
„Isten, áldd meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt”

Az új esztendő kezdetén az 
emberek többsége még mindig 
elénekli a televízióban is fel-
hangzó nemzeti imánkat, Him-
nuszunkat.

Majd jönnek a jókívánságok, 
amelyeket kinek-kinek a saját 
helyzete határoz meg. Így aztán 
van, aki derűlátóbban és persze 
vannak, akik borúsabban látják a 
2014-es évet.

Én nemzeti imánk első verssza-
kával kívánok városunk minden 
lakójának hitet, reményt és sze-
retetet az új esztendőben! En-
nél nemesebb – múltunkat, jele-
nünket és jövendőnket is magába 
foglaló – gondolatokat Kölcsey 
Ferencnél szebben és kifejezőb-
ben nem lehetne megfogalmazni.

A mai napon végképp időszerű 
ez a választás, hiszen január 22-
ét írunk. Ma van a Magyar Kul-
túra napja, amikor száz és szá-
zezrek szavalják el a Himnuszt 
közösen, határainkon belül és ha-
tárainkon túl a modern média se-
gítségével. 

Sokféle felmérés készül Euró-
pában, amely egy-egy nép kü-
lönféle jellemző vonásait, ma-
gatartását mutatja meg. Az egyik 
ilyen kutatás szerint mi, magya-
rok Európa egyik legpesszimis-
tább nemzete vagyunk. Én ma-
gam is tapasztalom, hajlamosak 
vagyunk arra, hogy a valós hely-
zetünknél sokkal rosszabb képet 

fessünk a mai Magyarországról, 
városunkról, Pásztóról, vagy ép-
pen saját családunk életéről.

Különösen kedvez ennek a 
pesszimista szemléletnek a most 
zajló politikai küzdelem, amely 
megelőzi a tavaszi országgyűlési 
választásokat. Ki-ki a saját szem-
pontjából próbálja értékelni a je-
len helyzetet és sajnos az önös 

célok érdekében sokan a valós 
tények elfordításától, a hazug-
ságtól sem riadnak vissza!

Mi vidéken sűrűn használjuk 
azt a kifejezést, hogy mennyire 
fontos a „józan paraszti ész”. Én 
mindenkinek azt javasolom, – az 
egyre fokozódó és elfajuló poli-
tikai küzdelmeket látva –, hogy 
használja a „saját józan eszét” és 
ne higgyen a politikai lózungok-
ban!

„Ora et labora”, imádkoz-
zál és dolgozzál, hangzik a ben-
cés szerzetesek jelmondata, akik 
1138-ban már biztosan itt éltek 
Pásztón. 

A dolgos pásztói nemzedékek 
pedig sorra elfogadták Szent Be-
nedek rendjének a reguláját, s a 
vérzivataros történelmi idősza-
kokat túlélve, évszázadok után is 
létezik városunk.

Kedves Pásztói, Hasznosi, Mát 
ra   keresztesi Embertársaim!

Hagyjuk hát el a pesszimizmust, 
a borúlátást, és ahogyan Kölcsey 
tette, mi is kérjük, hogy áldja meg 
nemzetünket a Jó Isten!

Hitem szerint vallom, hogy 
ma is időszerű az „imádkozzál 
és dolgozzál” jelmondat. Hit-
tel és kitartó munkával ma is le-

het eredményeket elérni. S ha 
mi, mai magyarok azt keresnénk, 
ami minket összeköt: „a haza 
szeretetét”, akkor meggyőződé-
sem szerint nem lenne széthúzás 
országunkban.

A napokban olvastam Böjte 
Csaba ferences szerzetes „A fe-
hér szív útja” című könyvét, 
amely az Isten  által az emberi-
ség részére adott parancsokat is-
merteti. 

Az egyik főparancs „Szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat.” 
Azt tudjuk, hogy Isten a tiszta 
szeretet és őszinte fenntartások 
nélküli szeretettel van irányunk-
ban.  A nagy kérdés azonban a 
második parancs előtt az, hogy 
mi vajon képesek vagyunk-e az 
Isten iránti bizalommal járni a 
szeretet útján? Ha igen, akkor 
merülhet fel a Böjte Csaba ál-

tal feltett kérdés: „Mennyi sze-
retet, jóság, irgalom van ben-
nem, a környezetemben élő em-
berek iránt? Tudok-e nagyvona-
lúan újrakezdeni, másokat biztat-
ni, lelkesíteni, jóra, szépre taní-
tani. Életem ajándék a környeze-
temben élők számára? A szavam, 
mindennapi munkám, puszta lé-
tem Isten áldó simogatása azok 
számára, kiknek szerencséjük 
van engem megismerni?”

Kedves Embertársaim!
Milyen jó lenne, ha minden 

ember feltenné ezeket a kérdése-
ket saját magának és tartana egy 
kis lelkiismeret vizsgálatot? Ha 
így történne, akkor talán képesek 
lennénk a jóra nemcsak vágyni, 
hanem a szeretet mindent legyő-
ző erejével a jót tenni!

Legyen hát bennünk őszinte 
szeretet egymás iránt, hagyjuk el 
a képmutatást, vessük ki lelkünk-
ből a gyűlölködést, mert az ma-
gát az embert is megmérgezi. 

Tegyünk meg mindent azért, 
hogy a ma élő pásztóiakra is igaz 
legyen a ciszterciek híres jel-
mondata: „Ardere et lucere”, va-
gyis „Lángolj és világíts.”

Higgyünk abban, hogy mi iga-
zi fény lehetünk a sötétben, s ha 
ez így van, mutassuk meg mások 
számára is a fényre vezető utat, 
ami nem más, mint az Isteni igaz 
szeretet! 

Így kívánok városunk minden 
lakója számára hittől, remény-
től és szeretettől ragyogó új esz-
tendőt!

Pásztó, 2014. január 22.

Sisák Imre 
polgármester
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Múlt év december 30-án, – mi-
után a Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottság is megtárgyal-
ta, – plusz önkormányzati támo-
gatást vehetett át több pásztói ci-
vil szervezet. Sisák Imre polgár-
mester, miután köszöntötte a je-
lenlévőket, az ünnepélyes át-
adáson elmondta: 2012-ben és 
2013-ban a civil szervezetek és 
a sportegyesületek támogatásá-
ra csak szűkös források álltak 
az önkormányzat rendelkezésé-
re. Az év végére azonban javult 
a pénzügyi helyzet, így lehetőség 
nyílt a jogos támogatási igények 
részbeni korrekciójára.

A polgármester úr hozzátette: a 
Pásztói Muzsla Néptánc és Ha-
gyományőrző Egyesület tavaly 
ünnepelte fennállásának 30. év-

fordulóját. (Erről szóló cikkünk 
a Pásztói Hírlap 11. oldalán.) A 
hosszú, eredményes múltra visz-
szatekintő együttes több ország-
ba is elvitte a város jó hírét szín-
vonalas előadásaival. Támoga-
tásunkkal ezt a három évtized-
nyi kitartó és színvonalas mun-
kát szeretnénk megköszönni és a 
további sikeres fellépésekhez se-
gítséget nyújtani.

A Pásztón működő sportszerve-
zetek már évek óta nehéz anyagi 
körülmények között végzik mun-
kájukat.

A működési költségek finan-
szírozására 250–250 ezer fo-
rint támogatást kapott a Pász-
tói Shotokan Karate Klub és a 
Pásztói Szabadidő Sportegye-
sület. A száz éves Pásztói Sport 

Klub ugyanezen célra 200 ezer 
forint támogatást vehetett át, 100 
ezer forintban részesült a Pász-
tói Utánpótlás Labdarúgó Klub, 
a Pásztói Asztalitenisz Club, a 
Pásztói Sakk Egyesület, a Pász-
tói Kézilabda Club és a HUFEZE 
Sport Klub. 

A Pásztói Muzsla Néptánc és 
Hagyományőrző Egyesület 30 
éves jubileuma alkalmából 200 
ezer forint támogatást kapott.

A civil szervezetek 2014. ja-
nuár 31-ig kötelesek – szöveges 
értékeléssel együtt, számlákkal – 
elszámolni a támogatás felhasz-
nálásáról. Amennyiben ezt határ-
időre nem teszik meg, 2014-re 
nem jogosultak további támoga-
tásra. 

Civil szervezetek kiegészítő támogatása Bursa Hungarica
2014. évi pályázati

eredményei
2013. november 15-én lezárult 

a 2014. évre vonatkozó Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat.

A beadási határidőn belül 21 
pályázat érkezett. Ezek közül 
20-at már főiskolai vagy egyete-
mi tanulmányokat folytató pályá-
zók („A” típusú pályázatok), míg 
1-t  a középiskola utolsó évfolya-
mát végző tanuló („B” típusú pá-
lyázat) adtak be. 

Nem nyújtható támogatás 14 
pályázó esetében, mivel náluk az 
egy főre jutó havi jövedelem meg-
haladja az ösztöndíjrendszer he-
lyi szabályozásáról szóló 19/2008 
(IX.26.) számú önkormányzati 
rendelet 3.§. /3/ bekezdésében, a 
szociális rászorultság kritériuma-
ként meghatározott felső határt, 
az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 szá-
zalékát. 

A fennmaradó hét pályázó ese-
tében az Intézményirányítási és 
Szociális Bizottság 129/2013. 
(XI.28.) számú határozatában 
rögzített döntése értelmében 

1 pályázó havonta 5.000 Ft tá-
mogatást 

6 pályázó pedig havonta 4.000 
Ft támogatást kap a 2013/2014. 
tanév második (tavaszi), illetve a 
2014/2015. tanév első (őszi) fél-
évére. 

Az ösztöndíj időtartama 10 hó-
nap. 

Barna Tiborné
Elnök

Intézményirányítási és 
Szociális Bizottság

Pásztó városa múlt év október 
19-én elveszítette egy mindenkor 
tettre kész, a közösség érdekében 
sokat dolgozó polgárát. Krämer 
László 2006 és 2010 közötti cik-
lusban önkormányzati képviselő-
ként sokat tett a városért, az In-
tézményirányítási és Szociális bi-
zottságban dolgozott, vállalkozó-
ként is a város közismert szemé-
lyisége volt.

Fájdalmasan korán érte a halál, 
hiszen csak 2013. december 30-án 
lett volna 45 éves. 

Az elhunyt szakember munká-
ját Bartus László, a városháza in-
tézményirányítási osztályának 
vezetője méltatta. Krämer Lász-
ló sok más érdeme mellett el-
mondta, hogy az ő kezdeménye-
zésére indult el a Margit Kórház-
ban 2007-ben az alvásdiagnoszti-

ka, ami évente emberek tucatjai-
nak segít a mai napig. Szervezője 
volt az első Pásztó Pláza rendez-
vénysorozatnak. Szociális érzé-
kenységének emlékezetes példá-

ja volt, amikor 2009-ben gyűjtést 
szervezett Babják Bertold külföldi 
gyógykezelésére – sajnos önzet-
len segítsége már nem érhette el 
eredeti célját, de az összegyűjtött 

több millió forint a pásztói men-
tőállomásra és a Margit Kórház-
ba került. Gazdasági, vállalkozói, 
képviselői tevékenységét a felké-
szültség jellemezte.

Születésnapja alkalmából csa-
ládtagjai a pásztói Közszolgálat-
ért Díjat vehették át az elmúlt évi 
utolsó képviselő-testületi ülésén 
Sisák Imre polgármester úrtól.

Krämer László posztumusz Közszolgálatért Díjat kapott
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Sikeres költségvetési évzárás után
2013. január 1-vel újra megkezdte 
működését a Pásztói Járási Hivatal. 
A működtetéshez szükséges iroda-
helyiségeket Pásztó Város Önkor-
mányzata biztosította, ahogy a tech-
nikai eszközök és irodabútorok egy 
jelentős részét, valamint 17 álláshe-
lyet szintén mi bocsátottunk rendel-
kezésükre. Egy év elteltével úgy ér-
tékelhetjük, hogy korrekt együtt-
működést alakítottunk ki a Pásztói 
Járási Hivatal vezetésével és dol-
gozóival, az állampolgárok érde-
kében. 

A legnagyobb változást azonban 
az elmúlt év január 1-jén az okoz-
ta, hogy a középfokú oktatási intéz-
mények után az általános iskolák is 
állami fenntartásba kerültek. Pász-
tón ezen túl a Váci Egyházmegyé-
vel történt megállapodást követően 
szeptember 1-jén a már működő ka-
tolikus óvoda mellett megkezdte az 
oktatást a Magyar Szentek Római 
Katolikus Iskola is. 

– Zökkenőmentes volt a váltás?
– A Klebelsberg Intézményfenn-

tartó Központ (KLIK), az önkor-
mányzat, valamint a szülők vélemé-
nye jó néhány szakmai kérdésben 
teljesen eltérő álláspontot mutatott, 
amit véleményem szerint sokszor 
hatalmi szóval válaszoltak meg.  
Meggyőződésem, hogy az elmúlt 
időszakban végrehajtott átszerve-
zések önkormányzati működtetés 
és fenntartás esetén nem így való-
sultak volna meg az általános isko-
lában. Egyébként az állami fenntar-
tás és működtetés csak részlegesen 
igaz, hiszen Pásztó Város Önkor-
mányzata éves szinten a KLIK ré-
szére az oktatási intézmények fenn-
tartásához 145,5 millió forintot kö-
teles biztosítani. Ezen túlmenően 
elvonják tőlünk a gépjárműadó 60 
százalékát, mintegy 36 millió fo-
rintot, ami további önkormányza-
ti hozzájárulást jelent az oktatás 
feltételeinek biztosításához. Azt is 
meg kell említeni, hogy az összes 
pásztói oktatási intézményben el-
látott gyermek étkeztetését a város 
biztosítja, ami további 30 millió fo-
rintos többletkiadást jelent. 

A pásztói gyermekek egészséges 
testi és lelki nevelését ezzel is se-
gíti önkormányzatunk. Azt azon-
ban nem értjük, hogy a nem pásztói 
gyermekek ellátását miért nekünk 
kell kifizetni. 

A feladatellátás változása termé-
szetesen jelentős költségvetési ki-
adás főösszeg csökkenést eredmé-
nyezett. Az eredeti önkormány-
zati költségvetési rendelet kiadá-
si főösszege 1 milliárd 404 millió 
824 ezer forint volt, s bár a stabi-

litási törvény előírta, hogy a hely-
hatóságok működési hiányt nem 
tervezhetnek, a költségvetésükben 
ezt úgy hidalták át, hogy a koráb-
bi évben elnyert ÖNHIKI támoga-
tás erejéig ezt mégis megtehették. 
Pásztó 2012-ben 210 millió forin-
tot meghaladó ÖNHIKI támogatást 
nyert el, a költségvetési hiányt pe-
dig 209,4 millió forintban határozta 
meg a képviselő-testület. Ha a ko-
rábban jelzett oktatási hozzájáru-
lást visszaidézzük, nyugodtan meg-
állapíthatjuk, hogy városunk már az 
eredeti költségvetés elfogadásakor 
működési hiánymentes lett volna, 
amennyiben az állami oktatási fel-
adatokhoz nem kellene több mint 
200 millió forinttal hozzájárulni.  

Még egyszer jelzem azonban, 
hogy ez a támogatás jó helyre ke-
rült, hiszen gyermekeink alapozzák 
meg a jövőnket. 

– Milyen intézkedésekkel sikerült 
végül mégis hiánymentessé tenni az 
önkormányzati költségvetést?

– Többször elmondtam már, de 
ezt ismét le kell szögezni, hogy 
2006 és 2010 között a korábbi kor-
mányzat Pásztó város költségveté-
séből összességében 617 millió fo-
rintot vont el! Ez a komoly érvágás 
csak nagyon korrekt és felelős gaz-
dálkodással, valamint az intézmé-
nyek működtetését segítő hitelek 
felvételével volt kezelhető.  

Tovább sújtotta városunkat az 
a tény, hogy 2002 és 2010 között, 
szintén a korábbi kormány idősza-
kában, Pásztó egyetlen forint önhi-
báján kívül hátrányos helyzetű te-
lepülési kiegészítő állami támo-
gatást sem kapott. Persze feltehet-
jük a kérdést, hogy miért? Nyilván 
nem pénzügy szakmai, hanem poli-
tikai okai voltak mindennek. Hoz-
záteszem, hogy mindezek ellené-
re a felelős gazdálkodás, és a több 
milliárd forintos fejlesztések kö-
vetkeztében sem került kezelhetet-
len pénzügyi helyzetbe Pásztó Vá-
ros Önkormányzata. 

– Mikor következett be a fordulat?
– 2011-től kezdve azonban ko-

moly fordulat következett be, hi-
szen abban az évben csaknem 140 
millió forint ÖNHIKI támogatást 
nyertünk el, ami 2012-ben 210,7 
millió forint volt és a sikeres lob-
bi tevékenységnek köszönhetően 
2013-ban ez az összeg 180 millió 
forint lett. Az intézményi és egyéb 
feladatellátás átvilágítása, s az ezt 
követő intézkedések, továbbá a sa-
ját bevételeink növelése már év-
közben is folyamatos költségveté-
si hiánycsökkentést eredményez-
tek. Ennek megkoronázása volt az 

év végén elnyert 180 millió forin-
tos fejezeti tartalék, korábbi nevén 
ÖNHIKI. 

Helyzetünket tovább javította, 
hogy Mátraszőlős Község Önkor-
mányzata részére is sikerült hat-
hatós érdekérvényesítő tevékeny-
séggel kilobbizni azt a 24,9 mil-
lió forintos támogatást, amely ösz-
szeget a Pásztón tanuló általános 
iskolás gyermekek pluszköltségei 
miatt bírósági úton kívántunk ren-
dezni. A támogatás odaítélése és a 
Pásztó Város Önkormányzata által 
első fokon megnyert per után végül 
Mátraszőlős megfizette részünkre 
tartozását.

– Hogyan alakult a hitelállo-
mány?

– Nyilván a 2013-ban végrehaj-
tott hitelkonszolidáció is segítette a 
kedvező pénzügyi helyzet kialaku-
lását. Pásztó esetében a 487 millió 
forint nagyságrendű hitelállomány 
60 százalékát – 296,6 millió forin-
tot – vállalta át a Magyar Kormány.

Hosszasan lehetne még értékelni 
a felelős gazdálkodás apróbb lépé-
seit is, de a végeredmény a fontos, 
Pásztó Város Önkormányzata 2013 
év végén nulla forintos működési és 
fejlesztési hiánnyal rendelkezett!

Most pontos számot még nem tu-
dok mondani, de a 2013. évi zár-
számadási rendelet elfogadá-
sakor minden bizonnyal jelen-
tős szufficittel, tehát költségveté-
si többlettel fogjuk zárni az évet. 
Tesszük ezt annak ellenére, hogy 
a 2013. december 19-i költségve-
tés módosításakor az önkormányza-
ti feladatellátást célzó intézkedések 
eredményeként további 79,6 millió 
forint támogatást biztosítottunk. 

Köszönettel tartozunk a pénzügyi 
helyzet jelentős javulásáért a fele-
lős, korrekt pénzügyi gazdálkodást 
folytató intézményeknek, az adófi-
zető állampolgároknak és a telepü-
lésünkön gazdálkodó vállalkozá-
soknak. A jelentős állami többlet-
támogatások elnyerésében segítsé-
günkre voltak Becsó Zsolt és Bíró 
Márk országgyűlési képviselők is. 

Eredményes pályázati tevékeny-
ségünket mi sem bizonyítja jobban, 
hogy az ötödik költségvetési módo-
sításban önkormányzatunk költség-
vetési kiadási főösszege 2 milliárd 
127 millió 512 ezer forintra növeke-
dett – mondta végül Sisák Imre pol-
gármester úr.

A 2013-ban elnyert több mint 
egymilliárd forintos Európai Uni-
ós és hazai fejlesztési forrás támo-
gatás felhasználásáról későbbi lap-
számunkban számolunk be.

Faragó Zoltán 

– A 2012-es és 2013-as év a nagy 
ellátórendszerek állami átalakításá-
ról szólt, amelyet az önkormány-
zatok több-kevesebb ellenérzés-
sel, de kénytelenek voltak elfogad-
ni. Ezentúl az úgynevezett normatív 
támogatási rendszerről az új önkor-
mányzati törvényben meghatáro-
zottak szerint áttértünk a feladatfi-
nanszírozásra, ami persze nem min-
den területet érint. A 2012-es esz-
tendő legnagyobb változása az volt, 
hogy az egészségügyi fekvő- és já-
róbeteg-ellátás május 1-től állami 
fenntartásba került. Pásztón a 175 
ágyas Margit Kórház és a járóbeteg 
ellátást biztosító szakrendelő is ál-
lami tulajdonba került. Ez csaknem 
3,5 milliárd forintos önkormány-
zati tulajdon vesztést okozott! Kü-
lön kuriózum Pásztó a tekintetben 
is, hogy a kórház számláján az át-
adást megelőzően több mint 100 
millió forintos szufficit jelentkezett. 
Abban bízunk, hogy az állam leg-
alább olyan jó gazdája lesz kórhá-
zunknak, mint amilyen Pásztó Vá-
ros Önkormányzata volt. 

– Mik voltak az elmúlt év fonto-
sabb eredményei?

– 2013. január 1-től kisebb válto-
zást hozott az a tény, hogy a korábbi 
Önkormányzati Tűzoltóság már Hi-
vatásos Állami Tűzoltóságként mű-
ködött tovább. 

A közigazgatási területen én sze-
mély szerint már megéltem azt, 
amikor 1983. december 31-jével 
megszüntették az akkori Pásztói Já-
rási Hivatalt, most pedig azt, hogy 

Pásztó Városi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 2013. decem-
ber 19én tartott ülésén fogadta el 
a város 2013. évi költségvetésének 
ötödik módosítását, amely műkö-
dési és fejlesztési hiány mentes év-
zárást eredményezett. A költség-
vetési helyzetről kérdeztük Sisák 
Imre polgármestert. 
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Megújul a Hétpettyes Tagóvoda 2014ben

A nevelői közösség és a szülők 
nagy örömére Sisák Imre polgár-
mester úr bejelentette az óvoda ka-
rácsonyi ünnepélyén, hogy Pász-
tó városának sikerült a Belügymi-
nisztérium által kiírt pályázati ke-
retből 25.millió forint támogatást 
elnyerni óvoda felújításra. 

A támogatáshoz kapcsolódó ön-
rész összegével együtt 31 mil-
lió.250 ezer forint fordítható inf-
rastruktúra-fejlesztésre, amelyet a 
város még várhatóan kiegészít egy 
gyermekmosdó és két terasz teljes 
felújításával.

A pályázat műszaki tartalma: az 
épület teljes nyílászáró cseréje, a 
homlokzat hőszigetelésének fel-
újítása, az épületen belüli burkolat 
alatti fűtési vezetékek cseréje.

A Százszorszép Óvoda mellett a 
Hétpettyes Tagóvoda nevelési fel-
tétele is lényegesen javul, így kor-

szerűbb, esztétikusabb és egészsé-
gesebb környezetben fogadhatjuk 
a következő nevelési évtől az óvo-
dás gyermekeinket. Elmondhatjuk, 
hogy 2010-től óvoda felújításra a 
város pályázat útján megközelítő-
en az önrésszel együtt mintegy 85 
millió forint nagyságrendű össze-
get fordít.

 Ezen túl Hasznoson az elmúlt 
évben a Pitypang Tagóvoda egyik 
tűzfalának a felújítása vált szüksé-
gessé és ebben az évben még a nyí-
lászárók cseréjére sor kerül.

Az óvodánk 500 ezer forint tá-
mogatásban részesült Becsó Zsolt 

országgyűlési képviselő és az 
ÉMÁSZ, ELMŰ vezérigazga-
tó megállapodásának jóvoltából: a 
pénzt az udvari játékeszközök bő-
vítésére fordítjuk.

Pedagógusi meggyőződésünk, 
hogy a gyermekintézmények fej-
lesztése jó befektetés, hiszen a fel-
növekvő generáció fejlődése tő-
lünk, felnőttektől függ a nevelők, 
szülők, intézményi fenntartók ösz-
szefogásával.  

Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodájának vezetősége

Gazdag programok a Százszorszép Óvodában
Az év utolsó négy hónapja válto-

zásokkal, örömteli eseményekkel, 
programokkal, telt óvodánkban. 
Szeptemberben felkészültünk az 
új gyermekek fogadására, a be-
szoktatás szép és izgalmas felada-
tára. Az új kiscsoportosokat sze-
retettel fogadták az óvodapedagó-
gusok, már ritkán hallani sírást, a 
kisgyermekek örömmel érkeznek, 
tevékenykednek a csoportban.

Szeptemberben óvodánkba két 
óvodapedagógus, két pedagógiai 
asszisztens, egy óvodatitkár, gaz-
dasági dolgozó, szakácsnő, karban-
tartó érkezett. A tapasztalt nevelő-
közösség és az új tagok lendüle-
te együtt nagy erőt képvisel, lelkes, 
tartalmas szakmai, pedagógiai mun-
kát eredményez. 

Jól képzett, lelkiismeretes munkát 
végző, gyermekeket szerető pedagó-
gusok és technikai dolgozók látják 
el feladataikat intézményünkben.

Az őszi eseményeinket – Takarí-
tási Világnap, az Állatok Napja, az 
őszköszöntő nap, erdőjáró napok 
– az adventi gyertyagyújtások al-
kalmai, Mikulás és karácsonyvárás 
követte. Készültünk bábdarabbal, 
hangszer-játékkal, ünnepi dalokkal, 
hogy a gyermekeknek örömet sze-
rezzünk, élményt nyújtsunk. Együtt 
ünnepeltek az óvoda gyermekei, fel-
nőtt közössége, vártuk a karácsony 
eljövetelét. Szeretetben, örömteli 
hangulatban teltek napjaink.

Nagy öröm számunkra, hogy óvo-
dánk decemberben elnyerte az Örö-
kös Zöld Óvoda címet – erre 2013-
ban nyílt alkalom először. A Vidék-
fejlesztési Minisztérium az Emberi 
Erőforrások Minisztériummal kar-
öltve kiemelten kezeli a környeze-
ti nevelés kérdését.  A jövő generá-
ciójának környezettudatosságra ösz-
tönzése a cél, hogy az óvodás kor-
osztály megfelelő élményekre és ta-

pasztalatra építő környezeti nevelés-
ben részesüljön. A fenntarthatóságra 
nevelés, az óvodás gyermekek kör-
nyezettudatos szemléletének, gon-
dolkodásának megalapozása, ala-
kítása az óvodai és a természetben 
végzett foglalkozások, kirándulások 
során kiemelt jelentőségű.

A pályázati beszámoló tartalmaz-
ta az elmúlt kilenc év óvodai kör-
nyezeti nevelésének részletes elem-
zését, a megvalósított programok 
eredményeit, a fenntartható fejlődés 
elveinek érvényesülését, az óvoda 
további terveit.

A „Örökös Zöld Óvoda” címet az 
országban 26 intézmény nyerte el.

Az elismerés további lendületet ad 
munkánknak, hogy újabb utakat ke-
resve, még hatékonyabban tegyünk 
meg mindent a környezetünk meg-
óvósáért, hiszen környezetünk ré-
szesei, alakítói, felelősei és hatásá-
nak élvezői, sajnos sokszor szenve-
dői vagyunk.

Ennek jegyében részt vettünk két 
csoporttal Mátrafüreden a Mátrai 
Erdészeti Nyílt Napon, mely tartal-
mas élmény volt gyermeknek, fel-
nőttnek egyaránt.

Együttműködési megállapodást írt 
alá Sárik Jánosné intézményvezető 

a Bükki Nemzeti Park igazgatójá-
val, amelynek értelmében óvodánk 
részt vesz a „Fenntartható Fejlő-
désre Nevelés Évtizede” UNESCO 
programban. Ennek keretében Sza-
bó Lajos erdőmérnök, természetvé-
delmi felügyelő havi rendszeresség-
gel tart foglalkozásokat a nagycso-
portos gyermekeknek. Általa a gyer-
mekek tovább bővítik ismereteiket 
többek között az erdő élővilágáról, 
a madárvédelemről, az erdőgazdál-
kodásról, a természeti fenntartható-
ság tevékenységeiről. 

Örömmel élünk a lehetőséggel, 
hisz az erdőmérnök úr személyé-
ben a természet és környezetvéde-
lem iránt elkötelezett szakember se-
gíti munkánkat.

A Tehetséghidak programban ki-
írt pályázat elnyerésével folyamat-
ban van a százszorszép tanösvény 
és zöld ovi élménypark kialakítása. 
A tervezés szakaszában vagyunk, a 
kialakítással meg kell várnunk a ta-
vaszt. A megvalósítás változatos, 
fejlesztő lehetőséget nyújt a gyer-
mekeknek, általa örömforrássá vá-
lik a környezeti játék, az ismeret és 
a tudás megszerzése.

Óvodánk tehetségpontként műkö-
dik 2011 óta, tehetségműhelyek ki-

munkálását kezdtük el, melyek fej-
lesztik a gyermekek tehetségterü-
letét. A Százszorszép Óvoda a ter-
mészeti tehetségterület a termé-
szet adottságainak és környeze-
tünk felfedezésének műhelye. A má-
sik tehetségterület a mozgás (tes-
ti- kinesztetikus), amely az ovi-fo-
ci Bozsik Program tehetség műhe-
lye. A gyermeki mozgásigény ki-
elégítésére és tehetségek felfedezé-
sére két focicsapat alakult, amelyek 
részt vesznek az országos szervezé-
sű Bozsik Programban.

A tartalmi munkán túl tárgyi fel-
szereltségünk is gazdagodott, több-
funkciós udvari fajáték beszerzésé-
re került sor, egy fészekhintát pe-
dig megrendeltünk. Ezek a gyerme-
kek udvari mozgáslehetőségeit gaz-
dagítják.

Mi, óvodapedagógusok a komplex 
foglalkozások rendszerében a kü-
lönböző tevékenységek lehetőségé-
nek megteremtésével, megszervezé-
sével arra törekszünk, hogy naponta 
valós értékeket közvetítsünk gyer-
mekeink számára

Óvodai nevelésünk feladata, a 
gyermek vágyainak, érdeklődésé-
nek, szükségleteinek kielégítése. A 
jövő felé mutató célja pedig a gyer-
mekek iskolára való felkészítése és 
tudatos felnőtt életre való nevelés.

Ebben a gyorsan változó világunk-
ban ez nem könnyű feladata az óvo-
dáknak, így a mi intézményünknek 
sem. Óvodánk alkalmazotti közös-
sége úgy érzi, hogy évről-évre si-
kerül a folyamatos változó körül-
mények között úgy munkálkod-
nia, hogy megújulva alkalmazkodni 
tud a változásokhoz, mindazonáltal 
megőrzi a nevelőmunkánk alapérté-
keit, a Százszorszép Óvoda eddig el-
ért eredményeit.  

Balásné Major Éva 
tagóvoda vezető
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Történelmi kirándulás Bécsbe

November végén a Rákóczi Szövetség Gár-
donyis Csoportja ötödik alkalommal szer-
vezett hagyományőrző történelmi kirándu-
lást Bécsbe. Az osztrák főváros évszázad-
okon keresztül meghatározta országunk sor-
sát. Legszebb arcát ilyenkor, advent idején 
mutatja. 

Napjainkban a Bécsbe érkező magyar turis-
ták legfontosabb célpontja Schönbrunn, így 
mi is ott kezdtük a programunkat. A magyar 
nyelvű idegenvezetéssel egybekötött kastély-
látogatás felejthetetlen élmény marad. A csá-
szári pár – Ferenc József és Erzsébet király-
né – reprezentációs termein és magánlakosz-
tályain kívül bepillantást nyertünk a XVIII. 
századi, Mária Terézia korabeli impozáns 
szobákba is. Advent időszaka lévén a kas-
tély előtti parkban már felsorakoztak az ad-
venti árusok, és kínálták mesés portékáikat. 
Autóbuszos városnézésünkön a Ringen ha-
ladva láthattuk többek közt a görög mintára 
épült osztrák Parlamentet, a magyar vonat-
kozású Fogadalmi templomot, a város egyik 
jelképét, a Prátert, valamint a Hundertwasser 
építész által tervezett különleges házat, mely 

teljesen beleolvad a természetes környezetbe.
Gyalogos városnéző sétánkon betértünk az 

Ágoston-rendi templomba is, melyben egy-
kor a császári párok házasodtak. A császári 
kripta megtekintése, ahová 1633 óta temete-
tik a Habsburg-ház leszármazottait, meglepő-
en misztikus élményt nyújtott.

A Stephansdomban láthattuk az erede-
ti máriapócsi könnyező Madonna-képet. 
Már esteledett, amikor a városháza elé, a 
Rathausplatzra értünk. Az itt megrende-
zett világhírű Christkindlmarkt fényei ez al-
kalommal is vonzották a turisták sokaságát. 
Elmaradhatatlan volt a csoportunk számára, 
hogy megkóstoljuk a finomabbnál-finomabb, 
illatosan csábító édességeket. Kedves aprósá-
gok, mint például karácsonyi díszek, angyal-
kák és festett üveggömbök vásárlásával zár-
tuk a kirándulásunkat. 

Az éjféli órákban fáradtan, de ez alkalom-
mal is rengeteg élménnyel gazdagodva ér-
tünk haza Pásztóra.

Kása Dorottya – Pusztai Karina
Rákóczi Szövetség Gárdonyis Csoportja

Pásztói Általános Iskola

Pályázatok
„Béni bácsi emléke” címmel rajzpá-

lyázatot hirdet a Pásztói Múzeum, dr. 
Rajeczky Benjamin halálának 25. évfordu-
lójára. A pályaművek témája a zenetudós 
ciszerci szerzetes, az utolsó pásztói perjel 
életútja és munkássága. Az általános isko-
lás diákok két-, a középiskolások egy kor-
osztályban pályázhatnak, fejenként leg-
feljebb három alkotással. Az A4-es, vagy 
A3-as méretű alkotások technikája sza-
badon választható, a beérkezési határ-
idő 2014. március 3-a. A pályaműveket a 
Pásztói Múzeum címére – Pásztó, Múze-
um tér 5 – kell eljuttatni. A borítékon fel kell 
tüntetni: „Béni bácsi emléke - rajzpályá-
zat”! Az alkotások hátoldalán nyomtatott 
betűkkel fel kell tüntetni a kép címét, az al-
kotó nevét, iskoláját, osztályát, lakcímét, a 
saját, vagy a szülők telefonszámát. 

Információ mindkét pályázatról: Kormos 
Vanda, 32/460-194, vagy 06-70-621-8499.

Ugyancsak a Pásztói Múzeum hirdet 
fotópályázatot „Mesélő arcok, mesélő 
egyéniségek” címmel.. Pályázni 10-24 
éves diák és felnőtt kategóriában lehet. A 
pályázat célja olyan jellegzetes személyi-
ségek, egyéniségek, karakterek megörökí-
tése, akik valamilyen értéket, hagyományt 
tükröznek. 

Pályázni legfeljebb három alkotással le-
het. A fotókat szakmai zsűri bírálja el.

A legjobb alkotásokból 2014. február 28-
án, 15.00 órakor nyílik kiállítás a múzeum-
ban. A kiíró díjai mellett közönségdíjat is át-
adnak, erre a Pásztói Múzeum Facebook 
oldalán lehet szavazni.

A képeket nyomtatott és digitális formá-
ban is kérik, az előhívatott fotók A4-es 
méretűek legyenek, a hátoldalára írják rá 
a kép alkotójának nevét, címét, elérhető-
ségeit, a kép címét, kategóriáját. A képe-
ket a múzeumban kell ledni, kérik, hogy 
a borítékra írják rá a pályázat címét. Di-
gitálisan 800x600 pixel felbontású, legfel-
jebb 300 kbyte nagyságú képeket kérnek 
a pasztoimuzeum@gmail.com postafiókra.

A beérkezési határidő mind a digitális, 
mind a papírképek esetében 2014. febru-
ár 18-a.

Zárórendezvény a városi könyvtárban
Múlt év december 19-én záró rendez vényéhez 

érkezett az „ÉRTED! Hogy megértsed” - Fejleszd 
magad a pásztói tudástárban! TÁMOP 3.2.4.A-
11/1 című pályázati program. A képzés a Teleki 
László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 
szervezésében, a város oktatási intézményeivel 
együttműködve valósult meg.

A 2012 őszén útjára indított projektet a gyer-
mek és az ifjúsági korosztály számra szervez-
ték meg, a programokon óvodások, általános is-
kolások, gimnazisták, valamint a helyi gyógype-
dagógiai intézet diákjai vettek részt. A decembe-
ri zárórendezvényen a projekt munkatársai, peda-

gógusok, a könyvtár dolgozói is beszámoltak a 
program során szerzett tapasztalataikról, az elért 
eredményekről, a tehetséggondozás részleteiről.

A programot több szakmai előadás, gyermek-
rendezvény, közöttük író-olvasó találkozó is szí-
nesítette. A projekt résztvevői a mátracserpusztai 
Lurkóheverdében – diákok számára fenntartott 
kulcsosházban – is eltöltöttek néhány feledhetet-
len napot a múlt nyáron, a pihenést a fejlesztő-
program foglalkozásaival is kiegészítve.

A különféle foglalkozások során 917 órát tar-
tanak, természetesen szakemberek vezetésével. 
Ezeken 117 csoportban 936 diák vett részt.
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Láthatatlan veszélyek
Lelkünk „fájdalmas játékai” ne-

gatívan hatnak testünk gyengesé-
gére, míg a „jó”, kellemes, erőt 
adó érzéseket kelt bennünk. Le-
hetőségek. Fájdalom és szere-
tet. Ilyen gondolatok cikázhat-
tak annak a nőnek a fejében, aki 
egy rendelő várótermének zajos 
magányában várakozott. Vizs-
gálatot követően. Diagnózis: 
méhnyakrák. Otthon kicsi gyer-
mek és férj várta. Eszébe jutot-
tak együttes élményeik: séták, sí-
rások, kacagások, szerettei tekin-
tetei. Értük, felelős. Mi lesz ve-
lük, hogyan tovább? Életben ma-
radok? – sikított kérdése.

Jó lett volna régen tájékozódni, 
kérdéseket feltenni a fertőzések 
veszélyeiről, a szűrővizsgálatok 
fontosságáról, a párkapcsolat buk-
tatóit megelőzve a helyes válasz-
tásról, majd a családtervezés szép-
ségeiről, a várandósság csodájáról 
és az azzal járó folyamatok meg-
felelő értékeléséről. Jó lett volna. 
- vélte. Családjára gondolt.

A család, ami összetartásra, egy-
ben óvatosságra int. Ez alkalmat 
kínál arra, hogy a családi élet fo-
galmát egészségügyi szempontból 
is megközelítsük és felhívjuk újra 
és újra a fiatal és idős nők és fér-
fiak figyelmét a lehetséges veszé-
lyek elkerülésére és a meglevő ba-
jok orvoslására.

Kérdéseinkre dr. Hlinka Tibor 
szülész-nőgyógyász-urológus fő-
orvos úr válaszolt.

– Mi a HPV?
– A HPV-vírus, mint a vírusok 

általában, csak gazdaszerveze se-
gítségével képes szaporodni. A 
gazdaszervezet sejtjeibe bejut-
va „átírja” annak működését, így 
„szaporíttatja” önmagát. A gazda-
sejt  működése is megváltozhat, 
szabálytalanul fog osztódni. Ily 
módon, ráksejtté alakul. A HPV 
egy vírus család, 13 típusát ismer-
jük. Jellemző rá, hogy hámszövet-
tel borított szerveket támad meg. 
Különböző a daganatkeltő képes-
ségük. A HPV 30 típusa genitális 
HPV, mert a genitális (nemi) szer-
vek környékét fertőzik. Néhány 
típusa méhnyakrákot okoz. Ha-
tásukra olyan rendellenes sej-
tek alakulnak ki, melyek a méh-
nyak hámborításában rákká fajul-
nak. Más HPV – típusok genitális 
szemölcsöket és jóindulatú (nem 
rákos) méhnyaki elváltozásokat 
okoznak. A HPV- t összefüggés-
be hozzák olyan ritka megbetege-
désekkel is, mint a hüvelyrák és a 

szeméremtestrák. A HPV – vírus, 
az összes daganatos megbetegedé-
sek, kb. 6 %-áért felelős.

– Hogyan lehet HPV – fertőzést 
kapni?

– Szexuális úton, ráadásul a szex 
minden formájával. A nemiszervi 
kontaktussal járó szexuális akti-
vitás során bárki kaphat genitális 
HPV-t, közösülés nélkül is. A 
HPV- fertőzött egyének úgy ter-
jesztik a vírust, hogy nem tud-
nak róla, mert nincs feltétlenül, 
HPV- re utaló panaszuk, tünetük. 
A fertőzés elleni védekezés nagy 
biztonsággal, semmivel sem való-
sítható meg. Az óvszer használata 
csökkentheti a kockázatot. A HPV 
esetében, legfőképp a megelőzés-
re kell törekedni, a biztonságos 
együttlétre, és nem szabad sűrűn 
váltogatni a partnereket! Nem sza-
bad dohányozni, mert a dohányzás 
olyan független faktor, ami növeli 
a méhnyakrák kialakulási esélyét.

Magas rizikójú csoportba tar-
tozó vírusoknak hét-nyolc egye-
dét ismerjük. A HPV-fertőzöttek 
90 százaléka két év alatt spontán 
gyógyul, külső beavatkozás nél-
kül. A fertőzöttek 5-10 százaléká-
nál tartós fertőzés alakul ki.

– Honnan tudható, hogy van-e 
valakinek HPV-fertőzése?

– A legtöbb fertőzést a 
Papanicolaou-vizsgálat rendelle-
nes eredménye jelzi. Ez a citológi-
ai vizsgálat segít a méhnyak hám-
borításában található abnormális 
sejtek kimutatásában, mielőtt azok 
rákmegelőző elváltozásokká,vagy 
méhnyakrákká fajulnának. Több 
rákmegelőző elváltozás – olyan 
elváltozás, ami rákhoz vezethet, – 
a HPV-vel függ össze. Ha időben 
diagnosztizálják, sikeresen kezel-
hető.

Hathatós védőoltás áll rendel-
kezésre a fertőzés megelőzésére. 
Ajánlatos és célszerű a 12-13 éves 
leánygyermekek három oltásból 
álló, HPV- elleni védelmét bizto-
sítani. A legújabb álláspontok sze-
rint a HPV – fertőzöttek védőoltá-
sa is ajánlatos – hívta fel a figyel-
met a főorvos úr, majd így foly-
tatta:

– A HPV-fertőzés következ-
ményei – a rendellenes méhnyak 
hámsejtek, a méhnyakrák és a 
genitális szemölcsök – közül né-
hány gyógyítható. A HPV – vírus 
okozhat a bőrön, a nemi szervek 
környékén szemölcsszerű elválto-
zásokat.

– Mi jellemzi a genitális szemöl-
csöket?

–  Ezek az elváltozások gyakran 
tünet nélküliek, olykor égő érzést, 
viszketést vagy fájdalmat okozhat-
nak. A szakember általában ráné-
zésre felismeri a genitális szemöl-
csöket. Erre az abnormális citoló-
giai eredményt mutató vizsgálaton 
kerül sor.

– Mik a kezelés módjai?
– A genitális szemölcsök általá-

ban eltűnnek, nincs szükség ke-
zelésre, ám ez előre nem jósol-
ható meg. Speciális oldattal vagy 
krémmel kezeljük a szemölcsöket. 
Egyes típusok fagyasztással, ége-
téssel vagy lézeres kezeléssel tá-
volíthatók el. Ha a kezelések ered-
ménytelenek, sebészi úton lehet 
ezeket eltávolítani. A szemölcsök 
kezelést követően kiújulhatnak, ha 
a háttérben álló HPV-fertőzés még 
jelen van.

– A HPV-vírus okozta megbe-
tegedés közül melyik a leggyako-
ribb?

– Nőgyógyászati szempont-
ból a méhnyakrák. 99,7 százalé-
kát a HPV okozza. A WHO ada-
tok szerint naponta 650 nő hal meg 
méhnyakrákban a világon. Ez a 
betegség, a nőket fenyegető má-
sodik leggyakoribb rosszindulatú 
daganat. A legfontosabb megelő-
zés a méhnyakrákszűrés gondos és 
gyakori, évente esedékes elvégzé-
se. Rendszeres szűrés mellett fel-
ismerhetők a vírusok okozta, ún. 
rákmegelőző állapotok, amelyek 
kezelésével a kifejlett rák létre-
jötte megelőzhető. Meggyőződés-
sel állítható, hogy aki rendszeres 
és szakszerű méhnyakrákszűrésen 
esik át, annál az észlelés miatt a ki-
fejlett méhnyakrák nem jön létre! 
A méhnyakrákszűrés fájdalmat-
lan, minden nőgyógyászati rende-
lésen, a társadalombiztosítás is fi-
nanszírozza.

– Tekintsük át részletesen! Mit 
érdemes tudni a méhnyakrákról és 
a rákot megelőző elváltozásokról?

– A méhnyakrák, a sejtek kóros 
növekedése a méhnyak területén. 
A méhnyak a méhnek azon része, 
amely a méh felső részéből a hü-
velybe vezet. A méhnyakrák sú-
lyos betegség, életveszélyes lehet. 
A HPV bizonyos fertőzését köve-
tően, az egészséges sejtek rendel-
lenes szaporodásnak indulnak és 
rák előtti, rákmegelőző elváltozá-
sok alakulnak ki. A kóros sejtek-
ből – ha nem ismerik fel és nem 
kezelik korán – rák alakulhat ki. 
Nem szabad úgy elképzelnünk, 
hogy a fertőzést követően másnap 
már rosszindulatú méhszáj elvál-

tozásom van. Létrejöhet spontán 
gyógyulás is. Amennyiben a víru-
sok továbbra is jelen vannak, ak-
kor hozzák létre az előbb említett, 
ún. rákmegelőző állapotokat. Még 
ilyen esetekben is lehetséges spon-
tán gyógyulás. A mennyiben ez 
nem jön létre, akkor jöhet létre a 
méhszáj rosszindulatú daganata. 
Tehát, időben relatíve hosszú fo-
lyamat a rák kialakulás, ezért ke-
rülhető el rendszeres szűréssel.

– Hogyan fedezhető fel a rákmeg-
előző elváltozás és a méhnyakrák?

– A rák előtti elváltozásoknak és 
a korai stádiumú ráknak nincs tü-
nete, a betegséget mát csak  előre-
haladott stádiumában fedezik fel. 
A betegség jelei akkor felismerhe-
tők, amikor a rák növekszik és be-
szűri a közeli szöveteket. Gyako-
ri tünet a rendellenes hüvelyi vér-
zés, mely a havi vérzéstől függet-
lenül jelentkezik és erős. Az intim 
együttlét során érzett fájdalom is 
utalhat méhnyakrákra. Ezek a tü-
netek más betegség tünetei is le-
hetnek, ezért a tünetek okának 
kiderítését szakorvosra kell bíz-
ni. A Papanicolaou-vizsgálat az 
egyik legmegfelelőbb módszer a 
méhnyakrák megelőzésében.

A főorvos úr hozzátette: ha a cito-
lógiai kenetvétel során rendellenes 
sejteket mutatnak ki a méhnyak 
területén, javasolható a vizsgálat 
megismétlése, vagy HPV–DNS-
vizsgálat, kolposzkópia (a méh-
nyak vizsgálata nagyító eszközzel) 
és biopszia (szövetminta vétele la-
boratóriumi elemzés miatt).

– A méhnyak hámborításában 
található rendellenes sejtek el is 
múlhatnak. Enyhe rendellenesség 
esetén fokozott figyelemmel kell 
kísérni a beteget – mondta. – Ha 
ez súlyosabb, a sejtek eltávolításá-
val majdnem mindig megelőzhe-
tő a méhnyakrák létrejötte. A méh-
nyakban található kóros sejteket 
elektromos eszközzel kezelik vagy 
sebészeti beavatkozással távolít-
ják el. Ha a rendellenes sejtek ki-
újulnak, a kezelés ismétlése válik 
szükségessé. A méhnyakrák keze-
lésének három fő módszere a sebé-
szi beavatkozás, a rák eltávolítását 
célzó műtét, a sugárkezelés – nagy 
energiájú besugárzással pusztítják 
el a ráksejteket – és a kemoterápia. 
Utóbbi a  rákos sejtek szaporodá-
sát gátló gyógyszerek használatát 
jelenti – mondta végül dr. Hlinka 
Tibor főorvos úr.

Előzzük meg a bajt! Óvjuk, csa-
ládunk érdekében is magunkat!

Géczi Boglárka
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Margit Kórház Pásztó, mint kedvezményezett az Új Széchenyi Terv 
keretében Európai Uniós támogatással valósítja meg az „Intézményfej-
lesztés a pásztói Margit Kórházban” című projektjét.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A TIOP2.2.6
12/1B20130022 számú, „Intézményfejlesztés a pásztói Margit Kór-
házban” című fejlesztés keretében építési beruházás – jelenlegi fő 
épület korszerűsítése, valamint orvostechnikai eszközbeszerzés való-
sul meg. A támogatás összege: 210.000.000,- Ft. A projekt időtartama: 
2013. 10. 15 – 2014. 10. 14., a megvalósítás kezdete 2013. 12. 03.

A 2000. és 2004. évi kórház-rekonstrukciót követően a pásztói Margit 
Kórházban az elmúlt években európai uniós támogatással jelentős fej-
lesztések, építészeti beruházások és gép-műszerpark korszerűsítés való-
sultak meg. Elsőként 2007-ben az informatikai rendszer újult meg, majd 
2010-ben átadásra került az új Szakrendelő, mellyel egyidejűleg meg-
újult majdnem a teljes járóbeteg szakellátás gép-műszerparkja is. 2013 
októberében fejeződött be - az észak-magyarországi régióban elsőként 
– a regionális rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése, ennek keretében 
az új rehabilitációs szárny építése és a beköltöztetett Tüdőgondozó or-
vostechnikai eszközeinek cseréje.

A hosszútávú stratégiai tervhez igazodóan, a tulajdonos egyetértésével és 
támogatásával újabb európai uniós projektet valósít meg az intézmény 2014 
októberéig. Az „Intézményfejlesztés a pásztói Margit Kórházban” című pro-
jekt céljai:

1. Infrastruktúra fejlesztése – a 14 éves fő épület amortizálódott részei-
nek korszerűsítése, felújítása, a betegellátás magasabb minőségének érdeké-
ben orvos-technológia fejlesztése (pl. központi gázellátás kiépítése Krónikus 
osztályon, mentőbejáró felújítása, fő épület bejárati ajtók cseréje, stb);

2. A kialakult struktúra optimális működésének támogatására a 
Fizioterápiás egység, az Egynapos sebészeti részleg, a Központi Műtő és a 
Krónikus Belgyógyászati osztály infrastruktúra, orvos-technológia és beteg-
ápolási eszközpark fejlesztése;

3. Kiemelt fejlesztés: a Röntgen osztályon primer digitális röntgenkészü-
lék beszerzése, mely a korszerű diagnosztikai tevékenységhez ma már nél-
külözhetetlen;

Ezen legújabb, 2013 októberében indult intézményi fejlesztés befejezé-
sével a kórház történetének újabb fejezete zárul le, melynek révén egy le-
tisztult, véglegesnek tekinthető kapacitáson – krónikus és rehabilitációs fek-
vőbeteg ellátás, széles profilú járóbeteg és egynapos sebészeti szakellátás, 
komplex fizioterápia és otthoni szakápolás – magas színvonalú infrastruktu-
rális és technikai feltételek mellett biztosítja a betegei részére az egészség-
ügyi szakellátást.

A célok egybeesnek az ellátott betegeink érdekével: ezért tartja kiemel-
ten fontos operatív feladatnak a projekt megvalósulását a kórházvezetés és 
a projektmenedzsment.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Margit Kórház Pásztó intézménye a TÁMOP 6.1.213/120130005 számú, „Dohányzás le-
szokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán Nógrád megyében”  című projekt keretében dohányzás leszo-
kás segítő programot indít.
Aki szeretne leszokni a dohányzásról és ehhez segítségre, megerősítésre van szüksége  
2014. januártól erre lehetőség nyílik a Margit Kórház Tüdőgondozó Intézetében. 

A programon való részvétel ingyenes.

Első alkalommal egyéni beszélgetés (interjú) történik, mely 15 percet vesz igénybe, ez alapján történik a csoportos foglalkozásra 
való felkészítés.
A továbbiakban 6 alkalommal, hetente egyszer, alkalmanként 90 percig történnek a csoportos foglalkozások, interaktív formában.  
Egy csoport 15 főből áll.
A foglalkozások célja, hogy minél többen le tudják tenni a cigarettát, tartósan dohányfüst mentesen és jó életminőségben éljenek.
Érdeklődni munkanapokon 13.00-15.00 óra között Dr. Füleki Margit tüdőgyógyász főorvosnál az alábbi elérhetőségek egyikén: 

  Tel: 0632/460042  Email: margitkp@invitel.hu
illetve személyesen a Margit Kórház Pásztó Tüdőgondozó Intézetében
(3060 Pásztó, Semmelweis u. 15-17. új fehér épületének földszintjén).

FELHÍVÁS

3060 Pásztó, Semmelweis u. 15-17.
Főigazgató: Dr. Boczek Tibor

Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404
E-mail:margitkp@invitel.hu

www.pkorhaz.hu
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Két nap, két bajnoki, 
két győzelem 

A termi elfoglaltságok miatt január 11-én, 
szombaton, majd két napra rá január 13-án, 
hétfőn is bajnoki mérkőzésre kellett kiállni-
uk a Pest megyei kosárlabda csapatbajnokság  
A csoportjában szereplő a pásztói Zöld Ör-
dögök felnőtt férfi kosárlabda együttesének.  

A fiúk mindkettőt sikerrel vették. 
PSZSE-Green Devils – Váci Reménység 

SE 79:36 (13:10, 25:9, 19:7, 22:10)
Vezette: Görgényi M., Solymosi T.
PSZSE: Markó I.13/6 , Mohácsik G. 8, Sze-

les I.18/3, Markó A.11, Szőllősi Sz. 13,
csere: Zeke O.10, Reviczki G. 4, Kocsis D. 

2, Lukács L.

Túrázók elismerése
Teljesítménytúra. A rózsaszentmártoni a 

Hérics TTSE immáron harmadik alkalommal 
írta ki az országos Mátra teljesítménytúrázó-
ja mozgalmat, ahol végül tavaly 136 fő tudott 
megfelelni a versenykiírás követelményei-
nek. A túramozgalom legmagasabb, első fo-
kozatát (10 túra és 450 kilométer) 68 fő, a 2. 
fokozatot (8 túra és 250 kilométer) 36 fő, míg 
a 3. fokozatot (6 túra és 150 kilométer) 32 fő 
teljesítette, közöttük három pásztói túrázó is.

Eredmények: az I. fokozat 17. helyét a 
pásztói Maksó Róbert szerezte meg, 540,4 
kilométerrel. A II. fokozat: 24-25. helyezett 
Balás Csaba és Bakallár Tímea 257,5 kilomé-
ter teljesítményével. Tímea a hölgyek között 
a 9. helyet szerezte meg.

Cz.Z.J.

Felemás pásztói
szereplés

Gyermekkézilabda.  Az Erima országos 
gyermek fiú kézilabda bajnokság régiós cso-
portjában a Pásztói Általános Iskola két gyer-
mek csapata is szerepel. A 11-12 éves fiúk 
decemberben Budapesten a Veresegyháza 
együttesétől (18-6), a Budai Kézisuli csapa-
tától pedig (18-9) arányú vereséget szenved-
tek. A pásztóiak legjobb góldobója, László 
Norbert (5) volt.

A 13-14 éves fiúk Alsónémediben lebo-
nyolított csoportfordulója során viszont re-
mekeltek pásztóiak. Elsőként a Treff 07 SE-t 
(21-17), majd a Dunaharaszti MTK gárdáját 
(32-9) győzték le. A két találkozó legered-
ményesebb góldobói: Bercsényi Patrik (15), 
Bedő Márk és Tóth Valter (8-8).

Karácsonykor ért véget a 2013/2014-es ko-
sárlabda idény őszi szakasza a Pest megyei ko-
sárlabda bajnokságban, melynek küzdelmében 
a Pásztói Szabadidő Sportegyesület kosárlabda 
szakosztálya három csapatot nevezett. A megyén 
kívüli szereplés oka, hogy már második éve Nóg-
rádban nem írják ki a megyei bajnokság küzdel-
meit. Az első évadot nagyon jól zárták a pásztói 
felnőtt férfi kosárlabdacsapat tagjai, hisz a bronz-
érmes helyen sikerült végezniük.  A zárást köve-
tően Markó Istvánnal, a csapat játékos-edzőjével 
összegeztük az elmúlt fél év történéseit.

– A felnőtt férfi csapat, a PSZSE-Green Devils 
az őszi bajnokságot kizárólag pásztói játékosok-
kal kezdte, hiszen a hatvani Kurucz Gergely távo-
zott tőlünk – mondta Markó István. – Figyelembe 
kellett vennünk, hogy a felnőtt játékoskeret már 
túl van az ideális átlagéletkoron. Az 1997 óta 
együtt játszó alapötös legfiatalabbja is már el-
múlt 32 éves, bár az is igaz, a közel két évtizedes 
tapasztalat azért a lejátszott bajnoki mérkőzések 
zömében szép sikereket hozott.

– Félidőben, hányadik helyen zárt a PSZSE 
Green Devils együttese?

– Az őszi hét mérkőzésen ötször sikerült győz-
ni, kétszer vereséget szenvedtünk. Az egyik 
csak egy labdán múlt, az utolsó, karácsony előt-
ti oroszlányi mérkőzés azonban egyértelműen a 
hazaiaké volt. A Green Devils így a bajnoki ta-
bella harmadik helyén várta a januári folytatást. 

– Ön milyen eredménnyel lenne elégedett a baj-
nokság végén? 

– A 2013-14. évi bajnoki küzdelemben az erő-
viszonyok alapján már sokkal nehezebb rájátszás 
várható, mint az elmúlt évben. A csapat háza táján 
mindenki bizakodik, hogy ezúttal sem marad érem 
nélkül a gárda.

– Pásztón a felnőttek mellett igen aktív kosárlab-
da utánpótlás nevelő munka folyik.

– A Pest megyei bajnokság utánpótlás küzdel-
mében az előző évhez hasonlóan ismét két csapa-
tunk szerepel. A fiataloknál még nem a győzelem 
a legfontosabb, hanem az alapok elsajátítása, il-
letve a folyamatos játéklehetőség. A 11 éven alu-
liak, a PSZSE-Miniördögök, Tóth Tibor irányítá-
sával a mini bajnokságban olyan sikeresen szere-
pelnek, hogy egy jó folytatás esetén akár érmes he-
lyen is végezhetnek. Egyébként a Miniördögök ja-
nuártól az országos kenguru (U11) bajnokságban is 
kipróbálják magukat. Hogy mindkét sorozatot tud-
ja-e vállalni a pásztói csapat az nem a srácokon fog 
múlni, hanem az anyagi feltételeken.

Másik együttesünk a 11-12 évesek PSZSE-
Kisördögök néven az én felkészítésem mellett sze-
repelnek a Pest megyei gyerek (U12) bajnokság-
ban. A csapat a tavalyi évhez képest szintén sokat 
fejlődött. Már eddig több győzelmet gyűjtöttek be, 
mint egész előző évben, de véleményem szerint a 
Kisördögök életkoruk alapján a következő szezon-
ban lehetnek majd igazán erősek.

Cz. Zentai József

Kosárlabda: számolni kell 
a pásztói ördögökkel!

A Markó István által irányított Kisördögök jövőre már igazán erősek lehetnek

Oldalunk a Polytechnik Kft. támogatásával készült.

Bencsikék fővárosi helytállása
A BVSC Szőnyi utcai asztalitenisz csarnokában lebonyo-

lított országos Kiandra Kupa  első fordulós küzdelmeiben a 
pásztóaik közül Bencsik Imre és fia, Bencsik Gergely vett 
részt. Az I. kategóriában Bencsik Gergely, még a II. kate-
góriában Bencsik Imre holtversenyben az 5-8. helyen vég-
zett. A II. kategória vigaszágának küzdelmét Bencsik Ger-
gely megnyerte.Bencsik Gergely
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2012 októberMOZAIK10

A Pásztói Hírlap kiadója és felelős szerkesztője, Faragó
Zoltán (jobbra) országos szakmai díjat kapott az ez évi balas-
sagyarmati 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.

MUNKATÁRSUNK KITÜNTETÉSE

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”.

Mátra Maraton
Mátrafüred-Sástó környékén a rendkívül rangos
Mátra Mountain Bike – Hegyikerékpár Verseny
32 kilométeres rövidtávján a Masters2 női kate-
góriában 16 induló közül a pásztói Vincze Bar-
bara 2 óra 18 perc 19 másodperces idővel a
kiváló második helyen végzett nemrég.

Barlangban 
is futottak

Aggteleken és környékén
egy rendezési hiba mellett
bonyolították az I. Baradla Un-
derground 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 Re-
viczki Enikő az előkelő 8.
helyen (1 óra 51 perc 41 má-
sodperc) ért célba.

Lapunk cikkeit, friss
információit, kép-

galériáit megtekintheti
a www.dhkm.hu hon-

lapon.
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Cím: Pásztó, Semmelweis u. 15-17 Tel.: 06-32/561-236

A MARGIT GYÓGYSZERTÁR AKCIÓI
Tudta, hogy a napfény télen is veszélyt jelent?

Óvja bőrét a Bioderma termékcsalád photoderm készítményével, 
amelyhez a tavalyinál is kedvezőbb áron juthat hozzá.
Síeléskor elengedhetetlen, sőt, nyár lesz az idén is!

ÚJDONSÁG
A megyében először és csak nálunk:

kizárólag gyógyszertárban forgalmazható
helia-d kozmetikai termékek.

Megújult belső, exkluzív külső, kedvező ár!
Magyar termék!

Nyitva: 
Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: 8-18 óráig
Szerda: 8-18 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig
Péntek: 8-14óráig
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A pásztói székhelyű nép
tánc együttes, a Muzsla a ta-
valyi évben ünnepelte fenn-
állásának 30. évfordulóját. A 
jeles évfordulóra három egész 
estés műsorral, és egy a 30 
évet átfogó kiállítással is em-
lékeztek.

– A tavalyi év végén ünnepel-
tünk,1983-ban alakult meg a 
Muzs la Néptánc együt tes Pász-
tón. Az alapításkor még sen-
ki nem gondolt arra, hogy lesz 
egyszer egy 30 éves évfordu-
ló – mondja Tóth Lászlóné, 
Marica, az egyesület elnöke. 
Az alapító Rákos Csaba nagy 
lelkesedéssel fogta össze a kör-
nyékbeli fiatalokat, hogy a ma-
gyar néptánckincset szervezett 
formában mentse át az utókor-
nak. Az együttes tagjai elköte-
lezték magukat a tánc mellett, 
és ez ugyanúgy igaz a múltra és 
a jelenre is. A hit és a sok mun-
ka eredményeként az együttes 
sok szép hazai és külföldi si-
kerrel dicsekedhet, méltó mó-
don képviseli Pásztót és a me-
gyét széles e világban. A har-
minc év alatt olyan nagyszerű 
vezetőink voltak, mint Angyal 
László, Horváth István, és a je-
lenlegi vezető, Ágoston László.

–Milyen táncokat, produkció-
kat láthatott a közönség az első 
jubileumi gálán?

– A repertoárjuk meglehető-
sen nagy területet fed le, hiszen 
Rábaköztől Erdélyig, a Fel-
vidéktől a déli országhatáron 
túl terjedő területekig mutat-
ják be a magyarok tánckincsét. 
Az első műsor, mintegy két hó-
nappal ezelőtt a táncszínházi al-
kotásoké volt. Abban a műsor-
ban egy korábbi, ismét elővett 
és felelevenített előadásból, a 

Rockballadákból láthatott a kö-
zönség részleteket. Ebből és 
újabb alkotásokból állt össze az 
est programja.

– Hogyan született a nagy si-
kert aratott Rockballadák elő-
adás?

– Az idő megérlelte az együt-
test és kialakult az alkotók azon 
köre, akik képesek voltak egy 
teljes táncszínházi programot 
színpadra állítani. A szokatlan 
és merész vállalkozás teljes si-
kert és nagy elismerést hozott 
az együttesnek, hiszen napja-
inkig mintegy 40 alkalommal 
léptek színpadra csak ezekkel a 
koreográfiákkal. A 30. évfordu-
ló ünnepi műsorsorozatát nyi-
totta meg az együttes azzal a 
műsorral, ami a balladák vilá-
gába kalauzolta el a nézőket.

– Milyen előadás volt még a 
repertoárban a jubileumi gálá-
kon?

– A novemberi programban 
az együttes volt táncosai és az 
utánpótlás csoportok tagjai mu-
tatkoztak be. A műsorban fel-
lelhetők voltak azok a koreog-
ráfiák is, amelyekkel az együt-
tes nemzetközi fesztiválokon is 
szerepelt, és 2005-ben elnyerte 
a Zakopanei Nemzetközi Fesz-
tivál I. díját, illetve 2006-ban a 
Beszkideki Nemzetközi Feszti-
vál nagydíját.

– Milyen hazai sikereket tud-
hatnak magukénak?

– A nemzetközi sikerek mel-
lett a hazai és külföldi színpad-

okon fesztiválok és egyéb ese-
mények alkalmából több száz 
alkalommal és helyszínen lát-
ták a nézők ezeket a táncokat, 
és arattak osztatlan sikert min-
den alkalommal. Ebből a szem-

pontból azonban különleges 
volt a december 14-ei program, 
mert itt kifejezetten olyan alko-
tások és táncosok kerültek szín-
padra, amiket és akiket sem ez-
előtt, sem ezután nem láthattak, 
illetve láthatnak. Ez színesítette 
meg az együttes jelenét, az el-
múlt harminc évét.

– Miért volt különleges a ju-
bileumot lezáró harmadik, de-
cemberi gála?

– Nemcsak a decemberi, ha-
nem tulajdonképpen mindhá-
rom előadásra mondhatjuk, 
hogy különleges volt. A szo-
kásosnak mondható jubileumi 
műsoroktól eltérően a kiemel-
kedő évfordulók programjában 
nemcsak az ismert koreográfi-
ákat szerkesztette a program-
ba, hanem olyan epizódokkal is 
színesítette a műsort, amelyek 
megismételhetetlenek. A ren-
dezvény nagy sikerét bizonyít-
ják a mellékelt képek is, ame-
lyeken az együttes jelenlegi és 
korábbi tagjai a Rockballadák 
műsorában szerepeltek.

– Hol és mikor láthatja a kö-
zönség legközelebb a táncoso-
kat?

– Február 8-án lesz jótékony-
sági bál Pásztón, ez a követke-
ző fellépésünk, de készülünk 

a szintén Pásztón megrende-
zésre kerülő vadásznapra, itt is 
műsort ad az együttes. Kieme-
lendők a hazai fellépések kö-
zül a sziráki kastély program-
jai, ahol szinte állandó szerep-
lők vagyunk. Továbbá szívesen 
teszünk eleget a felkéréseknek, 
legyen az itt a környéken, ha-
zánkban vagy akár nemzetközi 
fesztiválokon is.

Veszelovszki Balázs

Jubileumot ünnepelt a Muzsla Néptáncegyüttes
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Kékcinege: mindenfelé gyakori

A nagy tűzlepke réteken él Erdei holdviola: a Mátrában nem ritka A hóvirág ma már védett növény!

Természeti értékeink
Pásztó környéke igen gazdag természeti értékekben: a város fekvése igen kedvező, hiszen a Mát-
ra és a Cserhát őshonos, kemény lombos erdei, és a közöttük húzódó Zagyva-völgy művelt te-
rületei rendkívül változatos, mozaikos élőhelyeket kínálnak. Mind természetes, mind mestersé-
ges vizes élőhelyek is akadnak, tovább színesítve a Pásztó közigazgatási területén előforduló fa-
jok listáját. Kisebb területeken szélsőséges élőhelyet igénylő fajok is előfordulnak: a cserteri vár-
hegyen a sziklagyepek különleges, meleg- és fényigényes növénytársulásai tenyésznek, a Csör-
gő-patak völgyében pedig az örök árnyékot is elviselő fajok is megélnek. Ez a változatosság ked-
vező élőhelyeket teremt az itt előforduló állatfajok sokaságának, a mikroszkopikus élőlényektől 
a nagy testű növényevőkig. A város közigazgatási területét érinti a Mátrai és a Kelet-Cserhát Táj-
védelmi Körzet is. Összeállításunk néhány jellegzetes állat- és növényfajt mutat be: ezek nem vé-
dett területen készültek, de ettől függetlenül valamennyi faj természetvédelmi oltalom alatt áll.
Fotó: A-Faragó Zoltán

Fecskefarkú lepke a Zagyva partján Csuszka, a madáretető gyakori vendége A sakktábla lepke nyáron repül

Kénes lepke a Kövicses-patak mellett Farkasalma lepke a Muzslán: ritkaság! Szártalan bábakalács, a legelők növénye

Tisztelt Támogatóink! 
A hatályos törvényeknek megfelelően idén is lehetőség nyílik a személyi jö-
vedelemadó 1százalékát kedvezményezett szervezeteknek felajánlani.
Kérjük, hogy az SZJA 1 százalékával a MUZSIKÁL AZ ERDŐ ALAPÍT-
VÁNY kiemelt céljait támogassák: 2014.évben már tizenegyedik alkalom-
mal rendezzük meg a Muzsikál az erdő - Mátrai Művészeti napok rendez-
vénysorozatot,  2014. június 28 –től július 06- ig. 
A rendezvénysorozat fő célja az erdő, a környezet védelme, a művészetek, 
a zenei kultúra népszerűsítése, támogatása, az emberek környezettudatának 
erősítése. Egy olyan aktív szabadidő alternatíva megteremtése a térség lakó-

inak illetve az ide érkező turistáknak, ahol az erdő és a zene, valódi értékek 
helyezkednek el a háttérben.
A rendezvényeken való részvétel ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb információk, képek, filmek a www.muzsikalazerdo.hu honlapon el-
érhetők.
Köszönjük segítségét és támogatását, szeretettel várjuk a rendezvényeken!

A kedvezményezett adószáma: 18642036112
Üdvözlettel:

Szabó Lajos, az alapítvány elnöke

MUZSIKÁL AZ ERDŐ ALAPÍTVÁNY


