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XXIII. évfolyam 8. szám

2012. október

MEGHÍVÓ

A Pásztó Városi Önkormányzat kegyeleti
megemlékezést tart az
1956-os forradalom
hőseinek tiszteletére
2012. október 23-án,
16.00 órakor Pásztón,
a Hősök parkjában.
(A Szentlélek kápolna
mellett.)
Ünnepi beszédet mond:
Sisák Imre
polgármester.
Közreműködnek az
Athéné Alkotókör tagjai. Az ünnepség után
fáklyás felvonulás következik a hősök tiszteletére, a Csillag téri
emlékműhöz, majd
18.00 órától szentmise
lesz a Szent Lőrinc
plébániatemplomban.

„Isten éltesse az időseket!”
Október 10-én ünnepelte
fennállásának 10. évfordulóját
Hasznoson az idősek klubja,
ekkor emlékeztek az intézményben az Idősek Világnapjára is. A rendezvényre a meghívott vendégekkel együtt csaknem százan jöttek el, nagy
részt helybeli idős emberek.
A megemlékezés szép műsorral kezdődött: először Csépe
István népdalokat énekelt, majd
a Mikszáth Kálmán Postaforgalmi Szakközépiskola és Gimnázium diákjai adtak színvonalas műsort, végül a hasznosi
óvodások arattak nagy tapsot
fellépésükkel.
Elsőként Odlerné Tiszovszki
Mária, a kistérségi társulásban
működő Területi Gondozási
Központ vezetője mondott köszöntőt. Azzal kezdte, hogy a
rendezvény már csak azért is

aktuális, mert 2012 az aktív
idősödés és a generációk közötti együttműködés éve, amihez nagy mértékben hozzájárul
a klub munkája is. Az Idősek
Világnapjának is az a fő célja,
hogy felhívja a figyelmet erre
a korosztályra – ezt már csak
a társadalom elöregedése is
kikényszeríti. Az idősek létszáma egyre nagyobb, a több-

generációs együttélés szinte
megszűnt, emiatt a hozzátartozók már nem tudnak gondoskodni róluk. A nők munkavállalása megnehezíti mindezt.”
„Ha rossz az időseknek,
rossz a fiataloknak is!” – idézte
Odlerné Tiszovszki Mária Ferge Zsuzsa szociológust.
Folytatás a 3. oldalon

Szondi-díjas a tűzoltó egyesület Víztározó, kerékpárút, működés
Hollókőn tartotta ez évi megyenapját – sorrendben a hatodikat – szeptember 21-én Nógrád Megye Közgyűlése.
A rendezvényen átadták a megye díjait és kitüntető címeit
is: ez évben a Szondi György Díjat a Pásztói Önkéntes
Tűzoltó Egyesület érdemelte ki. (Cikkünk a 3. oldalon.)
FOTÓ: GYURKÓ PÉTER

A legutóbbi ülés óta eltelt időszak munkájáról szóló polgármesteri tájékoztatóval, illetve a
lejárt határidejű határozatok ismertetésével kezdődött a képviselő-testület szeptemberi ülése
Pásztón. Sisák Imre polgármester
először arról adott tájékoztatást,
hogy szeptember 12-én az egészségügyi szakállamtitkárságon

folytatott tárgyalásokat dr. Cserháti Péter helyettes államtitkárral,
az állami tulajdonba vett Margit
Kórház helyzetéről és további
fejlesztési lehetőségeiről. A témák között szóba került az intézményi struktúraváltás, amelynek következtében a 20 aktív
belgyógyászati ágy helyett 2012.
Folytatás a 2. oldalon

Szőlő- és borünnep
Délelőtt az újbort, a szőlőt
és a gyümölcsöket áldották
meg a Szent Lőrinc plébániatemplomban, délután pedig a hagyományos szüreti
felvonulásé és a színpadi
szórakoztató programoké
volt a főszerep. A romkerti

színpadon ünnepi köszöntőt
mondott Sisák Imre polgármester és Becsó Zsolt, a
körzet országgyűlési képviselője, a megyei közgyűlés
elnöke is.
Tudósításunk a 4. oldalon.
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Víztározó, kerékpárút, működés
Folytatás az 1. oldalról
május 1-től Pásztó 20 rehabilitációs ágyat kapott. Ez jelentősen
rontotta a belgyógyászati problémákkal küzdő betegek helyzetét, hiszen a délutáni óráktól
kezdve indokolt esetben a háziorvosi ügyelet vagy adott esetben
a mentők csak a salgótarjáni
kórházba küldhették a beteget.
Pozitív változás, hogy a sürgősségi ellátás javítását megcélozva
a kormány döntésének megfelelően 2012. október 15-én Pásztón a Margit Kórházban indulhat
a 24 órás belgyógyászati ambuláns ellátás. Ez a döntés a kórháznak havi kétmillió forintos
többletbevételt is jelent.
Dr. Boczek Tibor igazgató úrral folytatott egyeztetés eredménye az, hogy az Egészségügyi
Szakállamtitkárság és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézet előzetes javaslatától eltérően, amely 24 órás sebészeti
ambuláns ellátást javasolt a Margit Kórházba, végül a belgyógyászati ellátás került nevesítésre.
Tárgyaltak az Észak-Magyarországi Régióban konzorciumi formában megvalósítandó rehabilitációs pályázatról is.
Amint kiderült: a több mint 4
milliárdos pályázati keretből 263
millió forint támogatás juthat a
pásztói intézménynek. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézettel folytatott tárgyalások
eredményeképpen a kórház kiírta
a fejlesztés megvalósítására a
közbeszerzési eljárást. Viszont
a kivitelezési munkálatok mielőbbi elindításához szükséges a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által jóváhagyott és aláírt támogatási szerződés. Sisák Imre polgármester azt kérte dr. Cserháti
Péter helyettes államtitkár úrtól,
hogy járjon közben az NFÜ-nél
a támogatási szerződés mielőbbi
aláírása érdekében, hogy a kivitelezés még ebben az évben elindulhasson.
A beruházás megvalósítása már
csak azért is fontos lenne, mert
az új több mint 500 négyzetméteres épületben kerülhetne végleges helyre a tüdőgondozó is.
2011. év végén a Margit Kórház 37 millió forint támogatást
kapott a lejárt szállítói tartozások

kiegyenlítésére. Ezt az összeget
azonban később vissza kellett
fizetni, mert a Margit Kórháznak
a korrekt gazdálkodás eredményeként egyetlen kifizetetlen
számlája sem volt.
Az EMMI Egészségügyi Szakállamtitkársága most a 2011. évben megtakarított forrásokból
6,3 milliárd forintra írt ki pályázatot a kórházak részére. Dr.
Boczek Tibor igazgató úrral folytatott egyeztetések során kiderült,
hogy a kórház 47 millió forint
elnyerésére nyújtott be pályázatot. A támogatást a jelenlegi
rehabilitációs osztály kórtermeinek komfortosítására és új vizesblokkok kialakítására használnák fel. A dr. Cserháti Péterrel
folytatott tárgyaláson Sisák Imre
polgármester azt kérte, hogy legalább a korábban visszafizetett
37 millió forintos összeget kapja
vissza a Margit Kórház.
Sisák Imre polgármester ezután tájékoztatást adott arról,
hogy a Dél-Nógrádi Vízmű Kft.
felügyelőbizottsági ülésén ismét
tárgyaltak a cég további sorsáról.
A fő cél az, hogy minden munkahelyet megtartsanak, ennek
érdekében a teljes körű szolgáltatási jogot átvevő Észak-Magyarországi Regionális Vízmű
(ÉRV) Zrt. alvállalkozójaként
fogja a Kft. ellátni a jelenleg is
végzett tevékenységét 2013. január 1-től. A törvényi szabályozásnak köszönhetően ez közbeszerzési eljárás nélkül is megtörténhet. Jó hír, hogy változik
az ivóvízdíj: január 1-től a lakosság köbméterenként 30 forinttal fizethet kevesebbet az
ivóvízért.
A polgármester úr ezután tájékoztatást adott arról, hogy szeptember 27-én Szurdokpüspökiben
tárgyalt a kiemelt turisztikai projektté nyilvánított, a Zagyva mentén vezető kerékpárút megvalósításáról. Az eredetileg 1,9 milliárdosra tervezett beruházás végül
1 milliárd 139 millió forint felhasználásának a lehetőségét kapta
meg, miután a kormány a fejlesztést kiemelt turisztikai projekté
nyilvánította. Az egyeztetésen
szó volt arról, hogy a kerékpárút
hogyan és milyen módon érintheti
Pásztót? A tervek szerint két automata kerékpártároló épülne, illetve egy pihenőhelyet is kiala-

kítanának a város területén, a
benzinkút mögötti részen, a hozzá
tartozó vizesblokkal együtt. Itt
egy uniós szabványoknak megfelelő játszótér megépítését is
kérte a polgármester úr és csatlakozási lehetőséget a Kishegyi
Szabadidőparkhoz, valamint egy
gyalog- és kerékpáros híd megépítését a Kövicses-patakon. Mivel a tervekkel október 31-ig el
kellene készülni, a konzorciumi
partnerekkel egyetértésben kezdeményezték a határidő két hónappal való meghosszabbítását,
az alaposabb tervezőmunka érdekében. A tárgyalásokon Hatvan
önkormányzata vállalta a gesztor
szerepét, így a Heves megyei város állja a tervezés járulékos költségeit.
A testületi ülés fontos napirendi pontja volt a Csörgő-patakon megépítendő záportározó
ügye. Sisák Imre elmondta: 2011.
április 7-én a helyszínen járt dr.
Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár, aki megtekintette a mátrakeresztesi Békástónál megépítendő záportározó
helyét is. 2011. május 20-án levélben tájékoztatta a polgármester urat, hogy az ÉRV Zrt.-t utasította egy tanulmány elkészítésére, a vízgyűjtő terület hidrológiai felülvizsgálatára, a hidrometeorológiai riasztórendszer
kiépítésére. Emellett a feliszapolódás eltávolítása, a felső tározó helyének vizsgálata, az
üzemvízszintek újraértékelése,
a vészárapasztó megépítése, a
tározó alatti mederszakasz vizsgálata, a települések védelme, a
Zagyva-Tarna-vízrendszer teljeskörű vizsgálatának elvégzésére
vonatkozó feladatokat is említi
a levél. Az ÉRV Zrt. számos beruházást el is végzett, a három
lehetséges helyszín közül pedig
Kertai István, a hasznosi víztározó tervezőjének vezetésével,
a Budapesti Műszaki Egyetemmel együttműködve, a Békástónál megépítendő gátat találták
a legalkalmasabbnak a védelem
szempontjából.
Sisák Imre hozzátette: az új
záportározó kilencszázezer-egymillió köbméter víz befogadására
alkalmas száraz tározó lenne,
azaz csak akkor töltenék fel,
amikor a hirtelen lezúduló csapadék, vagy a hóolvadás azt indokolttá tenné.
Időközben azonban a kül- és

2012 október
belterületi vízelvezetés kérdésköre
átkerült a Belügyminisztériumhoz.
Ezért a polgármester úr levelet
írt a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatásért felelős helyettes
államtitkárának Hoffmann Imre
úrnak Becsó Zsolt országgyűlési
képviselővel érdeklődve a záportározó megépítésének jövőbeni
kormányzati terveiről.
A fontosabb napirendi pontok
között tájékoztatás hangzott el
arról, hogy a Százszorszép óvoda
felújítására benyújtott pályázat
eredménnyel zárult. Pásztó Város
Önkormányzata 21 millió 33
ezer forint támogatást nyert el
az alábbi célokra: a támogatásnak
köszönhetően külső hőszigetelést
kap az intézmény, kicserélik a
nyílászárókat, valamint számos
kisebb felújítást is elvégeznek.
A testület a közbeszerzési eljárás
kiírásáról is döntött, egyúttal
költségvetéséből ötmillió forintot
biztosít az önerőhöz.
A képviselők tárgyaltak az ez
évi költségvetés módosításáról
is: döntés született arról, hogy a
játszóterek karbantartására félmillió, a háziorvosi ügyelet egyedi fűtési rendszerének kialakítására és az ÁNTSZ által elvégzett ellenőrzés megállapításainak
megfelelően 1,4 millió forintot
fordít az ügyelet és a fogorvosi
rendelő felújítására.
A város általános iskolájának
kérésére a képviselő-testület 20
millió forint nagyságrendű zárolást oldott fel. A város sportjának támogatására pedig pályázati úton egymillió forintot biztosít a testület.
Az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentésére
szeptember 12-én beadott ÖNHIKI pályázati kérelem 229 millió 503 ezer forintot tartalmaz.
Erre a Stabilitási Törvény szerint
is szükség lesz, hiszen a 2013as költségvetésnél már nem tervezhető működési hiány. A korábbi fordulóban a város 41,9
millió forint ÖNHIKI-t nyert el.
Pásztó város folyószámlahitele
2012. december 21-én lejár, a
folytatásra pedig egyelőre nincs
megoldás. Ennek pótlására döntött a testület úgy, hogy mindent
meg kell tenni az önkormányzat
működőképességének megőrzéséért. Ehhez a városnak 235 milliós működési hitelkeretre van
szüksége.
F. Z.
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Szondi-díjas
a tűzoltó egyesület

Nógrád Megye Szondi György Díját
Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés elnöke adta át Balya Róbertnek, az önkormányzati tűzoltóság parancsnokának és Csoór József nyugállományú
tűzoltó alezredesnek, a Pásztói Önkéntes Tűzoltó Egyesület alelnökének.
A kitüntetett lánglovagokat a helyszínen köszöntötte Sisák Imre, Pásztó
polgármestere is.
A nagy múltú tűzoltó egyesület
1885-ben alakult, a korabeli Ipartestület
86 tagjának részvételével.
A Pásztói Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai hosszú ténykedésük ideje
alatt nem csak a tűz- és kármentesítésben
vettek részt, hanem szakmai megmérettetéseken is: 1924-ben például megnyerték a Heves vármegyei (akkor a
város odatartozott) tűzoltóversenyt.
A pásztói lánglovagoknak nagy számú tűzesettel kellett megbirkózniuk
fennállásuk 127 éve alatt, az 1980-as
évektől pedig a hirtelen lezúduló, nagy
esőzések idéztek elő árvízi helyzeteket
a Kövicses-, a Csörgő-, a Ravasz-patakon, a Zagyván. Az első nagyobb eset
1988-ban történt, amikor kastélykerti
lakóterületeket elöntötte a Zagyva, majd
1999 után a Mátra nyugati részein
lehulló csapadék okozott sokmilliós –
2005 április 18-án csaknem milliárdos
– károkat.
A Pásztói Önkéntes Tűzoltó Egyesület életében kimagasló esemény volt,
hogy 1993. május 3-án az országos
Szent Flórián ünnepséget a városban
tartották. Az ünnepség megtartását
Sisák Imre polgármester kezdeményezte,
akit 1992-ben a Magyar Tűzoltó Szövetség alelnökévé választottak, és e
tisztséget már az ötödik ciklusban, jelenleg is betölti. Emellett a 1992-ben
megalakított Nógrád Megyei Tűzoltó
Szövetség első elnöke is volt.
A Pásztói Önkéntes Tűzoltóságot
– a város és Mátraszőlős együttműködésével – 1998-ban hozták létre,
azóta 15 környékbeli településen is
ellátja az elsődlegesen beavatkozó
tűzoltóegység feladatkörét.
A Pásztói Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Pásztói Önkéntes Tűzoltóság
munkatársai évente 250-450 beavatkozást hajtanak végre. A megye egyik
legfelkészültebb beavatkozó egysége
Bátonyterenye és Pásztó kistérségében
15 településre vonul szükség esetén.
Az érintett terület lakossága összesen
eléri a 25 ezer főt.
Mérföldkő volt a pásztói tűzoltók
életében az önkormányzati tűzoltóság
megalapítása is az Országgyűlés által
2011. szeptember 19-én módosított
katasztrófavédelmi törvény alapján.
A Pásztói Önkéntes Tűzoltó Egyesület a város meghatározó társadalmi
és szakmai szervezete, nem csak a
tűzesetek és más káresemények elhárításában, hanem a lakosság biztonságérzetének javításában is döntő szerepet játszik.
A Szondi György Díjat fentiek elismerésére kapta az egyesület.
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2012 október

„Isten éltesse az időseket!”
Folytatás az 1.
oldalról
Ezután arról szólt,
hogy Pásztó város mindent megtett és meg is
tesz az idősek szociális
biztonságáért, jelentős
mértékben a 2001-ben
az ellátórendszer kiépítésére elnyert kistérségi mintaprojektnek
köszönhetően. Ennek
előkészítése során a
hasznosi idősek klubjának megépítése is felmerült,
akkor 29-en jelezték ez irányú
igényüket. Köszönetet mondott
ezután munkatársainak is, akik
lelkiismeretes munkájukkal elérték, hogy az idős emberek megtapasztalják: mit is jelent itt klubtagnak lenni.
Ezután a jelenlévők az intézmény elmúlt tíz évéről készült
fotókból összeállított vetítést tekintették meg: megelevenedtek
az ünnepek, a vidám farsangi
mulatságok, a rendezvények, a
kirándulások, meg persze a hétköznapok pillanatai is.
A rendezvény végén Sisák
Imre, Pásztó polgármestere mondott beszédet. Először név szerint
felsorolta azokat a klubtagokat,
akik az elmúlt tíz év alatt hunytak
el, majd a jelenlévők – koruktól
függetlenül – egy perces néma
felállással emlékeztek rájuk.
Ezután a polgármester úr az
intézmény megvalósításának
körülményeire emlékezett, az
1990-es évek legvégére. Ebben
az időszakban sok nehézséggel
nézett szembe a pásztói képviselő-testület, hiszen éppen be
akarták zárni a Margit Kórházat,
amit azonban áldozatos munkával sikerült megmenteni.
Közvetlenül ezután pályázhatott
a város a szociális ellátórendszer megvalósítására, amit egy
országos mintaprojektként sikerült nagy részt pályázati pénzből kiépíteni a kistérségben. A
később nyertes pályázat kiírása
a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács 2001. március
19-i ülésén került meghirdetésre, ahol a társkiíró Szociális
és Családügyi Minisztérium
osztályvezetője Szerafin József
is részt vett. „Sánta Kálmánné
akkori hasznosi önkormányzati

képviselő kezdeményezte az
idősek klubjának megépítését
– mondta Sisák Imre. – Az idő
tájt még az is kérdés volt, hogy
a szorgos hasznosiak, akik mindig találnak elfoglaltságot a
kertben, megtöltenek-e egy
ilyen intézményt? Az élet aztán
igazolta a kezdeményezés helyességét!”
Ezután elmondta, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése az
egész kistérséget felöleli. A fejlesztésre összesen 402 millió forintot fordítottak, amelyhez Pásztónak és az érintett 25 településnek 30 százalékos önerőt kellett
biztosítania a 2001 és 2003 közötti
időszakban.
A város képviselő-testülete végül 2001. szeptember 25-i ülésén
döntött úgy, hogy Hasznoson
megépíti az idősek otthonát, ami
egy év alatt a tervezéssel és a
kivitelezéssel együtt meg is valósult.
A Hasznosi Idősek Klubja
26 millió forintba került, amelyhez Pásztó Város Önkormányzata 7,8 millió forint önrészt
biztosított. Fontos eredmény,
hogy több tucat munkahely létesült, amelyhez a forrásokat
először a Nógrád Megyei Munkaügyi Központtól sikerült megszerezni, majd uniós pályázat
kiírása után érkezett az újabb
segítség. „A munka világából
történő kirekesztés elleni küzdelem” címet viselő Európai
Uniós pályázat eredményes
megírását követően 205 millió
forint támogatást nyert el a város, amelyhez 10 % saját erőt
kellett biztosítani. A pályázat
részeként a Területi Gondozási
Központ igen jelentős számú
dolgozóinak 18 havi foglalkoz-

tatása is megfinanszírozásra került és a Gyermekek Átmeneti
Otthona kialakításához is több
mint 20 millió forint pályázati
támogatás lett hozzárendelve.
„Az elmúlt tíz év bizonyította,
hogy a Területi Gondozási Központ és a klub is beváltotta a
hozzá fűzött reményeket. A szociális ellátórendszer átalakítása
2014. januárt 1-től várható – folytatta a polgármester úr. – Bízom
abban, hogy józan ésszel gondolkodva a kormány belátja, hogy
ezt a feladatkört az önkormányzatok láthatják el.”
Sisák Imre ezután elmondta,
hogy a Margit Kórház ez év
május 1-től állami tulajdonba került. Az önkormányzati vagyon
államosításáért azonban a város
semmit nem kapott, ennek ellenére ma is azon dolgozik, hogy
egy közel 300 millió forintos beruházás megvalósuljon, hiszen
az ellátási körzetben élők érdekei
ezt kívánják.
„Sokszor találkozzunk még itt
– mondta beszéde végén a polgármester úr. – Az a nemzet,
amelyik elfeledi a nagy és dédszülőket, nem tiszteli a múltat és
nem lehet valós jövőképe sem.
Isten éltesse az időseket!”
Ezután Gömbiczné Kanyó Beatrix önkormányzati képviselő –
aki más elfoglaltsága miatt nem
lehetett jelen – köszöntő levelét
olvasták fel, majd az erre az alkalomra készített emléklapok átadása következett. Az ünnepséget
díszebéd zárta.
F. Z.
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Sikeres szőlő- és borünnep, szüreti felvonulással
Hagyományainkhoz híven
2012. szeptember 23-án került
megrendezésre a nyolcadik
szőlő és borünnep, amelyet a
vidéki identitástudat megőrzését segítő, valamint a szőlő- és
borkultúrát támogató 28. szüreti felvonulás gazdagított. A
jelentős előkészületi munkát
végzőket még az égiek is kegyeikbe fogadták, mert délutánra őket és a több ezer fős
érdeklődő sereget már kellemes hőmérséklet és napsütés
fogadta.
Az egész napos program az
ünnepi szentmisével kezdődött, melyet az óvodás és az
általános iskolás gyermekcsoportok bemutatója követett.
Három órakor a művelődési
központ elől indult a több
mint száz fős, népviseletbe és
jelmezbe öltözött, nagy érdeklődéssel várt, színpompás szüreti felvonulás. A feldíszített
fogatok, hintók, lovas kocsik,
szekerek, a bíró és a bíróné, a
kisbíró, a megye, a város vezetői, az öntevékeny csoportok, jelmezesek és a menetet
záró, bort kínáló mulatós csapat alkotta a népes sereget. A
hagyományőrző csoportokat,
lovasokat, hintósokat a kisbíró
vezette, aki a humort sem
mellőzve kidobolta a város és
az ország életének elmúlt egy
évében történt eseményeit.
Ezt követően a város középkori műemléki övezetében, a
romkertben énekesek és táncosok vették birtokba a szabadtéri
színpadot.
Az
eseményre a jászfényszarui
Fehérakác Népdalkör, a hasznosi Kökényvirág Népdalkör,
Csécse Településért Egyesület

hagyományőrzői és a tari
Kontyvirág Néptánccsoport
népes csapata jött el. Ezt követően Bognár Barbara énekes
fülbemászó
dalait
hallgathatták a megjelentek,
este pedig Bunyós Pityu és a
Románcokból jól ismert Jolly
fergeteges előadással kápráztatta el a több ezer fős hallgatóságot. Ezt követően a
szabadtéri bálon több száz érdeklődő és mulató-táncoló pár
zárta a jó hangulatú szüreti
programot. A rendezvényt
gyermekek szórakoztatását
biztosító játékok, hamisítatlan
vásári forgatag, népművészeti
kirakodóvásár, étel-és borkóstolók színesítették. Az egész
napos rendezvényt több mint
négyezer érdeklődő látogatta
meg, és remélhető, hogy szép
emlékekkel távoztak.
A programot az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatta Pásztó
Város Önkormányzatának
nyertes LEADER pályázata
alapján.
Mészáros Sándor
Támogatók: Pásztó Városi Önkormányzat, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, Cserhátalja LEADER, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program,
OTP Bank, Sodexo, Észak Magyarországi Regionális Vízművek
Zrt., Kistérségi Társulás, Városgazdálkodási Kft., Pásztói Rendőrkapitányság, Boltív Tüzép Kft.,
Vitamin Zöldséges, Koktél Kisker,
Alapi Sándor, Stal Varienten Kft.,
Ol-Pet Bt., Pásztói Múzeum, Katona Csaba vállalkozó, óvoda, általános iskola, Sisák Imre polgármester, Sidi Ákos és a lovasok,
fogatosok, hagyományőrző csoportok, Tarján Borház, Európai
Borlovagrend, Rézkatlan Kft.
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Széchényi Ferenc-díjat kapott múzeumunk igazgatója
Az 1999-ben alapított Széchényi Ferenc-díj közgyűjteményi (könyvtári, levéltári, múzeumi) szakterületen dolgozó
azon szakembereknek adományozható állami kitüntetés, akik
magas színvonalú elméleti vagy
gyakorlati tevékenységükkel,
új módszerek kidolgozásával
és azok alkalmazásával szolgálják szakmájukat. Évente hatan kaphatják meg a díjat.
Az eltelt több mint egy évtized kitüntetettjei között eddig
nem volt nógrádi, illetve a hoszszú évekig megyénk levéltárának élén álló, a Budapesti Levéltár főigazgatójaként tevékenykedő Á. Varga László
2008-ban érdemelte ki a díjat.
Nemrég a Néprajzi Múzeumban a nemzeti erőforrások
miniszterétől több évtizedes tudományos munkája elismeréseképpen a Nógrád Megyei
Múzeumi Szervezet Pásztói
Múzeumának igazgatója, dr.
Hír János is átvehette ezt a
magas állami kitüntetést.
Önéletrajzából, eddigi szakmai életútjáról az alábbiakat
tudhatjuk meg: dr. Hír János
Tiszaföldváron született. Középfokú iskolai tanulmányait
a helyi Hajnóczy József Gimnáziumban végezte, majd 19761981 között Debrecenben, a
Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kar
biológia-földrajz szakán középiskolai tanári diplomát szerzett. Első munkahelye Kazincbarcikán, az Irinyi János Vegyipari Technikumban volt.
1983-ban egyetemi doktori fokozatot szerzett. Disszertációját
„A Hór-völgy középső szakaszának felszín-és karsztfejlődése
a barlangi üledékek tükrében”
címmel írta.
Egy pályázati felhívásra 1984ben került Nógrád megyébe. Az
eltelt majd’ három évtized során
dr. Hír Jánosnak elévülhetetlen
érdemeket szerzett az új intéz-

ményként induló Pásztói Múzeum megszervezésében, állandó kiállításának berendezése és
szakmai profiljának kialakítása
terén. Munkája mellett mindig
is tovább képezte magát:1991ben a Bükk-hegység idősebb
barlangszintjének és a Sajóvölgy teraszszintjeinek biokronológiája címmel beadott diszszertációja után megszerezte a
földrajztudomány kandidátusa
fokozatot is.
Pedagógia tevékenységként
1982-től kezdődően, eddig 29
alkalommal szervezte meg középiskolások számára a kéthetes
nyári kutatótáborokat. Önállóan
1982 és ’94 között
11 barlangi ásatást végzett
(Pongor-lyuk, Körös-bérci barlang, Peskő barlang, Lök-völgyi
barlang). Őslénytani kutatásokat
Egyházasdengeleg, Sámsonháza, Mátraszőlős, Felsőtárkány
és Litke környékén folytatott.
A diákok bevonásával végzett
kutatótáborok ásatásainak fő
célja az apró gerincesek, elsősorban kisemlős maradványok
gyűjtése volt.
A tudományos célok mellett
lényeges, hogy a táborokban a
résztvevő fiatalok elsajátíthatták
a kutató munka legalapvetőbb
fogásait, megízlelhették az önálló felfedezés élményét és a
természetközeli életformát.
Tudományos tevékenysége
során 110 publikációja mellett
177 ismeretterjesztő cikket írt,
angol nyelvvizsgával rendelkezik. Eddig háromszor nyert el
külföldi ösztöndíjat: 1989-Ankara,1992-Athén, 1996- Bécs,
illetve 13 nemzetközi tudományos konferencián járt, Lengyelországban, Hollandiában,Oroszországban, Romániában többször, Németországban, Ausztriában és Szlovákiában. Legutóbb

tavaly egy spanyolországi konferencián vett
részt.
Ami pásztói
munkáját illeti,
amikor 1995-ben
a múzeummal
társbérletben lévő
városi könyvtár
kiköltözött a kolostorból, megnyílt a lehetőség,
hogy az intézmény kiteljesedjen, önálló legyen. Az önkormányzat, Sisák Imre polgármesterrel az élén, ekkor és később is jelentős anyagi támogatást nyújtott a már önálló intézmény fenntartására. Mindezek mellett dr. Hír János komoly segítséget kapott dr. Valter
Ilona régésztől, aki a pásztói
műemlékegyüttest feltárta, legautentikusabban ismerte, valamint Presits Antal kiállításrendezőtől. A Pásztói Múzeumban 1997 októberében Csohány Kálmán emlékére nyílt
meg az első önálló kiállítás,
majd ezt decemberben „A ciszterci rend története a középkorban” című tárlat követte. A
rendezvények forgatókönyvét
még dr. Valter Ilona írta, de a
kiállításokra pályázati úton elnyert anyagi támogatás már dr.
Hír János nevéhez kötődik.
Dr. Hír János 1987-ben „Kiváló Munkáért” kapta meg első
állami kitüntetését, majd 1995ben a TIT aranykoszorús előadói
címet adományozott neki és
2000-ben is elismerte munkáját.
1999-ben a kulturális miniszter
elismerő oklevelét, 2002-ben
pedig „Nógrád megye gyűrűjét”
vehette át. Az igazgató úr vezetésével működő Pásztói Múzeumot a kiemelkedően tehetséges és szorgalmas munkatársakból álló, összeszokott kollektíva révén ma már az egész
országban ismerik.
Egy állami döntést követően

január elsejétől megszűnnek a
múzeumi megyei szervezetek.
Azt még nem tudni, ezt követően ki lesz a Pásztói Múzeum
fenntartója. Teljes a bizonytalanság, de kár lenne ilyen szakembereket, ilyen szakmailag
kiemelkedő intézményt elveszíteni a megyének és Pásztó
városának!
A Pásztói Múzeum első komolyabb elismerését 1998-ban
az „Év múzeuma” pályázaton
érdemelte ki, ahol különdíjban
részesült. 2009-ben az Oktatási
és Kulturális Minisztérium „A
legjobb múzeumpedagógiai
kezdeményezés” kategóriájában
nívódíjat kaptak. Az idei évben
az „Év múzeuma 2011” pályázaton szintén elismerő oklevelet
vehettek át a módszeres fejlesztésekért, a gyermekprogramok és a színvonalas múzeumpedagógiai kiadványok megvalósításért.
Végezetül álljon itt a helyi
intézmény munkatársainak a
névsora: dr. Hír János igazgató,
Pászti Andrea természettudományos muzeológus, az intézmény uniós pályázatainak projektmenedzsere, Zentai Evelin
múzeumpedagógus, Brunda Tibor gyűjteménykezelő.
Cz.Zentai József

Láss csodát! – Varázslatos Magyarország
Fenti címmel látogatható kiállítás a Pásztói Múzeumban, 2012. november 30-ig.
A Múzeumok Őszi Éjszakája című programsorozat részeként október 19-én rajzoljunk, alkossunk együtt a múzeumban címmel tartanak képzőművészeti, tematikus napot.
Október 27-én „Használd a múzeumot” címmel családi nyílt nap lesz az intézményben.
November 10-én rendezik meg a hagyományőrző Márton-napi családi napot.
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Radiológiai Világnap – Kép alapú elváltozások
Ez év november 8-át a nemzetközi és a hazai szakmai
társaságok a Radiológia Világnapja-ként ünneplik. Hogyan
született ez a tudományág és merre fejlődtek tovább a
röntgensugárzást alkalmazó orvosi technológiák?
Erre és a betegek által, sokszor fel nem tett, ám őket
érdeklő kérdésekre dr. Szabados Tamás, a pásztói Margit
Kórház Röntgen Osztályának vezető főorvosa adott választ.
Wilhelm Conrad Röntgen, a
A CT készülékekben a röntwürtzburgi egyetem tanára gencső és a testen áthaladó su1895. november 8-án felfedezte gárzást észlelő detektor egya röntgen sugárzást, amit akkor mással szemben, egy gyűrűben
még X-sugárzásnak neveztek. foglalnak helyet. Ez a gyűrű
Ez a speciális sugárzás a testen körbe forog és „szeleáthalad, és a fotópapírt képes tenként”végigpásztázza a vizsmegfeketíteni. Ezután több „fel- gálni kívánt régiót.
Az MR
vételt” is készített, elsősorban
berendevégtagokról.
Ezzel indult meg a röntgen zésben a
diagnosztika fejlődése. A fel- beteg nagy
vételi technikák és berendezé- erejű mágsek egyre pontosabbak lettek, neses téra számítástechnika fejlődésével ben fekúj távlatok nyíltak. Jobbak és szik, ez az
megbízhatóbbak lettek a gene- energia a
rátorok, a röntgencsövek és a t e s t b e n
képalkotó rendszerek. Megin- lévő atodult a hagyományos filmes mok egy
technika átállása digitális irány- r é s z é r e
ba. Nincs már film, a képanyag energiát ad át és később az így
digitális detektorban, vagy spe- átadott energiát az atomok ráciális foszforlemezen keletke- dióhullámként kisugározzák. A
zik, innen jut be a számítógépes kilépő rádióhullámokat speciális
rendszerbe, ahol monitoron je- antennák érzékelik és ezen jelenik meg a kép. Kórházunkban leket a számítógép képpé alais ilyen, foszforlemezes rend- kítja, ami monitoron tanulmányozható.
szer került telepítésre.
A CT-k fejlődése, a képal– Hogyan tekint testünk mékotás gyorsulása már az egy
lyére a röntgensugár?
– A röntgen készülékben elő- szívdobbanás alatt leképezhető
állított sugárnyaláb áthalad a koszorúserek megjelenítésénél
testen és a szövetek összetéte- tart. Az MR berendezések nagy
létől függően a sugárzás egy térereje – három, illetve hét
része azokban többé-kevésbé Tesla – lehetővé teszi az agyban
elnyelődik, más része tovább- lévő pályák csaknem idegrost
halad. Ezt, a testen áthaladó kötegek szintjén történő megsugárzást észleli a berendezés jelenítését.
– Hogyan alakult az ultraés bonyolult elektronikai rendhang
diagnosztika fejlődése?
szer segítségével megalkotja a
–
Az
ultrahang, mint képalleképezett testrész „árnyképét”,
kotó
eljárás
ma már mindenmelyet a monitoron elemzünk.
napos
vizsgálati
módszer. A
Ezen technikák mellett megjehasi,
nyaki
szervek
és erek
lentek a keresztmetszeti képvizsgálata
mellé
felsorakoznak
alkotó eljárások. A röntgensugárzást használó CT computer az ízületek és újabban a peritomográf (CT) készülékek és fériás idegrostok – például a
a szervezetben lévő hidrogé- csuklótáji ideg – diagnosztikája.
nionok eloszlása alapján képet Több speciális terület vizsgáalkotó mágneses rezonancia latára a Margit Kórházban is
van lehetőség. Megjelentek az
(MR) berendezések.

ún. ultrahang kontrasztanyagok,
amellyel a körülírt elváltozások
további elemzésére nyílt mód.
– Hogyan alakul ki az ultrahangos kép?
– A vizsgálat során a vizsgáló
fej, – ez az, ami a beteghez
hozzáér – nagy rezgésszámú,
az emberi fül számára nem
hallható ultrahangokat bocsát
ki. Ezek nagy része a szövetekben elnyelődik, kisebb része
azonban a szervek határfelületeiről visszaverődik. A berendezés ezt a visszavert jelet alakítja egy szürkeskálának meg-

feleltetett képpé, ezt látjuk.
– A hétköznapi ember szeme,
sötét árnyakat lát a monitoron.
Hogyan lesz a fájó panaszból
képalkotás?
– A panaszok már irányítják
a vizsgálót, hogy milyen technikai paramétereket állítson be
a készüléken első látásra. A
szervek több síkban történő átvizsgálásával keressük meg a
panasz sok esetben látható okát,
például egy igen sok ultrahangot
visszaverő, a képernyőn vakítóan világos képletként látható
epekövet. Hasonló képet adnak
a vesében lévő, de jóval kisebb,
három-négy milliméter nagyságú kövek. Vannak sajnos korlátok is. Hasi vizsgálatnál, ha
a beteg nem éhgyomorral érkezik, akkor az összehúzott állapotú epehólyag belseje nem
ítélhető meg. Ha a húgyhólyag
üres, nem mondható vélemény.
Ha a vesében lévő kő nagyon
kicsi, nem mondható ki biztosan
a vesekövesség diagnózisa.
- Hogyan segíti az eligazodást
az UH? Pl. kórházunk új UH-

gépe milyen vizsgálati fejjel,
mely rétegekig képes finom képeket mutatni?
Az értékelhető ultrahang kép
jó felbontással, kellő kontraszttal rendelkezik, mely a készülékek egyes szolgáltatásaival
tovább javítható. Az osztályon
működő berendezés felső kategóriás gép, felbontását tekintve jól ábrázolhatók vele a
máj, a vesék, a hasnyálmirigy,
a lép körülírt folyamatai, az
apró pajzsmirigygöbök, a kanyargós, kisméretű erek keringése, az térdízületi porcgyűrű
külső része, a kis inak, vékony
ízületi szalagok pl. a vállnál, a
csuklótájéki két fő idegrost is.
– Korai stádiumban is fel
lehet fedezni a rossz irányú folyamatokat ez által, például belgyógyászati betegségek esetén?
– Sajnos a rosszindulatú daganatok egyre gyakoribbak.
Hazánk az élmezőnybe tartozik
a vastagbélrák előfordulásában.
Maga a betegség ultrahanggal
csak ritkán látható, de a máj
érintettségének vizsgálata elsőként igen fontos. Jó beállítás
mellett, nem gázos has vizsgálatakor a máj részletes áttekintése már felfedezhet egészen
apró, akár egy centiméternél
is kisebb gócokat, ami már a
beteg kezelését más irányba
fordítja. Minél kisebb a megtalált eltérés, annál jobb a gyógyulás esélye is.
– Adott egy mélyvénás trombózis. Mi látható például egy
érvizsgálat során, mi egy áramlásvizsgálat esetén?
– Ultrahanggal a csípőtájéktól
a térdhajlatig tudunk biztonsággal nyilatkozni a vénás keringésről. Ha ezen a szakaszon valahol thrombosis van, akkor a
vizsgált eret nem lehet összenyomni, belsejét kezdetben még
kevés reflexet adó, később tömöttebbé és keményebbé váló
vérrög látszik. A rög mellett
szerencsés esetben még áramlás
kimutatható, de sokszor a keringés teljesen leáll a vénában,
a lument teljesen elzárja a vérrög.
Ekkor semmilyen keringési jel
nincs a képen.
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– Hogyan történik. az említett
csuklótáji ideg vizsgálata? Mi
látható a beteg, ilyen irányú
vizsgálata közben a monitoron?
– Ez egy új módszer, kevesen foglalkoznak vele. A technika és a készülék, pontosabban az ilyen irányú lágyrész
vizsgálatokra kifejlesztett vizsgálófej is rendelkezésre áll
Pásztón. A csuklótáji idegrost
bántalma elég gyakori kórkép.
Ismétlődő megterhelések, balesetek, bizonyos gyógyszerek
szedésekor zsibbadás jelentkezik az ujjakon, az idegrost
megduzzad, nem fér el a csuklón lévő csatornában és nyomás alá kerül. Képen jól megítélhető a rost megnövekedett
keresztmetszeti átmérője, látszik a lágyabb, vizenyős szerkezete, és a kontúr benyomata.
Mindezen kóros állapotok igen
kis helyen, a csukló néhány
centi kiterjedésű területén kerülnek megítélésre, fél centiméter szöveti mélységben, néhány milliméter nagyságú idegroston. Ezért fontos a nagy
felbontás és a nagy kontraszt.
– Milyen egyéb képalkotó
eljárások segítik a hatékony
diagnosztikát és a terápiát?
– Az izotóp diagnosztika is
dinamikusan fejlődik. A nagyteljesítményű számítógépek, a
detektorok és a korszerű izotópok, valamint az így nyert
képek összeolvasztása más képalkotó eljárásokkal jelentősen
megnövelik a diagnosztika pontosságát.
– Izotópos vizsgálat során
mennyire sugárzó anyaggal történik a vizsgálat? Miről árulkodhatnak a leleten lévő „színes
foltok”?
– Ma már a felhasznált izotópok
kis sugárterhelést jelentenek, ezek
sokszor el sem érik a hagyományos
röntgen vizsgálatok terhelését. Ezek
az izotópok néhány nap alatt elbomlanak olyan atomokra, amelyek
már nem sugároznak és környezetükre sem jelentenek veszélyt.
A „foltok” azok a területek,
amelyek az izotópot felveszik.
Minél több izotópot vesz fel,
annál intenzívebb a színskála
bizonyos tartománya. A betegek

EGÉSZSÉGÜGY
általában felfigyelnek arra, ha
az izotóp leleten sok, intenzív
szín van. Az esetek nagyobb
részében ez jelenthet fokozott
szervműködést, de nem mindig
daganatos elváltozást. A fokozott izotópfelvétel, ami a képen
sok színes foltot ábrázol, sokszor jelenhet a beteg számára
jó hírt is, például egy életképes
szívizomrészlet sok izotópot
vesz fel, míg a koszorúsér szűkület miatt károsodott izom kevesebbet, így kevésbé színes
lesz a képen. A jó izotópfelvétel
jól működő, egészséges szívizmot
jelez. Azonban a daganatszövet,
ha növekszik, akkor anyagcseréje
felgyorsul és környezeténél intenzívebben vesz fel izotópot, és színesebb lesz. Itt viszont a fokozott
felvétel jelent kóros állapotot. Ezért
fontos az, hogy a kezelőorvos és
az izotópos szakember konzultáljon
és a legcélravezetőbb vizsgáló módszert válasszák ki.
– A sugárzás melyik tulajdonsága nyújt terápiás lehetőséget?
– Kialakult a radiológia gyógyító terápiás (intervenciós) oldala is. Ezek az eljárások is
röntgensugarakat használnak.
Korszerű, kis sugárterheléssel
dolgozó eszközök segítik az
erek katéteres tágítását, az epeutak betegségeinek kezelését,
a testben elhelyezkedő kóros
elváltozások irányított mintavételét.
A sugárterápiás gépek a kezelést megelőzően készített képanyag segítségével mérik be a
besugárzási területet, így a daganatra legérzékenyebb területre irányítják a terápiás sugárnyalábot. A modern berendezések azt a tényt használják
fel, hogy az osztódó szövet sugár érzékeny. A kellően nagy
energiával rendelkező sugárzás
az osztódó szövetet, pl. daganatszövetet károsítja, elpusztítja.
Sajnos, ugyanakkor az egészséges, de természetesen szintén
osztódó, megújuló sejteket is
károsítja. Ezért lényeges a pontos célzás, amihez nélkülözhetetlen a korszerű képalkotás.
– Mennyire jelentenek támpontot, kiegészítést a társzakmák felé a XXI. sz-ban a ra-
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diológiai vizsgálatok?
– Ma már gyakorlatilag minden klinikai szakma igényli a
képalkotást. Legyen a cél, a
daganatok korai felismerése,
az elváltozás pontos kiterjedésének meghatározása, a kezelés
megtervezése, a kezelés eredményének lemérése. Ma már
mindezek pontosabban, megbízhatóbban ábrázolhatók képileg.
– Mi a radiológia küldetése
a gyógyító-megelőző munkában?
– A radiológiában megjelenő
elképesztő mennyiségű műszaki
és informatikai tudásanyag koncentrálódása és összekapcsolódása az orvostudománnyal,
hihetetlen távlatokat nyithat!
Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a röntgen és a CT
kép sugárelnyelődési különbséget, az ultrahangkép hangviszszaverődési különbséget,
az MR kép hidrogénatom eloszlást, az izotópkép izotópbeépülést, nem pedig betegséget
mutat.
A radiológus munkája, hogy
az általa kiválasztott modalitásokkal előállított képeket elméleti-tapasztalati tények alapján összekapcsolja az élő szervezet kóros működéseivel és
elváltozásaival. Sajnos ez a
kapcsolat nem mindig lehet
egyértelmű és teljes, ezért az
ehhez szükséges ismeretanyagnak a bővítésén, pontosításán
munkálkodni a beteg gyógyulása és a betegségek megelőzése
érdekében, a radiológia állandó
feladata – mondta ismertetője
végén dr. Szabados Tamás.
Géczi Boglárka

A Poli-Farbe Festékgyár 2012-ben
egy olyan országos összefogásra szólította fel a Pannon Festékhálózatba
tartozó üzleteket, amelynek révén
megszépíthetik környezetüket. A térségekben a partnerek dolga volt megtalálni a legalkalmasabb felújítandó
épületeket, köztereket. E nemes cél
érdekében Nógrád megyében két településen, Salgótarjánban és PásztóHasznoson is felújítások kezdődtek.
A jótékonysági program célkitűzése,
hogy összefogással szebb és élhetőbb
környezetet teremtsen azokon a helyeken, ahol a helyi közösségek, a
gyermekek a legtöbb időt töltik.
Hasznos városrész is a jótékonysági
program kedvezményezettje volt. A
sportpálya öltözőjének külső-belső
fal- és homlokzat-felújításához szükséges festéket még július elején megkapta a Hasznosi Szabadidő Egyesület. Így a Hasznoson már hagyományos és igen népszerű rétesfesztivál
ez évi eseményén központi épületként,
a hozzá kapcsolódó teljesítménytúrán
pedig start- és célpontként is szolgálhatott az öltöző.
Hasznoson még egy, a mindennapi
életben igen fontos épület szépülhet
meg: a Pásztói Plébánia hasznosi közösségi háza. Ezt az épületet három
éve használhatják a helyiek, ma már
nélkülözhetetlen a közösség életében,
illetve minden pénteken a kisgyermekes anyukák veszik birtokba, ahol
a gyermekek együtt játszhatnak délelőttönként. A közösségi ház 60 négyzetméterre elegendő vastaglazúrt kapott, a külső, fenyőfa homlokzatburkolat és a nyílászárók is felújításra
kerültek. A közösségi ház szépítését
szakemberek irányításával az egyesület, a hitközösség és a klubtagok
végezték el.
A festékadományt Gombos Edina
és Podmaniczki Attila adta át a plébánia képviselőjének, a Hasznosi
Szabadidő Egyesület elnökének, valamint közösségi házban működő
klubok képviselőinek.
A felújításokhoz szükséges eszközöket (csiszolópapírt, ecseteket,
festőhengereket) az összefogást szorgalmazó helyi Szín-Ház Festékdiszkont biztosította. Az eszközöket Szőke
Gábor ügyvezető adta át.
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Országos Könyvtári Napok
„Időskorban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban” volt a
mottója annak a programsorozatnak, melyet az Informatikai és
Könyvtári Szövetség szervezésével és a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával tartottak meg az ország könyvtárai október első
hetében. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja az emberek
figyelmét az olvasására, az együttgondolkodásra. Minden évben
különböző korosztályt szólít meg. Ebben az évben az idősebb korosztály lett megcélozva. A rendezvénysorozat „Az aktív idősödés
és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012” eseményeihez
kapcsolódott.
„Időskorban is aktívan, talál- táros vezette. A téma nagy érdekkozzunk a könyvtárban” volt a lődést váltott ki, ezért folytatjuk
mottója annak a programsorozat- azt és teljes egészében feltárjuk,
nak, melyet az Informatikai és majd megismerjük Pásztó régebbi
Könyvtári Szövetség szervezésével korszakait. A programot kiegéés a Nemzeti Kulturális Alap tá- szítette a helyismereti részlegünk
mogatásával tartottak meg az or- képeslap gyűjteménye, amit a jeszág könyvtárai október első he- lenlévők nagy figyelemmel fortében. A kezdeményezés célja az gattak.
volt, hogy felhívja az emberek
Október 4-én vendégünk volt
figyelmét az olvasására, az együtt- Szőke Gábor, Gábor atya, pásztói
gondolkodásra. Minden évben kü- születésű plébános, a Semmelweis
lönböző korosztályt szólít meg. Egyetem óraadó tanára aki „Lelki
Ebben az évben az idősebb kor- társaink – A hit ereje” címmel
osztály lett megcélozva. A ren- tartott rendkívül érdekes előadást.
dezvénysorozat „Az aktív idősödés A nagytermes rendezvény nagyon
és a nemzedékek közötti szolida- sok embert vonzott. A jelen leritás európai éve 2012” esemé- vőknek autentikus előadónk a hitnyeihez kapcsolódott.
ről tartott előadása közvetlen hanIntézményünk a Balassi Bálint gulatával nagy sikert aratott. A
Megyei Könyvtár és Közműve- résztvevők döntő többségéből érlődési Intézet NKA (Nemzeti Kul- zékelhetően átható, olykor megturális Alap) pályázatához csat- hatódottságig fokozódó érzelmeket
lakozott. Munkatársaimmal együtt váltott ki. Mindenkinek tudott újat
az eltelt öt év gyakorlatához ha- adni, ez igazán a végén volt tasonlóan nagyon sok embert sze- pasztalható, mivel sokan szemémélyesen szólított meg, de ott lyesen is szóltak életük során tavoltunk az e-mailekben, a Face- pasztalt eseményekről. Az est igazi
bookon és szórólapoztunk, pla- meglepetése egy idős bácsi megkátoztunk is. Három rendezvé- ható története volt a hit igazi erenyünkön 183 fő vett részt.
jének életre gyakorolt hatásáról.
Könyvtárunkban az októberi
A hét kiemelkedő napja a könyhét az „élő emlékezet” című ren- ves vasárnap volt. Ezen a napon
dezvénnyel indult. A program a könyvtár minden szolgáltatási
célja az volt, hogy olyan embereket helyén „Láncjáték – Ki miben tuszólaltassunk meg, akik jól ismerik dós”címmel olvasásnépszerűsítő
Pásztó történelmét, szokásait, ne- játékokkal vártuk az érdeklődővezetességeit. A klubfoglalkozást ket.
Az Internet teremben, a nevéből
Gerhát Gyuláné nyugdíjas könyv-

adódóan számítógép segítségével
lehetett megoldani a feladatokat.
A központilag szerkesztett rejtvényt kellett az olvasóknak (gyerekek és felnőttek egyaránt) az
internet segítségével kitölteni.
Csaknem 40 ember oldotta meg
sikeresen a feladatot. Azoknak az
olvasóknak, akik a számítógépektől még idegenkedve léptek be
részlegünkbe, természetesen segítséget nyújtottunk. Többen jelezték ezután, hogy bár eddig nagyon távol állt tőlük a számítógép,
de ezen túl többször ellátogat hozzánk.
A felnőtt részleg is családi programokkal, érdekes, színes vetélkedőkkel, képes, játékos feladványokkal és irodalmi-történelmi
tudáspróbával várta a látogatókat:
unokákat és nagyikat, szülőket és
gyerekeket.
Helyismereti részlegben a hely
ismerete eddig is és most is nagyon
sok érdeklődőt vonzott. Olyan
feladatokkal vártuk az ide látogatókat, amelyek segítettek megismerni Pásztó és kistérsége történelmét, régi épületeit, nevezetességeit.
A gyermekrészlegben az óvodásoktól a középiskolás korosztályig különböző rejtvényekkel,
hírkereső játékkal, mesealak kirakókkal és színezőkkel vártuk
az érkezőket. A gyermekrészlegből
nyíló kiselőadótermet berendeztük
foglalkoztatónak, ahol a gyermekek kreatívitásukat is megmutathatták. Termésekből, fűszerekből
és préselt levelekből készíthettek
őszi kompozíciókat, vagy színes
kartonra saját fantáziájuk alapján
alkothattak a felsorolt természetes
anyagokból.
Kicsik, nagyok, szülők, testvérek egyaránt elmerültek az alkotás
örömében, a képeket többnyire
hazavitték, a könyvtárban hagyott
alkotásokat a faliújságon kiállítottuk.
A könyves vasárnap zárásaként
Brazda Péter gitárzenével kísért
dalokat adott elő, a hangulatot
fokozta a közös éneklés. A rendezvény utolsó akkordjaként a
résztvevők között könyveket, ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. Könyvtárunk ezen a héten ingyenes beiratkozást és a késedelmes könyvek térítésmentes visszavételét
tette lehetővé.
Sándor Gáborné

2012 október

Egyházmegyei
Zsinat Vácott

Október 11-ére, a II. Vatikáni
Zsinat megnyitásának ötvenedik
évfordulójára, a „Hit éve” kezdőnapjára egyházmegyei zsinatot
hirdetett Beer Miklós váci megyéspüspök. A zsinat a székesegyházban október 11-én, csütörtökön püspöki szentmisével vette
kezdetét; előkészítése azonban
már egy éve tart..
Az egyetemes zsinattal ellentétben (amelyen a részt vevő püspökök szavazataival dől el a kérdések többsége) az egyházmegyei
zsinat olyan – papokból és világiakból álló – tanácsadót-testület,
amely az egyházmegye püspökének nyújt segítséget. Amit tehát
az egyházmegyei zsinat megfogalmaz, az csak javaslat; a törvényeket a megyéspüspök hozza. A
Váci Egyházmegyében legutóbb
1995-ben volt zsinat, Keszthelyi
Ferenc püspöksége alatt.
Az előkészítő megbeszélések
során tíz olyan témakör alakult
ki, amelyeket az elkövetkező időben az illetékes bizottságok előterjesztésére megvitatnak. A bizottságokat papok vezetik: ám
azokban természetesen az adott
területen az egyházmegyében dolgozó világi szakemberek is részt
vesznek.
A tíz témakör: evangelizáció,
egyházi szolgálattevők, liturgia,
katekézis, a plébániai közösség,
a család, sajátos ellátást igénylő
csoportok, az egyházmegye struktúrája, anyagi javak, jelenlétünk
a világban.
A bizottságok vázlatosan összefoglalták az adott témakörben felmerült kérdéseket, problémákat,
fejlesztendő területeket. Ezek a
vázlatok az elkövetkező két és
fél év alatt „körbejárják” az esperességeket, ahol a helyi papok
vezette bizottságok megismerik,
megvitatják és kiegészítik azokat.
A munkaanyag a bizottságok öszszesítése után kerül majd a zsinati
gyűlés elé, ahol ismét megtárgyalják, majd jóváhagyásra fölterjesztik a megyéspüspöknek.
Az egyházmegye híveit – a plébániai újságokon, honlapokon és
a hirdetéseken keresztül – rendszeres közleményekben értesíti a
püspökség a zsinat történéseiről.
Emellett az aktuális szándékot,
kérést minden hónapban belefogalmazzák egy-egy fohászba, amelyet a szentmiséken a hívek könyörgései között olvasnak fel a
lektorok.
(Keresztény Élet)
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A hit: öröm –
Továbbadása éltető erő
„A hit kapuja, amely bevezet
minket az Istennel való életközösségre és lehetővé teszi a
belépést az Egyházba, mindig
nyitva áll előttünk” –így kezdi
Benedek pápa apostoli levelét
(Porta fidei 1. pont), amellyel
meghirdette a Hit Évét. A „hit
kapuja” kifejezést –amely, a
dokumentum indító gondolataként címmé is lett- az Apostolok Cselekedeteiből veszi a
Szentatya. Arról olvasunk a
13. és 14. fejezetekben, hogy
Pál apostol –Barnabás társaságában- nyakába veszi a világot, és első missziós útját
járja Antióchiától Jeruzsálemig.
Akárhová vezesse is a Gondviselés lépteit, mindig örömmel
tapasztalja, hogy Istenen sohasem múlik, hogy megtalálják-e az emberek. Mindenütt
felismeri és ünnepli Isten nagy
tetteit, amelyekkel „puhítja”
az emberek szívét, az ő ismeretére, szeretetére és követésére. Így fogalmaz a szent író:
„(Pál és Barnabás) elbeszélték,
mi mindent tett az Isten, s
hogy a pogányok előtt is kitárta
a hit kapuját” (14,27).
„Egy keresztény soha nem
gondolhatja, hogy a hit magánügy” (Porta fidei 10. pont).
Egyedül nem lehet hinni. Pál
és Barnabás első számú támaszai egymásnak a hitben, amikor nemcsak a földrajzi úton,
egyik településtől a másikig
kísérői egymásnak, hanem abban is, hogy Krisztusnak, aki
az Út, megbízható képviselőivé
is váljanak, akit maguk visznek
el immár, a belé vetett hitből
élve mindenkihez. Amint bennük, úgy bennünk is „erős,
egyházias elkötelezettség éljen
az új evangelizációra, mert
csak így fedezhetjük fel a hit
örömét, és a hit továbbadásának éltető erejét”. Erre hív
mindannyiunkat, akik útitársak
vagyunk, a Szentatya! „Krisztus szeretete tölti be szívünket
és késztet minket arra, hogy
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evangelizáljunk. Ő ma éppen
úgy, mint akkor, küld bennünket a világ útjaira, hogy hirdessük az evangéliumot” (Porta
fidei 7. pont). Ha elfogadjuk
ezt a küldetést, és megteremjük
hitünk tetteit, gyümölcseit, akkor érezni fogjuk, megerősödik
és növekszik a mi saját hitünk.
„A hit megvallása egészen
személyes és egyben közösségi
aktus is. Az Egyház a hit első
számú alanya” (Porta fidei 10.
pont). Amint a másik emberre,
akivel együtt növekszik a hitünk a hit tettei által, úgy az
Egyházra is nélkülözhetetlenül
szükség van, amelynek közösségében kapja mindenki a keresztséget, hogy egy néppé legyen. Személyes hitem az Egyház hite. Hitvallásomat megelőzi az Egyház hitvallása
Krisztusban, amelynek Péter
apostol adott hangot, előre,
minden kor hívői nevében:
„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt 16,16)! Ezért hangoztatja a liturgia minden keresztségi fogadás megújítás alkalmával: „ez a mi hitünk, ez
az Anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk, Krisztusban, ami Urunkban”!
Ha jól emlékszem, így énekeltük kiskorunkban: nyitva
van az aranykapu, csak bújjatok rajta. A kapu, a hit kapuja
valóban, mindenki előtt nyitva
van. Induljunk el, hogy átléphessünk rajta. A hit boldog
örömét és termékeny, éltető
erejét kívánom és kérem imádságban minden kedves Testvéremnek a most kezdődő kegyelmi esztendőben!
Attila atya

Szeretetforrás
Az ember minduntalan viszsza-visszavágyódik a „zöldbe”,
s ünnepként rohan a szabadba.
De nem elég visszarohanni az
édenkertbe! Szeretni és tisztelni
kell a természetet, tanulni kell
tőle, mégpedig a lélek hosszú
és látszólag mozdulatlan készülődésének ütemét, virágba
borulását, amely gyorsabb minden gondolatnál. Szeretet és
tisztelet nélkül az elcsendesedés igénye és képesség távoli
és érthetetlen marad számunkra
egész életünkben.

Csend
A természet ölén megszűnnek a gondok, csak a megbékélt szív marad, csak Isten
marad, csak a templomi csend
marad. „A Csend – a Lélek
forrása. Az ember Csendje Isten Csendjéből merít életet. A
Csend maga az Élet.” S az
élet maga a reggeli köd, a szétfolyó hajnali fény, amikor még
semmi nem ölt határozott alakot; a hegyek masszív méltósága; a hóval bélelt völgyek
ragyogása; a fészekrejtő lombok tánca; a kopár domboldalak alkonya; a természet mindenütt jelenlévő örökkévalóság-szimbóluma, amely átkarolja a szellemet, s akár egyetlen lomb rezgése megidézheti
az egész tájat. A természet Lélek-Csendje jelenti a legnagyobb békét a szívnek, s válik
István Csendjében való megmaradás képessége a létöröm
megélésének gyönyörű pillanatává.

Sziklák
Szeretnünk kell a természetet, a kövek, a sziklák állhatatos
szilárdságát, az állandóságok,
a rendíthetetlenség, az erős hit
ezen jelképeit. A sziklák, mint
tanúságtevők, dacosan ellenállnak az időnek, szokatlan
méretű tömbjeik ellenére szelíden illeszkednek a természet
csendes világának sajátos architektúrájához.
A szomorú valóság, a bizo-

nyosság sebhelyei, lenyomatai
is a kövek, a sziklák, amelyekből olykor-olykor felszakad egy sóhajtásnyi fájdalom;
felsejlik egy-egy régen volt
élet; ismerős lépések kopogása,
egy majdnem érintés, hogy aztán az időtlen elragadja az idő
elől az érintés véglegességét.
„Milyen jó, hogy a kövek beszélni tudnak. Milyen jó, hogy
a halott, örök hideg anyag,
amit az ember Istentől való
lelke élővé,
némából
beszélővé és örökkévalóvá tett,
csak igazat tud mondani. A
kőben halott maradt minden,
ami az élőt hazuggá teszi. De
él minden benne, ami az életben szép és jó. Mert igaz” –
írta egykor Kós Károly építész.

Ember
A tettek milliárdjai árnyalnak
bennünket naponta emberré,
olyan földlakóvá, akiben él a
jó szándék arra, hogy maga
teremtette jeleivel közelebb
kerüljön a másik emberhez.
És ez nem más, mint a lét
iránti tisztelet kifejezése, szándékaink, cselekedeteink, eszmélődésünk eredője.
Mi vagyunk az örök ritmus
meg a pillanatonként semmivé
váló hullámok is. Az időnélküliségből keletkeznek mindennapjaink, a végtelen lehetőségekből azok a formák,
amelyben élünk. Így alakul a
világ, szilárdul a földkéreg,
amelyen föltetszik jövőnk
egyik képe: az ember, aki keresi önmagát.
Mert nem úton van-e szó
szerint az ember – éjjel, nappal,
ezredév ezredévre-, kutatva a
nyomokat, a visszautat – a
szabadságba? A boldogságba?
A természet méhébe? Isten
ölelésének szelíd űrébe?
A válasz ott keresendő a
mindennapokat felépítő szándék és akarat tisztaságában, a
tettek szimbolikus erejében.
Segítse ez az erő az EMBER-t, hogy a jó Isten szeretetforrásához vezető útra rátaláljon.
Adorján László
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Néma móka!

Ver
Ultra viola,
rövidítve

Dísz

Ismertető
Ízelt- Bec.
lábú Máállatot ria

1

Kötélvégre
lógató
település!!!

2012 október

!
Részben
learat!

Ellopná
Kézben
van!
Nem ott.

...-szabott
(illik rá)
Oroszlánszáj (virág)

Babasírást
Jód, Szén,
szén kén,
és bór jód

A Tisza
mellékfolyója
Cserje-féle

Vissza:
dombhajlat
Félút!

Izom
közepe!
Végtelen
zúgás!

Némán
daloló!
Antonov,
röviden

Kifesti, de
visszafelé!!
Hág,
lépdel

Csiga
jelzője
Elfele!

A Pál
utcai
vezér

Barlangban
is futottak
Aggteleken és környékén
egy rendezési hiba mellett
bonyolították az I. Baradla Underground Trail országos
terepfutóversenyt. A 16 km-es
távon ezúttal az útvonal két
kilométeren a föld alatt, a
Baradla-barlangban vezetett,
ahol fejlámpával futottak a
versenyzők. Sajnálatos, hogy
a földalatti küzdelemben egy
rendezéstechnikai hiba miatt a
verseny élmezőnye eltévedt.
A nem mindennapi versenyen
felnőtt nőknél a pásztói Reviczki Enikő az előkelő 8.
helyen (1 óra 51 perc 41 másodperc) ért célba.

2

,

Fosztóképző
( -tlen
párja)

Építési
törmelék
Hun vezér
volt

Becsül,
saccol
Római
50

Nézőtér a
stadionban
Nehezen
húz

Öreg fa
jelzője lehet

Nem engedő

Latin
tagadószó
Zambia
felségjele

Női név
(márc. 22)
Zűr
kezdete!

Egy,
németül
Igavonó
állat

Asztácium
vegyjele
Végtelen
csalás!

Alap
közepe!
Elébe húz
(két szó)

Az idő
kezdetétől
Igavonó
állaté
Talál

Némán
kutató!
Római
49

Éttermi
lap

Ráles a
végén!

A.A.R.O.
Valószínűsége
(vminek.)
Ne csukd
(két szó)

Utca,
röviden

Észak
Női név
(Nagy Bandó
lánya is ez)

Elege van
az életből
(morózus,
lehangolt)
Présbe

Trombitahang
Vadat lopó
Ehető ikra
Kóc
vé- Bec.
gei! Katalin

Arany
EMógyipkus
“A”fa- tomi
rönk isten

Nem ki
Belátás
Visz- táviratsza- ban
ér! G.É.S.S.

Nem hisznek
Visszasír!
Angol Kimisvonat! károl

Alap lehet
ilyen

Roma Üres
férfi gyomor

... Carte (étlap szerint)

Osztrák
felségjel
Ima
kezdete!

Késnek
van
Jód
vegyjele

Mézben
van!

Orlai Petrich ...
(Festő volt)
Éjfél!

Magot
elszór
Kén, urán
vegyjele

Csodálkozás
hangja
Zagyva
kecskebeszéd!!

!

Kis magyar valóság...
Három magyar ül egy magyaros étteremben. Esznek, majd megisszák a sörüket, és
némán nézik egymást. Egyszer csak az egyik egy hatalmasat köp az asztal mellé. A
másik ránéz, majd egy nagyot csap az asztalra. A harmadik összeráncolja a
szemöldökét, és így szól:
“Na de ..., ....” A mondat folytatása az 1-es és 2-es sorokban olvasható.
Jó szórakozást kíván:
Makuch Mihály
Keresztrejtvényünk helyes megfejtői közül a szerencsés nyertes a Pásztó Városi Önkormányzat
könyvajándékát veheti át. A helyes megfejtéseket kérjük, hogy zárt borítékban
– a név és a cím megadásával – juttassák el a városháza portájára!
(3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.) A borítékra kérjük írják rá: „Keresztrejtvény”.

Lapunk cikkeit, friss
információit, képgalériáit megtekintheti
a www.dhkm.hu honlapon.

MUNKATÁRSUNK KITÜNTETÉSE

A Pásztói Hírlap kiadója és felelős szerkesztője, Faragó
Zoltán (jobbra) országos szakmai díjat kapott az ez évi balassagyarmati vadásznapon: az MTI (MTVA) munkatársaként a
vadászatról és a vadgazdálkodásról írt cikkeiért a Kittenberger
Kálmán Sajtódíjat vehette át. Képünkön Bacsa Béla, az
MGSZH igazgatója gratulál az elismeréshez.

Mátra Maraton
Mátrafüred-Sástó környékén a rendkívül rangos
Mátra Mountain Bike – Hegyikerékpár Verseny
32 kilométeres rövidtávján a Masters2 női kategóriában 16 induló közül a pásztói Vincze Barbara 2 óra 18 perc 19 másodperces idővel a
kiváló második helyen végzett nemrég.
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Karatés toborozó
Megyénk versenysportjának
egyik legeredményesebb egyesülete a Lőrik Csaba által vezetett
Shotokan Karate Klub. A vezetés
a napokban úgy döntött, hogy az
utánpótlás biztosítása érdekében
október 17-től – öttől hatvan éves
korig – toborzásba kezd. A sportág

iránt érdeklődök ezt követően a
Gárdonyi Géza tagiskola tornatermében szerdai és pénteki napokon, 17.00 órától jelentkezhetnek. A kezdő csoport felkészítését
Lőrik Csaba öt danos JKA karate
mester fogja irányítani.

Kézilabda,Heves-Nógrád megyei bajnokság, nők és férfiak

Magabiztosan nyert a Pásztó
Pásztó KC- Hatvan KC-Up.
41-16 (19-5)
Pásztó, Iskolacentrum, 50
néző. Két igen fiatal együttes kétkét rutinos öreg rókával megerősítve lépett pályára. A hazaiaknál
az első félidőben a rendkívül jó
napot kifogó Szabó szinte minden lövést hárítani tudott, így
Miklósi és Németh góljaival a
Pásztó KC fölényes előnyre tett
szert a rendkívül sportszerű találkozón. Az utóbbi megállapítás a
nézőkre is vonatkozott, hisz egyegy tetszetős megmozdulást, gólt,
mindkét oldalon elismerő tapssal
jutalmaztak. A második játékrészben a vendégek egyre többször a
hálóba találtak, de a hazaiak szép
találataik révén túl lőtték az első
félidő góljainak a számát, és
végül fölényes győzelemmel zárták a mérkőzést.
Szabó Zsolt: „Egy igen sportszerű, lendületes mérkőzésen sikerült nagyarányú győzelmet
szereznünk a szintén fiatal vendég együttes ellen.”
Heves-Nógrád megyei kézilabda bajnokság,nők
Novaj-Pásztó KC 18-23 (8-12)
Nem éppen kedvező előjelekkel vágott neki a bajnokságnak a
pásztói női csapat. Salgótarjánban még simán vereséget is szen-

vedtek, igaz akkor még nagyon
kevés játékos állt az edző rendelkezésére, hét végére viszont már

Pásztói focista az
FC Bayern-München csapatában!
Nem mindennapi élményben
volt része a15 éves pásztói Péter
Martinnak, aki másodmagával
képviselhette hazánkat Münchenben, az Allianz Ifjúsági Labdarúgó
Táborban.
Az augusztus végén megrendezett, öt napos nemzetközi táborban
való részvételre világszerte pályáztak tizenévesek, hogy bebizonyíthassák: van helyük a Bayern utánpótlásában. A több száz magyari
jelentkező közül egy többlépcsős
kiválasztás eredményeképpen jutott
ki Martin és egy soproni játékos a
bajor fővárosba. A világraszóló tehetségkutató programban 21 ország
fiataljai vettek részt.

A kint töltött idő alatt a résztvevők találkozhattak a Bayern
sztárjátékosaival, rúghatták a
bőrt a csapat edzőivel, de összemérhették erejüket és tudásukat
egymás ellen is. A foci mellett
persze maradt idő a szórakozásra
is: városnézésre, betekinteni a
kulisszák mögé a Bayern öltözőjébe, sőt még az Allianz Arénában egy Bayern-Stuttgart mérkőzést láthattak a fiúk. A 70
ezres nézőközönség szurkolása
felejthetetlen élmény marad a
fiatalok számára.
Reméljük egyszer még ők is
ott lesznek a pályán a Bayern csapatában! Sok sikert hozzá!

Válogatott, nemzetközi
nagymester városunkban

összejött a csapat. A pásztói gárda
ezen a mérkőzésen semmi kétséget nem hagyott a felől, hogy Novajon ezúttal csak ők nyerhetnek.
A mérkőzés során végig náluk
volt az előny, győzelmük teljesen
megérdemelt.
Kürti Ferenc: Nagyszerű játékkal,végig vezetve sikerült nyernünk. Ennyit jelent, ha a Pásztó
„rendes csapattal” ki tud állni egy
mérkőzésre.
Cz.Zentai

Emlékfutás Mátraszőlősön
A tragikus balesetben fiatalon elhunyt mátraszőlősi Kronvald Tamás világbajnoki bronzérmes tájfutó emlékére rendezett idei emlékfutást, felnőtteknél a salgótarjáni Langer
Olivér nyerte. Bronzérmes lett a pásztói kórházban dolgozó
Bognár Krisztián, mögötte a HUFEZE-Pásztó tájfutói Hugyecz Zoltán illetve Reviczki Zsolt végzett. Nőknél TóthPetyi Sándorné (Mátraszőlős) lett az első.

Nógrád megyét már második
éve csak egyetlen csapat, a Pásztói
Sakk Egyesület képviseli az NB
II. sakkcsapatbajnokság Erkel csoport küzdelmében. Tódor Sándor
egyesületi elnök lapunk kérdésére
elmondta: nyáron a pásztóiak jelentősen megerősödtek, hiszen az
együtteshez visszatért Mede István
FIDE-mester, új, már pásztói igazolást kapott Göcző Melinda női
nemzetközi mester,de a legnagyobb szenzáció: Vajda Levente
nemzetközi nagymester, a román

sakkolimpiai válogatott tagjának
leigazolása.
A bajnokság első fordulójában
a Pásztói SE tagjai Nagykátára
utaztak, ahol remek, 7,5-4,5 arányú
remek győzelmet arattak. A nagykátai találkozón nyert: Vajda Levente, Domány Mihály, Bohati
Tamás, Vajda Albert, döntetlent
ért el: Mede István, Ujj Dániel,
Frander Olivér, Kovács Zsolt,
Göcző Melinda, Görcsi Gábor és
Osgyáni Sándor.
Cz.Z.J.

Sikeres túrázók
Mátraszőlős térségében az országos Függőkő teljesítménytúra
30 és 15 km-es távján igen jól
szerepeltek a pásztói hölgyek.
Eredmények: Hosszú táv: 1. Zagyi
Edit Pásztó 3.40 óra, férfiak: 5.
Nagy László (3.30 óra). Rövid
táv: 2. Tóth Andrea (1.50 óra),
ill. 21-22. Brunda Tibor és ifj.
Brunda Tibor (3.40 óra). További
pásztói eredmények megtalálhatóak a www.muzsla.hu honlapon
Fotó: Zagyi Edit

Sportoldalunk a Polytechnik Kft. támogatásával készült
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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

Cím:
Pásztó, Semmelweis u. 15-17.
Telefon: 06-32 561-036

Ügyelet:
2012. október 23-án,
valamint október 27-28-án

Magyar vizsla
kiskutyák eladók!
kan:
10.000 forint,
szuka:
7000 forint.

Telefon: 06-30-523-8867

Dél-Nógrádi
Vízmű Kft.

