
A TÁMOP 3.2.3-09/2 „Építõ kö-
zösségek” – Közmûvelõdési Intéz-
mények az élethosszig tartó tanu-
lásért címû pályázat szakköri fog-
lalkozásainak befejezõdésével
nagyszabású projektzárót szer-
veztek a VI. Múltidézõ Zsigmond

Napon. Szabadtéri sátorban mu-
tatták be a program során készült
alkotásokat, volt kézmûves és
képzõmûvészeti, valamint hagyo-
mányõrzõ népi játszóház, báb-
színház, vitézkedés, íjászat. 

(Folytatás a 6. oldalon.)

Beruházás Hasznoson
Megkezdõdött a Kövicses-

patak hasznosi szakaszán a
meder helyreállítása és burko-
lása.                             5. oldal

Gyermeknap a strandon!
Az Északmagyarországi Re-

gionális Vízmûvek Zrt. támo-
gatásával, neves mûvészek fel-
lépésével.                     7. oldal

Pokoljáró emlékére
Kiállítás nyílik a Pásztói Mú-

zeumban "pokoljáró" Tari Lõ-
rinc emlékére és tiszteletére.       

8. oldal

Leader siker 
az óvodában

Madarak és fák napja és
honismeret: a Százszorszép
Óvodásokért Alapítvány pályá-
zata.                             9. oldal

Városnap 
a boldog békeidők jegyében

Napjainkban igen fontos a munkahely teremtés és a munkahelyek megtartása. Pásztó Város Önkor-
mányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy eredményeket érjen el ezen a területen. Képünk a
belga nagykövet látogatásán készült, amelynek egyik fõ témája éppen a munkahelyteremtés volt. Balról
jobbra: Björn Brandt, a Tungsram-Schréder Zrt. vezérigazgatója, Koen De Vitte, a SIC Hungary Kft.
ügyvezetõ igazgató-helyettese, Pádár Zsolt minõségirányítási vezetõ, SIC Hungary Kft. Pásztó. Ránky
Edith gazdasági és kereskedelmi attasé, a Belga Királyság Nagykövetsége, Sisák Imre, Pásztó város pol-
gármestere, Lõrikné Medve Elza fõkönyvelõ, SIC Hungary Kft., Michel Alliance, a SIC Hungary Kft.
ügyvezetõ igazgatója, Johan Indekeu, a Belga Királyság nagykövete. A munkahelyteremtésrõl szóló írás
lapunk 3. oldalán.

Munkahelyteremtés a jövő alapja!

Bejegyezte a Balassagyarmati Törvényszék 
a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóságot

Minden év májusában megünnepeljük a
tûzoltókat is, hiszen védõszentjük, Szent
Flórián, 304. május 4-én halt vértanúhalált, a
Diocletianus-féle keresztényüldözés idején.
A korabeli legendák alapján a római hadse-
reg volt tisztje, Flórián megtudta, hogy
Noricum tartományban, Lorchban kereszté-
nyeket börtönöztek be, s azonnal a segítsé-
gükre sietett. Útközben a katonák elõtt fel-
fedte keresztény mivoltát. Ezért a bíró meg-
ostoroztatta, majd a nyakára egy malomkö-
vet köttetett és az Enns folyó hídjáról a vízbe
dobatta. A legenda szerint az a római katona,
aki a hídról utánanézett, azonnal megvakult.

Egy szent életû asszony, Veronika, elte-
mettette Flórián földi maradványait, majd
templomot építtetett emlékére. 

A korabeli történet szerint Flórián ifjú korá-
ban imádságával megmentett egy égõ házat,
ezután lépett Szent Lõrinc diakónus vértanú –
mint a tûzvész ellen védõ szent – helyébe, és
lett a tüzes mesterségek, a kéményseprõk, a
fazekasok, a pékek, a serfõzõk és a kovácsok
védõszentje. (Folytatás a 2. oldalon.)
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Bejegyezte a Balassagyarmati Törvényszék 
a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóságot

(Folytatás az 1. oldalról)
Szent Flórián bátorsága, hivatástudata, ke-

resztény hitvallása a ma tûzoltói számára is
példakép lehet!

A Pásztói Hírlap legutóbbi számában arról
tudósítottuk az olvasókat, hogy az önkor-
mányzat képviselõ-testülete 2012. március 29-i
ülésén úgy döntött, hogy az önkéntes tûzoltó-
ság április 1-tõl önkormányzati tûzoltósággá
alakul át. Idõközben a rendkívül száraz idõjá-
rás miatt a pásztói tûzoltóknak 2012-ben 163
alkalommal kellett tûz vagy egyéb kárese-
ménynél beavatkozniuk!

A jogszabályi változások miatt az önkor-
mányzati tûzoltóság 2012. május 1-jét követõ-
en elveszítette a korábban 15 településre kiter-
jedõ mûködési területét, ahová mint elsõdlege-
sen beavatkozó tûzoltóegységnek vonulnia
kellett. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy
a pásztói tûzoltók nem vonulnak az elkövetke-
zendõ idõszakban a tüzek eloltására, a balese-
tet szenvedõ állampolgárok mentésére. Ennek
a feltétele a tûzvédelmi törvény rendelkezései
alapján az, hogy a székhely település hivatásos
tûzoltóságával együttmûködési megállapodást
kellett kötnie a Pásztói Önkormányzati Tûzol-
tóságnak. 

Örömmel tájékoztathatjuk olvasóinkat,
hogy április 27-én az önkormányzati tûzoltó-
ság elnöke, Sisák Imre, valamint Antal István
tûzoltó alezredes, katasztrófavédelmi kiren-
deltségvezetõ és Bozó István Krisztián tûzoltó
százados, a Salgótarjáni Hivatásos Tûzoltóság

parancsnoka aláírta azt az együttmûködési
megállapodást, amelyet Berecz György tûzoltó
alezredes, a Nógrád megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság vezetõje is jóváhagyott. Ennek

következtében továbbra is a Pásztói Önkor-
mányzati Tûzoltóság az elsõdlegesen beavat-
kozó egység, szükséges esetekben Pásztó,
Hasznos, Mátrakeresztes, Mátraszõlõs,
Mátraverebély, Sámsonháza, Tar, Alsótold,
Felsõtold, Cserhátszentiván, Garáb, Csécse,
Ecseg, Jobbágyi, Kozárd, Szarvasgede és Szur-
dokpüspöki települések esetében. 

Az együttmûködési megállapodás megköté-
sének alapvetõ feltétele volt, hogy a Pásztói Ön-
kéntes Tûzoltóság közgyûlése kérje a Balassa-
gyarmati Törvényszéktõl önkormányzati tûz-
oltósággá történõ átalakulás bejegyzését. A
közgyûlés 2012. április 25-én meghozta a
szükséges döntéseket és a megfelelõ doku-
mentumok megküldése után a Balassagyarma-

ti Törvényszék a szükséges változásokat 2012.
május 15-én bejegyezte.

Fontos kérdés az is, hogy a továbbfejlõdés le-
hetõsége biztosított-e a Pásztói tûzoltóságot il-
letõen? Az önkormányzati képviselõ-testület
döntésének megfelelõen Sisák Imre polgár-
mester 2012. április 16-án találkozott dr.
Bakondi György tûzoltó altábornaggyal a Bel-
ügyminisztérium Országos Katasztrófavédel-
mi Fõigazgatóság fõigazgatójával.  A tárgyalá-
sok azt célozták, hogy 2013. január 1-vel Pász-
tón önálló városi hivatásos tûzoltó parancsnok-
ság jöjjön létre. A fõigazgató úr erre jó lehetõ-
séget lát, ennek megfelelõen a fõigazgatóság
szakemberei már április 21-én személyes el-
lenõrzést végeztek a Pásztói Önkormányzati
Tûzoltóságon és igen jó tapasztalatokkal tá-
voztak. Jelenleg a megállapításokról készült
dokumentumot várják Pásztón, hogy eleget
tudjanak tenni a 2013. január 1-jei változások-
hoz szükséges feltételeknek. 

Amint megtudtuk a tûzoltóság 105-ös se-
gélyhívó száma már a megyei katasztrófavé-
delmi igazgatóságra fut be 2012. április 1-jétõl
és onnan riasztják szükség esetén a pásztói
tûzoltókat. Továbbra is lehetõsége van a lakos-
ságnak a közvetlen kapcsolat megteremtésére
tûz és káresemények esetén a 06/32-460-886-
os telefonszámon.

Örömmel nyugtázhatjuk, hogy Szent Flóri-
án pásztói katonái továbbra is mindent meg-
tesznek életük és testi épségük kockáztatásával
embertársaik védelméért!

A márciusi testületi ülésen Vida
Ottó Kolos rendõr alezredes, a vá-
rosi kapitányság vezetõje tájékoz-
tatást adott Pásztó és a mûködési
terület közbiztonsági helyzetérõl.
Azzal kezdte: a fõ cél, hogy lakó-
környezetünket a lehetõ legbiz-
tonságosabb legyen. A kapitány-
ság ez irányú munkáját a kistér-
ségben megtartott lakossági fóru-
mok tapasztalatai alapján a jövõ-
ben megpróbálják még jobbá ten-
ni.

Örömteli eredmény, hogy a me-
gyében az elmúlt évben a pásztói
kapitányság mûködése bizonyult
a legeredményesebbnek. Elmond-
ta, hogy minden kapitányságnak
fel kell mérnie a problémás telepü-
léseket és ezeket célzottan is a
bûnmegelõzést szolgáló intézke-
désekkel kell figyelemmel kísérni.
Ebben a kapitányság partnere a
polgároknak.

Az alezredes úr szólt arról, hogy
a lakosságnak is mindent meg kell
tennie a saját biztonsága érdeké-
ben – meglepõen sokszor tapasz-
talnak gondatlan magatartást, pél-
dául amikor valaki nyitva hagyja a
kaput, vagy az asztalon tartja a

pénzét, miközben kimegy a kert
végébe dolgozni.

Az utóbbi idõben elszaporodott
trükkös tolvajokról elmondta,
hogy meg kell jegyezni: a szolgál-
tatók nem hozzák, hanem viszik a
pénzt, a lakosság felvilágosítása is
fontos ezen a téren. Megelõzés
szempontjából a készenléti rend-
õrség szerepe igen jelentõs, de
egyelõre nem lehet létszámbõví-
téssel dicsekedni. A pásztói kapi-
tányság a megyei és az országos
vezetéstõl 26 fõ alkalmazására vo-
natkozó fejlesztést kért – arra ígé-
retet kaptak, hogy amennyiben a
lehetõségek adottak lesznek, ezt a
létszámot meg is kapja a város.
Ami a pillanatnyi helyzetet illeti,
azért a jelenlegi létszámmal is el
tudják látni a szolgálatot.

Az eredményekrõl Vida Ottó
Kolos elmondta: a nyomozási
eredményességi mutatók 50 szá-
zalék felettiek, amióta Pásztón
szolgál. A megye ezen a területen
az országban az elsõk között van,
a pásztói kapitányság pedig a har-

madik helyen áll a hat nógrádi ka-
pitányság között.

Ami a kábítószeres bûncselek-
ményeket illeti, a terjesztõ, a ter-
mesztõ, az értékesítõ felkutatása
felé mozdult el a rendõrség az el-
múlt idõszakban, több ilyen jog-
sértést is megvizsgálva. A rablások
száma 12-rõl nullára csökkent a
városban – az erõszakos cselek-
ményeket jelentõs mértékben si-
került csökkenteni. A vagyon elle-
ni bûncselekmények száma is
mintegy harmadával apadt Pász-
tón, ez a szép eredmény igen je-
lentõs mértékben a térfigyelõ ka-
meráknak köszönhetõ. A tetten-
érések száma 28-ról 95-re növeke-
dett az elõzõ évhez képest – ez is
csak a saját állomány esetében, a
készenléti rendõrség statisztikáját
ugyanis külön kezelik.

A kapitány úr a célok és a fel-
adatok között fogalmazta meg a
vagyon elleni bûncselekmények,
lopások számának csökkentését, a
lakosság biztonságérzetének javí-
tását, kiemelt figyelmet fordítva a

kistelepüléseken élõkre. A jövõ-
ben azt is szem elõtt kívánják tar-
tani, hogy mi irritálja a legjobban
a lakosságot?

Az önkormányzatokkal, a társ-
szervekkel való együttmûködést
Vida Ottó Kolos jónak ítélte, akár-
csak az állampolgárok bevonásá-

nak mértékét. A jövõben is cél lesz
a jogkövetõ magatartás erõsítése.
A szellemiség jellemzõjeként em-
lítette, hogy „emberek maradjunk
az intézkedések során is”.

A rendõrkapitányi beszámolót
képviselõ-testület egyhangúlag el-
fogadta.                                    F. Z.

Városunk közbiztonság helyzete
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A Start munkaprogram
eredményes pályázatát kö-
vetõen 2012. március 1-tõl
november 30-ig 118 fõ foglal-
koztatását kezdhette meg a
város önkormányzata. A
dolgozók személyi juttatása-
inak, járulékainak és a fog-
lalkoztatáshoz szükséges
eszközöknek a beszerzésére
száz százalékos, csaknem
111 millió forintos állami tá-
mogatás érkezett.

A programban alapvetõ
cél az önkormányzat tulaj-
donában lévõ bel- és külterü-
leti vízelvezetõ árkok takarí-
tása és az illegális hulladékle-
rakó helyek felszámolása. 

*
A Pásztói Hírlap legutóbbi

számában beszámoltunk a
Polytechnik Kft. háza táján
várható változásokról. A
tényfeltáró oknyomozás
részleteit követõen úgy tû-
nik, hogy pozitív változás
következhet: 2012. április
23-án Pásztón Sisák Imre
polgármester tárgyalást foly-
tatott Leo Schirnhofer úrral,
a kft. tulajdonosával és
Pritsch Szilvia asszonnyal, a
kft. magyar ügyvezetõjével.
A korábban Ózdra tervezett
beruházás Pásztón történõ
megvalósításáról is szó esett,
és megtekintették a fejlesztés
lehetséges helyszínét is. A
tulajdonos a tárgyalások zá-

rásaként jelezte, hogy a ter-
vezett beruházás megvalósí-
tásához szükséges közmû-
igényeket mielõbb megküldi
az önkormányzat számára.
Sisák Imre polgármester la-
punk kérdésére elmondta: a
város mindent megtesz a
munkahelyek megtartása és
a lehetséges új beruházás
megvalósítása érdekében. 

*
Kedvezõ hír, hogy a belga

tulajdonú SIC Hungary Kft.
az elmúlt idõszakban több
jelentõs európai konszern-
nel is eredményes tárgyalá-
sokat folytatott, ami napja-
ink gazdasági válsága köze-
pette rendkívül jelentõs ter-
melésfelfutást eredménye-
zett. Pozitív változás, hogy
az elmúlt egy hónapban 55
fõrõl 67-re nõtt az alkalma-
zotti létszám és további fog-
lalkoztatás bõvítéssel szá-
molnak.

Ehhez kapcsolódó hír,
hogy 2012. április 13-án
Pásztóra látogatott Johan
Indekeu úr, Belgium buda-
pesti nagykövete, Ránky
Edith asszony, gazdasági és
kereskedelmi attasé, a Val-
lon és Brüsszeli Régió gaz-
dasági képviselõje és Björn
Brandt úr, a Tungsram-
Schréder Zrt. vezérigazgató-
ja. A delegáció látogatást tett
a Mikszáth Kálmán Gimná-

zium és Postaforgalmi
Szakközépiskola magyar-
francia kéttannyelvû tago-
zatán, valamint a SIC Hun-
gary Kft. telephelyén. A ta-
lálkozón részt vett Sisák Im-
re, Pásztó város polgármes-
tere is. A nagykövet úr, a ke-
reskedelmi attasé asszony,
valamint a vezérigazgató úr
arról tájékoztatta Sisák Imre
polgármestert: lehetõséget
látnak arra, hogy a fõbb val-
lon pólusokat és klassztere-
ket bemutató anyagokat el-
küldjék, a Pásztó számára
lehetséges újabb befektetõk
megszerzése érdekében. A
nagykövet és a polgármes-
ter tárgyalt egy budapesti és
egy újabb pásztói találkozás
lehetõségérõl is. 

*
Április 18-án a Miniszter-

elnökség budapesti, Nagy-
sándor József utcai székhá-
zában dr. Becsey Zsolt mi-
niszterelnöki megbízottal,
valamint Péter Lászlóval, a
Nemzeti Külgazdasági Hi-
vatal tanácsadójával folyta-
tott tárgyalást Sulyok Krisz-
tina asszony, az EGLO Ma-
gyarország Kft. ügyvezetõ-
je, Bíró Márk országgyûlési
képviselõ és Sisák Imre pol-
gármester az EGLO Ma-
gyarország Kft. lehetséges
pásztói fejlesztési elképze-
léseirõl.

Pályázat
Pásztó Város Önkormányzata 2012. ápri-

lis 30-án önhibáján kívül hátrányos helyzet-
ben lévõ önkormányzati támogatás iránti
kérelmet nyújtott be a Belügy- és Nemzet-
gazdasági Minisztériumhoz. A kért támoga-
tás összege 147 millió 856 ezer forint. A pá-
lyázat elbírálására várhatóan június hónap-
ban kerül sor. Pozitív döntés esetén a támo-
gatás az önkormányzat hiányának csök-
kentésére, valamint alapfeladatai ellátásá-
hoz használható fel.

Pályázat az óvoda 
épületének felújítására

Pásztó Város Önkormányzata a 4/2012.
(III.1) BM rendelet szerinti, az önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
téshez kapcsolódó támogatás igénybevé-
telére pályázatot nyújtott be a Madách úti
Százszorszép tagóvoda épületének felújí-
tására.

A tervezett beruházás költsége 29 mil-
lió 213 ezer 592 forint, amelyhez az ön-
kormányzat 5 millió 843 ezer forint ön-
erõt vállalt, az igényelt támogatás összege
23 millió 370 ezer 592 forint. 

Pályázat keretében tervezzük az összes
külsõ nyílászáró cseréjét (73 darab), a
homlokzati fal hõszigetelését 10 centimé-
ter vastag hõszigetelõ lemezzel, a vizes-
blokk vízgépészeti- és burkolat-felújítását.
Az épület által körbezárt udvar burkolásá-
val tornahelyiség kialakítását tervezzük.

A kiírás értelmében a beadott pályázat-
ról a miniszter 2012. 05. 31-ig dönt. Ked-
vezõ döntés esetén jelentõsen javulnának
az igényes oktatási- nevelési munka ellá-
tásának körülményei.

Munkahelyteremtés a jövő alapja!

Állami tulajdonban a Margit Kórház
A Magyar Országgyûlés dön-

tésének megfelelõen 2012. má-
jus 1-jén a Margit Kórház ingó
és ingatlan vagyona a Magyar
Állam tulajdonába került. Az át-
adás-átvétellel kapcsolatos fel-

adatokról tartott tájékoztatót az
önkormányzat és a kórház fele-
lõs munkatársainak 2012. má-
jus 10-én az Egészségügyi Szak-
államtitkárságon dr. Deczky
Zoltán, a GYEMSZI munkatársa,

aki egyben az illetékes TESZK
vezetõje is. Forma 1-es gyorsa-
ságot produkálva 2012. május
18-ig – az önkormányzat és az
illetékes állami szervek között
az átadás-átvételrõl megköten-

dõ megállapodáshoz – kellett
teljes körû kimutatást készíteni
az átadandó vagyonról a mun-
katársaknak. Korábban már
köztudott volt, sajnos most már
egészen biztos a hír, hogy a
több mint 3 milliárd forintos ön-
kormányzati vagyon mindenfé-
le kártalanítás nélkül kerül át ál-
lami tulajdonba. A 20 aktív bel-
gyógyászati ágy leépítése várha-
tóan 2012. július 1-jével történik
meg. Sisák Imre polgármester
meghívására 2012. március 30-
án a Margit Kórházban járt dr.
Cserháti Péter  egészségpolitiká-
ért felelõs helyettes államtitkár,
akivel a kórház állami tulajdon-
ba kerülése utáni jövõképrõl tár-
gyalt az önkormányzat és a kór-
ház vezetése, Bíró Márk és
Becsó Zsolt országgyûlési kép-
viselõk társaságában.
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Emelkedik 
a hulladékszállítás díja

Ugyancsak fontos kérdés a
város pénzügyi helyzete: ez az
elmúlt idõszakban - a gazdasá-
gi válság országot és világot
egyaránt sújtó körülményei el-
lenére – a szigorú gazdálkodás-
nak köszönhetõen javult. A
polgármester úr reményét fe-
jezte ki, hogy ugyanilyen pozi-
tív mérlegrõl számolhat be a
következõ alkalommal is,
egyúttal a város nevében meg-
köszönte mindenkinek, aki
tett valamit a kedvezõ változá-
sok érdekében.

Barna Tiborné képviselõ ki-
fejtette: a pályázati lehetõsége-
ket sikerült kihasználni az el-
múlt idõszakban, az intézmé-
nyek hathatós közremûködé-
sével. A képviselõk név szerin-
ti szavazással hét igen, egy tar-
tózkodó szavazattal elfogadták
a költségvetésrõl szóló beszá-
molót.

A 2012. évi hulladékgazdál-
kodásról szóló napirendi pont
tárgyalása során Robotka Ró-
bert, a Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. igazgatója el-
mondta: az eredetileg tervezett
kilenc százalékos hulladék-
szállítási díjemelésrõl szóló ha-
tározat meghozatala után, az
elmúlt év végén, a parlament
befagyasztotta az árakat, csak
az áfa emelését lehetett végre-
hajtani. Április 15-tõl viszont
újra lehetõség nyílik az árak
módosítására, ezért hét száza-
lékos emelést javasolt.

Sisák Imre válaszában kifej-
tette, hogy az üzemanyagárak
emelkedését semmilyen mó-
don nem lehet ellentételezni a
lakossági hulladékszállításban.
A parlament a korábbi tonnán-
kénti 6000 forintos hulladékár-
talmatlanítási adót is a duplájá-
ra fogja emelni. Ez ugyan a
hulladéklerakókat sújtja majd,
de az is biztos, hogy tovább
fogják majd hárítani a lakos-
ságra és a vállalkozásokra. Vi-
szont ez után már 2014-ig nem
lesz lehetõség a módosításra.

A vita során elhangzott,
hogy a lakosság terheit nem le-

het tovább növelni, de a Város-
gazdálkodási Nonprofit Kft.
csõdbe juttatása sem lehet cél.
Volek György alpolgármester
elmondta: a városért és a cé-
gért is felelõsséget érez, azzal
is tisztában van, hogy a lakos-
ság teherbíró képessége véges.
Arra nincs remény, hogy az
Euró árfolyamának csökkené-
se az üzemanyagárak zuhaná-
sát hozza magával. Tudomá-
sul kell venni, hogy a cég élet-
képessége érdekében meg kell
tenni a népszerûtlen lépéseket
is.

Hosszas vita után végül a
képviselõk elfogadták a hét
százalékos díjemelést.

Ezután egy érettségire felké-
szítõ magáncég ajánlatát hall-
gatták meg a képviselõk, ami
szerint a felnõttképzés része-
ként, helyi tanárok alkalmazá-
sával javítanák az arra vállalko-
zók munkapiaci esélyeit a ma-
gasabb végzettség megszerzé-
sével. Volek György alpolgár-
mester ezzel kapcsolatban ki-
fejtette: az önkormányzat nem
vállalhat olyan szerzõdést,
amire ráfizethet. Az elvet ma-
ximálisan támogatni tudja, de
csak úgy, hogy a város ne jár-
jon rosszul.

A testület végül késõbbre
halasztotta a döntést, hogy a
felmerülõ kérdéseket áttanul-
mányozva felmérjék: mibe ke-
rülhet egy ilyen jellegû oktatá-
si intézmény mûködése a
szükséges helyiségeket bérbe-
adó intézménynek?

Beszámoló hangzott el az
önkormányzathoz a VGÜ be-
hajthatatlannak minõsülõ kö-
veteléseinek leírásáról. A
könyvvizsgálói szakvélemény
szerint ez igen kis tételekbõl áll
össze, elhunyt, elköltözött,
nem fellelhetõ személyek ese-
tében és ilyen minden települé-
sen adódik.

Döntöttek ezután a közmû-
velõdési intézmény pályáza-
ton való részvételérõl, önkor-
mányzati bérlakás bérbeadá-
sáról is.                               F. Z.

Sisák Imre polgármester a legutóbbi ülésen a két testületi
közötti idõszak fontosabb eseményeirõl tartott tájékozta-
tást - tekintettel ezek fontosságára, a munkahelyteremtés
kérdéseirõl és esélyeirõl, a tûzoltóság helyzetérõl, a Mar-
git Kórház állami tulajdonba vételérõl, a fontosabb pályá-
zatokról - lapunk 1., 2. és 3. oldalán külön cikkeket talál-
nak olvasóink.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Pásztó Város Polgármestereként

Pásztó Városi Önkormányzat képvi-
selõ testülete nevében fordulok Önök-
höz.

Mindenki tapasztalja, érzékeli,
megéli a világban zajló válságot a sze-
rencsésebbek munkahelyükön, a ke-
vésbé szerencsések munkanélküli-
ként, a legrosszabb helyzetben lévõk
esetleg betegek is. Tapasztalható az is,
hogy önkormányzatunk pénzügyi
gazdálkodási nehézségekkel küzd. A
relatíve alacsony költségvetési volu-
ment jelentõs adósság terheli. Nagyon
jól tudja mindenki, hogy az adósság a
kedvezõtlen finanszírozási és infrast-
rukturális körülmények miatt a város
fejlesztése: út, híd, járda, közvilágítás,
ivóvíz, szennyvíz, gáz közmûvek va-
lamint intézményi infrastruktúra fej-
lesztése iskola, óvoda, kórház, mûve-
lõdési ház, szociális intézmények,
polgármesteri hivatal, valamint ezek
mûködtetése érdekében történt. 

Önkormányzatunk nem galop-
pírozta el magát felelõtlen kötvény ki-
bocsátással, vagy vállalkozói és banki
finanszírozású (PPP) uszoda vagy
sportlétesítmény fejlesztésével, ami-
rõl utólag kiderült volna, hogy gazda-
ságtalan!

A kormányzat elhatározott törek-
vése, hogy az európai uniós elvárá-
soknak megfelelve az ország gazdasá-
gát és költségvetési hiányát kordában
tartja.

Emiatt az önkormányzatoknak –
így nekünk is – nagyon korlátozott le-
hetõségeink lesznek.

Önkormányzatunknak is elsõdle-
ges célja, hogy adósságát csökkentse.
Ehhez kézenfekvõ megoldás lenne, ha
a gazdálkodó szervekre és a lakosság-
ra újabb adókat vetne ki. Ezt azonban
a legvégsõkig szeretnénk elkerülni, hi-
szen tudjuk, hogy e nélkül is komoly
terheket kell elviselni a gazdálkodó
szervezeteknek és a lakosságnak.

Ennek érdekében tisztelettel kér-
jük, hogy 

– Akinek elõírt és még meg nem fi-
zetett adó, szemétszállítási díj, vagy
víziközmû társulati tartozása van azt
fizesse be!

– Lakókörnyezetüket tartsák rend-
ben. Ne szemeteljenek. Az ingatla-
nuk elõtt a füvet vágják le, a sövénye-
ket és fákat nyessék, mert a városnak
erre nem lesz pénze és lehetõsége.
Olyan lesz a közvetlen környezetük,
amilyenné alakítják.

– A tömblakásos területeken a Vá-
rosgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft külön megállapodik a
lakóközösséggel.

Jó hír, hogy az ebek nyilvántartásá-
val megnövekedett hivatali feladatok
ellenére az önkormányzat nem terhe-
li az ebtulajdonosokat az ún. ebadó-
val.

Jó hír, hogy a Nemzetgazdasági
Minisztérium állásfoglalásával meg-
erõsítette azt, hogy a csatornahálózat
fejlesztése saját erõbõl befizetett hoz-
zájárulás után a 15 százalék visszaigé-
nyelhetõ.

Ennek módjáról és feltételeirõl min-
den érintett levélben értesítést kap.

Természetesen azok, akik nem fi-
zették be a hozzájárulást kötelesek
azt pótolni, hiszen az önkormányzat
több mint 90 millió Ft hitelkamatot fi-
zetett ki a felvett hitel után.

Ezen túlmenõen az Önök lakásta-
karék-pénztári befizetéseibõl kell
visszafizetni 254 millió forint hitelt
2012. októberében.

Tisztelt Pásztóiak!
A városközponti rehabilitáció kere-

tében bõvült, megújult városi piacon
öröm lesz árulni és vásárolni. 

Aki teheti, termeljen zöldséget,
gyümölcsöt és egyéb piaci árusítású
terméket. Aki vásárol - kezdje a pia-
con, és csak azért menjen boltba,
amit a piacon nem kapott meg. Le-
gyen a város piaca a bevásárlás köz-
pontja minden nap!

Mind a szabad még eladatlan eláru-
sító csarnokok mind a szabad elárusí-
tó helyek kiváló lehetõséget biztosíta-
nak a piaci elárusításnak és vásárlás-
nak.

Sisák Imre
polgármester



A további mederrendezési
munkák elvégzésére az önkor-
mányzatnak lehetõsége nyílt az
ÉMOP-2010-3.2.1/F jelû helyi és
térségi jelentõségû vízvédelmi
rendszerek rekonstrukciója cí-
mû pályázat benyújtására, 100
százalékos támogatás mellett. A
mederrendezés célja a Kövicses-
patak Dobó út 19-38. házszámú
ingatlanok közötti szakaszának
rendezése, rézsûburkolással.

A pályázathoz szükséges
megvalósíthatósági tanulmányt
a KRF. Észak- magyarországi Re-
gionális Fejlesztési Zrt, a vízjogi
létesítési engedélyezési tervdo-

kumentációt a Márkus és Társai
Kft. elkészítette, így 2011. márci-
us végén a Pásztói Polgármesteri
Hivatal Fõmérnöksége által ké-
szített pályázatot benyújthattuk
a NORDA Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft.
közremûködõ szervezethez
Miskolcra.

A hiánypótlás teljesítése után
a pályázatot 13 millió 875 ezer
75 forint költségcsökkentéssel,
86 millió 89 ezer 925 forint ösz-
szegû támogatásra érdemesnek
ítélték. Az értesítés után szerzõ-
dést kötöttünk a tervezõvel a ki-
viteli tervek elkészítésére és a
beruházás lebonyolítására a
Syntron Mérnöki Iroda Kft-vel.

A támogatási szerzõdés meg-
kötéséhez szükséges dokumen-
tumok elkészítése és a patakhoz

szükséges ingatlanrészek adás-
vétellel való megszerzése után a
támogatási szerzõdést 2011. de-
cember 23-án aláírták.

A mederrendezés tartalmazza
az önkormányzat 2010-ben a
Dobó úti híd alvízi oldalán út és
partfal helyreállítására a Belügy-
minisztériumhoz benyújtott, tá-
mogatott pályázatban szereplõ
mederszakaszt is, ezért e támo-
gatásról lemondtunk.

A lebonyolító közbeszerzési
szakértõje közremûködésével
közbeszerzéssel kiválasztottuk a
kivitelezõt, Pusztai Gábor pász-
tói vállalkozót, így a május 9-én

megkötött kivitelezési szerzõ-
déssel és a munkaterület átadás-
sal megkezdõdött a pályázat
megvalósítása.

A NORDA Közremûködõ
Szervezetnek (KSZ) évelején be-
jelentettük az önkormányzat és
hivatala gazdálkodásának szét-
választása miatt megváltozott
törzsszámot és adószámot.

Az elõkészítési költségek (ter-
vezés, megvalósíthatósági tanul-
mány, ingatlanvásárlás) utófi-
nanszírozású kifizetési igénylé-
sét benyújtottuk és a kiírt hiány-
pótlást teljesítettük.

A vállalkozói szerzõdés alap-
ján a kivitelezõt illetõ 25 száza-
lék elõleget szállítói finanszíro-
zással megigényeltük (szállítói
finanszírozásnál közvetlenül a
szállítónak, kivitelezõnek utal a
támogató).

A pályázat támogatója közre-
mûködõ szervezete értesítése
alapján a 27 százalékra változott
ÁFA többletköltségének igénylé-
sére lehetõségünk van az önkor-
mányzatnak 2012. május 31-ig
benyújtható támogatási szerzõ-
désmódosítás keretében.

A támogatási szerzõdésmódo-
sítás mellékleteit az adószám
változásnak és az ÁFA növeke-
désnek megfelelõen változatlan
69 millió 485 ezer 660 forint net-
tó költség mellett a projektme-
nedzsment kimunkálta, a még
szükséges árajánlatokat bekérte.
Az adószám változás miatt az
építési költséget terhelõ elszá-
molható ÁFA-t most már az ön-
kormányzatnak kell közvetlenül
az adóhatóságnak megfizetni,
erre ÁFA elõleget igényelhet.

Az ÁFA változás, az önkor-
mányzat és hivatala gazdálkodá-
sának szétválasztása miatt meg-
változott adószámmal és törzs-
számmal, a lebonyolítóval a
szerzõdésmódosítást, illetve a
pályázat megvalósításához még
szükséges szerzõdéseket meg-
kötöttük.

A változatlan nettó pályázati
összeg tervezett bruttó költsége
87 millió 338 ezer 571 forint.

Így az ÁFA 2 százalékos növe-
kedése miatti, a pályázat bruttó
költsége 86 millió 89 ezer 925 fo-
rint feletti, 1 millió 248 ezer 646

forint többletköltség elszámolá-
sának lehetõsége megteremtésé-
hez, a többlet költség 100 száza-
lék támogatás igényeléséhez a
támogatási szerzõdés módosítá-
sa szükséges.

A 2010. május 15-16-i intenzív esõzések miatt megduzzadt
Kövicses patak Pásztó-Hasznos városrészen nagy károkat oko-
zott. Az önkormányzat a károk helyreállítására vis maior támo-
gatási kérelmet nyújtott be. A pályázatainkat a Belügyminiszté-
rium pozitív elbírálásban részesítette, csökkentett támogatási
összeg és mûszaki tartalom mellett. A helyreállítási munkák el-
végzése azonban csak részben biztosította a nagy vizek bizton-
ságos elvezetését.
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Megkezdődött a Kövicses-patak mederrendezése 
Hasznoson

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Bemutatkoztak a projektben

dolgozó mûvészeti csoportok és
vendég elõadók is színesítették a
programot. 

Különben a jeles napon a város-
ban járt maga I. Ferenc József õfel-
sége, Isten kegyelmébõl Ausztria
császára, Magyarország apostoli
királya, (stb.) Sissy királynéval
együtt, az április 29-i hagyomány-
õrzõ városnapon! Az uralkodó és
felesége – népes kísérettel – sétát
tett a városközpontban, majd a
romkertben zárta programját. I.
Ferenc József végig elegáns inte-
getéssel üdvözölte a köszöntésére
felsorakozó úri közönséget. A né-
zelõdõk megcsodálhatták az ud-
vartartás gyönyörû, békebeli ru-
hába öltözött hölgyeit, egyenru-
hás vitézeit, a népviseletes felvo-
nulókat – valamennyi korosztály-
ból, kezdve az óvodásokkal.

A romkerti ünnepség – az ural-
kodói pár részvétele mellett – Sisák
Imre beszédével kezdõdött. A pol-
gármester úr elõször köszöntötte
a felséges urakat és a vendégeket,
majd kifejtette, hogy az 1848-ban
hatalomra került I. Ferenc Józsefet
csak a kiegyezés után, 1867-ben
koronázták magyar királlyá, úgy-
hogy hazánk trónján csak 49 évet
ült; ennek köszönhetõen a városi
kiváltságokat adományozó Lu-
xemburgi Zsigmond – uralkodott
1387-tõl 1437-ig – éppen egy esz-
tendõvel megelõzi õt. Szólt ezután
a város történelmének fontosabb
eseményeirõl, arról, hogy az Ár-
pád-ház kihalását követõ zûrzava-
ros idõszakban, 1303-ban Pásztón
õrizték a Szent Koronát, és ugyan-
csak mérföldkõ volt a városi cím

elnyerése 1407-ben. Sisák Imre
ezek után kifejtette: bízik benne,
hogy a rendezvény témaköréhez
hasonlóan az elõttünk álló idõk is
végre a boldog békeévek jegyében
telnek majd. Végül köszönetet
mondott mindazoknak, akik a
rendezvényt bármi módon támo-
gatták, munkájukkal, részvételük-
kel segítették.

A programban a gyerekek a
Sissy legügyesebb bajnoka címért
hadijáték részesei lehettek, a
„Mûvház körei” projekt munka-
társainak részvételével képzõmû-
vészeti foglalkozás és békebeli vi-
dámpark, felléptek a pásztói óvo-
dások,  a Rajeczki Benjamin Zene-
iskola növendékei, a Pesti Magyar
Operett Színpad mûvészei. A
résztvevõk apraja-nagyja jól szó-
rakozott a bábelõadáson Vitéz
László kalandjain. Volt még emel-
lett fõzõverseny és kirakodóvásár,
népi játékok és sétakocsikázás is.

A Teleki László Városi Könyvtár
gyermekrészlege Székelyföldi
mondák és mesék címmel hirde-
tett meg kistérségi  mondamesélõ
találkozót  2-4. osztályos gyerme-
kek részére: harminc kisdiák küld-
te el nevezését a városi könyvtár-
ban 2012 április 26-án megrende-
zett versenyre. A
Pásztói Dózsa
György Tagintéz-
mény és Gárdonyi
Géza Tagintéz-
mény tanulóin kí-
vül a kistérségbõl a
csécsei, a héhalmi
és a mátraverebé-
lyi általános iskola
diákjai vettek részt
a találkozón.

Díjazottak a 2. osztályos kor-
csoportban: elsõ lett Szécsényi
István Balázs (Dózsa György  Tag-
intézmény,  Pásztó), második
Lõrik Lili Csenge (Gárdonyi Géza
Tagintézmény, Pásztó), harmadik
Horváth Polett, (Dózsa tagintéz-
mény).

Díjazottak a 3- 4. osztályos
korcsoportban: elsõ helyezett lett
Schmidt Boglárka (Fráter Erzsébet
Általános Iskola, Csécse). Második
helyezettek: Gortva István (Gárdo-
nyi tagintézmény), Király Bálint
(Dózsa tagintézmény). Harmadik
lett Kovács Lõrinc (Héhalmi Általá-
nos Iskola) és Hárskúti Dávid
(Gárdonyi tagintézmény). Külön-
díjat kapott Sevelya Virág (Gárdo-
nyi tagintézmény).

TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0023
„A Mûvház körei - A pásztói Tele-
ki László Városi Könyvtár és Mû-
velõdési Központ az életen át tartó
tanulás szolgálatában” címû pá-
lyázat mûvészet szakköreihez
kapcsolódó pályázati kiírás díja-
zottjai, képzõmûvészeti pályázat:

Óvodások és az általános isko-
lák 1-2 osztályosai: Elsõ:
Meggyesi Aliz, második: Szécsé-
nyi Zsófia, Holló Emese (mind-

hárman Dózsa).
Különdíj: Cseke
Gyõzõ Tamás
(Dózsa) és Tóth
Levente (Óvoda)

3-8 osztályo-
sok: elsõ lett  Antal
Sára (TLVKMK
egyéni tehetség-
gondozás; máso-
dik Szarvas Bian-
ka (TLVKMK tûz-

zománc szakkör), harmadik Kele-
men Áron (Gárdonyi). Különdíj:
Schmidt Boglárka (Csécse) Kövesi
Fanni (Gárdonyi), Farkas Bálint
(Csécse).

Középiskolások: Elsõ lett Tóth
Krisztina, második Kozma Gabri-
ella, harmadik Pécsi Péter. (Mind-
hárman Mikszáth Kálmán Gim-
názium)

A pályázaton pásztói, csécsei fi-
atalok vettek részt, összesen kö-
rülbelül százan. Számos gyönyö-
rû alkotás közül választott a nehéz
helyzetben lévõ zsûri.

A városnapi fõzõverseny díja-
zottjai valamennyien elsõ helye-
zettek lettek: a Muzslai Fakanál-
forgatók I.,  a Muzslai Fakanálfor-
gatók II., a Nõk a Szebb Jövõért
Egyesület, az LMP, a VaJo Glass,
valamint Papp Ádám és csapata
vett részt a megmérettetésen.

V. Múltidézõ  Zsigmond Nap
támogatói és együttmûködõ
partnerei: NFÜ, Pásztó Város Ön-
kormányzata, SODEXO Kft., Tele-
ki László Városi Könyvtár és Mû-
velõdési Központ, Pásztó Város
Önkormányzat Óvodája,  Pásztó
Város Általános Iskolája, Rajeczky
Benjamin Mûvészeti Iskola taná-
rai és diákjai, Pásztói Múzeum,
Polgárõrség, Rendõrkapitányság,
Városgazdálkodási Kft, Kistérségi
Közkincs Kerekasztal, Nõk a
Szebb Jövõért Egyesület, Palóc
Helyismereti Klub, Pásztói Hírlap,
Városi TV, Muzsla és Apraja
Néptáncegyüttesek, MI Színjátszó
csoport, Premier Színpad, egyéni
felvonulók, közremûködõk, segí-
tõk.

Városnap a boldog békeidők jegyében
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Mindennapjaink egyik legter-
mészetesebb mozdulata, hogy
kinyitjuk a csapot és teletöltjük
poharunkat ivóvízzel és egy jót
kortyolunk belõle. De gondol-
tunk már arra, hogy vajon hány
és hány embernek nem adatik
ez meg, hogy embertársaink
közül hányan nélkülözik a tisz-
ta ivóvizet, amely életünk és
egészségünk legfontosabb ele-
me?

A víz az emberiség egyik leg-
fontosabb és legnagyobb ve-
szélynek kitett tápláléka. A min-
dennapokban azonban nem
gondolunk arra, hogy elfogyhat,
elapadhat. Néhány berögzõdött
mozdulat, szokás megváltozta-
tásával hihetetlenül sokat tehe-
tünk a körülöttünk levõ világ kí-
mélése érdekében. A gyerekek-
nek már óvodás korban elkez-
dik tanítani a víz fontosságát,
jelentõségét, felhasználási lehe-
tõségeit, melyre kiváló lehetõsé-
get nyújt március 22-e, a víz vi-
lágnapja. 

Mindezekhez nagyon kiváló
oktató- és nevelõközösség a
Hétpettyes tagóvoda, ahol a
gyermekek számos formában
és módszer segítségével ismer-

kedhetnek a vízzel. A víz talán
az egyik legkedvesebb játéka a
kicsi gyermeknek, ezért is na-
gyon jó kezdeményezés a Hét-
pettyes Tagóvoda részérõl a
már hagyományosan évente ki-
írt alkotói pályázat. A pályázat
célja, hogy a gyermekek a szü-
leikkel, a családdal együtt ké-
szítsék el saját vízi jármûveiket,
amely kiállítás formájában,
mind a Hétpettyes Tagóvodá-
ban, mind idén elsõ alkalommal
a Pásztói Múzeumban is megte-
kinthetõvé vált. 

A pályázatra rengeteg szebb-
nél szebb és kreatívabb alkotás
érkezett, amelyet a Pásztói Mú-
zeumban megrendezésre került
kiállítás megnyitón értékes dí-
jakkal jutalmaztak a Múzeum
és az Óvoda munkatársai.

Az alkotók: Bercsényi Anna és
apukája (Mókus csoport), Feke-
te Kitti és apukája (Pillangó cso-
port), Figura András és anyuká-
ja, Gyõri Mátyás és anyukája,
Molnár Levente és anyukája,
Kiss Vencel, (Csigabiga cso-
port), Hajnal Dávid és apukája,
Kanyó Gergõ és nagypapája, Ko-
vács Balázs és anyukája (Nyuszi
csoport).

A Víz Világnapja a múzeumban
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1382-ben Tar községben szü-
letett Tari László hevesi ispán fi-
aként. I. Lajos király felesége, Er-
zsébet, majd Zsigmond és An-
jou Mária udvarában nevelke-
dett. Kiváló oktatásban részesült
és korának nemeseihez képest
kimagasló mûveltségre tett
szert, tudott írni, olvasni és há-
rom nyelvet (latin, héber, görög)
beszélt. Egyetlen magánlevele
maradt ránk, amit bánáti roko-
naihoz intézett. Hiteles arckép
nem maradt fenn róla. Valószí-
nû, hogy a tari plébániatemplom
északi karéjának falán torzóként
(csak válltól lefelé) megmaradt,
karddal és vándorbottal ábrá-
zolt, térdeplõ alak õ lehet.

Meghatározó volt számára
Zsigmond 1401. április 28-
án történt elfogatása, ami-
kor egyedül õ szállt
szembe a király támadó-
ival. Ez a bátor és lovag-
hoz méltó kiállás kis híján az éle-
tébe került.

Az eseményt a Zsigmond által
kiállított 1405. november 24-én
kelt oklevél (Magyar Országos
levéltár DL 009107 és DL
006970) a következõképpen
örökítette meg.

„Hallja meg tehát a jelen nem-
zedék, s tudja meg a rá követke-
zõ, hogy midõn országunk né-
mely fõpapjai és mágnásai
szembefordultak velünk, és meg-
feledkeztek ama kegyes és bõke-
zû adományokról, amelyekben
adakozó jobbunk részesítette
õket, személyünkre kezet emel-
tek, hogy elfogjanak és törvény-
telen szándékukat bûnös módon
megvalósítsák, egyedül Lõrinc,
az igazság bajnoka, a kiválasz-
tott vitéz úgy szégyenítette meg
õket, ahogy tudta, miközben,
többi kísérõnk szinte mind ellen-
séges érzelmeket tápláltak elle-
nünk. Ám miközben irigyeink
csapatának közepette forgoló-
dott, egyedül saját karjának ere-
jével küzdve sokak ellen, a kar-
dok sokaságának erejét egy em-
ber vitézsége visszaverni nem
tudta, s ezért – ó, fájdalom – mi-
dõn már fogságba estünk s bék-
lyóba verettünk, a szemünk lát-
tára testén öt oly súlyos sebet
kapott, hogy egy is elegendõ lett

volna élete kioltására. Egyik se-
be azonban, amely kettéhasított
orra hegyén volt látható, még
most is felismerhetõ, és az is ma-
rad egészen élete végéig.”

Csodával határos (és komoly
költségekbe ke-

rülõ) gyógy-

ulása, valamint Zsigmond sza-
badulása után jelentõs udvari
tisztségeket látott el: 1405-ben
királyi pincemester, 1405-tõl
1407-ig honti és nógrádi fõispán,
1407-tõl 1409-ig királyi pohár-
nok és fõasztalnok mester, 1408-
ban királynéi fõasztalnok-mes-
ter és fõsáfár. Ezen tisztségeket
azonban nem birtokainak gya-
rapítására használta fel, hanem
1408-ban útlevelet kért és kapott
királyától, majd 1409-ben neki-
vágott emlékezetes zarándokút-
jának. 

A középkori emberek általá-
ban nem a világlátás (a mai ér-
telembe vett turizmus) kedvé-
ért vállalkoztak hosszú, veszé-
lyes és fizikailag is megerõltetõ
utazásokra, hanem vallási
szükségletbõl és a bûnbocsánat
elnyeréséért. A középkori át-
lagnál jóval mûveltebb Tari Lõ-
rinc esetében azonban joggal
feltételezhetõ, hogy a hitbéli
megerõsödés mellett a világ
csodálatos dolgainak meglátása
is lényeges indíték volt. Errõl
maga vallott 1411-ben az íror-
szági Dublinban Jacobus
Yonge királyi jegyzõ elõtt.

Az utazás pontos útvonala
600 év távlatából már nehezen
rekonstruálható. Vannak azon-
ban a források által említett biz-
tos, vagy erõsen valószínû tám-
pontok.

Pádua: Középkori egyetemi
város (akkor sok magyar diák-
kal). Szent Antal kegyhelye.

Bari: Szent Miklós kegyhelye.
1350-ben Nagy Lajos királyunk
is meglátogatta.

Velence: A gazdag kereskedõ-
város, akkor a mediterrán térség
tengeri kereskedelmének és a
szentföldi zarándoklatoknak a fõ
lebonyolítója volt. Feltételezhe-
tõ, hogy Lõrincünk velencei ha-
jón utazott a Közel-Kelet felé,
eközben kikötött Krétán és Cip-
ruson is. Utóbbira utal a ciprusi
kardrend jelvénye, melyet a tari
plébániatemplomban látható
családi címerbe is belefoglalt.

Nincs biztos adat arra nézve,
hogy Jeruzsálemben és a Szent
Földön megfordult-e, de akkori-

ban egy európai zarán-
dok számára ez „kötele-

zõ program” volt. A
források szerint
megfordult az Euf-
rátesz-völgyében
fekvõ Edesszában,

így a szent várost aligha hagy-
hatta ki.

Az oszmán hódoltság elõtt
rendszeresen jártak magyar za-
rándokok Palesztinában. A fel-
jegyzések szerint szárazföldön
három hónapig tartott az út. Ten-
geren ezt szerencsés esetben két
hónapra lehetett rövidíteni.

Az utazás nyugat-európai ré-
szében biztos szakasz a francia-

országi Ostabatból az észak spa-
nyolországi Santiago de
Compostelába (Szent Jakab sír-
jához) vezetõ út. Ezt a 800 kilo-
méter hosszú gyalogos zarán-
dokutat ma is sokan megteszik.

Észak-Spanyolországból is-
mét tengeri úton jutott Lõrinc Ír-
országba, hogy alászállhasson a
Donegal tartományban fekvõ
Szent Patrik barlangba. A kö-
zépkori magyar irodalom ennek
révén adta neki a „pokoljáró”
melléknevet.

A barlangban látott víziói kö-
zül a legismertebb, miszerint lát-
ta volna szeretett uralkodóját
egy tüzes kádban égni. A kortár-
sak szerint ez egyértelmûen
Zsigmond szabados életstílusá-
nak és a szebbik nemhez való vi-
szonyának a következménye. A
történelmi pletyka szerint Zsig-
mond Tari Lõrinc beszámolója
után kezdte építeni Budán a
Zsigmond kápolnát.

1411 decemberében Lõrinc
még Dublinban hajóra várt. A
források szerint a spanyolorszá-
gi Cadizban szállt partra és in-
nen kezdte zarándoklatának,
egész Nyugat-Európát átszelõ,
befejezõ szakaszát. Így legvaló-
színûbb, hogy 1412 tavaszán lát-
hatta meg újra szülõföldjét.

Tari Lõrinc, az utazó, az uralko-
dójához a legnehezebb helyzet-
ben is hû lovag, a mezõvárosi jog-
állás kijárója tiszteletére a Pásztói
Múzeum kollektívája rövidesen
egy kiállítással kíván megemlé-
kezni „Egy középkori lovag a Mát-
rából: Tartól Írországig” címmel.

A kiállítás elõkészítését sokan
segítették, ezúton is köszönet érte.

Tari Lõrinc sokunk számára ismerõs történelmi személyiség, hi-
szen Pásztó 1407-ben az õ közbenjárására kapta meg Zsigmond
királytól a mezõvárosi jogállást. Érdemes ugyanakkor részlete-
sebben is megismerni ennek a kiemelkedõ középkori egyéni-
ségnek a cselekedeteit, különös tekintettel 1409 és 1412 közötti
hosszú zarándokútjára, melynek során Európa és a Közel-Kelet
jelentõs részét bejárta. 

Hatszáz éve tért haza a „pokoljáró”

Kard és vándorbot: Tari Lõrinc
feltételezett töredékes portréja 
a tari plébániatemplom falán

Múzeumok Éjszakája
A Pásztói Múzeum idén is csatlakozik az országos rendez-

vénysorozathoz és megrendezi az oly sikeres nyári éjszakai
programjait a Múzeumok Éjszakáján, amely ebben az évben
2012. június 16-án, szombaton 18:00 órától vasárnap 01.00 óráig
várja az érdeklõdõket.

A programok:
l Középkori lovagi hétpróba, lovaggá avatás gyermekek 

részére
l Tari Lõrinc – Egy középkori lovag a Mátrából címû kiállítás

megnyitója
l Tari Lõrinc és a lovagkor – gyermek és ifjúsági alkotói pá-

lyázat díjátadója
l Történelmi játszóház
l Íjász bemutató
l Rejtély a Múzeumban, múzeumi barangolás
l Szent Iván éji tûzgyújtás és tûzugrás

A pontos idõpontokat és a részletes program leírásokat 
keressék a kihelyezett plakátjainkon!
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Kör, kör ki játszik népi játékok
a Mátra alján kistérségi óvodás
találkozó  2012. 04.28-án került
megrendezésre a Dózsa György
Tagiskola aulájában. A Dózsa
György Általános Iskola aulájá-
ban megrendezett programon a
Pásztói Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Elnökének köszöntõje és
az óvodavezetõ megnyitója után
együtt zenél a család, óvodás
gyermek és családtagok produk-
ciója következett. Ezután az
óvodai csoportok mutatkoztak
be, majd a Muzsla néptánc
együttes lépett fel, amit közös
táncház követett. A gyermekcso-
portok vendégül látása után „al-
koss velünk” címmel folytató-
dott a program a játszóházban, a
Bercsényi fazekas mûhely köz-
remûködésével.

A program célja: Az óvodás
gyermekek örömteli tevékenység-
ként élik meg a népi játékokat. A

helyi népi játékok mellett a gyer-
mekdalok, népdalok, népzene
hallgatása és néphagyományok
átélése több gyermeknek és csa-
ládnak jelent élvezetet, élményt. A
családok támogatják, aktív közre-
mûködõi a rendezvény szervezé-
sének, a néphagyományok, szo-
kások, a népi kultúra ápolásának.
A kistérségi alapítványok, intéz-
mények és családok összefogásá-
val a települések képviselete, a
szülõföld iránti érzések felkeltése
érzékelhetõvé válik. Ebben az év-
ben három tehetséges óvodás és
családja is bemutatkozik, együtt

zenél a család produkció kereté-
ben. Résztvevõ óvodák: Pásztó-
Százszorszép Óvoda, Hétpettyes
Óvoda, Szurdokpüspöki, Mátra-
szõlõs, Tar.

A Madarak és fák napján játé-
kos környezeti és honismereti
vetélkedõre a Százszorszép
Óvodában – óvodások és elsõ
osztályos iskolások részvételé-
vel – 2012. május 10-én került
sor. Az érkezõk fogadása és a re-
gisztráció után a Százszorszép
Óvodában és udvarán zajlott le a
rendezvény. A programban sze-
repelt emléknyomatok elhelye-
zése regisztrációs képen, a rajz-
pályázat munkáiból készült ki-
állítás megtekintése mellett
megtörtént a kiírt rajzpályázat
eredményhirdetése, a családok

honismereti  vetélkedõjének le-
zárása.

A „Kedvenc madaram” rajzpá-
lyázat és a „Fedezzük fel váro-
sunkat” játékos családi TOTO ki-
töltésének eredménye, jutalma-

zása is lezajlott. A környezeti ve-
télkedõn öt csapat (három óvo-
dás és két iskolás) vett részt. Öt
állomáson játékos feladatok -
komplex mûvéltségi próbatéte-
lek, empirikus próbálkozások
városunk madarairól, gondozási
hagyományokról – zajlottak. Így
játszunk tudományt címmel volt
természetismereti vetélkedõ, bá-
torságpróba, „kibújás vagy be-
bújás” címmel ügyességi játék a
színes ernyõ alatt, agyagozással
várta a gyerekeket a kis meste-
rek mûhelye, illetve búvárkod-
hattak az apróságok a képek és a
hangok között is.

A program célja: Pásztón élõ
óvodás gyermekek és családja
számára kiírt Fedezzük fel
Pásztót TOTO játékos feladatok-
kal teli kitöltésével nagyobb fi-
gyelem fordul városunk megis-
merésére, amellyel  a település-
hez és környezetéhez pozitív
érzelmi kötõdést alakítunk ki.
Változatos megtapasztalások
során több ismeretet szereznek
a szülõföldrõl, az ott élõ embe-
rekrõl, a helyi hagyományokról
és megtanulják ezek szeretetét.
Óvodások és iskolások között
megrendezett környezeti vetél-
kedõ az intézmények és alapít-
ványok, településen élõ mûvé-
szek és alkotók együttmûködé-
sét, közös célért történõ civil
összefogást eredményezi a
gyermekekért, a fenntartható
szemléletért.

Százszorszép Óvodásokért 
Alapítvány kuratóriuma

Ebben az évben is folytatjuk a változatos tehetségfejlesztõ prog-
ramok felkínálását az óvodás kisgyermekek részére, civil szer-
vezetek együttmûködésével a szülõföld felfedeztetésének és
megszerettetésének jegyében. Pásztó Óvodája Sikeresen teljesí-
tette az elmúlt évben a TÁMOP-3.4.4.-08/B Tehetségsegítõ háló-
zat kialakításának pályázatát és folyamatosan gazdagítjuk a te-
hetséggondozó pedagógiai tevékenységeinket. A Százszorszép
Óvodásokért Alapítvány pályázatot nyújtott be a Leader célterü-
letre „Hagyományok és játékok Pásztó és térségében” címmel,
melynek támogatása nyújthat fedezetet a pásztói és a térségében
élõ óvodások rendezvényeire.

Színes tavaszi programok az óvodában



A Nõk a Szebb Jövõért Egyesület az idén 2. alkalom-
mal rendezi meg a gyermeknapi Guruló Derby-t 

A Guruló Derby-n kicsik és nagyok, családok, bará-
ti társaságok is megtalálhatják a számukra érdekes szórakozási lehetõsé-
geket.

A gyermekek a versenyre bármilyen guruló sporteszközzel nevezhet-
nek: görkorcsolyával, kerékpárral, rollerrel stb. 

A nevezõk a guruló versenyben korcsoportonként indulnak.
Fantázia Járgányok versenye:
Motoros vagy emberi erõvel hajtott egyedi készítésû jármûvel indulhat-

nak osztályközösségek, baráti társaságok, családok, csoportok… A felépít-
mény lehet pl. kartonpapírból, mûanyagból, hulladékból. De lehet több
jármûbõl összeszerelt járgány is. Minél meglepõbb és különlegesebb a
járgány, annál nagyobb sikert fog aratni a nézõk körében, akik szavaza-
tukkal fogják eldönteni a díjazottak sorrendjét 

A Guruló Derby helyszínének olyan területet kerestünk, ahol jó minõ-
ségû az aszfalt, széles jól belátható és lejtõs az útszakasz. Így esett a vá-
lasztás ismét a „Kisegítõ iskola” melletti és a Csohány Kálmán út felsõ sza-
kaszára.

A pálya kialakításánál elsõdleges szempont a biztonság, valamint, hogy
érdekes akadályokkal tûzdelt legyen a szakasz..

A guruláson kívül veterán autó és motor, valamint tuningolt terepjáró
bemutató, bringó-hintó, traktoros és off road-os utazás, célba dobás, ug-
róiskola, zsákban futás, kötélhúzó verseny, aszfalt rajzolás várja a családo-
kat.

Minden program ingyenesen vehetõ igénybe.
A Romhány SE MP Widenta Teremkerékpár Szakosztály Európa baj-

nok csapatának bemutatója után a gyerekek ki is próbálhatják a speciális
sport bringákat.

Zen Mushin Do harcmûvészeti egyesületet is bemutatót tart, valamint
még szervezés alatt lévõ csapatok is szórakoztatni fogják az érdeklõdõket.

Süti Derby:
A Guruló Derby keretében Süti Derby-t hirdetünk meg.
Kérjük az anyukákat, nagymamákat, a sütés tudományában jártas

pásztói, hasznosi és mátrakeresztesi hölgyeket, esetleg urakat, hogy ne-
vezzenek be a Süti Derby-re 1-1- tányér finom süteménnyel. A zsûri által
díjazott legjobb sütemények elnyerik a Guruló Derby legjobb sütije kitün-
tetõ címet.

Szeretnénk megkímélni a szülõk pénztárcáját, ezért büfé és egyéb
pénzköltési lehetõség nem lesz a Guruló Derby-n, minél több süti készül,
annál több gyermek kóstolhatja meg a finomságokat.

Nevezés: Nevezni kétféle képen lehet, elõnevezéssel és a helyszínen is.
A gyermekek számára az elõnevezési díj: 100 Ft, a helyszínen való ne-

vezés 200 Ft.
A járgányok számára a nevezési díj: 300 Ft.
Nevezni lehet személyesen Pásztón a Kölcsey Könyvesboltban, Pásztó,

Kölcsey út 14.
Nevezési szándékot e-mailban: nokaszebbjovoert@gmail.com , és az

egyesület facebook oldalán is lehet jelezni.
Érdeklõdni lehet: 32/463-319 a 0620/924-8034-

as telefonszámon.

Várjuk a jelentkezéseket!
Huczekné Rétvári Mónika

elnök
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Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Pásztói Ügyfélszolgálati Iroda

3060 Pásztó, Nagymezõ út 3.

Tel/fax: 32/463-343. Mobil: 30/5981257.

E-mail: nkikmarti@pasztonet.hu

Ügyfélfogadás: szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00

2. Guruló Derby - Pásztó
2012. június 3. 14 óra.

APRÓSÁG
Gyûjtõ keres Pásztót és kör-

nyékét ábrázoló képes levelezõ-
lapokat, valamint Sztanek tájfo-
tókat. Telefon: 06-20-4999-473,
e-mail: kriston@globonet.hu

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 

Tájékoztatjuk kedves olvasó-
inkat, hogy a Pásztói Hírlap
szolgáltatásaként a lakossági
apróhirdetéseket 200 karakte-
rig ingyenesen feladhatják AP-
RÓSÁG rovatunkban. A hirde-
téseket kizárólag elektroniku-
san, az info@dhkm.hu postafi-
ókon fogadjuk. A hirdetések
tartalmáért a kiadó nem vállal
felelõsséget.
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ATHÉNÉS HÍREK
Megjelent "Athéné Almanach

2012" címû kiadványunk.
2000 Ft-ért (Athénéseknek

1000 Ft-ért) megvásárolható.

Alkotókörünk meghirdette 
2012-es irodalmi pályázatát.

Érdeklõdni lehet: Kontra 
Marika Szvita irodalmi 

csoportvezetõnél
E-mail: szvitaster@gmail.com 

T.sz.: 06 20 9185070

„Suttogó szelek szárnyán”
címmel megjelent 

Pászti Szabó Zoltán 
harmadik verseskönyve. 

1500 Ft-ért megvásárolható. 

Az Athéné AK által szervezett
Kelemen Gábor 

Emléknap alkalmából 
meghirdetett képzõmûvészeti

és irodalmi pályázat 
eredményhirdetése

május 12-én volt Kozárdon,
faluházban.

Május 25. péntektõl 27-én, 
vasárnapig tart a tavaszi 

Pegazus Poéta Piknik Szurdok-
püspökiben az Anna-ligetben. 

A „Muzsikál az erdõ” 
programsorozat ideje alatt 
a kisterenyei kastélyban

Az Athéné AK és AMME közös
képzõmûvészeti kiállítása lesz

megtekinthetõ.

Július 22-29. Nyári Alkotótá-
bor a szurdokpüspöki 

Anna-ligetben. 

Felhívásainkra, rendezvénye-
inkre és programjainkra 

minden érdeklõdõt 
szeretettel várunk!

Érdeklõdni lehet: athene.pasz-
to@gmail.com

Részletek és egyéb 
információk: 

www.athenefala.hu

Fecskemadár
Az alkony szinte észrevétle-

nül lopódzott be a parányi abla-
kokon, és lassan sötétséggel töl-
tötte meg a szoba zegzugait.
Mérhetetlen volt a csen. Néha-
néha ugyan belereccsent az öreg
szekrény, mintha fájdalmában
nyöszörgött volna, vagy csak
szúette polcai miatt kesergett,
nem tudni. Megannyi évtizeden
át állt a sarokban, s úgy õrizte tit-
kait, mint ahogyan az emberi
szív zárja magába legintimebb
érzéseit. 

Már éppen elszenderedtem,
amikor furcsa zaj ütötte meg a
fülemet. A szomszéd szoba felõl
hallatszott. Hirtelen elhatározás-
sal felálltam, s lassan, nesztele-
nül lépdelve közeledtem az ajtó
felé. 

- Talán hívatlan látogatóm ér-

kezett? - fordult meg a fejemben.
Szívem a torkomban dobogott.
Aztán elhessegettem magamtól
a nyugtalanító gondolatokat, s
szorongva, alig hallhatóan
nyomtam le a kilincset. 

A résnyire nyitott ajtón át az
ablakra tévedt a tekintetem. A
két ablakszárny között valami
madárféle vergõdött, s úgy csap-
kodott a szárnyaival, mint ami-
kor az úszni nem tudó ember
igyekszik fennmaradni a víz szí-
nén. Egy fecske volt. A külsõ, tö-
rött üveglap hasadékán át kerül-
hetett nem éppen kalitkára em-
lékeztetõ börtönébe. 

Többszöri próbálkozás után
sikerült megfogni. Ijedten, re-
megve tûrte, hogy meleg tenye-
rembe rejtsem. Éreztem parányi
szívének sûrû lüktetését. Riadt

kis szemében ott láttam a távoli,
titokzatos Afrikát, a párját ag-
gódva keresõ társat, a röpdösõ
rovarokat, s a félelmet, amely oly
gyakran gúzsba köti az érzõ lel-
keket. 

Kitártam elõtte a szabadság aj-
taját. Csapongva, ide-oda cikáz-
va repült egyre messzebb és las-
san eltûnt a szemem elõl.

De valóban a szabadság végte-
len tere ölelte magához? Vágya-
kozva néztem utána. A hívogató
messzeségre gondoltam, amely
elérhetetlen marad számunkra
talán egész életünkben. Egy pil-
lanatra úgy éreztem, madár-lel-
kem kiröppen belõlem. Megre-
megtem. A földön mindig meg-
remeg az ember, s nem megy a
madár után. 

Adorján László

2012. június 2-án országos
akció keretében, a civil lakosság
részvételével illegális szemétle-
rakók megszüntetésére hívom a
tisztább Pásztó Városért tenni
akaró civilszervezetek tagjait és
minden jó szándékú állampol-
gárt.

A feladat végrehajtásához vé-
dõkesztyût és zsákot biztosí-
tunk.

Gyülekezés a Pásztói Város-
gazdálkodási Közhasznú Non-
profit Kft. telephelyén reggel
8.00 órától. Itt kapja meg min-
den jelentkezõ a védõkesztyût,

a zsákokat és a megtisztítandó
terület helyét.

Részvételi szándékát a 06 30
423 1227-es telefonszámon illet-
ve a vargazd@invitel.hu e-mail
címen jelezheti.

Gyõzze meg a szomszédját is
a részvétel fontosságáról, nagy-
szerûségérõl!

Mindenkit szeretettel várunk!
Robotka Róbert 

ügyvezetõ igazgató

Felhívás
Környezetünk tisztábbá tételére

Új elnök a PSK élén
Ebben az évben már másodszor kel-

lett új elnököt és vezetõséget választani
a fennállásának századik évfordulójá-
hoz közelítõ, nagy múltú Pásztói Sport
Klubnak (PSK). Az elmúlt héten tartott
közgyûlésen ezúttal Tóth Sándort vá-
lasztották meg a PSK elnökének. Az el-
nök munkáját a jövõben Reviczki Lász-
ló, Sisák Gábor, Robotka Róbert, Vida
Ottó, Hegedûs László és Halasi Sándor
elnökségi tagok fogják segíteni.

Újabb rangos elismerést kapott a múzeum
A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében került megrende-

zésre május közepén az igen rangos, országos programsoro-
zat, a Múzeumok Majálisa, ahová az ország minden tájáról ér-
keztek kisebb-nagyobb intézmények. Ezen programsorozat-
ban adják át minden évben a múzeumok legnagyobb és leg-
rangosabb elismerését, az „Év Múzeuma” díjat. Idén a Pász-
tói Múzeum is indult jelöltként a „versenyen” és a rendezvény
szervezõi elismeréssel jutalmazták a múzeum munkatársait
a Pásztói Múzeumban történõ „módszeres fejlesztésekért, a
gyermekprogramok és a színvonalas múzeumpedagógiai ki-
adványok megvalósításáért.”
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LAKÁSFELSZERELÉSI BOLT
Pásztó, Fõ út 48.

Telefon: 06-20-543-6289

Ajánlatunkból:
GYERMEK UTAZÓ ÁGY, SZIVACCSAL: 8000 Ft;
AUTÓS GYERMEKÜLÉS, JÓ ÁLLAPOTÚ: 6000 Ft

RÉZKATLAN 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

ÚJ

„Muzsikál az Erdő” 
Mátrai Művészeti Napok 

20012. Június 30 - július 8.

Ez évben is megrendezésre
kerül a népszerû rendezvényso-
rozat, amelynek fõ szervezõje
Szabó Lajos, Pásztón élõ erdõ-
mérnök!

A nyitórendezvény 2012.
június 30-án, Apcon lesz.
13.00 órakor erdei séta indul a
faluszélrõl a koncert helyszí-
nére, 15.00 órától fellép Fabók
Mancsi Bábszínháza. 

A nyitókoncert 16.00 óra-
kor kezdõdik a Széleskõi bá-
nyatónál, köszöntõt mond dr.
Bulcsu Elemér polgármester
és Zambó Péter, az Országos
Erdészeti Egyesület elnöke.

Július 1-én Pásztón és kör-
nyékén folytatódik a program:
7.00 órától 14.00 óráig tart a
„Muzsikál az erdõ” teljesít-
ménytúra. (érdeklõdés, neve-
zés: www.ttt.tr.hu; Parádi Lász-
ló: 06-30-686-8995 e-mail:
lacipa@freemail.hu) 

15.00 órakor dr.Csóka György
(Erdészeti Tudományos Intézet)
tart elõadást a múzeumban,
„Rovarok az erdei életközösség-
ben” címmel. 16.00 órakor kép-
zõmûvészeti kiállítás nyílik a
mûvelõdési házban, bemutat-
kozik Bende Róbert festõmû-
vész, keramikus .

16.30 órakor templomkoncert
lesz a Szent Lõrinc plébánia-
templomban, köszöntõt mond:
Kecskés Attila plébános. Fellép:
Várallyay Róbert orgonamû-
vész.

18.30 órakor koncert lesz a
romkertben, köszöntõt mond:
Sisák Imre, Pásztó polgármeste-
re. 

Fellép: Orosz Zoltán harmoni-
kamûvész. A mûsort baráti koc-
cintás követi.

Július 2-án Mátraalmáson,
4-én Mátrakeresztesen, 6-án
Galyatetõn, július 7-én Kozár-
don, 8-án Tar-Fenyvespusztán
várják az érdeklõdõket.

Részletek a www.muzsikalazerdo.hu honlapon!


