
Vészhelyzetben védtelenül
Közismert tény, hogy 2005

árpilisában Mátrakeresztes vá-
rosrészben, 2010 júniusában pe-
dig a hasznosi víztározónál ka-
tasztrófahelyzet következett be.
A károk helyreállítása ugyan
megtörtént, de az idõjárás kiszá-
míthatatlan, így bármikor bekö-
vetkezhet újabb vészhelyzet. Er-
rõl tájékozódott Illés Zoltán a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium kör-
nyezetügyért felelõs államtitká-
ra április 7-én a helyszínen, illet-
ve más mátrai víztározóknál is.

Illés Zoltán elmondta: még az
idén el kell indítani a szükséges
beruházásokat. Elengedhetet-
lenné vált ugyanis egy vészbukó
megépítése, emellett mederkot-
rást és mélyítést kell végezni az
alsó vízfolyáson. A tározó feletti
területen egy uszadékfogót is ki-
alakítanak. Elõbbi munkálatok
250-300 millió forintos költségét
az Észak-magyarországi Regio-
nális Vízmûvek Zrt. (ÉRV Zrt.)
állja, a mederkotrás, -mélyítés és
-szélesítés önkormányzati fel-
adat, de Pásztó számíthat kor-
mányzati segítségre is.

Mátrakeresztes védelmét is
szolgálja és a hasznosi víztáro-
zónak is aktív védelmet nyújt
majd az a záportározó, amit a
városrész felett kell megépíteni.

Sisák Imre, Pásztó polgármes-
tere legelõször köszönetét fejezte
ki az együttmûködésért a jelenlé-
võknek. Amint mondta, az
elõtározó megépítése létszükség-
let, de nehezíti a munkálatok
megkezdését, hogy a város köz-
igazgatási területén nincs rá hely,
csak Heves megyében. Ez nem
csak Natura 2000-es, hanem 
az õshonos fafajok génállomá-
nyának megóvására létrehozott

(Folytatás a 3. oldalon.)

Elfogadták 
a rendőrkapitányi 

beszámolót
A márciusi képviselõ-testületi

ülésén a város önkormányzata
elõször a lejárt határidejû hatá-
rozatokról hallgatott meg tájé-
koztatót – szó esett a belterületi
belvízrendezési projekt megva-
lósításáról, a közlekedés bizton-
ságát veszélyeztetõ mátrek-
eresztesi vízátfolyásról, a zirci
cisztercita apátságnál tett látoga-
tásról a kolostor felújítása kap-
csán.

A képviselõk ezután meghall-
gatták a gödöllõi Szent István
Egyetem szakértõjét, Kardos
Lászlót az óvodai kazán besza-
bályozási gondjairól. Amint el-
hangzott: az ügy jogi úton foly-
tatódik, hiszen a kazánt nem le-
het tákolgatni, azt a kivitelezõ-
nek ki kell cserélnie.

A képviselõ-testület meghall-
gatta a Pásztói Rendõrkapitány-
ság elmúlt évi munkájáról Vida
Ottó Kolos alezredes, rendõrka-
pitány beszámolóját is. Amint
elhangzott, az ismertté vált,
százezer lakosra jutó bûncselek-
mények számát tekintve Nógrád
még mindig a jó helyzetben van,
különösen Pest, Hajdú-Bihar és
Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
hez képest. 

– A Pásztói Rendõrkapitány-
ság területén 2010-ben 1020 bûn-
cselekményt regisztráltak –
mondta Vida Ottó Kolos. – Érde-
kesség, hogy a  elkövetõk tekin-
tetében Dél-Nógrád kibocsátó-
nak számít, az itt élõk Pest és
Heves megyében követik el bûn-
cselekményeiket.

Beszámolt arról is, hogy Nóg-
rád megye felderítési mutatója

(Folytatás a 3. oldalon.)

Koncert II. János Pál tiszteletére
Az Isteni Irgalmasság ünne-

pén, 2011. május 1-én, Rómá-
ban boldoggá avatják II. János
Pál pápát. Ezen a napon 16 órá-
tól Vedres Csaba és felesége,
Gyermán Júlia (Szentendre) or-

gona és hegedû koncertje lesz a
pásztói Szent Lõrinc plébánia-
templomban a Nagy Pápa tiszte-
letére. Minden kedves testvért
szeretettel hív a Pásztói Egyház-
község.

Városünnep, számos programmal!
Múltidézõ Zsigmond Napok Pásztón,

április 27-e és május 1-je között:
a részletek a 6. oldalon!

HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ

„A követ a sírtól elhengerítve ta-
lálták. Amikor beléptek, nem ta-
lálták az Úr Jézus testét. Történt
pedig, hogy amíg ezen tanakod-
tak egyszerre két férfi állt ott mel-
lettük, ragyogó ruhában. Az asz-
szonyok megijedtek és arccal a
földre borultak. Azok pedig így
szóltak hozzájuk: Miért keresitek
az élõt a holtak között? Nincs itt,
hanem feltámadt.” Lk 24, 3-6

Kedves pásztóiak!
A Lukács evangéliumából idé-

zett elõzõ sorok minden ember
számára elérhetõ módon közvetí-
tik a közelgõ Húsvét igazi és
egyetlen üzenetét. Persze ne gon-
doljunk arra, hogy a mai közgon-
dolkodás számára fontos „ünnepi
kellékek” beszerzésérõl esik szó.
Kétezer évvel ezelõtt az emberek
nem vásároltak húsvéti csokito-
jást, nyuszit, de még sonkát sem,
Jeruzsálemben nem fõztek ko-

csonyát, nem locsolkodtak sem
vízzel, sem illatos szerekkel. 

A keresztény ember majd' két-
ezer év után, 2011-ben is a legna-
gyobb ünnepre készül: a böjti
idõszak végén, nagypénteken Jé-
zus Krisztus meghal a kereszten,
beteljesedik a prófécia – harmad-
napon azonban feltámad a halot-
tak közül, szent vére árán meg-
váltja a világot. Tudjuk mindezt –
csakhogy igen sokan egyszerû is-
meretként, az általános mûvelt-
ség részeként kezelik Jézus életét,
tanításait és nem törekszenek ar-
ra, hogy az egyház kínálta kere-
tek között át is éljék e felfoghatat-
lan csodát.

Igen, sokszor és sokat hallha-
tunk, olvashatunk Jézus kereszt-
haláláról, több filmben is feldol-
gozták már az Újszövetség ezen
eseményeit, esetleg még a Bibliát 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A Pásztó Városi Önkormányzat Képviselõ-testületének az állattartásról szóló 

módosított 4/2008. (II. 22.) rendeletérõl
Pásztó Város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatáról

szóló rendelete a lakóterületek sajátos építési használatuk és általá-
nos jellegük szerint a következõ terület-felhasználási egységekre ta-
golódnak:
� mûemléki terület,
� településközponti vegyes terület,
� kisvárosias lakóterületre (KL),
� kertvárosias lakóterületre (KEL),
� falusias lakóterületre (FL).
1. Mûemléki terület

Pásztó Deák F. út - Kossuth út - Hársfa utak közötti terület.
2. Település központ vegyes területe

Hunyadi út - Mikszáth K. út - Kövicses patak - Erdész út -
Csillag tér - Szent Imre tér - Hársfa út - Baross G. út által beha-
tárolt terület.

3. Kisvárosias lakóterület
A település központtal szomszédos területek (észak felé a
Cserhát lakótelepig, délen az Árpád utcáig, nyugaton a Vasút
út mentén a vasútállomásig).

4. Falusias lakóterület
Petõfi utca 2-60; Bástya u. 1-9; Petõfi utca 1-9, 21-33; Bástya
u. 4-12; Zagyva köz 1-7; Bem utca 1-11; Zagyva köz 2-10; Bem
utca 2-4; József A.utca 1-9, 15-20;Rózsa u. 22-48; Bajcsy-
Zs.u. 1-9; Szõlõhegyi u. 7-19; Bajcsy Zs.u. 2-10; Szõlõhegyi u.
2-32; Damjanich u. 2-26; Mátyás kir.u. 19-33; Vörösmarty u.
2-24; Mátyás kir. u. 20. Vörösmarty u. 1-9; Mátyás kir. u. 26-
50; Gábor Á. u. 50-58.

5. Fenti területeken kívüli lakóterületek nagy része családi házas
(kis részben sorházas) beépítésû kertvárosias lakóterület.
– Hasznos lakóterületei falusias övezetbe sorolhatók.
– Mátrakeresztes - kertvárosias lakóterület.
– Mátrakeresztes - Békástó és a Pásztó-Muzsla: hétvégi házas

üdülõterületek.
A településrendezési terv szerint kisvárosias övezetben, a tele-

pülésközpontban vegyes övezetben és a mûemléki területen az
állattartás az alábbiak szerint engedélyezett.

– eb, macska, díszállatok, galamb és méh tartható.

– több lakást magába foglaló többszintes lakóépületben lakáson-
ként legfeljebb egy eb, amelynek testtömege a 20 kilogrammot és
marmagassága a 60 centimétert nem haladja meg, két macska, dísz-
állatok, illetve szaporulatuk 3 hónapos korig tarthatók.

A településrendezési terv szerint kertvárosias lakóterületen az
állattartás az alábbiak szerint engedélyezett.

– haszonállat (sertés, juh, kecske) és kis haszonállat tartható
(baromfi, prémes állat, galamb, méh) 

– sertésbõl, juhból, kecskébõl együttesen, vagy állatfajonként
legfeljebb 5 db tartható.

A több lakást magába foglaló többszintes lakóépületre a
kisvárosias lakóövezetre jellemzõket kell alkalmazni.

– A zártsorú beépítésû lakótelken sertés, juh, kecske együtte-
sen maximum 5 db, csak   zártrendszerû trágyakezelés mel-
lett tartható.

– Az intézményterületen kis haszonállat tartható, ha a mellék-
épület külön bejáratú gazdasági udvarban az épületektõl leg-
alább 25 m távolságra kerül elhelyezésre.

A településrendezési terv szerint falusias lakóterületen az ál-
lattartás a következõk szerint engedélyezett:

– nagy haszonállat, haszonállat, kis haszonállat, kedvtelésbõl
tartott állat, díszállat tartható, 

– több lakást magába foglaló többszintes lakóépületben törté-
nõ állattartásra a kisvárosias lakóövezetre vonatkozó szabá-
lyokat kell alkalmazni.

Iparterületre az intézményterületre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.

Saját szükségletnek megfelelõ mértékû állattartás esetén 
– nagy haszonállatból (szarvasmarha, ló, szamár, öszvér)

2 db tartható.
– haszonállatból (sertés, juh, kecske) 5 db tartható.
– kis haszonállatból (baromfi, nyúl, galamb) 30 db tartható,

együttesen:  50 db tartható.
Az üdülõterületeken ebet, macskát, díszállatot, galambot és

méhet lehet tartani.
Kérem a fenti rendelkezés betartását!

Dr. Tasi Borbála címzetes fõjegyzõ

(Folytatás az 1. oldalról.)
is böngésztük hosszabb-rövidebb
ideig - de vajon szívvel és lélekkel
közelítünk-e Isten Fiának áldoza-
tához? 

„Mert úgy szerette Isten a vilá-
got, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy mindaz, aki õbenne hisz, el
ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.” Jn 3, 16

Ahányszor csak hallom, olva-
som vagy kimondom a fenti soro-
kat mindig valamilyen kellemes
érzés kerít hatalmába. Azt hi-
szem, ha a Szentírás üzenetét
egyetlen mondatban akarnánk
összefoglalni, ezt a mondatot idéz-
hetnénk. Viszont, ha ennek a
mondatnak a lényegét egy szóban
akarjuk összefoglalni, akkor a sze-
retetre kell gondolnunk: Isten sze-
retetére, a szeretet Istenére. 

Ésszel felfoghatatlan ez a rend-
kívüli szeretet, de hát nem is tu-
dás kérdése ez, hanem a hité!

Így, az ünnep elõtt talán nem
árt elgondolkodni azon, hogy a
nagyböjti idõszakban vajon nem
mulasztottunk-e el valamit? 

No persze nem arra gondolok,
hogy elfelejtettük talán megvásá-

rolni a Húsvét legfontosabb áru-
cikkeit, az ételeket, italokat, vagy
az illatos locsolóparfümöket.
Azok a keresztény embertársaim,
akik a nagyböjt ötödik hetében
részt vettek a háromnapos lelki-
gyakorlaton, hallhatták, hogy
olyan lesz a húsvétunk, amilyen a
felkészülésünk volt. Ez a három
nap a valódi ünnepi elõkészület
fontos elemeirõl, a reményrõl, a
kiengesztelõdésrõl és a feltá-
madásról szólt. 

A természet tavaszi
megújulását látva könnyebben
megfeledkezik magáról az ember,
kiesik a tudatából, hogy a lelkére
is gondolni kellene ilyenkor –
különben Jézus Krisztus hiába
halt meg értünk a kereszten! Vére
mindannyiunkért ontatott, de
sokan nem látják, nem ismerik fel
ezt az áldozatot. Hibáztatni per-
sze nem hibáztathatja egyik
ember a másikat – ne ítélj, hogy
ne ítéltess – de a szórakozás, a
könnyû, kellemes élet iránti vágy,

vagy éppen az elkeseredettség, a
fásultság, a kilátástalanság igen
gyakran más irányba viszi az
emberek gondolkodását, fõleg a
fiatalokét.

Tudnunk kell azonban, hogy
Isten nem személyválogató, Szent
Fia értünk emberekért, a mi
bûneinkért halt meg a kereszten.
Ez pedig olyan biztos pont lehet
minden ember életében, ami elke-
seredettség, fásultság, kilátásta-
lanság esetén is vigaszt nyújt.
Szomorú mai világunkban,
amikor ember embernek farkasa,
a fõ életcél a bármi áron való
pénzszerzés, az erkölcs és az
etika romokban hever, eszünkbe
jut-e ezen körülmények között a
túlvilág? Egy kis odafigyeléssel ez
a mai világ is lehetne más –
csakhogy Krisztus szeretetének
kellene áthatnia. Nem kell ám
költséges dolgokra gondolkodni,
hiszen egy jó szó, egy, a
közösségért feláldozott óra, egy
ima… de talán annyi is elég,

amirõl a pásztói lelkigyakorlat
második napján elmélkedtünk: a
kiengesztelõdés. A nagyböjti
idõszakban különösen fontos a
keresztény megbocsátás.
Készüljünk hát így húsvétra, a
szent három napra, amikor a vilá-
gosság legyõzi a sötétséget, az élet
pedig a bûnt és a halált. 

Adja Isten, hogy tudjunk
együtt ünnepelni, jóban és
rosszban, örömben és bánatban,
2011 húsvétján is! Bízzunk
abban, hogy Magyarország pil-
lanatnyi állapotának nagypénteki
bánatát is nemsokára felváltja a
feltámadás öröme és ennek mi
Pásztón, Hasznoson és
Mátrakeresztesen élõ emberek is
részesei lehetünk!

Kedves Olvasóink! Tisztelt
Pásztóiak!

Fenti gondolatok jegyében
kívánok városunk minden lakójá-
nak a feltámadt Krisztus áldásával
kísért húsvéti ünnepeket a
magam és Pásztó Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
nevében!

Sisák Imre
polgármester

HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ

Tájékoztató
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Elfogadták a rendőrkapitányi beszámolót
(Folytatás az 1. oldalról)

az országos 46 százalékkal szemben 55,53
százalékos, ez az országban a hatodik legjobb.
A pásztói városkörzetben 52 százalék körül
alakul a felderített ügyek aránya. Az elmúlt év-
ben a kapitányság területén rendkívüli ese-
mény és halálos baleset sem történt. Kedvezõ,
hogy 2009-hez képest 39-rõl 15-re csökkent a
közlekedési balesetek száma.

A köztörvényes bûncselekményekrõl Vida
Ottó Kolos elmondta, hogy a rablások felderí-
tése száz százalékos, tavaly mind a 19 ügyet
sikerült felgöngyölíteni, ami jó eredménynek
számít.

Az önkormányzatnak a városi rendõrkapi-
tányság - bár csekély létszámmal mûködnek -
de további szakmai segítséget nyújt a térfigye-
lõ kamerák üzembe helyezése után: a kame-
rákat majd szabadnapos munkatársai fogják
ellenõrizni. Emellett nagy jelentõségük van a
nyári bûnmegelõzési táborok megszervezésé-
nek is.

A gondok között említette, hogy a vagyon
elleni és a közterületen elkövetett bûncselek-
mények aránya növekszik - ennek mérséklé-
sére a rendõröknek is elõre gondolkodva, a sa-
játosságokat figyelembe véve kell dolgozniuk:
a 24 órás bûnözés 24 órás bûnüldözést köve-
tel!

A képviselõi hozzászólások között felvetõ-
dött a korengedményes nyugdíjazás okozta
gondok, mert éppen a legnagyobb tapasztalat-
tal rendelkezõ szakemberek lépnek ki negy-
venéves korukban a rendõrség kötelékébõl.
Vannak, akik azért költöznek más te-
lepülésre, mert családtagjaik ott kön-
nyebben találnak munkát. Vida Ottó
Kolos válaszában kifejtette, hogy le-
hetõségeihez mérten mindent meg-
tesz azért, hogy az állományt meg-
tartsa, de a kapitányság állományá-
ból tíz fõ hiányzik, ez pedig a 39 ezer
lakosú kistérségben nem kis gond.

Sisák Imre polgármester megkö-
szönte a rendõrségnek az elmúlt évi
hasznosi vészhelyzet alatt nyújtott segítségét.
Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy 2009-hez
képest a testi sértések száma 94-rõl 179-re, a
betöréses lopások száma pedig 51-rõl 222-re
nõtt tavaly. A gondok között említette, hogy
véget ért az elõzõ évi közmunkaprogram, ami
megélhetési nehézségeket okoz számos pász-
tói család esetében, ez pedig a bûnözési hul-
lám emelkedéséhez vezet. Végül arra kérte a
rendõrkapitányt, hogy a kábítószer terjedése
ellen is tegyenek meg mindent a térségben.

Vida Ottó Kolos rendõrkapitány beszámoló-
ját a képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután arról tárgyaltak a képviselõk, hogy a
város biztonsága miatt elengedhetetlenné vált
egy mátrai záportározó megépítése, amit
azonban megnehezít, hogy nemhogy Pásztó,
de még Nógrád megye területén sincs rá hely,

így a hevesi hatóságokkal és
Mátraszentimre település önkor-
mányzatával kell egyeztetni ez ügy-
ben. A helyzetet bonyolítja, hogy a
Csörgõ-patak felsõ folyása védett,
nem csak Natura 2000-es, hanem az
õshonos erdõállomány génmegõrzõ
területe is. (További részletek Illés
Zoltán államtitkár látogatásáról szóló
írásunkban.)

Szó esett arról is, hogy a város
százmillió forintos vissza nem térítendõ támo-
gatásra adott be pályázatot: ezt az összeget
belvízrendezésre költik.

A testületi ülés Pásztó és a kistérség gazda-
sági programjának ismertetésével folytatódott.
Elhangzott, hogy az elmúlt négy év során le-
zajlott 2,1 milliárd forint értékû beruházás va-
lósult meg, az idegenforgalom fejlesztésre, a
városmarketing alaposabb kidolgozásra szo-
rul, különösen a Margit Kórház egészségturiz-
musban betölthetõ szerepe növekedhet elõb-
bieknek köszönhetõen. Utóbbi fõleg a helyi
gyógyvízre alapozva képzelhetõ el.

Vida Ottó Kolos

Rendkívüli ülés
Felmondta a testület a megállapodást

Március 31-i rendkívüli ülésén Pásztó képviselõ-tes-
tülete 2011. július 31-i határidõvel felmondta a
Mátraszõlõssel kötött intézményfenntartó társulási
megállapodást. A szomszéd község ugyanis csaknem
23 millió forintos tartozást halmozott fel az elmúlt két
tanévben.

Sisák Imre, Pásztó polgármestere az ülésen elmond-
ta: Mátraszõlõs önkormányzatával 2007 júliusában,
amikor a község bezárta oktatási intézményét, kötöt-
tek társulási megállapodást. Eszerint 119 mátraszõlõsi
gyermek a Pásztói Önkormányzati Általános Iskolá-
ban folytathatta tanulmányait, a község önkormány-
zatának pedig ki kellett fizetnie azt a különbözetet,
amibe a normatív támogatáson felül a városnak a diá-
kok kerülnek. Mátraszõlõs önkormányzata két évig fi-
zetett is, de 2009 és 2011 között csaknem 23 millió fo-
rint adósságot halmozott fel.

– Egy korábbi levél szerint összesen hétmillió forint
kifizetését vállalnák, ami a pásztói önkormányzat
számára elfogadhatatlan – mondta Sisák Imre a rend-
kívüli testületi ülésen.

Sándor Károly, Pásztó aljegyzõje az ülésen arról
adott tájékoztatást, hogy a város általános iskolájának
ez évi költségvetése 356 millió forint, ebbõl csaknem
112 milliót az önkormányzatnak a saját forrásaiból
kell fedeznie. A mátraszõlõsi önkormányzat által fel-
ajánlott összeg nem arányos a kiadásokkal.

A képviselõ-testület azzal fogadta el a megállapodás
felmondására vonatkozó napirendi pontot, hogy
amennyiben Mátraszõlõs önkormányzata április 30-
ig a tartozás kiegyenlítését célzó döntést hoz, a társu-
lási megállapodásról újra tárgyalnak. Ha a csaknem
23 millió forintot nem kapja meg a város, az önkor-
mányzat bírósághoz fordul.

Vészhelyzetben védtelenül
(Folytatás az 1. oldalról.)
védett területre is esik,
ezért az egyeztetések so-
rán a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság és az
Egererdõ Zrt. is érintett
lesz. A veszélyeztetett te-
rület lakosságának élet- és

vagyonbiztonsága azon-
ban fontosabb a termé-
szetvédelem érdekeinél is.

Stuller András, Mátra-
szentimre polgármestere
elmondta, hogy a zápor-
tározó a község közigaz-
gatási területén épülhetne
meg, a biztonság érdekei
mellett települése idegen-
forgalmának érdekeit is
jól szolgálná. Elvi építési
engedélyt még 2006-ban
kértek egy ilyen beruhá-
zásra, de ehhez el kellene
készíttetni az engedélye-
zési terveket is, aminek

sok milliós költségeit nem
vállalhatják.

Becsó Zsolt, a megyei
közgyûlés, egyben a vé-
delmi bizottság elnöke és
a regionális fejlesztési ta-
nács elnöke a régióban
beadott vízügyi pályáza-

tokról adott tájékoztatást.
A záportározó megépí-

tésének költsége Illés Zol-
tán tájékoztatása szerint
legalább több száz millió
forint, de akár egymilliárd
is lehet. Megépítése a víz-
ügyekért felelõs kormány-
zat feladata, uniós támo-
gatások elnyerésére nem
számítanak, mert az több
évvel megnyújtaná a kivi-
telezés megkezdésének
idõpontját, itt pedig a
gyorsaság lenne a legfon-
tosabb. Emiatt Illés Zoltán
a pénzügyi kormányzat-

hoz fordul, Fazekas Sán-
dor miniszteren keresztül.
A be nem fizetett termék-
díjak behajtásából befo-
lyó összegbõl lehet elkü-
löníteni pénzt az
elõtározó megvalósítása.
A beruházás így legkoráb-
ban 2012-ben kezdõdhet
meg. Addig le kell bonyo-
lítani a tervezést és az en-
gedélyeztetést.

Illés Zoltán végül el-
mondta, hogy - bár mind-
két szeme sír ebben az
esetben - államtitkárként
a természetvédelmet is
felügyeli a tárcánál és a
gát alatt élõk érdekeit  fon-
tosabbnak tartja.

Ritter Géza, az ÉRV Zrt.
vezérigazgatója arról tájé-
koztatta a jelenlévõket,
hogy a feliszapolódás
mértéke 16-17 százalék
körüli, az eltávolítás költ-
ségeit pedig nehéz meg-
becsülni, mert a közelben
nincs az elhelyezésére al-
kalmas lerakó, de fél- egy-
milliárd forint között le-
het.

A program a hasznosi
víztározó gátján helyszíni
bejárással folytatódott.
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„A Művház körei” – Projekt uniós támogatással

Amint azt Bottyán Katalin a
projekt szakmai vezetõje a nyitó
rendezvényen elmondta, 2010.
november 1-je és 2012. március
31. között öt nagyobb rendez-
vényt, öt tábort, 274 kisebb ese-
ményt tartanak majd és remé-
nyét fejezte ki, hogy mindezek-
rõl széles közönség szerez majd
tudomást.

A projekten belül három kom-
ponens valósul meg, melyek cél-
ja és célcsoportja más és más: az
„A” komponensben közmûvelõ-
dési szakemberek továbbképzé-
se támogatható, így a mûvelõdé-
si központ három munkatársa a
maga területén a legújabb isme-
retekkel felvértezve végezheti
munkáját. A „B” komponens a
közoktatásban résztvevõ fiatalo-
kat szólítja meg, óvodáskortól
az érettségiig. Számukra sokféle
élvezetes és értékes programot
kínálnak, amelyek kreatív és tár-
sas kompetenciáikat fejlesztik.
Így folyamatosan várja a gyere-
keket a Mi színjátszók csoportja
(dr. Szabó Irén), a Bütykölde
(Kõszeginé Kárpáti Mónika),  az

Apró csodák (Illés Istvánné és
Szlobodnyikné Illés Anett). Fel-
vételi eredményük alapján négy
diákkal Patakiné Kerner Edit
foglalkozik, a színjátszó egyéni
tehetséggondozás keretében. A
projekt nagy hangsúly helyez a
képzõmûvészetre. Az Athéné
Alkotókör képzõmûvészeti cso-
portjának három alkotója, ifj.
Stadler Árpád, Varga Csaba és
Bottyán Katalin vállalta a sokfé-
le technika: festészet, grafika,
szobrászati alapok, a tûzzo-
mánc és a digitális képtervezés,
képalakítás tanítását a „Párhu-
zamos mûhelyek” keretében.
Szintén négy fiatal vesz részt
egyéni képzõmûvészeti tehet-
séggondozásban is, Varga Csa-
ba vezetésével.

– Középiskolás diákokat szólít
meg a Palóc Helyismereti Szak-
kör Czirbuszné Bániczki Mag-
dolna pedagógus vezetésével,
míg a Roma Gyermekek Alkotó-
köre kéthetente várja az ifjú ér-
deklõdõket.  

– Nagy lehetõség, hogy a pá-
lyázat jóvoltából 2011 nyarán in-

gyenesen várják a következõ tá-
borokba a gyerekeket: lesz hat-
napos képzõmûvészeti alkotótá-
bor, Muzsla néptánc tábor, krea-
tív önismereti tábor, roma gyer-
mekek alkotó- és életmódtábora. 

– A projekt „E” komponense a
hátrányos helyzetû felnõtteket
szólítja meg, akiket a
mûvházhoz kötõdõ kis civil
szervezetekkel összefogásban
számos ingyenes program, kö-
zösségi élet és a szabadidõ hasz-
nos eltöltésének lehetõsége vár a
Huberné Bognár Edit által veze-
tett foglalkoztató klubban. Na-
gyon fontos, hogy kiket takar a
nem is túl pontos „hátrányos
helyzetû” kifejezés. Ide tartoz-
nak a GYED-en, GYES-en, GYET-
en lévõk, vagy onnan a munka
világába legfeljebb hat hónapja
visszatérõk, a megváltozott ké-
pességû és fogyatékkal élõ em-
berek, a regisztrált álláskeresõk
és a nem regisztrált tartósan
inaktívak. A végzettség is meg-
határozó lehet: ide tartoznak
mindazok, akiknek maximum
érettségijük van. Szintén ide so-
rolhatók a romák.  E széles kör
részére jó lehetõséget biztosít a
keddenként látogatható nyugdí-
jasklub, szerdánként a Boldog
Élet klub. A csütörtök immár ha-
gyományosan a mûvészetek
napja, és várja az érdeklõdõket a
Palóc Helyismereti Klub is pén-
tekenként. Apró ajándékok,
használati tárgyak készülnek a
kézmûves klubban, és a „régi

szép idõk” elevenednek meg a
palócság  tárgyi és szellemi ha-
gyományit õrzõ közösségekben.

További információ, jelent-
kezés a Mûvelõdési Központ-
ban személyesen vagy a 06-

32/460-881 telefonszámon. Az
Interneten is tájékozódni kívánó
közönségnek javasoljuk a Mû-

velõdési Központ blogját: 
www.pasztoimuvkozpont.blog-

spot.com és a projekt önálló 
honlapját:

www.muvhazkoreipaszto.hu

Bemutatkozás: 
klubok és szakkörök

Elõször a Bütykölde kézmû-
ves klubba látogattunk el, ahol
Kárpáti Mónika  foglalta össze a
legfontosabb célokat. Amint
mondta, havonta négy alkalom-
mal, térítésmentesen kínálják a
gyerekeknek a szabadidõ hasz-
nos eltöltésének lehetõségét.
Céljuk, hogy megtanítsák a gye-
rekeknek a tárgyalkotás miként-
jét, ezzel pedig egyfajta szemlé-
letváltást is elérjenek náluk. A
közös munka örömén túl egyfaj-
ta „antifogyasztóvá” is nevelik
õket: amíg nem jártak rendsze-
resen a klubfoglalkozásra, a kü-
lönféle események – névnap,
születésnap, karácsony – azt je-
lentették számukra, hogy vásá-
rolni kell. Itt kialakul egy olyan
szemlélet, hogy az otthon talál-
ható, illetve olcsón vásárolható
anyagokból maguk készítsenek
ajándéktárgyakat. A klubfoglal-
kozások modulok szerint történ-
nek, egy-egy modul egy-egy év-
szak nevét viseli. Éppen a téli
modul idején látogattunk el hoz-
zájuk: a február a farsang jegyé-
ben telt, különféle maszkokat,
álarcokat, fejfedõket készítettek
a gyerekek. Márciusban a nõ-
napra készültek, textilbõl és pa-
pírból virágok, vázák, lakásdí-
szek készítésével. Erre a modul-
ra a gyapjú, a filc, a különféle ter-
mések, tobozok a jellemzõk. A
klub vezetõje kiemelte a hagyo-
mányõrzés fontosságát: ez a fog-
lalkozás arra is ráébreszti a gye-

A Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központban
(TLVKMK) 2010. november 3-án tartották „A Mûvház körei”
projekt nyitórendezvényét. Az intézmény ugyanis sikeresen
pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként meg-
hirdetett TÁMOP 3.2.3-09/2 „Építõ közösségek” – Közmûvelõ-
dési Intézmények az élethosszig tartó tanulásért címû pályáza-
ti kiírásra: „A Mûvház körei” címû pályázatuk 38 millió 780
ezer 206 forint támogatásban részesült.  A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg.



MMÛÛVVEELLÕÕDDÉÉSS 52011. április

rekeket, milyen értékei voltak a
régebbi kultúráknak. A haszná-
lati tárgyak készítésén túl be-
szélnek az ünnephez kapcsoló-
dó kultúrkörrõl is, például meg-
tudják, mi kapcsolódik a farsang
ünnepéhez, hol vannak ilyenkor
karneválok és persze még szám-
talan érdekesség szóba kerül.

2010 decemberétõl a hátrá-
nyos helyzetû felnõttek számára
jelent elfoglaltságot a Foglalkoz-
tató klub, amelynek vezetõje

Huberné Bognár Edit. A klub-
foglalkozások az önismeret el-
mélyítésében, a határozottabb
fellépés kialakításában, ismere-
teik bõvítésében nyújt hathatós
segítséget. Amint mondta, min-
den kötött foglalkozás megtartá-
sára szolgáló nap sajátosságok-
kal bír. Keddenként például szé-
les skálán mozgó témakörökkel -
kézmûvesség, nyugdíjas klub,
agykontroll klub, álláskeresési
technikák és esélyegyenlõség -,
szerdán a Bibliára épülõ elõ-
adás-sorozattal, csütörtökön-
ként pedig a mûvészetek napja
összefoglaló címmel jelölhetõ
hagyományõrzõ, népi tárgyalko-
tó és kortárs öntevékeny alkotó
mûvészeti programokkal várják
az érdeklõdõket. 

A Mi színjátszók csoport dr.
Szabó Irén orvos-rendezõ veze-
tésével mûködik. A darabok
színpadra állításán túl egyéni te-
hetséggondozás is folyik, a szak-
mai hozzáértést Patakiné Kerner
Edit garantálja.

A csoport vezetõjével közö-
sen mérték fel, hogy a színját-
szás mely területén kell többet
nyújtani. Patakiné Kerner Edit
egyénileg és közösen foglalkozik
a fiatalokkal stúdiómunka kere-
tében. A foglalkozás alapja a be-
szédtechnika, a szép magyar ki-
ejtés, hangsúly, hanglejtés, olva-
sás. Ettõl természetesen nem vá-
lasztható el a színpadi lét, azaz a
mozgás, járás, a koncentráció,
szövegtanulás, tehát a színész-
mesterség részei. Látogatásunk
idején négy, 16-19 éves színját-

szóval dolgozik: mindig relaxáci-
óval kezdenek, hiszen az na-
gyon fontos, hogy ki tudják zár-
ni a külvilágot. A következõ lé-
pés az olvasás: kiemeli, mennyi-
re fontos a helyes hangsúlyozás,
az, hogy jó helyen vegye az olva-
só a levegõt. Legalább ekkora fi-
gyelmet szentelnek a kifejezõ ol-
vasás elsajátítására: erre azért
van szükség, mert tapasztalata
szerint az olvasás közbeni mi-
mika majdnem hogy ismeretlen

a fiatalok számára. A Kazinczy
„Szép magyar beszéd” verse-
nyek mintájára gyakorolják az

ismeretlen szöveg olvasását, a
színpadi mozgásokat, mint a já-
rás, ülés, fordulás – bármilyen
hihetetlen, ezt is meg kell tanul-
ni. Az egyéni tehetséggondozás

fontos részét képezik a szituáci-
ós játékok, amelyek során meg-
tanulható a kapcsolatteremtés a
színészpalánták és az emberek
között.

A sikeres pályázat teremtette
meg a Palóc Helyismereti Szak-
kör mûködésének feltételeit is.
A szakkör vezetõje Czirbuszné
Bániczki Magdolna pedagógus
és Antalné Prezenszki Piroska
népmûvelõ. Amint elmondták,
a szakkör létrehozásával elsõd-
leges céljuk a palóc identitás
erõsítése, a folklór, a szokásvi-
lág, az öltözködés, az építészet
megismertetése. Nagy hang-
súlyt fektetnek a szûkebb pát-

ria, Pásztó történelmének, szel-
lemi kincseinek, mûemlékei-
nek, neves személyiségeinek,
természeti értékeinek és kultu-
rális hagyományainak megis-

merésére. Mindezt kötetlen for-
mában valósítják meg, hetente
három órát a könyvtárban vagy
más helyszínen tartanak. Cél-
irányosan rendezett ismeretek
átadásával, szinte észrevétlenül
tanulnak a diákok: még azok a
fiatalok is élvezik a szakköri
órákat, akiknek érdeklõdési kö-
re kívül esik az éppen aktuális
témán.

A program összeállításakor
igyekeztek minél szélesebb kört
figyelembe venni, ezért nem-
csak elõadások meghallgatása,
kutatómunka szerepel benne,
hanem sok helyszín is, ami
ugyancsak az ismeretek bõvíté-
sét szolgálja. Terveik szerint ki-
rándulnak Hollókõre, bejárják a
somoskõi várat, felfedezik
Szécsény értékeit, ellátogatnak a
tari sztúpához, megismerked-
nek Pásztó mûemlékeivel is.

Az elképzelés helyességét bi-
zonyítja a könyvtárgalériában
megtartott tárlatvezetés is,
amelynek során Bottyán Katalin
képzõmûvész mutatta be a
Gyöngyösi Mûhely tagjainak ki-
állítását. A különbözõ érdeklõ-
dési körû diákok mindegyike fi-
gyelemmel hallgatta a magyará-
zó szavakat. Ahogyan fogalmaz-
tak: szinte észrevétlenül jutottak
olyan ismeretek birtokába, ame-
lyek fölött, ha azokat egy tan-
órán kapják, bizonyára átsiklot-
tak volna…

Hegedûs Erzsébet

Színjátszók a világot jelentõ deszkákon

A Palóc Helyismereti Szakkör látogatása a Pásztói Múzeumban

Életmód klub

Bütykölde
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V. Múltidéző Zsigmond Nap
2011. május 1. – Történelmi 

Fesztivál
a 48–49-es forradalom 

és szabadságharc jegyében

A PÁSZTÓI ROMKERA PÁSZTÓI ROMKERTBENTBEN

9.00 és 19.00 Szentmise a Szent
Lõrinc Plébániatemplomban

10.00-12.00: „Szép Pásztohán ver-
buválnak kötéllel” – kistérségi kato-
nadal verseny a Városi Könyvtár
nagytermében;

13.00-13.30: Zenés megnyitó, jel-
mezes felvonulás

13.30-14.00: Gyermekcsoportok
produkciói, a Premier Színpad nyi-
tótánca;

14.00-14.30: Szent László Vitézeinek
fegyveres bemutatója a szabadság-
harc korából;

14.30-15.00: Toborzó, ostromjáték,
huszárnevelde;

15.00-16-00: Históriás játszóház és
díjkiosztók;

16.00-17.00: „Magyar népmesék” –
a PeTimi Társulat gyermekelõadása.

17.00-18.30: Az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc hagyatéka
népzenénkben. Az Esztam Zenekar
és vendégeinek koncertje.

18.30-22.00: Az Apraja és a Muzsla
Néptáncegyüttes mûsora.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális
Alap és Pásztó Város Önkormányzata

támogatásával valósul meg.

Múltidéző főzőverseny
A pásztói Mûvelõdési Központ az V. Múltidézõ Zsigmond Nap keretében

SZABADTÉRI FÕZÕVERSENYT HIRDET 2011. MÁJUS 1-JÉN A ROMKERTBEN.
Várjuk minden sütni-fõzni szeretõ személy, baráti társaság, civil szervezet, 

munkahelyi kollektíva jelentkezését!
Célunk az együttlét örömének biztosítása, a palóc konyha hírnevének öregbítése.

A legjobb csapatok értékes díjakban részesülnek!
Az ételválasztás tekintetében megkötés nincs, de elõnyt élveznek a 1848–49-es forradalom 

és szabadságharc korából származó, illetve a palóc tájjellegû ételek.
Az ételkészítés, a tûzrakás valamennyi kellékérõl, hozzávalójáról a versenyzõknek kell 

gondoskodniuk.
Az ételek zsûrizésére 14.00 órakor, a verseny díjazására 15.30 órakor kerül sor.
Jelentkezés, információ: pasztoi.muvkozpont@gmail.com, tel.: 06-32/460-881.

Zsigmond-napi 
tanári hangverseny

Az V. Múltidézõ Zsigmond 
Napok alkalmából 

a Rózsavölgyi Márk AMI 
Rajeczky Benjamin 

Tagintézménye 
és a Teleki László Városi 
Könyvtár és Mûvelõdési 

Központ meghívja Önt és 
Kedves Családját 

2011. április 28-án 18.00 órára 
a Szent Lõrinc 

Plébániatemplomba.

A mûsorban fellépnek:
Banos Boglárka, Szántó Anna

(furulya), Illés Eszter, Németh
Csaba (zongora), Mile Mária,
Szabó Réka (ének), Konkoly-
Thege Réka (fuvola), Oraveczné
Orsó Erzsébet (hegedû), Tóth
Tamás (trombita), valamint a
Zenebarátok kórusa, Kanyóné
Alapi Anna vezényletével.

A koncert Nógrád Megye Ön-
kormányzatának támogatásával
valósul meg. A belépés díjtalan,
minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!
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Tisztelt Pásztói Lakosok!
2010. évtõl bevezettük a zöld-

hulladék célirányos gyûjtését.
Rengetegen élnek ezzel a felkí-
nált, ingyenes szolgáltatással.
2011. évben változatlanul ajánl-
juk ezt a lehetõséget. A gyûjtés
nem mindig volt naprakész,
ezért szeretnénk bevezetni,
hogy a kommunális hulladékot
tartalmazó gyûjtõedény elszállí-
tásának napján helyezze ki a
szolgáltatást igénybevevõ a
zöldhulladékát a kukája mellé,
így még aznap el is szállítjuk azt
egy zöldhulladékot gyûjtõ autó-
val. Bízom benne, hogy az ilyen
rendszerben gyûjtött hulladé-

kok idõben elkerülnek az ingat-
lanok elõl mindenki megelége-
désére.

Tehát csak a kuka ürítésének
napján lesz mindenkitõl a zöld-
hulladék is elszállítva, kérjük ne
rakják ki azt máskor a közterü-
letre!

Elõre is köszönöm, hogy az új
rend betartásával városunk tisz-
tántartásában aktívan részt vál-
lalnak.

A Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. nevé-
ben:

Robotka Róbert
ügyvezetõ igazgató

Tisztelt Pásztói Lakosok!
2011. március 19-re városi nagytakarításra kértem fel a la-

kosságot, intézményeket. Az idõjárás sajnos nem volt ke-
gyes hozzánk. A hideg, esõs, szeles nap ellenére a kórház és
a rendõrség emberei a vállalt területeiket kitakarították. Kö-
szönet érte!

Sokan jelezték, hogy április 2-án szombaton az elmaradt
társadalmi munkát bepótolják és meg is tették azt. Az eddig
összegyûjtött szemét 174 darab, egyenként 110 literes zsákot
töltött meg.

Mindazoknak akik a felhívásunknak eleget téve részt vettek
a város takarításában köszönetemet fejezem ki.

Bízom abban, hogy kezdeményezésünk máskor is meghall-
gatásra talál, így városunk tisztább és szebb lesz!

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ne-
vében:                               Robotka Róbert  ügyvezetõ igazgató



Ismét itt a lehetõség, hogy egy
remek tartalmas családi délelõt-
töt tölts velünk, ahol új gazdát
találhatsz a kinõtt, megunt baba
és gyermek holmiknak, miköz-
ben Te is válogathatsz mások
széles árukínálatából! A megyé-
ben egyedülálló ADOK-VESZEK
fórum! 2. Pásztói Gyermekruha
és Babaruha Börze 2011. május
7. (szombat) 9-tõl 14-ig Pásztó,
Mûvelõdési Központban.  Hal-
mokban állnak otthonodban a
kinõtt gyerekruhák? Van felesle-
gessé vált babakocsid, gyermek
ágyad? Hozd el hozzánk és találj
neki új gazdát!

Hozhatsz mindent ami a gyer-
mekekkel kapcsolatos: Jó álla-

potú ruhát, cipõt, könyvet, játé-
kot, kisbútort (etetõszék stb.)
Amire másnak esetleg szüksé-
ge lehet! A rendezvényen az
árusítás INGYENES! Az árusí-
tás feltétele az elõzetes árusító-
asztal / árusító helyfoglalás! Itt
foglalhatsz: 06-30-751-5081
vagy borzepaszto@freemail.hu.

Ruházati kiskereskedõk és vi-
szonteladók jelentkezését  NEM
áll módunkban fogadni! A ren-
dezvény ideje alatt színes gyer-
mek programokat kínálunk: arc
festés, lufihajtogatás, rajzoló és
színezõ sarok (felnõtt felügyelet-
tel) Sok szeretettel várunk min-
den érdeklõdõt!!!
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BEIRATKOZÁS
Kedves óvodába készülõ

gyermekek és szülõk!
Beiratkozásra várunk minden

érdeklõdõ, óvodáskorú gyerme-
ket, aki a 3. életévét a felvételtõl
számított fél éven belül betölti. 

A felvétel idõpontja: 2011. 04.
26 - 27. 8.00 órától 17.00 óráig.

A felvétel helyszíne: Száz-
szorszép Óvoda Pásztó Madách
út 22. 

AJÁNLÁS: mind három óvo-
dánk folyamatosan megújuló
játszó parkkal, sokszínû udvari
tevékenységgel, nagy mozgás-
térrel várja az érkezõ gyermeke-
ket. Külsõ és belsõ esztétikus,
inger dús környezet kialakítása,
a családias, érzelem gazdag lég-
kör megteremtése biztosítja az
alapot a nevelõ és fejlesztõ peda-
gógiai munkánkhoz, melynek
fókuszába a tehetséggondozást,
tehetségfejlesztést állítjuk.

– Százszorszép Óvodában
folytattuk pályázati forrás-

ból vásárolt növények tele-
pítését, a Madárbarát Óvoda
kert kialakítását. A belsõ ud-
varban árnyékoló és tram-
bulin felállítására került sor,
mellyel a kerti ficánkoló lét-
rehozását kezdtük el.

– Hétpettyes Óvodában a bõ-
vített játszóudvar játékesz-
közeinek telepítése folytató-
dott, hempergõ domb, óvo-
dás focipálya kialakítása tör-
tént.

– Pitypang Óvodában sike-
rült az óvoda teljes belsõ fal-
felületének a festése, meg-
újult a kerti tó és a babaház.

– Pásztó Város Önkormány-
zat Óvodájában interaktív
táblák és projektorok be-
szerzésére is sor került, ez-
zel is a tehetséggondozó és
fejlesztõmunka tárgyi feltét-
eleinek a javítása teljesült.

A 2011/2012-es tanév, illetve nevelési év beiratkozási idõpontjai:
– Óvodai felvételre:                   2011. április 26-27.
– Iskolái beiratkozásra:             2011. április 27-28.

Várjuk mindazok támogató segítségét, akik a Kishegyi Szabadidõ Park
építésében ötleteikkel, munkájukkal hozzá kívánnak járulni a sikeres 

megvalósuláshoz. Támogatóink a személyi jövedelemadójuk 
egy százalékát a 19159535-1-12 adószámra utalhatják.

Babaruha börze

Kivágták a veszélyes fát
Pásztón, a Csillag téren, a sor-

házak végénél volt egy hatalmas
szomorúfûz fa, mintegy 25 éves.
Az utóbbi években a villanyve-
zetékre és a közútra is többször
törött ágak estek a viharok alatt,
veszélyeztetve a közlekedést.
Kértem ezért az ÉMÁSZ régiós
vezetõjét, hogy lehetõség szerint
vágják ki a fát, mert balesetve-
szélyes és kárt is okozhat. Mint-
egy négy hónapi egyeztetés után
sikerült egy kosaras, 14 méter
gémkinyúlású Mercedes gépjár-
mûvet a helyszínre irányítani. A
helyi tûzoltó parancsnok, Csépe
Zsolt õrnagy a helyszínre küldte

a szolgálatban lévõ tûzoltókat,
akik kiváló munkát végeztek, a
fát kivágták. A forgalmat ezalatt
irányították, illetve rövid idõre
teljes útlezárásra is szükség volt.
Érdekesség, hogy közben riasz-
tást kaptak és Mátraverebélybe
mentek tüzet oltani. Amikor ott
végeztek, visszajöttek és befejez-
ték a fûzfa darabolását. Látszik,
hogy kiváló, összeszokott, fiatal
csapat! Odler Szabolcs szolgálat-
vezetõ irányításával a helyszí-
nen gyors és jó munkát végzett
Záhorszki  Tibor, Erdélyi László
és Pádár Zsolt.

Tõkés Tamás

A kerékpárbarát településért
Az országos Critical Mass akcióhoz csatlakozva április 30-án

bringás felvonulást tartanak Pásztón és Hasznoson. A tervek szerint
15.00 órakor a pásztói polgármesteri hivatal elõl, a Kossuth utca, Fõ
út vonalon indulnak el a résztvevõk. Hasznoson ugyancsak 15.00
órakor az Alkotmány és a Vár úton van a gyülekezõ. A pásztói Kis-
hegyi Szabadidõparkban 17.00 órakor lesz a rendezvény leglátvá-
nyosabb része, a bringaemelés. A felvonulást, amelynek célja a tele-
pülések kerékpárbaráttá tétele, rossz idõ esetén is megtartják.
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Emlékezés Tolnay Bélára
„Tanár az én apám.
Ha jár vidéki városban, gyermekek köszöntik õsz fejét,
kicsinyek és nagyok, régi tanítványok,
elmúlt életükre emlékezve, lassan leveszik kalapjuk…
Hentesek, ügyvédek, írnokok, katonák, s olykor egy országos képviselõ is.
Mert nagy az én családom. Nagy az én családom.”

(Kosztolányi Dezsõ: Tanár az én apám…)

Mert nagy volt az õ családja: barátok, pedagógus kollégák, munkatársak és ta-
nítványok is, akik megrendülten, fájó szívvel állunk ennél a sírhantnál, végsõ búcsút
mondani: Tolnay Bélának, tanár úrnak, igazgató úrnak, Béla bácsinak.

Nehéz felfogni, megérteni, hogy elment - hogy szegény, meggyötört, törõdött
teste megszûnt akarni; megszûnt akarni az életet. Õ, akit alig három éve búcsúztat-
tunk – több évtizedes pedagógus pályája zárásaként – nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból.

Õ, akit családja és legjobb barátai öt éve köszöntöttek 60. születésnapján.
Igen, Õ ment el – Tolnay Béla, 65 évesen.
Kegyetlen a sors, visszafordíthatatlan az idõ.
Kegyetlen, mert annyi munkában és sokszor lélekölõ küzdelemben eltöltött év,

évtized után nem adott, nem hagyott idõt arra, hogy örülhessen a családjával eltöl-
tött óráknak, a barátokkal, kollégákkal közös együttléteknek – ünnepeknek, hétköz-
napoknak.

Nekünk sem maradt idõnk arra, hogy megköszönjük azt, hogy volt nekünk, hogy
barátai lehettünk; hogy barátságunk mélyen gyökerezõ, elszakíthatatlan volt; hogy
tudását, szeretetét, emberségét úgy osztotta szét közöttünk, ahogyan csak Õ tudta:
tisztelettel, odafigyeléssel, nagy-nagy empátiával, a csak rá jellemzõ kedves humor-
ral és összekacsintással.

Alakját körbelengte a vidámság, az élet és emberszeretet, a szeretteiért, az em-
berekért való tenni akarás; az ebbõl fakadó kötelesség - és felelõsségtudat, mely
nem a környezet által ráerõltetett, hanem a lényébõl fakadó volt.

Mostmár mindez és minden múlt idõben - volt
Volt egyszer egy 19 éves fiatalember, aki határtalan lelkesedéssel indult el a pe-

dagóguspályán szülõfalujában, Héhalomban; ahol az évek során egyre magabizto-
sabbá válva érett, mindenki által tisztelt és szeretett tanárrá majd vezetõvé.

Volt egyszer egy fiatalember, aki 41 esztendõvel ezelõtt, mindenét megosztva,
választott és szerelemmel szeretett hitvesével - elindult a közös úton: jóban-rossz-
ban, örömben-bánatban, boldogságban és küzdelemben egyaránt. Mindig együtt-
egymásért, és néhány év után, a teljességet, a család teljességét jelentõ, életüket be-
ragyogó kislányukért.

Mert a családjáért, a tanítványaiért, barátaiért, munkatársaiért mindent megtett:
nem rettentették el a nehézségek, a betegségek, a kudarcok és a küzdelmek.

Mindig kész volt tenni annak érdekében, gyermeke és felesége, tágabb családjá-
nak tagjai, barátai és kollégái számára az élet szerethetõ és kiegyensúlyozott; a
munka alkotó és eredményes; az együttlét örömteli és vidám legyen.

Egész élete során mindent szépen, pontosan, alaposan átgondolva végzett - de
nem vaskalaposan! Körülötte és önmagában mindig rend volt: a munkájában, a
gondolataiban, a szavaiban, a tetteiben és a lelkében is. Tudta, hogy mit miért mond;
mit miért tesz - mindezt lelkének sugaraival bearanyozva.

Babits Mihály gyönyörû soraival kifejezve:

„Mindenik embernek a lelkében dal van, 
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”

(A második ének)

És valóban, Béla személyiségében mindannyian megtaláltuk, "hallottuk" a szépet,
a jót - talán azért, mert egyénisége sugározta felénk, ránk - a jóságot, az igazságot,
az emberséget, a szeretetet.

Barátaitól a 60. születésnapjára kapott díszoklevélen - mely mindvégig betegágya
fölött függött - egyik kedves költõjének, Váci Mihálynak a sorai olvashatók:

„Ma sem volt könnyû élni.
Nem lesz könnyû sosem.
De érdemes volt!
s mindig érdemes lesz, - hiszem.
Mindez ma sem volt könnyû,
s nem lesz könnyû sosem,
de törvény s vállalt sors ez,
ha érdemes - ha nem.”

(Ha érdemes - ha nem)

Béla mindig hitte, hogy érdemes - és mi is hisszük, hinni fogjuk ezt; mint aho-
gyan tudjuk, hogy a leírhatatlanul, kimondhatatlanul nagy veszteség, mély fájdalom
elviselésében segítenek majd azok az emlékek, melyek kedves alakját, olykor hun-
cutul kisfiús mosolyát, figyelmességének apró jeleit, finom humorát és szereteté-
nek, tiszteletének álhatatosságát idézik.

A veszteség elmondhatatlan, leírhatatlan - mindenkor kevés a szó, mely egy élet
számadását maradéktalanul elvégezhetné.

Ezt a végsõ, teljes számvetést csak Õ maga tehette és tette meg.
Mi, csak tisztelettel meghajolhatunk élete és emléke elõtt.

Herczegné Varga Ilona

Tisztelt Hozzátartozók!
Sok sírhely, illetve urnafülke használati ideje ebben az évben le-

jár, illetve lejárt a pásztói temetõkben – Pásztón, Hasznoson,
Mátrakeresztesen. Megkérek mindenkit, hogy szeretteik sírhely-
ének lejáratát ellenõrizzék, illetve a lejárt sírhelyeket a Pásztói Váro-
si Temetõ gondnoki irodájában szíveskedjenek rendezni! Az iroda
hétfõtõl péntekig, 8.00-tól 16.00 óráig áll rendelkezésükre.

Tel.: 06-30/870-6919
Már az Interneten is elérhetõk információk: 

pasztotemetogondnok.5mp.eu
Telefonos egyeztetés esetén akár szombat vasárnap is rendelkezé-

sükre állok!
Tisztelettel: 

Farkas Attila temetõgondnok, 
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Guruló Derby
2011. május 29. – Gyermeknap!

Május utolsó vasárnapja Gyer-
meknap. Az idei Gyermeknapon
újszerû programot kínálunk a vá-
ros lakossága számára: a Guruló
Derby-n a gyermekek és a felnõt-
tek is vetélkedhetnek, játszhatnak
és jól szórakozhatnak. Az óvodá-
sok és az iskolások bármilyen gu-
ruló sporteszközzel nevezhetnek:
kerékpár, roller, görkorcsolya, gör-
deszka, tricikli, monocikli… stb.
Négy korcsoportban különbözõ
kategóriákban versenyezhetnek,
ahol nem a gyorsaság, hanem az
ügyesség és a részvétel számít. 

A felnõttek számára a Fantázia
Járgányok Versenyét hirdetjük
meg. Motoros vagy emberi erõvel
hajtott egyedi készítésû jármûvel
baráti társaságok, családok, cso-
portok indulhatnak. A felépítmény
lehet pl. kartonpapírból, mûanyag-
ból, hulladékból.  De lehet több jár-
mûbõl összeszerelt járgány is. Mi-
nél meglepõbb és különlegesebb a
járgány, annál nagyobb sikert fog
aratni a nézõk körében, akik sza-
vazatukkal fogják eldönteni a díja-
zottak sorrendjét.

A járgányok ügyességi bemu-
tató keretében versenyeznek a
nézõk kegyeiért.

A Guruló Derby- n kiegészítõ
programokkal, játékokkal, büfé-
vel várjuk az érdeklõdõket.

A legügyesebb és a legötlete-
sebb indulók értékes ajándékok-
ban részesülnek.

A rendezvény helyszíne:
Pásztó, „Kisegítõ iskola” melletti
útszakasz és a Csohány Kálmán
út felsõ szakasza. 

Idõpont: május 29. 14 óra.
Nevezni kétféle képen lehet,

elõnevezéssel és a helyszínen is.
A gyermekek számára az elõ-

nevezési díj: 100 Ft, a helyszí-
nen való nevezés 200 Ft.

A felnõttek számára a nevezé-
si díj: 300 Ft

Nevezni lehet személyesen
Pásztón a Kölcsey Könyvesbolt-
ban, Pásztó, Kölcsey út 14.

e-mailban: 
nokaszebbjovoert@gmail.com

az interneten: 
nokaszebbjovoert.blogspot.com

Érdeklõdni lehet: 32/463-319
a 0620/924-8034-es és a
0620/95-21190-es telefonszám-
okon.

Várjuk a bemutató-vetélkedõ-
ben részt vevõk jelentkezését!

Nõk a Szebb Jövõért Egyesület
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TISZTELT PÁSZTÓI 
ADÓZÓK!

A személyi jövedelemadó-
juk egy százalékát a rendelke-
zésük alapján az Önök által tá-
mogatni szándékozott civil
szervezetek kaphatják meg.

Kérjük, hogy ne feledkezze-
nek meg a helyi civil szerve-
zetekrõl sem, támogassák a
munkánkat!

– Ha szeretne például színvo-
nalas lovasversenyeket és más
lovas rendezvényeket látni a jö-
võben Pásztón, akkor támogas-
sa a Mátrai Lovas Egyletet. 
Az adószáma: 18638174-1-12;

– Ha a Mikszáth Kálmán
Gimnázium és Postaforgalmi
Szakközépiskolában végezte a
tanulmányait, és szeretné tá-
mogatni az iskolai diákhagyo-
mányok ápolását, akkor jelöl-
je meg a Mikszáthos Öregdi-
ákok Körét. Az adószáma: 
18638507-1-12;

– Ha fontosnak tarja a váro-
sunk helytörténetének a kuta-
tását, a múlt értékeinek a
megõrzését, a természeti-, az
épített- és a kulturális öröksé-
günk védelmét, akkor válasz-
sza a Városvédõ Egyesületet.
Az adószáma: 18637520-1-12.

APRÓSÁG
Pásztón, a kövesmáli dûlõben
eladó 6343 m2 zártkerti szõlõ és
gyümölcsös besorolású földte-
rület egy kisebb méretû (kb. 12
m2-es) alápincézett épülettel.
Tel.: 06-20-499-9473.

Nagybátony ófaluban (Fõ utca)
a templom alatt, hangulatos kör-
nyezetben régi, tornácos pa-
rasztház 120 m2 belsõ térrel,
melléképületekkel, nagy kerttel
és zárt udvarral eladó. Víz, gáz,
csatorna bekötve. Tel.: 06-30-
445-6146.

Tájékoztatjuk kedves 
olvasóinkat, hogy a Pásztói 
Hírlap szolgáltatásaként a 
lakossági apróhirdetéseket 

200 karakterig ingyenesen 
feladhatják APRÓSÁG rova-

tunkban. A hirdetéseket kizáró-
lag elektronikusan, 

az info@dhkm.hu postafiókon 
fogadjuk. A hirdetések 

tartalmáért a kiadó 
nem vállal felelõsséget.

Tudatos fogyasztó leszek!
Vetélkedõ a Gárdonyi tagiskolában

Az iskola, valamint a szerve-
zõ részérõl részt vett Újvári
Ferencné, az iskola igazgatója,
Tari Ottó, az PFE alelnöke, a
megyei OFE elnöke, Batáné
Kertész Katalin, a felügyelõség
helyettes vezetõje, Molnár Ist-
ván, az OFE pásztói elnöke,
valamint Palaticzky János, az
OFB pásztói szervezet elnök-
helyettese.

Molnár István a vetélkedõ
megnyitása kapcsán arról
szólt, hogy a vetélkedõt abból
a célból rendeztük meg, hogy
a Fogyasztóvédelmi Törvény
által megfogalmazott feladatok
– a fogyasztói tudat, a tudatos
és öntudatos fogyasztók maga-
tartása – erõsödjön. A résztve-
võk és rajtuk keresztül széle-
sebb kör is megismerje a fo-
gyasztóvédelmi jogokat, hogy
vásárlásaik során minél keve-
sebb bosszúság érje õket.
Szólt arról, hogy az OFE kez-
deményezésére az országban
ma már több óvodában, isko-
lákban – igaz, megfelelõ peda-
gógiai metodikával – már öt-
éves kortól lehetséges a haté-
kony és tudatos fogyasztó kép-
zés. Utalt arra, hogy a kísérlet
során kitûnt, minden nagyon
kívánatos mellékhatásként –
legtöbb helyen jótékonyan –
befolyásolta a fogyasztói ma-
gatartást a résztvevõ gyerekek
családjában is.

Tari Ottó megköszönte az is-
kola vezetésének és a résztve-
võ tanulóknak a vetélkedõ
megrendezését, azt, hogy im-
már ötödik alkalommal talál-
kozhattunk és adhattunk tájé-
koztatást a fogyasztóvédelem
tudnivalóinál, a jogokról. Szólt
arról, hogy március 15-e ha-
zánk egyik legnagyobb ünne-
pe és ez a nap a Fogyasztók-
napa is. Megyénkben több
rendezvényt, tájékoztatót, elõ-
adást tartanak ebbõl az alka-
lomból. Erre szeretnénk fel-
használni a mai tudatos vetél-
kedõt is. Azzal a szándékkal
jöttünk a diákokhoz, hogy a
mindennapi munkájuk, a ta-
nulás mellett – kikapcsolódva –
ismerkedjenek a fogyasztói
törvény által megfogalmazott

feladatokkal, a fogyasztói tudat
erõsítésérõl, a megfelelõ maga-
tartás kialakulásáról és annak
elõsegítésérõl, a fogyasztói ok-
tatás és tájékoztatás útján.

Palaticzky János ismertette a
vetélkedõre készített teszt la-
pok kérdéseivel kapcsolatos
tudnivalókat, szabályokat. A
teszt lapon 16 kérdésre kellett
választ adni a három fõbõl ál-
ló, hét csapat résztvevõinek. A
teszt lapok kitöltésére 25 perc
állt rendelkezésre, melyet a
csapatok betartottak.

A zsûri értékelése alapján az
elérhetõ 16 pontból egy csapat
ért el 15 pontot, egy csapat 13
pontot 2 csapat 12 pontot, és
szintén 2 csapat 11 pontot ért
el. Az elsõ hely eldõlt, míg a
második és a harmadik hely, a
szóbeli kérdésekre adott vála-
szok alapján alakult ki a sor-
rend.

Elsõ lett: Horváth Enikõ,
Kanyó Emese, Polmüller Helga
összetételû csapat. Második
helyezést ért el a Békési Péter,
Kovács Bálint, Ruza Valentina,
harmadikat a Bobák Bianka,
Csoma Helga Cintia, Tóth Do-
rottya összetételû csapat.

A zsûri nevében Batáné Ker-
tész Katalin az elismerõ sza-
vak után értékes ajándékokat,
okleveleket, ismeretterjesztõ
anyagokat adott át az elsõ há-
rom helyezett csapat tagjai-
nak. A verseny további részt-
vevõinek is elismerését fejezte
ki és részükre is ajándékokat
valamint emléklapot adott át.

Felolvasta továbbá a jól telje-
sítõ diákok nevét, de lemarad-
tak a képzeletbeli dobogóról.
Õk sorrendben: Troll Judit,
Bálint Szabina, Ferencz Klau-
dia, Bojtos Szabina,
Kisbenedek Fanni, Lechner
Vanessza, Farkas Tímea, Forró
Renáta, Kiss Adrienne, Frei
Ágnes Noémi, Urbán Bence és
Sisák Patrícia. Megemlítette,
hogy melyek voltak azok a
kérdések, amelyekre többen
nem a helyes választ jelölték
meg.

Vonatkozik-e jótállás az ak-
ciós árukra? A helyes válasz:

Mindig kivéve azt a hibát, amit
a kereskedõ árleszállítási ok-
ként feltüntet.

Árusítható-e lejárt minõség
megõrzési idejû termék? A he-
lyes válasz: Igen, de csak is ak-
kor, ha árengedménnyel és az
illetékes hatóság külön enge-
délyével.

Az elõrecsomagolt áru sú-
lyába beszámít-e a csomago-
lás? A helyes válasz: Nem!

A diákok elfogadták az érté-
kelést, melyet a vásárlásaik so-
rán figyelembe vesznek. Fon-
tosnak tartja, hogy a jövõben
tisztában legyenek a fogyasz-
tói jogokkal, valóban tudatos
fogyasztókká váljanak.

Tari Ottó kérte az iskola ve-
zetését, hogy a jövõben is te-
gyék lehetõvé azt, hogy meg-
rendezésre kerülhessen a „Tu-
datos Fogyasztó” leszek címû
vetélkedõ. Jelezte, hogy terve-
zi az OFE országos vetélkedõt,
iskolás tanulók között, szeret-
né, ha a tagiskolák tanulóiból
is részt vennének.

Palaticzky János arra biztat-
ta a versenyzõket, hogy az itt
szerzett tapasztalatokat hasz-
nosítsák a vásárlásaik során.
Gratulált az elért helyezések-
hez. Molnár István a vetélke-
dõ zárásaként örömmel álla-
pította meg, hogy immár
ötödször megrendezett vetél-
kedõn – az iskola vezetése jó-
voltából – a mai napon újabb
szépszámú tanuló tett tanúbi-
zonyságot arról, hogy komo-
lyan veszik a fogyasztóvéde-
lemmel kapcsolatos tudniva-
lókat. A mai nappal eddig ösz-
szesen 147 fõ tanuló részesült
fogyasztóvédelmi ismeretek-
ben, melyet tovább fejlesztve
– az ismertetõ kiadványok ta-
nulmányozásával – tudatos
fogyasztókká válhatnak.
Amennyiben panasz, sérelem
éri tudják hová forduljanak
azok orvoslása érdekében!
Megköszönte a részvételt, az
eredményes fegyelmezett ma-
gatartást, csak így lehetett a
vetélkedõ hatékony.

Eredményes tanulást kíván-
va zárta a Fogyasztóvédelem
Világnapja alkalmából rende-
zett ünnepi vetélkedõt.

Molnár István 
OFE pásztói szervezet elnöke 

A Fogyasztóvédelmi Világnap alkalmából, 2011. március 22-én, a
Gárdonyi tagiskola tanulói közül 21 fõ vetélkedõn vett részt, amit
az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) Nógrád megyei
és pásztói szervezete, valamint a Nógrád Megyei Kormányhiva-
tal Fogyasztóvédelmi Felügyelõsége szervezett.
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A Pásztói Asztalitenisz Club (PAC) várja azon hat-tíz éves gyerekek je-
lentkezését, akik érdeklõdnek az asztalitenisz iránt, és szeretnének ver-
senyszerûen sportolni. Honlap: www.pasztoiac.hu

Egyúttal kérünk minden sportszeretõ olvasót, hogy adója 1 százalékának felajánlásával támo-
gassa közhasznú egyesületünk munkáját! Kedvezményezett neve: Pásztói Asztalitenisz Club. 
Adószáma: 18636299-1-12.                                                       Köszönettel: Bencsik Imre PAC-elnök

Leány-kő
A különleges alakú sziklaformák

régóta felkeltik az ember érdeklõdé-
sét. A felszínalaktanban kõgombák-
nak vagy földpiramisoknak nevez-
zük õket. Észak-Magyarországon a
földrajztankönyvekbõl is ismert pél-
dájuk a Sirok község közelében álló
„Pap és apáca” nevû sziklacsoport,
ami vulkáni kõzetbõl, riolittufából
képzõdött, de ide sorolhatók a Bükk-
alja kaptárkövei is.

Hozzánk jóval közelebb, Nemti
község mellett is található egy tipi-
kus kõgomba, amit ugyanakkor a
földrajzi és tu-
rista irodalom
alig ismer. Aki
egy könnyed
sétával meg
akarja közelí-
teni, az a falu
keleti végének
legutolsó utcá-
jába térjen be
– ez az agyag-
bánya felé ve-
zet – majd utá-
na forduljon le
a zöld háromszög turistajelzéssel je-
lölt ösvényre. Ez felvezet a Leány-kõ
csúcsára. Itt egy 50 méter hosszú ho-
mokkõfal keleti végében találjuk a
hat méter magas, a népi fantázia ré-
vén leányalaknak titulált sziklator-
nyot. A hozzá fûzõdõ mese ismerte-
tésétõl itt eltekintenék.

A Leány-kõ anyagának képzõdése
18-25 millió évvel ezelõttre vezet vis-
sza, amikor Közép-Európa jelentõs
részét elfoglalta egy tenger, amely-
nek jellegzetes üledéke a péter-
vásárai homokkõ. Ebben az idõben
a Kárpátok még ki sem emelkedett.
A dagályhullám akadálytalanul fut-
hatott végig a tengeren, egészen a
mai Franciaországig. A homokkõ
finomrétegzettsége, a homoksze-
mek méreteinek váltakozása ponto-
san olyan, mint ma az Atlanti óceán
olyan partközeli részein, ahol erõs
az apály és a dagály váltakozása.

Ezután legalább 18 millió évet ug-
runk az idõben, mivel a sziklaforma
képzõdése már jóval fiatalabb kor-
ban történt. Az tény, hogy a kõgom-
bák és földpiramisok képzõdése a
mainál szárazabb éghajlatot igényel,
ahol a szél és a ritka, de intenzív zá-
porok alakítják a felszínt. Ilyen körül-
mények legutóbb mintegy 7000 éve,
a „csiszolt kõkori klímaoptimum”
idején uralkodtak a Kárpát-meden-
cében.

Mindezek ismeretében érdemes
felkeresni a Leány-kõt. Fotósoknak
azt is érdemes tudni, hogy jó képet
készíteni csak lombfakadás elõtt
vagy a levelek lehullása után lehet
róla.

Dr. Hír János

FELHÍVÁS

Százéves a Dózsa
„Elmúlt, mint száz más pillanat
De mi tudjuk, mégis múlhatatlan
Mert szívek õrzik, nem szavak.”

Nagy László gondolata ölelte át azt az egy évet,
melynek keretében a pásztói Dózsa Iskola közössé-
ge megünnepelte az intézmény százéves évfordu-
lóját. Többéves elõkészítõ munka elõzte meg ezt
az ünnepségsorozatot.

A megemlékezések sorát 2010 márciusában kis-
térségi versmondó verseny nyitotta meg, ahol a
szebbnél szebb versek segítségével idõutazást tet-
tek a múltba kisdiákjaink. Ez az idõutazás folytató-
dott az áprilisi diákönkormányzati nap keretében,
ahol tanulóink számos feladat segítségével betekin-
tést kaphattak arról, hogyan élt és mûködött az is-
kola évtizedekkel ezelõtt. Ismeretet kaptak a gyere-
kek olyan pedagógusokról is, akiket addig csak tab-
lóképek fotóiról ismerhettek. A diáknap találékony
feladatainak köszönhetõen az iskolatörténeti kiállí-
táshoz komoly feltáró munkát, és jelentõs emlék-
anyagot gyûjtöttek össze a gyerekek.

A nyári szünet sem telt tétlenül. Augusztus vé-
gére elkészült az iskolatörténeti kiállítás a kis Dó-
zsa épületében. Ugyan itt muzeális jellegû, korhû
bútorokkal tanteremet is berendeztünk. A kiállí-
tást megtekintõk emlékezhettek régi iskolai ese-
ményekre, elfeledett helyszínekre és feledhetet-
len tanárokra. Érdekesség, hogy a kiállítással egy
idõpontban szerveztek osztálytalálkozót, ahol 30
évvel ezelõtt végzett öregdiákok emlékeztek a
múltról.

A 2010/2011-es tanévet rendhagyó jubileumi
tanévnyitó ünnepéllyel nyitotta meg iskolánk. Az
ünnepély a központi épületben elhelyezett harang-
láb avatással, majd Sisák Imre polgármester úr kö-
szöntõjével kezdõdött. Idõsebb és ifjabb Nemes
Sándor famívesek által készített haranglábat Kecs-
kés Attila plébános úr áldotta meg.

Érdemes elidõzni egy kicsit az õsi szimbólumok-
kal teli gyönyörû építmény mellett. A lábazatán egy
kis életfa kezdemény látható, majd egy szívbõl ki-
hajló sziklevél és virág motívum a gyerekek jelké-
pe. A lábazat fölött rozetta-nap szimbóluma látha-
tó, ami a pedagógusokat jelöli. Az oszlopokon vé-
gig életfa fut, jobboldalon fordított „s” alakú a lá-
nyoké, a bal oldali szabályos „s” alakú a fiúké.
Ugyanitt a tulipán a lányokat, a fordított ék alakú
szív a fiúkat jelenti. Mindezek csúcsán nagy szi-
romkaréjú virág a tudást jeleníti meg. A harangláb
szemöldökén kirajzolódik a Kis Dózsa épülete, alat-
ta a kis szemöldökön olvashatjuk a már idézett
Nagy László sorokat. A harangláb hátoldalán elhe-
lyezett névtáblákon õrizzük a száz év alatt  isko-
lánkban tanítók emlékét.

Az ünnepi mûsor folytatásaként Szepsy Eleonó-
ra, iskolánk volt tanulója, saját versével tisztelgett,
majd dr. Tari Lujza zenetörténész kisdiákkori em-
lékeivel repítette vissza az idõben a hallgatóságot.
A múlt megidézése után a dózsás diákok fergete-

ges néptáncprodukcióval varázsolták vissza a je-
lenbe a nézõket. A 2. és 3. osztályosok a 100 Folk
Celsius: Kék színû virág címû dalára a százas
számjegyet virágokkal rakták ki, majd tánccal,
verssel köszöntötték az új tanévet. Iskolánk igaz-
gatójának, Ujvári Ferencnének tanévnyitó gondo-
latait követõen pedagógus emlékérem átadására
került sor, melyet Szlobodnyik Jánosné Julika né-
ni kapott.

Az ünneplés méltó zárásaként Bercsényi Tamás
és Bercsényi Péter fazekasmesterek által elkészített
emléktáblát avathattunk, amit a Kis Dózsa bejáratá-
nál helyeztünk el. Az emléktábla motívumát meg-
örökítõ kitûzõt pedig minden diák és pedagógus a
ruhájára tûzte.

Az évforduló tiszteletére készítette el Simon Imre
címzetes igazgató „Az idõ múlása” címû dombor-
mûvét, amit a Kis Dózsában lehet megtekinteni.

Pászti Szabó Zoltán négy énekben megírta Dó-
zsa György legendáját, amely mindkét épületben
olvasható.

A jubileumi megemlékezések szeptemberben
tovább folytatódtak hagyományos programjaink-
ban. A Fut a Dózsa utcai futóversenyen több
mint ötszáz versenyzõ mérette meg futóteljesít-
ményét, és nosztalgiázhatott a nyolcvanas évek
iskolai eseményeirõl, hiszen ez a futóverseny
1981 óta szerepel az intézmény sportprogramjai
között. Ugyancsak szeptemberben gyalogtúra ál-
lította fizikai és szellemi kihívás elé diákjainkat,
ugyanis a 8 kilométerre lévõ Nyikom-tetõ nem-
csak távolságával, hanem ügyességi és elméleti
feladataival is komoly erõbedobásra késztette di-
ákjainkat.

November végén az adventi gyertyagyújtás
után került sor Szabó Áron, iskolánk volt igazgató-
jának a festményeibõl nyílt kiállítás megnyitójára.
December végéig lehetett gyönyörködni az alkotá-
sokban. 

Az egész évet felölelõ jubileumi programsoroza-
tot a karácsonyi ünnepély zárta. A záróesemény-
hez illõen különleges mûsorral készültek a színját-
szóink. Elõadásukban az István a király címû rock-
operát láthattuk. A megható hangulatot Sisák Imre
polgármester úr új iskolai zászló átadásával és an-
nak felavatásával még tovább emelte.

Ezen az estén mindannyian büszkén tekintet-
tünk vissza az elmúlt egy esztendõre, amely szám-
talan szép emlékkel telt meg a százéves múltból.
Ennek hatására most már másképpen tekintünk
az iskola öreg falaira, az ott található régi tablókra,
az idejétmúlt oktatási eszközökre és minden
egyéb emlékre.

Iskolánk közössége nevében megköszönjük a
támogatását mindazoknak, akik tárgyi emlékekkel
hozzájárultak a kiállítás színvonalas, korhû meg-
rendezéséhez, a jubileumi programsorozat létrejöt-
téhez, valamint adományokkal segítették a harang-
láb felállítását, a 100 év méltó megünneplését.

A Dózsa iskola közössége



Ezután az alsó és a felsõ tago-
zaton is elkezdõdtek a különféle
versenyek vetélkedõk. A sort az
alsósok meseolvasó délutánja
nyitotta, melyet Dienesné Mari-
ka néni irányított. A sok szép
mese hallgatása örömmel töltött
el mindenkit, nehéz volt kivá-
lasztani a legkiemelkedõbb me-
seolvasót.

A plakátkészítõ verseny-szin-
tén az alsó tagozaton-, a nemze-
ti ünnephez, március 15-höz
kapcsolódott. Márton Gabika
néni és Szlobodnyikné Anett né-
ni segítette a munkánkat. Az el-
készült tablókat a folyosón állí-
tottuk ki, ezzel ünnepi díszbe
öltöztettük iskolánkat. A felsõ
tagozaton faliújsággal készül-
tünk 1848. március 15-e méltó
megünneplésére.

Az angol agymozgató verse-
nyért Gáspár Veronika néni volt
a felelõs, míg a német agymoz-
gatót Gömbiczné Bea néni szer-
vezte. A sok érdekes feladat va-
lóban megmozgatta a versenyre
jelentkezõk agyát, de itt is csak
a legjobbak tudtak eredményt
elérni.

Az alsó tagozat kiemelt fel-
adata a szépírás is. Így termé-
szetes, hogy évfolyamonként
ebben is összemérték tehetsé-
güket a gyerekek. Ezt a versenyt
dr. Juhászné, Leila néni vezette.

A rajzverseny témája a tavasz
volt, felelõsei Bárdos Ilike néni
és Birkás Barbara néni.

A sok beérkezett pályázati
anyag az alsós folyosó faliújság-
jain van kiállítva, bárki gyönyör-
ködhet a különféle technikával
készült szép tavaszi képekben.

A már hagyományosnak szá-
mító énekverseny szervezõi
Sándorné Andi néni és
Dombosné Gabika néni voltak.
A sok bátor, szép hangú gyerek
a késõbbiekben nagyobb verse-
nyeken is megállhatja a helyét,
hiszen az énekhang csiszolga-
tását már kis korban kell elkez-
deni.

A sportversenyek a leghango-
sabb és legizgalmasabb verse-
nyek egyike. Ezeken az osztá-
lyok csapatai mérik össze
ügyességüket. A verseny lebo-
nyolításáért Édes Attila, Édesné
Zsuzsika néni, Király Marika
néni és Tóth Tibor tanár bácsi
voltak a felelõsök. Az évfolya-
monkénti versenyen a gyõzte-
sek mellett mindenki gyõztes
volt, mert sokat mozgott, és eb-
ben a mozgásszegény világban
szükségünk van ilyen verse-
nyekre is.

Vadvédelem, vadászat a Mát-
rában témában Szalai István bá-
csi tartott elõadásokat az osztá-
lyoknak, melyet Brundáné
Valika néni szervezett. Az érde-
kes elõadás a puskák bemutatá-
sa miatt kiváltképpen a fiúknak
tetszett.

A felsõ tagozaton Varga Anett
néni szervezte az irodalmi vetél-
kedõt, ezzel búcsúzva iskolánk-
tól. A négy fõs csapatok a leg-
jobb tudásukról adtak számot,
hiszen többek között az idéze-
tek, az irodalmi mûvek, mûfaj-
ok felismerése mindenkinek na-
gyon jól sikerült.

A német nyelvi agymozgató a
felsõ tagozaton is szép sikereket
hozott: ezt a versenyt Kanyóné

Marika néni szervezte és érté-
kelte.

A „London Bridge” angol
nyelvi feladatmegoldó verseny
felelõse Gömbiczné Kinga néni
volt. Ezen a megmérettetésen is
sokan vettek részt a felsõs évfo-
lyamokból.

A Természettudományi mun-
kaközösség (Bakonyiné Marika
néni, Tóth Györgyike néni, Veres
Jenõ bácsi) a „Vízi élet, vízvéde-
lem” témában totó kitöltésére
kérte az osztályokat, valamint
környezetvédelmi plakátokat le-
hetett készíteni. Az elkészült
mûvek a felsõ tagozaton kerül-
tek kiállításra.

Az ötödik és hatodik osztá-
lyosok sorversenyben, a hetedik
és nyolcadik osztályosok „négy-
udvaros döngetõ játékban” mér-
ték össze fizikai képességüket,
kitartásukat Tóth Tibor és
Kovácsné Gabika néni vezetésé-
vel. Ezen kívül gyalogtúrán is
részt vehettünk, Gabika nénivel
és Orsika nénivel: a Bockúthoz
mentünk.

A Gárdonyi napok jelentõs
eseménye volt a nemzeti ünne-
pünk méltó megünneplése, me-
lyet ebben az évben a két negye-
dik osztály adott elõ. Felkészítõ-
jük Kanyó Éva néni, Kerekesné
Julika néni, Prezenszkiné Anna
néni voltak. Egy szép, érzelem
gazdag, újszerû, sok mozgásos
mûsort láthattunk, közben pro-
jektoros kivetítõvel idéztük fel a
magyar történelem e dicsõ kor-
szakát és kiemelkedõ alakjait. A
szívhez szóló zenék, a szép jel-
mezek, versek, jelenetek feled-
hetetlenné tették ezt az ünnepet.

A Gárdonyi-napok rendez-
vénysorozata a díjkiosztóval zá-
rult, ahol a legeredményesebb
versenyzõk és csapatok kapták
meg méltó jutalmukat.

A SULIÚJSÁG szerkesztõi

Hagyományainkhoz híven március elsõ két hetében volt iskolánk-
ban a Gárdonyi napok programsorozata. Az elsõ két napon most is
nyílt napokat tartottunk, ahol a szülõk és a leendõ elsõ osztályos
szülõk betekinthettek iskolánk életébe, az iskolai munkába. Meg-
nézhették azt is, hogy gyermekük hogyan szerepel egy-egy órán.
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„Kell egy kő” a múzeumban is
Tavaly novemberben elkezdõdött egy

nagyszerû szakkör a Városi Múzeumban
„Kell egy kõ” címmel. Minden csütörtö-
kön varázslatos órákat töltünk el. Szabó
Györgyike néni vezetésével elsétálunk,
várjuk Gerdán Kati nénit és elhelyezke-
dünk. Itt olyan dolgokról hallunk, mint
vulkánok, kõzetek, földrészek, földrengé-
sek, az élet kialakulása bolygónkon. Min-
den elõadást érdekes elõadás kísér, de a
legizgalmasabb, hogy a foglalkozások vé-
gén a két kezünkkel alkothatunk. Készí-

tettünk már vulkánkitörést sógyurmából,
amelybe ecet és szódabikarbóna keveré-
két öntötte Kati néni, így a vulkán máris
„mûködött”. Készítettünk földgömböt a
földrészekkel, térképet, akváriumot,
hûtõmágnest, idõszalagot, néztünk kõze-
teket mikroszkóppal. 

Hétrõl hétre izgatottan várjuk a foglalko-
zást. Érdekes kérdések és még érdekesebb
válaszok követik egymást.  A környezetvé-
delem is kedvenc témáink közé tartozik,
egyik alkalommal errõl rajzokat is készítet-

tünk. A projekt tervei között kirándulás is
szerepel Sámsonházára, Ipolytarnócra,
Vácrátótra. Csodálatos ez az elfoglaltság,
mindannyian nagyon élvezzük, várjuk
mindig a következõ élményeket.

Remélem másoknak is részük lesz ebben
a fantasztikus élményben. Köszönjük a
szervezõknek, az elõadóknak, hogy megis-
merkedhettünk olyan dolgokkal, amikrõl
eddig keveset hallottunk. 

Horváth Loretta 11 éves
Gárdonyi Géza Tagintézmény

Megyei elsőség,
országos döntő!

A korábbi évekhez hasonlóan
idén is nagy örömmel jelentkez-
tem több tanulmányi versenyre
is. Az elsõ megyei megmérette-
tésen, 2011. február 14-én Salgó-
tarjánban, az Országos Közleke-
désismereti Versenyen én képvi-
seltem iskolánkat a negyedike-
sek mezõnyében. A verseny két
részbõl állt: elsõként tesztlapo-
kat kellett kitölteni, ami szá-
momra nehezebbnek tûnt, mint
amire készültem. Ezt követte a
gyakorlati rész, ami a tornate-
remben felállított kerékpáros
akadálypálya minél pontosabb
teljesítését jelentette. A feladat
nehézségét mutatja, hogy egyet-
len résztvevõ sem tudott hibátla-
nul végigmenni a pályán.

Az eredményhirdetést éppen
ezért mindenki izgatottan várta.
Nagy örömömre az én nevem
hangzott el utoljára, azaz én áll-
hattam a dobogó legmagasabb
fokára. Így korosztályomban én
képviselem Nógrád megyét
Szeghalomban, az áprilisi orszá-
gos döntõn.

Kiss László Marcell
Gárdonyi Géza Tagintézmény 

Gárdonyi-napok



Az utazást hosszas szervezés
elõzte meg, melyet vezetõnk,
Baloghné Kanyó Mária tanárnõ
intézett. Felvette a kapcsolatot az
ottani Selye János Gimnázium
igazgatójával, Andruskó Imrével,
valamint Deák Irén tanárnõvel.

A Felvidék legnagyobb önálló
igazgatóságú magyar gimnáziu-
ma a magyar ajkú fiatalok szel-
lemi-erkölcsi nevelését teljesíti.
Náluk is mûködik a Rákóczi
Szövetség helyi szervezete, így
szívesen és lelkesen álltak ren-
delkezésünkre. Történelemta-

náruk, Elek József és diákjaik
vezetésével ismerkedtünk meg
a város nevezetességeivel. Ma-
gyarországról az 1892-ben
épült Erzsébet hídon értünk
Révkomáromba, majd a találko-
zás után városnézõ sétára in-
dultunk.

A várost a trianoni diktátum
osztotta ketté, így a Dunától
északra fekvõ terület, a történel-
mi városmaggal együtt, az akko-
ri Csehszlovákiához került. Ma a
felvidéki magyarság szellemi-
kulturális központja, 2004-tõl a
magyarok egyetemi városa is.

Itt született és nevelkedett a
XIX. század legnépszerûbb re-
gényírója, Jókai Mór, akinek em-
lékét számos épület õrzi. Szintén
itt született Lehár Ferenc világhí-
rû zeneszerzõ, aki operettsz-
erzõként vált ismertté a nagyvi-
lágban. Mindkettõjüknek szobra
áll a városban, és a Zichy-palotá-
ban berendezett Jókai-Lehár-
kiállítás emlékezik rájuk. 

Komárom szülötte V. László
magyar és cseh király is, akinek
mellszobrát az Anglia-park szé-
lén láthattuk. A város egyedülálló
nevezetessége a legnagyobb kö-
zép-európai erõdrendszernek
számító vár. A várost félkör alak-
ban körbeölelõ várfal maradvá-
nyaiból az idõ rövidsége miatt

nem sokat láthattunk. A szovjet
hadsereg ott állomásozása idején
a vár állapota erõsen megrom-
lott, felújításra szorulna. Megte-
kintettük az új várkaput és az
egyik bástyán a Kõszûz-szobrot,
ami a vár bevehetetlenségét jel-
képezi és amit a gyõri csata után
I. Ferenc király a komáromi vár-
ba menekülésekor helyeztek el a
vár falán.

A komáromi várhoz szorosan
kötõdik Klapka György 1848-as
tábornok neve, aki a világosi
fegyverletétel után, az erõs erõd-

nek köszönhetõen, még hóna-
pokig védte Komáromot a csá-
szári csapatokkal szemben és
csak úgy adta meg magát, hogy a
katonáinak menlevelet harcolt
ki.

A város hûen õrzi Klapka em-
lékét. A fõ téren – a Klapka téren
– áll a szobra, melyet a millenni-
um évében, 1896-ban állítottak a
hõs védõnek. A mögötte álló vá-
rosháza ablakában megjelenik
egy huszár alakja, aki trombitá-
val eljátssza a Klapka-indulót,
melyet Egressy Béni komponált
az 1849-es ostrom idején. 

A várhoz kapcsolódóan még
egy, a családomhoz köthetõ ese-
ményrõl is meg kell emlékez-
nem: 1849. március 15-én Kos-
suth Lajos tábornokká léptette
elõ Lenkey Jánost, aki szerteága-
zó családunk egyik tagja volt és a
komáromi várõrség parancsno-
kává nevezte ki. Feladatát hõsie-
sen, nagy bátorsággal látta el. A
vár felmentésére közelgõ Gör-
geytõl azt a rendelkezést kapta,
hogy intézzen kirohanást a vár-
fal körül lévõ ellenségre, amire
1849 áprilisában sor is került. Vé-
gül, amikor Görgey felszabadí-
totta a várat az ostrom alól, vele
együtt távozott Komáromból. Sé-
tánk során jártunk az emlékét õr-
zõ emlékmûnél is.

Szabadprogram keretében
néztük meg a rendszerváltás
után épült Európa-udvart, mely
élõben mutatja be harmincöt eu-
rópai ország építészetét. Az
egyik épület tetején a magyar
Szent Koronát láthatjuk, hom-
lokzatán pedig Szent István és
Gizella királyné teljes alakos
szobrát.

Itt tartózkodásunk legfonto-
sabb eseménye délután kezdõ-
dött a Jókai szobornál.

A városi ünnepség részeként a
Magyar Koalíció Párt elnöke,
Berényi József az 1848–49-es
évekre való visszatekintésen túl
az aktuális kihívásokról, felada-
tokról szólt, köztük a népszámlá-
lásról és a magyar állampolgár-
ságról. Feladatként tûzte ki, hogy
el kell juttatni minél több ember-
hez: megéri és jó magyarnak len-
ni a Kárpát-medencében. Rend-
kívüli emberek azok, akik eljön-
nek ilyen rendezvényekre, vállal-
ják magyarságukat, magatartá-
sukkal bátorítják környezetüket,
ismerõseiket, barátaikat.

A koszorúzás fénypontja volt,
hogy a két Komárom polgármeste-
re együtt helyezte el a megemléke-
zés virágait. Mi is leróttuk kegyele-
tünket az 1848. március 15-i ese-
mények egyik nagy alakja elõtt.

Innen az ünneplõ tömeggel a
Klapka térre vonultunk, ahol lo-
vasok, huszárok és más hagyo-
mányõrzõ viseletbe öltözöttek
állták körbe a teret. A toronyban
megszólalt a Klapka-indulóval
kezdõdött az ünneplés. Mi a
Selye János Gimnázium diákjai-
val, tanáraival koszorúztunk, és
büszkeséggel töltött el, hogy itt
lehettünk.

Feledhetetlen élmény volt szá-
munkra együtt ünnepelni azok-
kal a magyar fiatalokkal, akik a
történelem igazságtalansága mi-
att az ország határain kívülre ke-
rültek, de magyarságukat híven
õrzik, és példaként szolgálnak
nekünk, magyarországi fiatalok-
nak, felnõtteknek egyaránt. 

Megtapasztaltuk, hogy milyen
kisebbségi magyarként élni Fel-
vidéken, leckét kaptunk tudás-
ból, erkölcsbõl, megismerked-
tünk Komárom történelmi és
kulturális értékeivel, megerõsöd-
tünk abban, hogy mennyire fon-
tos a nemzeti értékeink megõr-
zése és ápolása. Láthatták tanít-
ványaink Komárom magyarsá-
gának összetartozását, mely
szintén példa lehet számukra to-
vábbi életükben. 

Lenkey-Simon Mária

A Rákóczi Szövetség gárdonyis csoportja elsõ alkalommal élt a
szervezet diákutaztatási programja által kínált lehetõséggel,
hogy egy Magyarországtól elszakított területen ünnepelje meg
március 15-i nemzeti ünnepünket. A felvidéki Révkomáromra
esett a választásunk, hiszen itt még nem jártunk.
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Akire büszkék vagyunk
A Nemzeti Tankönyvkiadó ne-

gyedik éve rendezi meg meseíró pá-
lyázatát. Idén „Az egy mi?” címû
verseny témája furcsa állat-, nö-
vény- és város-
név eredetmesé-
jének írása volt.
Én a boszor-
kányléptefû ne-
vû növényrõl ír-
tam. A feladat-
ban különleges
eseményeket, gon-
dolatokat kép-
zeltem el és írtam le. Szükségem
volt a fantáziámra.

A rekordmennyiségû, 670 pályá-
zó között díjazott lettem, Budapes-
ten, a Fazekas Mihály Fõvárosi Gya-
korló Általános Iskola és Gimnázium
dísztermében került sor az ered-
ményhirdetésre. Én a Magyar Tan-
könyvért Alapítvány különdíját kap-
tam, aminek nagyon örültem. Kö-
szönöm Kálvin Andorné Zsuzsika
néninek a biztatást és a felkészítést.

Bagó Brendon 5/A
Pásztó Városi Önkormányzat Ál-

talános Iskolája,
Dózsa Tagintézmény

Trianon 91.
A Magyarok Világszövetsége

2011. június 4-re, a trianoni diktá-
tum 91. évfordulójára nemzeti meg-
mozdulást szervez Versaillesba, a
Nagy-Trianon palota elé. A pásztói
csoport útiterve a következõ:

Június 1, szerda: indulás a Kollé-
gium elõl (Rákóczi u. 5.). Csütörtök
délelõtt: Strasbourg, este érkezés
Párizsba, a szálláshelyre. Péntek: is-
merkedés Párizzsal. Szombat: nem-
zeti megmozdulás Versailles-ban
francia hatósági biztosítással. Dél-
elõtt: a Nagy-Trianon palota elõtti
nagygyûlés a sárospataki 8Kor Szín-
ház közremûködésével. Délután: a
Versailles-i palota megtekintése, fél
ötkor a Diktátum aláírásának idõ-
pontjában, Rekviem a magyarság
igazáért a Szent Lajos katedrális
elõtt. Vasárnap: magyar emlékhe-
lyek Párizsban, este hazaindulás.
Hétfõn este érkezés Pásztóra.

Közlekedési eszköz: busz, ára 
22 ezer Ft/fõ. Szállás (három éjsza-
ka + reggeli), Forma 1. szállodában
60 /fõ, egyéb étkezés egyénileg.

Megbeszélés és a 60 Euró befizeté-
se: április 15. péntek 18 óra, Fõ u. 58;

Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
06/70/ 328 8736; 06/70/328-77-20

Illetve: vasattila@gmail.com; 
roszt49@gmail.com
Bottyán Zoltán, az MVSZ 

Nógrád megyei elnöke

Március idusán Révkomáromban
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A rendezvény a TÁMOP 3.4.4./B-08/1.
pályázat Európai Unió támogatásával, és

az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósul meg.

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
2011. 05. 10. Madarak és fák napja - kis 

környezetvédõk vetélkedõje
9.30 - 9.50 Érkezõk fogadása 

a Százszorszép Óvodába
9.50 - 10.00 Sárik Jánosné 

projektmenedzser megnyitója
10.00 - 11.00 Iskolába készülõ óvodások

és az elsõ osztályos iskolások játékos
vetélkedõje

11.00 - 11.30 Jutalmazás, vendégül látás
11.30 - 12.30 Szakmai konzultáció

Meghívott vendégeink:
Bihariné dr. Krekó Ilona
ELTE fõiskolai docens

Konzorciumi tagok képviselõi
Egyeztetés alatt

A legeredményesebb gyermekek 
és

diákok Mátrakeresztesen
az Erdei táborba vehetnek részt.

HELYSZÍN: Pásztó Város Önkormányzat 
Óvodája, Százszorszép Óvoda 
3060. Pásztó, Madách út 22.

SZERVEZÕK: Pásztó Város Önkormányzat
Óvodája, Kalandra fel munkaközösség

ELÉRHETÕSÉG: 
Fõszervezõ Bátka Józsefné

Tel./fax: 460-365,
e-mail: pasztoovi@gmail.com

Tehetséges Pásztói Gyermekekért alapítvány

2011. 05. 28. XIX. PÁSZTÓI 
REGIONÁLIS NÉPTÁNCFESZTIVÁL
HELYSZÍN: Pásztó Városi Önkormányzat 

Ált. Iskolája
Dózsa György Ált. Isk. Tagintézmény

3060 Pásztó, Nagymezõ út 36.
SZERVEZÕK: Tehetséges Pásztói 

Gyermekekért Alapítvány,
Pásztó Városi Önkormányzat,

Pásztói Muzsla Néptánc 
és Hagyományõrzõ Egyesület

ELÉRHETÕSÉG:
Fõszervezõ: Kissné Agócs Mária

Tel./fax: 06-32/460-795
E-mail: dozsaisk@pasztonet.hu

Apróságok jelmezben
Hetedhét országra szóló farsangi bállal búcsúztatta a telet

február végén a Hétpettyes Óvoda apraja-nagyja. A megelõzõ
hetek lázas készülõdésének eredményeképpen szebbnél
szebb jelmezekben vonultak fel a csoportok. Elsõként a legap-
róbbak, a Pillangó csoport mutatkozott be: vidám, színes hó-
emberként nyitották meg a farsangi forgatagot. A Csiga-Biga
csoport segítségével hamar a Vadnyugaton érezhettük magun-
kat, cowboyok és cowgirl-ök serege lepte el a Dózsa Iskola au-
láját. Utazásunk tovább folytatódott térben és idõben egyaránt,
köszönhetõen a Nyuszi csoportnak, akik indián táncukkal já-
rultak hozzá a kiváló hangulathoz.

A mûsort a Mókus csoport tiroli tánca zárta, amely igen jó
kedvre derítette a megjelent családtagokat és vendégeket. 

Köszönjük az óvó néniknek és dadusoknak a lelkes és alapos fel-
készítést, a szülõk munkáját és segítõkész hozzáállását, valamint
köszönetet mondunk minden pásztói vállalkozónak, aki tárgy vagy
pénzadománnyal járult hozzá az idei farsang sikeréhez.

Molnárné Pócsa Andrea
A Hétpettyes Óvoda SZMK elnöke

Teljesítménytúra
Április 9-én a Pásztói Szabadidõ

SE Természetjáró szakosztálya or-
szágos gyalogos teljesítménytúrát
rendezett, az öt távon, 332 túrázó
mérette meg magát.

Pásztó 50, leggyorsabb hölgy Sza-
bó Judit, Püspökladány, 7 óra 19
perc. Leggyorsabb férfi: Nosza Gá-
bor, Ecséd 6 óra 50 perc. Pásztói tel-
jesítõk: Lajume Samuel 12.30 óra,
Danyi Dávid, 12.55 óra, Dedics Máté,
12.55 óra.

Pásztó 40, leggyorsabb hölgy:
Tóth Andrea,  Pásztó, 6.47 óra. Leg-
gyorsabb férfi: Tóth J. Tamás, Gyön-
gyös,  4.29 óra. További pásztói telje-
sítõ: Bihari Balázs.

Pásztó 25, leggyorsabb hölgy: Var-
ga Anett, Pásztó, 3.32 óra. Leggyor-

sabb férfi: Krasznai Gábor Szurdok-
püspöki, 3.49 óra. Pásztói teljesítõk:
Zagyi Anett, Kovács Barbara Dalma,
Bálint Tibor, Zsila Zoltán,  Sándor Pé-
ter,  Balás Attila, Büdi István Gábor,
dr. Szabad Gergõ, Csépe Pier, Maksó
Róbert, Kriston Péter, Kriston Ildikó.

Pásztó 15A, leggyorsabb hölgy:
Vincze Barbara, Pásztó, 1.50 óra.
Leggyorsabb férfi: Czimer Z. József,
Pásztó, 1.35 óra. Pásztói teljesítõk:
Fehér Kornél, Polmüller Kata, Vas
Attila, Vasné Roszt Edit, Gömöri Ma-
rianna.

Pásztó 15B: pásztói teljesítõk: Ju-
hász Ildikó, Mátrai Dorka, Szalkai
Gábor

Bõvebb információk 
a www.Muzsla.hu honlapon.

Kukkantás a Százszorszép Óvodások kincsesládájába

Felelősek vagyunk a rózsáinkért!
Százszorszép Óvodánkban is

van ládika, amiben összegyûjtjük,
melybõl elõvarázsoljuk kincsein-
ket. Melyek ezek? Olyan progra-
mok, játékok, melyek segítenek
abban, hogy a hozzánk járó óvo-
dásokban elültessük az érdeklõ-
dés magját, hogy nyitottak legye-
nek a világ csodáira. Fedezzék fel
szûkebb és tágabb környezetüket,
hiszen ez a szülõföldhöz való kö-
tõdésnek az alapja. Kukkantsanak
bele kincses ládánkba!

Barangolunk. Már a kiscsopor-
tosok is megfigyelik, vizsgálgatják
a körülöttük forgó változásokat.
Az évszakok örömeit kihasználva
sétákat tesznek, hallgatóznak, né-
zelõdnek, csodálják a nyíló virágo-
kat, a város megújuló, alakuló te-
reit, épületeit.

Óvodánk minden csoportja
egész év során fürkészheti termé-
szeti környezetüket, hátizsákos
túrákon kutatja a rejtelmes erdõ
titkait. Ha esik, sem riadunk visz-
sza, hisz minden ovisnak van esõ-
kabát és csizma. 5 napos erdei tá-
bor alatt az is kiderül, az erdõben
egész más érzés járni-kelni akkor
is, ha esik, mint itt a városban, hol
majd mindenki esernyõvel, s kere-
keken közlekedik. A tél sem riaszt
minket, kukoricát, répát viszünk
az etetõhöz az erdõlakóknak. Sa-
ját magunkat sült krumplival a
zsebben melengetjük, nyomokat
kutatunk.

Ünnepelünk. Állatok világnap-
ján irány a vadas-park, állatsimo-
gató. Víz világnapjához kapcso-
lódva forrásnál, pataknál vizsgáló-
dunk. Palackpostát küldünk le a
Zagyván, meddig jut el?  Takarítá-

si világnapon, és egész évben fo-
lyamatosan takarítjuk az óvoda
környékét a kerítésen kívül is. Saj-
nos minden alkalommal sok sze-
metet gyûjtünk zsákokba, jó vol-
na, ha a felnõttek fokozottabban
ügyelnének a tisztaságra!

Részt veszünk városi rendezvé-
nyeken. A városban az intézmé-
nyek kitárták egymás felé eddig is
nyitott kapuikat.  Sok közös prog-
ramot, játékos foglalkozásokat ter-
vezünk, valósítunk meg.

Óvodánkban Õsz köszöntõvel
ünnepeljük az õsz érkezését majd
másnap, Szõlõ és bor ünnepén vi-
dám szüreti csokorral szórakoz-
tatjuk a felvonulásra készülõket.
Minden csoport díszítette és ün-
nepelte a város karácsonyfáját. A
mûvelõdési ház nõnapi mûsorán
és Zsigmond-nap alkalmából vi-
dám játékcsokorral köszöntjük a
megjelenteket.

Tevékenykedünk. A középsõ
és nagycsoportosok heti terve
mindennapra tartogat valami új
játékot. Hétfõ a hittan, a mese és a
projekttervezés napja. Mivel is-
merkedünk a héten?

Hétfõn és kedden ismerkednek
az érdeklõdõ óvodásaink angol
nyelvû játékokkal. 

Kedden és szerdán népi dalos
játékokat szervezünk. 

Kedden és csütörtökön gyógy-
testnevelõ segíti a talp és test zóná-
inak erõsítését.

Csütörtökön logopédiai foglal-
kozáson vesznek részt, és elláto-
gatnak a Gyöngyvirág és Harang-
virág csoportosok a könyvtárba,
ahol Apró csodák, címmel játékos
kísérleteket végeznek. 

Csütörtökön a gondolkodtató,
logikai játékokkal, a sakk kezdeti
lépéseivel ismerkedhetnek.

Pénteken Gyöngyvirág és Mar-
garéta csoportosok a múzeumba
látogatnak, ahol természettudo-
mányi és hagyományõrzõ játéko-
kat élhetnek át. Havi rendszeres-
séggel a könyvtár látogatói. 

Napközben tágas udvarunkon
elégíthetik ki mozgásigényeiket,
kúsznak, másznak, hintáznak,
trambulinoznak, rollereznek, bi-
cikliznek.  

Mint látható, felsorolni sem
könnyû azoknak a lehetõségek-
nek a sorát, mibõl választhatnak
óvodásaink érdeklõdésük szerint
a szinte feneketlen kincses-lá-
dánkból. 

Gyermekközpontú szemléle-
tünkkel két nagyon fontos dolgot
szeretnénk adni: gyökereket és
szárnyakat. Gyökereket, melyek a
családból, és magyarságunkból
gyökerezõ értékek, mély érzel-
mek. Ezeket fejlesztjük erõs, szi-
lárd fatörzsé, amelyre majd a fel-
növõ óvodásaink személyisége
teljesedik ki, mint a fa lombkoro-
nája. Szárnyakat, amelyek röpítik
õket, mint a madarakat, a gyerme-
ki önállóság próbálkozásai, a vég-
telen lehetõségei útján.
A Százszorszép Óvoda közössége
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Karate

Ocsovai Gergő 
Európa-bajnok

Az angliai Crawley városban a
JKA karate junior egyéni
versenyszámban - 43 induló
közül - a Pásztói Shotokan
Karate Klub versenyzõje,
Ocsovai Gergõ diadalmaskodott.
Csapatban hazánk együttese
szintén Ocsovai Gergõ vezér-
letével nyert aranyérmet. Edzõje
Lõrik Csaba és a salgótarjáni
Józsa Barnabás ezúttal a rangos
viadal nemzetközi verseny bírái
voltak. A pásztói sportegyesület
ezúton szeretné megköszönni
versenyzõjük angliai kiu-
tazásához nyújtott segítségét
Pásztó önkormányzatának és
Polytechnik Hungary Kft.-nek.

Balról jobbra: Lõrik Csaba, Ocsovai
Gergõ, Józsa Barnabás

Jó tanuló, jó sportoló karatésok
Példátlan eredményt értek el

a Pásztói Shotokan Karate klub
versenyzõi, és nem csak a tata-
min jeleskedtek, hanem az is-
kolapadban is: egyszerre öten
vehették át közülük a „A Ma-
gyar Köztársaság jó tanulója –
jó sportolója 2010” díjat! Az
okleveleket Réthelyi Miklós,
nemzeti erõforrás miniszter

adta át március végén Buda-
pesten.

A tárca vezetõje beszédében
elmondta: „a sikerhez ész és ki-
tartás kell, ám a dicsõség elkép-
zelhetetlen szív nélkül”. Szólt
ezután arról a befektetésrõl, amit
a tanulás jelent, hozzátéve, hogy
a sportszerûségrõl soha nem
szabad elfeledkezni, hiszen a

szabályok nem csak a sport terü-
letén, hanem az élet minden te-
rületén léteznek.

Végül a díjra pályázó 407 diák
közül 86 munkáját ismerték el,
közülük öten a Pásztói Shotokan
Karate klub versenyzõi.

Nógrád megyébõl  elmúlt évi
„eredményét” megismételve is-
mét a díjazottak között volt a
Palotási Általános Iskola diákja,
Nagy Regina. Kecskés Laura és
Szabó Bence Gergõ - mindkettõ
a Pásztói Önkormányzati Iskola
diákjai -, illetve Váradi Valentina
a Csécsei Általános Iskola tanu-
lója is átvehette az elismerést. A
négy nógrádi diák mellett a Hat-
vanban tanuló, de szintén pász-
tói színekben versenyzõ Balogh
Péter is megkapta az elismerést.

A fiatalok a Lõrik Csaba-Szabó
Tamás edzõpáros irányítása
alatt készülnek a versenyekre.
Az egyesület öt országos elisme-
rése ellenére a díjátadásra nem
hívták meg õket. 

F. Z.

Nemzetközi edzőtábor születésnappal
JKA Karate: A pásztói Shotokan Karate Klub

és a Palóc Karate Szövetség márciusban két jeles
sportági évfordulóhoz - 30 éves a klub és 20 éves
a szövetség – kapcsolódva szervezett nemzetkö-
zi edzõtábort Pásztón, a Dózsa iskola tornacsar-
nokában. A háromnapos edzõtábort a japán
Sawada Kazuhiro hét danos  JKA mester irányí-
totta, a hazai sportolók mellett négy országból –
Szlovénia, Szerbia, Svájc, Németország – érke-
zett, csaknem 300 karatéka szakmai munkáját.
A világhírû japán mester ezúttal is elkápráztatta
az egybegyûlteket. 

A tábor zárását követõ sportági köszöntést so-
rán Krepsz János, a Magyar JKA Karate Szövetség
elnöke Lõrik Csabának 30 éves edzõi munkájáért
és a Palóc Karate Szövetség megalakításáért elis-
merésben részesítette. A nagyszabású nemzetközi
sportági rendezvény fõvédnöke Sisák Imre, Pásztó
polgármestere volt, az ünnepi megemlékezésen

pedig Bartus László, a polgármesteri hivatal intéz-
ményirányítási osztályvezetõje méltatta a klub há-
rom évtizedes, eredményes munkáját.

A banketten aztán hatalmas nagy torták várták
a részvevõket melyet a pásztói Csibe cukrászda
készített el. A pásztói klub ezúton szeretné megkö-
szönni a rendezvény megtartásához nyújtott segít-
ségét a következõknek: Polytechnik Kft., Margit
Kórház Pásztó, Pásztó önkormányzata, Hungaro
Are Kft. és dr. Kókai Balázs mester.                 Z. J.

Pásztói éremdömping
az országos bajnokságon

A napokban a sárvári
shotokan karate országos baj-
nokságon 22 egyesület 170 ver-
senyzõje – köztük a pásztóiak –
küzdött meg a bajnoki érmekért.
Életkori kategóriájában országos
bajnoki címet szerzett Juhász
Csenge. Ezüstérmes helyen vég-
zett: Juhász Csenge, Bartus Csen-
ge, Nagy Regina, Kecskés Laura,
Lõrik Dominik. Bronzérmes lett:
Nagy Regina, Váradi Valentina,
Bartus Csenge. Szabó Bence a ne-
gyedik helyen végzett. Az egye-
sületi éremtáblázaton a pásztói-
ak úgy végeztek a negyedik he-
lyen, hogy a tapasztaltabb ver-
senyzõket – Ocsovai Gergõt és
Balogh Pétert – betegség miatt
nélkülözni kellett.

Balról jobbra: Szabó Bence, Kecskés Laura, Balogh Péter, Váradi Valentina,
Nagy Regina FOTÓ: FARAGÓ ZOLTÁN

Lõrik Csaba elismerése

Az edzõtábor részvevõi Kosárlabda
Újabb győzelem

A Nógrád megyei kosárlabda
bajnokság 11 .fordulójában a se-
reghajtó balassagyarmati Vitalitás
otthonában a Pásztói SZSE Green
Devils együttese  97-40-re nyert. A
legeredményesebb dobó ezúttal
Markó (35) és Mohácsik (24) volt.
A Green Devils továbbra is veretle-
nül második a bajnoki tabellán.
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M E G H Í V ÓM E G H Í V Ó
Tisztelet Sporttársunk, Partnerünk, Támogatónk!

Egyesületünk nevében sok szeretettel meghívom Önt
2011. május 07-én, 10.00 órától, 

a Dózsa György Általános Iskola pályáin megrendezésre kerülõ

V. ZSIGMOND KÉZILABDÁS NAPRA!
Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk!

Mészáros Sándor
a Pásztói Kézilabda Club elnöke

Kézilabdás szezonkezdés
A Pásztói Kézilabda Club vezetése,

edzõi és játékosai az elmúlt idõben ér-
tékelték a férfi és nõi csapatok mûködé-
sét, eredményeit és vizsgálták azok to-
vábbi lehetõségeit is. Megállapították,
hogy a megfiatalodott férfi csapat to-
vábbra is a Heves megyei, a nõi csapat
pedig az Észak-Magyarországi Regio-
nális Kézilabda Bajnokság küzdelmei-
ben vesz részt. Az elõkészületeket és az
ezzel kapcsolatos szervezõmunkát en-
nek megfelelõen terveztük meg.

A nõi csapat Kürti Ferenc edzõ irányí-
tásával, salgótarjáni és balassagyarmati
helyszínen megrendezett téli teremtor-
nán vett részt. A csapatot ma már a fia-
tal, de több éves tapasztalattal rendelke-
zõ játékosok alkotják, akik egyre jobb
teljesítményt mutatnak. A torna és a
nagy létszámú, aktív edzések, remélhe-
tõleg jól alapozták meg a csapat NB III-
as bajnokság tavaszi szezonjára való fel-
készülését. A férfi csapat már évek óta
utánpótlás és létszámgondokkal küz-
dött. A tavalyi esztendõ volt a teljesen
megfiatalodott csapat elsõ önálló ver-
senyéve, amely jó helytállással sikerült.
A férfi csapatot alkotó fiatal játékosok
mellett, csak három-négy fõ tapasztal-
tabb sporttárs segíti a mérkõzéseket. A
csapat tavaszi fordulóra való felkészülé-
sét Szabó Zsolt edzõ és tanár irányítja.
Újdonság, hogy a rendszeres bajnoki
fordulókat már nem vállaló nõi csapat
tagjai, volt csapattársaikkal - salgótarjáni
hölgyekkel - együtt az Országos Senior
Nõi Bajnokságban vesznek részt.

Csapatainkkal szembeni reális elvárás,
hogy a komoly háttérmunkával megte-
remtett versenyzési feltételeknek megfele-
lõen a helyi kézilabdás hagyományokat
ápolják és városunk hírnevét öregbítsék.
Várjuk a sportolni vágyók jelentkezését, a
kézilabdázást szeretõ szurkolókat, hogy a
pásztói televízióban és a plakátokon olvas-
ható idõszakban játékosainkat buzdítsák,
tisztes helytálláshoz, vagy a gyõzelemhez
segítsék! Hajrá Pásztó!

Mészáros Sándor
PKC elnök

Jótékonysági sportbál
A Pásztói Kézilabda Club

és a Herkules Diáksport
Egyesület március 5-én, a Dó-
zsa tagiskola aulájában szer-
vezte meg kézilabdás jóté-
konysági sportbálját. A cél a
diáksport és a kézilabda club

mûködési hátterének biztosí-
tása, illetve fejlesztése volt.
Az egyesület és az iskola ve-
zetõi, szervezõi idõt és ener-
giát nem kímélve végezték
elõkészítõ munkáikat. Ennek
során szinte megmozdult a
város, mivel az elõkészítés-
ben – a tombola ajándékok
gyûjtésében, a dekorálásban,
a rendezésben, egyebekben –
és a megvalósításában részt-
vevõk száma megközelítette
a nyolcvan fõt. 

Örömteli az a tény, hogy
Sisák Imre, Pásztó polgármes-
tere a hagyományoknak meg-
felelõen fõvédnöki, Becsó Zsolt,
Nógrád Megye Közgyûlésének
elnöke, országgyûlési képvise-
lõ és Volek György, Pásztó al-
polgármestere védnöki szere-
pükkel erõsítették jótékonysági
bálunk megvalósítását. 

Az egyesület elnöke megnyi-
tójában kitért az összefogás, a
példamutatás és a fiatalok
egészséges életmódra való ne-
velésének fontosságára, mely
nemcsak az iskola, hanem a
gyermekek, szülõk együttes és

felelõsségteljes feladata is. Ezt
követõen a nemrégiben elhalá-
lozott Szivák Ilona emlékének
egyperces néma felállással
adóztak a jelenlévõk. 

A hagyományoknak megfe-
lelõen a példamutató emberi,
közösségi és több évtizedes,
magas színvonalú sporttelje-
sítményt nyújtó személyek
közül Gubola Adrienne és
Petreczky Tibor egyesületi ak-
tív sporttevékenysége befeje-
zése alkalmából oklevélben
részesült. Ezen kívül Juhász
Judit magas színvonalú titkári
és szervezõi, míg Bercsényi
Gábor a nõi csapatról készült
falinaptár fotómunkájáért
ajándéktárgyat kapott. Az el-
nök megköszönte a naptárké-
szítésben résztvevõ Állami
Nyomda Nyrt. Pásztói Gyár-
egysége vezetõjének, Lángos

Gyulának, és a GIGABITE In-
formatikai Szaküzlet vezetõjé-
nek, Szabó Ferencnek önzet-
len munkáját is.

A vendégek a balassagyar-
mati székhelyû Vitalitás-Ró-
zsavölgyi Jazztánc Csoport

magas színvonalú, igen sok-
színû és fergeteges, több mint
fél órás mûsorát élvezettel fi-
gyelték, és nagy tapssal jutal-
mazták. Õket a club nõi és fér-
fi csapatának tagjai által elõa-
dott szemet gyönyörködtetõ,
az 1920-as éveket idézõ tánc
elõadása követte. 

Ezúton és nagy tisztelettel
mondok köszönetet minden
védnöknek, támogatónak, se-
gítõnek, az egyesület és az is-
kola vezetésének, sportolóink-
nak, azok hozzátartozóinak
és minden szponzorunknak,
résztvevõnek, akik megjelené-
sükkel, támogatásukkal, mun-
kájukkal, tombola-ajándékaik-
kal segítették rendezvényünk
színvonalas megvalósítását.

Köszönjük! Hajrá Pásztó!
Mészáros Sándor

PKC elnök


