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Kedves Pásztói, Hasznosi,
Mátrakeresztesi Embertársaim!
Tisztelt Olvasóink!
A még pogány Vajk a keresztségben az első vértanú diakónus – István – nevét
kapta, hogy a vértanúságig kitartson a hitben.
Rendhagyó módon a köszöntőmet városunk
védőszentjének, Szent Lőrincnek a napján
írtam, aki II. Sixtus pápa fődiakónusa volt, s
ha az előző mondatban kitartásról írtam, azt
azonnal megállapíthatjuk, hogy Szent Lőrinc
a keresztény történelem egyik legállhatatosabb vértanúja volt!
A Valeriánus-féle üldözés idején, aki megvallotta hitét, azt kínzás nélkül azonnal kivégezték. A római hagyomány szerint Lőrincet
hat diakónus társa és II. Sixtus pápa kivégzése
után elfogták, a prefektus követelte tőle az
egyház kincseit. A diakónus haladékot kért, s
a nála lévő értékeket szétosztotta a szegények
között, azután összegyűjtötte a nincsteleneket,
majd, mint az egyház „kincseit” a prefektus
elé vitte őket. Lelki szemeink előtt elképzelhetjük azt a dühöt, amit ez a római vezető érzett, amiért ilyen csúfot űzött belőle Lőrinc.
Kegyetlen halált szántak neki, tüzes rostélyon
égették halálra.
Tudjuk, hogy Szent István királyunknak a
diakónusok által elszenvedett, kegyetlen halált nem kellett elviselnie, nem kövezték halálra és nem égették meg tüzes rostélyon. Az
életét ismerők azonban mind-mind kijelenthetik, hogy sok megpróbáltatást kellett megélnie
a
keresztény
Magyarország
megteremtőjeként, de szülőként is.
A nehézségeket meggyőződésem szerint
csak azért volt képes elviselni, mert már gyermekkorában megkeresztelte őt a hagyomány
szerint Szent Adalbert, s hitét haláláig megtartotta.

Az „Erkölcsre oktató
könyvecske” címet viselő
híres intelmeit is így kezdte:
„A mi Urunk, Jézus Krisztus
nevében.” Ez a bölcs uralkodó intelmeiben így figyelmeztette akkor még élő,
egyetlen gyermekét, Szent
Imre herceget: „Gyermek
vagy, gazdag szülők sarja,
puha párnák lakója, akit mindenféle kényelemben dédelgettek és neveltek; nem volt
részed sem a hadjáratok fáradalmaiban, sem a népek különféle
támadásaiban,
melyek közepette nekem
szinte az egész életem őrlődött.”
És valóban, gondoljunk
csak vissza Szent István korára: első királyunknak kellett a magyar törzsek
szövetségéből alakult fejedelemséget egységes, keresztény,
az
egész
Kárpát-medencére kiterjedő királysággá szerveznie, ami sikerült is. Véres csatákon keresztül vezetett az út, Koppány, Gyula, Ajtony
legyőzésére volt szükség, hogy apja, Géza felemás kereszténységét is leküzdve „egyik kezében a kereszttel, a másikban a karddal”
megnyissa a több mint ezeréves keresztény
magyar jövő útját!
Rendkívüli kitartással szervezte meg a vármegyerendszert és hozta létre az érsekségeket, püspökségeket. Elrendelte, hogy tíz
falunak legyen legalább egy temploma. Itt
kapcsolódik tágabb értelemben vett környezetünkhöz szent királyunk nagy műve, méghozzá írásos dokumentum alapján: az
1009-ben alapított Egri Püspökség birtokai
között, tíz másik faluval együtt ott szerepelt a
szomszédos Szurdokpüspöki is. Bár az első
ismert írásos emlék csak 1130-ból való Pásztóval összefüggésben, de eleink minden bizonnyal már akkor is városunk területén éltek.
Tisztelt Honfitársaim!
Szent István királynak azonban nemcsak
belső ellenségeivel, – a keresztény hitet elvető főurakkal, – kellett megküzdenie, hanem
más, külső ellenségekkel is. II. Konrád

német-római császár 1030-ban szerette volna
hűbéresévé tenni az István vezette Magyarországot, de szent királyunk megsemmisítette seregét és Bécset is elfoglalta. A szilárd alapokon
álló Magyar Királyság joggal ígérhetett nyugodt életet Istvánnak a még hátralévő éveire.
Halálát érezvén, életművét, a keresztény
Magyarországot, 1038. augusztus 15-én a
Boldogságos Szűz Mária oltalmába, pártfogásába ajánlotta. Így lett hazánk „Regnum
Marianum”, vagyis Mária országa. A Jóisten
rendelése lehetett az, hogy szent királyunk
halálának napja egybeesik Szűz Mária
mennybevételének ünnepével! Joggal kérdezhetik hát, hogy akkor miért is ünnepeljük
Szent Istvánt augusztus 20-án?
Szent László királyunk a hazai püspökök
tanácsának egyetértésével és Róma jóváhagyásával 1083. augusztus 20-án emelte István
királyunkat a szentek sorába.
Tisztelt Honfitársaim!
Mit üzen hát nekünk Szent István a közelgő
ünnep alkalmával? Meggyőződésem szerint
ugyanazt a hitben való elmélyedést, a Jóistenhez való hűséget, amelyet Ő maga is megélt.
(Folytatás a 2. oldalon)
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KÖZÉLET
(Folytatás az 1. oldalról)
És hitem szerint azt, hogy ma is
ajánljuk fel országunkat és városunkat
a Boldogságos Szűz Mária oltalmába!
Hagyjunk fel sérelmeink állandó ismételgetésével, embertársaink támadásával! Béküljön meg végre magyar a
magyarral! Fogjunk össze Magyarország és Pásztó felemelkedéséért!
Erre figyelmeztet minket a millenniumi emlékmű talpkövein Jézus Krisztus, a Boldogságos Szűz Mária, Szent
István és velük együtt Pásztó védőszentje, Szent Lőrinc.
Sajó Sándor „Magyarnak lenni”
című verse soraival kívánok minden
pásztói, hasznosi, mátrakeresztesi
honfitársamnak áldott ünnepet és minden magyar család számára elegendő új
kenyeret!
Pásztó, 2012. augusztus 10.
Sisák Imre, polgármester

2012 augusztus
„Magyarnak lenni: tudod, mit jelent?
Magasba vágyva, tengni egyre – lent;
Mosolygva, mint a méla őszi táj,
Nem panaszolni senkinek, mi fáj;
Borongni mindig, mint a nagy hegyek,
Mert egyre gyászlik bennünk valami:
Sokszázados bú, melyet nem lehet
Sem eltitkolni, sem bevallani.
…
De túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küzködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzá tapadni örökkön-örökre!”
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Újabb fejlesztések Pásztón
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. őszén második alkalommal
adott lehetőséget az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
(EMVA) LEADER II. pályázati forrásainak elnyerésére. A Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. területén, 26 településen ismét jelentős mértékben aktivizálták magukat a fejlesztéseket tervező
vállalkozások, önkormányzatok és non-profit szervezetek. A 60-100
százalékos nagyságrendű vissza nem térítendő támogatás sok újabb
pályázatot eredményezett. Ki kell emelni, hogy non profit szervezet
esetében a bruttó költség 100 százaléka is elnyerhető volt és ebben
a körben már az ötezer fő feletti települések is pályázhattak.
háttér kialakítására és fejlesztésére fordíthatják a támogatást.
A civil szervezeteknek
köszönhetően fognak megújulni a pásztói sport létesítmények és templomok.
A Pásztói Római Katolikus
Plébánia és a Hasznosi
Templomért Közhasznú
Alapítvány nyertes pályázatainak megvalósítása
során megújul a pásztói
Szentlékek templom és a
hasznosi Szent Mária
Magdolna templom.
Az országos műemlék
védelem alatt álló pásztói
Szentlélek templom felújítására elnyert csaknem 20
millió forintból a szentély
és a hajó tetőszerkezete, a
toronysisak újul meg, renoválják az épület külső
homlokzatát, megtörténik
az ablakok cseréjére, valaA lehetőségeket a pásztóiak mint a templom közvetlen körigen hatékonyan használták ki, nyezetének térrendezése is. A
mellyel több mint 127 millió fo- munkálatokat természetesen a
rint pályázati forrást nyertek el. szigorú műemléki előírásoknak
Ebből a vállalkozások 58 millió, megfelelően kell elvégezni. A
az önkormányzatok és civil szer- több hónapos szakmai előkészítő
vezetek pedig csaknem 69 millió munka eredményeként a Pest
forint támogatást használhatnak Megyei Kormányhivatal Kulturámajd fel.
lis Örökségvédelmi Irodája kiA vállalkozások kereskedelmi adta az építési engedélyt.
A Hasznosi Templomért Közés gyártói, valamint szolgáltatói

„A művház körei”
– Zárórendezvény
A Teleki László Városi
Könyvtár és Művelődési Központ „A művház körei” című,
2010. novemberében indított
projektjének zárórendezvényét
július 26-án tartották az intézményben.
A TÁMOP 3.2.3-09/2
„Építő közösségek” – Közművelődési Intézmények az élethosszig tartó tanulásért című
pályázat megvalósítására az intézmény 38 millió 780 ezer
206 forint támogatást kapott.
A projekt során öt nagyobb és
274 kisebb rendezvényt, ezeken belül 1259 foglalkozást
tartottak a szervezők, és öt tábort is megszerveztek.

hasznú Alapítvány a helyi Szent
Mária Magdolna templom körüli
vízelvezetésre, az épület ablakainak cseréjére, az ezekkel kapcsolatos munkálatok elvégzésére 4,3
millió forintot kapott.
A sportegyesületek már régen
várjak azt a száz százalékos támogatást biztosító pályázati kiírást, amely a leromlott állagú,
illetve hiányos infrastrukturális
sportolási háttér fejlesztését támogatja.
A Pásztói Szabadidő és Sport
Egyesület csaknem 20 millió forint támogatást kapott a Hajós
Alfréd úti edzőterem felújítására,
ami tartalmazza a nyílászárók
cseréjét, a tetőszerkezet és a vizesblokk felújítását is.
A Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Clubnak 20,3 millió forintot
ítéltek meg egy 75 négyzetméteres új öltöző építésére, a labdarúgópálya gyepszőnyegezésére, az
ehhez kapcsolódó talajmunkálatok elvégzésére.
Pásztó Város Önkormányzata
pályázatírási rutinját a LEADER
lehetőségek területén is több éve
kihasználja, mivel a fejlesztések

nettó 100 százalék mértéke jelentős támogatást biztosít az önkormányzat fejlesztéseinek megvalósításához.
- A VIII. Szőlő és Borünnep
megrendezésére közel 1,2 millió
forintot nyert el.
- A térség ismertségének javítása érdekében turisztikai információs füzet megjelentetésére 3
millió forint támogatást ítéltek
meg. A megvalósításban a város
koordináló, előfinanszírozó szerepkört, a partner önkormányzatok pedig az áfa finanszírozását
vállalják.
A közösségi célú fejlesztésre
100 százalékos támogatást vehetnek igénybe a pályázók, illetve
azon szervezetek is, amelyek az
általános forgalmi adót nem igényelhetik vissza, bruttó 100 százalékos támogatásban részesülnek.
A nyertes szervezeteknek gratulálunk és a projektek megvalósításához sok sikert kívánunk!

4

EGÉSZSÉGÜGY

2012 augusztus

Semmelweis-napi ünnepség, elismerésekkel
Furcsa szájízzel ülhettek a pásztói Margit Kórház dolgozói a 2012.
június 28-án tartott Semmelweis-napi ünnepségén: valami megváltozott életükben, munkájukban. Búcsúztak a belgyógyászati
osztálytól.
Az ünnepség kezdetén dr. Boc- gyítása, a dolgozók foglalkoztazek Tibor igazgató főorvos kitért tása.
Dr. Boczek Tibor kórházigazaz egészségügy változatlanul
nehéz helyzetére, aktualitásaira, gató összefoglalta az új struktúra
a jelen változásaira. Dr. Muhari jellemzőit. Elmondta, hogy a
Géza orvos igazgató ünnepi kö- kórház két osztállyal fog rendelszöntőjében párhuzamot vont kezni: a 80 ágyas krónikus és a
Semmelweis Ignác és a mai kor 95 ágyas mozgásszervi rehabiliegészségügyi dolgozóinak elis- tációs osztállyal. Kiemelte a
merés nélküli munkásságával. szakma elismerést az ellátás és az
Amint mondta: ezen a napon intézmény iránt, aminek köszöncsak az egészségügyi dolgozók hetően a mozgásszervi rehabilitációs osztály meg tudta tartani
ünneplik saját magukat, kellő társadalmi elismerés, elfogadás hi- az eddigi, kiemelten magas fiányában.
nanszírozási szintet.
Emlékeztetett Semmelweis Ig„Szerencsés helyzetben vanácnak az életében, az orvostársagyunk abból a szempontból – jedalomban is mellőzött, meg nem lentette ki dr. Boczek Tibor –,
értett, tragikus sorsú szülész-sehogy a pásztói Margit Kórház az
bész hivatásának útjára. Az általa északkelet-magyarországi régióhoz tartozik és a budapesti régiót
bevezetett klórmeszes fertőtleníegynek véve, ötmillió ember tartés lett a későbbi nemzedékek intozik az ellátási területünkhöz.
fekciókontrolljának záloga.
Az orvos igazgató ünnepi be- Jogszabály szerint az ellátási teszédében kitért az önfeláldozó rületen belül, bárhonnan fogadcsapatmunka lényegére, méltatta hatunk betegeket a Mozgásszervi
munkatársai átlagon felüli telje- Rehabilitációs Osztályra.”
A kórházigazgató fájó pontsítményét. Dr. Muhari Géza
orvos igazgató végezetül néhány ként említette a presztízsvesztést,
tanáccsal tette elgondolkodtatóvá melybe a kórház sodródott, önhiaz ünnepi rendezvényt, munka- báján kívül: „Céljaink közt szerepel olyan tervezett betegellátás,
társainak:
„Legyenek álmaik, legyenek mellyel igyekszünk betegeink
megfelelő egészségügyi ellátását
céljaik, melyekkel akarják jobbítani életüket, családjukat, vagy azt szolgálni, egyben tehermentesía munkahelyi közösséget, ahol teni a salgótarjáni Szent Lázár
Megyei Kórházat.” A húsz krónidolgoznak! Legyenek elkötelezettek a jó ügy iránt, kitartóak és ne kus belgyógyászati ágyon, előre
jelzett időpontú kórházi befekhagyják veszni az igazukat!”
véssel: cukorbetegség beállítását,
Dr. Boczek Tibor igazgató főorszívelégtelenség nem sürgősségi
vos a 2012. július 1-je utáni jövőképet vázolva megemlítette azt a ellátási formáját, vaszkuláris kehosszadalmas próbálkozást, melyet ringésjavító infúzió adását vagy
a pásztói kórház vezetése, Sisák végtagi perifériás keringésjavító
Imre polgármester úrral együtt infúziós kúráját lehet majd megvalósítani.
megtett a különböző fórumok képDr. Boczek Tibor elmondta,
viselői előtt, a 20 aktív belgyógyáhogy a GYEMSZI főigazgatója,
szati ágy megmentése miatt.
Elmondta: sajnos be kellett lát- az államtitkár és a térségi szervezés megvalósítói kijelentették:
niuk, hogy az országgyűlés törvényalkotása az egészségügyi minden forint, ami az adott intézintézmények átszervezésére és a ményben megtermelődik, az
2500 ágy megszüntetésére, terve- saját beruházásokra, fejlesztésekre és a humán erőforrás megzetten – meg fog történni.
A pásztói vezetés látta, hogy ki becsülésére lesz fordítható.
Boczek Tibor szólt az intézmékell alakítaniuk azt a nem ideális,
de még optimálisnak mondható nyen belüli, nagyrészt európai
struktúrát, mellyel finanszíroz- uniós pályázatokhoz kötött infrastható marad a megmaradó ellátás, ruktúrális átalakulásokról: ez a refolytatható lesz a betegek gyó- habilitációs fejlesztést előirányzó,

604 négyzetméteres új épületben
a pulmonológiai és a mozgászszervi rehabilitációs tevékenység
folytatását teszi majd lehetővé.
Dr. Boczek Tibor kórházigazgató beszámolója végén kiemelte:
„Számunkra fontos, hogy minden
ágyon, minden beteg egyforma
ellátást kapjon, ami megelégedettséget válthat ki belőle.”
Ezt követően, dr. Muhari Géza
orvos igazgató beszélt a közeljövőben megvalósításra váró, uniós
forrásra támaszkodó, humán erőforrást támogató pályázati lehetőségekről,
melyek
az
új
struktúrához igazodó képzésekre
adnának módot. Ezek, a dolgozói
megbecsülésre, OKJ-s továbbképzésre, intézményen belüli egészség nevelésre vonatkoznának.
Az ünnepség vége felé az intézmény, ma már múlt időben említendő tulajdonosaként, a pásztói
önkormányzat nevében, Sisák
Imre polgármester búcsúzott.
Mondandójában kiemelte: sok
krízishelyzetet éltünk meg az elmúlt 18 évben. Küzdelmet kiváltó
kórházbezárási akciókat, csőd közeli helyzetet. Ám ez a kórház,
minden körülmények közt, a legjobb pozíciójú kórház maradt!
A polgármester úr méltatlannak nevezte az államtitkárság jelenlegi,
osztálybezárásra
kényszerítő döntését.
Igyekezett pozitív szemléletre
buzdítani a segítségnyújtásra szakosodott dolgozókat. Dicsérettel
illette a kórház teljes kollektívájának munkáját és biztosította
őket, hogy az önkormányzat képviselő-testületének és neki is
szívügye marad a struktúraátalakítás végrehajtói által is ékszerdoboznak tartott pásztói kórház.
Sisák Imre búcsúszavai felhívásként hangzottak: „Fájó szívvel állok itt, de bízom abban,

hogy az intézmény dolgozói
mindig jó szívvel fognak e kórházra gondolni!”
A megemlékezés zárásaként
következett a pályaút jutalmak,
igazgatói dicséretek és a MESZK
szakmai díjának átadása.
A 10, 20, 25, 30, 40 éves munkaviszonyuk alapján Toldiné Fekete Ildikó humánpolitikai
osztályvezető gratulációjával vehették át pályaút jutalmakat a következő dolgozók:
10 éves munkáért: Nagyné
Varga Zsanett, Bódi Zsoltné, Kelemenné Pusztai Erika, Géczi
Boglárka, Vandornyik Tibor, Juhász Attiláné, Hollósyné Kiss Erzsébet, Zatykó Péter;
20 éves munkáért: Darázs
Györgyné, Pócza Árpádné, Lengyel Lászlóné, Babcsányné Király
Noémi, Szőllősiné Juhász Kinga,
Krasznainé Lantos Mónika;
25 éves munkáért: Ácsné
Menus Andrea, Simon Lászlóné,
Szoó Annamária, Pusztai Erzsébet, Takácsné Salamon Katalin,
Takácsné Prámer Orsolya, Dr.
Füzér Csabáné;
30 éves munkáért: Tamás
Gergelyné, Zekéné Budavári Ildikó, Fenyvesi Péterné, Nagy
Sándorné;
40 éves munkáért: Tácsikné
Kapás Erzsébet.
Igazgatói Dicséretben részesültek: Dr. Fekete Gyula sebész
főorvos, Hanka Krisztina belgyógyászati főnővér, Gyulavári Róbertné raktáros.
A MESZK szakmai díját
Géczi Boglárka vehette át.
A díjazottak és a jelenlevő többi
dolgozó az élelmezési részleg
munkatársai által készített finomságok élvezete mellett beszélgethetett az ünnepség után, feledve
rövid időre a nehézségeket.
Géczi Boglárka
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Programok a Csohány Galériában
és a Gaál István emlékszobában
„… a semmiért is repülj, ha
szárnyat kaptál.”
– Pásztói közönség előtt május
29-én mutatták be a Marschalkó
Zsolt, költőnek, drámaírónak emléket állító Rebbenő madár című
kötetet. Évekkel ezelőtt Marschalkó Zsolt Földi Péter Kossuth-díjas festőművész rajzaihoz
készített szonetteket, ám 2008ban bekövetkezett halála ennek
befejezését
megakadályozta.
Nógrádi pályatársai úgy határoztak, hogy barátjuk születésének
50. évfordulójára befejezik a szonettkötetet, s a Földi Péter rajzai
ihlette alkotásokat könyvbe rendezik. Tizenhárom alkotó művét
tartalmazza a Balassi Bálint Asztaltársaság által kiadott kis
könyv: Marschalkó Zsolt, Paróczai Csaba, Katona Ágota, Sopotnyik Zoltán, Zsibói Gergely,
Madár János, Mizser Attila, Kupcsulik Ágnes, Kelemen József,
Karaffa Gyula, Dukay-Nagy
Ádám, Filó Mariann, Handó
Péter. A kötetet Kupcsulik Ágnes
Marschalkó Zsolt pályafutását
végigkísérő írása zárja.
A Csohány Galériában megrendezett könyvbemutatón jelen
volt a drámaíró édesanyja, Marschalkó Elemérné is, akit a szervezők és a kötet szerzői
köszöntöttek. A Balassi Bálint
Asztaltársaság és a Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért Alapítvány
által
szervezett
programon a kötetet Orbán
György János felelős kiadó ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő, a ME

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa
Földi Péterrel beszélgetett a rajzok születéséről és Marschalkó
Zsolttal való kapcsolatáról. A
megjelent alkotók felolvasták
szonettjeiket. A programot tovább
színesítette a Mikszáth Kálmán
Gimnázium diákok műsora.
Emlékezés Gaál Istvánra - A
Balassi Bálint Asztaltársaság
Szombat Köre és a Gaál István
Egyesület június 30-án Gaál István Kossuth-díjas filmrendező
emléke előtt tisztelgett. A program nyitányaként Salgótarjánban,
a Dolinka Pihenőparkban megtekintették Gaál István Bartókfilmjének „gyökereit” és Shah
Gabriella művészettörténész beszélt Gaál István és Salgótarján
kapcsolatáról, illetve arról, hogy
a szülőföld és annak motívumai
miként köszönnek vissza Gaál
István játék- és dokumentumfilmjeiben.
Délután a Gaál István emlékszobában folytatódott a program,
ahol rendhagyó tárlatvezetés
során az érdeklődők megismerkedhettek a filmrendező életútjával. Nagy hangsúlyt kaptak a
neves „képíró” életének és munkásságának nógrádi vonatkozásai. A tárlatvezetés közben Gaál
István filmjeiből láthattak részleteket, majd Shah Timor Gaál Istvánról
készített
rövid
összeállítását követően vetítésre
került Drexler Szilárd: „Talán
magyar is vagyok…” (Shah Timorról készült) filmje. A mindenkit megható film után kötetlen

beszélgetések zajlottak filmről,
képzőművészetről, irodalomról. A
rendezvényt megtisztelte a Salgótarjánból elszármazott Abonyi
Antal operatőr, Gaál István egykori kollégája is.
Antal András kiállítása
Ipolyságon - Antal András Alsótoldon élő Ferenczy Noémi-díjas
és Gádor-díjas keramikusművész
kiállítása 2012. június 30-ig volt
megtekinthető Ipolyságon, a Zsi-

Pásztói képzőművészeti gyűjtemény - A napokban jelent meg
a pásztói képzőművészeti gyűjteményt bemutató digitális katalógus. A teljes gyűjteményt
bemutató DVD-Romot a Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért Alapítvány adta ki. A
Pásztó város tulajdonában lévő
képzőművészeti
gyűjtemény
Csohány Kálmán grafikusművész
kezdeményezésének, közbenjárá-

nagóga kiállítótermében. Hatalmas életművének egy szeletét
láthatjuk ezen a kiállításon, melynek gyújtópontjában a táj áll. A
kiállítás címe is ez: Ipolymenti
gondolatok. Ezek az ún. tájtörténetek bárki történetei lehetnek.
Ám műveiből mégis az a személyes kötődés és a környezetének
reá ható fontossága olvasható ki,
melyről a holland származású
festőművész, Kooning is beszél
miszerint: Van olyan időszak az
életben, amikor csak teszel egy
sétát és kisétálsz bele a saját tájképedbe. 2010-ben és 2011-ben
Antal András a losonci Nemzetközi Kerámiaművésztelepen töltött hosszabb időt,
ahol visszajöttek gyermekkori emlékei. Ez az
alapja az Ipolymenti gondolatok című nagy sorozatának.
Évszázados
emlékek, lerakódott üzenetek és gondolatok bukkannak fel az Ipoly
mélyéről András kerámiáinak köszönhetően, melyek motívumai mesélnek
a vidék régmúltjáról, kultúrájáról. A kiállítást Shah
Gabriella művészettörténésze ajánlotta a nagyszámú
érdeklődő
figyelmébe.

sának és ösztönzésének köszönhető. Csohány dédelgetett álma
volt egy helyi galéria létrehozása.A gyűjtemény alapját a Csohány Kálmán által 1974-ben
Pásztónak adományozott grafikai
anyaga képezi. Ez az évek során,
a művész segítségével, egyéni
adományozással, továbbá a Magyar Népköztársaság Képzőművészeti Alapja és a Művelődési
Minisztérium ajándékozásai útján
folyamatosan bővült Bálint
Endre, Feledy Gyula, Gerzson
Pál, Hincz Gyula, Kokas Ignác,
Reich Károly, Szabó Vladimír
műveivel. 1997-ben dr. B. Supka
Magdolna a következőket írta a
gyűjteményről: „Pásztó birtokában olyan kincs van, amely alapján egy egész műtörténeti
korszakot föl lehetne tárni, s amilyet még Budapest sem tudna produkálni. Most már meg vagyok
győződve róla, hogy itt olyan
anyag őrződik Pásztó részére,
ami pótolhatatlan. És áldom emléküket, Csohiét elsősorban, hogy
ezt megtette. Micsoda zsenialitás
kellett, hogy időben megtegye.”
A kiadványt szerkesztette:
Shah Gabriella, a technikai szerkesztő Kacsák Jánosné volt. Közreműködtek: Zentai Evelin,
Brunda Tibor, Shah Timor.
Shah Gabriella
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Győriné Új Mária s.k.
Okleveles könyvvizsgáló
MKVK 000161

JELENTÉS

UNIVERSAL AUDIT Kft.
3104 Salgótarján, Kölcsey u. 19.
Nyilvántartásba vételi szám: MKVK 000592

Kelt: Salgótarján, 2012. 04. 16.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről a 2011. december 31-én
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós
képet ad.

A könyvvizsgálat során Pásztó Városi Önkormányzat egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit,
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak
szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a
vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.

Hitelesítő záradék:

Tárgyévi auditált
egyszerűsített
beszámoló záró
adatai
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MÚZEUM-OKTATÁS

Tari Lőrinc emléke a múzeumban
Színes programok és nagy érdeklődés jellemezte a Múzeumok Éjszakáját, ami országosan tizedszer került megrendezésre. A Pásztói
Múzeum ötödik alkalommal csatlakozott a nagysikerű rendezvénysorozathoz, ahol az eddigi évekhez képest rekordszámú látogató
fordult meg.
A Szent Iván-éjhez kapcso- védelmére kelt, majd később közlódva a középkori lovagok kalan- benjárására Zsigmond király
dos világába kalauzolták a 1407. április 26-án Pásztónak memúzeum munkatársai az érdeklő- zővárosi – oppidum – jogállást
dőket. A közönséget középkori adományozott. Élete során Zsiglovagi hétpróba, lovaggá avatás, mond különféle udvari méltósátörténelmi játszóház, íjász bemu- gokkal jutalmazta. Emellett
tató, valamint rejtélyes múzeumi felkereste Európa főbb zarándokbarangolás várta. Az este legnahelyeit, valamint tudása és világgyobb érdeklődésre számottevő
látása
révén
diplomáciai
rendezvénye az „Egy középkori
feladatokat látott el. A Luxemlovag a Mátrából – Tartól Írorszáburgi Zsigmond által 1408-ban
gig” című, Tari Lőrinc életét bemutató
időszaki
kiállítás alapított Sárkány Rend tagja volt,
megnyitója volt. A megjelent amelyre a tari Szent Mihály tempvendégeket Volek György, Pásztó lom déli kapuja felett elhelyezett
alpolgármestere köszöntötte, a ki- családi címer is utal, az önmagát
állítást lektorálta és megnyitotta megfojtó sárkány jelképével.
Élete során eljutott az írországi
dr. Valter Ilona régész, a történelemtudományok kandidátusa, Donegal tartományban fekvő
Pásztó város díszpolgára. A szak- Szent Patrik-barlanghoz, amit a
mai megnyitó során megismer- középkorban a purgatórium bejákedhettünk Tari Lőrinc, a hű ratának tartottak és csak ajánlóleközépkori lovag életével, aki véllel lehetett bejutni.
sokak számára ismerős személyiAki Tari Lőrinc látomásaival, a
ség. Az ifjú lovag Tari László középkori lovagok életével, neispán fiaként Taron született, a veltetésével, a lovagi harcmodorRátót-nemzetség nádori ágának ral, a hét lovagi készséggel,
kiemelkedő egyénisége, aki Zsig- illetve a hét szabad művészettel
mond és Anjou Mária udvarában
közelebbről is meg szeretne isnevelkedett. Korának nemeseihez
merkedni, az látogasson el a
képest kimagasló műveltségre
Pásztói Múzeumba és tekintse
tett szert, tudott
írni, olvasni és meg a kiállítást 2012. szeptember
legalább három végéig! A kiállítás ezt követően a
nyelven
be- tari Művelődési Házban, valamint a szécsényi és balassagyarszélt.
Luxemburgi mati múzeumban is látható lesz.
A kiállítást támogatta a NemZsigmond hűséges híveként zeti Kulturális Alap Múzeumi
élete kockázta- Szakmai Kollégiuma és Tar Köztásával királya ség Önkormányzata.
Kedves Óvodások, Iskolások, Pedagógusok

FIGYELEM!
Mindenkit szeretettel várunk szeptemberben a Pásztói
Múzeumba, az új időszaki kiállítás, az „Egy középkori lovag
a Mátrából - Tartól-Írországig” című Tari Lőrinc hű lovag
életét és a lovaggá avatás folyamatát bemutató múzeumpedagógiai foglalkozásainkra!
Kalandozzunk együtt a középkorba és ismerkedjünk meg
a lovagok életével, a Sárkány Renddel és Tari Lőrinc híres
„pokoljárásának” történetével!
További részletekről érdeklődni lehet a Múzeumban!
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gyar Szentek” Római Katolikus Óvoda

Nagy a sürgés-forgás a pásztói katolikus óvoda udvarán és az épületben is! A veszélyes, elöregedett, vagy
elszáradt ágaikkal az épület tetőszerkezete fölé nyúló fákat
helybeli tűzoltók vágták ki, illetve végezték el a koronaritkításukat. Magasban, motorfűrésszel végzett, nehéz munka,
célszerű avatott szakemberre bízni!
Az udvar is megújul, például a felnyúlt sövényt visszavágták, hogy tövében megerősödve hajtson újra – amint remélhetően tövében megerősödve éled újjá Magyarországon a
kereszténység is. Kecskés Attila plébános úr szervezésében
tucatnyi fiatal segítő tereprendezést és földmunkákat végez
az épülő-szépülő intézmény körül, hogy ott rövidesen játszóudvart alakíthasson ki a kivitelező. Emellett persze szükség
van a gazdasági udvar elkülönítésére is, nem beszélve magáról az épületről. A nyílászárók cseréje már megtörtént, a
burkolatok elkészítése, a falak festése, a vizesblokkok szerelési munkálatai augusztus közepén zajlottak. Természetesen
az épületet felújítják kívülről is.
A „Magyar Szentek” Római Katolikus Óvoda Pásztón, a
Szent Imre tér 1. szám alatt működik majd, a gyermekeket
az egész plébánia területéről, kilenc településről várják. Az
apróságok utaztatását kisbusz segítségével oldják meg, ami
a szülők dolgát jelentősen megkönnyíti.
F. Z.
A szerző fotói
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Rétesfesztivál: önkéntes munka, szép siker
Az ötödik hasznosi rendezvénnyel kapcsolatos előkészületek
már 2011. szeptemberben megindultak. Terveinket várakozáson
felül tudtuk teljesíteni, a nyár

biztosításával (Festékdiszkont),
töltött káposzta, lecsó (a vegetarianusok részére), rétes készítésével, ill. a 4 munkaterületen a
felújítás, a környezetrendezés irá-

eleji előzetes szervezés során
megtalált bennünket egy olyan
szponzor, akin keresztül az egyre
inkább takargatni való Sportöltöző végre sokkal tisztábbá, otthonosabbá válhatott! Köszönhető
mindez annak, hogy az idén 20
éves Poli-Farbe Vegyipari Kft.,
festék- és vakolatgyár jubileuma
alkalmából jótékonysági programot hirdetett, amelynek során országszerte szépülhetnek meg
közterek, iskolák, óvodák, rendelőintézetek. A „Kinél fessünk?”
program közösségi terek felújítását támogatja, saját gyártású festékekkel
és
önkéntes
munkaerővel. Az adományozás
jó tette mellett a festékgyár szemszögéből nem utolsó szempont a
jótékonysági megmozdulások
közösségépítő ereje sem. A PoliFarbe tervei szerint a nyár folyamán
még
nagyon
sok
gyermeknek és felnőttnek szereznek élményt, nem csak a pályázatok megvalósulásával, hanem a
közös felújítási munkálatok szervezésével is.
2012. július 14-én, szombaton
ugyanis az Egyesek Ifjúsági
Egyesület 50 fős önkéntes csapata Hasznosra látogatott. A 13án éjszaka a településrészen,
Hasznoson zajló Offroad Fesztivál után kissé fáradtan, de annál
nagyobb lelkesedéssel láttunk
neki az önkéntes munkának. A fiatalokhoz a helyi lakosságból is
csatlakoztak: munkaeszközök

nyításával, szervezésével. Így
szépült meg összefogással a
Sportöltöző, a Művelődési Ház és
a katolikus Közösségi Ház, s így
került le a fölösleges vakolat a
templom kerítéséről is. Az önkéntes munka folytatását szeptember
1-jén, szombaton folytatjuk, amikor terveink szerint a festékgyár
és partnereik mellett Gombos
Edina, televíziós műsorvezető is
örömmel áll a jótékonysági program mellé, a tervezett önkéntes
munkálatokban aktívan részt
vesz, ahogyan ezt tette a korábbi
jótékonysági programoknál is.
Mindezeknek köszönhetően a
sportöltöző rajt- és célpontként
funkcionált a „Hasznosi Rétesfesztivál” gyalogos teljesítménytúra programelemnél. A Pásztói
Szabadidő Sportegyesület Természetjáró Szakosztálya a teljesítménytúrákat öt távon rendezte
meg. Gondoltunk azon sportolókra, akik a kihívásokat kedvelik, és azokra is, akik esetlegesen
családdal szeretnének túrázni. A
hosszú táv 32 kilométert és 1220
méter szintemelkedést jelentett, a
középtáv 21 kilométere mellé
680 méter szintemelkedés párosult. A rövid távú túra 14,5 kilométere mellett 300 méter
szintkülönbséget kellett leküzdeniük a résztvevőknek.
A túra napján a rajt idején felhőszakadás, erős zivatar köszöntötte az érkezőket, beteljesedvén
az, amit az időjárás jelentések

megjósoltak. Többeket ez visszatartott, ám még így is szép számban indultak neki az időjárás
miatt így nehézzé váló terepnek.
Az indulók közül többen már az
előző éjszakát is városunkban töltötték,
hiszen Debrecenből, Gyuláról, Békéscsabáról,
Dunaújvárosból,
vagy Balatonalmádiból megközelíthetetlen lett volna a
túra napján Pásztó.
A Mátra 60-on, a
Mátra 40-en és a
„Hasznosi Rétesfesztivál” három
távján
összesen
257-en indultak, közülük 242-en teljesítették is a túrát.
Az útvonalon, a
frissítőpontokon
szörpöt, süteményt, csokoládét,
müzliszeletet, gyümölcsöt, zsíros-, vajas-, lekváros kenyeret, illetve a célban meleg ételt és
rétest kaptak a résztvevők. Azok
a túrázók, akik az útvonalleírásukba minden szükséges pecsétet, igazolást begyűjtöttek, és
szintidőn belül értek célba, oklevelet és kitűzőt vehettek át díjazásként. A túra legidősebb
túrázója 1943 -ban született, míg
a legfiatalabb 2004-ben. A túra
távjainak kiválasztása jól sikerült,

mutatja ezt, hogy több család is
indult. Míg az extrém kihívásokat
kedvelő szülő a hosszú távok valamelyikét teljesítette, a család
többi tagja a rövid távot járta be,
és megvárva, hogy a fesztiválon
kiegészüljön a család. Baráti társaságok is indultak.
A túrát rendezői szempontból
sikeresnek minősítjük, habár a rövidebb távokon több indulót vártunk. A nagyon rossz időjárás
azonban – érthető módon – sokakat, inkább kevésbé gyakorlott,
kevésbé megszállott túrázókat
visszatartott az indulástól.
Az előzetesen bejelentkezett
vásárosok, kirakodók közül
sokan (kb. a fele) nem vállalta az
időjárás miatti kockázatot. Szerencsére nekik nem volt igazuk,
hiszen a kitelepülő árusok mindegyike elégedetten „szedte a sátorfáját” a végén. A mini
vidámpark a jól bevált együttműködési feltételeket betartva idén
is balesetmentes, vidám „pörgést” hozott a kilátogatóknak.
A „Veterán motorok – motoros
veteránok” programelemnél egymást váltogatták a kiállítók, az érdeklődők nagy örömére.
A Verzsó vendégházban bepillantást nyertek az érdeklődők a
hasznosi rétes készítésének folyamatába. A színpadi programban
szerepelt hastánc, break és hip-hop,
helyi óvodások és kisiskolások
(Folytatás a 11. oldalon)

2012 augusztus
(Folytatás a 10. oldalról)
közreműködésével a Bambinó
bolt szponzorálásával divatbemutató zajlott. A Smaragdcipő Alapítvány jóvoltából a Kék Bab
formáció ír népzenével, népdallal
és néptánccal szórakoztatta a közönséget. A helyi Kökényvirág
Népdalkör, Fejes Sándor nótaénekes, valamint a Muzsla Néptáncegyüttes az Esztam és a Lassú
Esztam népzenekar kíséretével, a
hagyományápolás oltárán szemet
és fület gyönyörködtető „csokrokat” helyeztek el.
A sztárvendég Szandi fellépése
előtt a meghirdetett versenyek
eredményhirdetése is lezajlott.
Szandi interaktív fellépését az
időközben könnyre fakadó felhők
sem ronthatták el!
A tombolasorsolás sok fesztivállátogatónak fokozta az elége-
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AZ 5. HASZNOSI
RÉTESFESZTIVÁL
TÁMOGATÓI
Bago-Tax Kft., a büfé, üzemeltetője; dr. Nyíri Ferenc önkormányzati
képviselő;
Gömbiczné Kanyó Beatrix településrészi tanácsnok; Pásztó
Város Önkormányzata; Sánta
Kálmánné bizottsági tag; Sisák
Imre, Pásztó polgármestere;
Volek György, Pásztó alpolgármestere; AVIVA Életbiztosító
Zrt. Bucsu Mária területi képviselő; Hasznosi Szabadidő
Egyesület szervező csapata:
Csépe Csabáné, Csépéné
Ribai Ildikó, Diósiné Sánta
Brigitta, Hegedűs Kálmán,
Kanyó Csabáné, Molnárné
Kontra Bernadett, Nagy
Edina, Rugáné Csépe Brigitta,
Sándor Béla, Sándor József és

Múltidéző

Egy vándorlegenda
Többfelé ismerik Nógrádban az
alábbi kis történet, Fülek környékén is mesélgették még pár évvel
ezelőtt, az „Amikor még szűk vót
a világ” című, a környékbeli legendákat, meséket, babonákat
összegyűjtő tanulmánykötetben is
szerepel. Régebben Pásztón is ismert volt – vagy talán még ma is
az? Így esett-e meg, vagy sem,
volt-e valami igazságalapja, vagy
teljes egészében a fantázia szülötte a történet? Nem tudjuk, csak
azt, hogy nagyjából így őrizte
meg a szájhagyomány:
– Az úgy volt, hogy iszogattak
a legények este a kocsmában,
aztán, ahogy kapatossá váltak,
ugratni kezdték egymást, hogy
félnek-e a holtaktól. Telt-múlt az
idő, éjfélt ütött a kakukkos óra a
szoba falán. Akkor egy iparos legény felállt, és mondta a többieknek, ha állják a fogadást, egy liter

borért ő most behoz egy nemrég
állított fejfát a temetőből! A többiek ráálltak, az iparos legény
meg kiment a temetőbe, és be is
vitte a legfrissebb sírról a keresztet a kocsmaszobába. Nem sokat
időzött ott vele, még a liter bort
sem várta meg, vitte is vissza a
helyére… Hanem amikor leszúrta
a sírra a fejfát, egyszerre csak azt
érezhette: megragadja valami a
mélyben, és húzza le magához! A
legény úgy megijedt erre, hogy
megállt a szíve. Ott találták másnap holtan, a sírra borulva.
Akkor derült ki, hogy mint iparos ember, a legény kötényt hordott; annak a végét szúrta a
földbe a fejfával, arra hihette azt,
hogy a holtak ragadták meg a
mélyben, és húzzák le magukhoz… Úgyhogy, bármi is történt,
azért csak nem jó a holtakkal tréfálni!

VÁRJA VENDÉGEIT A PÁSZTÓI
STRAND!

dettségét. A retro buli éjfélig
tartott. Mindenki az erejéhez mérten ropta a táncot a sátor alatt, s
ha elfáradt, bőven akadt ülőhely
is a sörasztalok mellett.
A Művelődési Ház mindkét
napon 8.00-tól 18.0 óráig állt
nyitva az érdeklődők előtt az „Éltető múlt” című, régi, helyi fotókat és iskolai tablókat tartalmazó
állandó kiállítással.
A helyiek összefogása, a szakmai hátteret biztosító Teleki
László Művelődési Központ
munkatársainak munkája, a támogatók segítsége, a résztvevők lelkesedése egyaránt szükséges volt
a rendezvény sikeréhez. Idén először 1,4 millió forint értékben elnyert LEADER pályázati pénzből
valósult meg az „5. Hasznosi Rétesfesztivál”. Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból megítélt támogatási öszszeggel természetesen mielőbb
elszámolunk, hiszen azt Pásztó
Város Önkormányzata előlegezte
meg a rendezvény megvalósításához!

neje, Sánta Zoltán, Szlobodnyikné Illés Anett, Szőke
Gábor, Tóth Piroska, Varga
Anett.
Kanyó Péter villanyszerelő;
kitelepülő árusok, kézművesek; Marika vendégház; Mini
Market, Csépe Zoltánné; a
mini vidámpark üzemeltetői;
Pásztó Városi Televízió; Pusztai Gábor; Reál Pont, Nágel
Péter; a rétessütők; támogatójegyek vásárlói; Teleki László
Városi Könyvtár és Művelődési Központ; a töltött káposzta
készítői; Városgazdálkodási
Kft. – Robotka Róbert; a versenyekre nevező csapatok és
egyének; Vár Televízió, a tombolanyeremények felajánlói.
Köszönjük a felajánlásokat
azoknak is, akik név nélkül kívánták támogatni a rendezvényt!
Az
esetleges
kimaradóktól elnézést kérünk!
Gömbiczné Kanyó Beatrix

HÉTFŐTŐL VASÁRNAPIG FOLYAMATOSAN
NYITVA TART A PÁSZTÓ STRAND.
A VENDÉGEKET
09.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG FOGADJÁK.
Az úszók már korábban, reggel 6.00 és 8.00 óra
között igénybe vehetik a szolgáltatást!
Jegyárak
Az egész napos felnőtt jegy 800 forint,
a gyermekjegy 500 forint;
Kabin 300, napozóágy pedig 400 forintért
bérelhető naponta.
15.00 órától a felnőttek 500, a gyerekek 400 forintért
léphetnek be a strand területére.
A kora reggeli úszás kedvelői öt darab úszójegyet
2000 forintért vásárolhatnak.
Figyelem: a jegyárakat tekintve a 3-14 éves korosztály
gyermeknek számít,
a betöltött 14. életévtől pedig felnőttnek!
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Őslénytani kutatótábor Ipolytarnócon
A Pásztói Múzeum ez év júliusában is meg tudta szervezni hagyományos őslénytani kutatótáborát. A tábor fő támogatója idén
a Wekerle Sándor Alapkezelő volt. A táborhelyet a Bükki Nemzeti
Park Ipolytarnóci Természetvédelmi Területe bocsátotta rendelkezésünkre. 2007 óta ezen a helyszínen hatodik alkalommal verhettük fel sátrainkat.

jelvényt az, aki öt táborban is jeleskedik. A jelvények átadása
előtt azonban a jelöltekre „komoly” próbatételek várnak.
A szakmai munkát három
brigádban végeztük. A bányászok
a lelőhelyen kitermelték és
zsákokba rakták az ősmaradvány
tartalmú üledéket. Az aranymosók egy speciális szitarendszeren iszapolták a kiszárított és
beáztatott mintákat. A hamupipőkék asztal mellett ülve
csipeszelték ki a használható
leleteket: csontokat, fogakat,
puhatestűhéjakat.
A leletek feldolgozása a
Pásztói Múzeumban folyamatosan zajlik. Ezek között a tu-

dományra nézve új fajok is akadnak: leírásukat hazai és
nemzetközi tudományos folyóiratokban tesszük közzé, például
legutóbb a Földtani Közlöny ez
évi két számában dr. Kessler
Jenővel közösen a madárcsontokat publikáltuk.
Táborunkat 1982 óta csaknem
minden nyáron megszerveztük.
Tettük ezt azzal a tudattal, hogy a
kutatómunka, a fiatalok nevelése
és a természettel való kulturált
együttélés összeegyeztethető, és
a résztvevők számára rendkívüli
élményeket nyújtunk. Jövőre
kereken a harmincadik tábor
következik!
Dr. Hír János

Az avatási szertartás egy pillanata
A Pásztói Múzeum ez év
júliusában is meg tudta szervezni
hagyományos őslénytani kutatótáborát. A tábor fő támogatója
idén a Wekerle Sándor Alapkezelő volt. A táborhelyet a
Bükki Nemzeti Park Ipolytarnóci
Természetvédelmi Területe bocsátotta rendelkezésünkre. 2007
óta ezen a helyszínen hatodik alkalommal verhettük fel sátrainkat.
A tábor fő célja, hogy a
középiskolás és a fiatal felnőtt korosztályt vonja be a tudo-mányos
kutatómunkába, él-ményszerű
keretek között. Sátorban alszunk.
Ételeinket a tábori konyhán Hírné
Fodor Erika tanárnő irányításával

magunk főzzük és egyáltalán
minden-nemű önfenntartó tevékenységet önállóan végzünk.
Csupán a tábori felszerelés
helyszínre szállításában kérjük a
nemzeti park dolgozóinak – és
traktorainak – segítségét, mivel a
tanyára vezető földút személyautóval többnyire jár-hatatlan. A
tanyán villany sincs, így televízió,
rádió és Internet nélkül élünk.
Mindezek helyett ott voltak a
tábortűz melletti esti beszélgetések és a vaskos diákhumor.
Utóbbi minden tábor során az
avatási szertartásban csúcsosodik
ki. Hagyományosan kis jelvényt
kap az, aki egymás után három
táborban részt vesz és nagy

Vízimanók a pásztói strandon

Iszapolás
Itt a nyár, a forró június, irány
a strand! Városunk mindhárom
tagóvodája felkerekedett, az ovisok hátizsákjába törölköző, pléd
került, és kis séta után hangos
gyermekzsivajjal töltöttük be a
strand környékét. Több mint száz
kisgyermek lubickolt önfeledten
a kellemes hőmérsékletű gyermek medencében. Voltak, aki
akkor ismerkedetek a nagyobb
víztömeggel, voltak, kik már vidáman csúszdáztak, pancsoltak
társaikkal egész délelőtt. Köszönjük a pásztói strand üzemeltetőjének, a Dél-Nógrádi Vízmű
Kft.-nek, hogy együttműködött
intézményünkkel, és biztosította
a helyszínt a város óvodás kis-

gyermekei számára!
A vízhez szoktatás ezzel nem
ért véget. A tagóvodák nagycsoportosai számára két hetes úszótanfolyam indult, amelyen
csaknem 25 kisgyermek vett
részt. Tíz nap elteltével mi, kísérők büszkén figyeltük, hogy
Szabó Zsolt és Sipos Péter irányításával valamennyi óvodás megtanulta az úszás technikáját, és a
csapat nagyobbik része önállóan,
eszköz nélkül úszik, sőt vidáman
ugrik a startkőről a medencébe.
Gratulálunk nekik! Minden óvodásnak és szülőnek vidám, kellemes vizes élményeket kívánunk a
nyár hátralévő részére!
A Százszorszép, a Hétpettyes
és a Pitypang Tagóvoda nevelői
közössége

Harcművészet: remek eredmények
A Zen Mushin Do Harcművészeti Egyesület a Pásztói Szabadidő SE Hajós Alfréd utcai
birkózócsarnokában rendezte
meg első – saját lebonyolítású –
versenyét a I. Bad Boy MMA
kupát. A megmérettetésre az
egyesület pásztói csoportjának
tagjain kívül az ország több pontjáról érkeztek harcosok.
A részvevők ezúttal a brazil
Jiu-Jitsu, No-Gi Submission
Wrestling kategóriájában a birkózópáston, a „ketrecben” pedig a
Thai box és MMA kategóriában
mérhették össze tudásukat. A
küzdelmek során Koczka Bernát
tanítványai az alábbi remek eredményeket értek el:
MMA kategória : Juniorok,
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55 kg: 1. ifj. Radics Balázs,
Pásztó; 2. Radics Márton, Pásztó;
3. Smolek Viktor, Pásztó
60 kg: 1. Zsiga Zsolt, Csécse;
3. Bódi Renátó, Szurdokpüpöki.70 kg: 1. Sólyom Péter,
Pásztó; 2.: Nagybalázs Máté
Szurdokpüspöki.95 kg: 1. Kiss
Balázs, Pásztó. Felnőttek, 80 kg:
3. Baranyi Róbert, Pásztó.
100 kg: 1. id. Radics Balázs
Pásztó.
Junior, BJJ No-Gi Submission Wrestling kategória,
70 kg: 2. Sólyom Péter; 3.
Nagybalázs Máté. Felnőttek, 70
kg: 2. Bóna Róbert, Csécse;
100 kg, 3. Gombár Sándor
Pásztó.
Cz.z.j.

Országos bajnok a pásztói teniszező!
A Pécs 2000 TC 12 éves leány
csapata a Korosztályos Vidék
Bajnokság megnyerése után a
2012. július 9–10-én a korosztályos magyar bajnokságon is
első helyen végzett. A csapat tagjai: Lukács Lívia, Koncz Liliána
és a pásztói Várkonyi Viktória
volt. A pásztói versenyzőt a pécsiek az elmúlt ősszel kértek fel
csapatuk erősítésére.

Shotokan karate: második hely
Július végén a Sportmax-Hegyvidék sportcsarnokában háromszáz
fővel megtartott nemzetközi edzőtáborban tucatnyi pásztói versenyző vett részt. Az edzőtábor zárásakor Szabó Bence, 1. danra,
Lehoczki Tibor 4. danra sikeresen vizsgázott. Ugyancsak az edzések végén rendezték meg a Shotokan kupát, ahol Ocsovai Gergő
második, a fiatal Lőrinczi Enikő pedig az ötödik helyen végzett.

Kerékpár:
százötven induló
A Pásztói Szabadidő Sportegyesület természetjáró szakosztálya augusztus 5-én Pásztón
bonyolította le az idei „Hű, de jól
érzem magam” elnevezésű kerékpáros túrát. A rajt és a cél a Hajós
Alfréd utcai sportcentrumnál
volt. A főrendezői szerepkört ezúttal a szakosztály „kerékpárosa”,
Bódi Zoltán látta el, aki a rendezvény végén maga is nyeregbe
pattant és végigbringázta a rövidebb távot. A két táv 110 és 60 kilométer teljesítésére mintegy
százötvenen vállalkoztak.
A teljesítménytúrán kiemelkedő
teljesítményt produkált az Alsótoldon élő, Pásztón állatorvosként

praktizáló dr. György Zsolt
(BVSE), aki először a hosszabb
távot tekerte végig – itt fölényesen
nyert –, majd fél óra pihenést követően Pásztóról indulva nekivágott a 60 kilométer letekerésének
is, ahol ismét a leggyorsabb teljesítőként érkezett célba.
A 8. „Hű, de jól érzem magam”
kerékpáros teljesítménytúra leggyorsabb pásztói teljesítői:
Nők (110 km): 3-4. Reviczki
Enikő és Zagyi Edit (Pásztó), 6
óra 55 perc.
Férfiak: 1. dr. György Zsolt
(Alsótold) 3 óra 39 perc.
Nők (60 km): 1. Vincze Barbara (Pásztó) 2 óra 8 perc, 2. Virágh Erika (Pásztó) 2 óra 12 perc.
Férfiak: 1. dr. György Zsolt
(Alsótold) 1 óra 57 perc.

Vidék Bajnokság Viki a kép bal
szélén
Viktória négy éve teniszezik,
három éve vesz részt rendszeresen korosztályos teniszversenye-

A Mátrai Lovas Egylet augusztus 12-én rendezte meg versenyét
a Gépállomás-lakótelep előtti pályán, a Cserhát Takarék
Kupáért. Képünkön a pásztói versenyző, Pisák István fogatával.
FOTÓ: FARAGÓ ZOLTÁN

Ismét a legjobbak között a pásztói túrázók!
Július 21-én szombaton nagy fába vágta
fejszéjét Parádi László, a Pásztói Szabadidő
SE természetjáró szakosztály vezetője, aki a
hagyományos Mátra 60 és 40 kilométeres országos teljesítménytúra lebonyolítása mellett
három, ettől rövidebb távon is bevállalta a
hasznosi rétes fesztiválhoz kapcsolódó új
túrák lebonyolítását.
A rendkívüli rossz időjárás ellenére a
gyalogtúrákon az indulók száma-közte sok
pásztói- megközelítette a háromszázat. Rövidebb távon -40 km- nőknél a pásztói Re-

Budapest OB. Viki elől jobb oldalt
ken. Pillanatnyilag 21. az országos ranglistán, eEddigi legjobb
pozíciója a 14. hely. A versenyekre Salgótarjánban, a Salgótarjáni Sportiskola Egyesületben
készül édesapja, Várkonyi András testnevelő tanár-edző irányításával. A sportoláson kívül a
tanulást is fontosnak tartja a Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulója, aki kitűnő eredménnyel
fejezte be a hatodik osztályt.
Az ifjú teniszező szeretne javítani ranglistáján és bízik benne,
hogy egy napon, talán nem is a
távoli jövőben lakóhelyén, itt
Pásztón is lesz teniszpálya!

viczki Enikő (6 óra 47 perc) másodikként
ért vissza a Tittel Pál kollégiumban lévő
célhoz. Férfiaknál a legjobb pásztói Nagy
László 6. (6 óra 26 perc) lett. A 60 kilométeres távon legjobb nógrádiként a pásztói
Zagyi Edit 10 óra 41 perces idővel a 3. helyen zárt.
Férfiaknál a legjobb pásztói túrázó címet
ezúttal Maksó Róbert lett, középmezőnyös
helyezéssel (11 óra 33 perc).
A hasznosi sportpályáról indított és ide is
visszatérő 31-24-14,5 kilométeres túrák során

komoly terepi sárdagasztásokkal találkozhattak a mindenre elszánt teljesítménytúrázók. A
31 kilométeres távon nem volt pásztói induló,
a 24 kilométeres középtávon a Hugyecz Zoltán (2 óra 21 perc) lett a legjobb pásztói, ő az
abszolút 2. helyen ért célba.
Nőknél Bakallár Tímea 5 óra 58 perc alatt
ért vissza a hasznosi sportpályára. Rövidtávon
Cz. Zentai József (1 óra 29 perc) abszolútban
a második legjobb helyezést érdemelte ki,
nőknél a hasznosi Csépe Mónika abszolút
harmadikként 1 óra 57 perc alatt tette meg a
csaknem 15 kilométeres távot.
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Visszalép a Pásztó AC

Sokévi bajnoki szereplést követően, főként az anyagiak hiánya
miatt nem nevezz be az őszön induló 2012/2013. évi NB III.
észak-magyarországi csoportjába
a Pásztó AC – tudtuk meg Bencsik Imre pásztói sportvezetőtől.
A sportegyesület vezetése ezúton is szeretné megköszöni a
helyi önkormányzat sportegyesületnek nyújtott eddigi anyagi támogatását, de úgy érzik
működésük az NB III-ban már

nem biztosított, így visszalépnek
a magasabb szintű csapatbajnokság küzdelmétől. Időközben két
meghatározó játékosuk Bánszki
Ferenc a Visontai SE-be, Bencsik
Gergely pedig az Egri ÁFÉSZ
csapatába kérte átigazolását.
A visszalépést követően a
Pásztó AC a szeptember 8-án
kezdődő megyei csapatbajnokság
küzdelmeibe a tervek szerint akár
két csapattal is benevez.
Cz.Zentai

Atlétika országos bajnokság:

Tepkor négy érmet szerzett

Július 28-án Budapesten, az
Ikarus pályán lebonyolított nemzetközi részvételű XXX. Senior
Országos Atlétikai Pályabajnokságon a HUFEZE-Pásztó atlétája,
Tepkor Zoltán az M45 korosztály-

ban öt futószámban is rajthoz állt.
A pásztói atléta 1500 és 5000
méteres síkfutásban ezüstérmes,
200 és 800 méteren pedig bronzérmes lett A 400 méteres távon
az ötödik helyen végzett.

Sakk: döntött a számítógép

Pásztón a hagyományos rapidsakkverseny júliusi fordulóján 22
sakkozó vett részt. A Cserhát kupa zárásakor 5,5 ponttal hármas holtverseny alakult ki Bódi Tamás, Vajda Albert és Osgyáni Sándor (mindhárom a Pásztói SE) között. A számítógépes Buchholz számítás végül
Bódi Tamást emelte fel a dobogó legfelső fokára. Az érmes helyekről
alig lecsúszva, fél pont hátránnyal a negyedik helyen a Pásztói SE
tehetséges fiatal játékosa, Bohati Tamás végzett.
Cz.z.j.

Nyerő
megtakarítást
keres?

Megoldás az OTP Bónusz Forint Betét!
 A betétben új megtakarítások helyezhetők el.
 Az alapkamaton felül további bónusz kamat lehetőséggel.

Személyre szabott ajánlatainkért forduljon
ügyintézőinkhez!
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A tájékoztatás nem teljes körű. A termékek és szolgáltatások részletes feltételei,
az aktuális kamatok, díjak és a pontos értékesítési időszakok, valamint a betéti szerződés részletes leírása megtalálható
az OTP Bankfiókjaiban és www.otpbank.hu honlapján közzétett vonatkozó üzletszabályzatokban és hirdetményekben.

Részletes feltételek:
mmm$ejfXWda$^k&,'%(&%)&%-&),,,,,,&,*&),,,,,

otp megtakarítási program

Óbudai siker
Július 22-én Óbudán rendezte
meg a helyi futókör a 8Bucka elnevezésű országos terepfutóversenyét, amelyen rajthoz állt a
HUFEZE-Pásztó tájfutója, Reviczki Zsolt és a közelmúltig a
Pásztói Szabadidő SE-t erősítő,
ma már fővárosi színeket képviselő Czirbusz Katalin hosszútávfutó is. Utóbbi versenyző a terep
félmaratonnak meghirdetett, 24
kilométeres távján állt rajthoz,
ahol abszolút elsőséget szerzett.
Reviczki Zsolt a „terepmaratonkán” (14 km) nagyon jól küzdött, végül abszolútban az
előkelő ötödik helyen ért célba.
Ez a pásztói tájfutó számára azt
jelentette, hogy életkori kategóriájában eredményhirdetéskor a
dobogó legfelső fokára állhatott
fel.
A terepfutóverseny végeredménye:
Félmaraton (24 km): első Czirbusz Katalin, Budapest 2 óra 20
perc 25 másodperc.
Terepmaratonka (14 km) abszolút ötödik Reviczki Zsolt HUFEZE-Pásztó 1 óra 14 perc 44
másodperc. Az F 40-es korosztályban Reviczki Zsolt első az
időeredménye alapján.

Eredményes
nemzetközi vizsga
Az ITTF közleménye alapján
júniusban kettő magyar asztalitenisz versenybíró is sikeres nemzetközi vizsgát tett, közte a
pásztói Bencsik Zoltán, aki az év
második felétől így már nemzetközi minősítésű versenybíróként
működhet tovább a hazai és külföldi sportági eseményeken.
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ATHÉNÉS HÍREK
„Athéné Almanach 2012”
című kiadványunk 2000 Ftért (Athénéseknek 1000 Ftért) megvásárolható.
Érdeklődni lehet:
paszti.szabo@gmail.com.
Csapó Lajos válogatott verseiből „Szemen szedett” címmel jelent meg egy kiadvány,
amely a szerzőnél 1500 Ftért megvásárolható.
Szeptembertől folytatódik
nyílt alkotói találkozóink
havi rendszerességgel megtartandó sorozata. Helyszín:
Ózon Ételbár (Pásztón, a
központban, a zeneiskola
mellett). Időpontok (havonta
minden második szombat du.
14.00-tól): szeptember 08.
szombat 14.00; október 13.
szombat 14.00; november
10. szombat 14.00; december
08. szombat 14.00.
2012. szeptember 28. péntek
és 30. vasárnap között őszi
Pegazus Poéta Piknik a szurdokpüspöki Anna-ligetben.
Aki irodalmi pályázatunkra
jelentkezett, meghívást kapott a piknikre. Eredményt
nem hirdetünk.
Felhívásainkra, rendezvényeinkre és programjainkra
minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Érdeklődni lehet:
athene.paszto@gmail.com
Részletek és egyéb információk: www.athenefala.hu.
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Búcsú
Mátrakeresztesen
Nagyboldogasszony-napi
búcsút tartottak augusztus 12én, a nagy ünnephez közel eső
hétvégén Mátrakeresztesen. A
hagyományos
rendezvény
bronzkori túrával kezdődött augusztus 11-én, szombaton.
Vasárnap a színpadi programoké volt a főszerep, illetve
beszédet mondott Sisák Imre,
Pásztó polgármestere is.
Tudósítás lapunk szeptemberi
számában.

Dióhéj
Kiadói Kft.
Könyveink –
a természetről,
a történelemről, közöttük
pásztói témával is –
megrendelhetők!
A természetismereti
köteteteket színes fotók
illusztrálják.
Pásztón házhozszállítás
is lehetséges,
a postaköltséget is
én állom!
Hat kötet megrendelése
esetén az ár: 6800 forint!
Megrendelés:
A.-Faragó Zoltán,
dhkm@dhkm.hu;
telefon: 06-30-211-3138;
Részletes könyvismertetők:
www.dhkm.hu.
Igény szerint dedikálva is!
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Legközelebb
a gyógyítás helyszínéhez!
A pásztói

Margit Gyógyszertár
a kórház épületében áll
vásárlói rendelkezésére!
Nyitva:
Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: 8-18 óráig
Szerda: 8-18 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig
Péntek: 8-14 óráig
Ügyelet:
Augusztus 20-án;
Augusztus 25–26-án;
Szeptember 15–16-án
Cím:
Pásztó, Semmelweis u. 15-17.
Telefon: 06-32 561-036

Pásztó, Csillag tér 21.
TTel.:
el.: ((32)
32) 460-208
460-208

