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Kedves Testvérek!
Pásztó a „Mátra Nyugati Kapuja”, a ciszterciek és „Jó Palócok” városa testvéri szeretettel várja a Váci Egyházmegye
minden részéből hozzánk érkező hívő embereket 2013. június 28-29-én, hogy együtt teljesítsük a legfőbb parancsot
„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és
teljes elmédből.”
Városunk védőszentje Szent
Lőrinc diakónus vértanú a bíró
utasítására, aki az egyház kincseit
követelte tőle – mielőtt tüzes rostélyon elégették volna, – összegyűjtötte a szegényeket, az egyház igazi kincseit.
Június hó végén nagy-nagy örö
mömre Szent Iréneusz püspök és
vértanú, valamint Szent Péter és
Pál apostolok ünnepén Szent Lőrinc újra összegyűjti a hívő emberek sokaságát Isten dicsőségére
Pásztón!
Manapság oly sokat halljuk
és tapasztaljuk magunk is, hogy
az emberek eltávolodtak Istentől, keresnek valamit, de maguk
sem tudják, hogy mit. Az egység és együvé tartozás helyett az
önzés és széthúzás ütötte fel fejét a magyar társadalomban. Mi
azonban a fentiekkel ellentétben
utat mutathatunk a tévelygőknek
a IX. Váci Egyházmegyei találkozón Pásztón, és beteljesíthetjük a második parancsot, amely
Máté Evangéliumából így hangzik: „Szeresd felebarátodat, mint
önmagadat.”
2007. április 26-án, amikor
Pásztó a városi kiváltságok elnyerésének 600. évfordulóját ünnepelte, a Máté evangéliumából
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vett idézettel kezdtem a megemlékezést: „Szakadt a zápor, jött
az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. De az nem
dőlt össze, mert az alapjait sziklára rakták.” (Máté 7.25)
Városunkra méltán lehet igaz a
fenti idézet, hiszen eleink valóban jól választottak, jelképesen a
bibliai sziklára építkeztek. Ezért
tekinthetünk vissza településünk
több mint ezer éves történelmére!
896 táján, a honfoglalás idején
Pásztó már nevezetesebb helyként szerepelt. Anonymus, Béla
király névtelen jegyzője megem-

líti krónikájában, hogy Árpád fejedelem itt tartott pihenőt és seregének egy részét innen küldte Szórád, Kadocsa és Huba fejedelmi személyek vezetése alatt a
mai Gömör, Nógrád és Nyitra vidékének meghódítására.
A legrégebbi írásos emlék
1130-ból való, amikor is egy
Cerbanus nevű velencei klerikus az itteni monostorban görög
egyházatyák műveit fordította latinra. A dömösi prépostság adománylevele 1138-ban említette a
pásztói bencés monostort és apátját, valamint Ubad nevű halasta-

vát, 1190-ben pedig III. Béla királyunk alapított apátságot Pásztón a ciszterci rend számára.
1303-ban Vencel királyunk is
járt városunkban, és az egri káptalan részére itt állított ki egy oklevelet. Ekkor a magyar szent koronát is Pásztón őrizték.
A városi kiváltságot Luxemburgi Zsigmondtól kaptuk 1407.
április 26-án, amelyet aztán az
1461. szeptember 22-én Pásztón tartózkodó Mátyás királyunk,
majd 1494-ben II. Ulászló, illetve 1701. március 26-án I. Lipót is
megerősített.

A pásztói gyönyörű történelmi
műemléki romkertbe várjuk a testvéreket. A Múzeum tér központi
épülete az 1332-ben már írásos dokumentumokban is említett Szent
Lőrinc Plébániatemplom.
Természetesen
településünk bemutatása során nem feledkezhetünk el Hasznos és
Mátrakeresztes városrészekről
sem. A hasznosi Cserteri várat
először 1304-ben említik a krónikák, míg Mátrakeresztesről azt
tudhatjuk, hogy 1739-ben alapította a pásztói Dalmata Ferenc
ciszterci szerzetes.

Kedves Testvérek!
Mi, pásztóiak büszkék vagyunk
történelmi múltunkra, hittel valljuk, hogy hazánk és városunk
több mint ezeréves fennállása annak köszönhető, hogy Szent István királyunk a Boldogságos
Szűz Mária oltalmába ajánlotta
Magyarországot.
Külön büszkeséggel tölt el,
hogy Eszterházy Pál Mennyei
korona című művében a Regnum
Marianum részeként említi Pásztót, mint jeles Szűz Mária zarándokhelyet. Ezért is emeltette a város a millennium évében
azt a szobor kompozíciót, amely
azt mutatja be, hogy Szent István
királyunk felajánlja koronáját
és országát a Boldogságos Szűz
Máriának.
A fenti gondolatok jegyében,
keresztény hitünkben elmélyülten, jövőbe vetett reménnyel és
testvéri szeretettel várunk minden kedves vendégünket Pásztón,
Szent Péter és Pál havában, a IX.
Váci Egyházmegyei találkozóra.
Kívánom, hogy együttlétünk
végén hálatelt szívvel énekelhessük majd a Kodály Zoltán 1922.
december 17-én Pásztón gyűjtött Erdő mellett estvéledtem
című népdalának záró versszakát,
amely így hangzik:
„Adjon Isten jó éjszakát,
küldje hozzánk szent Angyalát,
bátorítsa szívünk álmát,
adjon Isten jó éjszakát.”
Pásztó, 2013. június 7.
Sisák Imre polgármester,
az egyházközségi
képviselő-testület elnöke
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„Ne félj, csak higgy!”
/Mk 5,36/

tok, hogy félelemben éljetek, hanem
a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el,
hogy általa kiáltsuk: Abba, Atyánk! /
Rom. 8. 15/
Valljuk, hogy „ a remény nem csal
meg, mert a nekünk ajándékozott
Szentlélekkel kiáradt s szívünkbe az
Isten szeretete.” /Rom. 5, 5/
Ma is meg akarjuk hallani Urunk
Jézus Krisztus bátorító szavát, amit
a halálos-beteg lánya miatt aggódó apának mondott: „ne félj, csak
higgy!”

A Hit Évében – XVI.Benedek pápánk felhívására – az egyházme
gyei találkozónk is a Szentlélek
ajándékára, a hitben való látásgondolkodás csodájára irányítja
figyelmünket.
A Mátra aljára, Pásztóra hívlak
benneteket az idei nagy ünnepünkre!
Immár kilencedik alkalommal keressük az egymással való találkozást, hogy egymás hitéből épüljünk,
gazdagodjunk.
Amikor tavaly Pilinyben az egyházmegyei találkozóink zászlaját
ünnepélyesen átvette Kecskés Attila esperes atya és Sisák Imre polgármester úr, megkezdődött Pásztón
a „házigazdáink” vendégváró készülődése. Gyorsan röpültek a hónapok,
hetek és már minden készen áll a
„vendégek” fogadására.
Egyértelművé vált az idei találkozó jelmondata, hiszen a világszerte élő testvéreink a hit isteni ajándékát, erényét kérik és köszönik meg
az Úrnak.
Rácsodálkozunk arra a „kopernikuszi fordulatra”, amely a hitre ébredés lényege: a látszat szerint mi emberek irányítjuk a politikai-gazdasá-
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Hívlak, várlak benneteket Pásztóra, hogy együtt kérjük a Szentlélek
pünkösdi csodájaként a félelmet elűző hit ajándékát egyházmegyénk,
és egész magyar népünk számára.
A Boldogságos Szűzanya, Magyarok Nagyasszonya, Szent Mihály főangyal, egyházmegyénk fővédőszentje és Szent Lőrinc vértanú
imádságát kérjük.
Idén, Szent István király halálának
975 éves évfordulóját és az 1938-as
Eucharisztikus Világkongresszus 75
éves jubileumát is Pásztón szeretnénk együtt ünnepelni.

gi életet, pedig a valóság az, hogy a
Teremtő ajándéka az egész világ és
benne a mi földi életünk. Ajándékba és feladatul kaptuk az életünket. Felelősségünk, hogy a személyesen megkapott „talentumainkkal” hogyan gazdálkodunk. Az Úristen bizalmát élvezzük: megkapjuk
a Szentlélek gondolkodást megtisztító és akaratot megerősítő segítségét.

A világ nagy problémákkal találja
szembe magát. Világgazdasági válság, ökológiai veszély, szellemi káosz, erkölcsi bizonytalanság, politikai megosztottság. A jövő miatti aggódás félelemmel tölti el az emberiséget.
Időszerűbb, mint valaha, hogy
meghallgassuk Pál apostol szavait: „Nem a szolgaság lelkét kaptá-

zák meg, ezért közvetlen kapcsolatban

teremt arra, hogy emberek közelebb

épített ciszterci rezidencia van. A Szent

vannak az üdvösség elnyerésével. Ez a

kerüljenek egymáshoz.

Lőrinc tiszteletére emelt plébániatemp-

Köszöntő

Jöjjetek! Hittel-szeretettel várunk Benneteket!
Miklós püspök

cél megadja az ottani találkozások to-

A találkozás sokszor hasznos azok

lom a román, gótikus, reneszánsz és

vábbi menetét. Az ilyen összejövete-

számára, akik egy általuk még ismeret-

barokk stílus jegyeit egyaránt viseli.

lek középpontjába a liturgia kerül. En-

len helyre mennek el. Az ember mindig

A templomnak még a török hódoltság

nek megfelelően nagy hangsúlyt kap a

szeretne új élményekben részesülni.

előtti időből is maradtak ötvöstárgyai.

szentségek ünneplése: szentgyónás és

Erre az egyik lehetősége a másik em-

Miseruha készletében több XVIII. szá-

szentáldozás. További ilyenkor fontos

berrel való találkozás, és további lehe-

zadi darab is van. Az egyiket Berkes

az Egyház által meghirdetett búcsú el-

tőség a programokon való részvétel, és

András, a későbbi váci nagyprépost

nyerése is.

az új környezet megismerése. Pásztó ez

ajándékozta a templomnak.

Nagy örömmel vettem, hogy a pász-

utóbbira is jó alkalom. A helyet már a

A templomot egykor körülvevő te-

tói plébánia vállalkozott az idei évi

krónikás hagyomány is említi. Bencés,

metőben ott áll a Szent László kápolna,

egyházmegyei találkozó megszerve-

majd pedig ciszterci monostora a ma-

melynek alsó részében a Rátót nem-

zésére. A helyi plébánosnak és káplán

gyar egyházi és szellemi élet egyik je-

zetség tagjai temetkeztek. A kápolná-

Több évvel ezelőtt kezdődött el az

atyának sok elfoglaltsága van, hiszen

les helye volt. Pásztó mezővárosi rang-

hoz még az a különlegesség is tarto-

egyházmegyei találkozók sora. Együtt-

sok helyet el kell látniuk. Ez a találko-

jának megfelelően a plébánosok is az

zik, hogy a Zirci Apátság régi könyv-

létre korábban is sokféle lehetőség

zó csak a hívek összefogásával, mely

egyházi középrétegből kerültek ki, a

tára őrzi a török hódoltság előtti egyik

nyílt, de ezeknek az összejöveteleknek

egyben a közösség életerejét is mu-

papság műveltebb részét képezték.

altarista liturgikus könyvét (antiqua),

más jellegük volt. Gondolok itt pél-

tatja, valósítható meg. A találkozónak

A város abban a szerencsés helyzet-

mely Pásztó életének Cerbanus mellett

dának okáért az olyan nagy búcsújáró

megvan a jelentősége a helyi közösség

ben volt, hogy csak nagyon rövid idő-

egyik fontos emléke. Kevés város di-

helyekre zarándoklókra, mint például

és az oda eljövők életében egyaránt. A

re néptelenedett el, és h amarosan új-

csekedhet olyan török hódoltság előtti

Mátraverebély-Szentkút, Máriabesnyő

helybélieknek készülniük kell, mégpe-

jáépült, ezért nagy hagyományokkal

könyvvel, mely mind a mai napig Ma-

és Vác-Hétkápolna. A kegyhelyek fel-

dig hosszú időn keresztül. Ez közöt-

rendelkezik. Történelmi múltját jelení-

gyarország területén van.

keresése mind a mai napig elsősor-

tük is elmélyíti a közösségi érzést. Az

ti meg a romkert, melyben a monostor

Pásztó városának több neves papi

ban a lelki javak megszerzését céloz-

együttmunkálkodás mindig lehetőséget

maradványai és a török hódoltság utáni

egyéniségei is voltak. Ezek közé tar-

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 1. oldalról)
tozik Tittel Pál (1784-1831), aki a teológián kívül a csillagászathoz is értett. Sokan ismerik Rajeczky Benjamin
ciszterci rendi áldozópapot, aki mint
pásztói perjel az itteni monostor gazda-

„Ne félj, csak higgy!”/Mk 5,36/

Jobb félni, mint megijedni? Nem.
A LEGJOBB HINNI! Aki hisz, jól
tudja ezt, ezért törekszik hite megerősítésére, hogy egészen eltöltse ez
a meggyőződés.

sági életét lett volna hivatva fellendíteni. Ebben azonban az 1950-ben már
erősen megjelenő kommunista diktatúra, a szerzetesrendek állam által történt működésének betiltásával, és a
szerzetesrendek javainak államosításával megakadályozta. Tudományos tevékenységét a zene területén tudta kifejteni.
A városba jövőknek nagyon érdemes megtekinteniük a ciszterci rezidenciában lévő rendtörténeti kiállítást.
Molesme-i Szent Róbert, Szent Bernát
és Harding Szent István életén keresztül
a látogató bepillantást nyerhet a Ciszterci Rend alapításába. A kiállítás bemutatja nemcsak a rend külföldi elterjedését,
hanem a magyarországi fejlődését is.
Pásztóhoz

nagyon

közel
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van

Mátraszőlős, melynek temploma egyházmegyénk egyik fontos emléke.
Azzal a különlegességgel bír, hogy
a templom oltárai még a török hó-

Az ezer éves Váci Egyházmegye
egyik legfiatalabb, éppen húsz éve
hozzá sorolt kisvárosában, itt, Pásztón, az egyházmegyei találkozók sorában a kilencedik alkalommal, erre
kérjük Istent, a mi Atyánkat: hiszünk
benned, de növeld bennünk a hitet,
és vedd el félelmeinket! A több megyére kiterjedő, hatalmas egyházmegyéből érkező vendégeink, szeretnénk, ha megismernék az itt élők hitét, kreativitását, élni akarását és vendégszeretetét. Mi, az egymáshoz tartozó kilenc település és 12 templom
közössége, már évek óta tapasztaljuk
a sokszínűség és sokféleség pünkösdi lehetőségét, de érezzük nehézkes
voltát is.
Vágyunk Isten akaratának felismerésére, hogy mi a terve velünk itt, és
most; kérjük kegyelmét, hogy miközben emberileg kevésnek látszunk

is, szaporítsa meg, amit bizalommal
a kezébe teszünk, abból, amik vagyunk, és amink van (ami egyébként
kompletten az Ő ajándéka!), mindnyájunk javára, az Ő dicsőségére.
Hisszük, hogy ennek gyümölcse volt a Városmisszió 2009-ben, a
templomok és a közösségi ház megújulása, épülése, egyházközségi csoportok születése és élete, a plébániai tanácsok tagjainak közös képzései
és lelkigyakorlatai, a megszervezett
Zagyvamenti Ifjúsági Régió, a már
egy éve működő katolikus óvodánk.
Hisszük, hogy ebből a hitből fogant
a szeptemberben induló katolikus iskolánk, amely az óvodával egy intéz-

ménnyé forrva, a magyar szentek oltalma alatt szeretne „otthona és műhelye” lenni a jövő hívő, magyar
nemzedékeinek.
Az elmúlt években sokszor lett volna okunk félni is, és megijedni is –
időnként meg is tettük; de mégis, mi
hittünk és reméltünk abban, aki erőt
ad, aki mindent a javára fordít annak,
aki őt szereti! Csodálva szemléljük,
hogy ami Isten akarata, azt semmi
és senki nem tudja megakadályozni, legfeljebb, a mi kedvünket tudja
elrontani ideig-óráig… Isten áldja
mindazokat, akik az előkészület hónapjaiban nagy számban, készséggel,
hozzáértéssel és nagy kedvvel vettek részt a szervezésben! Az egyházmegye pásztói fesztiválja szeretettel
várja a település lakóit, hogy megerősödjünk Isten és egymás szeretetében és közösségében, s ami a legfontosabb: a hitben! Kérjük és köszönjük a türelmet, ami az ide látogató több ezres vendégsereg jelentette „kihívás” közben elengedhetetlen.
Kecskés Attila plébános

doltság idejéből valók. Az oltárokhoz
testvérületek is tartoztak, melyek szabályai fennmaradtak. A Szent Miklós
Testvérület (Céh) szabályai 1666-ból
származnak, mely egymagában is annak a bizonysága, hogy ez a környék
a török hódoltság alatt is erősen őrizte
katolikus jellegét. Ebben a gyöngyösi
ferenceseknek is szerepük volt.
Pásztó egykor Heves megyéhez tartozott. Az 1950-es évek pártpolitikájának megnyilvánulásaként került Nógrád megyéhez. 1993-ban II. János Pál
pápa a Hungarorum gens kezdetű apostoli rendelkezésével módosította a Magyarországon történelmileg kialakult
egyházmegyék határát. Ekkor Nógrád
megye teljes területe a Váci Egyházmegyéhez került, melynek most van a
huszadik évfordulója. Dr. Beer Miklós
váci püspök, aki az idén ünnepli születésének 70. évfordulóját, 10 évvel ezelőtt vette át a Váci Egyházmegye kormányzását, melynek az 1993-as apostoli rendelkezés révén Pásztó is részét
képezi.
Mint egykori pásztói plébános kívánok mindenkinek ajándékokban gazdag együttlétet!
dr. Varga Lajos
váci segédpüspök, általános helynök

PÉNTEK - június 28.

SZOMBAT - június 29.

8:00 óra: Regisztráció;
9:00 óra: Köszöntők, megnyitó, a találkozó himnusza; a napi program ismertetése (helyszínek
és a fakultatív túra, illetve sport);
10:00 óra: Dr. Hír János helytörténeti előadása;
egyháztörténeti kiállítás megnyitója a hatszögletű kápolnában; a templom bemutatása, orgonajáték;
11:30 óra: A mátraszőlősi Pillangó
Majorettcsoport műsora;
12:00 óra: A pásztói Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda műsora;
12:30 óra: Ebéd, közben egyházmegyei csoportok bemutatkozása;
15:30 óra: Szőke Gábor atya „Ne félj, csak
higgy!” című előadása;
16:30 óra: Beszélgetés a témáról;
17:30 óra: Szentmise, főcelebráns és igehirdető: dr. Varga Lajos segédpüspök, a Forrás zenekar szolgálatával;
19:00 óra: Vacsora, közben zenél a Forrás zenekar – tanúságtételek;
20:00 óra: Hálaadás a napért! A Gável testvérek
vezette virrasztás, szentségimádás.

8:00 óra: regisztráció;
9:00 óra: Köszöntők, a találkozó himnusza, a
napi program ismertetése, a pásztói plébánia
egyházközségeinek bemutatkozása;
10:00 óra: Gulyás Zsolt atya „Félelem és hit”
című előadása;
11:00 óra: Beszélgetés az előadóval; a templomban Vedres Csaba és Gyermán Júlia koncertje, tanúságtétele; a művelődési házban
Turek Miklós színművész előadása;
12:30 óra: Ebéd, közben egyházmegyei csoportok bemutatkozása;
14:00 óra: A nagybárkányi Kis Szent Teréz mis�sziós csoport névadójáról „A szeretet kis útja”
című előadása; Benvin Sebastian Madassery
verbita missziós szerzetes beszéde;
15:00 óra: a pásztói Muzsla Néptánc együttes
műsora;
16:00 óra: a jobbágyi Hit és Fény közösség „Ne
félj, csak higgy!” című megjelenítése;
16:30 óra: Ráhangolódás a szentmisére;
17:00 óra: Ünnepi szentmise, főcelebráns és
igehirdető dr. Beer Miklós megyéspüspök.

- A programok teljes ideje alatt szentségimádás és gyónási lehetőség
- Foglalkozások kisgyermekek részére az óvodában, nagyobbaknak az iskolában
- Véradás - ingyenes vércukor és vérnyomásmérés
- Helyi ízekkel és jellegzetes kézműves eszközökkel is képviseljük térségünket az „Ízek és formák utcájában.”

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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megemlékezés
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Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján

Pásztó önkormányzata a hagyománynak megfelelően ez évben is megemlékezést tartott a
trianoni békediktátum aláírásának 93. évfordulóján a Csillag téri emlékkőnél. A lezúduló
eső sem tántorította el a résztvevőket attól, hogy meghallgassák Sisák Imre polgármester úr
beszédét, ami felidézte legnagyobb nemzeti tragédiánkat.
Külön is megemlékezett a cseh
Tomás Masaryk tevékenységéről, akinek hazugságai folytán
Wilson amerikai elnök – aki persze még Európa, nemhogy Magyarország történelmét sem ismerte – elfogadta és támogatta
a történelem során sosem létező
Szlovákia kiszakítását Magyarország testéből. A cseh filozófia
professzor Pozsonyról, amely év-

Főhajtás – Sisák Imre polgármester
és Volek György alpolgármester

századokon át Magyarország koronázó városa volt, az alábbiakat írta a Times-ban 1919. január 5-én: „
„Pressburg (értsd: Pozsony)
német és zsidó város, jelentős

Sisák Imre polgármester beszéde a trianoni diktátum aláírásának
évfordulóján

szlovák kisebbséggel (azaz Magyarország évszázados fővárosában, a koronázó városban magyarok nem is laknak!) kifejti,
hogy Csehszlovákiának feltétlenül szüksége van rá, mert jó kikötő a nagy folyam mentén. Helyette azonban nagyszámú jelentős cseh községek kerülnek Magyarországhoz.”
Elég lett volna a térképre ránézni, hogy kiderüljön Pozsony közelében sohasem léteztek Cseh
községek.
A különféle hazugságokat a
szövetséges nagyhatalmak elvtelenül elfogadták, Magyarország feldarabolásához a saját érdekeik szerint asszisztáltak, nem
csak a csehek, hanem a románok és a szerbek esetében is. Ebben a francia Clemenceau döntő
szerepet játszott, ez pedig a magyar történelem leggyűlöltebb
figurájáva tette.
Előbbieket tetézte Károlyi Mihály miniszterelnöksége, oktalan
bizalma a szövetséges nagyhatal-

A Magyarok Világszövetségének helyi csoportja koszorúz
Fotó: Faragó Zoltán

makban. Lefegyverezte a magyar
hadsereget, holott az első világháború végén még félmillió katona állt fegyverben, ami arra is
elég lehett volna, hogy az ország
területi épségét megóvja. Igaz,
ekkor már, túl Doberdón és Isonzón, kivérzett a magyarság, de
még mindig lett volna erő fegyverrel megtartani az elszakított
országrészeket.
Mindezek tetejébe jött a tanácsköztársaság, Kun Bélával az élen,
ami az ország negatív megítélését még az előbbiekhez képest
is rontotta. Ez erősen hozzájárult
ahhoz, hogy a Szent István-i ország területének több mint kétharmada idegen uralom alá kerüljön.
A trianoni diktátum igazságtalanságai, az elszakított területeken élők jogfosztottsága ellenére Magyarország megpróbálta elkerülni a második világháborút, de a világpolitika akkori irányítónak mégis sikerült belesodorniuk az újabb világégésbe. A kiugrási kísérletek során a
csehek ismét ügyesebb diplomatának bizonyultak, a dekrétumairól hírhedt Eduard Benesnek sikerült Sztálint meggyőznie arról,
hogy bűnbakként tekintsen a magyarokra „akik rosszabbak, mint
a németek”. Emiatt is történhetett meg, hogy az 1947-es párizsi békeszerződés rögzítette a trianoni igazságtalanságokat, sőt, a
korabeli Csehszlovákiának még a
Duna jobb partján újabb területet
is adott, ezt nevezik „Pozsonyi
hídfő”-nek. A kettős mérce alkalmazása – más, háborús bűnösnek
tekintett országokhoz képest is –
már akkor szembetűnő volt.

Azt, hogy mennyire bízhat Magyarország a nyugati nagyhatalmak esetleges segítségében,
1956-ban is bebizonyosodott:
Szuez miatt ismét áldozatul dobták az országot a Szovjetuniónak.
Sisák Imre az aktuálpolitika
eseményei között említette a jelenlegi kettős mércét, amit Magyarországgal szemben az Európai Unió és irányítói alkalmaznak, sokszor mondvacsinált ürügyekkel védve az állítólagos demokráciát. Ehhez az ország baloldali képviselői is asszisztálnak, hazájuk ellen fordulva.
Jellemzőan rasszistának és antiszemitának tüntetik fel a magyarokat, a szomszédos országok
magyarellenes megnyilvánulásai
felett azonban szemet húnynak –
tudnunk kell hát, hogy mire számíthatunk.
A polgármester úr végül azt
kérte a jelenlévőktől: olvassanak utána mindannak a gyalá-

Illés Rudolf olvasta fel a Magyarok
Világszövetsége Pásztói Csoportjának levelét

zatnak, ami az országgal történt
1920. június 4-én, illetve azóta
is folyamatosan. Ezeket ugyanis
nem csak a Nemzeti Összetartozás Napján kell szem előtt tartani, hanem arra is oda kell figyelnünk, hogy felhívjuk a jó érzésű
külföldiek figyelmét a Magyarországot ért igazságtalanságra.
Ezután Illés Rudolf a Magyarok
Világszövetsége Pásztói Csoportjának nevében Bottyán Zoltán elnök levelét olvasta fel. Kitért arra
is, hogy Pásztón méltó emlékművet kellene állítani a trianoni gyalázatnak, a Kishegyi Szabadidőpark területén.
A megemlékezés a politikai
pártok és társadalmi szervezetek
koszorúinak elhelyezésével ért
véget.
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Pásztó és kistérsége is szabad vállalkozási zóna

Közös sajtótájékoztatót tartott
Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő, Sisák Imre, Pásztó polgármestere és Volek György, a város
alpolgármestere június elején: a
fő ok, hogy a Pásztói Kistérség egy
kormánydöntésnek köszönhetően
az év elején kialakított 47 szabad
vállalkozási zónához csatlakozhatott, tíz másik hazai kistérséggel
együtt. Salgótarján, Bátonyterenye
és Szécsény már az első körben
megkapta ezt a státuszt.

Sisák Imre köszöntője után elmondta: Az Észak-Magyarország
régióban a munkahelyteremtés és
-megtartás az egyik legfontosabb
feladat. Pásztó ezen a téren nincs jó
helyzetben, bár a Start Közmunkaprogram nyújt némi segítséget. Erre
a célra közel 200 millió forint támogatást nyert el a város 151 fő foglalkoztatására.
– Természetesen az új értéket előállító termelő vállalkozások létrehozása lenne a legfontosabb. Ezen cél
megvalósításához a május 14-ei kormánydöntés is hozzájárulhat – fogalmazott a polgármester úr. – Pásztó
számára nem volt kedvező, hogy az
év elején a kormány csak a 47 halmozottan hátrányos helyzetű kistérséget
jelölte a szabad vállalkozási zónába.
Pásztó város és a kistérség nem kerülhet a jelenleginél is hátrányosabb
helyzetbe, fontos, hogy a különféle
vállalkozási tevékenységek esetén a
legnagyobb kedvezményt kapják itt
is a vállalkozók. Ezért döntött Pásztó Város Önkormányzata és a Pásztói Többcélú Kistérség a polgármester javaslatára arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kérjék
Pásztó és a hozzá tartozó 25 település szabad vállalkozási zónába történő besorolását.
Nyilván fontos volt, hogy a két
pásztói országgyűlési képviselő
Becsó Zsolt és Bíró Márk is lobbizzon a pozitív döntés megszületése érdekében.
Végül a május 14-i kormánydöntésnek köszönhetően Pásztó és a
térséghez tartozó 25 település – 11
kistérség, összesen 177 település –
szintén szabad vállalkozási zóna lett.
Ezzel esély kínálkozik arra, hogy a
vállalkozások a 2014-20-as költség-

vetési időszakban, pályázatok segítségével, részt vegyenek a gazdaságfejlesztési operatív programokban.
A polgármester úr elmondta, hogy
a fejlesztések között is az egyik legfontosabba vízrendezés kérdése, már
csak az itt élők élet- és vagyonbiztonsága érdekében is. A térségben a korábban tervezett tíz záportározó közül csak egy épül meg, Ecsegen. Jók
viszont az esélyek arra, hogy 2014
után erre a célra is lehessen támogatásokat elnyerni. Ez a Csörgő-patakon megépítendő záportározó miatt
igen nagy mértékben érinti a várost.
Pásztón a 21-es számú főút mellett több tíz hektáros terület áll rendelkezésre az iparfejlesztés céljaira,
ennek kialakítása, fejlesztése a 2014
és 2020 közötti tervezési időszakban
szintén fontos lenne.
Az önkormányzati tulajdonban
lévő pásztói kórházat a múlt évben
– egyetlen fillér kártalanítás nélkül
– állomosították ugyan, de az önkormányzat így is szívén viseli az intézmény sorsát. Az elmúlt másfél évtizedben 3,5 milliárd forint értékű beruházás valósult itt meg, nem kevés
önerő bevonásával. Napjainkra a város a Margit Kórháznak köszönhetően országos hírűvé vált a rehabilitációs kezelések magas színvonaláról. Az egészségturizmus fejlesztése nagyon fontos lenne, méghozzá a
pásztói gyógyvíz további felhasználásával. A mozgásszervi rehabilitációs kezelések nem csak a kórház, hanem a városban működő vállalkozások érdekeit is szolgálják, hiszen az
idegenforgalom növekedése jó hatással van a helyi gazdaságra.
A polgármester úr beszámolt arról, hogy az intézmények fenntartását az állam ugyan átvette, de a pásztói önkormányzat sem tett le az ezzel kapcsolatos fejlesztési tervekről.
Az iskolai sportcsarnok megépítésé-

re beadott pályázat viszont tartaléklistára került.
Az eredmények között említette,
hogy a gondozóház megvalósítására
benyújtott pályázat csaknem 60 milliós támogatást kapott, így a házi és
a fogorvosi rendelés, illetve a háziorvosi ügyelet egy épületbe kerülhet. Jelenleg a kiviteli tervek elkészítése zajlik.
Becsó Zsolt tájékoztatóját azzal
kezdte, hogy az egészségügyi ellátás fejlesztése céljából az Észak-Magyarországi Operatív Program kiírásaira Nógrád megyéből hét pályázat
kapott támogatást, ebből 288 millió jutott Pásztóra. Épületfűtés korszerűsítésére, nyílászárók cseréjére,
akadálymentesítésre használható fel
a pénz.
Ezután a szabad vállalkozási zónákról szólva kifejtette, hogy a bővítés mindenképpen hasznos: ennek
során 177 újabb település került a különleges gazdasági övezetbe, ebből
26 a Pásztói Kistérségben található.
A zónákkal kapcsolatos valamennyi
teendőt a megyei közgyűlés munkaszervezete fogja ellátni. A cégek 100
millió forintot meghaladó beruházásait támogatják, a társasági adókedvezmények 80 százalékát elengedik,
új munkavállalók alkalmazása esetén
a szakképzési járulék százezer forint alatti részét sem kell kifizetni. A
kis és középvállalkozások terheinek
csökkentésére munkahelyenként 400
ezer forint támogatás jár.
Becsó Zsolt hozzátette, hogy a térségen belül a nagyobb ipari területek kialakítására 450 milliárd forintot
fognak decentralizálni, ez az elmúlt
húsz évben az első eset.
A turizmus fejlesztése változatlanul
prioritást kap, a térségi erdei iskolai
program például az alacsonyabb jövedelműek lehetőségeihez igazod-

va szolgálja majd az idegenforgalom
érdekeit. Emellett olyan kiemelt jelentőségű, az idegenforgalmat érintő programok is vannak, amelyek állami nagyberuházásnak minősülnek.
Az elnök úr ezután ismertette, hogy
az Új Széchenyi Tervben 2011 óta
Pásztó 31 projektje vett részt. Ennek
köszönhetően 1 milliárd 73 millió forint érkezett a városba, de ez az ös�szeg nem tartalmazza a hulladéklerakók rekultivációját, az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetű települések
támogatását, az adósságkonszolidációs programot, a vízrendezésre fordítható költségeket. Hozzátette: a város a kormányváltás óta 3 milliárd forint támogatást kapott, a jövőben pedig nőni fog ez az összeg!
Becsó Zsolt lapunk kérdésére kifejtette, hogy a szabad vállalkozási zóna
magyar specialitás. A turisztikai fejlesztések területén a jövőben fontos
lehet a Heves megyével való együttműködés, hiszen a Mátra – a Balaton és Budapest után – az ország harmadik legnépszerűbb turisztikai célpontja.
Volek György két környezetvédelmi célú nagyberuházásról adott tájékoztatást. A város csatlakozott a 2,9
milliárd forint összköltséggel megvalósuló, Kelet-Nógrádot érintő hulladéklerakó rekultivációs programhoz. A kezdeti nehézségek után Pásztó 250 milliós támogatást kapott hulladékudvar, komposztáló kialakítására, különféle gépek, így speciális
szállítójármű, homlokrakodó, aprítógép beszerzésére.
Az alpolgármester úr hozzátette:
jövőre már köbméterenként 3 ezer
forinttal kell többet fizetni a lerakókban elhelyezett hulladék után, így a
szelektív gyűjtés és az újrahasznosítás szerepe óriási mértékben növekszik. A keletkező lakossági hulladék
minél többet kell biológiai úton komposztálni, az e-hulladékok gyűjtését
is külön kell megoldani.
Volek György a másik nagyberuházásról szólva kifejtette, hogy a tari
hulladéklerakó rekultivációjára 519
millió forintos beruházással valósulhat meg, ezen projekt esetében jelenleg a közbeszerzési eljárás kiírása zajlik.
F. Z.
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közbiztonság

Közbiztonsági nyílt nap

A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány, az Országos Balesetmegelőzési Bizottság, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a Pásztó Város Önkormányzata és
a Pásztói Rendőrkapitányság, valamint az
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs
Országos Egyesület és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) Pásztói
Tankerülete közös szervezésében rendezték meg Pásztó és a vonzáskörzet településeinek Közbiztonsági nyílt napját ez év áprilisában.
A „sport-művészet-rendvédelem az esélyegyenlőség jegyében” címmel megtartott
versenyeknek a KIK Pásztói Tankerület Iskolája adott otthont. A rendezvényre csaknem
harminc településről 800 óvodás és iskolás
gyermek érkezett. Szabó Zsolt iskolaigazgató
köszöntötte a vendégeket, ezt követően a rendezvényt Némedi Gábor ezredes, rendőrségi
főtanácsos, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott főkapitánya és Vincze P.
Márton, az Országos Rendőr-főkapitányság
Rendészeti Szervek Kiképző Központ igazgatója nyitotta meg. A főkapitány úr megköszönte az alapítványnak az elmúlt években a
gyermek- és ifjúságvédelem, a bűnmegelőzés, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, valamint a közrend és a közlekedésbiztonság védelme érdekében szervezett rendezvényeit. A szervezők
az országban megtartott számos vetélkedővel, bemutatóval, és táborokkal nagy sikerrel
embertömegeket mozgatnak a cél érdekében.
Köszönetét fejezte ki valamennyi rendezőnek, mert ismét megyénkben kerülhetett sor –
Salgótarján, Cered, Rimóc és Szécsény után
– a rendezvény megtartására. Ennek eredményeként játékos, sportos formában több lehetőség nyílik a nógrádi gyermekek rend őreibe
vetett bizalmának növelésére.
A megnyitó után kezdődött az iskola terme-

iben és udvarán – egymással párhuzamosan
– a különféle versenyszámok lebonyolítása.
A program során gondoltak az óvodáskorú,
általános és középiskolásokra is a rendezők.
A gyerekek körében ismét nagy sikere volt
Tomi bohócnak, aki szórakoztatta és játékos
formában próbálta elsajátíttatni a legkisebbekkel a közlekedési szabályokat. Majd az
ovisok „Mini-KRESZ” versenyen is részt vehettek. Az iskolások a kerékpáros ügyességi, ugrókötél, kosárra dobás versenyen vettek
részt, KRESZ, bűnmegelőzési és a kábítószer
fogyasztás veszélyeire figyelmeztető, illetve
a környezetvédelemmel kapcsolatos szabályszegésekre is kitérő tesztek kitöltésével mérték össze tudásukat.
A rendőrség a programot kutyás, valamint
a megkülönböztető jelzéssel ellátott motor és
személygépkocsi bemutatójával színesítette.
A bűnügyi technikusok a jelentkezők részére
saját ujjlenyomataikat is elkészítették. A gyerekeket ezt követően Ayala és Anita előadóművészek szórakoztatták, majd a versenyek
díjazottjainak az eredményhirdetés alkalmával dr. Kun József nyugalmazott rendőr ezredes, a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú
Alapítvány elnöke és Vida Ottó Kolozs rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos, a Pásztói
Rendőrkapitányság vezetője adta át a díjakat.
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
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Új rendőr-főkapitány
Nógrád megyében

Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere 2013. május 16-i hatállyal megbízta dr. Nagy László rendőr alezredest
a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetői feladatainak ellátásával.

Életet mentettek
A Pásztói Rendőrkapitányság járőrei
szolgálati gépjárművel láttak el szolgálatot
még május 7-én a város belterületén, amikor azt látták, hogy egy férfi a közterületen
rosszul lett és összeesett. A rendőrök az 58
éves férfihoz siettek, akinek életjelei nem
voltak. Az egyik rendőr szívmasszázst alkalmazva elsősegélyt nyújtott, a járőrtársa azonnal értesítette a mentőszolgálatot.
A férfi az elsősegély nyújtás eredményeként újra lélegezni kezdett és ezt az állapotát sikerült fenntartani a mentők kiérkezéséig. A beteget a mentőszolgálat munkatársai ellátták, és további orvosi ellátása céljából kórházba szállították.

Felhívás!

Pásztó Város Önkormányzati Adóhatósága
felhívja az adózók figyelmét az alábbiakra:
Az adó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának
és megfizetésének részletes szabályairól
szóló 49/2012. (XII.28) számú NGM rendelet 3.§. (1) bekezdése értelmében, ha az
Adóhatóság a kiszabott, meg nem fizetett adót kényszerintézkedés – azaz munkabérből való letiltás, inkasszó kiállítása
– útján hajtja be, akkor az Adóhatóságnak
5.000,- Ft költségátalányt kell felszámítania az adós terhére. Az Adóhatóság a kiszabott költségátalányról végzést hoz.
Mindezek figyelembevételével az Adóhatóság kéri a lakosságtól, hogy fizetési
kötelezettségüknek határidőben tegyenek
eleget.
Adócsoport

2013. május-június
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művészet

Jókai Anna a „Muzsikál az erdőn”

Idén tizedszer tartjuk meg a „Muzsikál az Erdő”- Mátrai Művészeti
Napok című programsorozatot, a
nógrádi térség egyik legkiemelkedőbb kulturális, összművészeti rendezvényét, amelynek évek óta fontos része Jókai Anna írói estje.

A rendezvény fő céljai a környezettudatos életmód népszerűsítése, a
fenntarthatóságra nevelés az erdő, a
művészetek és a zene segítségével.
A sorozat kilenc napos. Minden nap
más település környékén tartunk rendezvényt, a céloknak megfelelő programokkal, közben az embereket kivisszük az erdőbe.
Természetvédő szakemberek, erdészek vezetésével cél az erdei életközösség példáján keresztül kiemelni az
értékeket, az ökológiai gondolkodást,
a rendszerszemléletet, a fenntartható
gazdálkodást, – a fenntartható életet.
Az erdő nemcsak fontos megújuló
nyersanyag és energiaforrás, hanem
egy csodálatos életközösség, mely
testi-lelki feltöltődésünk igaz forrása.
Az erdei komolyzenei koncerteken
különleges helyszíneken helyi és országos hírű művészek lépnek fel. Az
idén tíz éves sorozat az erdő és a zene
ilyen, közös megjelenésével országos
és európai szinten is egyedülálló!
A képzőművészeti kiállításokon és
a komolyzenén kívül egyéb művészeti ágak is megjelennek, helyi, illetve
a témákhoz kötődő művészek – festők, keramikusok, fotósok, fafaragók,
szobrászok, egyéb kézművesek – mutathatják be alkotásaikat. Az erdei
sportrendezvényekkel népszerűsítjük
az egészséges életmódot. Előadások
során helyi, ill. országos elismertségű
személyiségek – közöttük Jókai Anna
– és szakemberek fejtik ki jövőépítő
gondolataikat.
A helyi gasztronómia értékei mellett fontos a közös étkezés, a kulturált
borfogyasztás az embereket is közel
hozza egymáshoz, ami így kiemelt a
közösségépítés szempontjából.
Megfogalmazódik, hogy az egész
világon eluralkodó fogyasztó szemléletű, korlátlan gazdasági növekedésben gondolkodó társadalmi és gazdasági rend nem életképes.

Hosszú távon fenntartható, boldog
emberi lét csak a természettel összhangban képzelhető el akkor, ha meg
tudjuk valósítani életünk fő dimenzióinak (gazdálkodás, társadalom, környezet, művészet) harmóniáját. Ez a
Muzsikál az Erdő jövőképe!
Az ember biológiai és szellemi léte
ezer szállal kapcsolódik össze. A test
és lélek összefonódik. Egészséges
test csak egészséges lélekkel létezhet.
Lelkünk szomjazza a művészetet. Az
élet nagy megpróbáltatásain a hit, a
művészet segítenek átlendülni.
A Kárpát-medence csodálatos élettér termékeny földjeivel, folyóival,
zöldellő erdeivel, virágos rétjeivel.
Különösen alkalmas az emberi kultúra virágzó kifejlődésére. Nem véletlenül küzdöttek érte őseink. A ma élők
felelősége erre a kincsre vigyázni, hiszen gyermekeink, unokáink jövője,
nemzetünk megmaradása a tét.
A szervezők évről évre létrehozzák
azt az összefogást, melynek eredménye a Muzsikál az Erdő. De azt ne feledjük, hogy összefogás csak toleranciával együtt jöhet létre.
Az írónő „erdő ünnepnek” nevezi a
rendezvényt, ahol óriásfák árnyékában hallgathatunk komolyzenei koncerteket, ahol a zenét más művészeti
ágakkal együtt élvezhetjük.
Bemutatkozik a vidék, az erdő,
az ember. Valódi értékek jelennek
meg: művészeti, néprajzi, történelmi, természetvédelmi, erdészeti. Ez
nem egy tömegrendezvény. Családias a hangulat. Az egyes helyszíneken több a fa, mint az ember. Élvezhető az erdő minden jótékony adománya. A civilizált, globalizált, túlgyorsult, elidegenedett világtól megfáradt
ember az erdő ősenergiáitól megújulhat. Az erdei koncert után nem rohan
haza a tv elé, hanem élvezi a vidéki
vendégszeretetet és mások társaságát.
Az erdei koncert után megérkezik
Jókai Anna. Az emberek már várták.
A résztvevőkben még visszhangzik a
hegedű hangja, mikor a nagy, tíz tonnás kőrisfa támogatása alatt megszólítja őket az írónő. Felhívja a figyelmet a mai modern, globalizált világ
veszélyeire, a gonosz megnyilvánulásaira.

„Hataloméhség és pénzéhség” elferdíti a normális emberi gondolkodást,
szétrombolja az emberi kapcsolatokat, nyomorba dönti a társadalmat, veszélyezteti a nemzet továbbélését, az
ősi élettér, a Kárpát-medence megőrzését, utódaink jövőjét. Ez különösen
akkor veszélyes, ha társadalmi-gazdasági vezetőket keríti hatalmába.
Vannak emberek, akiknek képességük van az összetett, bonyolult,
már-már áttekinthetetlen társadalmi
kapcsolatokban, az életben meglátni az igazán lényeges dolgokat, felismerni az élet alapigazságait, meglátni a valóságot, kiszűrni a sok lényegtelen közül a valóban meghatározót.
Nagyon kevés ember van, aki meg is
tudja fogalmazni az emberek számára a valódi értékeket. Egyszerűen és
világosan, mindenki számára érthetően. Nos, Jókai Anna ilyen „látó” és
„megmondó”. A nemzet lelkiismeretének utazó nagyköveteként járja az
országot. Megszólítja az embereket.
A fogyasztói társadalom, pénz, hatalom, élvezetközpontú megközelítései
félrevezetnek, elterelik a figyelmet az
élet lényegéről, a valódi értékekről. A
mindennapi küzdelmek között, a bonyolult, kapkodó földi létben kellenek az iránymutatók, különben elveszünk dezinformációk között.
Mi tette Jókai Annát ilyenné? Saját
élete, személyes szenvedései. Mérhetetlen élettapasztalata. Nagy családja. Jövőbe vetett hite, felelősségérzete, tenni akarása. A tudása. Az a tudás,
mely nem más, mint hosszú idők során a megtapasztalás hálóján felgyülemlett szent meggyőződés.

A megtapasztalás hálója bennünk
él, nő, fejlődik, erősödik, sűrűsödik, míg csak az idő előrehaladtával
egyszer csak elkezdenek fönnakadni, leülepedni az érzések, gondolatok, meggyőződések, melyek az életünk közvetlenül megtapasztalt tényeiből, apró megvilágosodásainkból
állnak össze.
A valódi tudás a köz érdekében született, létrejöttétől fogva igényli, hogy
közzé tegyék, a közösség, az emberek boldogulásának a javát szolgálja. Ez a tudás eredendő küldetése. Ez
nem hagyja békén azt az embert, aki a
birtokosa. Mert a tudás felelősséggel
is jár családunk, közösségünk, nemzetünk iránt. Így keletkeznek a megmondó emberek.
Jókai Anna még ma is, 80 évesen,
töretlen hittel utazik vidékre, falvakba, nagyvárosokba, akár még erdőbe
is. Hívják. Szemmel tarja az embereket, követi a társadalmi, politikai változásokat. Figyelmezteti az embereket. Ő egy igazi néptanító, népnevelő. Hisz a fiatalságban, rájuk kiemelten figyel, hiszen nekik kell átadni a
stafétát.
Az ember megszületik, lepörög az
élete, s a végén gondolkodik el, hogy
talán nem az igazán fontos dolgokra helyezte a hangsúlyt. Azért, hogy
ez ne következzen be, figyeljünk Jókai Annára! Hallgassuk meg! Isten
éltesse az írónőt még sokáig erőben,
egészségben itt közöttünk az „erdő
ünnepén”!
Szabó Lajos erdőmérnök

„Muzsikál az erdő”- Mátrai Művészeti Napok
2013. július 6-a, szombat, Pásztó-Mátrakeresztes

7.00-14.00 „Muzsikál az Erdő” teljesítménytúra. (Érdeklődés, nevezés: www.ttt.tr.hu; Parádi László, 06-30-686-8995;
e-mail: lacipa@freemail.hu);
8.00-16.00 nyitva lesz a Pásztói Múzeum és az Oskolamester háza;
9.00-14.00 bronzkori séta: ismeretterjesztő túra, művészeti betétekkel;
15.30
a képzőművészeti kiállítás megnyitója;
16.00
„Hogyan készül a fakanál?” címmel a Fakanál készítő
manufaktúra bemutatója.
18.00
erdei koncert a Békás-tónál.
19.00
falusi vendéglátás, fellép: Muzsla Néptáncegyüttes!

A további programok elérhetők itt: www.dhkm.hu
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hirdetés

Nyitva:

Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: 8-18 óráig
Szerda: 8-18 óráig
Ügyelet:
Csütörtök: 8-18 óráig
2013. július 6-án és 7-én;
Péntek: 8-14óráig

július 27-én és 28-án;
augusztus 17-én és 18-án.

NYÁRI AKCIÓNK!
10 % KEDVEZMÉNY A BIODERMA ÉS A DOLIVA TERMÉKCSALÁD BIOKOZMETIKAI KÉSZÍTMÉNYEIRE!
MAGAS FÉNYVÉDŐFAKTORÚ, HIPOALLERGÉN,
DUPLA KISZERELÉSŰ NAPOZÓKÉSZÍTMÉNYEK
AKCIÓS CSOMAGJAIVAL VÁRJUK ÖNÖKET!
(EP KÁRTYÁRA IS MEGVÁSÁROLHATÓ)
KOZMETIKAI SZAKTANÁCSADÁS SZAKKÉPZETT KOZMETIKUS
SEGÍTSÉGÉVEL.
AKTUÁLIS AKCIÓINKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN GYÓGYSZERTÁRUNKBAN!

Cím: Pásztó, Semmelweis u. 15-17 Tel.: 06-32/561-236
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Margit Kórház: fejlesztések, újdonságok

Újabb sikert ért el a pásztói Margit Kórház: több éves munka gyümölcseként, egy 2011. óta húzódó
Európai Uniós pályázat érik be.

A rehabilitációs ellátások fejlesztésére Borsod-, Heves-és Nógrád-megye intézmények pályázhattak – tájékoztatta lapunkat dr. Boczek Tibor főigazgató. Az előkészítés, elbírálás hosszadalmas volt, de májusban megtörtént az uniós aláírás, a pályázat megvalósulásának jóváhagyása. Köszönet illeti Becsó Zsoltot, a
megyei közgyűlés elnökét és a kórház iránt elkötelezett Sisák Imre polgármestert.
– Mik a fejlesztési tervek a Margit
Kórházban?
– Szem előtt kellett tartani a
tömbösítés tényét. Intézményünk a
tüdőgyógyászat és a mozgásszervi
rehabilitáció terén igényelt fejlesztési forrást. Ezek alapján jó ütemben
épül egy 600 négyzetméter alapterületű épület a kórházi park egy részén.
– Gondolatban járjuk be az épületet!
- A földszintre költözik majd a je-

lenleg a Fő utcán található tüdőgondozó, valamennyi egységével. Olyan
újdonságokkal igyekszünk a betegek
szolgálatában állni, mint a légzésfunkciót javító sóterápiás helyiség,
aerosol szoba, légzésfunkciós labor.
Az emeleten lesz a mozgásszervi rehabilitációs osztály, a még hatékonyabb működést célzó helyiségek sora. A Hydroterápiás szobában
tangentor, rekeszes galvánkészülék
is kezeli majd a betegek problémáit. Ezenkívül fizikoterápiás helyiség
lesz még itt és egy nagy méretű tornaterem, ahol csoportos tornák során
betegeink testi-lelki problémái javulhatnak. Az új tornatermet olyan
multifunkciós gépekkel szereljük
majd fel, melyekkel a betegek izomerejének, az izom tónusának növelésére törekszünk. Ezek a szerkezetek
a betegek terhelhetőségének fokozatos emelését segítik elő, a szív frekvenciájához mérten. Az új épület tetején egy rekreációs helyiség is lesz.
– A rehabilitációs osztályon mik a
főbb fejlesztések?
– Struktúrata átalakítási összeg elnyerésével május 10-e és június 15-e

Sajtóközlemény
A Margit Kórház Pásztó 48 egészségügyi szakdolgozóját Uniós forrásból támogatjuk.
A Kórház 24 485 600 Ft-os támogatást nyert a TÁMOP-6.2.4. A-11/1- 2012
„Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében 2013. január 02-től 24 hónapon
keresztül.
Az 1908-ban alapított kórházunk menedzsmentje elkötelezett dolgozói iránt.
Fontosnak tartja a szakdolgozók megbecsülését. Mivel munkájuk során ellátnak orvosi tevékenység körébe tartozó feladatokat is, így az adott többlettevékenységért anyagi támogatásban részesítheti őket, Európai Uniós támogatás adta anyagi forrásból. Ezen tevékenységek az infúziós (keverék infúzió is)
terápia kivitelezése, intravénás gyógyszerbevitel és a perifériás vénabiztosítás kanüllel (braunule behelyezés). A megfelelő szakképesítésű szakdolgozók
ezen feladatok ellátására írásos „Felhatalmazás” - sal rendelkeznek.
A többletteljesítményhez járó bérek kifizetése megkezdődött és 2014. december 31-ig folyamatosan havi rendszerességgel megtörténik.
A pályázat keretében lehetőség van arra, hogy a többletteljesítményért járó
többletfinanszírozás teljes költsége visszakerüljön a Margit Kórház számlájára, mert a támogatás mértéke 100 % - os.

között történt meg a kórtermek komfortosítása. A 33-ból így már 27 kórterem saját vizes blokkal biztosítja a
kényelmet. A külső-és belső munkálatok a betegellátás mellette történnek, ezért köszönet illeti a betegek,
dolgozók türelmét!
– Mely cégek munkáját dicsérhetjük?
– Az Észak-Magyarországi Operatív Programban megvalósuló rehabilitációs egység építésének tenderét a
Gesztelyi és Társa cég nyerte, míg a
vizes blokkok kialakításánál a nyertes a B-Omega-T Kft. lett. Mindkét
cég teljesítette a kórházvezetés azon
igényét, hogy a munkálatok végrehajtását pásztói vállalkozókra bízza.
– Megvalósulhat-e a balneoterápia, azaz a gyógyvíz kórházi kezelésekbe való beillesztése?
– Egyre közelebbi az álom! A 2014től 2020-ig tartó időszakra vonatkozó
uniós támogatások esetén a prioritások között szerepel a gyógyturizmus
fejlesztésének lehetősége. A fenntartó jelenleg felméréseket végez,
ha a GYEMSZI jóváhagyja az elképzelést, akkor augusztus 20-ig be
kell nyújtani egy, látványtervet és a

költséghatékonyságra vonatkozó elképzeléseket is.
– Nem fog sérülni a hagyományos
betegellátás?
– Egyáltalán nem! A kormányzat
számol a pásztói kórházzal. A pénzügyi forrást úgy osztja szét az intézmények közt, hogy a betegek leghatékonyabb ellátása valósuljon meg,
intézményenként. A pásztói kórház
járóbeteg ellátással, egynapos sebészettel, nappali-és otthonellátással, 24 órás belgyógyászati sürgősségi ambulanciával, krónikus ellátással segíti betegeit. A jó eredményeket
mutatja, hogy a járóbeteg forgalom
nőtt és a fekvőbeteg forgalomnál az
esetek 70 százaléka ellátható.
– Milyen jövőkép festhető az intézmény elé?
– Szakmaiságot tekintve felfelé
ívelő pályán áll kórházunk, a gazdasági rentábilisságot továbbra is
igyekszünk tartani, pályázatok elnyerésével is. Előbbiek mind betegeink érdekeit szolgálják – mondta végül dr. Boczek Tibor.
Géczi Boglárka

Sajtóközlemény
„Szakorvosi és szakdolgozói képzések a Margit Kórház Pásztó-nál”
A Margit Kórház Pásztó az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0044 jelű pályázatán
49.856.840. Forint támogatást nyert el 100%-os támogatási intenzitás mellett.
A projekt kezdete:
A projekt vége:

2012. 09. 01.
2014. 09. 01.

Kórházunk Pásztó és vonzáskörzete lakosságának egészségügyi szakellátását biztosítja, másrészről nagytérségi feladatokat lát el a mozgásszervi rehabilitáció területén.
Célunk, hogy dolgozóink még magasabb szakmai hozzáértéssel láthassák el
betegeinket.
A projekt lehetővé teszi 1 fő szakorvos részére az orvosi rehabilitációs képzést, 11 fő szakdolgozó pedig az alábbi területeken vesz részt akkreditált képzéseken:
geriátriai-, légzőszervi-, onkológiai szakápoló, kardiológiai-, audiológiai-, és
szemészeti szakasszisztens.
A képzéseken résztvevők havonta motivációs ösztöndíjban részesülnek.
Szerződés keretében a támogatott munkavállalóink vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után legalább a képzés időtartamával megegyező ideig intézményünknél közalkalmazotti jogviszonyukat fenntartják.
A projekt keretében különböző típusú menedzserképzések is megvalósulnak, összesen 45 fő számára, 3*15 fős csoportokban. A képzések célja az ellátás hatékonyságának növelése, a minőségi betegellátás színvonalának emelkedése. A kommunikációs, stressz kezelés, konfliktuskezelő képzések pedig a
hatékonyabb munkaszervezés és a jobb orvos-beteg-ápoló kapcsolatok érdekét szolgálják.
A pályázati forrás lehetőséget ad szakembereink itthon tartására, meglévő
szaktudásuk bővítésére.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Természettudományi oktatás a Mikszáthban

Napjaink álláshirdetéseit böngészve minden második esetben műszaki vagy természettudományos végzettséget várnak el a
munkáltatók, az ilyen kompetenciákkal rendelkezőket alkalmaznák szívesen.

Intézményünk vezetősége és nevelőtestülete hat évvel ezelőtt előrelátóan átgondolta, hogy milyen módon
segíthetne a diákok sikeres pályaválasztásában majd életpályájának építésében ill. a helyes természettudatos szemlélet kialakításában. Tudva
és megtapasztalva azt, hogy a matematikai és természettudományos érdeklődés az általános iskolát végzett
gyerekeknél alacsony szintű – annak ellenére, hogy 2000-ben Lis�szabonban megtartott ülésén az Európai Unió állam- és kormányfői határozatot hoztak a közösségi államok
oktatásának 2010-ig terjedő fejlesztéséről, melynek szerves része volt
a matematikai és természettudományos érdeklődés felkeltésének sürgető szükségességének felismerése. Az
azóta eltelt bő egy évtized alatt azonban ezen a téren sok előrelépés nem

történt – legalábbis országos szinten
nem.
OECD és PISA vizsgálatok közül érdemes kiemelni, hogy a lányok
még mindig kevésbé érdeklődnek a
matematika és a természettudományok iránt, mint a fiúk. Nagyon eltérnek
azok a témák is, amelyeket az oktatás során leginkább hallani szeretnének. A fiúk leginkább a kémiai robbanások természetére voltak kíváncsiak, arra, hogy miért érezhető a világűrben a súlytalanság, mik a biológiai és kémiai fegyverek élettani hatásai, mi a fekete lyuk, a szupernóva
és hogyan működik az atombomba.
A lányok öt kiemelt témája az volt:
miért álmodunk alvás közben, mit jelentenek az álmok; mi a rák és hogyan gyógyítható; hogyan adhatunk
elsősegélyt és használhatunk egyszerű orvosi műszereket; hogyan lehet a
testet erősen, fitten megtartani; mik
a szexuálisan terjedő betegségek, és
hogyan lehet védekezni ellenük.
Nem egyszerű dolog ezeket a témákat ugyanazon az órán mindkét
nem megelégedésére megbeszélni.
Főleg úgy, hogy tudjuk a kisiskolás
gyermekek szinte mindenre kíváncsi-

ak, de óvatosan kell megfogalmazni
a kérdéseikre adott magyarázatokat,
mert ha ezek érthetetlenek számukra, akkor előbb-utóbb az érdeklődésről is leszoknak. A felső tagozatosok
esetében nagyon fontos, hogy a tanultak összekapcsolhatók legyenek a
tanulók saját világával.
Mindezeket, valamint a saját természettudományos nevelési gyakorlatunkat felhasználva dolgoztuk ki
intézményünk – országosan is egyedülálló – komplex természettudományos programját, melynek keretében már a nyelvi előkészítő évben
heti három órában megtanulják a diákok az ismeretszerzés módjait, több
témát feldolgoznak komplex módon,
mint például a víz, az energia, a mikrovilág és az ember témaköröket. Az
ismeretszerzés interaktív módon, kooperatív technikák alkalmazásával, a
környezetükkel való tapasztalati kapcsolatban (üzem- és múzeumlátogatások, megfigyelések, tanulmányutak) valamint a matematika foglalkozások számának megnövelésével történik az első tanévben, majd
a következő években emelt óraszámú matematika mellett külön tantár-

gyakként tanulják a kémiát, a biológiát, a fizikát és a földrajzot. Az utolsó két évben, az emelt szintű érettségi vizsgára készülve a természettudományos problémák és kérdések komplex interdiszciplináris megközelítésére nyílik újra lehetőség. A
program eredményességét és sikerességét bizonyítják iskolai tanórán kívüli programjaink (az Állatok Világnapja, a Föld Napja, biológiai konferencia…) a versenyeredmények
(Kitaibel Pál biológiai és természetismereti verseny országos döntősei,
az Irinyi János kémiaverseny országos döntősei…) és elsősorban a műszaki és a természettudományos felsőoktatásban történő továbbtanulás,
majd életpálya-építés.
A program sikerességére alapozható a gimnáziumi képzésben az emeltszintű matematika és természettudományos oktatás. Várjuk gimnáziumunkba a tehetséges és szorgalmas
diákokat, akik biztos tudásra és jövőre vágynak!
Herczegné Varga Ilona igazgató
Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Postaforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium

Középiskolai ballagás – 2013.
Intézményünk legszebb hagyománya a középiskolai éveket lezáró ballagási ünnepély.
Az idei tanévben 82 végzős diák búcsúzott május 4-én
alma materétől, a Mikszáth
Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumtól.
A gimnáziumi osztály (13.a), osztályfőnökei: Várkonyi András, Fejes
né Szabó Renáta
Tagjai: Angel Bianka, Bagyinszki
Laura, Bakos Gábor, Bíró Regina,
Bohati Zsófia, Csonka Tamás, Farkas Attila, Holtner Gwendolin, Jávor
Viktor Dániel, Juhász Dávid, Kertész
Krisztina, Molnár Csilla, Nágel János, Nagy Dezső, Nagy Noémi, Pintér Barbara, Porkoláb Péter, Posta
Anett Ildikó, Sándor Barbara, Szigeti
Bence, Szlobodnyik Dóra, Szőke Regina, Tari Patrícia, Tóth Áron, TóthPéter Martin, Ugra Rebeka, Váradi
Angelika, Zeke Judit.

A magyar-francia két tanítási nyelvű osztály (13.f), osztályfőnöke:
Gombárné Papp Tünde.
Tagjai: Adorján Mirjam, Benei
Dorina, Bogdán Dalma, Csépe Boglárka, Farkasvölgyi Domokos, Ferenc Fanni, Gábor Kincső, Gasparin
Fruzsina, Hornyánszki Adél Anna,
Juhász Bálint, Kőműves Zsófia Dóra,
Laczkó Laura, Molnár Evelyn Vanda, Nádasdi Evelin Éva, Nagy Bence,
Németh Vivien, Oláh Attila, Pádár
Nikoletta, Pintér Valentina, Ros-

tás Roland, Simon Bettina, Simon
Dorina, Szabó Ádám, Szabó Eszter,
Szabó Flóra, Szita Rebeka, Szuhán
Zsófia, Tamásy Alexa, Tordai Péter,
Vaskor Máté, Veres Valentina, Vig
Anikó.
A szakközépiskolai osztály (13.b),
osztályfőnöke: Nádiné Nagy Márta.
Tagjai: Batta Viktória, Dancsi Anikó, Fekete Richárd, Figura Máté,
Gajzinger Fanni, Hímes Henrietta, Holló Zoltán, Jáhor Dávid, Kakó
Daniella, Koczka Kristóf, Kősze-

gi Rebeka Erika, Mikó Brigitta, Pálinkás Klaudia, Parádi Máté, Pusztai Petra, Radics Alexandra, Sándor
Gábor, Somodi Evelin Loretta, Szabó Richárd, Szolod Denisz, Takács
Gréta, Tóth Péter.
A végzősök közül tudásával és eredményeivel kiemelkedett és elnyerte a
Mikszáth aranygyűrűt: Nagy Noémi
13.a osztályos és Gasparin Fruzsina
13.f osztályos gimnazista.
Dicséretben részesültek kiváló tanulmányi munkájukért ill. közösségi
tevékenységükért:
a 13.a osztályból: Posta Anett, Szigeti Bence, Ugra Rebeka, Szlobod
nyik Dóra;
A 13.f osztályból: Szuhán Zsófia,
Németh Vivien, Ferencz Fanni, Vig
Anikó, Szabó Eszter, Csépe Boglárka, Simon Dorina;
a 13.b osztályból: Koczka Kristóf
és Mikó Brigitta.

Büszkék vagyunk rájuk!
Herczegné Varga Ilona
igazgató
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Közösségi szolgálat a Mikszáthban
Iskolánk pedagógiai céljai
között prioritása van az aktivitás, a kreativitás növelésének, a társadalmi felelősségvállalásra, illetve a befogadó
szemléletre való nevelésnek.
A 2011-es év az önkéntesség
európai éve volt. Ekkor és ezt
megelőzően is részt vettek diákjaink olyan, általuk szervezett programokban, melyek célja a rászoruló idősek, gyerekek,
és a kedvezőtlen csalási, társadalmi háttérrel rendelkező emberek, elsősorban lelki megsegítése volt. Az egymásra történő
odafigyelés, az egymással való
törődés, az egymásért, a közösségért való felelősségvállalás
tudatosult ezekben a diákokban,
akik élményeiket, tapasztalataikat átadva sarkallták társaikat
az önkéntes szolgálatra. Az úttörő tanulók a következő tanévben

már elhagyják az iskola padjait.
A 12. f osztályról van szó – dr.
Hírné Fodor Erika tanárnő vezetésével – akiket követnek azok a
diáktársak, akik jelenleg a 9. és
10. évfolyamokba járnak.
Számukra az Iskolai Közösségi Szolgálat 50 órás követelményének teljesítése már nem
önkéntes, hanem kötelező feladat, hiszen az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének igazolását 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák esetében már meg kell követelni. Diákjaink azonban nem csak ezért
vesznek részt ebben a munkában, több mint húsz szervezetnél, intézménynél: megismerve
a közösségi szolgálat céljait, sa-

ját élményeik segítették és segítik őket az elfogadásban, a megértésben, a rászorulóknak való
támasz nyújtásában.
A tanév során április végén
vettek részt diákjaink egy megyei konferencián, ahol lehetőségük volt megismerni az Iskolai Közösségi Szolgálat történetét, jogi hátterét és más iskolákban való eredményeit, miközben ők is beszámolhattak élményeikről, örömeikről. Mindezt
olyan meggyőzően tették, hogy
a velük készített beszélgetés elhangzott a Kossuth rádió május
4-i műsorában is.
A programokban résztvevő és
munkájukról beszámoló diákok
példaként állhatnak és állnak
társaik előtt.

Testvérek sikere a rajzpályázaton

Idén először rendezte meg az
Astellas a „Keressük a világ
legkedvesebb gyermekorvosát”
című rajzpályázatát. Azt kérték,
rajzolják le a gyerekek, miért az
ő doktor nénijük, vagy doktor
bácsijuk a legkedvesebb. A pályázat nagy sikerrel zárult, több
mint 330 pályamű érkezett. A
zsűri végül 115 rajzot juttatott
tovább közönségszavazásra. Én
is és az öcsém is a mi legkedvesebb doktor néninket, dr. Ivleva
Elenát rajzoltuk le, aki mindig
mosolyog és nagyon kedves.
A díjátadó Budapesten volt, én
a korcsoportomban a közönségszavazás második helyezettje lettem. Mátyás, az öcsém pedig
Bartos Erika meseírónő különdíját vehette át.

Nagyon jó érzés volt, hogy a rajzaink ilyen
nagy sikert arattak, és mindenki megismerhette a mi doktor néninket.

Bagó Brendon, Dózsa tagiskola és Győri Mátyás, Hétpettyes tagóvoda, Csiga-biga csoport

A 12.f osztályból Kurunczi
Lilla, Kakuk Marcell, Gecse
Kinga, Gyarmati Regina, akik
a Margit kórházban és a pásztói
idősek otthonában, míg Csintó
Gréta a pásztói gyógypedagógiai intézetben végzett önkéntes
munkát. A 10.a osztályból: Tóth
Krisztina és Németh Bence a
pásztói Százszorszép óvodában
(Németh Bence az asztalitenisz
egyesületnél is), Ternóczky Gergő a Palotási Általános Iskolában, Szabó Viktor a megyei katasztrófavédelmi parancsnokságon teljesítette eddigi közösségi szolgálatát.
Mindegyik
intézmény
és
szervezet, akikkel az iskolánk
együttműködési megállapodást
kötött, a legnagyobb odaadással
és szakértelemmel segíti a fiatalok munkáját, szolgálatát. Köszönet érte!
Herczegné Varga Ilona
igazgató

Az önkormányzati
óvoda működteti ez
erdei iskolát
A Mátrakeresztes Ifjúsági
Tábor működtetését a Pásztó Város képviselő-testülete
az óvoda feladatába rendelte.
A tábor személyi és tárgyi
feltételeit sikerült megterem
teni és zökkenőmentesen
beindult a táboroztatás.
A visszajelzések a mes�szebbről érkező csoportok
részéről is nagyon kedvezőek. Rövid távú célunk, hogy
a szakmai eredményeket sikerüljön megőrizni és a csoportokat megtartani.
A tábor vezetője Sisákné
Tóth Gabriella, aki a kialakult kapcsolatrendszer ápolását, bővítését kiemelten
kezeli.
Nagyon köszönjük Kósa
György eddigi táborvezető és Szabó Zsolt iskolaigazgató segítő készségét.
A már meg szokott szolgáltatási színvonalat próbáljuk
nyújtani a meg szokott térítési díjakkal együtt.
A tehetséggondozásnak egy
olyan nevelési színtere az erdei iskola, ahol az után kö
vetés (óvodától-iskoláig) meg
valósulhat a városunkban.
Sárik Jánosné óvodavezető
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Alapítványi tájékoztató
A „Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvű
Képzésért” Alapítvány az 1996. évi CXXVI. Tv.
6 §. (3). Bekezdése alapján tájékoztatja a nyilvá
nosságot arról, hogy a jövedelemadó1 százalékából az alapítvány számlaszámára 2011-2012
évben átutalt 736 ezer 245 forint összegű felajánlást az alábbi célokra hasznosította:
Az alapító okiratnak megfelelően a Mikszáth
Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközép
iskola és Kollégium, Francia-Magyar Kéttan
nyelvű Tagozatán folyó oktató-nevelő munkát, az eszközellátásának javítását és a külföldi cserekapcsolatok lebonyolítását segítette
támogatásaival. A tagozat igényeit a szaktanárok, az osztályfőnökök közvetlenül jutatták el a
Kuratórium elnökének, aki azt Kuratórium elé
terjesztette.

Ez év május 10-én harmadszor rendeztük
meg a játékos környezeti vetélkedőt nagycsoportos óvodások és első osztályos iskolások
között. A délelőtt Lázár Ervin története nyomán előadott, „A nagyravágyó feketerigó”
című mese báb feldolgozásával kezdődött.
Azután hat csapatban csaknem 140 gyermek
teljesítette a változatos próbatétel feladatait,
melyhez hat állomáson az érdekes fejtörők és
tudás próbák mellett a vizuális, auditív, manuális és mozgásos képességek mozgósítása is szükségesnek bizonyult. Óvodánk pedagógusai mellett a szakmai munkát a könyvtár munkatársa Szivákné Vígh Pannika és Faragó Zoltán, az MME tagja segítette. A délelőttöt a Madarak és fák napja alkalmából
megrendezett rajzverseny eredmény hirdetése zárta. A „Zöld jeles napok” rendezvényét
intézményünk „Kalandra fel” belső munkaközössége szervezte Bátka Józsefné vezeté-

sével. Célunk a természeti tehetségterület kimunkálása mellett az óvoda és iskola átmenet
megkönnyítése.
A Hétpettyes Óvodában ünnepelték a kis és
középső csoportos óvodásaink a Madarak és
fák napját gazdag program rendezésével. Köszönjük a városi televízió felvételét a rendezvényeinkről!
Sárik Jánosné óvodavezető

Tehetséggondozó hagyományok
az önkormányzati óvodában
Kör, kör kijátszik? címmel rendeztük meg
az óvodások népi játék találkozóját, immár
ötödik alkalommal a városi művelődési központban. Az óvodai nevelésünk gyakorlatában kiemelt helyet kap a népi játék, a zenei
nevelés, mint az egyik tehetség terület tevékenysége. Az óvodai csoportok bemutatkozása csaknem száz óvodás gyermek jókedvű, énekes népi játékával kezdődött és népi
kultúránk ápolásához kapcsolódó ügyességi játékokkal folytatódott. Hagyományainkat követve a Százszorszép, Hétpettyes és a

Pitypang óvodák találkozóját egy nagy közös táncházzal zártuk, melyet Tóth Andrea
néptáncpedagógus tartott. A szakmai zsűri nagyon részletesen mondott elismerő véleményt és adott fejlesztési javaslatokat. Az
óvodás találkozót intézményünk „Kör, kör
ki játszik” belső munkaközössége szervezte,
Sulyokné Tari Judit óvodapedagógus vezetésével, a Muzsla Hagyományőrző Egyesület
segítségével. Célunk, hogy az óvodásainkat
minél több érték közvetítő hatás érje és a tehetség ígéretek felfedezése.

2011. évi kiadásaink és támogatásaink:
– Vetélkedők és tanulmányi versenyek
támogatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.490.-Ft
(Szépkiejtési, karaoke, irodalmi, OKTV Junior,
Pécsi Színház Fesztivál, képregény, francia tanulmányi verseny, műfordítói szeminárium …)
– Cserekapcsolat támogatása . . . . . . . 5.600.-Ft
– Európa nap támogatása  . . . . . . . . . 10.630.-Ft
– A végzős osztályok szalagavatójának
támogatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.-Ft
– Diákok támogatása (francia csereút és külföldi
tanulmányi út)  . . . . . . . . . . . . . . . 108.000.-Ft
– Irodaszer vásárlás és egyéb költség 16.825.-Ft
– Könyvelői költség  . . . . . . . . . . . . 131.250.-Ft
– Bank és posta költségek . . . . . . . . . 14.690.-Ft
2012. évi kiadásaink és támogatásaink:
– Vetélkedők és tanulmányi versenyek
támogatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277.730.-Ft
(Szépkiejtési, karaoke, irodalmi, OKTV juni
or, Pécsi Színház Fesztivál, francia dal verseny,
francia tanulmányi verseny ….)
– Cserekapcsolat és iskolai rendezvény
támogatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.146.-Ft
– Osztályok, tanulók támogatása . . . 96.595.-Ft
– A végzős osztályok szalagavatójának
támogatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.-Ft
– Irodaszer és könyv vásárlás  . . . . . . 19.550.-Ft
– Bank, posta és egyéb költségek . . . 20.318.-Ft
Köszönjük a tanulók nevében mindazoknak,
akik anyagilag vagy bármilyen más formában
támogatták alapítványunk munkáját.
Kérjük, a jövőben is segítsék alapítványunkat
támogatásukkal és az adójuk 1 százalékáról való
rendelkezésükkel!

Számlaszámunk változatlan:
11741024-20016337;
Adószám: 19163459-1-12
Az alapítvány kuratóriuma
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Pásztón

13

sport

Az ötvenes évektől legalább két évtizedig komoly kosárlabda élet folyt
Pásztón, később viszont egy időre megszűnt. Az 1990-es évek elején aztán újra színre lépett a sportág. Ezekben az években a Pásztói Szabadidő
SE férfi és női együttese mellett, egy másik egyesület, a Pásztói KK is ott
volt a megyei csapatbajnokság küzdelmeiben. Ma már csak a felnőtt férfiak, a Green Devils nevet viselő együttese maradt állva, köszönhetően egy
pályázati sikernek is. A részletekről Markó István projektfelelőssel, játékos-edzővel beszélgettünk.
– Mikor kapcsolódott be az utánpótlás nevelési programba a Pásztói Szabadidő SE ?
– Sportegyesületünk kosárlabda szakosztálya 2012. novemberében indította be utánpótlás nevelési programját. Ezzel a 15 éve működő kosárlabda szakosztály nagy lépést tett annak érdekében, hogy Pásztó neve hosszú távon fennmaradjon az ország kosárlabda térképén.
Az alapot az egyesület által benyújtott sikeres látvány csapatsport támogatási (TAO) pályázat adta meg , amely 4,7 millió Ft forrást biztosított utánpótlás nevelésre.
A támogatási összegből sikerült megteremtenünk az edzéshez és a versenyzéshez szükséges alapvető feltételeket. Az általános iskolával közösen végrehajtott toborzás után, mintegy 40 gyerek kezdett el megismerkedni Pásztón a sportág alapjaival. A projekt a 2. és 3. osztályos gyerekeket érinti. Ők
Tóth Tibor testnevelő tanár keze alatt dolgoznak. A 4. és 5. osztályos diákokkal én foglalkozom. Múlt év őszén mindkét csapatunk benevezett a Pest megyei gyermek kosárlabda bajnokság küzdelmébe.
– Miért a szomszéd megyét választották?
– A Pest megyei bajnokság jó lehetőséget biztosított arra, hogy a gyerekek ne
csak edzéseken, hanem mérkőzéseken is ismerkedjenek a versenyszerű sportolással. Nógrádban ilyenre nincs lehetőség.
– Mik az eredmények?
– Mindkét korosztályos csapatunk becsülettel végigjátszotta a bajnokságot, 12-12 mérkőzésen léphettek pályára a gyerekek. A mini (U11) csapat
PSZSE/B néven szerepelt, igen jó eredménnyel, hiszen a 15 csapatos mezőnyben 6 győzelmet szerezve a 10. helyet sikerült megszerezni.
A gyerek (U12) csapat PSZSE/A néven vetette bele magát a bajnoki küzdelmekbe. Ebben a korosztályban 2000 után születettek (6. és 7. osztályosok) is
pályára léphettek, így a fiatal csapatunknak kevés esélye volt győzelmek elérésére. Ennek ellenére sikerült néhány csapatot megelőzni a 28 csapatos tabellán.
– Pásztón, kik az U 11 és az U 12 korosztály csapattagjai?
– Az igazolt játékosaink névsora az U 11-ben Brunda Márk, Brunda Máté,
Gubola László, Gyurkó Vanda, Hepp Dominik, Hornyák Zoltán, Kelemen
Noel, Kiss Bence, Kiss Krisztián, Kiss Szonja, Maksó Emese, Maksó Gréta,
Nagy Bálint, Nagy Marcell, Sebők Máté, Sütő Ákos, Szpisák Simon, Tari
Ádám, Vas Márton, Zeke Máté.
Az U 12-ben Boczek Tibor, Farkas Bence, Gortva István, Hárskuti Dávid,
Herczeg Dániel, Hujsza Anett, Hujsza Gábor, Illés Kincső, Illés Petra, Kapi
Bálint, Kivés Gergő, Koczka Viktor, Makra Zsaklin, Maksó Petra Panna, Németh Dávid, Ruga Máté, Sisák Dávid, Verebélyi Dávid.
– Hogyan tovább ősztől?
– Mindkét korosztályban tervezzük az edzésszám növelését. A Pest megyei
utánpótlás bajnokságban mindenképpen szeretnénk elindulni. A következő
évre beadott TAO pályázat sikere a kulcs, hiszen az edzések, a mérkőzések és
az utazás anyagi feltételeit ez teremtette meg.
Czimer Z. József

Bajnok a Pásztó SK!

A Keleti csoport bajnoka a Pásztó SK-:
Álló sor balról: Adorján László, Czinege Bence, Andó Arián, Kiss István edző, Kelemen
Dorián, Balázs Patrik, Hegedűs Dávid
Guggolnak: Molnár Kristóf, Békési Péter, Hámori Dávid, Erdélyi Máté, Lukács Gábor,
Elől: Tóth Gergő kapus. A képről hiányzik Sisák Máté, Mezővári Dominik

Befejeződtek a küzdelmek a megyei serdülő bajnokság Keleti Csoportjában: az elsőséget utcahosszal – az SBTC előtt – a Pásztó SK csapata szerezte meg. A fiúk mind a 22 találkozójukat megnyerték, 221
gólt lőttek és mindössze 10 gólt kaptak. A csapat edzőjével, Kiss Istvánnal a múltról, a jelenről és a közeljövőről beszélgettünk.
– Miként összegezné a mostani csoportbajnoki elsőséget?
– A 2012/2013-as szezonban a gyerekek nagyon szorgalmasan és egyre többen jártak edzésre. Állóképességük megnőtt, ügyesebbek lettek. Élvezték a munkát, szerettek egymással is futballozni. Az elért nem mindennapi számadatai önmagukért beszélnek! Igazából a mostani siker a kemény
és rendszeres edzésmunkának az eredménye. Számunkra még hátravan a
csoport bajnoki döntő melyet a Nyugati Csoport győztesével, a Szécsény
együttesével kell megvívnunk. Szeretnénk, ha találkozó végén a mi nyakunkba akasztanák a bajnoki aranyérmet!
– Teljesítményük alapján kik érdemelnek kiemelést?
– Én elsősorban arra vagyok büszke, hogy a bajnokság során jó csapatként tudtunk szerepelni! Senkit nem szeretnék kiemelni, bár voltak nagyon
jó teljesítmények, és vannak kiemelkedő tehetségek is az együttesben, de
úgy gondolom, hogy a siker csapat érdeme.
– Ősszel is együtt lesz a csapat?
– Iskolai tanulmányok miatt a gólkirály Hegedűs Dávid, valamint Andó
Arián, Tóth Gergő és a csapatkapitány Lukács Gábor is távozik a korosztályos csapatból. A tervek szerint az őszi bajnokságot az együttes már nem
a megyében, hanem a kiemelt NB II-es U 17 korosztályos bajnokságban
fogja kezdeni!
Czimer Z. J.

Mesterhármas a Salgó kupán

Március 24-én Salgóbánya térségében a regionális Salgó kupa tájékozódási futó verseny F 40 életkori kategóriában a fővárosi versenyzők előtt hármas pásztói siker született: Az 59. születésnapját ünneplő Czímer Z. József
nagy meglepetésre a technikai hibát begyűjtő tanítványai Hugyecz Zoltán és
Reviczki Zsolt előtt aranyérmes lett. Fotónkon a három győztes.

Sportoldalunk a Polytechnik Kft. támogatásával készült.
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Mátra Maraton

MUNKATÁRSUNK KITÜNTETÉSE

nk helyes megfejtői közül a szerencsés nyertes a Pásztó Városi Önkormányzat
ndékát veheti át. A helyes megfejtéseket kérjük, hogy zárt borítékban
név és a cím megadásával – juttassák el a városháza portájára!
sztó, Kölcsey F. út 35.) A borítékra kérjük írják rá: „Keresztrejtvény”.
Előző lapszámunk keresztrejtvényének helyes megfejtései: 1. „Alzheimer, papa!” 2. „A benzinkúthoz”
A beküldők közül ezúttal Makra Józsefné (Pásztó, Napsugár út) kedvezett a szerencse, nyereményköny, friss
vét a polgármesteri hivatal titkárságán veheti át.
épKérjük, hogy júniusi keresztrejtvényünk helyes megfejtését 2013. július 25-ig juttassák el a pásztói polgármesteri hivatal portájára!
ntheti

Mátra Maraton

hon-

ÉSE

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.

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.

Rendszertani besorolás:
Kétszikűek osztálya:
Dicotyledonopsida
Mályvafélék ágazata:
Malvales
Csengettyűvirágúak rendje:
Campanulales
Harangvirágfélék családja:
Campanulaceae

Dr. Hír János

hirdetés
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Gyermek néptáncosok Pásztón

Kitüntetést kapott a polgármester

A Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány május 25-én
rendezte meg a XX. Néptáncfesztivált. A több száz résztvevő
gyermek népes közönség előtt lépett a közönség elé. Részletek
következő lapszámunkban.

Május közepén, a Magyar Honvédelem Napja alkalmából
Sisák Imre, Pásztó város polgármestere munkája elismerésére
az I. Osztályú Honvédelemért Kitüntető Címet vehette át Salgótarjánban.
Fotó: Gyurkó Péter

ÚJ RÉZKATLAN KFT.
Kereskedelmi pálinkafőzés:
a palackozott termékek helyben megvásárolhatók!
Cégünk várja azok jelentkezését is, akik bérfőzés
szolgáltatásunkat szeretnék igénybe venni!

Pásztó, Városerdő 2. szám

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

VÁRJA VENDÉGEIT A PÁSZTÓI STRANDFÜRFŐ!

Nyitvatartási idő: naponta 9-től 19 óráig
Felnőtt, egésznapos:  .  .  .  .
Felnőtt, félnapos:  .  .  .  .  .  .  .
Gyerek, egésznapos: .  .  .  .
Gyerek, félnapos: .  .  .  .  .  .  .

800 Ft/fő
500 Ft/fő
500 Ft/fő
400 Ft/fő

Úszás: minden reggel 6 tól-8 óráig

Jegy- és bérletárak:
Úszójegy:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 400 Ft/fő
Úszó bérlet:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6000 Ft/hó
Kabin: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 Ft/nap
Napozóágy: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 400 Ft/nap
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Ez a szám szól a legszebben
Tévé, internet, telefon – 0 Ft havi díjjal

Válaszd új Invilág S csomagunkat bevezető akcióban, mert most 2 éves, határozott idejű
szerződés esetén ahány szolgáltatást rendelsz, annyi hónapon át élvezheted havidíjmentesen:
• a 36 tévé- és rádiócsatornát,
• az 5 Mbit/s sebességű internetet
• és a kedvező percdíjakat.

0 Ft
3, 2 vagy 1
hónapig!

Ráadásul az új csomagodhoz 90 napon keresztül díjmentesen kipróbálható extrákat
is rendelhetsz. Az Invilág S csomag három szolgáltatás esetén a 4. hónaptól havi 4990 Ft.
Az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj a legközelebbi
Telepontban, keresd weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Telepontunk: Pásztó, Fő út 54.
Az ajánlat 2013. május 2-től visszavonásig érvényes, meghatározott területeken az ADSL és IPTV technológiával lefedett szolgáltatási területünkön
belül, új (akik az elmúlt 90 napban nem rendelkeztek előfizetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfizetők részére. Az 5M internetcsomag kínált
le- és feltöltési sebessége 5,00/0,50 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 1,00/0,19 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli
felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A feltételekről ügyfélszolgálatunkon adunk bővebb felvilágosítást.
A díjak az áfát tartalmazzák.

IN_33011743_REZ_PasztoiHirlap_180x255_130504INV.indd 1

5/6/13 11:46 AM

