a Falk Miksa, a Balaton,
a Markó és a Balassi utcában. Fürjesi Csaba kiállításának címe:
Profán mítoszok. Az embernek van transzcendens, égi, mitikus
és földi története, melyek e sorrendben egy alászálló tendencia
keretében bontakoznak ki. Ezen belül az ég a szellemmel, a mitikus a lélekkel, és a földi a testtel áll viszonyban. A mítosz mondhatjuk, a lélek története. Az ember földi világában a jelenségek
egyediek, addig a mítoszok általánosak és egyetemesség közelibbek. A modern pszichológia azt mondja, hogy a lélek különböző rétegekből áll. Ezek a lelki rétegek a mitológiai ciklusoknak
feleltethetők meg. Egy közön-séges történet ugyanis a népi legendák, a szépirodalom vagy egyéb területen akkor válik mítos�szá, ha valaki belső látással megfejti e történet lelki összetevőit,
és képes megragadni benne az általánost. Ilyen módon elvileg új
mítoszok is születhet-nének, azonban az új mítosz megszemélyesítései mögött már jól ismert ősi előképek állnak, a lélekben immár nem keletkez-nek újabb tudati erőtípusok, legfeljebb a meglévők kombinálódnak. Így van ez Fürjesi Csaba kiállított profán
mítoszai eseté-ben is. Az ülepedett mitikus elemekre rárakódnak újabb rétegek és aktualitásuk mindig időszerűbb, az aktuális
kornak megfe-lelőek, de a téma, az eredeti tartalom az örök. Így
is tervezi, hiszen műveivel nem akar újabb igazságokat felállítani, hanem az egyetemest kiemelni. Fürjesi Csaba alkotói pályájának kezdetén a nonfigurativitás, a gesztus uralkodott. Ezek az
alkotások a másik teremben láthatók. Érdemes megtekinteni! Az
abban élő bőívű gesztusnyelv, a vakmerő indulat és tobzódás a
Profán mítoszok című ciklussorozatában tömör, letisztult formában jelenik meg. A figuralitásnak óriási szerepe van hatalmas
méretű, expresszív vásznain.
Vásznain igen nagy hangsúlyt kapnak a színek. Minden egyes
szín egy-egy szimbólum. Fürjesi birtokában van az a titok, amel�lyel képes a meleg színek alkalmazásával képeinek drámaiságán finomítani. Mindettől a hatás nemhogy kisebb lenne, inkább tartósabb s ettől még elgondolkodtatóbbá válik a mű. Itt említem
ismét a Melankólia című képet, mely meleg sárga színei ellenére
mégis mélabú lengi be a szereplőket. Nem tudni, hogy a felül repkedő kis alak a baljós előjel szimbóluma vagy a vigaszé. A hamis
rokonság című művében az egyik szereplő kezében ott a kisördög,
a má-sikban a feketemacska (boszorkány), a harmadik (középső)
rokon arca pedig két domináns színből áll – utalva ennek kétszínűségére, vagyis középen állva, a két ellenfél közti démoni harc
tehetetlen szereplője. Kezével is a tanácstalanságát fejezi ki.

Sz. Nagy Mária szobrászművész kiállítása a Pásztói Múzeumban
Március 10-én ünnepélyes keretek között nyílt meg a múzeumban
a Benczúrfalván és Budapesten élő szobrászmű-vész Sz. Nagy Mária kiállítása. A kiállítás központi témája a Nyugat című irodalmi
folyóirat jelentős íróinak, költőinek port-réi (Kaffka Margit, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Juhász Gyula, Nagy László, Pilinszky János, Tóth Árpád, Karinthy Frigyes) alkotják, de ezenkívül
megtekinthetőek a művésznő csodálatosan kidolgozott, mély tartalmat hordozó érméi és kisplasztikái is.
A hatvani születésű Sz. Nagy Mária 1953-ban végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, ahol Beck András, Mikus Sándor, Kisfaludi Strobl Zsigmond voltak a mesterei. Szobrászati tevékenységéért több ízben kapott kitüntetést (1971: Szocialis-ta
Kultúráért kitüntetés; 1972: a Művelődési Minisztérium díja;
1991: az Arcok és sorsok kiállítás díja) 1959-85-ig a XIII. kerületi Németh László (korábban Kilián György) Gimnáziumban tanított. Könyvillusztrálással is foglalkozott. Országszerte számos
köztéri műve áll: Bajza József (bronz portrészobor, 1970, Hatvan); Mackó (mészkő, 1975, Budapest, Transzvill Óvoda); Gróf
Klebelsberg Kunó (bronz dombormű, 1992, Hatvan, Bajza J.
Gimnázium); 100 éves a Kossuth Lajos Általános Iskola (bronz
dombormű, 1994, Hatvan, Kossuth Lajos Általános Iskola).
Sisák Imre polgármester a kiállítás köszöntőjében ismertette a
művésznő pályafutását. Kiemelte, hogy 1974-ben Budapesten Sz.
Nagy Mária kiállítását Csohány Kálmán nyitotta meg többek között ezekkel a szavakkal: „Nagy Mária elmélyülő, benső-séges érzelmeket kifejező művész. Távol áll tőle a látványosság de még az arra
való törekvés is. Műveinek belső sugárzása észrevétlenül ragadja meg
a szemlélőjét és együttérzésre, együttrezdülésre kényszeríti. Nem tör
új utakat, nincsenek bravúros formai játékai, de van megtartó, megőrző hite és alázata,. És van még egy ritkább emberi, művészi tulajdonsága-a hűsége.” Sisák Imre hangsúlyozta, hogy Pásztó nevében örömmel fogadta e kiállítást, melyen keresztül emlékezhetünk
a Nyugat című irodalmi folyóirat nagyjaira is. Dr. Kovács Anna irodalomtörténész, a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója
méltat-ta az alkotásokat, melyekből valóban az ábrázolt művészek
szellemisége árad. A portrékon keresztül bemutatta a Nyugat című
folyóirat magyar irodalomra tett kiemelkedő hatását. A Mikszáth
Kálmán Gimnázium diákjai Szabó Zsolt magyartanár vezetésével és
közreműködésével színvonalas zenés irodalmi összeállítást adtak elő.
A kiállítás kurátora: Shah Gabriella volt.
A tárlat 2008. május 20-ig tekinthető meg.
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3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Tel.: 32-520-303, Hotline: 30-2006-622. www.vallalkozasfejlesztes.eu
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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

2008. április-május

EGÉSZSÉG

11

Dr. Béres József:

„Az egészséges közösségek sikeresebb országot alkotnak”
Egészségterv készítésére és megvalósítására buzdítja az öt és
tízezres lélekszám közötti településeket dr. Béres József nemzeti
egészségmegőrző kezdeményezése. A Béres Egészség Hungarikum
Program április 15-én és 16-án tartotta első egészségterv képzését
azoknak a közösségeknek, amelyek javítani szeretnének életminőségükön. A képzést májusban pályázat követi. A kezdeményezés célja, hogy alapjaiban változtassa meg a közösségek, települések gondolkodását az egészségük megőrzéséről.
A Béres József által tavaly életre hívott mozgalom ambiciózus
célt tűzött ki. Nem kevesebbet, mintsem, hogy országos összefogással az egészség is nemzeti értékké, azaz hungarikummá váljon.
Az ország boldogulása szempontjából kulcskérdés, hogy egészséges vagy beteg nemzet lakja. „Ahogy a társadalom alapegysége a
család, úgy az ország alapegységei azok a közösségek, melyeket a
polgárok a különböző településeken alkotnak. Hiszem, hogy az
egészséggel kapcsolatos szemléletváltást ezekben a közösségekben
kell elkezdeni. Talán nem is olyan távoli a jövő, amikor a közösségek egészségéért tenni akaró emberek hálózata egészséges társadalmat alkot”- indokolta meg Béres József, hogyan jutott el az egészségterv tréningig.
Az egészségterv célja, hogy javítson a közösségek életfeltételein, és ezen keresztül az ott élő emberek egészségi állapotán. Első
lépésként ezért a közösség felméri saját egészségi állapotát, majd
ennek alapján kijelölik a fejlesztésre szoruló területeket. Ezt követően tervet dolgoznak ki arra, hogyan javíthatnak az egészségükön. Fontos, hogy az egészségterv olyan akciókat tartalmazzon,
amelyeket a közösség valóban el tud végezni, az egészség fejlesztését szolgálja, és hosszú távon fenntartható. „Az egészségterv egy
közösség ’kezelési terve’ a helyi problémákra, azzal a különbség-

gel, hogy nem az orvos, hanem a lakók állítják össze saját egészségük érdekében. Legfőbb erénye, hogy a közös gondolkodás és az
együtt cselekvés ma már sajnos ritkaságszámba menő intézményét
hozza vissza a közösségek életébe. A sikeres munka pedig önbizalmat ad a magyar településeknek, hiszen rájönnek, tehetnek a saját
boldogulásukért” – tette hozzá Béres József.
A Béres Egészség Hungarikum Program – a hagyományteremtés céljával – első körben az 5 – lo ezer fős települések önkormányzatainak és civil szervezeteinek hirdet egészségterv képzést. E települési körnek ugyanis korlátozottabb lehetőségei és
forrásai vannak egészségi állapotuk javítására. A Béres Egészség
Hungarikum Program által finanszírozott tréningeken az egészségfejlesztés területén évtizedes tapasztalattal rendelkező FACT
Intézet munkatársaitól sajátítják el az egészségterv elkészítésének módját. A résztvevők közösségi összefogással elkészítik a saját egészségtervüket. Ez idő alatt folyamatos szakmai támogatást
kapnak a Béres Egészség Hungarikum Programtól. Béres József azt
is hozzátette, hogy az egészségtervben foglalt akciók, programok
megvalósításához ezeknek a településeknek, közösségeknek anyagi
segítségre is szükségük van. A Béres Egészség Hungarikum Program májusban hirdeti meg azt a pályázatot, amelynek a legjobban
kidolgozott és közösség részvételével megvalósuló egészségtervek
pénzügyi támogatást nyerhetnek. A nyertes pályázatokat a települések 2oo9-ben tudják megvalósítani.
Képzésben résztvevő szervezet és annak képviselője:
Pásztói Szabadidő Sportegyesület, Illés Rudolf
Elérhetőség:
32/ 461-886, o6-7o/ 4567284,
szabadidose@ profinter.hu

Ecsettel a kórházért

Kalapács alá kerülnek az önkéntesek festményei
Nem a falak meszeléséről van szó, bár az is igaz, hogy egy
kórházban elengedhetetlen a tisztaság, a higiénia. Ez nem is hiányzik Pásztón a Margit kórházban, hisz a Dr. Boczek Tibor
igazgató úr által vezetett, jól felserelt intézmény igazán, szép,
tiszta és kellemes környezettel fogadja nem csak saját dolgozóit,
a gyógyulni vágyó betegeket, de a kórházba látogatókat is.
Ebbe a csendes, nyugodt környerzetbe érkeztek és alkottak
április 18-20 között, azok a festőművészek, akik művészetükkel
próbáltak segíteni a kórházunk anyagi helyzetén. Egy nem mindennapi kezdeményezés nyomán 13 festőművész fogadta el a meghívásunkat, hogy eltöltsön egy hosszú hétvégét nálunk és tett eleget várakozáson felül a felkérésnek, miszerint az itt alkotott képek
értékesítéséből származó bevétel a pásztói Margit kórházat illeti.
Ismerősök találtak itt egymásra újból, új barátaságok szövődtek a helyi alkotók és az ország más tájairól érkezett, illetve a határon túlról jött magyar festőművészek között. A rendkívül jó
hangulatú napok munkával teltek, hisz a művészek három-négy
alkotást is itt hagytak a kórház javára. A közvetlen, oldott hangulatról a tábor ötletgazdája, szervezője Oroszné Kontra Marika
Szvita, és a befogadó intézmény, a kórház igazgatója, Dr. Boczek
Tibor gondoskodott, aki saját főztjével kedveskedett a művészeknek az utolsó estén.
Az elkészült alkotások mérete, technikája, stílusa, változatossága lehetővé teszi. hogy mindenki találjon kedvére valót a szemet,
szívet-lelket gyönyörködtető képek között. A tusrajztól a tűzzománc képeken keresztül az akrillal vagy olajjal festett képekig sokféle technika megjelent itt a művészek keze nyomán. Az absztrakt,
a kórház jövőjét mutató festmény melett szürrealista hangulaú
képek is megtalálhatóak, de leginkább a realista tájábrázolás, az
alföld, a Tisza, az erdő, a tanyavilág, a békés paraszti élettér jelenik
meg a festményeken.

A tábor egy rögtönzött tárlattal zárult vasárnap délben, ahol
Sisák Imre polgármester úr és Dr. Boczek Tibor igazgató úr köszönő és elismerő szavai után a tábor szervezői egy kis jelképes
ajándékcsomaggal köszönték meg a művészek segíteni akarását,
jó szándékát. Az elkészült alkotásokat hamarosan bekereteztetjük,
majd egy kiállítás keretében a nagyközönség is megcsodálhatja
őket, hogy majdan talán a leginkább tetszőt megvásárolva segítse
kórházunk további fennmaradását. Hogy jövőre méltóan, emelt
fejjel ünnepelhessük fennállásának 100. évfordulóját lelkünkben
azzal a jó érzéssel, büszkeséggel, hogy összefogásunk újból eredményre vezetett.
Kívánom, hogy találkozzunk a kiállításon, és majdan a
100. évfordulón is!

KÖZÉLET

12

Aludni sem könnyű olykor

Alvásdiagnosztikai szimpózium a Margit Kórházban
Akit nem érint korunk egyik elterjedt népbetegsége, az alvászavar, az nem is érti igazán, mi a probléma. Pedig az alváshiány, a krónikus álmatlanság megkeseríti életünket,
ráadásul – gondoljunk csak a sofőrökre, pilótákra vagy mozdonyvezetőkre – akár katasztrófát is okozhat. Ezen témakör is szóba került április 23-án, azon az alvásdiagnosztikai
szakmai tanácskozáson, melynek Dr. Boczek Tibor igazgató főorvos megnyitója után a
Margit Kórház adott otthont.
Az orvosi szakma legkiválóbbjai vettek részt azon a szimpóziumon, melyet Pásztói
Margit Kórház, a Magyar Alvásdiagnosztikai Társaság, a Magyar Arteriás Stiffness Társaság
és a Nógrádi Irányított Betegellátási Rendszer közös szervezésében tartották meg. A városvezetés védnöksége mellett megrendezett tanácskozáson olyan nagynevű szaktekintélyek is
felszólaltak, mint Prof. Dr. Szakácsi Zoltán, Dr. Terray-Horváth Attila, Dr. Vida Zsuzsa és
Dr. Böcskei Renáta. Az előadások az „alvási apnoe” kezelésének, diagnosztizálásának, ellátó
rendszerének és a napi gyakorlatban betöltött szerepének tárgykörét ölelték fel.
A szimpózium helyszíne nem véletlen, hiszen a város gyógyító intézményében – köszönhetően egy lelkes helyi kezdeményezésnek – várhatóan egy olyan alvásdiagnosztikai
centrum kaphat helyet, amely a határon innen és túlról is fogadhat betegeket. Mindez
tovább öregbítheti a kórházunk jó hírét és javíthatja a betegellátás színvonalát.

Pegazus szárnyain - poéta piknik

Pegazus szárnyain szeretne szárnyalni minden rímfaragó, poéta és költő.
Május 17-18-án egy piknik idejére Szurdokpüspökiben az Anna-Ligetben ereszkedik a
földre a Pegazus, hogy majdan magával vigye a Parnasszusra igyekvőket. Huszonöt költő,
író találkozik majd ezen a májusi hétvégén, ahol a költészet, a vers, a könyvkiadás, a társadalom különböző problémái és a szerelem lesz a téma. Az irodalmárok a szervezők elképzelése szerint kötetlen beszélgetések, eszmecserék során cserélhetik ki tapasztalataikat, láthatják el egymást jó tanácsokkal. Bizonyára életre szóló barátságok is köttetnek majd, hiszen a
hasonló gondolkodású emberek hamar megtalálják a közös hangot, a közös témát.
A két szervező, Kontra Marika Szvita (Pásztó) és Csapó Lajos (Szigethalom) fontosnak tartják a kapcsolatok ápolását, a problémák megbeszélését, a kötetlen formában
történő találkozást, hogy jobban megismerjük egymás gondolatait, verseit, hogy jobban
megértsük, a másik ember, a másik költő motivációját.
Mindezt gyönyörű, pihenésre, meditálásra alkalmas környezetben , a Szurdokpüspökiben található Anna-liget Ifjúsági Tábor területén.
A kis csapatot a falu polgármestere, Kovács József úr veszi védőszárnyai alá, hogy minél
jobban érezzék magukat a költők, és vigyék jó hírét szerte az országban a Mátra aljának. Mert
lesznek itt kis országunk szinte legszebb tájáról költők, poéták, akik a pihenésen, kikapcsolódáson kívül aktív részvételükkel pezsdítik Magyarország irodalmi életének vérkeringését.
A szervezők esti örömzenéléssel kívánják még emlékezetesebbé tenni az első poéta
pikniket, melynek eredménye, reményeik szerint nyomtatásban is megjelenik majd, és
amelynek hasznos és kellemes folytatását is tervezik. Hogy igazi irodalmi fórummá váljon az egyes vidékek irodalmárai, irodalmi körei számára, s talán ez a poéta piknik lehet
az egyik színtere az igazi irodalmi párbeszédnek az alkotók, alkotó körök között.
És akkor valóban a Pegazus szárnyain szárnyalhat a Parnasszus csúcsai felé minden poéta
azon a májusi pikniken.
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Sikeres volt az akció
Több térségi civil szervezet április közepére egy nagyszabású mátrai szemétszedési és gyalogos turistaútvonal felújítási
munkálatok elvégzésére invitálta a környezetért valamicskét is tenni akaró embereket. A természetvédő takarítási akcióba végül 13 mátrai település csatlakozott - közte
az egyetlen nógrádi település Pásztó, ahol
a fő szervezői teendőket ezúttal a Nyikom
Hegyisport és Természetvédő Klub vezetője, Sándor István vállalta magára.
Az akció előtt a települések polgármesterei, a civil szervezetek képviselői a Mátrai Erőmű Zrt. egykori nyugati bányájának
rekultivált területén, az ország legnagyobb
épített természeti környezetében, VisontaAbasár között találkoztak dr. Fodor Gábor
környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel,
aki rögtönzött tájékoztatójában kiemelte,
hogy a minisztérium 2008-ban hatékony
fellépést tervez az országban található tízezer illegális hulladéklerakó felszámolása,
illetve az engedély nélküli hulladék-elhelyezés visszaszorítása érdekében.
Ezt követően a Bükki Nemzeti Park
részéről Szuromi László - aki egyébként
a szervezésben oroszlánrészt vállalt – elmondta, mekkora kárt okoz a természetnek a felelőtlen emberi magatartás, miközben tovább tetézi a problémát, hogy a
térségben rövid időn belül megoldatlan lehet a kommunális hulladék, illetve építési
törmelék elhelyezése. Sándor István, a pásztói Nyikom Hegyisport és Természetvédő
Klub vezetője a közterületi megfigyelések
fontosságát, a következetes szankcionálás
szükségességét sürgette a miniszternél.
A sikeresen zárult takarítási akcióban 13 településről 1560 fő, megközelítőleg 160 m3 környezetkárosító hulladéktól
mentesítette a mátrai térséget.

„Megjártam hosszú utam….”
Tornyosnémetitől Dél-Afrikáig, majd
vissza Magyarországra, Pásztóra vezetett az
az út, amelyet megjárt Zsitvai József hosszú
és érdekes élete során. Számtalan, az ember kicsinyességét vagy nagyszerűségét, elesettségét, vagy épp életösztönét bemutató
esetet, történetet ismerhetünk meg Zsitvai
József életrajzi kötetét olvasva. A könyv a
szerző kiadásában jelent meg.
Az ő és felesége szerzői estjének lehetnek tanúi azok, akik megtisztelnek bennünket május 22-én a Könyvtárban. Mert
nem csak Zsitvai József, de kedves felesége,
Zsitvainé Borsos Irén is avatott tollforgató
ember. Irénke írásai, rövid novellái több antológiában szerepeltek már sikerrel. Gyakran publikál a Fedél nélkül és más újságok hasábjain. Önálló kötete Tavaszi tüzek
címmel az Accordia Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Irénke írásai gyakran,
szinte mindig az élet produkálta eseményeket jelenítik meg csattanósan, sok humorral. Ezekből kapunk majd ízelítőt a Zsitvai
házaspár szerzői estjén, amelyet a pásztói
Athéné Alkotó Kör szervez.
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Sulimentő staféta

Élőlánc futás a kisiskolákért
A Borsod-Abaúj-Zemplém megyei Telkibányáról március
27-én indult útjára az a 350 km-es élőlánc futás, melyet a kisiskolák jövőbeni megmentése céljából, Újj Zoltán vezetésével a
Zöldgömb Sportegyesület szervezett meg.
A kisdiák váltófutás Heves megyei részvevői- a mátraszentimrei
diákok- március 29-én a késő délutáni órákban érték el megyénk
határát, Mátrakeresztest, s egy óra múlva már a Dózsa György Általános Iskola előtti parkolóban zárták a harmadik napra betervezett szakaszt.
A negyedik nap közel 80 km-es útvonala Pásztó és a Pest megyei Penc között került kijelölésre. Ezt a szakaszt a Dózsa György
Általános Iskola /Baja Boglárka, Andó Arián, Dunai Bence, Fábián Dániel/ és a Gárdonyi Géza Általános Iskola /Bagyinszki Valentin, Ferenc Dániel, Lipták Márton/ kisdiákjai március 30-án,
vasárnap reggel fél kilenckor népes számú szülő, aktív futó, valamint az önkormányzat képviselőinek Bartus László osztályvezető és Édes Attila képviselő-testületi tag jelenlétében várták a futás előtti eligazítást. A rajtolást követően az első résztáv lefutását a
21-es főközlekedési útig a kisiskolások szüleik jelenlétében három
régi nógrádi futóval -közte a salgótarjáni élő futólegenda, Mecser
Lajos, Tepkor Zoltán, Zentai József- kezdték meg.
Sípos Péter testnevelő tanár ezúttal kerékpárral követte a kisiskolások futását, illetve határozta meg a váltások helyét. Egy diáknak
általában 1,5 km-es szakasz jutott, miközben a HUFEZE Bauton
szenior tájfutója, Zentai József ezúttal bevállalta, hogy egyedül teljesíti a 12,8 km-es, nem kis emelkedővel tarkított távot.

A szülők közül Bagyinszki Valentin és Lipták Márton apukái
több résztávra, csatasorba állva próbáltak meg lépést tartani a lendületes iramot diktáló virgonc gyermekfutókkal, akiknek ezúttal a motoros és gépjárműves rendőrségi útvonal-biztosítás is élményszámba
ment. Végül az utolsó szakaszt az alsótoldi helységnévtáblától a helyi
diákokkal és hölgykísérőjükkel tovább bővülve, ismét egy csapatot
alkotva érkeztek meg a már bezárt, alsótoldi iskolakapu elé.
Itt a pásztói kisdiákok a nemzetiszínű szalaggal átkötött stafétabotot átnyújtották az élőlánc futást folytató helyi diákoknak,
miközben a programidőt tartva Jusztin Ferenc rimóci futó kíséretében tovább folytatták útjukat Cserhátszentiván irányába.
A pásztóiaknak ezúttal még nem ért véget a futás, ugyanis ezt követően a szülők, az aktív futók, a testnevelő tanárok az
alsótoldiakkal együtt futva indultak el a néhány évvel ezt megelőzően tragikus kisiskolás halálesettel is járt iskolabusz balesetének
helyszínére.
Itt Sípos Péter tanár idézte fel röviden a szörnyű tragédia eseményét, majd a jelenlévők néma tiszteletadása mellett a futás
egyetlen leánytag „Bogijával” együtt koszorúzták meg Német Danika felsőtoldi kisiskolás útmenti emlékhelyét.
Az országos szervezésű élőlánc futás ezalatt tovább folytatta útját, március 31-én koradélután érkezett meg a Parlament elé, ahol
a rendezvény szervezői a 350 kilométeren keresztül élőláncként,
Telkibányáról hozott iskolabezárás elleni tiltakozó petíciót adták
át Szili Katalinnak és Lezsák Sándornak.
Zéjó

Walesben lobbant fel a barátság lángja

Lorca: Bernalra Alba

Az Operation Friendship Hungary közhasznú szervezet hat
fős delegációja minap Walesben a szervezet éves közgyűlésén
vett részt. Köztudott, hogy a szervezet nemzetközi cserekapcsolatok segítségével támogatja az emberek közötti barátságot
és megértést, a fiatalok és felnőttek közötti együttműködést.
A nemzetközi Operation Friendship International szervezetének jelenlegi tagjai Anglia, Bajorország, Észtország, Hollandia, Írország, Magyarország, Skócia, Svédország, Ukrajna, USA, Wales,
idei éves közgyűlésüket az utóbbi tagországban a walesi Anglesey
szigetén tartották meg, ahol hazánkat egy hat fős küldöttség képviselte, közte a szervezet pásztói titkára, Bencsik Imre, gazdasági vezetője, Borsik Ferenc és szóvivője, Borsik Ádám. Az ülésen a küldöttek áttekintették az elmúlt év munkáját, közben pontosították
az idei nemzetközi csereprogramokat és tervezés szintjén végigfutottak a 2009-es év lehetséges eseményein. Ezek szerint a magyar
szervezet idén júliusban tíz fő részvételével Angliába, augusztusban
pedig a Krím félszigetre hét fő kiutaztatását tervezi. Természetesen
fogadó program is lesz, tudtuk meg Bencsik Imre titkártól. A tavaly
nyáron Németországban járt pásztói fiatalok idén augusztus elején
bajor fiatalokat fogadnak. Egyébként a walesi közgyűlésen az amerikai küldöttség kinyilvánította, hogy hajlandó egy magyar csoportot fogadni 2009-ben, így az Operation Friendship Hungary tagjai
a tengerentúli földrész nagy államába, az USA-ba is eljuthatnak. A
szervezet egyébként mindenki számára nyitott, szeretettel lát minden érdeklődőt és megköszöni, ha valaki az adója 1%-val támogatja
működésüket. Adószámuk: 18639546-1-12.

EGYÜTT JÁTSZUNK
Immár két éve játszunk Lorca Bernalra Alba tragédiájával.Mikor elkezdtük a darabot még érzelmileg és lelkileg
nem voltunk felkészülve rá. Bármennyire is szerettük volna
gyermeki tudatlanságunk miatt nem tudtuk átérezni a darab súlyát. Két évvel később újra elővettük a művet, észben
már megértünk, de lélekben még mindig nem. Csak félig volt
kész. Még hiányoztunk „mi” – a saját élettapasztalatokkal
érzelmileg átitatott szerepmegformálás. A próbák alatti beszélgetések és viták során jöttek létre az egyéni érzelmi hátterek – amelyek megformálták a Bernalda Alba ház lakóinak
alakját. - Elkészültünk.
Az ODE Észak- Moi Regionális fesztiváljára felkészültségünk
tudatában reményekkel telve érkeztünk. Erős ellenfelekkel kerültünk szembe , de a 10 csapat közül, mégis sikerült ezüst minősítéssel zárnunk a fesztivált. Két szereplőnk pedig egyéni színészi alakításért külön díjat kapott.
Egy hónap múlva újabb megmérettetés várt ránk. Április 18.20 ig. került megrendezésre a Bihar-Bihor Megyei Diákszínjátszó
Fesztivál Derecskén. Erre a fesztiválra két művet vittünk el – egyik
a már sikeres Lorca darab, a másik pedig egy francia abszurd, két
szereplős egy- felvonásos színmű, amely egy más típusú próbálkozása csoportunknak.
A rendezvény három napig tartott –így a csapatokat kollégiumokban szállásolták el. Mi sem gondoltuk volna, hogy egy hétvége mennyi mindenre elég: a közös programok és zenélések hatására a 11 csoport egy egésszé kovácsolódott össze. Nagyon jól
éreztük magunkat és végeredménnyel is elégedettek lehetünk, hiszen a harmadik helyet sikerült megszereznünk.
A záró rendezvényen minden csapat úgy vált el egymástól,
hogy „ Jövőre veletek ugyan itt ugyan ekkor”. Sőt terveink között
szerepel egy közös táborozás a Margitai csoporttal. Reméljük sikerül, hiszen felejthetetlen élmény lenne mindannyiunk számára.
Egyben szeretnénk köszönetet mondani a Gimnáziumnak és a
Kollégiumnak, a Művelődésháznak, hogy helyet adtak nekünk,
de legfőképpen tanárainknak, hogy segítették a felkészülést.
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Szép volt fiúk!

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi testnevelés és sport érdekében kifejtett példamutatóan eredményes kiemelkedő tevékenységéért a szabadidősport szervezéséért, fejlesztéséért Illés Rudolf sportegyesületi elnököt Pásztó
Város Sportjáért díjban részesítette.
Illés Rudolf Eredeti szakmáját, mely géplakatos 1964ben szerezte meg Budapesten.
Ekkor már a Budapesti Vasas Izzónál atletizált, súlyt emelt, birkózott. Tagja volt az 1964-es Tokiói olimpiai válogatott birkózó
csapatnak, de egy sérülés megakadályozta a kiutazásban.
Bieber Károly iparművész,
műkovács mellett dísz műkovács
végzettséget szerzett. Nős, két
fiúgyermek édesapja. Sportszeretetét gyermekeinek is átadta,
mindketten versenyszerűen birkóztak.
1968. szeptember 2-án az akkori Kun Béla Általános Iskola
tornatermében megalapította a Pásztói KSE birkózó szakosztályát,
ezzel a település akkori legnépszerűbb és legnépesebb sportját indította el.
1971. júniusában volt a szakosztály első versenye, melyen elsöprő sikereket arattak.
1976-ban megyei támogatásból egy birkózó munkacsarnok
építését kezdte meg a Hajós Alfréd utcában. 1977-ben az avató
ünnepségen Fülek első osztályú csapatát győzték le.
Volt időszak, amikor az NB I-be jutásért mérkőzhettek a tanítványai.
1985-ben az egyesület és a szakosztály nehézségeit felismerő
Mátraaljai Állami Gazdaság szakosztályaként működtek tovább.
1988-ban többszörösen sikeres évet mondhatott magáénak tanítványai révén.
Robotka István több EB és VB helyezése valamint 7-szeres
Magyar Bajnoki címe mellé kiutazást nyert a Szöuli Olimpiára.

Bátka József edzőtársával, aki korábban tanítványa volt az ország
egyik legjobb nevelő egyesületévé vezérelték a pásztói birkózókat.
A rendszerváltás után sem rogyott meg a szakosztály lendülete,
annak ellenére, hogy megszűnt az állami támogatás. Kanyó Valter személyében eredményes válogatott versenyzőt bocsátott el az
egyesület, aki a Chicagói serdülő VB-n 4. helyezést ért el.
A teljesség igénye nélkül had álljon itt néhány név, akik az
egyesület neveltjei voltak: Szabó Attila; Geczkó Ferenc; Kovács
Attila; Robotka testvérek; Bátka fivérek; Oláh Gábor és Balogh
Béla; Kanyó Valter; Illés testvérek; Bán Ferenc; Pintér Csaba; Pál
Ákos; Kanyó Krisztián; Lakatos Krisztián.
1971-ben az első sikereket Klagyivik Ernő és Polmüller György
fényjelezte.
A rendszerváltást követően 1992-ben a Pásztói Birkózó és Szabadidő SE néven, új sportegyesületet alakított. Számtalan a helyezettek száma a Magyar Bajnokságok történetében: Árokszállási Ferenc, Gyenizse Antal, Oláh László, Karsai Gábor, Nagy Péter.
Ma a város legtöbb szakosztályát, versenyzőt és szabadidős tagját foglalja magába az egyesület. Az utcára került sportszakosztályok számára nyújt otthont, mozgásteret ad, kibontakozási lehetőséget az egyesület alapszabályának megfelelően.
2008. januárjában megalakították az ökölvívó szakosztályt,
vívó szakosztály szervezésébe fogtak.
Illés Rudolf régóta részt vesz a megyei sportirányítás munkájában
is. Jelenleg tagja a Nógrád Sportjáért kuratóriumának, a Nógrád
Megyei Birkózó Szövetségnek és aktív munkát folytat a Szabadidős Sportok megyei Szövetségében is. Felkészítője a Palóc Városok Vetélkedőjén többször eredményesen szereplő pásztói csapatnak.
Tagja a Magyarok Világszövetsége Pásztó és Vidéke Csoportjának elnökségének és a Nógrád Megye Környezetvédelméért Egyesület elnökségének. Jelenleg is szervezője és irányítója a pásztói társadalmi munkaakcióknak.

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi testnevelés és sport érdekében kifejtett példamutatóan eredményes, kiemelkedő tevékenységéért a Pásztói Szabadidő SE Green Devils kosárlabda szakosztályát Pásztó Város Sportjá
ért díjban részesítette.
A Green Devils kosárlabda szakosztály életrehívásakor,1997ben nyolc lelkes pásztói fiatal azzal a kéréssel kereste fel Illés Rudolfot az egy egyesület elnökét, hogy versenyszerűen szeretne kosárlabdázni. Mindannyian 16 és 20 év közötti fiatalok voltak, akik
iskolai szinten ismerkedtek meg a játékkal és remek grundmeccseket játszottak egymás között a nyári szünidőben.
Illés Rudolf azonnal szárnyai alá vette az alakulóban lévő csapatot. Megalakult a kosárlabda szakosztály és már az 1997-98-as
bajnoki szezonban elindultunk a Nógrád-megyei kosárlabda bajnokságban.
Az első edzők Tóth Tibor tanár úr és Ürmösi Béláné tanárnő
voltak, akiknek a keze alatt többen ismerkedtek meg a kosárlabda alapjaival az általános iskolában. Az első szezon második felétől
azonban a csapat öregebb játékosai, mint játékos edzők váltogatták
egymást éveken keresztül. Így három játékos jelentős edzői tapasztatokat szerzett az elmúlt 10 év során. Jelenleg már két olyan játékosa
van a csapatnak, akik középfokú edzői végzettséggel rendelkeznek,
így akár országos szinten is tevékenykedhetnek a sportágban.
Az első évben megtapasztalták, hogy a versenyszerű sportolás
nem ugyanaz, mint a grundon egymás között játszani. Az 199798-as szezonban mindössze egy győzelemmel az utolsó helyen végeztek a bajnokságban. A játékos keret egy része kicserélődött, de
minden évben voltak új jelentkezők, akik játszani szerettek volna
a csapatban.
A következő 7 bajnoki szezonban a fokozatosan léptek
előre a tabellán.

Legjobb bajnoki helyezés a 2007/2008-as szezonban, a szakosztály fennállásának 10. évében következett be.
2005-2006-os szezonban elindult a csapat az NB II/C csoportban, nagyon nagy lelkesedéssel, edző nélkül, 18 csapatból 9.
helyen, míg a 2006/2007-es bajnokságban már a 8. helyen végeztek 20 csapat közül.
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Vitéz pásztóiak
Feldübörögtek a lóerők százai és ismét útra keltek a hazai rally
csapatok, hogy április első hétvégéjén részt vegyenek az első bajnoki futamon a Start Autó EGER RALLY–n. A szurkolók, a versenyzők, valamint a média képviselői már izgatottan várták azt a
pillanatot, amikor minden csapat először mutatta meg, hogy milyen versenytechnikával szeretné megnyerni a bajnokságot.
Mint arról nár a 2007-es lapszámainkban is rendszeresen beszámoltunk, a pásztói Balázs Rally Team évek óta eredményes résztvevője a hazai bajnokságnak. A tavalyi év egyik kiemelkedő versenyzője Csépe Gábor volt, aki a rali másodosztályban elért kategória 3.
helyezésével nem csak egy gyönyörű trófeát nyert, hanem jogosultságot arra, hogy 2008-ban a bajnokság legelitebb osztályában rója a
gyorsasági kilométereket. Az egri futam előtti napokban rohamléptekben haladt a Lada VFTS felkészítése, majd a pályabejárás, és adminisztrációs procedúra. A hosszú hetek munkája április 4.-én meghozta a gyümölcsét. Ekkor rajtolhatott el a dobó térről ünnepélyes
keretek között a több világsztárt felvonultató mezőnyben a 145-ös
rajtszámú Csépe-Tóth páros a „strandkorlátkék” Ladával.
A szervezők sem és az égiek sem könnyítették meg a versenyzők dolgát. A szombati napon előfordultak száraz, illetve esőáztatta útvonalak, sőt az este megrendezésre kerülő mátraalmási pályán
köd is nehezítette a versenyzők dolgát. A méltán híres-hirhedt
ceredi és mátrai szakaszok sok tapasztalt, rutinos versenyzőnek
megoldhatatlan feladatot jelentettek.
A pásztói Balázs Rally Team versenyzőjének, Csépe Gábornak
esze ágában sem volt fejet hajtani a több, mint 10 éve Ladával versenyző ellenfelek előtt. Újoncként olyan produkcióval örvendeztette meg a szurkolóit, támogatóit, amit legmerészebb álmaiban
sem gondolhatott. A szombati napon megrendezett 8 gyorsasági
szakasz után, több, mint 1 perccel állt a H9-es kategória élén.
A vasárnap reggeli rajtnál már az volt a cél, hogy az előző nap
megszerzett 1 perc előny birtokában, biztonságos autózással megnyerjék életük első Rali I. osztályos futamát. Azonban a gondos
felkészítés ellenére egy bosszantó műszaki hiba okozott fejtörést a
csapatnak. A Lada váltójában a második és harmadik fokozat egyszer csak „eltünt”. A srácok ezek után sem adták fel, igaz a tempó
már nem volt az előző napihoz hasonlítható, végigmentek a vasárnapi 6 szakaszon. Sajnos az egy perc előny az utolsó előtti szakaszon „elolvadt”, de a 2. helyet már nem veszélyeztette senki.
A Csépe - Tóth páros, élete első Rally I. osztályú futamán, a
Start Autó Eger Rally-n, a H9-es kategória hat célba érkező versenyző párosa közül a 2. helyet szerezte meg, ezzel értékes pontokat gyűjtve az éves értékelésben.
A Balázs Rally Team a Rally II. osztályban is képviseltette magát, mégpedig a Bujdosó Gábor - Balázs Attila párossal. Ők egy
Renault Clio –val álltak a rajtvonalhoz, mely autónak ez volt az
első igazi bevetése a megvásárlás óta. Kiegyensúlyozott teljesítménnyel a 2. helyen értek célba az N3-as géposztályban.
Szép eredményekkel indult a 2008-as szezon a Balázs Rally
Team versenyzőinek, reméljük minden futam után ilyen sikereknek örülhetnek a szurkolók es a támogatók (Jevcsák Oil KFT,
Miltex KFT, Veroma KFT, Mátra Motorsport autószerelő műhely,
Miklós és társai KFT, Csépe Italnagyker).

(Lapzárta után érkezett)
Május első hétvégéjén Miskolc adott otthont a Magyar Rally
bajnokság soron következő futamának, ahol a Csépe-Tóth páros
ismét rajthoz állt. Az első nap után a 3. helyen - a később diadalmaskodóktól nem sokkal lemaradva - állt a pásztói versenyződuó.
A szombati nap második szakaszán bekövetkezett az, ami minden
versenyző rémálma.. Egy balkanyarban kirántották a „szőnyeget”
a világoskék versenyautó alól. Méretes szaltó lett a vége, amit persze jelentős anyagi kár is kísért. Hála a biztonsági felszereléseknek
a versenyzők sérülés nélkül szálltak ki a roncsból.
Sokunknak eszébe sem jutna egy ilyen baleset után autóba
ülni, de a srácok kitartását mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy már dolgoznak a helyreállításon és szeretnének ott lenni a
következő versenyeken.
Bibók Roland

Büszkeségünk Scheili Eszter

A sziklakemény szépség

Pásztó Város Önkormányzata Scheili Eszter karatéka 2007.
évi kiemelkedő sporteredményeit pénzjutalommal és oklevéllel ismerte el a nemzeti ünnepen rendezett ülésén.
Eszter 1989-ben született. A Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium tanulója 5 éves kora
óta foglalkozik a karatéval. Edzője a kezdetektől Lőrik Csaba 4
danos mester. A tanulás és a karate mellett több sportággal is foglalkozik, így a kosárlabda és az atlétika is kedvenc hobbijai közé
tartozik. Eszter a Pásztói Shotokán Karate Klub legeredményesebb karatékája volt a 2007. évben.
2007. évi eredményei:
			 JKA Országos Bajnok
			 Shobu Ippon Magyar Bajnok
			 Korosztályos JKA Európa Bajnok (csapatban)
Az Európai Shotokan Karate Szövetség által megrendezett Európa Bajnokság III. helyezett felnőtt női csapat tagja
Már 6. alkalommal Nógrád megye Jó tanuló – jó sportoló
cím birtokosa.
A Magyar Köztársaság Jó tanuló – jó sportoló cím birtokosa.
Az Év sportolója Nógrád megyében.
Pásztó Város Sportjáért Díj birtokosa
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8. Volvo Hegyvidék Félmaraton

Az idén április 13-án rendezték a hagyományos Vivicitta
városvédő futást Budapesten.
Négy táv közül lehetett választani, amelyben a leghosszabb
táv a 12 km volt. Czirbusz Katalin a Szabadidő SE atlétája a
hosszabb távot választotta, amelyet 51.5o perc alatt teljesített.
A nyílt versenyen több válogatott atléta is indult, a városvédő
futás minden évben több száz
versenyzőt vonz. Ezen a versenyen kiváló időben Katalin a
már tőle megszokott szép eredménnyel végzett az élmezőnyben. Eredménye e kitűnő mezőnyben a nyolcadik helyezést
jelentette.

a győzelemből. A fiúk egyéni érdeHáromezer-háromszázan gondolták úgy, hogy mozgással
meit a csapatkapitányra bízva hall- töltik a vasárnapot, és kilátogatnak a Normafához, a Csillebgatom el, nehogy mellé fogjak.
érci Ifjúsági és Szabadidő Központba. Az április 27-ei 8. Volvo Hegyvidék Félmaraton és Váltó ugyanis remek programot
A Magyar Birkózó Szövet- szolgáltatott a futás és a túrázás szerelmeseinek egyaránt. A váség megkereste egyesületünket ros felett, gyönyörű erdei környezetben rendezett sporteseméazzal a szándékkal, hogy szak- nyen ugyanis egyéniben és háromfős váltóban teljesíthető hegyi
embert biztosítson a szakosztá- félmaraton, valamint a 2 kilométeres félmaratonka várta a futólyunk mellé. Gyöngyösi próbál- kat, míg a gyaloglás kedvelői, és a túrázni vágyó családok egy 8
kozásunk kudarcba fulladt, ők kilométeres gyalogtúrának vághattak neki a Budai-hegységben.
ugyanis válságos helyzetet élnek
A nap programja a túra startjával indult, rengeteg család, és
át és tőlünk várták azt a segít- Nordic Walking bottal felszerelkezett túrázó vágott neki az útnak,
séget, amelynél mi rájuk számí- hogy eljusson a János-hegyre az Erzsébet kilátóhoz, majd a katottunk. Volt pásztói verseny- nyargó erdei ösvényen visszasétáljon onnan.
zők, SEGÍTSETEK !
A futótávok rajtja előtt Nagy „Gizmó” Attila és csapata szórakoztatta freestyle-kerékpáros bemutatójával a közönséget: a háEmlékezetes teljesítmény- rom fiú akrobatikus ugrásokkal kápráztatta el az összegyűlteket. A
túra volt május 2-án. A Mátra bringa-show után Varró Gyula aerobik prezenter, és a Coca-Cola
4o-25-15 km már szép hagyo- Testébresztő csapata vette át a terepet: az ő vezetésükkel melegítetmányokkal rendelkező, több tek be a futótávok indulói a rajt előtt.
Kosarasaink az NB II. C cso- száz sportolót megmozgató renA „legyőzhető távolságot”, vagyis a félmaratont választó fuportjának felsőházában kezdték az dezvénye egyesületünknek. Ez- tók pontban 11 órakor startoltak el Pokorni Zoltán, Budapestidei bajnokságot, egy rosszul sike- úttal 240-en vágtak neki a há- Hegyvidék polgármesterének pisztolylövésére. A tömeg négy perrült téli felkészülés után. Rendre romféle távnak, mielőtt Parádi cig hömpölygött keresztül a rajtkapun, mire az utolsó induló is
vesztették el mérkőzéseiket mi- Laci és maroknyi csapata a pá- kifutott a 316 méternyi szintkülönbséggel nehezített, dimbesnimális pontkülönbséggel a fa- lya előkészítésével, a feltételek dombos pályára. A férfiaknál Szabó Gábor, a TFSE versenyzője
voritok ellenében. Szükség volt a megteremtésével
fáradozott. hamar az élre állt, végül a célszalagot is ő szakította át elsőként
mentális kiegészítőkre, amely ab- Nem hiába vártuk azon városla- 1:13:40-es idővel.
ban merült ki, hogy a mi feltétele- kó társainkat - kor és nem meg„A verseny nagyon kellemes volt. Bár a meleg sokaknak nem
ink meg sem közelítik már ll. éve határozása nélkül -, akik a ter- tetszett, én a múlt hét végén lefutott debreceni maratonin már
az összes ellenfeleinkét, egyedüli mészetet nem szertik, hanem hozzászoktam, így most nem okozott gondot. Abszolút elégedett
fegyverzetünk, hogy csak pásztói- imádják, hogy csatlakozzanak vagyok a teljesítményemmel. Ezt a félmaratont edzésnek szántam
ak játszanak a csapatban és a szív, az egyesület természet és táj- a jövő heti országos bajnokság előtt, amolyan ráhangoló futás volt
lelkesedés ennyire elég. Az elmúlt védelmi szakosztályához aktív a számomra.” – nyilatkozta a győztes a célba érkezés után.
időszakban viszont utolérték ön- túrizmusra és a hazai rendezvéA hölgyek versenyében a maratoni táv országos csúcstartója,
magukat eredményesség tekinte- nyek lebonyolításánál a szerve- Földingné Nagy Judit hamar leszakította vetélytársait, és végül hatében is. Először a lányok verték ző munkára. Csak összefogással talmas fölénnyel győzött, 1:21:53 alatt teljesítette a távot. ”Renda tarjáni főiskola csapatát, majd tudjuk megmenteni az eddigi kívül hangulatos volt a verseny, egy ilyen távhoz teljesen megfelelt
a fiúk verték majd ötven ponttal értékeket, amely a terhek elosz- az időjárás is. Jól esett a nézők buzdítása, ilyen körülmények köa hatvaniakat, hogy másnap a jó tásával válhat valóra.
zött nem lehetett rosszul futni. A verseny során mindig rátapadhírű MFC csapatát fektessék két
tam valamelyik fiúra: az emelkedőn elhúztam tőlük, majd a lejtő
vállra. Igazi és emlékezetes hétvé- MÉG NEM KÉSŐ AZOK végén utolértek, így tudtam tartani velük a tempót. Természetesen
ge volt számunkra, amely bizonyí- SZÁMÁRA AKIK NEM elégedett vagyok a teljesítményemmel, az első hely mellett az időtotta a pásztói kosarasok meglévő DÖNTÖTTEK EZIDÁIG, eredményemet is megfelelőnek tartom. Mivel otthon is hasonló
önbizalmát, a sportág életképessé- HOGY SZEMÉLYI JÖVEDE- terepen szoktam edzeni, a pálya mindenképp kedvező volt a szágét. Egyénileg kiemelhető, nem a LEMADÓJUK 1 %-ÁT KI- momra.” – mondta el Földingné.
szakember szemével a hölgyek kö- NEK AJÁLJÁK FEL.
A rövidebb távokhoz szokott futók is lehetőséget kaptak a
zül Sárik Krisztina, Czirbusz Kaversengésre. Miután a félmaratonisták elhagyták a rajtzónát, a
talin és kellemes meglepetésre BáEgyesületünk adószáma:
félmaratonka résztvevőire került a sor: 11 óra 30 perckor Lőrincz
lint Judit, aki oroszlánrészt vállalt
19159535-2-12
Barbara, a névadó Volvo Autó Hungária képviselőjének rajtjelére
több száz iskolás, és kisgyermekes család vágott neki a 2 kilométeres távnak.
Az esemény minden résztvevője emblémázott pólót kapott, a
félmaraton egyéni indulóinak nyakába pedig egyedi érmet akasztotAz olvasók edzéseinek és a részt vevő intézmények számának tak célba érkezéskor. A nap programja eredményhirdetéssel és a táfolyamatos növekedése egyértelműen jelzik a Sportbarát akció mogatók által felajánlott ajándékcsomagok kisorsolásával zárult.
népszerűségét. Ezen a héten már hivatalos Sportbarátokat is kihirdethetünk. Nem csökkent - sőt inkább megnőtt - az olvasók által ajánlott intézmények száma és mind több intézmény regisztrál
önállóan a Sportbarát játékra.
A Kőbányai Tájfutó Klub Budapesten a Sas utcai játszótér és
A Sportbarát akció elérkezett ahhoz a mérföldkőhöz, amikor elkezdődik a „Sportbarát intézmény” rangok kihirdetése az arra jogo- Péterhalom erdős részén bonyolította le országos regionális rangsult intézmények részére. Sportbaráttá válik az az intézmény, amelyik- soroló versenyét a Gyógyszer kupát. A küzdelmekben ott volt a
pásztói HUFEZE-Bauton már szenior korú tájfutója Reviczki
nek a tagjai legalább 10 edzést már rögzítettek az Edzésnaplóban.
Kijelenthetjük tehát, hogy a Sportbarát akció már javában dübö- Zsolt, aki az F 35 kategóriában egy szoros küzdelmet követően
alig szorult le a dobogó harmadik fokáról.
rög, de nem késett el az sem, aki csak most csatlakozna a játékhoz.
A kupaverseny végeredménye: F 35 kategória 1. Argay Gyula Törekvés Seb52:56 perc …4. Reviczki Zsolt HUFEZE-Bauton
Jelentkezz Te is a Sportbarát akcióra!
Pásztó 58:51
www.sportbarat.com

Sportbarátok születnek

Reviczki negyedik
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Iskolába hívogató

Tisztelt leendő „elsős” Szülők!
„…létezik az a nagy pillanat,
amikor a gyermek először lépi át az iskola küszöbét.
Egyszer történik meg, és soha vissza nem
hozható!”
(Tanító, 1992. november)
Rövid iskolabemutatással szeretnénk
segíteni Önöket az iskolaválasztással kapcsolatos döntésük meghozatalában.
Nevelőtestületünk igyekszik a szakmailag igényes és következetes pedagógiai
munkára. Az alsó tagozat osztályaiban két
tanító néni foglalkozik a gyerekekkel. Az
egyik a matematika, a másik az anyanyelvi tantárgycsoportot tanítja. Iskolánk az
Apáczai Kiadó bázisiskolája, ezért természetes, hogy ezeket a tankönyveket használjuk. Az oktatás 1-4. évfolyamon iskolaotthonos rendszerben folyik. Ez azt
jelenti, hogy a gyerekek a délelőtti tanórák után itt végzik el a „házi feladataikat”, és számos szabadidős tevékenységre
is lehetőség nyílik (kézműves foglalkozások, informatika szakkör, néptánc, színház-, múzeum látogatás…). Első osztály
második félévétől elkezdődik az angol illetve német nyelvoktatás.

Nagy hangsúlyt fektetünk az alapkészségek fejlesztésére, a beszéd, az olvasás,
az írás, a számolás és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére. Az első osztály kezdő időszakában játékos formában
ismertetjük meg a gyerekeket a tanulás és
az iskolai élet szabályaival. Az idejáró gyerekeknek más területeken is lehetőségük
nyílik készségeik, képességeik fejlesztésére:
• szakkörök, sportkörök,
egyéb foglalkozások keretében,
• gyógytestnevelésen,
• logopédia foglalkozásokon,
• a magyar órákon könyvtárhasználati
ismeretek elsajátításával,
• valamint az erdei iskola által
kidolgozott programon való részvétellel.

A népszokások felelevenítésével, ünnepi megjelenítésével alkalmat termetünk a
gyermekek számára a szüret, advent, betlehemezés, farsangolás hagyományainak
ápolására.
A gyermekmunkákat (versek, novellák, grafikák) a negyedévenként megjelenő Diáktoll újság tartalmazza. Tanulóink
által nagyon kedvelt a Dózsa napok sorozat, melynek tanórán kívüli programját a
gyerekek állítják össze és vezetik le. Sport- (Elnézést kérünk a késedelmes megjelenésért)

Diáknap a Dózsában
Ismét eltelt egy év. 8.- sok lettünk,
így ránk hárult az a feladat, hogy a diáknapon mi kormányozzuk az iskolát.
Mindkét osztályban lázasan készültünk
erre az eseményre, amely 2008. március
12-én került sorra.
A 8.a osztályból Fösvény Nikoletta, a
8. b osztályból Szőke Bianka nyerte el az
osztálytársak bizalmát. Az igazgatójelöltek
készültek a kortes beszédekre, míg a többiek plakátokat és szórólapokat készítettek.
13-án délelőtt került sor a választásra, ahol
az iskola tanulóinak többsége a 8.a jelöltjére szavazott. Így Niki lett a diákigazgató, a „b” osztály jelöltje pedig a helyettese. A fordított napon a két osztály közös
megállapodás alapján válogatta ki a legjobb programokat. Programjaink voltak:
Csillag születik, dekázóverseny, gofrievő és
joghurtevő verseny, grafiti verseny, tanárdiák tánc és kosármeccs, és végül a szexi
vagy nem. Igyekeztünk a versenyzőknek
érdekes jutalmakat kitalálni. Örültünk ennek a lehetőségnek. Rá kellett döbbenünk,
hogy az iskola vezetése nem könnyű feladat. Azért sajnáltuk, hogy az „iskola kulcsát” vissza kellett adnunk Ilike néninek.
A harmadik nap komoly programmal kezdődött. A 6.b osztály március 15-i
megemlékező műsorát láthattuk. Ezután
vidámabbra fordult az élet. Nagyon sok érdekes program között dőlt el az osztályok
közötti verseny. Kutatómunka, kötélhú-

programjaink közül a Miénk a tornaterem
és az évenként két alkalommal megrendezésre kerülő Fut a Dózsa futóverseny a közös szórakozást, a sportolást szolgálja. Az
éves munkáról, eredményekről korrekt képet ad az évente elkészülő Dózsa Krónika.
A kis Dózsa épülete ideális az óvodából érkező kisgyermeknek, hiszen itt kis közösségben (1-3. osztály) ismerkedhetnek az iskolai élettel.
„Ez az épület, olyan, mint egy keltető,
mely az otthon melegét idézi a kisdiákokban.” – fogalmazott így az egyik szülő, ezzel is érzékeltetve, hogy mennyire jól érzik
itt magukat a gyerekek.
Első osztályos tanító nénik a
2008/2009-es tanévben:
1.a osztály:		 Alapiné Szabó Marianna,
				 Tóth Lászlóné
1.b osztály: Pintér Hajnalka,
				 Dr. Káposztás Józsefné.
Iskolánk nyitott. Látogassanak el hozzánk! Tájékozódjanak honlapunkon hagyományainkról, eredményeinkről, iskolánk
kínálatáról. www.pasztonet.hu/~dozsaisk/
Barna Tiborné
igazgatóhelyettes

zás, emblématervezés, húsvéti asztalterítés,
fodrászverseny, csocsó, úttörő egyenruha
felkutatása, úttörődal megtanulása, zenefelismerés, stb. voltak ezen a délelőttön.
Nagyon jól éreztük magunkat, a narancs
jól esett a program végén.
Köszönjük mindenkinek, aki segített
abban, hogy ezen a három napon jól érezzük magunkat.
Fösvény Nikoletta 8.a
Szőke Bianka 8.b

Töriverseny
A lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Zeneiskola „Bősz Mars dúl mindenfele” címmel országos történelmi versenyt
hirdetett Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója alkalmából.
A Dózsa iskolából egy csapattal mi is
beneveztünk. A versenyző csapatok öt fordulóban mérték össze tudásukat. Az első
három fordulóban írásbeli feladatokat kellett megoldanunk. A feladatok nagyon nehezek voltak, és sok felkészülést igényeltek.
Felejthetetlen élményt jelentett, amikor
Hunyadi János síremlékének makettjét készítettük. Nagyon örültünk, mert a benevező 128 csapatból bejutottunk a legjobb
24 közé, így részt vehettünk a lakiteleki
Népfőiskolán március 6-án és 7-én megrendezett utolsó 2 fordulón. Március 6-án
a középdöntőben a lexikális tudásunkról
kellett számot adnunk. Az írásbeli teszt
kitöltése után egy lakiteleki hagyományőrző csoport két „vitéze” a végvári életről,
szokásokról és fegyverekről tartott érdekes
előadást. A március 7-i döntőben változatos: szóbeli, írásbeli, ügyességi, szituációs
feladatokat és rejtvényeket kellett megoldanunk. A megmérettetésben a 21. helyen
végeztünk. Köszönjük Melykóné Juhász
Judit tanárnő lelkiismeretes felkészítő
munkáját. Nagyon jól éreztük magunkat,
és mindent megteszünk, hogy jövőre is eljussunk erre a szép helyre.
7.a
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Gárdonyi Napok 2008
Évek óta hagyomány iskolánkban,
hogy március első két hetében megrendezzük a Gárdonyi napok programsorozatát. Ez a két hét mindig sok érdekességet: versenyt, vetélkedőt, pályázatot,
előadást tartogat számunkra, de úgy
érezzük, ez az idei Gárdonyi napok még
az eddigieknél is élménydúsabb volt.
Szokás szerint az első hét a hétfői és a
keddi nyílt napokkal kezdődött, amikor is
a szülők betekinthettek az iskola életébe s
megnézhették hogy szerepel csemetéjük
a különböző tanórákon. A keddi nap délutánján már a versenyek is elkezdődtek a
3-4. osztályosok mesemondó versenyével.
A következő nap nagyon sok érdekességet
tartogatott, ugyanis a Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagok látogattak el hozzánk és
tartottak rendhagyó órát először az alsó,
majd a felső tagozat számára. Az óra témája a reneszánsz évhez kapcsolódóan Mátyás
király és kora volt. Ezen a napon délután
még egy program várt ránk a tornateremben, ahol bábelőadást tekinthettünk meg.
A következő napok délelőttjein a 7-8. osztályosok rendhagyó kémia órán vehettek
részt. Csütörtökön délután ugyancsak a
tornateremben Papp Rita ás Bodnár Attila
zenés – táncos műsorát láthattuk. De nem
csak láthattuk, táncra is perdülhetett, akinek kedve volt. Az első hét utolsó napján a
sporté volt a főszerep. A legkisebbek játékdélutánon, a nagyobbak fiú-lány focimérkőzésen ügyeskedhettek.
A programsorozat második hete ugyancsak egy érdekes rendhagyó órával kezdődött. Kristóf Ilona főiskolai tanár tartott
nekünk előadást arról, milyen volt az élet
a legendás Corvin Mátyás udvarában. Délután a kisebbeknek nyelvtan-helyesírás
verseny és ének verseny zajlott, a felsősök
ugyanakkor a már hagyományos „Többet
ésszel!” matematikai vetélkedőn mérkőz-

hettek. Kedden egy a művelődési ház által
szervezett bábelőadáson vehettek részt az
alsó tagozatosok.
Március 12-e szerda nevezetes nap volt
nem csak a Gárdonyi napok programjai
között, de az iskola életében is. Ekkor alakult meg ugyanis a Rákóczi Szövetség Gárdonyis Csoportja. Ezzel egyidőben nyílt
kiállítás a galériánkban „Körutazások a történelmi Magyarországon” címmel. Anyaga
a közelmúlt kirándulásainak, túráinak, városnézéseinek fotóit tartalmazza határainkon innen és túl.
Délután az 1-2. osztályosok versmondó
versenyen vehettek részt, másnap a nagyobbaknak helyesírási verseny volt. A március
15-i ünnepi műsort a hét utolsó napján a 6.a
osztály előadásában tekinthettük meg. Programjainknak azonban ezzel még mindig nem

volt vége, ugyanis a következő hét keddjén kirándulást tettünk a budapesti Planetáriumba,
másnap pedig hagyományos diáknapunk zajlott a 8.b osztály szervezésében.
Emellett számos beadandó feladattal
is pályázhattak az érdeklődő diákok. Volt
szépírás verseny a kicsiknek, angol és német nyelvi verseny 3. osztálytól 8. osztályig, faliújság verseny az osztályok között,
olvasónapló pályázat a reneszánsz éve alkalmából és meghirdettünk egy plakátversenyt is az egészséges életmód jegyében.
Most már csak a gazdag programok
utáni értékelés és díjkiosztó van hátra, amit
mindig türelmetlenül várunk. Köszönjük
a sok szép és tartalmas programot tanárainknak, diáktársainknak, vendégeinknek és
minden közreműködőnek.
DÖK

Tavaszi élmények Ausztriában
A Gárdonyi Géza Általános Iskola
közösségével a tavaszi szünetben is folytattuk a hagyományos Rákóczi emléktúrát. Az őszi burgenlandi kirándulást
követően ismét Ausztriába látogattunk.
Kétnapos kirándulásunk első napját
Bécsben töltöttük, ahol sorra vettük az
osztrák főváros magyar történelemmel is
kapcsolatos nevezetességeit. A Habsburg
császárok egykori nyári rezidenciáján, a
Schönbrunni Kastélyban külön figyelmet szenteltünk a magyarbarátsága miatt hazánkban méltón szeretett királyné,
Sisi emlékének.
A belvárosban megtekintettük a Kapucinusok templomának császári kriptáját, ahová 1633 óta temetik - az egykori
középkori spanyol szokás szerint - a Habsburg-ház leszármazottait. Az elhunytak szívét ugyanakkor az Ágoston-rendi
templom szívkriptája őrzi ezüst urnák-

ban, míg a veséjük Ausztria legszebb gótikus műemlékében, a Stephansdomban
található. Buszos városnézésünkön megcsodálhattunk - mint építészeti különlegességet - egy Hundertwasser által tervezett bérházat is.
A második napon a Bécsi-erdőn keresztül az osztrák Dunakanyarba indultunk,
hogy felfedezzük annak természeti és történelmi látnivalóit. Utunkat egy gyalogos
városnézéssel szakítottuk meg Krems ódon
településén, melyet az osztrák Dunakanyar,
a „Wachau” kapujának is neveznek, s ahol
Alsó-Ausztria szépségének minden varázsa
összpontosul.
A Krems és Melk közötti 33 km
hosszú festői Duna-szakaszon magas
sziklafalak emelkednek a folyó fölé, s
azokon kolostorok, várak, romok idézik szüntelen a múltat, s köszöntik az
idelátogatókat.

Bejártuk a Dunakanyar egyik ékességét, a középkori arculatát máig megőrző
Dürnstein városkát is.
Szomszédolásunk legtávolabbi állomása Melk volt, melynek legfőbb vonzereje
a Duna felett, egy hatalmas sziklatömbön
emelkedő ősi bencés apátság.
Útban hazafelé felkerestük az OsztrákMagyar Monarchia történelmében jelentős hírnévre szert tett Mayerlinget is, ahol
1889-ben Rudolf trónörökös és kedvese
máig tisztázatlan körülmények között életét vesztette. Túránkról ez alkalommal is
számtalan újabb élménnyel és ismerettel
tértünk haza, melyeket felidézünk, beépítünk az egyes tanítási órák anyagába. Szeretnénk a tanulóinknak a jövőben is hasonlóan tartalmas iskolán kívüli programokat
szervezni.
Rákóczi Szövetség
Gárdonyis Csoportja
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Ötödik Jótékonysági Sportbál

A Dózsa György Általános Iskola Mindennapi Testnevelésért és Diáksportért Alapítványa és a Pásztói Kézilabda Club 2008.
április 12-én, az iskola aulájában szervezte
meg 5. jubileumi jótékonysági sportbálját.
A bál célja - évek óta nem változott - a diáksport és a kézilabda club működési hátterének biztosítása, illetve fejlesztése. Az iskola és az egyesület vezetői, szerve-zői időt és
energiát nem kímélve végezték immár rutinszerűnek mondható, de a magas minőségi színvonalból nem engedő előkészítő
munkálatait. Ennek során szinte megmozdult a város, mert az ételkészítésben, dekorációban, tombolaajándékok gyűjtésében
és a kulturális program szervezésében, megvalósításában résztvevők száma megközelítette a 100 főt. Mind-ezek eredményeként
utólag már sokkal nyugodtabban gondo-

lunk vissza az elmúlt hétvégére, a jó színvonalon megvalósított bálunkra.
Örömteli volt az a tény, hogy Sisák
Imre Pásztó Város Polgármestere a hagyományoknak megfelelően fővédnöki, Juhász
Gábor Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumi Államtitkár, Országgyűlési képviselő,
Becsó Zsolt Nógrád Megye Közgyűlésének
Elnöke, Országgyűlési képviselő, Kriston
Péter Nógrád Megyei Közgyűlés Alelnöke
és Dr. Becsó Károly Pásztó Város Alpolgármestere védnöki szerepükkel erősítették jótékonysági bálunk megvalósítását, melyet
ezúton is nagyon köszönünk.
Mészáros Sándor Elnök Úr megnyitójában kitért a fiatalok egészséges életmódra
nevelésének fontosságára, mely nemcsak az
iskola, hanem a gyermekek, szülők együttes és felelősségteljes feladata. Nagyon fontos a példamutatás és a céltudatosság, mely
az élet számos területén is segíteni tudja a
gyermeket, az adott személyt. A hagyományoknak megfelelően a példamutató emberi, közösségi és sportteljesítményt nyújtó személyek közül Andóné Tari Emília és
Juhász István oklevélben részesültek, akik
jelenleg is a felnőtt csapatok oszlopos tagjai. Az eddigi-ektől eltérően, de a vezetőség
egybehangzó véleménye alapján oklevél elismerésben részesült Vas Marianna, aki önzetlen és lelkiismeretes dekorációs munkájával járult hozzá rendezvé-nyeink magas
színvonalú megvalósításához.
A műsor az Apraja Néptánc Együttes tagjainak és az őket kísérő Estam zenekarnak köszönhetően fergetegesen indult.

Majd a club női csapat tagjainak szemet
gyönyörködtető Kán-kán előadása következett. Sztárvendégként a pásztói kötődéssel is rendelkező Ricky lépett fel, aki szinte
elbűvölte a jelenlévő hölgyeket.
Ezt követően Kanyó Zsolt tari lakos, kerekes székes dobó atléta, többszörös magyar
bajnok, a pekingi paralimpiai csapat tagja
mutatkozott be és szívszorító gondolatával szinte örökre bevéste emlékét a jelenlévők tudatába. Akaratból, kitartásból példát
mutatva elsősorban a fiatalok, de mindan�nyiunk számára is.
A pohárköszöntők meglepetéseket hoztak, mivel Becsó Zsolt elnök úr a Kézilabda
Clubnak és Kanyó Zsolt úrnak is 100-100
ezer forint támogatást ígért. Sisák Imre Polgármester Úr „jó szokásának megfelelően”
szintén támogatást ígért az egyesületnek és
a paralimpia dobó atlé-tánknak is. Ezt követően a PKC elnöke virágcsokorral köszönte meg Szivák Ilona Igazgató Asszonynak és
intézményének sportolóink felkészítéséhez,
a versenyzéshez, valamint a bálok megrendezéséhez nyújtott lelkiismeretes munkáját.
Ezúton mondok köszönetet minden
védnöknek, támogatónak, segítőnek, az
egyesület és az iskola vezetésének, sportolóinknak, azok hozzátartozóinak és minden
szponzorunknak, vállalkozónak, résztvevőknek, akik megjelenésükkel, támogatásukkal, munkájukkal, tombolaajándékaikkal segítették rendezvényünk színvonalas
megvalósítását.
Köszönjük! Hajrá Pásztó!
Mészáros Sándor

Zrínyi Ilona matematikaverseny

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány az idei tanévben is megrendezte
a Zrínyi Ilona kétfordulós (területi országos) matematikaversenyt.
A versenyre 2008. február 22-én került sor, melyen a megye 22 általános iskolájának 3-8. osztályos tanulói mérték össze tudásukat. A Dózsa iskolát 36 tanuló képviselte.
A megoldásokat évfolyamonként értékelte a bizottság, és az iskolák között 3 fős csapatversenyt is meghirdettek. Egyéniben az iskolánkból Badacsonyi István András érte el a legjobb eredményt. Az 5. osztályosok 125 tanulója közül az 5. helyet szerezte meg. Évfolyamtársaival, Kulcsár Rebekával és György Anitával együtt a csapatversenyben 3. helyezést értek el. Szintén jól
szerepeltek csapatversenyben a 4. osztályosok: Kádárkuti Emese, György Erika és Zsiga Patrícia
is. Az 5. helyen végeztek.
A további egyéni helyzettek a 4. évfolyamon: Kádárkuti Emese 15., György Erika 16., az 5.
évfolyamon: Kulcsár Rebeka 20., a 6. évfolyamon Andó Pier 16. lett. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak (Mucsina G. Csabáné, Molnár Lászlóné és Szabóné Mikula Rita)!

79 éves korában elhunyt Radics István festő- és grafikusművész, a Csohány Baráti Kör alapító tagja.
„Hozzátartozók, barátok, pályatársak, tisztelők nagyszámban gyűltek össze a nógrádmegyeri öreg temetőben. A közeli villanyoszlop tetejére egy gólya szállt le a szertartás előtt, kelepelt egyet, majd visszarepült fészkére, Radics István háza elé.”
Radics István 1929-ban született Nógrádmegyerben, és – kisebb megszakítással – haláláig ott élt és alkotott. Diplomájának megszerzését követően rajzot oktatott Kisterenyén a középisko-lában, de tanított Salgótarjánban közép-és felsőfokon is. Huszonöt éven
át megyei rajz szak-felügyelő volt. Kiállításokat szervezett, rendezett, szakköröket vezetett, művésztelepeken szerzett újabb tapasztalatokat. Mindemellett ő is folyamatosan alkotott, számos kiállítása volt megyeszerte, 2002-ben például Pásztón, a Teleki László
Városi Könyvtárban. Grafikák, festmények mellett murális munkákat is készített. Ő restaurálta például a karancslapujtői templom
freskóit. Kezdeményezte a baglyasaljai templom falfestményeinek felújítását is. Nélküle nem maradt volna fenn a most már Pásztón,
a Mikszáth Kálmán Gimnáziumban álló, a salgótarjáni Karancs Szállóban megsemmisítésre ítélt, Csohány Kálmán Énekek éneke
című kerámiafal sem. Hiszen ő volt az, aki értesítette a múzeumot, hogy verik le a Csohány alkotást. Ennek kapcsán indult meg a
fal nehéz, de végül sikeres áthelyezése. Értékmentő, értékközvetítő és remek alkotó volt ő egy személyben. Szülőfalujának földjében
helyezték örök nyugalomra április 17-én.
			
Sírjára elhelyeztük a Baráti Kör virágait. Emlékét tisztelettel őrizzük.
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V. Shobu Ippon Országos Diákolimpia

Négy aranyérem

Április végén a Pest megyei Ercsi adott otthont az idei karate
Shobu Ippon diákolimpia országos döntőjének. A megmérettetésre az ország minden tájékáról 47 szakosztály 320 karatékája érkezett, ahol a versenyzők két versenyszámban kata és kumite küzdöttek meg a bajnoki címekért. A Lőrik Csaba által vezetett pásztói
csapat mint már oly sokszor most is remekelt. Nagy Regina korosztályában mindkét versenyszámban országos diákolimpiai bajnoki címet szerzett, míg eredményhirdetéskor katában a pásztóiak közül Ocsovai Gergőnek, kumitében pedig Scheili Eszternek a
nyakába akasztottak aranyérmet
Katában Lőrik Dominik és Balogh Péter bronzérmes lett.
Kumitében Balogh Péter ezúttal már már egy fényesebb, ezüstérmet gyűjtött be, míg Balogh Natália és Palcsok Edina az idei diákolimpiát egy bronzérmes helyezéssel zárta.
A karatékák további versenyprogramja szerint május 17-én
Törökbálintra utaznak, ahol a JKA országos bajnokságon vesznek
részt. Május végén a Prágában rendezendő JKA Európa bajnokságon
az előzetes hírek alapján hat pásztói versenyző utazhat ki, míg Lőrik
Csaba mester, ezúttal a kontinensviadal egyik versenybírája lesz.

Szlovákia crossfutás

Pásztói ezüstérem Fülekről

Első ízben rendezte meg az Füleki TC pénzdíjas „I. Füleki Cross”
elnevezésű futóversenyét. A rajt és cél ezúttal az FTC labdarúgó stadionjának a fedett szurkolói nézőtér előtt lévő futópálya szélén volt.
A startpisztoly eldörrenését követően 14 egyesület közte az egyetlen
magyar klubot képviselő a jelek szerint külföldi atlétikai klubban
pályafutását folytatni kívánó pásztói Zentai József tájfutóval, több
mint ötven, főként maratoni futó vágott neki a 12,75 km távolságú
140 méteres szintkülönbséggel megspékelt Belina-Camovce-Fülek
között kijelölt jó vonalvezetésű crosspályának.
I.Füleki Crossfutás végeredménye:
(Fülek-Belina Camovce-Belina-Fülek) táv 12,75 km 140 méter szint
F 50 szenior korosztály: 1. Gondas Ondrej Jesenica 54:21 perc 2. Zentai
József 58:36 (abszolút 8. helyezés) 3. Slanina Peter Poltar 59:56
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