
Az elmúlt év utolsó testületi ülését
december 29-én tartotta a pásztói kép-
viselõ-testület. Sisák Imre polgármes-
ter elõször az elmúlt idõszak munkájá-
ról adott tájékoztatást. A legfontosabb
események között említette, hogy ki-
derült: a munkaügyi központ tájékoz-
tatása szerint 2012-ben kilenc hónapra
118 közmunkás foglalkoztatására nyí-
lik lehetõség a városban. A polgármes-
ter úr Vácon tárgyalt dr. Beer Miklós
püspökkel és dr. Varga Lajos segédpüs-

pökkel a Szentlélek templom és a
hasznosi templom felújításának lehetõ-
ségeirõl. Szakértõi vizsgálat folyik az
óvodakazánnal kapcsolatos gondok
rendezésére is.

A gondok között említette, hogy a
pásztói Polytechnik Kft. Ózdra kíván
áttelepülni. Sisák Imre elmondta: tár-
gyalt ez ügyben a térség országgyûlé-
si képviselõivel és Ózd polgármeste-
rével is.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Magyar Kultúra Napja, pásztói ünnepséggel – A
Himnusz születésnapján ünnepi mûsor és megemlékezés volt
a mûvelõdési házban január 23-án. A rendezvényre ellátoga-
tott Jókai Anna írónõ is. Képünkön a Dózsa György tagiskola
alsó tagozatosainak mûsora. (Cikkünk a 3. és a 4. oldalon.)

Az új esztendõ elsõ hónapjában na-
gyon is helytállóak Szóda Kelemen
Klára „1975. Újév” címû versének so-
rai. Szilveszterkor s az újév elsõ perce-
iben – miközben a Himnuszt énekel-
tük – szinte mindannyian arra gondol-
tunk mi vár ránk a 2012-es esztendõ-
ben, milyen nehézségekkel, milyen
kihívásokkal kell szembenéznünk.
Forrong a világ, tombol a gazdasági
válság, Magyarország pedig a politikai
támadások középpontjába került. A
hétköznapok során nem gyõzünk rá-
csodálkozni a sok-sok változásra,
amelyen keresztül megy Hazánk és
városunk, Pásztó.

Az elmúlt évtizedek talán legnehe-
zebb évét kezdtük meg, amely a szû-
kebb és tágabb közösségek iránt fele-
lõsséggel tartozó emberek számára
már-már elviselhetetlen terhet hordoz
magában. 

A televíziót talán már be sem érde-
mes kapcsolni, hiszen ott csak a mak-
ro- és mikrogazdaságról szóló elemzé-
sek, az IMF (Nemzetközi Valutaalap)
vagy éppen az Európai Unió Magyar-
ország számára elõírt feltételeirõl hall-
hatunk híreket. Újabb megszorítások
elõszelét sulykolják a médiumok,
szondázva azt, hogy mit képes még
elviselni a magyar társadalom. 

Minden józanul gondolkodó ember nyu-
godtan kijelentheti, hogy a magyar családok
az anyagi terhelhetõségük végpontjához ér-
keztek. Oda- és visszamutogatások színteré-
vé vált az ország amiatt, hogy ki a felelõs a
jelzáloghitelesek népes táborát illetõ kilátás-
talan helyzetért. Mindezen történésektõl füg-
getlenül az elmúlt esztendõben még egy lé-
lektanilag fontos változásnak voltunk a tanúi,
Magyarország lakónépessége tízmillió fõ alá
csökkent. Mondhatnánk azt, hogy ez a csalá-
dok józan elõrelátásának köszönhetõ, hiszen
a gyermekek felneveléséhez szükséges anya-

gi feltételek nem állnak rendelkezésre. Igen
ám, de voltak ettõl sokkal nehezebb korsza-
kai is Hazánknak, mégsem ez volt a válasz!

„Isten áldd meg a Magyart, 
Jó kedvvel, bõséggel, …” írja Kölcsey Fe-

renc a Himnusz kezdõ soraiban. Sokan talán
legyintenek erre mostanság, hiszen a mély-
szegélység, az ebbõl következõ pesszimiz-
mus már csak ilyen visszajelzésekre képes.

Hol van már a régi magyar mondás igazsá-
ga „a hét szûk esztendõrõl”, amely a közel-
múltban már másodszor kezdõdött meg szá-
munkra.

Igen Kedves Embertársaim, való-
ban nem könnyû manapság, de ha
hagyjuk magunkon eluralkodni ezt a
felfogást, akkor Szóda Kelemen Klára
sorai szerint tényleg mély iszapot hoz
az újév, ami lehúz!

Merítsünk hát erõt abból, hogy
több mint ezer éve él a Kárpát-me-
dencében a MI KIS NEMZETÜNK. El-
lenségeink mi mindent elkövettek
már azért, hogy hírmondója se ma-
radjon a magyar népnek! Mégis kibír-
tuk a tatár dúlást, a török igát, a Habs-
burg uralmat, a „szovjet felszabadí-
tást”, a trianoni és párizsi békekötés
szörnyûségeit, sõt a ránk oly jellemzõ
belsõ széthúzás, megosztottság csa-
pásait is - gondoljunk csak Mohácsra. 

Meggyõzõdésem és hitem szerint
mindez csak azért lehetséges, mert
Szent István királyunk keresztény hitre
térítette országát és a Boldogságos Szûz
Mária oltalmába ajánlotta azt. Hány és
hány ezer magyar áldozta életét a ke-
resztény Európa védelméért! Ma pedig
pont ez a keresztény értékrendjét el-
vesztõ Európa kényszerít minket arra,
hogy végigjárjuk Krisztus keresztútját.
Itt van hát az ideje annak, hogy Mi Ma-
gyarok mindahányan élünk szeretett
Hazánkban „cirenei Simonokká” vál-
junk, mert ha így teszünk, hittel és ösz-

szefogással képesek leszünk végigmenni a ki-
jelölt úton, s annak végén így imádkozhatunk:
„Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy Isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!”

Ámen 
A Jó Istenbe vetett hittel kívánok minden

Pásztói, Hasznosi, Mátrakeresztesi ember-
társamnak békés, boldog, egészségben és
szeretetben megélt új esztendõt!

Sisák Imre
polgármester 

ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ
Tisztafedelû nagy füzet, 
elõre nem lapozhatod,
a jövõ tesz rá pecsétet, 
ugyan mit hoz a holnapod?

Mély iszapot, amely lehúz?
Hírnevet, mely feldobott?
Ki tudhatja azt elõre, 
Milyen lesz a csillagod?

Sikeres év után, nehéz időszak előtt



(Folytatás az 1. oldalról.)
Ahogyan fogalmazott, ebben a helyzet-

ben az ózdiak „koldustól kérik a tarisz-
nyát!” A gyár elköltözésérõl az osztrák tu-
lajdonossal is tárgyalni fog, de azt a tájé-
koztatást kapta, hogy csak január közepe
után lesz elérhetõ. A polgármester kifejtet-
te: Ózd esetében inkorrektnek tartja, hogy
megpróbálják átcsábítani a munkaadót és
emiatt a minisztériumot is felkeresték tá-
mogatás reményében. A rendelkezésre ál-
ló információk szerint a Polytechnik Kft.
egy 8800 négyzetméteres üzemcsarnok
építésére már be is nyújtotta a támogatási
igényét, az Észak-Magyarországi Operatív
Programtól remélve támogatást a beruhá-
záshoz. Sisák Imre felhatalmazást kért ar-
ra a testülettõl, hogy tárgyalásokba kezd-
jen: az esetlegesen megítélt támogatás
Pásztón kerüljön felhasználásra.

A polgármester elmondta, hogy decem-
berben is gazdag program várta a város la-
kosságát: a város templomában és intéz-
ményeiben több karácsonyi ünnepség,
elõadás, adventi koncert is volt.

Sisák Imre tájékoztatta a képviselõ-tes-
tületet arról, hogy a meghatalmazásnak
megfelelõen tárgyalt az Agroprodukt Kft.
új tulajdonosaival. Sajnálatos módon arról
értesült, hogy 42 fõt elbocsátottak, így a
cég 97 dolgozóval mûködik tovább. Az új
tulajdonos tájékoztatása szerint a jövõben
a növénytermesztési ágazatot helyezik elõ-
térbe.

A polgármester úr egyeztetett a Baumit
Kft. régiós vezetõjével is, amelyen elhang-
zott, hogy a pásztói telephelyen csak a dol-
gozók szociális ellátását szolgáló fejleszté-
sek lesznek, a termelés bõvítését a cég
nem tervezi.

2011. december 28-án aláírták a
Kövicses-patak mederrendezésének meg-
valósításáról szóló támogatási szerzõdést:
erre a célra több mint 86 millió forintot ka-
pott a város. 

Sisák Imre az elmúlt év végének jelentõs
eredményei között említette, hogy az ön-
kormányzatok hétmilliárd forintos állami
támogatásából Pásztó összesen több mint
56 millió forint vissza nem térítendõ támo-
gatást kapott.

A hozzászólók között dr. Halász István
képviselõ kétségeinek adott hangot, hogy
a Polytechnik Kft. visszacsábítható-e a vá-
rosba. Ez persze fontos lenne, hiszen Pász-
tón és környékén a cég legalább 60 család-
nak ad megélhetést, így mindent meg kell
tenni, hogy az osztrák tulajdonost mara-
dásra bírják. Pásztó nagy elõnye Ózddal
szemben a jó megközelíthetõség, így lát
esélyt a munkaadó megtartására.

Sisák Imre válaszában kifejtette, hogy
Pásztón egy ilyen volumenû beruházás
csak a 21-es számú fõút mellett képzelhe-
tõ el. A tájékozódás során kiderült számá-
ra, hogy a térség országgyûlési képviselõi
között sem mûködött az információáram-
lás ez ügyben. A testület végül elfogadta,
hogy Sisák Imre polgármester tárgyalások-

ba kezdjen a cég megtartása érdekében.
A költségvetésrõl szóló elõterjesztésé-

ben Sisák Imre elmondta: az elmúlt év na-
gyon nehéz volt és Magyarország 2012-
ben is gazdasági gondok elõtt áll. A lemi-
nõsítésekrõl kifejtette, hogy az ország telje-
sítette ugyan az elvárásokat, de a spekulán-
sok megmutatták, hogy nincs gazdasági
súlya. Ehhez képest Pásztó önkormányza-
ta sikeres évet tudhat maga mögött. A gaz-
dasági válsággal kapcsolatos eseményeket
megcáfolják a bevételek: majdnem 375
millió forint helyi adóbevételhez jutott az
önkormányzat a tervezett 315,5 millióhoz
képest. Ugyanakkor sajnálattal állapította
meg, a korábbi években elmaradt ÖNHIKI
támogatás miatt is küzd a város jelentõs hi-
ánnyal. 

Sisák Imre a gondok között említette,
hogy vagyonértékesítésbõl nem szárma-
zott bevétel, így önkormányzati tulajdon-
ban maradtak a funkció nélküli épületek.
Ez azonban hosszabb távon kedvezõ is le-
het: nem a jelenlegi nyomott áron kell elad-
ni az ingatlanokat.

Az intézmények uniós pályázatait az
önkormányzatnak elõfinanszíroznia kel-
lett, ezt gond nélkül sikerült teljesíteni. A
nehezedõ körülmények ellenére a szolgál-
tatások színvonala nem csökkent Pásztón.
A városközpont rehabilitációjának pót-
munkái is befejezõdtek, az erre a célra ren-
delkezésre álló 103 milliós hitelkeretbõl
csak 73-at vett igénybe a város, ami min-
denképpen kedvezõ. A kórház felújítása
után visszajáró áfa-kompenzációnak kö-
szönhetõen több mint 31 millió forint ér-
kezett vissza decemberben. Gondot okoz-
hat viszont, hogy 2012. július 1-jével álla-
mi tulajdonba kerülnek a városi kórházak.
Ez mindenképpen fájdalmas intézkedés, a
megkezdett fejlesztések területén fontos
lenne a gyors döntés, legkésõbb június 30-
ig kellene megtörténnie.

A gondok és a nehézségek ellenére Sisák
Imre azt mondta: soha rosszabb évet, mint
amilyen a 2011-es volt!

A régi és az új sikerek mellett a 86 millió
forintot meghaladó Kövicses-patak parti
rendezés a 2010-ben megválasztott önkor-
mányzat eddigi legnagyobb sikere. A költ-
ségvetési rendelet módosítását – név sze-
rinti szavazással –, hat igen, két nem sza-
vazat mellett elfogadták.

A képviselõ-testület rendeletet alkotott
Pásztó 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról
- erre az államháztartási törvény elõírásai
miatt van szükség. Ez minden olyan ön-
kormányzati feladatot érint, ami 2011-ben
is kötelezõ volt. A téli csúszásmentesítésre
például egymillió forintot irányzott elõ a
város, illetve a munkabérekre 40 milliós
hitelfelvételi keretet állapított meg. A napi-
rendi pontot hét igen szavazat és egy tar-
tózkodás mellett elfogadta a testület.

Ezután Horváth Imre, a Dél-Nógrádi
Vízmû Kft. igazgatójának elõterjesztése
következett.  Elõször elmondta: akkora bi-
zonytalanság, mint 2011 végén, még so-

sem volt a víziközmûvek területén, mert a
törvényi szabályozásról nem született par-
lamenti döntés. A cég jelentõs mennyiségû
vizet vásárol az Észak-Magyarországi Regi-
onális Vízmû Zrt.-tõl, ami nem olcsó, de a
lakosság és az intézmények terheit nem
akarják növelni. Ezért a lakossági vízdíj
árának növekedésére 1,4 százalékos – köb-
méterenkénti nyolc forintos – emelést java-
solt. A csatornaszolgáltatás díjában nem
terveznek változtatást. A közületek részére
5 százalékos emelésrõl tett javaslatot. El-
mondta, hogy a törvényi változások miatt
minden költségüket át kell vizsgálniuk:
például a minimálbér összegének növelése
miatt a bérek emelkednek a cégnél –
ugyanakkor az elvonások növekedése mi-
att dolgozók bére csökkenni fog. Emiatt
igénybe kívánják venni az állami bérkom-
penzációt.

Horváth Imre az elmúlt évrõl elmondta
még: a tervezettnél kisebb mennyiségû vi-
zet értékesítettek, 740 ezer köbméter he-
lyett 717 ezret. A csökkenés miatt 2012-re
720 ezer köbméter víz értékesítésével szá-
molnak.

Édes Attila képviselõ hozzászólásában
elmondta: örömmel vette a mérsékelt ár-
emelést és javasolta elfogadásra az elõter-
jesztést. Dr. Halász István hozzátette: nem
nagy az emelés mértéke, de az áfa hozzá-
adódik és így kiugróan magas a pásztói
vízdíj. Gond, hogy a jövedelmekben nem
várható emelkedés. 

Sisák Imre válaszában kifejtette, hogy
számított a közüzemi díjak országgyûlés
által történt befagyasztására, áfájának
mérséklésére. Most viszont úgy tûnik,
hogy az ivóvíz- és a csatornadíjat utoljára
állapíthatja meg a képviselõ-testület, mert
várhatóan be fogják azt fagyasztani 2014-
ig. Átlátható víziközmû-törvényt remélve
javasolta végül a lehetõ legalacsonyabb
emelést.

A javaslatot öt igen, három nem szava-
zat mellett elfogadta a testület.

A hulladékkezelési közszolgálati költsé-
geirõl Robotka Róbert, a VGÜ igazgatója
adott tájékoztatást. Azzal kezdte: tudja,
hogy a lakosság teherbíró-képessége véges.
Viszont Magyarországon a hulladék kezelé-
sével és szállításával foglalkozó cégek je-
lentõs mértékû emelést hajtanak végre. A
pásztói emelés tervezett mértéke csak az
üzemanyagárak és az áfa emelkedésébõl
származó növekedést veszi figyelembe, a
cégnek egy fillér haszna nem marad belõle.
A környezõ települések díjtételeirõl el-
mondta: Salgótarjánban 19 ezer 980 forint
az éves díj, a többi településen 24-25 ezer
forint körül alakul. Gödöllõn azonban
csaknem 30 ezer forint. Pásztón a lakossá-
gi hulladékszállítás díjára 22 ezer 200 fo-
rintra való emelésére tett javaslatot.

Tasi Borbála címzetes fõjegyzõ hozzátet-
te: az elmúlt idõszakban megfigyelhetõ
volt a fizetési fegyelem gyengülése, így a díj
pontos beszedésére is ügyelni kell azért, 

(Folytatás a 3. odlalon.)
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hogy a cég a szolgáltatást el tudja látni a vá-
ros területén. Utoljára 2010-ben volt díjeme-
lés Pásztón. Ezt a társadalmi hatásokat is fi-
gyelembe véve, három éves idõintervallu-
mokban kell gondolkodni. Tárgyilagosan
nem lehet azt mondani, hogy nem ért egyet
az emeléssel, de még nehezebb lesz a helyzet
akkor, ha az alapellátási kötelezettségének a
város nem tud eleget tenni. A megfelelõ kon-
zekvenciákat le kell vonni, az alapellátási fel-
adatokat el kell látni. Emelkednek az árak, az
adók, ezt meg kell osztani a szolgáltatást
igénybe vevõkkel.

Robotka Róbert válaszában kifejtette, hogy
a zöldhulladékot Pásztón külön kezelik, ami
éves szinten kétszáz tonna csökkenést ered-
ményezetett a szállításban. Ez a megyében
páratlan eredmény! Hozzátette: a 2013-ban
bevezetésre kerülõ hulladékadó tonnánként
hatezerrõl 12 ezer forintra emelkedik 2014-
tõl, így további emelés is várható.

Könyvvizsgálói vélemény szerint - a kör-
nyezõ önkormányzatok 20 százalékot meg-
haladó emelései mellett - az ellátandó felada-
tot mindenképpen finanszírozni kell, a
városgazdálkosási kft. nem tudja eltartani
önmagát. Arról a testületnek kell döntenie,
hogy kire kívánnak több terhet rakni.

Dr. Halász István képviselõ elmondta,
hogy nehéz a helyzet, ahhoz nem fér kétség.
Az is tény, hogy a város állapota sokat javult
a cég mûködésének kezdete óta. A költségek
emelkedésében az üzemanyagárak, az áfa is
jelentõsen közrejátszanak. Viszont a 2011-es
árak mellett is igen jelentõs kinnlevõségei
vannak a kft.-nek - ez csak nõni fog emelés
esetén. Így elõbb-utóbb az önkormányzat-
nak kell finanszírozni a veszteséget. A VGÜ
kötelezettségei gyarapodtak a városközpont
felújítása után kialakított zöldterületek növe-
kedése miatt is. Bármennyire fájdalmas,
szükség van az emelésre. Módosító javaslatá-
ban az inflációt követõ növelést támogatta.

Sisák Imre válaszban elmondta: a lakosság
teherviselõ-képessége a határon túl van. A
képviselõ-testület elõzõ évben 300 forintos
üzemanyagárral számolt, ami ma már csak
álom, a gázolaj drágább, mint a benzin.

A képviselõk döntöttek továbbá a városre-
habilitáció során felhasználható hitelkeretrõl
és egyhangúlag elfogadták azt, akárcsak
Volek György alpolgármesteri beszámolóját.

Az iskolatej program folytatásáról döntöt-
tek, s arról, hogy az óvoda is bekapcsolód-
hasson – amint Barna Tiborné az Intéz-
ményirányítási és Szociális Bizottság elnök
asszonya elmondta, az utóbbi idõben ízlete-
sebb és változatosabb lett az ellátás. A képvi-
selõk elfogadták a vis maior kerettel össze-
függõ döntést, a Pásztói Hírlap mûködésének
egyszerûsítésére vonatkozó javaslatot és az
ez évi üléstervet.

Végül a városi rendõrkapitányság 2011. évi
értékelésérõl és megítélésérõl esett szó: a
képviselõk jónak ítélték azt. 

F. Z.

Sikeres év után,
nehéz időszak előtt

Tájékoztatás talajterhelési díj mértékének változásáról
2012. február 1. napjától a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3)

bekezdése alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m3 összegrõl 1.200,- Ft/m3-
re emelkedik. A területérzékenységi szorzó változatlanul 1,5. Ez azt jelenti, hogy minden egyes
elfogyasztott m3 ivóvíz után 1800.- Ft-os (1.200,- Ft egységdíj x 1,5 területérzékenységi szorzó)
kell majd megfizetni annak a fogyasztónak, aki a kiépített csatornahálózatra nem köt rá.

Tehát dönteni kell azoknak, akik 2012. február 1-ig nem kötöttek rá a csatornára, hogy soron
kívül rákötnek, vagy fizetik az 1800,- Ft/m3 összeget minden elfogyasztott m3 víz után.

A megváltozott díjfizetéssel 2013 márciusában szembesülnek a csatornahálózatra nem csatla-
kozók.

A vonatkozó jogszabály megtalálható Pásztó Városi Önkormányzat hirdetõtábláján és honlap-
ján (www.paszto.hu).

Pásztó, 2012. február 1.                                     Pásztó Városi Polgármesteri Hivatal, Adócsoport

Nemzeti imádságunk születésnapján
Január 22-e a magyar Himnusz születésnap-

ja: ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén Köl-
csey Ferenc fõ mûvét. E jeles alkalomból peda-
gógiai szakmai programot rendeztek a Dózsa
György Általános Iskolában, majd a Magyar
Kultúra Napja alkalmából a Teleki László Váro-
si Könyvtár és Mûvelõ-
dési Központ színház-
termében volt ünnepi
mûsor. „Madárka, ma-
dárka” címmel a Dó-
zsa György tagiskola
alsótagozatos tanulói
mutattak be zenés,
verses összeállítást,
majd Sisák Imre, Pász-
tó polgármestere mon-
dott ünnepi köszöntõt,
méltatva e nap jelentõ-
ségét. 

Elmondta, hogy
Kölcsey Ferenc 189 éve
fejezte be változatos
motívumokkal átszõtt
fõ mûvét, ezen évfor-
dulóra emlékezve
1989. január 22-ike óta ez a nap a Magyar Kul-
túra Napja. Magyarország évszázadokon ke-
resztül védte a keresztény Európát, amiért cse-
rébe keresztre feszítették hazánkat. Akik ma tá-
madják az országot, azok aligha van-
nak tisztában azzal, hogy milyen kivá-
lóságokat adott ez a nemzet a világnak!
Szent királyainktól kezdve a kultúra ás
a mûvészeti élet számos kiválósága
származott magyar földrõl - ahogyan a
polgármester úr fogalmazott, inkább
nem is említ neveket, hiszen felsorolni
úgysem lehet mindenkit.

A magyar kultúra jeles pásztói képvi-
selõi között azért megemlítette
Rajeczky Benjamint, Gaál Istvánt,
Csohány Kálmánt, Platthy Adorjánt. A
mai nehéz helyzetben csakis a hívõ
ember bizakodásával tekinthetünk a
jövõbe, hiszen, „ha Isten velünk, ki el-
lenünk?”

– Éljen hát a magyar kultúra, Isten
segítségével további ezer évig! – mond-
ta végül Sisák Imre.

A polgármesteri köszöntõ után Jókai Anna
írónõ tartott elõadást életérõl, munkásságáról,

az általa is fõ értékként vallott szeretetrõl és hit-
rõl. Amint mondta: pályáját pedagógusként
kezdte, ez pedig egész életét, munkásságát te-
kintve meghatározónak bizonyult. Úgy fogal-
mazott: ma kevés fiatal kapcsolódik be a kultu-
rális közéletbe, így nehéz átadni a stafétát. A te-

levízióról szólva elmondta: ami a ke-
reskedelmi csatornákon zajlik az
már az egyetemes kultúrát veszé-
lyezteti. A fejünket persze nem dug-
hatjuk a homokba, olyan dolgokat is
láthatunk a képernyõn, amelyeknek
nincs közük a kultúrához. Egy bizo-
nyos szintig az embereknek persze
nyitottnak kell lenniük - de tudniuk
kell jól választani és nemet is monda-
ni!

Szólt a gyermekkor meghatározó
szerepérõl, arról, hogy a kultúrára
nevelés igazából a szegényebb réte-
gek, a hátrányos helyzetûek köré-
ben fontos, mert a rendezett életet
élõk hozzájutnak segítség nélkül is.
Saját életébõl – iskolás korából és
gyakorló pedagógus idõszakából vett
– példákkal világított rá elõbbiek

igazságára, az elsõ tanító meghatározó szere-
pére, a „bezzeg pedagógia” hátrányaira. Utób-
bi – amint fogalmazott – a gyermek gyenge
pontjait megkeresve, álliberális szellemet tük-

rözve okoz károkat.
„Isten vízjele” azon-
ban mindenkin rajta
van, egyik ember eb-
ben kiváló, a másik ab-
ban: a pedagógusnak
ezt kell felismernie és
a jó irányt erõsítenie, a
rosszat pedig elhalvá-
nyítania. Feladatra
születünk – nem tud-
juk, hogy kicsi vagy
nagy feladatra, de sen-
ki sem véletlenül kerül
oda, ahol van és ott
kell a legjobbat kell ki-
hoznia magából! Ez
az ország felemelkedé-
sének is fontos eleme.

(Jókai Annával készült interjúnkat a Pásztói
Hírlap következõ számában találják.)

F. Z.

Jókai Anna

Sisák Imre
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„Kultúrházak éjjel-nappal”
Pásztón az alkotás

és kreativitás jegyében
Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelõdési központ

2012. február 17-19.

Legyen ez három olyan nap, amely a kultúra házaira irányítja a fi-
gyelmet országszerte és a saját településeken is! Azokra a házakra,
amelyek a leglátogatottabb kulturális terek, hisz’ évente 80 millióan lá-
togatják, s amelyek megtalálhatók a legkisebb falvaktól a legnagyobb
városokig. Azokra a házakra, melyek közösségek, alkotó mûhelyek ott-
honai, a nemzeti kultúra ápolói, a kortárs mûvészetek közvetítõi.

Azokra a házakra, amelyek nyitottak, amelyek mindenkié!
Információk és letölthetõ PR anyagok a www.kulturhazak.hu honla-

pon!

Február 17., 16.00 óra
Simon Imre és Nógrády Andor, az Athéné Alkotókör képzõmûvé-

szeinek kiállítás-megnyitója a könyvtári kisgalériában;

Köszöntõt mond: Sisák Imre, Pásztó város polgármestere;
A kiállítást megnyitja: Bottyán Katalin közmûvelõdési és
múzeumi referens;
Közremûködnek a Rajeczky Benjamin Mûvészeti Iskola ta-
nárai és növendékei.

Február 17., 18.00 - 21.00
A Muzsla Néptáncegyüttes nyílt próbája a mûvelõdési központ

színháztermében.

Február 18., 14.00 - 17.00
Temessük együtt a telet mulatsággal, zenével és tánccal!

Farsangjáró, maskarázó, télbúcsúztató családi nap a mûvelõdési 
központ tereiben.

Lesz itt kézmûves foglalkozás (fakanálbáb, álarc és maszkkészítés),
farsangi és télbúcsúztató szokások, rigmusok felelevenítése, farsangi
tudáspróba, mesekuckó, játékos vetélkedõ.

A tûzzománc szakkör és a képzõmûvész tehetséggondozás nyitott
foglalkozásaira  is ellátogathatnak az érdeklõdõk.

A családi napon az anyukák egy kistányér sütivel és szörppel járul-
hatnak hozzá  a rendezvény sikeréhez.

Február 18., 18.00 – 24.00
A Nõk a Szebb Jövõért Egyesület vidám, táncos farsangi összejöve-

tele.

Haza és kultúra
Azon az éjszakán a

csekei kúria egyik kis szo-
bájában sokáig pislákolt a
gyertya. A költõ fáradtan
tette le a tollat: megszületett
magyar népirodalom legbe-
csesebb értéke, a Himnusz.
Kinn már virradt. De a vir-
radat nyomán nem hajnal
járt, hanem a kilátástalan és
csüggedt nemzeti hangulat
önpusztító végzete.

Álmos és szürke volt a
virradat, mély és túláradó,
hogy elnyelje a magyarság
sorsa felett érzett poétai fáj-
dalmat, mint a legbüszkébb
emlékmûvet a történelmi
enyészet. Nem volt segítõ
kéz, csak mormolás, sem
sóhaj, egy lélegzetnyi se. A
nemzet védtelenül állt mind
a világgal szemben, mind
önmaga elõtt. A költõ ezért
fohászkodott Istenhez him-
nusza elején. A dicsõ múlt-
ba fordulva, bûnösként és
áldozatként is könyörögve a
fensõbb jóindulatért, mert
hitte, csak az isteni gondvi-
selés által válhat a magyar-
ság elesettségében is üdvös-
ségre, jobb életre hivatott
nemzetté. 

Kölcsey Ferenc 1823. ja-
nuár 22-én írt vallásos motí-
vumokkal átszõtt óda-költe-
ményét, zenetörténetünk
büszkesége, Erkel Ferenc
zenéjével, a magyar nép
akarata avatta nemzeti
Himnusszá. A Himnusz
nemzeti fohászunk, az
egész magyarság eszméle-
tét, érzelemválságát átjáró
óda, magyarságunkat, kö-
zös hitünket, akaratunkat
kifejezõ imádság. Megérde-
melné a magyar nemzet
költészete, hogy Isten ke-
gyelmébe fogadja, felvegye
örök szentjei közé. 

Mert mi védhet meg ben-
nünket a rögtönzött, át nem
gondolt ítéletek csapásaitól,
a mag nem gondolt gondo-
latok zuhogásaitól, a kultú-
rából kitántorgó lehetetlen-
ség-hajszolásoktól, a szép-
ségen túli botrányoktól, az
összekacsintásoktól, a sut-
togás szégyenétõl, a szánal-
mas cinizmustól, a iróniá-
nak álcázott ürességtõl, a
számonkérésektõl azok ré-
szérõl, akik másokon kérik

számon azt, amit õk maguk
értékként nem teremtettek
meg? 

Mi védhet meg mind-
azoktól, akik hûtlenek elsõ-
sorban és mindenek felett
önmagukhoz?

Mi is védhetne meg, ha
nem az ellentettje minden-
nek: a hûség, a ragaszkodás
ahhoz, aki vagy; hûség a
kultúrához, a szívedet és a
szellemedet óvó és dajkáló
világanyához. Elengedhe-
tetlen a szellemi javak érték-
mentése, gyarapítása, elen-
gedhetetlen, hogy legyen
egy nap, amely külön is fi-
gyelmeztet erre az amúgy is
mindennapos tennivalónk-
ra. Méltán lett a Himnusz
megírásának emlékére ja-
nuár 22-e a magyar kultúra
napjává. 

Ugyanakkor nem mehe-
tünk el szótlanul a drámaian
csökkenõ népesség, a kultú-
raközvetítési rendszerek
anyagi ellehetetlenülése, a
vészesen növekvõ kultúr-
analfabétizmus, az arcpirító
ripacskodások mellett. Jelez-
ve: továbbra is következ-
mény nélkül lehet garázdál-
kodni a kultúrában. 

Gondolnunk kell mind-
azon segélykiáltásokra is,
amelyek az értékteremtõk
mondataiból szállnak fe-
lénk nap mint nap. Csak re-
mélhetjük nem pusztába
kiáltott szó figyelmeztetõ
szavuk. Csak reményked-
hetünk, hogy a jövõ nemze-
déke is érteni fogja a „legna-
gyobb magyar” Széchenyi,
a himnuszos Kölcsey, a szó-
zat-szerzõ Vörösmarty és
az istenes zsoltáros magas-
lati csúcsokra jutó Ady End-
re hazaszeretetét. 

És mégis. Az emelkedett
rálátás poézisével megál-
dott percek ünnepélyessége
közepette sem feledhetjük
el: a Magyar Kultúra Napja
is csak egyfajta szellemi-er-
kölcsi védekezés napjaink
„tatárjárásával” szemben,
de felbecsülhetetlen, mert
ágai túlnõnek az emberi in-
tellektuson, oda, ahol Köl-
csey Ferenc Himnusza is a
megdicsõülésbe, a halhatat-
lansága fordult. 

Adorján László
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Kiemelkedő év
a Pásztói Múzeumban

A 2011. év több szempontból
is jelentõs volt a Pásztói Múze-
um életében. Az Európai Unió
támogatásával megvalósulhat-
tak azok a nagy projektek, ame-
lyek a múzeumi, szakmai mun-
ka mellett fõként a múzeumpe-
dagógiai tevékenység fejlesztésé-
ben, fejlõdésében jelentettek
nagy elõrelépést. November 22-
én került sor a kétéves munka
zárásaként megrendezett új kiál-
lítási egység, a pincében megva-
lósult látványraktár és múzeum-
pedagógiai oktatóterem átadásá-
ra, amely az Új Széchenyi Terv
részeként a TIOP 1.2.2-09. szá-
mú pályázat keretein belül való-
sulhatott meg. 

A TÁMOP 3.2.11/10 „Nevelé-
si-oktatási intézmények tanórai,
tanórán kívüli és szabadidõs te-
vékenységeinek támogatása” cí-
mû pályázat a már meglévõ és
sikeres múzeumpedagógiai fog-
lalkozások bõvítését és minõségi
fejlesztését tette lehetõvé. A pro-
jekt segítségével különféle szak-
körök, tematikus napok, vetél-
kedõk, versenyek kerültek meg-
rendezésre. A TÁMOP 3.2.8.
számú pályázat fenntartási idõ-
szakában a Hétpettyes Tagóvoda
Nyuszi csoportja vett részt 10 al-
kalommal tematikus foglalkozá-
son, amely a Múzeum gyûjte-
ményi és kiállítási anyagát véve
alapul, játékos formában ismer-
tette meg a gyerekekkel Pásztó
történelmét.

A Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával megvalósult a Gaál
István emlékszoba a mûemléki
övezet turisztikai fogadóépületé-
ben. Szintén az NKA támogatta
azt a régészeti feltárást, melynek
során Majcher Tamás és Rom-

hányi Beatrix régészek a kolos-
torépület hátsó udvarában XII.
századi mûhelyépületek alapjait
tárták fel.

Az ÉMOP 3.1.2 pályázatnak
köszönhetõen megújult a kolos-
torépület homlokzata és nyílás-
zárói, illetve soft elemként meg-
valósult a helytörténeti program
kidolgozása is.

A jelentõs pályázati és szak-
mai munka mellett rekordszá-
mú látogatottságot értünk el,
11.181 fõ éves összes látogató az
intézmény fennállása óta a legki-
válóbb eredmény.

Több idõszaki kiállítást ren-
deztünk, közülük csak a legsi-
keresebbeket említjük Jan-
kovics Marcell: Az ember tragé-
diája; Schrammel Imre kerami-
kusmûvész kiállítása; Gyer-
mekvilág Nógrád megyében a
20. század elsõ felébõl;  Varga
András: Tengerek ékszerei; Ás-
ványok közelrõl és távolról,
amatõr ásványgyûjtõk váloga-
tása, Erdõk éve 2011 – A mátrai
erdõkben címû gyermekrajz ki-
állítás.

Sikerrel kapcsolódtunk be or-
szágos rendezvényekbe is úgy,
mint a Múzeumok Éjszakája és
a Múzeumok Õszi Fesztiválja.
Regionális múzeumpedagógiai
szakmai napot és múzeumpeda-
gógiai konferenciát szervez-
tünk, emellett közel 250 alka-
lommal tartottunk különféle té-
mában és foglalkozási formában

múzeumpedagógiai programo-
kat.

Mindezeknek oroszlánrészét
az intézmény négy fõbõl álló „le-
génysége és leánysága” vitte vég-
hez: Pászti Andrea, Zentai Eve-
lin, Brunda Tibor, dr. Hír János.

Apró csodák – A nagyvilág kis csodái

Játékos kísérletek gyerekeknek
A „Mûvház Körei” – A Teleki

László Városi Könyvtár és Mûve-
lõdési Központ az életen át tartó
tanulás szolgálatában TÁMOP-
3.2.3-09/2-2010-0023 projekt ke-
retében. A szakkör három állan-
dó csoportban folyik, hetente
egy alkalommal.

A foglalkozásokon összesen
83 gyerek vesz részt.

Csoportok: a Hétpettyes Tag-
óvoda Nyuszi csoportja; a Száz-
szorszép Óvoda Harangvirág
csoportja; a Dózsa György Álta-
lános Iskola 1/A osztálya.

A foglalkozásokon a kicsi gye-
rekek által is könnyen végezhe-
tõ, látványos, ám veszélytelen kí-
sérletsorozatokat végzünk, ahol
a gyermek saját maga tapasztalja
meg a környezet érdekességeit.
Tanulunk a szelektív hulladék-
gyûjtés fontosságáról, az újra-
hasznosítás menetérõl és pozitív
hatásairól a környezetre. Meg-
vizsgáljuk a négy elem – a víz, a
levegõ, a tûz, és a föld – tulajdon-
ságait az élõlények szempontjá-
ból és érdekes kísérleteken ke-
resztül tanulmányozzuk is õket.

A gyerekek nagyon szeretik az
egyszerû kísérleteket és hétrõl-
hétre egyre nagyobb izgalommal
várják a nagyvilág kis csodáival,
egyszerû konyhai alapanyagok-
kal végzett „varázslatokat”.

Lelkesen segítenek az elõké-
születekben, miközben újságol-
ják, hogy az elõzõ héten bemu-
tatott kísérletet otthon is kipró-
bálták a szülõk segítségével. A

gyermekeknek sikerélményük
van, észre sem veszik, mennyi
fontos dolgot tanulnak meg, ami
már az iskolára és az élet min-
dennapi dolgaira készíti fel õket.

Megtanultuk hogyan tudjuk
megnézni otthon, hogy friss-e a
tojás, lufit fújtunk élesztõ és cu-
kor segítségével, tejbõl és tintá-
ból tûzijátékot készítettünk, kü-

lönbségeket fedeztünk fel az ol-
datok és a keverékek között, gu-
mimacit és mazsolát hizlaltunk,
és még rengeteg érdekességet ta-
pasztaltunk meg. A szakkör a
környezeti nevelést alapozza
meg, a gyermek tapasztalatait,
ami késõbb ismeretté, egész
életre szóló tudássá válhat.

Környezetbarát, természetba-
rát szemléleteket sugall, közvetít
a gyermek felé, így segítve az ér-
zelmi és erkölcsi nevelést, a vi-
selkedéskultúra kialakítását.

A gyermekek a tapasztalatok,
megszerzett ismeretek, közös
örömteli élmények hatására kör-
nyezetüket szeretõ, a természet
szépségeire rácsodálkozó, kör-
nyezetüket óvó-védõ, egészsé-
ges életmódot igénylõ gyermek-
ké válnak, kialakul megfelelõ
környezet kultúrájuk, s ezekre
az alapokra megfelelõen tovább
lehet építeni a késõbbiek során

Az „Apró Csodák” szakkör
május végéig fog mûködni
mindhárom csoportban, és még
sok meglepetést tartogat a gyer-
mekek számára!

I. A.



1847. január 16. – bár akkor
ezt nem lehetett tudni – a ma-
gyar irodalomtörténet egyik leg-
fontosabb évszámává lett: 165
éve ezen a napon született Mik-
száth Kálmán, aki elõször adott
irodalmi létjogosultságot a szü-
lõföldjén élõ embereknek – ne-
künk, Nógrád megyeieknek.

Az iskola közössége számára
minden Mikszáth-születésnap
fontos, hiszen a „nagy palóc”
szellemiségével, bölcsességével,
emberi történeteivel, emlékeze-
tes és jellegzetes alakjaival nap
mint nap jelen van életünkben.

Az évfordulós megemlékezés
január 16-án, a 40 évvel ezelõtt
felavatott, Andrássy Kurta János
szobrászmûvész Mikszáthról
készült mellszobránáll kezdõ-
dött, ahol az iskola, a Mikszáth
Kálmán Társaság és Pásztó Vá-
ros Önkormányzatának képvise-
lõi helyezték el a tisztelet és az
emlékezés virágait.

A középiskola nevében
Herczegné Varga Ilona igazgató,
Racskó Péter igazgatóhelyettes
és Czeglédi Katinka végzõs tanu-
ló koszorúzott. A Mikszáth Tár-
saságot dr. Kovács Anna elnök
asszony és Perényi Anna tanár-
nõ képviselte, míg a Városi Ön-
kormányzatot Sisák Imre polgár-
mester úr és Volek György alpol-
gármester úr.

A hagyományoknak megfele-
lõen a délelõtt folyamán zajlott a
szépprózamondó verseny dön-
tõje, melyen a tizenkét legjobb
mikszáthos diák vett részt – fel-
lépésükkel, a mûvészet erejével
teremtették meg az ünnep mél-
tóságát és az általuk elõadott
minden egyes mû egy-egy fõhaj-
tás volt a nagy író elõtt, mint
ahogyan dr. Kovács Anna iroda-
lomtörténész „A születés és a ha-
lál gondolata Mikszáth mûvei-
ben” címû elõadása is.

Hallhattunk a különbözõ ha-
lálnemek mûvészi megjeleníté-

sérõl Mikszáth regényeiben – a
megrendezett halálról a Különös
házasságban, az erkölcsi meg-
semmisülésrõl A Noszty fiú ese-
te Tóth Marival címû regénybõl
vagy a legmegrázóbb, szinte na-
turalisztikusan ábrázolt gyilkos-
ságról, lefejezésrõl a Fekete vá-
rosból.

Mikszáth kevésbé ismert és
idézett novelláiból a mennyor-
szág és a pokol megjelenítését
tekintette át az elõadó az Egy ha-
lott-akinek kimenõje van, a Kis
ablak a mennyországból, Az
anya halála és A menny belseje
címû elbeszélések segítségével.

Az emelkedett irodalmi gon-
dolatok után kezdõdött el a pró-
zamondó verseny, melynek ke-
retében 12 résztvevõt hallhat-
tunk, akik Mikszáth Kálmán
mûvein túl Karinthy Frigyes, Fe-
kete István, Móricz Zsigmond,
Örkény István, Móra Ferenc,
Gárdonyi Géza és Wass Albert
alkotásaiból idéztek szép, meg-
ható, mulatságos és tartalmas
gondolatokat.

A zsûri – melynek elnöke
Lenkey-Simon Mária tanárnõ
volt, tagjai: Bognár Beáta tanár-
nõ, Perényi Anna mûvésztanár
és Herczegné Varga Ilona igazga-
tó asszony voltak – az alábbi sor-
rendet állapította meg:

Az elsõ helyezett Bakos Rebe-
ka 11.f osztályos tanuló lett, aki
elnyerte a legszebben beszélõ
diáknak járó Veress Éva-díjat is.
A második helyezést Tóth Ta-
más Bendegúz 11.f osztályos di-
ák nyerte el, aki a diákzsûrinél is
nyerõ volt és mindezek mellett
zongorajátékával is gyönyör-
ködtette a közönséget. Gecse
Kinga ugyancsak a 11. f osztály-
ból lett a harmadik, míg Váradi
Valentina a 9.f osztályból a ne-
gyedik helyezett.

Az ötödik helyet nyerte el
Székely Fruzsina a 10.f osz-
tályból, a hatodik helyezett pe-

dig Zemplényi Luca 9.f osztá-
lyos lett.

Perényi Anna tanárnõ külön-
díját Országh Mercédesz (9.f),
Bognár Beáta tanárnõ különdí-
ját Bata Gergely (9.f) és Lenkey-
Simon Mária tanárnõ különdíját
Németh Bence (9.a) nyerte el.

A versenyt mûvészeti bemu-
tató is kísérte, melynek kereté-
ben Tóth Tamás Bendegúzon
kívül fellépett a Muzsla néptánc-
együttes diákcsoportja, Simon
Dorina (12.f) fuvolán, Máth Dá-
niel (10.f) és Lewis Dániel (10.f)
gitáron egy saját mûvel, míg
Bognár Réka a Dózsa György
Általános Iskola 8. osztályos ta-
nulója egy szép József Attila-
verssel.

A Mikszáth-nap jelentõs ese-
ményei a diákköri ülések, be-
mutatók, vetélkedõk, kísérletek.
Ebben az évben is több tan-
tárgyból – angol és német nyelv-
bõl, biológiából, földrajzból és
történelembõl – született közel
száz pályamunka, melyek közül
a legjobbakat diákköri ülések ke-
retében mutatták be szerzõik.

A XX. század jeles magyar
prózaíróinak mûveibõl – Szabó
Magda: Abigél, Kós Károly: Var-
júnemzetség, Fekete István:

Tüskevár – irodalmi vetélkedõ
zajlott, melynek gyõztese a 12.a
osztály csapata, a második he-
lyezett a 10.a osztály lett, míg a
harmadik helyezést a 11.f osz-
tály négy fõs csapata nyerte el.

A tantárgyi pályázatok 
gyõztesei:

1. angol nyelvbõl a naptárké-
szítés

I. helyezettje: Tóth Krisztina
és Pécsi Péter 9.a osztály

II: helyezettje: Batta Benjá-
min és Ternóczky Gergõ 9.a osz-
tály

III. helyezettje: Berkes Andrea
és Tóth-Petyi Bernadett 9.a osz-
tály

2. angol nyelvû filmkészítés:
I. helyezettjei a 11.a osztály

két csapata

II: helyezettje: Assani Ale-
xandra 9.a osztály

III: helyezettje: Hímes Henri-
etta 12.b osztály

3. német nyelvi pályázat
I. helyezettje: Lechner

Vanessa 9.a osztály
II: helyezettje: Oláh Patrícia

9.a osztály
III: helyezettje: Makra Dávid,

Tóth Attila, Takács Gergely, Ko-
csis Viktor 13.b osztály

4. biológia pályázat
I. helyezettjei: Vígh Anikó

12.f, Surányi Anna 13.f osztá-
lyos tanulók

II: helyezettjei: Berki Bianka
13.f , Herczeg Júlia 13.a osztály

III: helyezettjei: Dedics Máté
13.a, Molnár Brigitta 13.f

5. földrajzból
I. helyezett: Mihályi Regina

11.a
II: helyezett: Posta Anett 12.a
III. helyezett: Bajnóczi Adri-

enn 11.a
6. történelem pályázat a ha-

jókról és a híres hajókatasztró-
fákról

I. helyezett: Dedics Máté 13.a
II. helyezett: Farkas Attila,

Porkoláb Péter, Kertész Krisztina
12.a osztályos tanulók

III: helyezettek: Czeglédi Ka-

tinka, Tóth Attila a 13.b osztály-
ból, Liki Stefánia, Juhász Fruzsi-
na, Szabó Klaudia 13.a osztá-
lyos tanulók.

Az iskolai emléknap rendez-
vényeihez kapcsolódtak a Mik-
száth Kálmán életét és munkás-
ságát bemutató kiállítások és a
röplabda Mikszáth kupa is.

Ez utóbbi gyõztesei:
I. hely: 13.f osztály csapata
II. hely: 11.f osztály csapata
III: hely: 13.a osztály csapata
A Mikszáth-napról készült tu-

dósítást egy mikszáthi gondolat-
tal zárom: „Aki az erdõ fáitól, a
sziklától, a zuhogó pataktól és a
vándorló felhõktõl kéri kölcsön a
gondolatokat, az nem is fogy ki
soha belõlük.”

Herczegné Varga Ilona
igazgató

Az elmúlt évtizedek hagyományaihoz híven, immár 43. alkalom-
mal tisztelegtek az iskola névadó írója, Mikszáth Kálmán elõtt a
pásztói középiskola diákjai, tanárai és a meghívott vendégek.
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Újra Mikszáth-nap, díjátadással
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ÚJ RÉZKAÚJ RÉZKA TLAN KFTTLAN KFT..
Kereskedelmi pálinkafõzés: a palackozott termékek 

helyben megvásárolhatók!
Cégünk várja azok jelentkezését is, akik bérfõzés 

szolgáltatásunkat szeretnék igénybe venni!
Pásztó, Városerdõ 2. szám

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

Eljut a város minden postacímére:
hirdessen a Pásztói Hírlapban!

Ingyenes közzététel 
a 

www.dhkm.hu 

portálon 
a hirdetés 

érvényességének 
idejére!
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Hirdetéseit megtalálja a

www.dhkm.hu
honlapon is!
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In memoriam: 
Tóthné Dávid Gabriella
Mély fájdalommal és meg-

rendülten búcsúztunk Tóthné
Dávid Gabriella pedagógus-
társunktól, munkatársunktól,
Gabi óvó nénitõl, Gabi néni-
tõl, Pásztó Városi Önkor-
mányzat Óvodájának nevelõi
közössége, az óvodás gyer-
mekek és a szülõi közösség
nevében is 2011. 12. 16-án.
Élete teljében távozott közü-
lünk, számára a sors rövid 51
évet mért. Ez az 51 év azon-
ban nagyon tevékenyen és
termékenyen telt, maradandó
nyomot hagyva maga után.
Harminc évet töltött a peda-
gógus pályán, ez alkalomból
köszöntöttük is õt. Harminc
éves szolgálatot teljesített
egyetlen munkahelyen, Pász-
tó óvodájában. Nagy elhiva-
tottsággal szolgálta az óvodás
gyermekek nevelését, az óvo-
dapedagógiát. Szakmai mun-
káját a folyamatos megújulás,
nagyfokú tudatosság, a krea-
tív szemléletmód jellemezte.
Nevelési gyakorlatában a
gyermekek érdeke mindenek
felett állt. A nevelõtestületben
elsõk között próbálta ki a kor-
szerû eszközöket, a módszer-
tani kultúráját és a játékba
ágyazott fejlesztõmunkáját
mindig a gyermekek igényei-
hez formálta.  Magas szinten
mûvelte a Lépésrõl-lépésre
óvodai programot és a projekt
módszer alkalmazását. Meg-
gyõzõdéssel hitte, hogy az
óvodai nevelõmunka szemé-
lyiségformáló hatása a gyer-
mekek életében meghatározó
módon jelenik meg.

Alkotó pedagógiai munká-
jának maradandó bizonyítéka
az „Ovibarangoló kalendári-
um” módszertani gyûjte-
mény, amelynek megírásá-
ban, szerkesztésében és beve-
zetésében oroszlánrésze volt. 

Óvodapedagógusként,
munkaközösség-vezetõként
is sok feladat várt még rá,
amelyet többé már nem telje-
síthet. Végleg eltávozott a ne-
velõi közösségbõl, de a szí-
vünkben örökké élni fog. Fe-
lejthetetlen lesz számunkra
magas egyenes tartása, a len-
dületes járása, szavainak
szakmai túlfûtöttsége, a szi-
lárd megbízhatósága.

Emlékét örökké õrizzük.
Sárik Jánosné 

óvodavezetõ

Bemutatkozik a pásztói Teleki László Városi Könyvtár

Folyóirat olvasó és Internet terem

Folyóirat olvasó
Az elõcsarnokból nyíló terem

a folyóirat olvasás színtere, meg-
újult környezetben (az NKA tá-
mogatásával vásárolt új bútorok-
nak köszönhetõen), mintegy 90
féle napi-, heti- és havilapot, to-
vábbá szakfolyóiratok legfris-
sebb számait, illetve bekötött év-
folyamait lehet itt megtalálni.
Korábbi évfolyamokat, és az itt
el nem helyezett folyóiratokat a
folyóiratraktárból lehet kérni. A

könyvtárunkban megtalálható
és jelenleg is folyamatosan járó
folyóiratok listáját megtalálhat-
ják az intézmény weblapján, a
www.vkmkpaszto.hu oldalon.

A közvetlenül használható,
kézbe vehetõ, illetve a könyvtá-
ros segítségével kikérhetõ folyó-
irataink széles skálájában min-
denki megtalálhatja azt, ami szá-
mára érdekes. Kínálatunkban
megtalálhatók a gazdasági szak-
lapoktól, az ismeretterjesztõ,
bulvár és gyermek folyóiratokon
át, a napilapokig minden.

A csökkent látásúak számára
lehetõség van egy a nemrégiben
TIOP 1.2.3/08/1 pályázatból vá-
sárolt olvasást segítõ berendezés
használatára, mely egy kamera
segítségével teszi láthatóbbá és
könnyen olvashatóvá a cikkeket.

Zenei gyűjtemény
Szintén itt található a könyv-

tár zenei gyûjteménye.
A választéklistában megtalál-

hatók a bakelit hanglemezektõl,
a legújabb kor vívmányai is a
CD-k, DVD-k, illetve a szabad
felhasználású mp3 formátumú
audió dokumentumok.

Csaknem 80 féle hangos-
könyv várja felhasználóit, me-
lyek leginkább a klasszikus iro-
dalom legnagyobb mûveit örökí-

tik meg neves színészek és mû-
vészek adaptálásban.

Informatikai lehetőségek
Az elmúlt másfél év nagy áttö-

rést hozott a könyvtár életében.
Informatikai eszközparkja nagy-
mértékben megújult. Azok az
olvasók, akik gyakran járnak
hozzánk nagyon elégedetten és
örömmel nyilatkoztak az új fej-
lesztésekrõl. Több új számítógé-
pet helyeztünk el részlegünk-

ben, melyek a ré-
giekkel együtt
várják a világhá-
lón szörfözni vá-
gyókat. Ter-
münkben így je-
lenleg 10 számító-
gép található, ki-
egészítve a gyer-
mekrészleg há-
rom számítógé-
pével, ahol a gye-
rekek zavartala-

nul élhetik át a világháló nyújtot-
ta tanulást segítõ és szórakozta-
tó élményeit.

Az internet-hozzáférési sáv-
szélességet a nemrégiben meg-
növekedett eszközparkunkhoz
igazítottuk,
így minden
munkaállo-
máson gyors
elérési lehetõ-
ség van. En-
nek köszön-
hetõen nem
kell perceket
várni az olda-
lak megjele-
nésére és a
szabadon le-
tölthetõ tartalmak is pillanatok
alatt megjelennek gépeinken.

Több egyéb szolgáltatás is
várja a betérõket, így lehetõség
van A/4-es és A/3-as nyomtatás-
ra, fénymásolásra, szkennelésre,
laminálásra és természetesen a
leginkább fõiskolások által
igénybe vett spirálozásra. Ezen
szolgáltatások térítés ellenében
vehetõk igénybe, de árainkban
mindig törekszünk egy optimá-
lis megoldást találni, mely meg-
felel az olvasói igényeknek.

E-Magyarország pontként le-
hetõség nyílik olyan digitális tar-
talmak megtekintésére, melyet

máshol nem találnak meg. Ezen
túl könyvtárunkból elérhetõ a
Nemzeti Audiovizuális Archí-
vum tartalma, így megtekinthe-
tik az 1941 és 1981 között megje-
lent Magyar játékfilmeket, me-
lyek között kötelezõ olvasmá-
nyok megfilmesítései, illetve
más a tananyaghoz kapcsolódó
filmek is megnézhetõk. Szintén
ezen szolgáltatás részeként gé-
peinkrõl megnézhetik olvasóink
a Mindentudás Egyeteme összes
adását, így a természet és társa-
dalomtudományokon át, egé-
szen az egészséges életmódig,
minden témában megtalálhatják
a számukra fontos információt.

Kínálatunk számos olyan le-
hetõséget biztosít, amely a min-
dennapokban csak hosszas ke-
resgélés árán lehetséges. Segítsé-
günkkel könnyen megtalálhatja
a törvények hivatkozásait, vagy
elmerülhet a legújabb pályázati
lehetõségekben.

Közhasznú információszol-
gáltatásunk a térség legjobbja,
így büszkén mondhatjuk, hogy
intézményünkben szinte min-
dent megtalál, amire kíváncsi.

Legkiemelkedõbb informati-
kai szolgáltatásunk, könyvtá-
runk online katalógusa, melyet
a weboldalunkon keresztül, akár
otthonról is elérhet, így megtud-
hatja milyen könyvek és más

egyéb dokumentumok találha-
tók könyvtárunkban. Az adatbá-
zis folyamatosan bõvül, jelenleg
a folyóiratcikkek rögzítése van
soron.

Intézményünk folyamatosan
szeretne lépést tartani a leg-
újabb kori követelményekkel és
igényekkel, ezért várjuk észre-
vételeiket. Osszák meg velünk
pozitív és negatív élményüket
egyaránt, mellyel javíthatjuk
könyvtárunk szolgáltatásainak
palettáját.

Köszönjük segítségüket!
Bodor Tivadar

rendszerinformatikus

Sorozatunk elõzõ cikkében, a Helyismereti gyûjteménnyel is-
merkedhettek meg az olvasók, most a könyvtár földszintjén ta-
lálható Folyóirat olvasó és Internet teremmel szeretnénk megis-
mertetni Önöket.
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Príma-díjat kapott a „Muzsikál az erdő” főszervezője

– Mesélj magadról, hogyan lettél
erdész, hol dolgoztál, mit csinálsz?

– A Viharsarokban születtem,
Békés megyében. Az erdõ, a ter-
mészet iránti vonzalom már általá-
nos iskolás koromban is megmu-
tatkozott. A gimnázium után, amit
Sarkadon végeztem, jelentkeztem
az erdészeti egyetem erdõmérnöki
karára, Sopronba, ahová fel is vet-
tek. A katonaságot követõen cso-
dálatos öt év következett, ami, úgy
gondolom, a mostani életemre is
meghatározó erõvel bír. Nem csak
az, amit Sopronban tanultunk, te-
hát a szakmai tárgyak, az erdõvel,
a természettel vagy éppen a gazda-
sággal kapcsolatos ismeretek, ha-
nem az egyetemi hagyományok is,
amiket a selmeci gyökerekbõl szár-
maztatnak. Az az összetartás, ami
ott jellemezte a diákéletet és az
egész erdésztársadalmat! Figye-
lembe vettük és segítettük egy-
mást, a fölsõbb évfolyamosok az
alsóbbakat, barátságok alakultak
ki, amelyek a mai napig tartanak.

Fõleg mostanában érzem azt,
hogy ez a fajta hagyománytisztelet,
ami régebben az erdész szakot jel-
lemezte, kezd egy kicsit megkopni.
Vannak olyanok, akiknél a hata-
lommánia háttérbe szorítja a min-
denki számára kötelezõ tisztelet-
adást, az egymás segítségét célzó
gondolkodásmódot, vagyis a
selmeci szellemet. Többektõl hal-
lottam az utóbbi idõben különféle
történések kapcsán, hogy meghalt
a selmeci szellem. Ezzel kapcsolat-
ban nekem az a véleményem,
hogy a selmeci szellem bennem él
és rajtunk múlik, hogy egy ilyen
tradíció, ami egyébként jövõbe
mutató is, az megmarad-e, vagy
sem? Ez a Muzsikál az erdõnél is
tetten érhetõ. Tiszteljük az erdõt, a
természetet, egymást, az embert, a
mûvészeteket és ez egyfajta tole-
ranciaként az elõbbiekbõl fakad!

– Késõbb hogyan alakult a pá-
lyád?

– Az egyetemi évek alatt, ami a
selmeci szellemen kívül még na-
gyon erõsen megfertõzött, az az
ökológiai gondolkodásmód. Ekkor
szembesültem, különösen az Öko-
klubos tevékenységem folytán, a
különféle katasztrófák rémképei-
vel. Ennek hatására kezdtem el né-
hány barátommal együtt gyere-
kekkel foglalkozni. Azok voltak a
mostani erdei iskolázásnak a gyö-
kerei! Vezettük a Süniklubot, már

akkor vittük a gyerekeket az erdõ-
be. Innen fakadt az erdei iskolázás
iránti elkötelezettségem. Amikor
elhelyezkedtem az úgymond
nagybetûs életben, az erdészeti te-
vékenységemnél is meghatározó
cél volt, hogy újszerû ökológiai
gondolkodáson alapuló módszere-
ket vezessek be a gyakorlati mun-
kában. Ilyen például a természet-
szerû, illetve a szálaló erdõgazdál-
kodás. Az ózdi erdészet volt az elsõ
munkahelyem, itt két évet dolgoz-
tam, majd a szilvásváradi erdészet
következett. Itt is az ökológiai
szemléletet és az erdei iskolázás

fontosságát tartottam szem elõtt,
Szilvásváradon alapítottam egy er-
dei iskolát, ami a mai napig is mû-
ködik, hála Istennek van utód.
1999-ben kerültem
Bátonyterenyére, ide neveztek ki
erdészetvezetõnek. Itt 2011-ig vol-
tam, majd tavaly egy átmeneti idõ-
szak után a Bükki Nemzeti Park-
nál helyezkedtem el.

– Mikor és hogyan született a
Muzsikál az erdõ ötlete?

– A Muzsikál az erdõ gondolata?
Az már kilenc éves… Egy kis bará-
ti társasággal, amelyben nem csak
erdészek, hanem mûvészek és ta-
náremberek is voltak,
Fenyvespusztán töltöttünk egy hét
végét. Túráztunk az Ágasvárra,
ahol egy trombitamûvész barátom
eljátszott egy gyönyörû dalt. Ez
volt a szikra! Ezt követték újabb és
újabb gondolatok. Így alakult ki a
rendezvénysorozatnak váza,
amelyben nem csak a mûvészetek
a meghatározók, nem csak az er-
dei helyen történõ zene, hanem
ugyanolyan meghatározó maga az
erdõ is! Nem csak mint helyszín,
hanem, mint téma is. Erdõrõl és

környezettudatosságról beszé-
lünk, és ez a kettõ erõsíti egymást.
A közönség tekintetében is, hiszen
a rendezvényen megjelennek s
mûvészetszeretõk, a komolyzenét
és a természetjárást, az erdõt sze-
retõ emberek. Valamennyi résztve-
võ kapcsolódik a környezettuda-
tossághoz, az erdõ védelméhez, a
mûvészetek támogatásához. 

– Hogyan indult a szervezés?
– Tudni kell errõl az északnyu-

gat-mátrai vidékrõl, hogy Magyar-
ország legelmaradottabb kistérsé-
gei találhatók itt. Többen viszont a
turizmusban látják a kitörési pon-
tot. Nógrád megye erdõsültsége a
legnagyobb az országban, tényleg
fantasztikus a természeti környe-
zet, ami turisztikai szempontból
nagy részt kiaknázatlan. Nem ele-
gendõ, hogy gyönyörûek az er-
dõk, jelentõsek az értékek. Bi-
zony, ha valaki komolyan gondol-
ja a turizmust, akkor programokat
is kell szerveznie. Ezek nélkül a
turizmus felfutása nem képzelhe-
tõ el. Mára elmondhatjuk, hogy a
Muzsikál az erdõ az elmúlt kilenc
évben fölfejlõdött Nógrád megye
egyik meghatározó összmû-
vészeti rendezvényévé, ahol elég
komoly látogatottság tapasztalha-
tó, messzi földrõl, az ország más
tájairól is érkeznek turisták.

– Mik a célok, amik fenntartják
ezt a rendezvénysorozatot?

– Alapvetõ az erdõ, a természet
védelme, a környezettudatos gon-
dolkodásmód terjesztése az em-
berek körében. Cél a mûvészetek
támogatása is, kiemelten a ko-
molyzenei rendezvényeknek biz-
tosítunk helyszínt. A célok közé
tartozik ma már az egészséges
életmód propagálása is, hiszen er-
dei sportrendezvények is megje-
lentek a Muzsikál az erdõ kínála-
tában, így volt már tájfutóverseny,
teljesítménytúra is… Megpróbál-
juk egy kicsit megmozgatni az
embereket, kivinni az erdõbe,
ahol testi-lelki megújulásban lehet
részük!

– Milyen elképzelések mentén
alakul ki évente a rendezvény prog-
ramja?

– Az elõadók és a fellépõk – mi-
vel ez egy úgymond regionális ren-
dezvény –, nagyon fontos, hogy a
helyi, a szûkebb környezet jellem-
zõ mûvészeti értékeit is be tudják
mutatni. A Muzsikál az erdõn
megjelennek a helyi mûvészembe-
rek, zenészek, képzõmûvészek,
festõk. Természetesen cél az is,
hogy országos, vagy akár nemzet-
közi hírû zenészek, mûvészek is
eljöjjenek. 

–  Hogyan sikerül egy személy-
ben összefognod ezt a szerteágazó
rendezvényt?

– Ez az a pont, ahol minden-
képpen hangsúlyoznom kell,
hogy óriási köszönettel tartozom
azoknak a helyi, gondolkodó, ak-
tív embereknek, akiknek támoga-
tása és kétkezi személyes segítsé-
ge nélkül a Muzsikál az erdõ nem
jöhetne létre. Egyébként meg
nyilvánvaló, ha belegondolunk az
elmúlt évtizedbe, hogy nem egy
rózsás gazdasági háttérrel tartot-
tuk meg a rendezvényt, mégis si-
került évrõl évre. Idén is lesz Mu-
zsikál az erdõ, bízom benne! Egy
biztos, hogy rengeteg energia és
odafigyelés szükségeltetik. Itt
nem csak a mûvészeti programok
szervezésére kell gondolni, ha-
nem a térségileg érintett önkor-
mányzatokkal, gazdálkodó szer-
vezetekkel, erdészetekkel, termé-
szetvédelemmel való kapcsolat-
tartásra is. Természetesen foglal-
kozni kell a közönséggel is, ami
komoly marketingtevékenységet
igényel. Ki kell emelni, hogy az
utóbbi öt évben a Magyar Állami
Operaházban tartottuk a Muzsi-
kál az erdõ sajtótájékoztatóját.
Ezzel egy kicsit elõsegítettük azt,
hogy valóban országos hírûvé
váljon a rendezvény.

– A mûvészetek kategóriájában
2011-ben Nógrád megyei Príma-dí-
jat kapott a Muzsikál az erdõ, illet-
ve te, mint fõ szervezõ. Mit jelent ez
számodra?

– Óriási elismerés és úgy gondo-
lom, erkölcsi támogatás is egyben!
Nyilván, amikor már kilenc éve
szervez valaki egy ilyen összetett
rendezvénysorozatot, akkor mutat-
koznak a fáradás jelei. A díj olyan
lökést adott, ami újból egy kis friss
lendületet visz a Muzsikál az erdõ
szervezésébe. Ezúton is szeretném
megköszönni mindazon helyi gon-
dolkodó embernek a munkáját, aki
a szervezésben részt vállalt. Szeret-
ném ezt az elismerést egy kicsit to-
vábbpasszolni, kisugározni, kivetí-
teni rájuk is, hogy mindenki érezze
úgy, ebben neki is része volt!

– A díj kötelez is. Mik a további
tervek a Muzsikál az erdõvel kap-
csolatban?

– Megpróbálok olyan szponzort
találni, aki fölvállalja a rendezvényt,
hogy ne jelentsen minden évben
úgymond élet-halál harcot az éves
program összeállítása, a finanszíro-
zási háttér megteremtése. Tehát
kellene végre már egy olyan fõtá-
mogató, aki stabilizálja a Muzsikál
az erdõ anyagi hátterét! 

(Folytatás a 11. oldalon.)

Nógrád megye egyik legismertebb rendezvénye a „Muzsikál az
erdõ” címû sorozat: fõ szervezõje, Szabó Lajos erdõmérnök ta-
valy megkapta ezért a Nógrád megyei Príma-díjat. A régi isme-
retség okán engedtessék meg interjúnkban a tegezõdés.

Szabó Lajos
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Jókívánság
Ünnepek után elcsendesült minden
Megpihen a fáradt test s a lélek
Utólag kívánok BOLDOG ÚJ ÉVET.
Egészséget, szeretetet, ez évben
Árasszon rátok az ég minél több fényt
Jézus melengesse a családok szívét
A pásztóiakat jó egészségben
A szeretet kösse össze minden évben
Béke legyen minden pászti szívében
Földjeinken a búza rengjen a szélben
Tojó tyúkok szaladgáljanak a kertben
Áldó nap süssön éltetõ esõvel
Mosolyogj mindig, csillogjon a szemed
Biztos jövõdhöz kell, hogy munkád legyen
Nincs arany tojó tyúk, te teremtesz meg
Mindent két kezeddel, hitel szívedben.
Segíts magadon, Isten is megsegít
Jól élhetsz a Cserhát, Mátra völgyében
Ha nyájak legelnek legelõinken
Pásztón kettõezer-tizenkettõben.

Pásztó, 2012. január 1.

(Folytatás a 10. oldalról.)
Ez nagyon sokat számítana. Az biz-

tos, hogy a rendezvényt nagyon so-
kan elismerik, nem csak az ötletet
emelik ki, hogy ez egy országos, sõt
európai szinten egyedülálló sorozat,
hanem a szellemiségét is. Máshol is
vannak erdei koncertek, de még egy
ilyen nincs. Sokfelõl jön az elismerés,
fõleg, ha valaki részt vesz akár csak
egy napon is és megérti az értékrend-
jét, a szellemiségét! Akkor elhivatottan
fogja látogatni a rendezvénynapokat.
Hangsúlyoznám, hogy a Muzsikál az
erdõnek van egy olyan komplex érték-
rendje, amely talán a magyar vidék fej-
lõdésének a jövõjét is körvonalazza.
Nagyon fontos, hogy itt a közösségépí-
tés is megvalósul. Vannak olyan ren-
dezvényrészek, amelyek kifejezetten
ezt célozzák. Ilyenek például a közös
túrázások, a falusi vendéglátás, ahol a
mûvészek, a helyi emberek, a szerve-
zõk együtt vannak, megisznak egy po-
hár bort, egy tál jó palócgulyást is elfo-
gyasztanak, közben pedig beszélget-
nek, a közös jövõnkrõl. 

Az is nagyon fontos, hogy a Muzsi-
kál az erdõnek van jövõképe. Egyér-
telmûen megfogalmazhatjuk azt,
hogy jelenleg Magyarországon és az
egész világon uralkodó, korlátlan nö-
vekedést megcélzó, fogyasztói szem-
léletû gazdasági és társadalmi rend
hosszútávon nem életképes. A Muzsi-
kál az erdõnek egy olyan jövõképe
van, ami szerint olyan világot alakí-
tunk ki, amelyben a természettel való
harmóniára törekszünk. Életünknek
négy fontos dimenziója van - a gazda-
sági, a társadalmi, a környezeti és a
mûvészeti -, ami egyensúlyba kerül
rendezvényünkön. A fenntarthatóság
csak akkor valósulhat meg életünk-
ben, ha ezt a négy dimenziót harmó-
niába tudjuk hozni egymással. Én úgy
gondolom, hogy erre Európában mos-
tanában kezdenek rájönni gondolko-
dó emberek. Az nem elegendõ, hogy-
ha dübörög a gazdaság, de közben a
szociális olló nagyra nyílik és az utcán
sok hajléktalant látni. Az sem fogad-
ható el, ha csodálatos a gazdasági fej-
lõdés, viszont a környezetünket telje-
sen leromboljuk. Ugyanúgy igaz az,
hogy nem elég a testi egészségünkre
gondolni, hanem a lelki egészség is
fontos. Ebben viszont a mûvészetek-
nek van elengedhetetlen szerepük.
Éppen ezért életünk említett négy di-
menziójának a harmóniába hozására
törekszik a Muzsikál az erdõ rendez-
vénysorozata a jövõben is.

– Kedves Lajos! A Pásztói Hírlap ol-
vasói, a Muzsikál az erdõ közönsége,
rajongói, fellépõi és résztvevõi nevében
is gratulálok a Príma díjhoz, és a to-
vábbi munkádhoz kitartást és sok si-
kert kívánok!

Kontra Marika Szvita

Príma-díjat kapott... Részvételi csúcs a Cserhát-kupán
SAKK. Január 21-én szomba-
ton Pásztón nevezési csúcsot
követõen negyvenen ültek le a
sakktáblák mellé, hogy a Cser-
hát kupa rapid sakkversenyen
eldöntsék a nyílt egyéni és az
iskolások részére kiírt csapat-
verseny elsõségét.

Eredmények: 
Nyílt egyéni: 1. Klenóczky

Sándor Salgótarján 7 pont. 2.
Bódi Tamás Pásztó SE 6, 3. Pa-
tai Tamás Salg. Bólyai Gimn.
5,5.  Ifjúsági fiúk: ... 3 Huszár
Márk, Lányok: ... 2. Sevelya Vi-

rág 3. Fölker Alexa (mindhár-
man Pásztó).

Csapatverseny 1.: Gagarin
tagiskola, Salgótarján, 13 pont;
2.: Gárdonyi Géza tagiskola,
Pásztó 11,5 pont (Huszár Márk,
Huszár Lóránt, Sevelya Virág);
3.: II. János Pál általános iskola,
Bátonyterenye 8,5 pont.

Bódi Tamás, a Nógrád Me-
gyei Sakkszövetség elnöke la-
punk kérdésére elmondta: A
verseny elérte célját, egyre több já-
tékost lehet bevonni Nógrád me-
gyében a versenyekbe, a

mostanin is nyolc újoncot avat-
tunk. Õk sikeresen mutatkoztak
be életük elsõ viadalán. A szak-
mailag jó oktatók – közöttük a
pásztói Vajda házaspár –, a ki-
próbált tematika, a sok verseny-
zési lehetõség és a nagy létszám
együtt azt eredményezi, hogy a fi-
atalok, akik már ötéves kortól az
óvodákban sakkot és logikai játé-
kokat játszanak, rövid idõn belül
eredményteljes versenyzõkké vál-
nak. Ez biztosítja a sportág jövõ-
jét Nógrádban!

Czimer. Z. József

SAKK. Mikulás-kupa néven a nemrég fejezõd-
tek be azok a Pásztó és környéki óvodai és isko-
lai sakkversenyek, ahol elõzményként
a Pásztói Sakk Egyesület oktatói már
jó egy éve szakköri felké-
szítés keretében ismer-
tették meg a fiatalok-
kal a szellemi
sportág alapjait. 
A pásztói szak-
emberek számá-
ra igen örvende-
tes tény, hogy a ta-
valyi évhez képest nõtt a
térségben sakkozók létszáma, így
idén már több mint 320 fiatal vett részt az
óvodai, általános és középiskolai szakköri kép-
zésben. Ennek legfõbb értékmérõje a versen-
gés, melyet a napokban Mikulás-kupa néven ki-
lenc település Csécse, Jobbágyi, Kisterenye,
Nagybátony, Mátraszõlõs, Mátraverebély, Tar,
Szurdokpüspöki, és Pásztó, összesen 21 intéz-

ményében, óvodákban, általános és középfokú
iskolában háziversenyként megrendeztek.
Környékbeli és pásztói gyõztesek: Örökzöld
Óvoda, Tar, fiúk: 1. Ágasvári Dávid lányok: 1.

Farkas Nóra; Mátraszõlõsi Óvoda: Dávid
Botond,Oláh Dorka
Larissza; Szurdokpüs-

pöki Óvoda: Kele-
men Kolos,Török
Fruzsina Anna;

Hétpettyes Óvoda,
Pásztó: Kapi Ákos,Réde

Dóra; Százszorszép Óvo-
da, Pásztó: Skultéti Zoltán,

Molnár Hanga; Kodály Zoltán Óvo-
da, Jobbágyi: Takács Krisztián, Sági

Szabina Réka; Gárdonyi Géza Általános
Iskola, Pásztó: Huszár Lóránt, Fölker Alexa; Dó-
zsa György Általános Iskola, Pásztó: Bartus
Ákos Benedek, Mezõvári Virág; Mikszáth Kál-
mán Gimnázium, Pásztó: Kanyó Benjamin,
Pádár Anna.

ATHÉNÉS HÍREK
lMegjelent „Athéné Almanach 2012” címû

kiadványunk.
l A pásztói városi könyvtár február 9-én csü-

törtökön 15.00-kor Tóth Imre és Ifj. Stadler
Árpád alkotói mûhely programjának ad ott-
hont.
l Február 17-én pénteken 16.00-kor Simon

Imre és Nógrády Andor kiállítás megnyitójá-
ra várunk mindenkit szeretettel a pásztói
könyvtárgalériába.
l „Suttogó szelek szárnyán” címmel megje-

lent  Pászti Szabó Zoltán harmadik verses-
könyve. Ünnepélyes könyvbemutató a
2012-es Költészet Napon várható.

Egészségben és Sikerekben Gazdag, 
Békés Boldog Új Évet Kívánunk!

Felhívásainkra, rendezvényeinkre és programja-
inkra 

minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Érdeklõdni lehet: paszti.szabo@gmail.com

Részletek és egyéb információk: 
www.athenefala.hu

Tovább nőtt a létszám



Asztalitenisz CSB, NB III
Arató vezérletével rangadót nyert

a Pásztó AC
A rövid téli szünetet követõen január közepén a 10. fordulóval foly-

tatódott az NB III-as asztalitenisz csapatbajnokság küzdelme. A pász-
tóiak a megyei rangadón Arató János vezérletével. 10-8 arányban le-
gyõzték a nagy mumusnak számító Salgótarján-Mátraszele együttesét.

A találkozón az Arató J.-Bánszki F., páros, egyéniben pedig Ara-
tó J. (4), Bánszki F.(3), Bencsik G,(2) Dudás B. (0), gyõzelemmel
járult hozzá a csapat sikeréhez.
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M  E  G  H  Í  V  Ó
A Pásztói Kézilabda Club és a Herkules 

Diáksport Egyesület
J Ó T É K O N Y S Á G I   S P O R T B Á L T  

rendez
2012. február 18-án 18.30 órai kezdettel

a Dózsa György Általános Iskola aulájában, 
amelyre szeretettel meghívjuk.

Az est fõvédnöke: Sisák Imre Pásztó Város polgármestere
Az est védnökei: Becsó Zsolt Nógrád Megyei Közgyûlés elnöke,

Országgyûlési képviselõ
Volek György Pásztó Város alpolgármestere

Mûsor: Vitalitás-Rózsavölgyi Jazz Tánc csoport Balassagyarmat
és sportolóink

Étel: Svédasztal-hidegtálak, töltött káposzta, vadétel, rétes, stb.
Hagyományos és koktél büfé, tombola

Zene: Szabi és Csabi
Tombola után DJ Pici

Belépõjegy ára: 4000 Ft.

A rendezvény zártkörû, jegyek csak elõvételben kaphatók!!
Alapi Sándor (Cini), Lilla Vegyes kereskedés, Pásztó, Rákóczi út 6.

Tel.: 06-30-999-2829, 32-460-639

A bevételt a kézilabda csapatok mûködtetésére és az utánpótlás
nevelés hátterének fejlesztésére fordítjuk. Sok szeretettel várjuk!

Legyen támogatónk!
Mészáros Sándor Sipos Péter

PKC elnöke DSE elnöke

Harcművészet felsőfokon
Fél éve, hogy lapunk hasábjain
bemutattuk a 31 éves mátraszõ-
lõsi Koczka Bernátot, aki másfél
évtizede Budapesten Zen Mus-
hin Do néven harcmûvészeti is-
kolát alapított. A hazai harcmû-
vészet elismert mestere a na-
pokban számolt be második fél-
évi versenyeredményeikrõl. 

– Az egyesületnek az ország
minden részérõl, még Erdélybõl
is vannak versenyzõi, de minket
inkább a „hazai” sportolóik
eredménye érdekelne.

– Mátraszõlõs mellett Pásztón
is tartok edzést, így az itt, álta-

lam felkészített sportolók ered-
ményeit szeretném elsõsorban
megemlíteni. A közelmúltban az
olaszországi Marina Di Carrara-
Toscana városában öt földrész
több ezer küzdõsportot mûvelõ
versenyzõ részvételével lebo-
nyolított WTKA világbajnoksá-
gon a csécsei tanítványom, Zsi-
ga Zsolt junior MMA - ketrec-
harc - kategóriá-
ban (- 60 kg), dél-
afrikai és olasz
versenyzõk elõtt
nagy meglepetésre
világbajnoki címet
szerzett! Mellette a
18 éves, mátraszõ-
lõsi Nágel János
WTKA Junior Sub-
mission Wrestling-
földharc (+ 60 kg)
az elõkelõ negye-
dik helyen zárt. 

Meghûlés és ki-
sebb sérülés miatt
sajnos én nem tudtam indulni a
vb-n, de a két tanítványom telje-
sítménye mindenért kárpótolt!

– Itthon Tamásiban rendezték
meg a FILA világbajnokságát.

– Zsiga Zsolt most is kiválón
küzdött, hisz a Gi Grappling-
földharc/birkózás, junior (- 60
kg) versenyszámban a bronzér-
mes helyezést szerezte meg.
Másik versenyzõm, Nágel János
a Gi Grappling junior (- 75 kg)

számban egy újabb vb negyedik
helyezést gyûjtött be.

– A felnõttek?
– Az év utolsó harmadában le-

bonyolított versenyek közül,
Egerben a 33 egyesület 150 ver-
senyzõjével lebonyolított Eger
kupát emelném ki, ahol a 23
éves pásztói Gombár Sándor
Grappling -90 kg-ban a harma-
dik helyen végzett. 

– A harcmûvészeti sport legna-
gyobb hazai kupaversenye évek
óta a decemberben lebonyolított
Hanshi kupa. A Zen Mushin Do
ezen a rendezvényen is képvisel-
tette magát?

– Igen. A 18 éves
mátraszõlõsi Pataki Patrikot
kísértem el erre az igen
nagyszabású budapesti
nemzetközi versenyre, ahol
Patrik nagyon jól küzdött,
végül a Semi Contact küz-
delmében (-70kg) a máso-
dik helyezést szerezte meg.

– Hogyan tovább?
– Pásztón a város legna-

gyobb sportszervezeténél,
a Szabadidõ SE-nél jelen

pillanatban a Hajós Alfréd
utcai edzõtermet nem tudjuk
használni, mert egyéb okok mi-
att a sportlétesítményt ideigle-
nesen bezárták. Pedig már itt is
MMA szakosztályként beje-
gyeztek bennünket. Jelenleg a
Budapesti Honvéd judoterme
mellett csak Mátraszõlõsön tu-
dok edzést tartani, hétfõn és
pénteken az esti órákban, aho-

vá minden érdeklõdõt szívesen
látunk. 

Az idei év elsõ megméretteté-
se már nagyon közel van. Febru-
árban egy ketrecharc gálán Hat-
vanban fogunk indulni, ide a
mátraszõlõsi, tari, pásztói, buda-
pesti és romániai versenyzõink
nevezéseit már le is adtuk. Re-
mélem, hogy versenyzõim itt is
oda teszik majd magukat! 

Cz. Zentai József 

A pásztói Gombár Sándor 
Egerben bronzérmes lett

Koczka Bernát mester (elõl guggol) néhány nógrádi 
tanítványával


