
Szent István ünnepe
kenyérszegéssel

Szentmisével vette kezdetét
az augusztus 20-i ünnepség
Pásztón: az elképzelhetõ leg-
méltóbb környezetben, a kolos-
tor mellett, a régi apátsági
templom szentélyében lévõ
millenniumi emlékmû elõtt állí-
tották fel az oltárt, a sok évszá-
zados falak között. A szentmi-
sét Hulitka Róbert káplán mu-
tatta be, aki szentbeszédében 

a magyarság megmaradását a
hit, a szülõföldön való kitartás,
a szorgalmas, Isten áldotta
munka eredményének nevezte.
A mai világban elõbbieknek fo-
kozott szerepük van - az érzé-
kelhetõ nemzeti reményvesztés
miatt talán még erõsebb, mint
történelmünk más, nehéz idõ-
szakaiban.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Szeptember 18-án:
Szőlő és borünnep,

szüreti
felvonulással!

Pásztó hagyományos
szeptemberi rendezvénye
ez évben 18-án kerül meg-
rendezésre. A hálaadó
szentmisétõl – amelyen a
gyümölcsöket is megáld-
ják – a gyermekmûsorig, a
hagyományõrzõk felvo-
nulásától a sztárvendég,
Mága Zoltán hegedûmû-
vész fellépéséig számos
programnak örülhet a
nagyérdemû közönség.
Részletek és meghívó a 4.
oldalon.

Projektzáró rendezvény – Megújult
a városközpont

Augusztus 19-e – az Úrnak 2011. esztendejében – Pásztó életének
egyik igen jelentõs napjaként vonul be a helytörténetbe: ezen a na-
pon tartották a „Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja” címet vi-
selõ Európai Uniós projektzáró rendezvényt. A munka gyakorlatilag
befejezõdött, már csak a végeredményt és a megújult épületeket be-
mutató információs táblák és egy nyomdai kiadvány elkészítése ma-
radt a szeptember 30-i befejezési határidõig.

Az ünnepi esemény a templom gótikus kápolnájában, szentmisé-
vel kezdõdött, amelyet dr. Varga Lajos, a váci egyházmegye segéd-
püspöke mutatott be. Elmondta, hogy a magyar egyházban augusz-
tus 19-e Szent Bernát – a ciszterci rend társalapítója – ünnepe, így a
város történetéhez ezer szállal kötõdõ szerzetesrend és a záró rendez-
vény véletlenül kiválasztott idõpontja igen erõsen összefügg.

(Folytatás a 2. és a 3. oldalon.)

Bronzkori túra búcsúval, falunappal
Nagyboldogasszony-napi

búcsút és falunapot tartottak
augusztus 14-én Mátrakeresz-
tes városrészben – a jeles nap

elõzményeként egy nappal ko-
rábban bronzkori kalandtúrát
szerveztek az Óvárra. A felnõt-
tek és gyerekek számára egy-

aránt érdekes, családi kirándu-
lásnak is kiváló, interaktív
programokkal színesített túra
rendkívül népszerûnek bizo-
nyult a résztvevõk körében.

Augusztus 14-én, a búcsú
napján, a reggeli zenés ébresz-
tõt szentmise követte, majd ko-
ra délután koszorúzás volt a
Dalmata-kertben. Ezt a színpa-
di programok követék, több
hagyományõrzõ és elõadó fel-
lépésével, majd a sztárvendég,
Soltész Rezsõ énekelt a közön-
ségnek. A rendezvényt szabad-
téri bál zárta. 

(A kétnapos program részle-
teire következõ lapszámunk-
ban visszatérünk.)



(Folytatás az 1. oldalról.)
A szentmisét követõen a rendez-

vény a városházán folytatódott.
Sisák Imre, Pásztó polgármestere
emlékezett a kezdetekre, külön is
részletezve, hogy a városközpont
megújításának terve, az erre be-
adandó pályázat egy hasznosi ki-
helyezett testületi ülésen merült fel
még 2006. január 26-án. Ezután
két éves elõkészítõ munka követ-
kezett, a pályázat beadása mégis
egy hajszálon függött. Ugyanis
2008. június 16-án – aznap éjfélig
kellett az anyagot postára adni –
csak egy igazolással sikerült be-
nyújtani. A pályázati csomag az éj-
félig nyitva tartó utolsó budapesti
postahivatalba ugyan még idõben
megérkezett, de olyan hosszú volt
a sor, hogy csak éjfél után tizenkét
perccel sikerült átvetetni a külde-
ményt. Amíg az elõbb említett pos-
tai igazolást a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Jogi, Igazgatási és Ko-
ordinációs Fõosztálya el nem fo-
gadta, kétséges volt, hogy egyálta-
lán érvényes lesz-e a pályázat, nem
vész-e kárba két év munkája?

Végül a határidõ túllépés indok-
lását – mivel nem a beadó hibája
volt – elfogadta a tanács, a pályázat
pedig nyert: az észak-magyaror-
szági régió 31 támogatást igénylõ
városa közül 12 nyert akkor, Pász-
tó pedig közéjük került.

– Az elsõ forduló után, 2010. áp-
rilis 14-én kaptuk a levelet, hogy

705 millió 865 ezer 938 forint tá-
mogatást kaptunk – mondta Sisák
Imre. – Ezt az összeget önkor-
mányzatunk vezetésével és a négy
konzorciumi tag – a Magyar Katoli-
kus Egyház, a Ciszterci Rend Zirci
Apátsága, az ÉMÁSZ Hálózati Kft.
és a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. – együtt-
mûködésnek köszönhetõen 908
millió forint elszámolható költség-
hez kaptuk. 

A projekt 32 elembõl áll, ebbõl
28 építési munka. Akik egy éve
nem jártak Pásztón, azok azt ta-
pasztalhatják, hogy a mi kis váro-
sunk teljesen kicserélõdött!

Végül a polgármester röviden
szólt a megvalósított fõbb projekt-
elemekrõl és köszönetet mondott
mindazoknak, akik együttmûköd-
tek vagy bármilyen segítséget
nyújtottak a kivitelezés során.

Ezután Becsó Zsolt országgyûlé-
si képviselõ, a megyei közgyûlés és
a regionális fejlesztési tanács elnö-
ke mondott beszédet. Azzal kezd-
te, hogy öröm látni Pásztó fejlõdé-
sét. Az egész ország gondokkal
küzd, mégis sikerült megoldani,
hogy a város XXI. századi képet
kapjon.

– Nem lehet azonban elmenni
amellett a tény mellett, hogy Nóg-
rád megye az Európai Uniós forrá-
sokból nem részesedik kellõkép-
pen. Ide jóval kevesebb befektetés
érkezik, mint Heves vagy Borsod-

Abaúj-Zemplén megyébe és külö-
nösen rosszul állunk a turisztikai
beruházások területén.

Sisák Imre a 21-es számú fõút
négysávosításának gyorsítását kér-
te Becsó Zsolttól, hiszen ez – a
megújult városkép és infrastruktú-
ra mellett is – a legfontosabb vonz-
erõt jelentené a befektetõk számá-
ra.

Ezután dr. Varga Lajos segéd-
püspök tartott tájékoztatót Pásztó
múltjáról, amirõl már a XII. szá-
zadtól állnak rendelkezésre írásos
források. Elmondta, hogy az 1190-
es letelepedés után a ciszterci rend-
nek monostora volt itt, ami a föld-
birtok alapjain álló gazdasági köz-
pontot képez. Utóbbit bizonyítja a
feltárt üveghuta, kovácsmûhely és
vízimalom is.

Szólt a szellemi kultúráról, a mo-
nostori könyvtárról is. Hitvalló
Maximus írásait egy Cerbanus ne-
vû, Pásztón ténykedõ ciszterci
szerzetes fordította görögrõl latin-
ra. Ez a kor egyik fontos egyházi
munkája volt, de, amint a püspök
atya fogalmazott, ez még nem bi-
zonyíték arra, hogy 1138, ez elsõ
írásos említés elõtt Pásztón jelen
lett volna a bizánci kereszténység –
a XII. században még egymás mel-
lett élt a nyugati egyházban is a gö-
rög és a latin nyelv használata.
Ugyancsak a fontos feljegyzések
között említette, hogy a székeskáp-
talanokkal azonos rangban volt az

itteni plébánia. Ezt egy 1459-es,
jegyajándékról szóló oklevél is bi-
zonyítja.

– A török idõkben is mûködött a
templom, utána pedig itt volt plé-
bános Bárkányi János ferences
atya, Rákóczi Ferenc nevelõje –
mondta Varga Lajos. 

Végül szólt két jeles ciszter szer-
zetesrõl is, Dalmata Ferencrõl, aki-
nek a kolostor 1740 utáni felvirág-
zását köszönhette, valamint
Rajeczky Benjaminról, a jeles ze-
netudós papról is.

Elõadása után Malomhegyi La-
jos fõmérnök, a polgármesteri hi-
vatal fõmérnöke mutatta be a
pásztói városközpont megújításá-
nak fõbb lépéseit. Elmondta: az
50–90 százalékos támogatással
megvalósított 32 projektelem há-
rom fõ csoportot alkot. Az elsõbe
nyolc épület felújítása, a piac bõví-
tése tartozott. A másodikba az
utak, a járdák, a közterek rekonst-
rukciója, közöttük a Fõ utcai jár-
dák és a Kossuth utca városköz-
ponti szakasza, a Kölcsey út bur-
kolatának felújítása, átépítése, a
romkert, Csillag tér, Szent Imre tér
megújítása. Az egyes területeken
az elektromos hálózat átépítése, a
csapadékvíz elvezetés és a közvi-
lágítás korszerûsítése is megtör-
tént elõbbiekkel párhuzamosan.
A harmadik csoportot a SOFT ele-
mek alkotják, mint a térfigyelõ
rendszer, a városi információs
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Projektzáró rendezvény – Megújult a városközpont
Dr. Varga Lajos segédpüspök celebrált ünnepi szentmisét 

a gótikus kápolnában
A szertartás néhány résztvevõje, a kép elõterében Becsó Zsolt 

és Sisák Imre

A városközpont megújítására elnyert projekt részletes bemutatása

Malomhegyi Lajos, a mûszaki 
osztály vezetõje mutatja be 

a projekt részleteit

Dr. Varga Lajos
Pásztó múltjáról tartott

érdekes elõadást
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táblarendszer kialakítása, a hon-
lap megújítása, marketing kiad-
vány készítése, helytörténeti
program kidolgozása és a környe-
zettudatosság fejlesztése.

A részleteket „Ilyen volt – ilyen
lett” képek vetítésével bemutatva
elmondta, hogy a nyolc épület kö-
zül öt mûemlék, a mûemlék temp-
lom helyreállítása pedig jelentõs
pótmunkát igényelt. A romkertben
felújított Csohány Kálmán Galéria
és a Turisztikai fogadó egy helyraj-
zi számon szerepel ugyan a nyil-
vántartásban, de két, különálló
épületrõl van szó. A kolostor épüle-
tén nem történt olyan mértékû vál-
toztatás, mint a templom homlok-
zatain. Ugyanakkor mindkét épü-
let esetében meg kellett oldani a
csapadékvíz elvezetését, hogy a ké-
sõbbi állagromlásnak ezzel is elejét
vegyék.

Elõbbiek mellett a mûvelõdési
ház környezete is megújult, akadá-
lymentesítették a bejáratot és kiala-
kították a belsõ udvart. A Csillag
térrõl kivágták az elöregedett,
mindinkább veszélyessé váló fá-
kat, így átláthatóbbá vált a terület.
Az egész teret újra parkosították.

Megtörtént a fõút menti járdák
burkolatának megújítása és villa-
mos hálózatának cseréje is. A De-
ák Ferenc utca is megújult, itt a sé-
tálóutca jelleg miatt a forgalom-
csillapítás fontos cél volt – a forga-
lom elõl azonban teljesen nem

zárható el az utca. Itt a transzfor-
mátorházat lényegesen kisebb
méretûre átépítették. 

A zeneiskola mögötti parkot
szintén sikerült megújítani, csak-
úgy, mint a Mikszáth gimnázium
francia tagozata elõtti közterületet.

– Idõsebbek is, fiatalok is szíve-
sen látogatják, a kihelyezett pa-
dokra leülnek beszélgetni. A ke-
rékpártartókban is szinte mindig
látni bicikliket – mondta Malom-
hegyi Lajos.

Ezután elmondta, hogy a város-
rehabilitáció során hõszigetelték a
városháza épületét, felújították a
keleti oldalán a parkolót, illetve be-
kötõutat nyitottak az átjárhatóság
érdekében. Az 1848–49-es emlék-
mû a kéttannyelvû gimnázium elõl
átkerült a városháza elé, így a meg-
emlékezéseket a forgalom már
nem zavarja. Megtörtént a Kossuth
utca felújítása, a Szent Imre téren
pedig új, biztonságos játszóteret
alakítottak ki.

– A legszembetûnõbb változás
talán a zeneiskolán tapasztalható.
Több munka, nagyobb költség járt
vele, de a mûemlék épületen a nyí-
lászárókat nem lehetett kicserélni,
a régieket kellett felújítani. (Az
eredmény viszont önmagáért be-
szél. A SZERK.)

Malomhegyi Lajos a Turisztikai
fogadóról még elmondta, hogy itt
kap helyet a filmrendezõ Gaál Ist-
ván emlékszobája is. Az épületet

rendeltetése szerint az idegenfor-
galmat szolgálja majd, akadály-
mentesítése is megtörtént.

Mivel a felújítás értékeit meg is
kell õrizni, ezután arról volt szó,
hogy ezért mit lehet tenni?
Nádasdi Gyula, a Nádasdi Elektro
Biztonságtechnikai Kft. vezetõje
elõadást tartott a kiépített térfi-
gyelõ kamerarendszer tervezésé-
rõl, kiépítésérõl és élõképes be-
mutatóval tájékoztatást adott a
kamerákról, azok elhelyezésérõl
és megfigyelt területekrõl, vala-
mint szólt a rendszer további fej-
lesztési lehetõségeirõl. Bakos Ta-
más százados a városi rendõrka-
pitányság képviseletében arról
számolt be, hogy alig két hónap
alatt hat bûncselekmény és sza-
bálysértés leleplezésében segítet-
tek a kamerák.

Végül Varga Csaba, a mûszaki
osztály projektfelelõse adott tájékoz-
tatást a még megvalósításra váró
SOFT elemekrõl: az információs és
útjelzõ táblákról, a készülõ marke-
ting kiadványról, a városi honlap
megújulásáról, a pásztói helytörté-
neti program kidolgozásáról és be-
vezetésérõl, a környezettudatos élet-
mód fejlesztésének lehetõségeirõl.

A rendezvény zárásaként Sisák
Imre még elmondta: sok mindenre
képes az ember, de a Jó Isten segít-
sége nélkül semmi nem sikerülhet.
Az elmúlt idõszakban a lehetõsé-
gek is korlátozódtak, most már leg-
feljebb 600 millió forintos támoga-
tás kapható hasonló felújításokra.
Ha ez a lehetõség 2008-ban elve-
szett volna, könnyen lehet, hogy
soha nem lett volna belõle semmi.

Faragó Z.

Balról jobbra: Becsó Zsolt, Sisák Imre, dr. Varga Lajos és Malomhegyi Lajos

A Csohány Galéria az üveghutával (FOTÓ: FARAGÓ ZOLTÁN) Régi épületek és közterületek új köntösben

A városrehabilitáció során a piac is megújult

Az Észak-Magyarországi Operatív Programjának Funkcióbõvítõ 
település rehabilitáció pályázati felhívására benyújtott, 

ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 számon regisztrált,
„Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja”címû pályázat 

az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásával valósult meg.
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Útfejlesztés nélkül nem jön a beruházó
Nógrád megye támogatási sike-

ressége a pályázatokon lényegesen
rosszabb az országos átlagnál –
hangzott el azon az augusztus 9-
én tartott tájékoztatón, amelyet a
kistérség önkormányzati vezetõi
számára tartottak a pásztói város-
házán.

Sándor Ildikó, a Nógrád Megyei
Területfejlesztési Ügynökség igaz-
gatója elmondta, hogy a közleke-
désfejlesztés területén különösen
rossz a helyzet: míg a megyék átla-
gosan 34 milliárd forintot szerez-
tek meg erre a célra, addig Nógrád
csak töredék összeggel részesedik:
négymilliárd forinttal. Jellemzõ,
hogy az önkormányzatok részvé-
tele is igen alacsony a számukra
igénybe vehetõ támogatások terü-
letén.

Tamási Ildikó, a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pont igazgatója arról adott tájékoz-
tatást, hogy a közfoglalkoztatásban
õszre jelentõs változások várhatók,
a nagy projektek elsõbbséget élvez-
nek majd. Az önkormányzatok ál-
tal lehívható forrásokért várhatóan
még nagyobb lesz a versengés a jö-
võben, ezért szakmailag megala-
pozott forrásfelhasználásra van
szükség a helyi problémák megol-
dására. A megyében a közfoglal-
koztatásnak kiemelt szerepe van, a
mikrotérségi programokat is ehhez
igazodva kell kialakítani.

Szántó Zoltán, az területfejlesz-
tési ügynökség munkatársa arról
számolt be, hogy a megyében a hat
kistérség közül Pásztó a második
helyen áll az egy fõre esõ, meg-
szerzett források tekintetében. Ez
235 ezer forint körül alakul és Nóg-
rádban csak a szécsényi kistérség
múlja felül.

A tanácskozáson elhangzott,
hogy a térség legsürgetõbb gondja
a 21-es számú fõút négynyo-
músítása. Az újabb elképzelések

szerint Heves megyében 2016-ig
két elõzési szakasz megépül, de a
21-es fõközlekedési út még kiépí-
tetlen szakaszai csak 2017 és 2021
között kerülhet sorra.

Sisák Imre, Pásztó polgármeste-
re kifejtette, hogy a város minden
lehetõséget megpróbál kihasznál-
ni: Így például elkészíttették a pász-
tói kistérség 26 települését érintõ
teljes bel- és külterületi vízrende-
zést célzó terveket. Ez többek kö-
zött tíz záportározó megépítését is
tartalmazza. Egy ilyen beruházás
lehetõséget teremtene akár több
száz munkanélküli közfoglalkoz-
tatására, hiszen nemcsak a
Kövicses-patak, hanem a Szuha és
a Zagyva mentén is vannak gon-
dok. A Csörgõ-patakon a mátrak-
eresztesi Békás-tó közelében terve-
zett záportározó ugyan már Heves
megye területére esik, de így is
rendkívül fontos, komplex beruhá-
zás, aminek, ha megvalósul,
Mátrakeresztes, Hasznos és Pásztó
is élvezheti elõnyeit.

Szólt ezután arról, hogy a köz-
munkaprogramban igényelt 30
százalékos önrész mellett az ön-
kormányzatok nem tudják foglal-
koztatni az embereket, ami külö-
nösen nagy gondot jelent.

A turisztikai elképzelésekrõl
Sisák Imre kifejtette, hogy a Mátrá-
nak két kapuja van, Gyöngyös és
Pásztó – erre az adottságra alapoz-
va a közúthálózat rendbetétele va-
lóságos létkérdés lenne, csakúgy,
mint a helyi termálfürdõ fejleszté-
se.

A konferencián elhangzott,
hogy a város gazdaságának fejlesz-
tésében – a 21-es számú fõút
négysávúsítása mellett – nagy sze-
repe lehet annak, hogy a Pásztó
környékén a nagyobb beruházá-
sok letelepedésére is alkalmas terü-
letek is rendelkezésre állnak.

F. Z.

Pásztói ősz: kultúrházak éjjel-nappal!
Szeptember 17-én, szombaton

rendezik meg Pásztón a kultúrhá-
zak éjjel-nappal címû programot –
az országos rendezvénysorozat
részeként – a zene jegyében. A
program az „Én és a zene” címû
rajzpályázat kiállítás-megnyitójá-
val és díjátadóval indul. Ennek
helyszíne a mûvelõdési központ
elõtere, innen pedig szabadtéri
koncertekre hívják a szervezõk az
érdeklõdõket a város megújult
közterületeire, a gimnázium fran-
cia tagozata, a zeneiskola elé, a
romkertbe. A különbözõ zenei
mûfajok elevenednek meg vendég
mûvészek – Szokolay Dongó Ba-

lázs népzenész, Égerházi Réka fu-
volamûvész, Németh Csaba gitár-
mûvész – és helyi elõadók – a ze-
neiskola tanárai és növendékei, az
Esztam Zenekar és Muzsla Nép-
táncegyüttes – tolmácsolásában.

Este a mûvelõdési központ elõ-
csarnokában a fiatalok számára
helyi DJk szolgáltatják a korosz-
tályi zenét.

Ezen a napon megtekinthetõ
lesz a „Pásztói kistérség fotókon”
címû kiállítás, valamint a
„Bronzkori séták” címû rendez-
vénysorozat harmadik esemé-
nyére, egy szakmaközi konfe-
renciára is sor kerül.

Az Országgyûlés 2010. má-
jus 26-án fogadta el a magyar
állampolgárságról szóló 1993.
évi LV. törvény módosítását,
amely 2011. január 1-jétõl lehe-
tõvé teszi a határon túli ma-
gyarok egyszerûsített, kedvez-
ményes honosítását.

Az egyszerûsített, kedvez-
ményes honosítást kérheti a
Magyarországon (függetlenül
az itt tartózkodás idõtartamá-
tól, jogcímétõl) és a szomszé-
dos államokban élõ mellett a
nyugat-európai, tengeren túli
kérelmezõ egyaránt. Az új ren-

delkezések értelmében nem
kell igazolnia a lakhatását és a
megélhetését (az itt élõknek
sem), az alkotmányos alapis-
meretekbõl sem kell vizsgát
tennie, elengedõ az igazolt ma-
gyar nyelvtudás. Mindezen
kritériumoknak megfelelve
Pásztón 2011. szeptember 1-
jén ünnepélyes keretek között
megtörtént az elsõ egyszerûsí-
tett honosítási eljárás: a pász-
tói lakos Csépe Claudia állam-
polgársági eskütételével meg-
szerezte a magyar állampol-
gárságot.

Ünnepélyes állampolgársági eskü
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A szertartás végén – amelyen

mintegy háromszázan vettek
részt – Sisák Imre, Pásztó pol-
gármester mondott rövid be-
szédet, kiemelve, hogy a mil-
lenniumi emlékmû is éppen azt
a pillanatot örökíti meg, ame-
lyen elsõ királyunk – a Szentko-
ronát nyújtva – Szûz Mária ol-
talmába ajánlja országunkat.
Ez a jelkép a ma emberének is
fontos, hiszen napjainkban,
csaknem ezer év múltán is rá-
szorulunk a mennyei hatalmak
segítségére. Röviden szólt
Szent István történelmünkben
betöltött szerepérõl, fiának,
Szent Imre hercegnek írott in-
telmeirõl is.

A beszéd után az új kenyér
megáldása következett, amit
Sisák Imre polgármester szegett
meg, majd egy kis sóval kínálva
a szentmisében résztvevõk kö-
zött osztottak szét.

Az ünnepségek sorozata kora
délután a városházán ünnepi
üléssel folytatódott: Pásztó vá-

ros kitüntetettjei vehették át el-
ismeréseiket. 

A képviselõ-testület döntése
értelmében Bodrogi István,
nyugállományú városi rendõr-
kapitány a Pásztóért Emlékpla-
kett Díjban részesült a közélet-
ben, a közszolgálatban elért ki-
magasló, a város hírnevét öreg-
bítõ tevékenységéért.

Szivák Ilona pedagógus, isko-
laigazgató oktató-nevelõ mun-
kájáért, a város oktatásügye, az
ifjúság fejlõdése érdekében vég-
zett tevékenysége elismerésére
posztumusz kapta meg az
Ágasváry Lajos Díjat, amit fia
vett át. 

Kovács Lajosné, a Margit Kór-
ház nyugdíjas fõnõvére a város
egészségügyi ellátása érdeké-
ben hosszú idõn át kifejtett ki-
emelkedõ tevékenységéért
Keglevits Margit Díjat kapott.

Alapi Sándor sport és játékve-
zetõ, edzõ, játékvezetõi zsûri-
tag; a kézilabdaklubban, a váro-
si sport és testnevelés érdeké-
ben kifejtett, példamutató és

eredményes, kiemelkedõ tevé-
kenységéért, illetve sportteljesít-
ményeiért a Pásztó Város Sport-
jáért Díjat vehette át.

Brunda Tiborné pedagógus a
közszolgálatban elért kimagasló
teljesítményéért, a város érde-
kében kifejtett példás tevékeny-
ségéért Közszolgálati Díjban ré-
szesült.

Ujvári Ferencné pedagógus,
iskolaigazgató oktató-nevelõ
munkájáért, a város oktatás-
ügye, az ifjúság fejlõdése érde-
kében végzett tevékenysége el-
ismeréseképpen az Ágasváry
Lajos Díjat vehette át.

Ágoston László néptáncoktató
és koreográfus a város kulturá-
lis, közmûvelõdési, mûvészeti
életében elért kimagasló érde-
mei elismerésképpen Csohány
Kálmán Díjat kapott.

(A kitüntetettek munkásságá-
nak méltatására következõ lap-
számunkban visszatérünk.)

Délután az ünnepségsorozat
a színpadi mûsorokkal folytató-
dott. A hagyományõrzõ Rozma-

ring és a Mátragyöngye Népdal-
kör fellépése után Sisák Imre
polgármester mondott köszön-
tõt, kiemelve Szent István törté-
nelmi szerepét majd újabb ke-
nyeret szegett meg, keresztény
szokás szerint a kés hegyével
keresztet karcolva az aljára.

Mire az újabb, felszeletelt ke-
nyeret a népviseletbe öltözött asz-
szonyok szétosztották, színpadra
lépett Király Viktor, 2008 hangja,
óriási tetszést aratva a zömmel fi-
atal közönség körében.

A színpadi programok sorá-
ban tánc-show, a Muzsla
Néptáncegyüttes és az Esztam
zenekar fellépése, mazsorettek
bemutatója, hastánc, zenei be-
tétek szerepeltek. Sötétedés után
látványos tûzijáték zárta az au-
gusztus 20-i programot, ami
nem csak államalapító kirá-
lyunk és az új kenyér ünnepé-
nek, hanem a városközponti re-
habilitáció befejezésének is
méltó – és fõleg látványos – lezá-
rása volt. 

F. Z.

Szent István ünnepe kenyérszegéssel

AZ AUGUSZTUS 20-I KULTURÁLIS RENDEZVÉNY ÉS A TÛZIJÁTÉK MEGVALÓSÍTÁSÁT
TÁMOGATTÁK: le Cheque Kft.; Kálmánfi Bernadett; Kohári Béláné; Szilágyi és Rubin
Kft.; Frézia Virágbolt; HE-DO Kft.; Baumit Kft.; Syntron Kft.; Csépe és Társa Ital Nagy-
kereskedés; Dar-Span Kft.; Fekete Csaba; Jevcsák Oil Kft.; Miskolc-Lift Kft.; Ózon Ételbár;
Márkus és Társa Kft. (mérnöki tevékenység); SIC Hungary Kft.; PETREX Trade Bt.;
Pusztai Gábor; Dél Nógrádi Vízmû Kft.; Dension Audio Systems Kft.; KL-Controll Kft.;
Sisák Art Kft.; Siéna Kft.; Káposzta Csaba; Polytechnik Kft.

Szabadtéri szentmise a millenniumi emlékmûnél (FOTÓ: FARAGÓ ZOLTÁN) Pásztó város díjazottjai Sisák Imre (balra) polgármester társaságában

Király Viktor fellépése

Sisák Imre megszegi az új kenyeret

Sosem látott tûzijáték kápráztatta el a közünséget
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Tisztelt Olvasó! Nemrégiben volt alkal-
mam nem egészen három hónapig az „Év
kórháza” címmel kitüntetett Margit Kórház
Krónikus Osztályának lakója lenni, így az
ott tapasztaltakról szeretnék szólni. 

Nem szeretem azokat az embereket,
akik saját tapasztalatuk nélkül mondanak
becsmérlõ véleményeket arról, amirõl
egyébként fogalmuk sincs. 

Lenézik a krónikus osztályt, csak így
emlegetik „elfekvõ”!

Pedig lehet, hogy akik így beszélnek most,
majd jól fog jönni, ha odakerülnek abba a

sorba és örülni fognak, hogy itt Pásztón van
ez a lehetõség, mert a családtagok nem tud-
ják otthon megoldani a rövidebb-hosszabb
ideig tartó nehéz ápolást, illetve gyógyítást. 

A „NÕVÉRKÉK” munkája egész egysze-
rûen kimagasló. Annyi türelmet és oda-
adást tapasztaltam nap mint nap ottlétem
során, hogy ezúton szeretnék köszönetet
mondani emberségükön túl, szakmai tudá-
sukért és önzetlenségükért. 

Úgy vélem, hogy az egészségügyben ta-
lán ez az a terület, mely a legnehezebb és
mindamellett ez a leglenézettebb. 

Ki kell emelnem a tisztaságot, mely szin-
tén az e munkát végzõk tiszteletére váljon.

Természetesen a DOKTOROK tevé-
kenysége is bizonyára hozzájárult a kór-
ház 2010 évi megtisztelõ címének elnyeré-
séhez.

Munkájukért hálás köszönetet mondok.
Kívánok Mindannyiuknak jó erõt, és

egészséget, sok boldogságot, eredményes
munkát, hogy még sokáig álljanak a bete-
gek szolgálatára.

Pásztó, 2011. szeptember 1.
Tisztelettel: egy hálás BETEG

Köszönet a pásztói Margit Kórház Krónikus Osztályának
POSTÁNKBÓL

Volt egyszer egy romatábor…

A helybeli gyerekek mellett a
környékbõl is sokan bejártak
Pásztóra, Héhalomból, Csécsé-
rõl, Tarról, Szurdokpüspökibõl
is érkeztek a zömmel hetedikbe,
nyolcadikba menõ táborozók.
(Az alsó tagozatosok gyerekek-
nek egy másik tábort rendeztek,
még július közepén.)

A tábor 31 résztvevõje számá-
ra minden napra más elfoglaltsá-
got találtak a szervezõk, élükön
Feketéné Hényel Ilona gyer-
mekkönyvtárossal, a tábor veze-
tõjével. Jártak a pásztói stran-
don, részt vettek különféle témá-
jú elõadásokon, képzõ- és elõ-
adómûvészi foglalkozásokon.
Mindkét nem körében különö-
sen kedveltté vált a hastánc, a lá-
nyoknak a gyakorlat, a fiúknak a
látvány kedvéért – ez pedig a tá-
borban önkéntesként dolgozó
pásztói hastáncos, Fülöp Domi-
nika népszerûségét is dicsérte.
A héhalmi Oláh Nor-
bert, a budapesti Ma-
gyar Képzõmûvészeti
Egyetem hallgatója
nem csak mûvészettör-
ténetre, hanem rajzol-
ni-festeni is tanította az
ifjúságot, akik így örö-
müket lelhették a nagy
méretû, közös munká-
val elkészített alkotá-
sokban is. Emellett hall-
hattak elõadást a ci-

gányság történetérõl és népmû-
vészetérõl, a pásztói városi sajtó-
ról és mûködésérõl, a környék
élõvilágáról, pedagógusok, nép-
mûvelõk, könyvtárosok közre-
mûködésével. A tábor zárónap-
ján, ami szombatra esett,
Mátrafüreden jártak a kaland-
parkban, illetve a természetbe
épp’ akkor egy napra „kitelepü-
lõ” gyöngyösi Mátra Múzeum
kínálta látnivalókkal, közöttük a
hasznos gyakorlati tudnivalókat
adó gyógynövényekkel is ismer-
kedhettek.

Prezenszki Piroska, a házigaz-
da intézmény igazgatója, a pá-
lyázat projektmenedzsere la-
punk kérdésére elmondta, hogy
eredményesnek ítélhetõ az ez
évi romatábor is.

– Bár jelentett némi gondot a
kistérség településeirõl való napi
beutazás, de a szervezõk elkép-
zelése igazolódott, komoly ba-
rátságok szövõdtek a táborban,
miközben a gyerekek az elõre
kidolgozott tematika alapján is-
merkedtek saját kultúrájuk õsi

elemeivel. Ide tartozott a cigány
tánc, zene és hangszerek bemu-
tatása, a vándorlás során kiala-
kult hagyományos foglalkozá-
sok felidézése, a képzõmûvészet
alapjainak és sajátos roma ele-
meinek megismerése.

Ami számunkra megdöbben-
tõ: a gyerekek mennyire keveset
tudnak errõl a sajátosan szép,
érzelmekkel teli kultúráról és
mennyit kell még nekünk felnõt-
teknek és roma szülõknek tenni
ennek ébrentartása érdekében!

*
A résztvevõk között volt a

héhalmi Oláh Stefánia is.
– Nem elõször voltam tábor-

ban. A korábbi években hitta-
nos, önismereti, néptánc és
ének táborban vettem részt, még
Szlovákiában is voltam! Ez a
pásztói tábor nagyon tetszett, az
elején kicsit zárkózott voltam, de
a végére sikerült mindenkit meg-

ismerni. Jó kis csa-
pat jött össze, a
strand az különösen
nagy élmény volt
számomra.

A jobbágyi Mar-
ton Melek Anna ha-
todik osztályba ment
ebben a tanévben, õ
életében elõször vett
részt táborban.

– Jó volt, megta-
nultam biliárdozni

is, amit eddig nem tudtam. So-
kat hülyültünk a barátnõimmel,
három régi ismerõsöm is volt itt,
de új barátokat is szereztem. Jö-
võre is szívesen eljönnék ide!

Baranyi Dzsenifer Tímea
Csécsérõl járt be a táborba.

– A polgármester úrnak szól-
tak, hogy van egy ilyen lehetõ-
ség, úgy kerültem ide. Nagyon jó
volt itt, reggel-este busszal jár-
tunk be. A kézmûveskedés na-
gyon tetszett, meg a vetélkedõ is.

Hegyi Stella ugyancsak cséc-
sei.

– Nekem is polgármesteri hi-
vatalból szóltak, hogy lehet jön-
ni táborozni Pásztóra. A rajz és a
festés nagyon tetszett, az iskolá-
ban is ez a kedvenc tantár-
gyam… A barátaimnak is csak
ajánlani tudnám a pásztói tá-
bort!

A tari Bangó Julietta kedvence
a hastánc volt.

– A kézmûves foglalkozás is
tetszett, örültem, hogy haza le-
hetett vinni, amit csináltunk!
Sok barátot és új ismerõst sze-
reztem, ami nagyon jó.

A pásztói Baranyi Melánia el-
mondta, hogy neki is a rajz és a
hastánc tetszett a legjobban és
jövõre is szeretne eljönni.

A héhalmi Farkas Csaba ked-
venc tantárgya az informatika,
az iskolában németül és szlová-
kul is tanul.

– Buszozással járt a tábor, de
ez nem akadály, mi, héhalmiak
együtt jártunk be Pásztóra. A
strand nagyon tetszett, de az is,
amikor Norbival képet festetet-
tünk. Jó volt sok új emberrel
megismerkedni, a környékrõl
pedig sok új tudnivalót össze-
szedni!

F. Z.

A Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központ 
„A Mûvház körei” címû, az Új Magyarország Fejlesztési Terv
TÁMOP 3.2.3-09/2 „Építõ közösségek – Közmûvelõdési intézmé-
nyek az élethosszig tattó tanulásért” címû pályázatának részét
képezte ez évben a hagyományos nyári romatábor is.



A rendezvényre, a Dózsa isko-
la aulájába mintegy hetvenen
jöttek el, nagyrészt pedagógu-
sok, de néhányan az intézményt
fenntartó önkormányzati társu-
lásokban résztvevõ települések
vezetõi közül is jelen voltak.

A beruházás kezdeteirõl és a
közben felmerülõ nehézségek-
rõl Bartus László, a polgármeste-
ri hivatal intézményirányítási
osztályának vezetõje, egyben a
beruházás projektmenedzsere
adott tájékoztatást. A Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program
(TIOP) keretében megvalósuló
projekt költsége 31 millió 869
ezer 930 forint volt.

Sisák Imre, Pásztó polgármes-
tere szólt ezután az interaktív
táblák beszerzésén és elhelyezé-
sén túlmutató önkormányzati
tervekrõl is. Az egymás szom-
szédságában elhelyezkedõ, a
Dózsa és a Gárdonyi általános is-
kola, valamint a postaforgalmi
szakközépiskola és kollégium
épületeinek együttes felújítása
igen fontos feladat, erre a célra a

városnak 650 millió forintos pá-
lyázati igénye lenne. Ezzel
együtt a város és a térség sport-
életének fejlõdését szolgálná a
tornaterem megújítása. A jelen-
legi helyzetben persze sok a
gond, a középfokú oktatás fenn-
tartására a normatív támogatás
nem is elegendõ. 

Sisák Imre szólt egyúttal a
mátrakeresztesi erdei iskola tag-
intézményrõl is, ami egy na-
gyobb ökoturisztikai projektben
kaphat szerepet a közeljövõben.

Kitért a város elmúlt idõszakban
megvalósított nagyobb beruhá-
zásaira, közöttük a városköz-
pont rehabilitációjára, a
Kövicses-patak hasznosi szaka-
szának rendbetételére elnyert

százmillió forintos támogatásra,
a Margit Kórház fejlesztési el-
képzeléseire is.

– Egy biztos, az általános isko-
lákban dolgozók állami alkalma-
zottak lesznek a jövõben, de a lé-

nyeg mégiscsak az, hogy mi ke-
rül fizetéskor a borítékba? Re-
méljük, hogy az elõttünk álló
idõszakban a nemzet napszá-
mosaira is több pénz jut majd –
mondta végül.

Ezután Mucsina Csaba infor-
matikus rövid ismertetõt tartott
az interaktív táblákról és azok-
ról, akik leginkább kihasználhat-
ják elõnyeit. Azzal kezdte: egy
olyan korosztály került a felsõ-
oktatásba, amelyiket digitális
bennszülötteknek is hívnak,

mert már a számítógépes kor-
szakban születettek.

– Fõ jellemzõjük, hogy gyor-
san kapják az információkat és
azok több forrásból érkeznek –

mondta. – Egyszerre képesek
több dologgal is foglalkozni,
nem annyira a szövegbõl, mint
inkább képrõl kapják az infor-
mációkat és minden téren elõny-
ben részesítik a játékot. Igen
gyorsan kommunikálnak, szá-
mukra minden elintézhetõ pilla-
natok alatt, amit persze az okos
telefonok terjedése is elõsegített.

A tipikus példák között emlí-
tette a vásárlást: valamirevaló di-
gitális bennszülöttnek már ter-
mészetes, hogy az Interneten
rendel, a termékrõl is innen szer-
zi be az információkat. A külön-
féle digitális eszközök, közöttük
az újak kezelése is természetes

számára. Kitért arra, hogy az
elõbb születettek már nem tudják
felvenni ezt a tempót, akinek pe-
dig van is valami fogalma a digitá-
lis világról, az a fiatal bennszülöt-
tek között bevándorlónak szá-
mít… A pedagógus az interaktív
táblán keresztül elérhetõ játékok
segítségével azonban könnyen le
tudja kötni a diákok figyelmét.

Ezután az interaktív tábla be-
mutatása – leleplezéssel és be-
kapcsolással együtt – követke-
zett. Mucsina Csabáné tartott
gyakorlati bemutatót arról, hogy
mit is tud az új eszköz. Amint
elmondta: a pedagógusnak is
meg kell tanulni a használatát
és ahhoz, hogy rutinszerûen
mûködjön minden, kell tapasz-
talat is. Ezután a matematika, a
biológia játékos oktatásának kü-
lönféle lehetõségeit mutatta be.
Melykóné Juhász Judit a törté-
nelem tanításának lehetõségei-
vel ismertette meg a jelenlévõ-
ket: pillanatok alatt behívhatók
térképek, meg lehet nézni film-
részleteket, egy-egy korszak
emberének jellegzetes használa-
ti tárgyait – gyakorlatilag bármit,
ami az Interneten hozzáférhetõ.

A bemutató végén elhangzott,
hogy már az osztálynapló is ve-
zethetõ digitálisan és arra is le-
hetõség nyílik, hogy a dolgozat
eredményérõl a szülõ már az
elõtt tájékozódjon, mielõtt a di-
ák hazaér az iskolából… 

F. Z.

Felnõtt a digitális bennszülöttek elsõ nemzedéke, amihez ko-
runk iskolájának is alkalmazkodnia kellett – Pásztón a tanév-
kezdés elõtt három nappal tartották az „Informatikai infrastruk-
túra fejlesztése a Dózsa György és a Gárdonyi Géza Általános Is-
kolákban” címû, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 azonosítószámú
projekt zárórendezvényét. Sok érdekesség kiderült errõl a leg-
korszerûbb eszközrõl, többek között az is, hogy a szülõ elõbb
láthatja az otthoni számítógépen gyermeke dolgozatának ered-
ményét, mint ahogyan a diák hazaér az iskolából.
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Interaktív táblák az általános iskolákban

Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa
György és a Gárdonyi Géza Általános Iskolákban

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú projekt 
keretében valósul meg, 

31 millió 869 ezer 930 forint értékben.
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Eljut a város minden postacímére:
hirdessen a Pásztói Hírlapban!

Egy oldal: 40.000 forint + áfa, bruttó 50 ezer forint;

Fél oldal: 20.000 forint + áfa, bruttó 25 ezer forint;

Negyed oldal: 8.000 forint + áfa, bruttó 10 ezer forint;

Névjegy, 
nyolcad oldal: 5.000 forint + áfa, bruttó 6 ezer 250 forint.

Ingyenes közzététel a www.dhkm.hu portálon 
a hirdetés érvényességének idejére!

Hirdetéseit megtalálja a

www.dhkm.hu
honlapon is!



Sokan megállnak mostanában Pásztón, a
Fõ út 21. szám alatt, a Csillag téri körforgalom
és a piaci bejáró közelében, a sarkon találha-
tó Fókuszelektron Mûszaki Bolt kirakata
elõtt. Egy olyan termék hívja itt fel magára a
figyelmet, ami a gyorsan elavuló papír térké-
peket fölöslegessé teszi, mindig biztos tám-
pontot nyújtva az ismeretlen helyeken. Nem
csak a nyári kalandozások idején, hanem jó-
formán az élet minden területén fontos ez!
Gondoljunk csak egy idegen nagyvá-
rosba tett kirándulásra, akár itt-
hon, akár külföldön.

A Yamoto navigáci-
ós hardver segítségé-
vel, ami verhetetlen
áron kapható az üz-
letben, mindig tud-
hatja az ember, hogy
hol jár. A gyártó „Elté-
vedni kaland… Tévedj
el!” mottóval hirdeti
termékét, ugyanis ez-
zel a kis készülékkel –
nem lehet eltévedni!

A felhasználóbarát
eszköz nagy elõnye,
hogy nem kell sokat törõdni az elektroniká-
val, csak használni kell azt. A lehetõ legjobb
ár/érték arány mellett – ami a tervezõk fõ cél-
ja volt – fontos szempont a könnyû kezelhe-
tõség, természetesen a korábban megszokott
Yamoto minõség megtartásával.

Persze a készülék a navigáció mellett hasz-
nálható zenék, képek, filmek lejátszására is.
Az FM transmitternek köszönhetõen zenék,
hangok átjátszására is alkalmas - ez azt jelen-
ti, hogy a megfelelõ frekvencia beállításával
vezeték nélküli kapcsolat létesíthetõ az autó

rádiójával – és hallgat-
hatók rajta keresz-
tül a navigációs

instrukciók is. Ol-
vasható elektroni-
kus, illetve hallgat-
ható hangos könyv,
várakozás közben
megnézhet az em-
ber egy filmet - vi-
szont elõbbiek mel-
lett a Yamoto éppen
arra a legtökélete-
sebb, amire tervez-

ték: helymeghatáro-
zásra. Ennek köszönhetõ a

verhetetlen ár is!
Néhány mûszaki adatot érdemes köz-

zétenni a készülékrõl: a Yamoto Four Ece be-
épített 2 GB memóriával rendelkezik a térké-
pek, adatok tárolására. A multimédiás képes-
ségek széles is körûek – a részletek miatt ke-
resse fel a FÓKUSZELEKTRON MÛSZAKI
BOLTOT! Pásztó, Fõ út 21., a csillagtéri kör-
forgalomnál. NYITVA hétfõtõl péntekig: 8.30-
16.30 óráig, szombaton: 8.30-12.00 óráig. Te-
lefon: 32/460-018.
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Apróság
l Eladó Pásztó központjában - Fõ út

52 sz. - elsõ emeleti, erkélyes, 2 szoba,
konyha, fürdõszoba, spajz, pince, kis
kerttel, melléképülettel. Irányár 8 millió
forint. Tel: 30/9451253.

l Pásztót és környékét ábrázoló ké-
peslapokat, régi fotókat keres (elcserél-
ne, lemásolna vagy megvásárolna)
gyûjtõ. Tel: 06-20-499-9473, E-mail:
kriston@globonet.hu

l Élvefogó fémcsapdák eladók!
250x250x500 milliméteres: 5.000
Ft/db+áfa. 300x400x1000 milliméter
méretû: 10.000 Ft/db+áfa. Tel.: 06-30-
523-8867; web: http://mepisz.tk

l Pásztó kövesmáli dûlõjében eladó
6343 négyzetméter zártkerti szõlõ és
gyümölcsös besorolású földterület egy
kisebb méretû (kb. 12 négyzetméteres)
alápincézett épülettel. Tel.: 06-20-4999-
473.

l Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat,
hogy a Pásztói Hírlap szolgáltatásaként
a lakossági apróhirdetéseket 200 karak-
terig ingyenesen feladhatják APRÓSÁG
rovatunkban. A hirdetéseket kizárólag
elektronikusan, az info@dhkm.hu pos-
tafiókon fogadjuk. A hirdetések tartal-
máért a kiadó nem vállal felelõsséget.

Navigáció felsőfokon
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Nyolcadszor muzsikált az erdő 
Lenyûgözõ rendezvénysorozatnak lehet-

tek tanúi július 2-a és 10-e között azok, akik
ellátogattak a „Muzsikál az erdõ” Mátrai Mû-
vészeti Napok valamelyik állomására.

Immár nyolcadik lakalommal került meg-
rendezésre ez az erdõt és a zenét oly sok ér-
zéssel és szeretettel összekapcsoló program-
sorozat. A kilenc napon át folyó rendezvé-

nyek nyitánya méltó helyszínen, Kisterenyén
a Gyürky-Solymossy-kastély parkjában és
termeiben zajlott, a záró rendezvény pedig
hagyományosan Fenyvespusztán, a Tuzson
arborétum bejáratánál. A két idõpont között
naponta más és más gyönyörû – fõleg erdei –
helyszínen zajlottak az események, koncer-
tek. Sokszor kapcsolódott a programhoz fotó-
, szobor-, festménykiállítás vagy valamilyen
erdei vagy helytörténeti témát feldolgozó elõ-
adás.  A különbözõ településeken a változa-
tos programok mellett az esti szíveslátás a he-
lyi gasztronómiai különlegességekbõl adott
kóstoló vacsorát az erdõt járó koncertlátoga-
tóknak.

Kisterenye, Szentkút, Apc, Tar, Pásztó,
Kozárd, Mátrakeresztes, Galyatetõ és
Fenyvespuszta. Ezek voltak a Muzsikál az
erdõ programsorozat egyes állomásai. A már
lassan összmûvészeti fesztivállá nemesedõ
rendezvény elsõdleges célja természetesen
továbbra is felhívni a figyelmet az erdõ jelen-
tõségére, hasznára, fontosságára, informáci-
ókat adni az embereknek, mindezt egy kel-
lemes erdei séta, rövid túra keretében,
amelynek a végén szebbnél szebb erdei
helyszíneken komolyzenei koncertekkel, ze-
nei csemegékkel várják a vendégeket.

Ám a Muzsikál az erdõ szinte minden
helyszínén valami különleges, egyedi várt a
látogatókra. Például Szentkúton hagyomá-
nyosan kórustalálkozó, kórushangverseny
zajlott a szabadtéri oltár elõtti lépcsõsoron.
Pásztón volt az egyetlen templomi koncert.
Taron a helyi Kontyvirág együttes néptánco-
sai, énekesei kápráztattak el bennünket.

Mátrakeresztesen az erdei sportok
szerelmesei hódolhattak szenvedé-
lyüknek.

A koncertek sora is igen színvona-
las és változatos volt, hiszen a rézfú-
vós együttesek mellett hallhattunk
szimfonikus zenekart, volt dodgeri-
doo (ejtsd: didzseridu) bemutató, gi-
tárzene, pánsípkoncert, vadászkürt
együttes, kórusmuzsika. Mindenki
megtalálhatta a  kínálatban a kedvére
valót. A kellemes zene mellett a szép-
séges erdei helyszínek is lenyûgöztek
bennünket. Hagyományosan a kozár-

di andezit bányában, vagy Galyatetõn a 200
éves bükkfák alatt, a kõkilátó lábától csodála-
tos panorámában gyönyörködve élvezhet-
tük a muzsika hangjait. De az új helyszínek
is elbûvölõen szépek, hiszen aki járt már a
tari alsó és felsõ Csevice forrásoknál, vagy az
apci Széleskõi-bányatónál, az egyet ért ve-
lem abban, hogy ezek méltó helyszínei a
Muzsikál az erdõ kiváló és élvezetes kon-
certjeinek. 

Az egyetlen helyszín, ahol nem volt köz-
vetlenül erdõben a koncert, az Pásztó. Itt a
rendezvénysorozat egyetlen templomi kon-
certje zajlott, amely éppoly áhítatos volt,
mint a többi koncert az erdõ templomában,
madárdaltól övezve, patakcsobogástól, béka-
kuruttyolástól kísér-
ve. A templomi kon-
certet megelõzõen a
múzeum vendégei
voltunk Pászti Andrea
elõadására és dr. Hír
János tárlatvezetésé-
re. Az „Évmilliók üze-
nete”-tõl gazdagodva
sétáltunk át a temp-
lomba, ahol a Barokk
Trió adott lélekemelõ

koncertet. Ezek után a
közeli Romkertbe men-
tünk, mert a Múzeum
elõtt folytatódott a prog-
ram. Sisák Imre polgár-
mester úr köszöntötte a
résztvevõket és a vendégeket. Beszédében a
helyszín, a Romkert történetérõl mesélt, a
ciszterci szerzetesek történelmi jelenlétének
fontosságát hangsúlyozta. Majd egy fiatal te-
hetség, a helyi zeneiskola tanulója, Habók
Márk furulyázott népi dallamokat. Ezt köve-
tõen egy igen látványos és kiváló hangver-
senyt hallgathattunk meg a Nemzeti Rézfú-
vós Kvintett elõadásában, akik zöld huszár-
mentében, fejükön piros csákóval történel-
mi dallamokat, darabokat játszottak nagy si-
kerrel. 

Nekünk, pásztóiaknak különleges élmény
és büszkeség, hogy részesei lehetünk ennek
a nagyszerû rendezvénysorozatnak. Szabó
Lajos erdõmérnök úr és segítõinek kitartó
szervezõ munkája nem volt hiába való. A bo-
rongós idõjárás ellenére a különbözõ hely-
színeken több száz résztvevõt vonzott a Mu-
zsikál az erdõ rendezvénysorozata. Volt, aki
a túrázni jött, másokat a kiállítások érdekel-
tek. Megint mások a színvonalas koncertek
miatt érkeztek a Mátrába. Egy azonban kö-
zös valamennyiünkben, szervezõkben, fellé-
põkben és vendégekben egyaránt: szeretjük
és féltjük az erdõt, s ezért odafigyelünk rá, el-
ismerjük jelentõségét, gyönyörködünk ben-
ne és csodálattal adózunk életközösségének.
Óvjuk és védjük, hogy a természet hangjai-
val ne csak most nekünk, hanem majdan
unokáinknak is muzsikáljon az erdõ!

Kontra Marika Szvita

TISZTELT BÉRFÕZETÕK!

AZ ÚJ RÉZKATLAN
KFT.

Várja azok jelentkezését, 
akik igénybe szeretnék venni 
a szeszfõzde szolgáltatásait!
Pásztó, Városerdõ 2. szám

Telefon: 06-20-544-4799; 06-20-421-5014

Meghívó
Az Athéné Alkotó Kör mûvészeti napot rendez a Teleki László

Városi Könyvtárban, Pásztón, a Nagymezõ út 3. szám alatt. Idõ-
pont: 2011. szeptember 15-e, csütörtök 17.00 óra. A program
Pászti Szabó Zoltán elnöki köszöntõjével kezdõdik, majd az
„Athéné Almanach 2011.” címû kiadvány mûsoros bemutatója
következik. Ezután a Zászlós Zsóka György emlékére alapított iro-
dalmi pályázatunk eredményhirdetése szerepel a programban, 
A.-Faragó Zoltán szakértõ zsûrizésével, a díjazott írások elõadá-
sával.

A képzõmûvészek kiállításának festõi világa Bottyán Katalin kala-
uzolja el az érdeklõdõket.

A vendégek részére egy szerény fogadást és kötetlen baráti beszél-
getést is tartalmaz a program. Közremûködnek: az alkotókör tagjai.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Athéné Alkotó Kör
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Muzslai királyság, 2011
Királlyá avatták a Muzslát a baráti bográc-

solók 2011. július 9-én, a Hétvezér dombok al-
ján, a Muzsla nyergén, az üdülõtelep és a kú-
ria között. A hagyományteremtõ öszszejöve-
telen kilenc bogrács (üst, családi fazék, sütõ-
rács stb.) alatt gyúlt szabad-tûz, hogy készül-
jön: Családi töltött káposzta, zöldborsós erdei
ragu, halászlé (vegyes halból), hagyományos
gulyás, babos gulyásbogrács, rozsdás bá-
ránygerinc medvehagymás puliszkával, üst-
ben készült vaddisznópörkölt, alföldi slam-
buc és a sütõrácson szabadtûzi palacsinta.

A nap jól kezdõdött, hiszen népes turis-
tacsoport öt-tíz fõs rajokban, csaknem
másfél órán át kaptatott a hegyre, az üdü-
lõtelepen át, megalapozva a házaknál ké-
szülõdõk hangulatát.

Tíz óra tájban a kúria elõtti, Ábrahámék
által kiválóan elõkészített ligetben gyüle-
keztek a kisebb családi és a nagyobb bará-
ti bográcsozó csapatok, szabadtûzi meste-
rek. A piknik alapú öszszejövetelen, a
nagy meleg és a bomba jó idõjárás enyhí-
tésére elõkerültek a napernyõk is, bár a
csapatok többsége a lombok alatt enyhet
adó helyhez jutott.

A szabadtûz és az égi áldás keltette meleget
hûvös fröccsök, hideg sörök segítségével el-
lensúlyozták a felnõttek, de üdítõ, sütemény,
gyümölcs is fogyott a tûzrakás és az elkészítés
során, a családok ifjabb tagjai jóvoltából. A
tiszta, száraz fa füstje és a bográcsokból gõ-
zölgõ illat-kavalkád mesés gasztronómiai ker-
tet varázsolt a hegyi tisztásra!

Baráti vándorlás vette kezdetét, a praktikák
megismerésére, receptek cseréjére, tréfás
történetek, tanácsok átadására, kinek-kinek
vérmérséklete szerint. Ahogy haladt elõre az
ételek készítése, úgy hatotta át az aromás il-
lat a környéket, keltett étvágyat mindenki-
ben, és az arra járó látogatókban is. Talán a
felettünk keringõ sport-repülõn is érezhetõ
volt mindez, de a kellemes atmoszféra min-
denképpen, hiszen a szárny-bólingató üd-
vözlés után – késõbb – a készre (immár földi
úton) a sportemberek is csatlakoztak a kós-
tolók táborához. Kiváltképp nõtt a hangulat,
amikor a sok látogató között, „méteres” szív-
erõsítõjével a hagyomány-teremtõ „Muzsla
nap” fõvédnöke, a város polgármestere,
Sisák Imre is megérkezett.

Az általános kóstolgatás – az ízlelgetés

méltóságos csendjének és az aznapi törté-
netek derûs mese zsivajának keverékébõl –
varázslatos délutánt kerekített.

Bújócska, kergetõzés, kvaterkázás, né-
mi kártyajáték, és a szép nap gyorsan vé-
get ért.

A szép napok már csak ilyenek, gyorsan
telnek.

A királyválasztás ezúttal elmaradt. Nyolc
királyi bogrács készült, ami felhatalmazást
ad azok készítõinek, a hagyományteremtés
útján haladva, hogy a jövõben, minden év
júliusának második szombatján döntõ sza-
vuk legyen, lehessen a legjobb bogrács-sza-
badtûzi étel megnevezésében.

Köszönettel tartozunk a területrõl kiváló-
an gondoskodó Ábrahám családnak, a
Muzslai Üdülõtulajdonosok Egyesülete veze-
tõinek és a résztvevõ, odalátogató tagjainak,
de minden kedves (csaknem száz) vendé-
günknek: élükön a város polgármesterével,
Sisák Imre úrral!

A szép nap jövõje kezünkben van, éljünk
vele! Muzsla mindannyiunk büszkesége, há-
lás marad az ilyen módon õt szeretõknek.

MÜTE

Pásztói búzából is sült nemzet kenyere
A pásztói Agroprodukt Kft.-tõl

is szállítottak augusztus elején
búzát a nemzet kenyeréhez: a
Kárpát-medence ötvenöt, ma-
gyarok lakta településérõl érke-
zett a gabona Baranyába. A kör-
nyék meghatározó mezõgazda-
sági vállalkozása két és fél má-
zsa tiszta búzát ajánlott fel erre a
célra.

A nemzet kenyerének elkészí-
téséhez Mohácson gyûjtötték a
búzát, ahol az összeöntés ünne-
pét is megrendezték augusztus
13-án. Ezután a helyi Szent Mik-
lós Vízimalomban õröltek lisztet
az 55 helyrõl érkezett gaboná-
ból. Egyébként a szakemberek
szerint minél többfajta gabonát
kevernek össze, annál jobb lesz
a belõle készülõ pékáru minõsé-

ge - a nemzet kenyere így bizo-
nyára egészen kiválóra sikerült.

Az összegyûjtött lisztbõl
Pécsváradon dagasztottak tész-

tát és egy nagy, ötkilós kenyeret,
valamint ötezer darab kis cipót
sütöttek belõle.

A nemzet kenyerét a kezde-
ményezõ Pécs augusztus 20-i
ünnepén szegték meg. Az ötlet-
gazda Pécs városa, mint Európa
volt kulturális fõvárosa vállalta
fel, hogy az ország megyéibõl és
a határokon túlról is összegyûjti
a szükséges gabonát.

Az ünnepet követõen egy-egy
zsák liszt visszakerül azokba a
megyékbe, illetve a határokon
túli területekre, ahonnan szár-
mazott. A szervezõk szándékai
szerint a Böjte Csaba ferences
szerzetes vezette Dévai Szent
Ferenc Alapítvány házaiban lakó
gyerekek kapják majd a nagy ré-
szét.

Tóth Csaba, a megyei agrárkamara titkára segít a búza zsákolásában 
az Agroprodukt Kft.-nél (FOTÓ: FARAGÓ ZOLTÁN)
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Mikszáth: visszatekintő az előző tanév végére

A Mikszáth Kálmán Gimnázi-
um, Postaforgalmi Szakközépis-
kola és Kollégium évek óta a me-
gye meghatározó szerepû kö-
zépiskolája. A tanév során - az
egyre nehezedõ személyi és
pénzügyi feltételek között - sike-
rült eredményeinket tovább javí-
tanunk, amit az is bizonyít,
hogy a gimnáziumok és szakkö-
zépiskolák körében az országos
13. helyet foglaljuk el, az érettsé-
gi vizsgák átlag 4,2, az országos
versenyeken diákjaink kiválóan
szerepelnek és sorolhatnánk to-
vább a tanulmányi sikereket,
melyeket tovább erõsítenek a
tanórán kívüli programjaink,
rendezvényeink. Ezek közül
azokat emelném ki, melyek elsõ
alkalommal kerültek megrende-
zésre iskolánkban.

Az Európa Nap megszervezé-
sével hagyományt kívántunk te-
remteni, nem a globalizáció esz-
méje és gyakorlata mellett kar-
doskodva, hanem azzal a céllal,
hogy jobban megismerjük kon-

tinensünk népeinek történel-
mét, kultúráját, szokásait, hét-
köznapjait. Természetesen
szem elõtt tartva azt a Robert
Schuman-i gondolatot, hogy
„olyan Európát akarunk építe-
ni, amely tiszteletben tartja az
ott élõ valamennyi nép sza-
badságát és identitását. Euró-
pa csak népeit egyesítve tudja
kezébe venni sorsa alakulását
és pozitív szerepet játszani a
világban. Az Európai Unió
polgárai szolgálatában áll. Mi-
közben az európai polgárok
megtartják saját jellegzetes ér-
tékeiket, hagyományaikat és
nyelvüket, fontos, hogy ottho-
nosan érezzék magukat az
európai hazában”.

Mindezek jegyében: ültettük
el a mi Európa fánkat, az euró-
pai népeket szimbolizáló színes,
nemzeti színû szalagokkal és
zászlókkal feldíszítve, készítet-
tük el osztályonként a kiállításo-
kat és bemutatókat és fõztük
meg a nemzeti eledeleket.

Nemcsak iskolai keretekben
szerveztük meg június 6-án a
Nemzeti Összetartozás Napját –

emlékezve a trianoni békediktá-
tum aláírására – hanem még ki-
lenc általános és középiskolát
vontunk be a megyébõl ezen
programsorozatba, melyet saj-
nos sem a helyi, sem a megyei
média nem tartott méltónak ar-
ra, hogy tudósítson az esemé-

nyekrõl. Pedig reggel több mint
800 diák sétált 1921 métert a
pásztói trianoni emlékmûhöz –
a pásztói rendõrök és polgár-
õrök szakszerû segítsége mel-
lett, melyért csak köszönet jár –
hogy ezzel és virágok elhelyezé-
sével gondoljanak a 91 évvel ez-
elõtti szégyenteljes eseményre.
Az emlékezést a délelõtt folya-
mán minden osztály tovább
folytatta a tanórákon, melyet a
délutáni rendezvényünk zárt le
Rácz Sándor, a Magyarok Világ-
szövetsége tiszteletbeli elnöké-
nek elõadásával és a magyar
nemzet zenéjét, énekeit és tán-
cait bemutató mûsorával.

Ugyancsak ezen nap kiemel-
kedõ eseménye volt Bernard Le
Calloc'h professzor úr elõadása,
aki közel egy évtizede tisztel
meg bennünket barátságával,

tudásával és magyarságával. 
Mindezen szívet és lelket

próbára tevõ rendezvények
mellett azok sorát is számba
kell vennünk, melyek az em-
beriség és a saját jövõnk
szempontjából meghatározó
problémákat jártak körül. Is-
kolánkban ezek voltak a Zöld
Hetek rendezvényei, a
Biodiverzitás Világnapja
programjai valamint a Diák-
napunk, mely egyben tehet-
ségnap és egészségnap is
volt.

Ezekrõl és a tanév során
szervezett többi progra-

munkról színes tudósítások te-
kinthetõk meg intézményünk
honlapján: 

http//www.mixat.hu.
Élvezetes böngészést kívá-

nunk: 
a mikszáthos diákok 

és tanáraik

Vállalkozók, civil szervezetek

FIGFIGYELEM!YELEM!
Kívánja-e szervezetét 

60-100 százalék támogatottsági
arányú, vissza nem térítendõ
forrással fejleszteni? Ha igen,
keresse a LEADER pályázati

információkat
(www. cserhatalja.eu) 

és a szakterületen jártas 
szakembereket!

Cserhátalja LEADER 
Nonprofit Kft.

3053 Kozárd, Külterület 095.
06-32-491-050,

e-mail:
info@cserhatalja.eu

Géniusz felnőttképzés Pásztón
Sikeresen megrendeztük a Tehetséggondozó

projektek alkalmazása címmel a tízórás akkred-
itációs továbbképzést 25 fõ pedagógus részvételé-
vel. A képzés célja az volt, hogy a kistérség óvo-

dapedagógusai, tanítói, tanárai és 1 fõ közmûve-
lõ a tehetséggondozásban már kipróbált módsze-
rekkel, projektekkel ismerkedjenek, hogy a köz-
oktatás különbözõ területén dolgozó pedagógu-
sok (óvoda, alsó tagozat, felsõ tagozat) tapaszta-
latot gyûjtsenek egymás pedagógiai tevékenysé-
geirõl. Az elõadó Fülöp Márta, tehetségfejlesztõ
szakértõ elméleti és gyakorlati felkészültségének
köszönhetõen résztvevõk nagyon aktívan és ki-
tartóan közremûködtek. Az óvoda és a Géniusz
Projektiroda egész napra teljes ellátást biztosító
és nagyon körültekintõ szervezõ munkája teljes
megelégedettséget váltott ki a képzés hallgatóiból. 

Sárik Jánosné
kistérségi tehetségpont Pásztó kapcsolattartó



Egyre nagyobb sikernek ör-
vend mind Pásztón, mind a
környék oktatási és nevelési in-
tézményeiben a Múzeum mú-
zeumpedagógiai tevékenységé-
nek sokszínûsége, melyre a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Társadalmi Megújulás Operatív
Programjának keretein belül ki-
írt 3.2.11/10-1. számú pályázat-
ból megvalósuló különféle tevé-
kenységi formák adnak lehetõ-
séget.

Az elmúlt tanév folyamán
helytörténeti, mûvészettörté-
neti, természettudományi
szakkörökkel vártuk az isko-
lásokat, túrákat, versenyeket,
természettudományi témahe-
tet szerveztünk számunkra.
A kisebb korosztály számára
is sokféle foglalkozási formá-
val készültünk, az óvodások
és a speciális igényû gyerme-
kek részére mesefoglalkozá-
sokat, természettudományi
és hagyományõrzõ témana-
pokat és sportversenyeket
tartottunk.

Az idei tanévben is folytatjuk
a pályázati lehetõségekbõl
megvalósítva a múzeumpeda-
gógiai tevékenységünket, szep-
tember- október  folyamán
több versenyt és vetélkedõt is
meghirdettünk mind a helytör-
ténet, mind a természettudo-
mány jegyében.

Köszönjük az oktatási és ne-
velési intézményeknek - Pásztó
Városi Önkormányzat Általá-
nos Iskolája Dózsa György és
Gárdonyi Géza Általános Iskola

Tagintézményének, Mikszáth
Kálmán Gimnázium, Postafor-
galmi Szakközépiskola és Kol-
légiumnak, Pásztó Város Ön-
kormányzat Óvodájának, Nóg-
rád Megyei Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intéz-
mény és Gyermekotthonnak,
illetve az ecsegi II. Rákóczi Fe-
renc Körzeti Általános Iskolá-
nak - a közös, sikeres, együtt-
mûködõ munkát!

A Pásztói Múzeum 
munkatársai
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A Pásztói Városgazdálkodási Köz-
hasznú Nonprofit Kf.t értesíti a lakos-
ságot, hogy 2011. augusztus 1-tõl in-
dítjuk olcsó szén akciónkat.

A szén ára 980,-Ft/q.
200 q-ás megrendelés esetén in-

gyenes házhoz szállítás a város terü-
letén. Elõjegyzést felveszünk.

Érdeklõdni a 06/32 460 539 vagy
a 06/30 543 5343 telefonszámon.

Robotka Róbert 
ügyvezetõ igazgató

OLOLCSÓ SZÉN AKCSÓ SZÉN AKCIÓ!CIÓ!

Hólyagfa 
(Staphylea pinnata)

Kettõ-öt méteres magasságot el-
érõ cserje, ami fõleg a nyirkos talajú
gyertyános tölgyesekben fordul elõ.
Levelei páratlanul szárnyaltak, öt-
hét levélkével. Hosszú, 10-12 centi-
méteres kocsányon függõ, fehér
színû virágzatát áprilisban és má-
jusban bontja ki. Nyáron a virágok

helyén kifejlõdnek a karéjokra osz-
tott felfujt hólyagtermések. A hólya-
gok belsejében találhatók a vörös-
barna színû, borsó nagyságú, sima
felszínû csontkemény magok.

A növény tudományos neve az
ógörög staphyle, vagyis szõlõfürt
szóból, valamint a latin pinnata, va-
gyis szárnyas, tollas szóból ered.

A hólyagfa a 24 fajból álló
Staphyleaceae család egyetlen euró-
pai tagja, elõfordul Pásztó környé-
kén is. Az északi félteke mérsékelt
égövi tájain még 12 faj található. A
rokonság többi tagja Ázsia és Ame-
rika trópusi erdeiben tenyészik.

Ázsiában a virágbimbókat fû-
szerként használták. Nálunk régeb-
ben a magvak fõzetét máj- és mell-
kasi betegségek gyógyítására hasz-
nálták - nem tudni milyen sikerrel.
Ugyancsak hiányoznak a hiteles
adatok arról a hagyományról is, mi-
szerint szeptemberben leszedett le-
veleivel az égési sebek enyhíthetõk.

A mellékelt fotó a dél-bükki Hór-
völgyben készült, nem messze a
Subalyuk-barlangtól

Hír János

Folytatódnak az EU-s pályázatok 
a Pásztói Múzeumban!

A Pásztói Múzeumban a
Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Programjának kere-
tein belül kiírt TIOP
1.2.2/09/1-2010-0047. számú
pályázat megvalósítási szaka-
szában tart. Az építési és fel-
újítási munkálatok 2011 õszén
fejezõdnek be.

Az építési munkálatok vé-
geztével a szakmai munka

kerül elõtérbe, a gyûjteményi
anyag revíziója, digitalizálá-
sa, mûvelõdéstörténeti hátte-
rének kidolgozása jelenleg is
tart.

A Pásztói Múzeum pince-
szintjén megvalósuló tanulmá-
nyi raktárban kerül elhelye-
zésre a gyûjteményi anyag,
amelynek egy részét a látvány-
raktárban tekinthetik meg a lá-
togatók. A keleti szárnyban ke-

rül kialakításra a Pásztói Mú-
zeum múzeumpedagógiai ok-
tatóterme, mely a múzeumi
órák, tematikus foglalkozás és
egyéb programok helyét szol-
gáltatja a közeljövõben. Eme
fejlesztéssel a Pásztói Múzeum
múzeumpedagógiai tevékeny-
ségei, programjainak színessé-
ge és infrastrukturális ellátott-
sága nagymértékû elõrelépés-
re tesznek szert.

Múzeumpedagógia Pásztón
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Athéné alkotótábor Mátrakeresztesen

(Részletek a tábori naplóból)

BENTLAKÓ TÁBOROZÓK: Borsos
Irén író; Csapó Lajos képzõmû-
vész és költõ; G. Szabó Róza köl-
tõ; Homolai Sándor didgeridoo
mûvész és üvegmûves; Huberné
Bognár Edit mûvelõdésszerve-
zõ, az irodalmi csoport vezetõje;
Kontra Marika Szvita író és köl-
tõ; Oláh Norbert képzõmûvész;
Palóc Ica író és költõ; Pászti Sza-
bó Zoltán író és költõ, az alkotó-
kör elnöke; Stadler Árpád kép-
zõmûvész; Szepsy Eleonóra köl-
tõ.
NAPKÖZI TÁBOROZÓK: Balázs
Ágnes költõ; Bottyán Katalin
képzõmûvész, a képzõmûvé-
szeti csoport vezetõje; Dinnyés
József író és költõ; Kiss Károly
képzõmûvész; Nógrády Andor
képzõmûvész, író és költõ;
Szádovszky András író és költõ;
Szõkéné Banos Zsuzsanna
pénztáros; Varga Csaba képzõ-
mûvész; Zsiga Lajos képzõmû-
vész és költõ, az alkotókör alapí-
tó elnöke. A tábor vendégei kö-
zül Balázs Eszter, Kiss Rebeka és
Veres Katalin ragadott ecsetet,
ceruzát, egyéb eszközt, és élt al-
kotó kedvének.

ELSÕ NAP: „A megérkezést, be-
költözést követõen ugyanott
folytattuk, ahol egy éve abba
hagytuk, mintha el sem telt vol-
na ez az idõszak. Örömteli talál-
kozások, vidám beszélgetések,
önfeledt társalgások kis és nagy
csoportokban. Alkotás a Boróka
Vendégház udvarán, gangján és
a Mátrakeresztes környékén
pompázó erdõs rész árnyas ös-
vényein, tisztásain. 

Megbeszéltük heti és éves
programjainkat, terveinket. Akik
csak napközben jöttek ki a tá-

borba, sötétedésre lassacskán
sorra haza indultak, persze az-
zal az ígérettel és szándékkal,
hogy következõ nap ismét meg-
örvendeztetnek bennünket tár-
saságukkal. Viszont a Boróká-
ban éjszakázók közül többen éj-
fél utánig adták egymásnak a
szót.”

MÁSODIK NAP: „A jövõ-menõ
táborozók, vendégek és látoga-
tók folyamatosan adták egymás
kezébe a kilincset egész nap, ko-
ra reggeltõl késõ estig.
Az Óvár Étteremben elfogyasz-
tott ízletes ebédet követõen erdei
túrák és alkotó kirándulások
szórták szét kis csapatunkat a
Mátra hegyein és völgyein. A
tisztások, a patakpart, a Boróka
udvara és a garázsszín egyaránt
értékes és szemet gyönyörköd-
tetõ alkotások elkészítésének
helyszínévé vált. Elkészültek a
pénteki mûsoros tárlatunk pla-
kátjai is, melyeket igyekeztünk
minél több forgalmas helyen ki-
szegezni, és szóban is hirdettük
az igét egész nap a faluban.
Ezen az estén a beszélgetés egy
haladó és két kezdõ didgeridoo
(ausztrál bennszülött hangszer)
bûvölõ órákon át tartó varázsla-
tos hang orgiájába torkollott. A
társaság ismét csak nagy nehéz-
ségek árán találta meg az ágyat.”

HARMADIK NAP: „Késõi ébre-
dés, mozgolódás a táborlakók
körében. A napközben érkezõ
alkotókkal kiscsoportos beszél-
getések, pingálások, készülõdés
az esti programra.

Ebéd után megtekintettük a
helyi mûvelõdési házban elhe-
lyezett állandó kiállítást; régmúlt
idõket felidézõ fotókat és a nap-
jaink történéseit megörökítõ ok-
leveleket, emléktárgyakat, fény-
képeket.

Ezt követõen valóságos nézõ-
teret alakítottunk ki a Boróka
Vendégház udvarán, a gangon

pedig képzõmûvészeink pazar
és látványos tárlata lett beren-
dezve. Táborozók és vendégek,
összesen 42 fõ élvezhette a sze-
met és fület gyönyörködtetõ elõ-
adást, amely a képzõmûvészeti
bemutatót és irodalmi mûsort
követõen, a táborban alakult

„didgeridoo big band” program-
jával zárult. Az ausztrál fúvós
hangszer megszólaltatása mel-
lett egy tibeti tál és csengõ hang-
jaira emelkedhetett magasabb
szférák felé néhány önként vál-
lalkozó, akik a hangszerek meg-
szólaltatói közé ülve, behunyt
szemmel adták át magukat az
átszellemült muzsika varázsla-
tos érzést keltõ hatásainak.

A vacsorát és rendrakást köve-
tõen, mécsvilágnál tartott éjsza-
kai beszélgetéssel zártuk ezt a
soha nem ismételhetõ, rendkí-
vüli és olykor meglepõ elemek-
kel, pillanatokkal, érzésekkel,
hangulatokkal, találkozásokkal,
felismerésekkel és gondolatok-
kal teli napot.”

NEGYEDIK NAP: „Alkotással,
kiscsoportos beszélgetéssel, fel-
olvasással telt a délelõtt.

Korai ebédet követõen, busz-
szal Fallóskútra kirándult a csapat,
ahol a kegyhely és a büfé megte-

kintésének egyaránt adóztunk.
Társaságunkból többen gyalogtú-
rázva, a Fisom-völgyön és a Csör-
gõ-völgyön keresztül ballagtunk
vissza Mátrakeresztesre.

Ezen az estén alaposan kive-
séztük mindenki horoszkópját,
majd bekukkantottunk a Zöld
Sas nevû „napközink” éjszakai
zenés-táncos bulijába, melyet
követõen ismét egy tartalmas
napot magunk mögött hagyva
térhettünk nyugovóra.”

ÖTÖDIK NAP: „Készült néhány
portré rajz, megbeszélésre ke-
rült néhány közelgõ program és
kiadvány, ám ez a nap már fõleg
a pakolászás, készülõdés, batyu-
zás, takarítás, rendrakás jegyé-
ben telt. Abban viszont vala-
mennyien egyetértettünk, hogy
egy pompázatos alkotótábort
hagyunk magunk mögött, és a
jövõ kínálta távlatok és lehetõsé-
gek mezsgyéjén haladva, tökéle-
tesen feltöltõdve nézhetünk a
ránk váró feladatok és megmé-
rettetések elé.

Sok sikert kívánok magunk-
nak, hogy a jövõben is minél
több örömöt és kellemes percet
szerezhessünk, illetve tartalmas
programot és értékes alkotáso-
kat kínálhassunk az igényes ér-
deklõdõk, szeretteink és baráta-
ink részére.”

Legközelebb az Athéné Alko-
tó Kör által immár hagyományo-
san megrendezett szeptember
15-i mûvészeti napra várunk
szeretettel minden érdeklõdõt,
du. 17.00 órára a Pásztói Városi
Könyvtár nagytermébe. Itt kerül
sor az „Athéné Almanach 2011.”
címû kiadványunk pásztói
könyvbemutatójára és az irodal-
mi pályázatunk ünnepélyes
eredményhirdetésére, a díjazott
írások elõadására. Athénés üd-
vözlettel:

Pászti Szabó Zoltán

Fenyvesek ha átölelnek,
És közel a távol,
A Boróka Vendégházban;
Ott alkot a tábor.



Július végén Selypen, a vörös-
majori játéktéren az Ilinox Hun-
gary kft. nyolc együttes részvéte-
lével bonyolította le az idei Tóth
Mátyás kispályás foci emléktor-
nát. A nyolc együttes között két
pásztói – a Pásztó SK Halasi Sán-
dor, illetve a Szanszyt Kft. Tóth
Sándor által vezetett fiatal gárdá-
ja is pályára lépett. A Pásztó SK
csoportgyõztesként került a
döntõbe, ahol végül a rendezõk
csapatát 2-1 arányban legyõzve
a torna gyõztese lett. A Szanszyt
is dicséretesen szerepelt, õk a
harmadik helyen zártak.

Eredményhirdetéskor külön-
díjként a torna gólkirályi címét a

pásztói Kapás László nyerte el,
míg a legjobb játékosnak járó
különdíjat ezúttal játékostársa,
Kapás Tamás vehette át .

A tornagyõztes Pásztó SK csa-
pata: vezetõ, Halasi Sándor. Já-
tékosok: Szeles Gábor, Kapás Ta-
más, Kapás Gyula, Kapás Lász-
ló, Fenyvesi Viktor, Bazsó Zol-
tán, Tari Sándor. Második lett az
Ilonox Hungary Kft  A harmadik
Szanszyt Kft. csapatvezetõje:
Tóth Sándor, játékosok: György
Roland, Tóth Balázs, Csépe Ta-
más, Zsiga Gyula, Vass Attila,
Dudás Tamás, Csuka Tamás,
Prezenszki Péter.

Zentai J.
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Fogyasztók tájékoztatása – IV.
Kihez fordulhat a fogyasztó segítségért?

Ha a kereskedõ hibás telesítés-
kor kérésünket nem teljesíti, vagy
egyéb problémánk van a vásárlás-
sal kapcsolatban, panasszal élhe-
tünk a kereskedõnél. Panaszun-
kat közölhetjük szóban vagy írás-
ban. Ha szóban közöljük pana-
szunkat, akkor a kereskedõ köte-
les ezt haladéktalanul kivizsgálni,
és ha kell orvosolni.

Ha ennek eredményével nem
vagyunk elégedettek, vagy olyan a
panasz természete, hogy azt a ke-
reskedõ nem tudja helyben ki-
vizsgálni, akkor szólítsuk fel a ke-
reskedõt jegyzõkönyv-felvételi kö-
telezettsége megtételére. Ennek
tartalmaznia kell magát a panaszt
és a vállalkozás ezzel kapcsolatos
álláspontját. Fontos, hogy a jegy-
zõkönyv másolatának egy példá-
nyát át kell adnia a fogyasztónak.

Kérhetjük a kereskedõtõl az
úgynevezett vásárlók könyvét. A
panaszunk bejegyzésére a keres-
kedõ köteles harminc napon belül
válaszolni.

Ha úgy sem járunk sikerrel, ak-
kor fontos, hogy a tisztában le-
gyünk azzal, nem ért véget itt a
kör, hanem fordulhatunk egyéb
szervekhez, melyeket jogszabály-
ban meghatározott hatáskörnél
fogva bizonyos ügyekben eljár-
hatnak a fogyasztók védelme érde-
kében. Így többek között a Nem-
zeti Fogyasztóvédelmi Hatóság-
hoz, a Gazdasági Versenyhivatal-
hoz, és a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletéhez is. 

Az említett hatóságokon kívül
lehetõség van az úgynevezett OFE

tanácsadó irodákhoz fordulni a
panaszok orvoslása céljából. Az
ország nagyobb városaiban így
Pásztón is (a Kölcsey F. u. 16. sz.
alatt minden szerdán 1300-1600
között) mûködik tanácsadó iroda. 

Hazánkban már több mint tíz
éve mûködnek az úgynevezett bé-
kéltetõ testületek (Nm. Salgótarján
Kereskedelmi és Iparkamara, Al-
kotmány u. 9/A.) a békéltetõ tes-
tületek arra hivatottak, hogy köz-
vetíthetnek a vállalkozó és a fo-
gyasztó között, ha köztük vita tá-
mad a vásárlással, szolgáltatással
kapcsolatban. Ha nem jön létre
egyezség az eljáró tanács dönt az
ügyben, és határozatot, illetve
ajánlást hoz annak megfelelõen,
hogy a vállalkozás tett-e alávetési
nyilatkozatot vagy kötelezõnek fo-
gadta-e a döntést magára nézve.

Ha tehát a vállalkozás elfogadja
a döntést, akkor az ügy megoldó-
dott, és az eljárást nem kell a drá-
ga, hosszú, és bonyolult bírósági
útra terelni. Ellenkezõ esetben
ajánlást tud hozni a testület, ame-
lyet ha nem teljesít a vállalkozó, az
ügy nyilvánosságra kerül, illetve
fordulhat a fogyasztó a bírósághoz.

A békéltetõ testületek eljárása
gyors, szakszerû, és ami a legfon-
tosabb, ezek igénybe vétele ingye-
nes a fogyasztók számára. 

A békéltetõ testület eljárást ké-
relemmel lehet indítványozni,
melyhez a Tanácsadó iroda részé-
rõl a fogyasztóknak minden segít-
séget megadnak. Molnár István

OFE Pásztói Szervezetének 
elnöke

Visszatekintő a falunapra
A júliusi hasznosi Mária Magdolna-napi búcsú

és falunap támogatói voltak: Bago-Tax Kft., Becsó
Zsolt, Nógrád Megye Önkormányzatának elnöke,
Bíró Márkországgyûlési képviselõ, a bfék üzemel-
tetõi, dr. Nyíri Ferenc Pásztó önkormányzati kép-
viselõje, Gömbiczné Kanyó Beatrix Pásztó önkor-
mányzati képviselõje, Pásztó Város Önkormány-
zata, Sánta Kálmánné bizottsági tag, Sisák Imre
Pásztó város polgármestere, Volek György, Pász-
tó alpolgármestere. Al Rabló étterem, a Hasznosi
Szabadidõ Egyesület szervezõ csapata (Csépe
Csabáné, Csépéné Ribai Ildikó, Diósiné Sánta Bri-
gitta, Gyurkóné Fösvény Enikõ, Hegedûs Kálmán,
Kanyó Mariann, Molnárné Kontra Bernadett,
Nágel Helga, Nagy Edina, Rugáné Csépe Brigitta,
Sándor Béla, Sándor József, Sánta Zoltán, Sárik
Jánosné, Szlobodnyikné Illés Anett, Tóth Piroska,
Varga Anett). Kanyó Péter villanyszerelõ, a kitele-
pülõ árusok, kézmûvesek, Marika vendégház, Mi-
ni Market – Csépe Zoltánné, a mini vidámpark
üzemeltetõi, Nagy Attila vízszerelõ, Tóth László
vízszerelõ, Pásztó Város Önkormányzat Óvodája,
Pusztai Gábor, Reál Pont – Nágel Péter,
Rétessütõk, Strand, Dél-Nógrádi Vízmû Kft. Pász-
tó, Sulyok Tibor, a támogatójegyek vásárlói, a Te-

leki László Városi Könyvtár és Mûvelõdési Köz-
pont, Új Piac – Gyöngyös, Városgazdálkodási Kft.
– Robotka Róbert, Városi Piac – Pásztó, Verse-
nyekre nevezõ csapatok és egyének.

Felajánlások a tombolához: CSIBE CUKRÁSZ-
DA, DÍSZÁLLAT KERESKEDÉS – Illés Istvánné,
FABOGÁR KFT., FÓKUSZ ELEKTRON MÛSZAKI
BOLT, FRÉZIA VIRÁGBOLT, GIGABYTE INFOR-
MATIKAI SZAKÜZLET, GOLD TELEFON BOLT ÉS
SZERVIZ, GYÕRI ÉS TÓTH FAMÍLIA KERESKE-
DELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT., KÁRÁSZNÉ
BUCSU MÁRIA, KÁLMÁNFI BERNADETT, KÁVÉ-
HÁZ, KÉTTEXTILHÁZ KFT., LÍRA KÖNYVESBOLT
– Huczekné Rétvári Mónika, MARKÓ
MÁTYÁSNÉ, MESTER IPARCIKK BOLT, NYÚLCI-
PÕ ÉS DIVATÁRU BOLT, ORANGE, ÓZON ÉTTE-
REM ÉS PIZZÉRIA, RÕFÖSBOLT, SIÉNA KERES-
KEDELMI KFT., SIRÁLY MÛVÉSZELLÁTÓ ÉS
MINIGALÉRIA, SZILÁGYI ÉS RUBIN KFT., SZI-
NORG-BAU KFT., VITAMIN ZÖLDSÉGES – Gál
Enikõ, ZÖLD BOLT – Szõkéné Molnár Magdi, 100
FT-OS BOLT – Gyenes Péter.

Köszönjük a felajánlásokat azoknak is, akik
név nélkül kívánták támogatni a rendezvényt! Az
esetleges kimaradóktól elnézést kérünk!

Kispályás labdarúgás
Tornát nyert a Pásztó SK

Duplázás Cupa Varadiumon!
Július közepén, rekkenõ hõség-

ben a romániai Ianosda melletti
goronestei erdõben lebonyolított
négy versenypályás, elsõ Cupa
Varadium tájfutóviadalon  Czímer
Z. József révén remek pásztói si-
ker született. A küzdelem elején az
elsõ ellenõrzõ pontja elõtt Czímer
Z., tájékozódási hibája miatt ko-
moly idõhátrányba került, majd
fél távnál egy vakmerõ útvonalvá-
lasztás során sikerült visszadol-
goznia magát az élmezõnybe, de a
cél elõtt alig 800 méterrel újabb tá-
jékozódási hibát követett el. Sze-
rencséjére ezt az ellenõrzõ pontot
versenyzõtársai is elhibázták. A
pásztói tájfutó  a „C” kategóriában
való a célba érése után még nem
tudhatta õ nyerte a versenyszá-

mot, hisz idõkorlát miatt, pihenés
nélkül vágott neki a második, már
hosszabb „B” versenytávnak. Itt
nagyon jó abszolút résztáv ered-
ményeket teljesített, majd újfent
egy tájékozódási hiba miatt az
utolsó elõtti pontnál idõveszteség-
be került. A hajrá szakasza hibát-
lan lett, végül nem kis meglepetés-
re a hazaiak elismerése mellett ezt
a versenyszámot – „B” kategória –
is õ nyerte. Egyedüli tájfutó volt,
aki a verseny korlátozott ideje alatt
két versenyszámban is az elsõ he-
lyen tudott végezni. 

Végeredmény: „B” kategória,
táv 4,4 km: elsõ Czímer Z. József,
Pásztó  39.44 perc, „C” kategória,
táv: 3,2 km: elsõ Czímer Z. József
Pásztó  31.42 perc.

Aktuális ellenőrzési célirányok
NAV- Észak-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatóság

Az elsõ féléves ellenõrzési ta-
pasztalatok alapján a NAV adó-
igazgatóságai Borsod-Abaúj-
Zemplén, Heves és Nógrád me-
gyék területén a munkaerõ- köz-
vetítéssel, -kölcsönzéssel foglal-
kozó, az õrzõ-védõ és takarító
vállalkozások körében fokozza a
hatósági jelenlétet. A közeljövõ-
ben elsõdlegesen a költségvetési
bevételek szempontjából kocká-
zatosnak minõsülõ, adókötele-
zettségeiket nem, illetve a hatá-
lyos szabályozástól eltérõen tel-
jesítõ, adóelkerülõ és adómini-
malizáló magatartásformát ta-
núsító vállalkozásokat szólítják
meg az adóhatóság ellenõrei. A
vizsgálatok célja az adóelkerülõ
cégek gyors és hatékony kiszû-

rése, az ágazatban foglalkozta-
tott jelentõs számú munkaválla-
ló biztosítási jogviszony rende-
zettségének elõsegítése. A foko-
zott ellenõrzést az tette szüksé-
gessé, hogy több olyan egyedi
esetet tapasztaltak az adóellen-
õrök, ahol jelentõs számú foglal-
koztatott bejelentése maradt el
és a vállalkozások nagy összegû
fiktív számlák felhasználásával
tettek kísérletet az adóalap csök-
kentésére. Az ilyen ügyekben az
adószakmai és a bûnügyi ág szo-
ros együttmûködésének követ-
keztében az adóhiány gyors rea-
lizálását a büntetõjogi felelõsség-
re vonás is követi.

NAV – Észak-magyarországi 
Regionális Adó Fõigazgatóság
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Bronzérem a Bakonyból
Zirc és Bakonybél környékén,

a nemzetközi részvételû három-
futamos ranglista pontszerzõ
Pannon Tájfutó Napok küzdel-
mein állt rajhoz a pásztói Czímer
Z. József, aki három futam ösz-
szetett eredménye alapján a har-
madik helyen végzett. Eredmé-
nyének értékét növeli, hogy az

utolsó futamon a zuhogó esõ-
ben elcsúszott és vállsérülést
szenvedett, miközben beérték õt
a késõbb rajtolók. A rutinos
pásztói sérülten is velük futott,
sõt, a táv vége felé üldözõitõl
meglógva biztosan szerezte meg
a rangos verseny – F50 kategória
– bronzérmes helyezését.

Kerékpáros teljesítménytúra
A Pásztói Szabadidõ Sport Egyesület országos teljesítménytúra rö-

vid távján a környékbeli kerékpárosok közül a következõk teljesítet-
ték szintidõn belül a 60 km-es útvonalat (idõsorrendben).

Férfiak: dr. György Zsolt (1:51 óra) Alsótold, Urbán Bence, Urbán Nor-
bert, Reviczki Sándor, Veres Zsolt, Fehér Kornél, Kálvin Csaba Pásztó. 

Nõk: Reviczki Enikõ és Zagyi Edit Pásztó, Kovács Edit
Mátraszõlõs, Igyártóné Simon Ildikó Szurdokpüspöki.

A 110 km-es távon dr. György Zsolt (3 óra 40 perc) ért elsõként cél-
ba. További szintidõn belüli teljesítõk: Réde Zsolt Szurdokpüspöki,
Illés István, Kecskés Tamás, Kálvin Andor, Lengyel Pál Pásztó.

Fogathajtás: Cserhát Takarék Kupa a Mátraalján

Az országos „CAN-C” kategó-
riájú verseny egyúttal a Nógrád
megye pénzintézeteinek sorá-
ban elõkelõ helyen álló, Holes
Imre vezetése alatt mûködõ
Cserhát Takarékszövetkezet ál-
tal kiírt, Cserhát Takarék Kupa
és a Nógrád megyei fogathajtó
bajnokság egyik helyszíne is
volt. A verseny két részbõl állt
össze: délelõtt a több mint négy
kilométer hosszú, szalagokkal
kijelölt és hengerbálákból állított

kapukkal nehezített maratoni
hajtás várt a versenyzõkre, dél-
után pedig az akadályok között
szlalomozva kellett bizonyítani-
uk rátermettségüket a résztve-
võknek – nemcsak a lovaknak,
hanem a hajtóknak és a segéd-
hajtóknak is. A verseny fõbírója
Koren Csaba – a Ceredi Lovas-
sport Egyesület elnöke – szakér-
tõ bíráskodása mellett zajlott.

A hagyományõrzõ öltözékben
bakra ülõ versenyzõk visszahoz-

tak valamit az elmúlt az idõk
hangulatából, sporttá téve mind-
azt, ami a nagy- és dédapáink
korában még mindennapi való-
sága volt.

A tucatnyi versenyzõ így
egész napra látványosságot je-
lentett a helyszínre látogatók-
nak. Volt egy kis kirakodóvásár,
pónilovaglás, büfé, gulyásfõzés,
ahogyan ilyenkor dukál.

Különösen nagy tapsot kapott
a helyi színekben versenyzõ Pi-
sák István, a Mátra Lovas Egylet
elnöke, aki két szép szürkéjével

vett részt a megmérettetésen.
Népszerûségben talán csak az if-
jú Hizsnyai Márk múlta felül,
akik pónifogatával vett részt a
versenyen, a nagyok között.

A versenyt a fogatok felvonulá-
sa zárta, amit az ünnepélyes
eredményhirdetés követett. Vala-
mennyi résztvevõ részesült elis-
merésben, hiszen már az önma-
gában is elismerésre méltó, ha va-
laki a mai világban vállalja egy
lovasfogat fenntartását... A díja-
kat Sisák Imre, Pásztó polgár-
mestere, Volek György alpolgár-
mester, Seidelné Szita Gabriella, a
Nógrád Megyei Lovas Szövetség
elnöke, Koren Csaba, a szövetség
elnökségi tagja, Kõszegi Pál, a
Mátrai Lovas Egylet volt elnöke és
Kriston Péter, jelenlegi titkára adta
át. Az összetett versenyt végül a
maratonhajtást megnyerõ, az
akadályversenyen második he-
lyezett Zele Géza nyerte. Az aka-
dályversenyen Kiss Sándor vitte el
a pálmát. 

F. Z.

Megenyhült a korábbi napok
forrósága, de tartott még a
nyár, amikor augusztus 28-án
a Mátrai Lovas Egylet a Gépál-
lomás-lakótelep elõtti területen
megrendezte fogathajtó verse-
nyét. Úgyhogy a körülmények
kedvezõen alakultak, a látoga-
tók tekintélyes száma pedig be-
bizonyította: a magyar, ha szin-
te százszázalékban lóerõre is
váltott az elmúlt évtizedekben,
még mindig lovas nemzet!

Sisák Imre polgármester a legfiatalabb versenyzõnek, Hizsnyai Márknak gratulál

Verseny a Cserhát Takarék Kupáért (FOTÓ: FARAGÓ ZOLTÁN)

A pásztói színekben versenyzõ Pisák István


