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Pásztó város 2014. évi díjazottjai és kitüntetettjei a Millenniumi Emlékmű előtt, Sisák Imre (jobbra) polgármester társaságában  
– Fotó: Faragó Zoltán (Cikkünk a 3-4-5. oldalon.)

Hétpettyes és Pitypang:
Megújultak az óvodák

 „Jó a hír, jó a hír” – állt a Hét-
pettyes és a Pitypang tagóvoda 
felújítása alkalmából rendezett 
pásztói, illetve hasznosi ünnepség 
meghívóján. A nemzeti színű szala-
got mindkét helyszínen Pogácsás 
Tibor, a Belügyminisztérium ön-
kormányzati államtitkára vágta 
át, köszöntőt mondott Becsó Zsolt 
országgyűlési képviselő és Sisák Im-
re polgármester is.

 A szeptember 10-i rendezvény a 
Hétpettyes tagóvoda előtt kezdődött, 
az óvodások és az óvodapedagógu-

sok közreműködésével. Sárik Jánosné 
vezető először megköszönte a kivite-
lező precíz, pontos és lelkiismeretes 
munkáját, majd a nemzetiszínű szalag 
átvágása után a megújult épületben 
folytatódott az ünnepség. Az óvoda 
vezetője vetítéssel egybekötve röviden 
bemutatta az 1969-ben megépített óvo-
da felújításának történetét, humoros 
formában, rímekbe szedve.
 Pogácsás Tibor megnyitó beszé-
dében kifejtette: a magyar kormány 
számára fontos, hogy a gyerekek 
minél jobb körülmények között, a  

Óvodások műsora a hasznosi óvoda udvarán és a vendégek  
– Fotó: Faragó Zoltán

Felszentelték Pásztón, a Kishegyen a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyét, 
sok száz helyi, környékbeli és az egész Kárpát-medence területéről ide látogató 

vendég jelenlétében. Cikkünk a 16. oldalon.Folytatás a 2. oldalon. 
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lehető legszínvonalasabb képzésben 
részesüljenek, már óvodás kortól. Az 
ország érdeke, hogy minél több gyer-
mek szülessen, a kicsik pedig első élet-
tapasztalataikat az óvodában szerzik.

 
 
– Aki óvodát épít, az bízik a saját 
jövőjében – fogalmazott az államtitkár. 
– Fontos, hogy az itt dolgozó munkatár-
sak emberi közösségeket alkossanak, a 
szülők közreműködésével, a gyermekek 
érdekében. Fontos maga az épület is, de a 
falai között folyó munka is! Az országot 
csak tettekkel lehet építeni, szólamokkal 
nem, a gyermekvállalás pedig nem 
szólam, hanem a jövőt is jelenti. Nem 
azt kell nézni, hogy milyen akadályok 
állnak előttünk, hanem azt, hogy lehet 
legyőzni azokat! – tette hozzá.
 Becsó Zsolt azzal kezdte köszön-

tőjét, hogy van mire büszkének len-
niük a pásztóiaknak, hiszen két év 
alatt a város három óvodáját sikerült 
felújítani, köszönhetően a kormányzati 
támogatásnak, az önkormányzat mun-
kájának és önerejének. Előbbiek mel-

lett megkezdte működését a Magyar 
Szentek Római Katolikus Óvoda is.
 – Példamutató, amit a város a 
gyermekekért tesz, de a sikerhez a 
helyi közösség is kellett – fogalmazott 
Becsó Zsolt.
 Sisák Imre, Pásztó polgármestere 
beszédét azzal kezdte, hogy legfon-
tosabb a gyermekek egészséges testi-
lelki fejlődése. Szólt ezután a városi 
intézmények felújításáról: a Hétpettyes 
óvoda renoválására az önkormányzat 
21 millió forintot kapott a Belügymi-
nisztériumtól, ezt 5 milliós önkormány-

zati támogatással kiegészítve sikerült 
elvégezni a munkálatokat. Hozzátette: 
reményeik szerint folytatódhatnak a 
városi fejlesztések, főleg az iskola-
centrum környékén. Az önkormányzat 
szeptember 30-ig további 70 millió 
forintra fog pályázni a központi fejeze-
ti tartalékból.
 – Fontos, hogy a társadalom 
számára hasznos és jó munkát végző 
embereket neveljenek az óvodában, 
de a legfontosabb mégiscsak az, hogy 
szeretet legyen gyermekeink szívében! 
– mondta beszéde végén.
 Az ünnepség második része 
Hasznos városrészben folytatódott, a 
Pitypang tagóvodában. Pogácsás Ti-
bor államtitkár úr ezen a rendezvényen 
kifejtette, hogy a Belügyminisztérium 
keretéből támogatták a pásztói óvodák 
felújítását: a források ugyan szűkösek, 
de, mivel a polgármesteri hivatalnak 
vannak elképzelései arról, hogy mit 
kell tenni, az előremutató beruházáso-
kat szívesen támogatják. „Óvodába leg-
nagyobb kincsünket, a gyermekünket 
visszük.” – mondta. 

 Becsó Zsolt hasznosi beszédében 
megköszönte a tárca támogatását, ami-
hez persze kellett az önkormányzat, az 
intézményi dolgozók, a szülők támo-
gatása is. Egyben reményét fejezte ki, 
hogy az elmúlt 16 év sikereit látva a 
választópolgárok további öt évre bi-
zalmat szavaznak a jelenlegi városveze-
tésnek. Hozzátette: a két óvoda mellett 
még számos más felújítás, fejlesztés és 
beruházás zajlik Pásztón, Hasznoson 
és Mátrakeresztesen.
 Sisák Imre beszédét azzal kezdte, 
hogy Hasznoson száz éve még kétezer 
ember élt, ma a fele, így a gyermekek 
is kevesebben vannak. Elmondta, hogy 
a Pitypang tagóvoda felújításra a város 
csaknem 16,5 millió forintot kapott a 
tárcától, ezt 4 millió 573 ezer forint 
saját erővel kiegészítve valósult meg a 
beruházás.
 Szólt ezután a város óvodáinak 
fejlesztési elképzeléseiről is. Mindkét 
rendezvényen elhangzott: a jövő útja 
a gyermek, az pedig a pásztói szülők 
dolga lesz, hogy megtöltsék a felújított 
óvodát!                    F. Z.

Szalagátvágás a hasznosi Pitypang tagóvoda bejáratánál  
– Fotó: Faragó Zoltán

A gyerekek mindkét óvodában ajándékokat kaptak a jeles alkalomból

Sisák Imre a gyermekek gyűrűjében mondott beszédet  
a pásztói tagintézményben

Folytatás az 1. oldalról.

ÚTFELÚJÍTÁS VIS MAIOR KERETBŐL

A Magyar Kormány Belügyminisztere, dr. Pintér Sándor 2014. szeptember 
17-i döntésével támogatta Pásztó Városi Önkormányzat Baross Gábor úton, 
valamint a muzslai üdülőterületre vezető külterületi úton bekövetkezett vis 
maior károk helyreállítására irányuló kérelmét. A képviselő-testület 2014. 
szeptember 22-i ülésén megtárgyalta és kiírta a munkák helyreállítására vo-
natkozó közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárás lezártát követően kez-
dődhetnek a helyreállítási munkálatok.
Tisztelettel kérjük a lakosság türelmét a munkák befejezéséig!

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Léggömböket engedtek a magasba a Hétpettyes óvoda udvaráról a gyerekek
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Folytatás az 1. oldalról. 

 Sosem volt még annyi kitünte-
tett a hagyományos pásztói augusz-
tus 20-i ünnepségen, mint ez évben: 
az arra érdemes munkát végzők 
közül 15-en vehettek át elismerést. 
Idén először adta át Sisák Imre 
polgármester úr a Babják Bertold 
Díjat, a fájdalmasan korán elhunyt 
pásztói kisfiú emlékére, kiváló spor-
toló diákoknak. Az ünnepi program 
szentmisével kezdődött, amit az új 
kenyér megszegése és a jelenlévők 
között való szétosztása zárt.

 Ezután került sor – az esőre álló 
idő miatt a múzeum előterében – a vá-
rosi kitüntető címek átadására.

 Pásztó város ez évi kitüntetettjei:
 Kecskés Attila, esperes-plébános 
– Pásztóért Emlékplakett Kitüntetés
 Vácott született, 1973-ban. Sok 
minden érdekelte, de ezek között min-
dig ott volt a papi hivatás is. Óvodás 
korától ministrált, utána jöttek a hitta-
nos évek, amikor felvetődött: milyen 
is lehet egy ilyen közösséget papként 
vezetni?
 Általános- és középiskolai tanul-
mányait szülővárosában végezte, 
majd az egri Érseki Papnevelő Intézet 
és Hittudományi Főiskola követke-
zett. 1997-ben szentelte pappá a váci 
székesegyházban Keszthelyi Ferenc 
püspök. Érsekvadkerten, majd Gödön 
volt káplán, első önálló lelkipásztori 
helye Verőce volt, ahonnan 2006-ban 
Jobbágyiba helyezte dr. Beer Miklós 
püspök atya, ezzel párhuzamosan 
Szurdokpüspöki ellátását is rábízta. 
2008. január 17-én a megyéspüspök 
úr, – megtartva a korábbi feladat-

köröket is, – kinevezte a pásztói, a 
mátrasző1ősi és a tari plébánia kor-
mányzójává.
 „Alapvetően keresni kell Isten 
szándékát! Ő akarta, hogy ez így ala-
kuljon, nincs véletlen. Bizonyos célo-
kat meg kell fogalmazni, azok meg-
valósítását célként kitűzni magunk 
elé, és Isten kegyelmébe kapaszkodva 
megvalósítani azokat.” – hallhattuk 
Attila atyától.
 Papi hivatásán túl mindig foglal-
koztatta a hívők közösségének meg-
erősítése.
 2013 júniusában a Váci Egyház-
megyei Találkozó fő szervezőjeként 
több száz segítőt sorakoztatott fel 
maga mögött. Igazi csapatmunkával, 
– Isten segítségével – színvonalas és 
tartalmas rendezvényt valósított meg. 
Nehézséget nem ismerve vállalta a 
katolikus óvoda és általános iskola 
alapításának munkáját, így városunk-
ban 2012-ben megkezdte működését 
a Magyar Szentek Római Katolikus 
Óvoda, majd egy évvel később az ál-
talános iskola is. Ezzel történelmet írt, 
Pásztó pedig két új, katolikus szelle-
miségben működő intézménnyel gya-
rapodott.

 Bátka Józsefné, Pásztó Városi 
Önkormányzati Óvodájának óvodape-
dagógusa – Ágasváry Lajos Díj 
 Pásztón születet 1958-ban. A ba-
lassagyarmati Szántó-Kovács János 
Szakközépiskolában érettségizett óvó-
női tagozaton, majd a Kecskeméti 
Óvónőképző Intézetben szerzett dip-
lomát 1978-ban. Óvodapedagógusi 
hivatását a Gyermekkert Óvodában 
kezdte, 2007-től a Százszorszép Óvo-
dában dolgozik. A gyermekek között 
ma is bőkezűen osztja a szeretetet, 

az egyéni igényekre, szükségletekre 
odafigyelő, tudatos szakértelemmel.
Hosszú éveken keresztül gyermekvé-
delmi felelősként vállalta a gyerme-
kek érdekeinek képviseletét az illeté-
kes szervekkel és szakemberekkel 
együttműködve. Folyamatosan figye-
lemmel kísérte a hátrányos és halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermekek 
családi körülményeit, a veszélyezte-
tettség megelőzése érdekében széles-
körű kapcsolatokat épített ki. Óvodai 
szinten koordinálta a gyermekvédelmi 
nevelőmunkát.
 Kiemelkedően kreatív látásmódjá-
val, találékonyságával nem csak a 
gyermekek szeretetét, hanem a kol-
légái szakmai tiszteletét is kivívta. 
A „Kalandra fel!” környezetvédelmi  
munkaközösség vezetője, aktív szere-
pet vállalt az Örökös Zöld Óvoda cím 
elnyerésében, erdei óvodai programok 
megvalósításában, a Madarak és Fák 
napja megrendezésében.

 Németh Józsefné pedagógus 
– Ágasváry Lajos Díj 
 Pásztón született 1955-ben, gyer-
mekéveit Garábon töltötte, itt járt 
általános iskolába, majd a Mikszáth 
Kálmán Gimnáziumban érettségizett. 
1974-ben a Dózsa György Általános 
Iskolába került képesítés nélküli taní-
tóként, munka mellett végezte el a ta-
nítóképző főiskolát Esztergomban.
 Németh Józsefné, tanítványai 
Éva nénije, nemzedékeket nevelt fel 
Pásztón: gyermekszeretetével, lelkiis-
meretes, fáradhatatlan oktató-nevelő 
munkájával rangot, megbecsülést ví-
vott ki.
 A ’90-es években „Gyöngy a 
Csillag” címmel országos versmondó 
versenyt szervezett. A Ma a Holnapért 
Alapítvány titkáraként számos kultu-
rális rendezvény „motorja”. Szerény-
sége, nagyfokú munkabírása, precizi-
tása példaértékű.

 Sipos Péter, földrajz-testnevelés 
szakos tanár – Pásztó Város Sportjáért 
Díj
 Pásztón született 1960-ban, itt 
végezte általános iskolai tanulmánya-
it, majd a budapesti Vághi István 
Építőipari Szakközépiskolában érett-
ségizett, 1979-ben. Sportszeretetének 
köszönhetően fordult a testnevelői 
pálya felé: képesítés nélkül kezdett 
tanítani, majd az egri tanárképző főis-

kolán folytatta tanulmányait. A Dózsa 
iskolába 1984 szeptemberében került, 
földrajz-testnevelés szakos tanárként. 
A mai napig itt dolgozik.
 Sipos Peter munkáját mindig a ki-
tartás jellemezte. Megbízhatóságának, 
segítőkészségének köszönhetően is-
kolájában számos sportprogram hono-
sodott meg, mint a „Fut a Dózsa” utcai 
futóverseny, a „Miénk a tornaterem” 
családi sportnap, úszótanfolyamok, 
úszó- és sítáborok, téli jégpályaprog-
ramok. A testnevelés tantárgyon belül 
nagy szerelme a torna, tanítványai 
sorra állhattak dobogóra a versenye-
ken. Szép sikereket ért el az atlétika, 
a labdarúgás, a kézilabda területén is. 
Sipos Péter gyermekszeretete, sze-
rénysége, kimagasló szakmai tudása 
példaértékű.

 Bartus Petra Csenge, tanuló– 
Babják Bertold Díj
 Különleges napon, 2000. janu-
ár elsején született Salgótarjánban. 
Óvodás volt, amikor szülei elvitték a 
Pásztói Shotokan Karate Klubba, ahol 
Lőrik Csaba öt danos karatemester 
gondjaira bízták. Nyolc éves korában 
vett reszt első országos versenyén, 
2009-ben szerezte első aranyérmeit, 
2010-től tagja a magyar JKA karate 
válogatottnak. Első nemzetközi érme-
it is ez évben szerezte, a korosztályos 
Európa Bajnokságon.
 Az elmúlt években számos ver-
senyen állhatott dobogóra, többször 
a legfelsőbb fokára is. A tavalyi szol-
noki magyar bajnokságon Csenge 
megnyerte az egyéni kata es kumite 
versenyszámot, csapatban bronzérmes 
lett. A kata versenyszámban 2011 óta 
három magyar bajnoki címet szerzett.
A magyar és országos bajnoki címek 
mellett többször állt Európa Bajnok-
ságon is, – Csehországban, Hollandi-
ában, Franciaországban, Szerbiában 
– a dobogó különböző fokain. 2014 
májusában a prágai JKA karate kor-
osztályos Európa Bajnokságról bronz-
éremmel tért haza.

 Dancsi Károlyné, nyugdíjas fő-
nővér – Keglevich Margit Díj
 Pásztón született 1942-ben, az ál-
talános és a középiskolai tanulmánya-
it is itt végezte, a Mikszáth Kálmán 
Gimnáziumban érettségizett.

Folytatás a 4. oldalon.Sisák Imre megszegi az új kenyeret

Szentmise a volt ciszeterci monostor szentélyében
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Az augusztus 20-i tűzijáték támogatói: 

Bagyin Pál, Agroba Kft.; Balassi János, 
SYNTRON Kft.; Belákné Bengyik Erika, Keres-
kedelmi és Hitelbank; Benus László, Húsbolt-fala-
tozó; Blázsovics György, Blago Bt.; Bognár Béla, 
Fabogár Kft.; Dani Zoltán, Techno-Vill. Ker. Kft.; 
Da-Ronco Zoltán, Dar-Span Kft.; Dinka Jánosné, 
Villanyszerelési szaküzlet; Dr. Nagy Lajosné, Cuk-

rászati Bt.; Gál Enikő, Vitamin Zöldséges; Horváth 
Imre, Dél-Nógrádi Vízmű Kft.; Jevcsák Miklós, 
Jevcsák Oil Kft.; Kálmánfi Bernadett; Kecskés
Attila, Ózon Ételbár; Kohári Béláné; Kucsera Nor-
bert, KU-TONI Kft.; Kucsik Ervinné, Éden Éter-
bár; Lukács József, Prodosoft Kft.; Maksó Zsolt, 
Lux Temetkezés; Molnár István, Nyúlcipő Di-
vatáru Bolt; Nagy Józsefné, Óra és Ékszer; Nagy 
Sándor, Szikvízkészítő; Oriovics Ferenc, Baumit 

Kft.; Parászka Ottó; Patvaros József, MECUM-
DI KFT.;  Sándorné Sándor Zsuzsanna;  Skrinyár 
Andrásné, Bonjour Ajándék; Sulyok Krisztina, 
Eglo Magyarország Kft.; Szabó Péter, Szabó Opti-
ka; Szalkai Gyula, Boltív Tüzép Kft.; Tóthné Sza-
bó Piroska, Frézia Virágbolt; Varga Dániel, Bézma 
Kft.; Villámszer Kft.; Bódi József, Agro-Bódi Kft.; 
Karnóczi István, Miskolc-lift Kft.

Köszönjük!

Folytatás a 3. oldalról. 

 1958 és 1988 között a Pásztói 
Margit Kórház dolgozója volt. A se-
bészeti osztályon nővérként, valamint 
egy éven át laboratóriumi asszisz-
tensként dolgozott. 1988-tól nyugdíj-
ba vonulásáig a Budapesti Központi 
Honvéd Kórházban folytatta ápolónői 
munkáját.  1972 és 1988 között sebé-
szeti főnővér-helyettesként látta el 
feladatát. Munkáját a becsületesség, 
a betegek iránti tisztelet, a megbízha-
tóság jellemezte. Felettesei gyakran 
bízták rá a fiatal ápolók betanítását,
sokan emlékeznek ma is tanító szavai-
ra. Szakmailag és emberileg is kiváló 
ápoló volt.

 Dr. Bozó Zsuzsanna Marietta, a 
Margit Kórház főorvosa – Keglevich 
Margit Díj
 Salgótarjánban született, 1956-
ban. Pályáját 1974-ben a salgótarjáni 
megyei kórházban röntgen asszisztens-
ként kezdte. A Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetemen 1981-ben általános 
orvosként végzett, 1985-ben radiológi-
ai szakorvosi képesítést szerzett az 
Orvostovábbképző Intézetben. 1988-
tól 2012-ig osztályvezető főorvos volt 
a pásztói Margit Kórházban. 2007. 
március 26-tól nyugdíjas, de orvosi 
munkájával nem hagyott fel.
 Nem csak orvosi hivatásából, 
hanem emberi segítőkészségéből fa-
kadóan is jellemző rá az empátia.  
Megértéssel, megérzéssel, odaadás-
sal fordul minden betegéhez, mind-
egyiküknek ugyanakkora figyelmet
szentelve. Mindig a betegek érdekeit 
tartotta szem előtt, mások problémái 
iránti érzékenysége, fogékonysága, 
nyitottsága a problémák megoldására 
tették őt még ember közelibbé. Mun-
katársaival jó viszonyt ápol, kellemes 
munkahelyi környezetet sikerült ki-
alakítania, segítve a hatékony munka-
végzést.

 Dr. Hír János múzeumigazgató, 
paleontológus – Csohány Kálmán Díj
 Tiszaföldváron született, 1956-
ban. Általános és középiskolai tanul-
mányait is itt végezte, a Hajnóczy 
gimnázium tanulójaként szerezte első 
sikerélményeit. 1975-ben érettségi-
zett, ezt követően sikerrel felvételizett 
a debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem Természettudományi Kar 
földrajz-biológia szakára. 
 Harmadéves korában végezte első 
ásatásait a Bükk-hegységben. Ennek 
eredményeire építve írta meg 1981-
ben nívódíjas TDK dolgozatát, majd 
továbbfejlesztésével a szakdolgozatát. 
1984-től dolgozik a Nógrád Megyei 
Múzeumi Szervezetben, ez évben lett 
az MTA Földrajztudományi Kutató 
Intézetének külső aspiránsa is. Több 

nemzetközi kongresszuson vett részt, 
számos cikke jelent meg tudományos 
és ismeretterjesztő folyóiratokban.
 2013. január 1-jei hatállyal Pásztó 
képviselő-testülete megbízta a Pásztói 
Múzeum intézményvezetői feladatai-
nak ellátásával. Pásztó mindig büszke 
volt történelmére és jeles szülötteire, 
lakosaira: ma, amikor visszatekintünk 
a múzeum három évtizedére, amely-
nek egy éve immár a város a tényle-
ges, jó gazdája, azt látjuk, hogy min-
den, ami az intézmény körül történt, 
magán viseli Hír János keze nyomát 
és lelkesedését.
 A kezdeti kis helyi gyűjtemény a 
tízszeresére növekedett, országos, sőt 
Kárpát-medencei jelentőségű, tudo-
mányosan rendezett és feldolgozott, 
sokrétű múzeumi anyaggá vált. Dr. 
Hír János csendes, szerény, munkatár-
sainak példát mutató igazgató, egyik 
legaktívabb résztvevője a Csohány 
életmű gondozásának.

 Green Devils kosárlabdacsapata 
– Pásztó Város Sportjáért Díj
 A Pásztói Szabadidő Sportegye-

sület kosárlabda szakosztálya 1997-
ben alakult. Akkoriban nyolc lelkes 
pásztói fiatal azzal a kéréssel kereste
fel Illés Rudolfot, az egyesület akkori 
elnökét, hogy versenyszerűen szeret-
ne kosárlabdázni. Már az 1997-98-as 
bajnoki szezonban elindultak a me-
gyei bajnokság küzdelmeiben.
 A 2005-2006-os bajnoki évvel 
kezdődött a csapat aranykora: az NB 
II-es bajnokságban játszottak, ahon-
nan soha nem estek ki, de anyagi okok 
miatt négy év után vissza kellett tér-
niük megyei szintre. A játékosok saját 
zsebből finanszírozzák a versenyzést.
 A 2010-2011-ben a Green Devils 
a Nógrád megyei bajnokságban ve-
retlenül (12 meccs 12 győzelem) lett 
bajnok. A 2012-2013-as szezontól a 
Pest megyei bajnokságban szerepel a 
csapat, az első évben megszerezték a 
bronzérmet. 2012. novemberétől az 
egyesület kosárlabda utánpótlás neve-
léssel is foglalkozik, két fő akkreditált 
edző közreműködésével, 38 igazolt 
gyerek játékossal. A 2013-2014-es 
bajnokságban a legfiatalabb (U11-es)
csapat, a PSZSE-Miniördögök meg-

szerezte a Pest megyei mini bajnokság 
bronzérmét.
 Eredmények: a felnőtt a csapat 
kétszeres Nógrád megyei bajnok, két-
szeres ezüst, négyszeres bronzérmes. 
A Green Devils színeiben 37 játékos 
lépett pályára, ebből 28-an pásztóiak.

 Nagy Lászlóné, a Pásztói Polgár-
mesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője 
– Közszolgálatért Díj
 Kisbárkányban született 1956-
ban. Általános iskolai tanulmányait 
lakóhelyén végezte, majd 1974-ben 
érettségizett a salgótarjáni közgazda-
sági szakközépiskolában. 1974. októ-
ber 1-től dolgozik a közigazgatásban. 
A Nógrád Megyei Illetékhivatalban 
kezdett előadó beosztásban, 1980-
ban szerzett üzemgazdász oklevelet 
a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. 
Költségvetési mérlegképes könyvelő 
szakképesítéssel rendelkezik. 2002-
ben közigazgatási szakvizsgát tett.
 A pásztói hivatalba 1991. június 
16-án került, pénzügyi főelőadó mun-
kakörbe. Jelenleg is ilyen feladatokat 
lát el, vezető-főtanácsosi besorolással.
 Pályafutása során közigazgatási 
tevékenységét mindig megbízható 
pontossággal, kiemelkedő szakmai fel-
készültséggel, hivatástudattal végezte. 
Lelkiismeretes munkájával hozzájárult 
számos, az önhibáján kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok tá-
mogatására benyújtott pályázat ered-
ményességéhez, különböző projektek, 
pályázatok pénzügyi-gazdasági felada-
tainak ellátásához. A közigazgatási 
pályán való helytállása, magas színvo-
nalú munkája példamutató.

 Szabóné Bózsár Éva, a Pásztói 
Polgármesteri Hivatal szervezési osz-
tályvezetője – Közszolgálatért Díj
 Pásztón született 1955-ben. Álta-
lános iskolai tanulmányait Taron vé-
gezte, 1974-ben érettségizett a pásztói 
Mikszáth Kálmán Gimnáziumban. 
Közigazgatási pályáját a Pásztói Já-
rási Hivatalban kezdte 1974-ben. Az 
Államigazgatási Főiskolán 1984-ben 
szerzett igazgatás-szervező oklevelet.
 1977-től a Pásztói Nagyközségi, 
majd 1984. január 1-től városi tanács-
nál igazgatási, illetve szervezési ügy-
intézőként dolgozott. 1992 és 1999 
között a Tari Polgármesteri Hivatal-
ban a jegyzői munkakört látta el, majd 
ismét pásztói hivatalba került, általá-
nos igazgatási ügyintéző munkakörbe, 
főtanácsos besorolással. 1999. decem-
ber 1-jétől a Városkörzeti Hatósági 
Osztály vezetését látta el. A hatósági 
munka precíz ellátásának érdekében 
folyamatosan bővítette ismereteit, 
2000-ben közigazgatási szakvizsgát 
tett. Elvégezte a nyilvántartási és ok-
mányügyintéző, az egyéni vállalkozói 

A múzeum előterében volt az ez évi díjak és kitüntető címek átadása

Az új kenyeret a szentmise hallgatói között osztották szét – Fotó: Faragó Zoltán Folytatás az 5. oldalon. 
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ügyintéző, az útlevél ügyintéző kép-
zést. 2012-től a Szervezési Osztályt 
vezeti.
 Közigazgatási tevékenységét a 
pontosság, megbízhatóság, szaktudás 
és elhivatottság jellemzi. A közigaz-
gatásban végzett kiemelkedő szakmai 
tevékenysége, a pályán való helytállá-
sa példaértékű és elismerésre méltó.

 Maksó Gréta, tanuló – Babják 
Bertold Díj
 Maksó Gréta a Pásztói Általános 
Iskola Gárdonyi Géza tagintézményé-
nek 4. b. osztályos tanulója. Szerény, 
szorgalmas leány, nincs kedvenc tan-
tárgya, mindent kedvel. Tanulmányi 
eredménye kitűnő, sport iránti érdek-
lődése sokféle, de végül a kosárlabdá-
nál kötött ki.
 E csapatsportban számos sikert 
ért el, a Pásztói Szabadidő Sportegye-
sület utánpótlás csapataival több baj-
nokságban vett részt a 2013/14-es sze-
zonban. A Pest megyei bajnokságban, 
az ország legerősebb mezőnyében a 
III. helyezést érték el.
 Az Észak-magyarországi „Ken-
guru” csoportban is az élmezőnyhöz 
tartozik a gárda. Az „Add tovább” or-
szágos bajnokságban 5. helyezést ér-
tek el. Összetettben ezek a sportered-
mények országosan is kiemelkedőnek 
számítanak.
 Kiváló sportteljesítménye és átla-
gon felüli tanulmányi eredményei ki-
emelik őt diáktársai közül.

 Sturmann Jenőné, előadómű-
vész, zenetanár – Csohány Kálmán 
Díj
 Hatvanban született 1963-ban. 
Négy évesen kezdett hegedülni,  
mellette  brácsán, bőgőn, népi hangsze-
reken játszik. 1982-ben érettségizett 
Gyöngyösön, 1981-ben a Magyar Tu-
dományos Akadémia Zenetudományi 
Intézetében táncházzenész-előadómű-
vész képesítést szerzett. Népzenei 
gyűjtőmunkáját 1980-ban kezdte. Eu-
rópa számos országában koncertezett.
1989-től a Rajeczky Benjamin Zene-
iskola tanára. Ugyanebben az évben 
vezetésével megalakult az Esztam 
zenekar. 2004-ben Népzene- és ének 
szakon tanári diplomát szerzett a 
Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán, 
jelenleg a Debreceni Tudományegye-

tem Bölcsész Karának etnográfia sza-
kos hallgatója.
 Az elmúlt tanévben az országos 
népzenei versenyen 3. lett növendéke-
ivel. Sturmann Jenőné több évtizedes 
zenepedagógiai munkájával hozzájá-
rult a hagyományos értékek ápolásá-
hoz, sok tanítványt indított el a zenei 
pályán.
 Növendékeivel együtt közremű-
ködnek a városi, megyei, regionális és 
országos rendezvényeken, versenye-
ken, fesztiválokon. Rajeczky Benja-
min szellemi hagyatékát szem előtt 
tartva tevékenykedik. Munkájával a 
népi hagyományok, a több ezer éves 
népdalkincs megőrzésében tevékeny-
en részt vesz. 

 Tari István – Pásztóért Emlék-
plakett Kitüntetés
 1933. augusztus 18-án született, 
Pásztón földműves gazdálkodó csa-
ládban. Életét a mezőgazdaság sze-
retete mellett a közélet iránti érdek-
lődés is végigkísérte. Elemi iskolai 
tanulmányait Pásztón végezte, majd 
Salgótarjánban mezőgazdasági tech-
nikusi oklevelet szerzett. Később sok 
lemondás és kitartás mellett, már fel-
nőtt fejjel a gödöllői Agrártudományi 
Egyetemen szerzett diplomát, majd 
szakmérnöki végzettséget.
 Tari Istvánt olyan életvitel, ak-
tivitás és tenni akarás jellemzi, ami 
mindenki számára irigylésre méltó. 
A munkavégzés minősége, a megbíz-
hatóság és a kiváló szervezőkészség, 

mind olyan erényei, melyeknek köz-
szönhetően az élet számos területén 
állta meg helyét és ért el eredménye-
ket. A pásztói termelőszövetkezet-
ben egyre nagyobb területet átfogó, 
irányító tisztségeket töltött ne, elnök-
helyettes lett, később megválasztották 
a szurdokpüspöki szövetkezet elnöké-
nek. Ez volt a püspöki Tsz virágkora. 
Aktivitása nyugdíjasként sem csök-
kent, idejét hobbijának, a szőlészetnek 
szentelheti.  
 Már nyugdíjasként, a pásztói pol-
gárok akaratából, több évig tagja volt 
a képviselő-testületnek. Munkáját vé-
gig lényegre törő és segítőkész menta-
litás jellemezte. 

 Volek György pedagógus, Pásztó 
alpolgármestere – Pásztóért Emlék-
plakett Kitüntetés
 Pásztón szültetett 1940-ben, az ál-
talános és a középiskolát is itt végezte, 
1958-ben érettségizett. A továbbtanu-
lási szándékait 1956 után a korábban 
szülei által működtetett húsbolt miatt 
az „egyéb” származási kategória ron-
totta.
 Szülei mellett a szövetkezeti 
húsboltban nagyon sokat dolgozott, 
megtanulta a szakmát, így kézenfekvő 
volt, hogy papírt szerezzen a húsipari 
mesterségről. Így került 1958-ban a 
Budapesti Sertésvágóhídra, tanuló-
nak. Később az Országos Húsipari 
Szakmunkásverseny megnyerése után 
a vállalatnál dolgozott, közben az 
Élelmiszeripari Technikum tartósító- 

és húsipari szakán az esti tagozaton 
technikumi képesítést szerzett. Szíve-
sen segítette társait a tanulásban.
 Budapestről Szirákra került, ké-
pesítés nélkül tanított, közben főis-
kolai tanulmányokba kezdett, amit a 
katonaság alatt is folytatott. 1966-ban 
leszerelt, 1967-ben biológia-földrajz 
szakos általános iskolai tanári okleve-
let kapott.
 A sziráki iskolában igazgatóhe-
lyettes lett, majd 1968-ban Tarra ke-
rült, ugyanezen munkakörbe. 1974-
ben megnősült és Pásztóra költözött. 
A városban a Dózsa György Általános 
Iskolában dolgozott, 1986-tól igaz-
gatóhelyettes volt 2005-ig, nyugdíja-
zásáig. Pedagógiai tevékenységében 
fontosnak tartotta, hogy tanítványai-
hoz emberileg közel kerüljön, elfo-
gadják őt, mert akkor az ő elvárásai is 
könnyebben megvalósíthatók. Ember-
séggel párosuló szigora ma is példa-
ként áll a pedagógusok előtt.
 Mindig érdekelte a közélet, az 
emberek sorsának alakulása, a pász-
tóiak boldogulása. A Nemzeti Kör 
Pásztóért civil szervezetben tevékeny-
kedett, részt vesz a Rákóczi Szövetség 
és a Magyarok Világszövetségének 
munkájában.
 Az önkormányzati munkába 
1998-tól kapcsolódott be, több terü-
leten is. 2010-től alpolgármester.
Önkormányzati munkájában is a pe-
dagógusként megtapasztalt elhivatott-
ság, nagy munkabírás, a közszolgálat 
iránti elkötelezettség motiválja, Pász-
tó életében, fejlődésében főszereplő-
ként van jelen. 2003-ban megkapta a 
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemke-
resztet. Véradóként csaknem százszor 
segítette embertársait.

 A délelőtti szentmise és hivatalos 
program után este a színpadi szórako-
zásé volt a főszerep, Becsó Zsolt or-
szággyűlési képviselő köszöntője és 
Sisák Imre beszéde után. A polgár-
mester úr emlékeztetett Szent István 
királyunk egyház- és államszervező 
munkájára, az örököse, Imre herceg 
halála után kialakult helyzetre, ami 
miatt végül koronáját és népét is a 
Boldogságos Szűz Mária oltalmára 
bízta. Az újabb új kenyér megszegése 
után színpadi programokkal folytató-
dott, sötétedés után tűzijátékkal zárult 
a program.                                    F. Z.

A sztárvendég fellépése – Fotó: Faragó Zoltán Színpadi forgatag az esti programon

Becsó Zsolt és Sisák Imre az esti kenyérszegés után

Folytatás a 4. oldalról.
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 A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZ-
ZÉTESZI A PÁSZTÓI  HELYI VÁLASZTÁ-
SI BIZOTTSÁG HATÁROZATÁT PÁSZ-
TÓ VÁROSBAN A POLGÁRMESTER 
JELÖLTEKNEVÉRŐL ÉS FÜGGETLEN JE-
LÖLÉS TÉNYÉRŐL.
 „Pásztó Városi Helyi Választási Bizottság, 3060 
Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35., Száma: 42/2014. /IX. 8./
 Tárgy: Sorsolási eredmény 
 HATÁROZAT: A Pásztó Városi Helyi Vá-
lasztási Bizottság a 2014. október 12-re kitűzött 
helyi  önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választására a szavazólapon a polgármester jelöltek 
sorrendjét kisorsolta és ennek eredményét rögzíti a 
következők szerint:
1. Sisák Imre János, független jelölt;
2. Dömsödi Gábor, független jelölt.
 A határozat ellen nincs helye önálló jogorvos-
latnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat 
a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.
 Indokolás: A választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény /továbbiakban: Ve./ 160. § /1/ 
bekezdése értelmében  a szavazólapon a jelöltek 
a választási bizottság által kisorsolt  sorrendben 
szerepelnek.  A Helyi Választási Bizottság a jegy-
zőkönyvbe foglalt sorsolás alapján a rendelkező 
részben foglaltak szerint állapította meg  a jelöltek 
sorrendjét.  A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés 
a Ve. 239. §-án alapul.

Pásztó, 2014. szeptember 8.
Orosz Zoltánné dr., a HVB elnöke”

 A  HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZ-
ZÉTESZI A PÁSZTÓI HELYI VÁLASZTÁSI 
BIZOTTSÁG HATÁROZATÁT PÁSZTÓ VÁ-
ROSBAN AZ EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ 
JELÖLTEK NEVÉRŐL, A JELÖLŐ SZERVE-
ZETEK NEVÉRŐL, ILLETVE A FÜGGET-
LEN JELÖLÉS TÉNYÉRŐL.
 „Pásztó Városi Helyi Választási Bizottság, 3060 
Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35., Száma: 42/2014. /IX. 8./
 Tárgy: Sorsolási eredmény 

 HATÁROZAT: A Pásztó Városi Helyi Vá-
lasztási Bizottság a 2014. október 12-re kitűzött 
helyi  önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választására a  szavazólapon az egyéni képviselő  
jelöltek sorrendjét kisorsolta és ennek eredményét 
rögzíti a következők szerint:
 1. Sándor István, Nyikom HTK;
 2. Káposzta Csaba, Fidesz-KDNP;
 3. dr. Halász István, Fidesz-KDNP;
 4. dr. Fölker Tibor Tamás, független jelölt;
 5. Zsiga Zsolt Lajos, Jobbik;
 6. Volek György, független jelölt;
 7. Barna Tibor Józsefné, Fidesz-KDNP;
 8. Hatranics József, LMP;
 9. Oláh József, független jelölt;
10. Gömbiczné Kanyó Beatrix, független jelölt;
11. Kecskés László, DK-MSZP;
12. Miltényi Dénes, DK-MSZP;
13. Rézsó Brigitta, DK-MSZP;
14. Farkas Attila, Fidesz-KDNP;
15. Plecskó Péter, független jelölt;
16. dr. Becsó Károly, Fidesz-KDNP;
17. Édes Attila, független jelölt;
18. dr. Nyíri Ferenc Béla, független jelölt;
19. Kőszegi Pál, független jelölt;
20. Reviczki László, DK-MSZP;
21. Juhász Gábor, Munkáspárt;
22. Bazsó Tamás, független jelölt;
23. dr. Gajdics Gábor, független jelölt;
24. Nágel Helga, független jelölt;
25. Szántó Zsolt, Nyikom HTK.
 A határozat ellen nincs helye önálló jogorvos-
latnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat 
a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.
 Indokolás: A választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény /továbbiakban: Ve./ 160. § /1/ 
bekezdése értelmében  a szavazólapon a jelöltek 
a választási bizottság által kisorsolt  sorrendben 
szerepelnek.  A Helyi Választási Bizottság a jegy-
zőkönyvbe foglalt sorsolás alapján a rendelkező  
részben foglaltak szerint állapította meg a jelöltek 
sorrendjét. A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés 

a Ve. 239. §-án alapul.
Pásztó, 2014. szeptember 8.

Orosz Zoltánné dr., a HVB elnöke
 
 A  HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZ-
ZÉTESZI A PÁSZTÓI HELYI VÁLASZTÁSI 
BIZOTTSÁG HATÁROZATÁT PÁSZTÓ VÁ-
ROSBAN A ROMA NEMZETISÉGI EGYÉNI 
KÉPVISELŐ JELÖLTEK NEVÉRŐL ÉS A 
JELÖLŐ SZERVEZETEK NEVÉRŐL.
 „Pásztó Városi Helyi Választási Bizottság, 3060 
Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35., Száma: 42/2014. /IX. 8./
 Tárgy: Sorsolási eredmény 
 HATÁROZAT: A Pásztó Városi Helyi Válasz-
tási Bizottság a 2014. október 12-re kitűzött nem-
zetiségi önkormányzati képviselők választására a 
jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét kisorsolta 
és ennek eredményét rögzíti a következők szerint:
 1. Farkas József, Lungo Drom;
 2. Kolompár Norbert, RPT,
 3. Kolompár Zsolt, MCF;
 4. Baranyi Gézáné, MCF;
 5. Sárközi Rómeó, MCF;
 6. Lakatos Gézáné, MCF;
 7. Baranyi Norbert, Lungo Drom;
 8. Oláh József, Lungo Drom;
 9. Kolompár István, ÉKE;
10. Kiss Károlyné, MCF.
 A határozat ellen nincs helye önálló jogorvos-
latnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat 
a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.
 Indokolás: A választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény /továbbiakban: Ve./ 160. § /1/ 
bekezdése értelmében  a szavazólapon a jelöltek 
a választási bizottság által kisorsolt  sorrendben 
szerepelnek. A Helyi Választási Bizottság a jegy-
zőkönyvbe foglalt sorsolás alapján a rendelkező 
részben foglaltak szerint állapította meg  a jelöltek 
sorrendjét. A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés 
a Ve. 239. §-án alapul.

Pásztó, 2014. szeptember 8.
Orosz Zoltánné dr., a HVB elnöke
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A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI 
�����������

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki kérte 
nemzetiségi névjegyzékbe vételét. 

A kérelmet 2014. szeptember 26-ig lehet benyújtani a www.valasztas.hu 
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.

��������������������������������������������������������������������
��������� kapnak.

A SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, azon a településen szavazhat, amelynek 
nemzetiségi névjegyzékében szerepel. 

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, 
���������������������������������������������������������������������

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY
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ÉS POLGÁRMESTEREK

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

�������������������������������������������������������
2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést. 

AJÁNLÁS

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 
��������������������������������������������������������������

2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. 

Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, 
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló 

kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu 
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, 
���������������������������������������������������������������������

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY



Dr. Nyíri Ferenc Béla  
független képviselőjelölt

Több mint 30 éve élek Pásztón. Mindhárom gyermekem itt született. Ügy-
védként dolgozom. Munkámból adódóan szinte mindenkit ismerek Pásztón. 
Közvetve vagy közvetlenül az emberek többségének nyújtottam már jogi se-
gítséget. Szakmámból adódóan mindig érdekelt a közélet. 2002-től vagyok 
tagja az önkormányzat képviselő-testületének, ahol több bizottságban is dol-
goztam, két cikluson keresztül mint az Ügyrendi Bizottság elnöke. 
Választóimmal való kapcsolatomban, az önkormányzat testületeiben végzett 
munkám során arra törekedtem, hogy hasznosítsam mindazt a jogi szakmai 
tudást és tapasztalatot, amelyet az évek során megszereztem.
Független vagyok minden párttól. Nem függök sem anyagilag, sem személyi-
leg magánszemélyektől, csoportoktól. Nem pártérdekeknek kell megfelel-
nem, hanem a szakmai munkát, emberi rátermettséget, a szabad vélemény-
nyilvánítást és a város érdekeit tartom szem előtt.
Úgy érzem, hogy minderre van igény. Ezért szeretnék a helyi közéletben tisz-
tességesen és lelkiismeretesen változatlanul tovább dolgozni. 
Kérem, hogy szavazatukkal támogassanak, mint független képviselő jelöltet!
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DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE PÁSZTÓÉRT

37 éves vagyok, főiskolán végeztem Mérnök Informati-
kusként. Angol és német nyelvtudással rendelkezem. Is-
koláim elvégzése után Miltex Kft-nél dolgoztam, majd a 
Honvédelmi Minisztérium – Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum állományában voltam 7 évig. Ezen idő alatt aktívan 
részt vettem a hadisír-gondozásban, új katonatemetők és 
emlékhelyek létrehozásában.
Elképzeléseim a következők: 
• A városban való jobb tájékozódás érdekében szeretném 
elérni, hogy minden kereszteződésben legyen egy-egy 
– erre a célra elhelyezett – oszlop, melyen külön táblákra 

jól látható módon fel legyen írva az utca neve, és a tól-ig házszám. • Az urológiai 
szakrendelés újra elérhető legyen, valamint, hogy a mammográfiai szakrendelé-
sen javításra vagy cserére kerüljön a vizsgáló berendezés.
Támogatásukat tisztelettel megköszönöm!

Kérjük, hogy október 12-én támogassák képviselőjelöltjeinket!

Kőszegi Pál

Vallom, hogy az önkormányzati képviselő legfontosabb feladata  
az őt megválasztó közösséget tisztelettel és becsülettel szolgálni!  

A pártok jönnek, a pártok mennek, mi maradunk.  
A döntések meghozatalakor a párt és az önös érdekek helyett  

a választópolgárok érdekeit kell szem előtt tartani!
A napjainkban eluralkodó zűrzavar világában különösen fontos  

a nehéz sorsú emberek mindennapjait figyelemmel  
kísérni és tenni is értük!

2014. október 12-én kérem, tiszteljen meg bizalmával!

Független képviselőjelölt

Miltényi Dénes

Pásztón születtem 1951-ben, azóta is itt élek. Egyetemi diplomá-
mat a Pécsi Tudományegyetem Humánszervező szakán szereztem, 
2003-ban. A választópolgárok bizalmából 16 éven keresztül voltam 
a város képviselő-testületének tagja, két ciklusban pedig alpolgárm-
estere. Városunkban továbbra is bőven van megoldásra váró feladat. 
Elsőként említhetjük a munkahelyek bővítését, a helyi vállalkozások 
támogatását. Szükségesnek tartom Pásztó minden városrészében a 
rossz állapotban lévő utak és járdák felújítását, a közterületek folyam-
atos gondozását, Hasznos és Mátrakeresztes további fejlesztését.
Támogatom az időskorúak életkörülményeinek, a rászorulók szociá-
lis helyzetének javítását. Fontosnak tartom a közösségeket összefogó 
civil szervezetek, a fiatalok sportolását biztosító egyesületek erkölcsi és anyagi támogatását.
Mit ajánlhatok még Önöknek? Elkötelezettséget a jó célok iránt, segítőkészséget a gondban 
lévők számára, nyitottságot a városlakók felé. Mert: „Az ember szeme annyi, amennyi tekin-
tet beleivódott, az ember sorsa annyi, ahány sorssal összefonódott.”

Reviczki László

1993. január 6-án születtem. Mátrakeresztesen 
éltem 6 éves koromig, ezt követően költöztünk 
Pásztóra. Tanulmányaimat a Dózsa György 
Általános Iskolában végeztem, majd a kisterenyei 
Váci Mihály Gimnáziumban szereztem meg az 
érettségit. Jelenleg logisztikai ügyintézőnek tan-
ulok Pásztón. Mellette a vendéglátásban dolgo-
zom édesanyámmal, és popping–electric boogie 
táncos vagyok. Az élet egy hatalmas kihívás, én 
viszont a kihívásokat keresem!
Amit Pásztón szeretnék elérni: 

• A sportolás lehetőségeinek bővítése a fiatalok számára. • Különböző
kulturális programok, rendezvények szervezése igények szerint • 
Lehetőséget nyitni egy tartalmasabb élet felé • A helyi turisztikai 
lehetőségek kihasználása, további bővítése.

Rézsó Brigitta

1949-ben születtem. Pásztón élek, aktív családtagként 3 
felnőtt korú iskolázott gyermekkel és egy unokával büsz-
kélkedhetek. A 42 év munkaviszonyom 5 munkahelyből 
állt, ami az irodától a műhelycsarnokig tartott. Megvá-
lasztásom estén szeretnék aktívan közreműködni abban, 
hogy:
• A város megújuljon, egyre több itthon maradó fiatal se-
gítségével • Javuljanak a megélhetési lehetőségek, növe-
kedjen a valós munkahelyek száma • Kerüljön itt helyben 
visszaállításra a teljes egészségügyi szakellátás • Épüljön 
sportcsarnok és több kerékpárút • Valósuljon meg a városi 
strand korszerűsítése • Javuljon az idősek és a rászorultak szociális helyzete • A 
közrend és a közbiztonsági fokozatosan erősödjön városunkban.
Egy élhetőbb Pásztóra van szükség, az itt élő lakosság növekvő megelégedésére.
Ehhez kérem támogatásukat!

Kecskés László
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TÁJÉKOZTATÓ – Politikai hirdetésekkel kapcsolatban szerkesztőségünk a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben  (a továbbiakban: 
Ve) foglaltak betartásával kampányidőszakban az alábbi elveket alkalmazza: a politikai hirdetéseket a szerkesztőség formai és tartalmi szempontból 
ellenőrzi. Amennyiben a hirdetés nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, tartalma etikai normákba ütközik, vagy ütközhet, a szerkesztőség a 
megjelentetést megtagadhatja.
A politikai hirdetés ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló, vagy támogatására ösztönző, 
illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom (Ve. 146. §). A politikai hirdetés 
és a politikai reklám nem azonos fogalmak.
A közzétett politikai hirdetésnek azonnal felismerhetőnek és megkülönböztethetőnek kell lennie más tartalmakhoz képest.
A lap tartalmi függetlenségének megőrzése érdekében a politikai hirdetések elhelyezéséről a szerkesztőség dönt, a lehetőségek erejéig a hirdetőpartner 
30 százalék felár ellenében választhat színes felületet is. A kritériumoknak megfelelő hirdetéseket a Pásztói Hírlap szeptemberi számának 7-8. oldalán 
találják. A politikai hirdetés tartalmáért a szerkesztőség nem felel.
A Ve. értelmében az önkormányzati választásokat követő 15 napon belül a szerkesztőség az Állami Számvevőszéknek (ÁSZ) tájékoztatást ad a közzétett 
politikai hirdetések áráról, felületéről, megrendelőjéről, a megjelentetés időpontjáról.

Dióhéj Kiadói Kft.
www.dhkm.hu

Faragó Zoltán ügyvezető igazgató
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Tisztelt Polgármester Úr!

 Engedje meg, hogy elisme-
résünket fejezzük ki városuk és 
intézményeik működésével kaps-
csolatban! 2013-ban és 2014-
ben három hetet töltöttünk a 
Margit Kórház Rehabilitációs 
Osztályán. 
 Karsay főorvos úr vezeté-
sével jól képzett, figyelmes, mo-
solygós szakember csapat dolgo-
zik itt a betegek gyógyulásáért. A 
kórház tisztasága, az egész épü-
let, az újonnan felépült új szárny, 
a parkosított, gyönyörű környe-
zet is felemelő. Több kórházban 
megfordultam, de ilyen magas 
színvonalú ellátást, kedvességet 
nem tapasztaltam!
 A város lakói is szolgálat-
készek, barátságosak. Városuk 
tiszta, virágos, kulturált. Öröm 
végigsétálni a főúton, a zene-
iskola környékén, a polgármes-
teri hivatal előtti téren, ahol 
padokkal teszik kényelmesebbé 
az arra járók életét. Különösen 
megragadó a gimnázium előtti 
csobogó, amelyen négy bibliai 
idézet olvasható. 

 Nagyon kellemes volt ilyen 
környezetben – habár betegként 
– eltölteni három hetet. Mara-
dandó emlékként visszük haza 
tapasztalatainkat. Mindenkinek 
példaként említjük, ajánljuk az 
önök városát, kórházát!
 A Pásztói Hírlapban is na-
gyon sok hasznos, érdekes tájé-
kozatót olvastunk. 
 Biztosan sok olyan dolog 
van (beruházások, egyebek), 
amit mi „külső szemlélőként” 
nem érzékelhetünk, de arra, amit 
láttunk, tapasztaltunk, nagyon 
büszkék lehetnek! Bizonyára 
sok munkával, erőfeszítéssel jár 
a város vezetése, de meghozza 
gyümölcsét.   
 Kívánunk további terveik 
megvalósításához sok sikert, 
erőt, egészséget, elkötelezettsé-
get, Isten gazdag áldását kíván-
juk életükre, munkájukra.

Szeretettel: 
Kriszt Lajosné, Gyöngyöstarján; 

Kriszt Mária, Gyöngyös; 
Dávid Jánosné, Gyál.

 Hosszú utazás után érkezett 
haza Spanyolországból a Muzsla 
Néptáncegyüttes Pásztóra. Egyna-
pos pihenés, és kezdetét vette a 
következő fesztiválra a felkészülés! A 
Beszkidek-i fesztivál igazgatójának 
személyes kérésére a csoport vál-
lalta, hogy a tervezettnél négy nap-
pal korábban kiutazik, ugyanis az 
indiai együttes röviddel a megnyi-
tó előtt lemondta a részvételt, így 
a már megtervezett programokon 
hiányzott egy csoport.

 Az utazásig rendelkezésre álló időt 
az együttes napi hat–hét órás próbákon 
a versenyprogram összeállításával töl-
tötte, viseletek előkészítésével és a 
szükséges kiegészítők beszerzésével. 
A feszített tempójú felkészülésnek az 
augusztus 5-i indulás vetett véget.
 Wisla-ban egy borsodi születésű 
tolmács, aki lengyel férjet választott, 
a szállodában várta a csoportot. Az éj-
szakai pihenést követően a 16 külföldi 
csoport a város szélén gyülekezett, 
majd csaknem egy órás felvonulás-
sal és utcai tánccal szórakoztatta a 
több ezres tömeget, akik a felvonulást 
fotózták, filmezték. Ezen több mint
500 táncos vett részt. A fesztivál 
méreteit jellemzi, hogy például Wisla, 
ami az egyik központ volt, állandó 
lakossága 11 ezer ember, de a fesz-
tivál idején mintegy 15 ezer turistát 
szállásoltak el! Wisla mellett öt nagy-
városban és több kisebb településen is 
zajlottak az események. A 16 külföldi 
csoport mellett 78 hazai együttes 
szerepelt a programokon. A lengyel 
csoportok közül válogatás után három 
csoport mutatkozhatott be a 12 tagú 
nemzetközi zsűri előtt is.
 A vendégeket minden településen 
piaci árusok hada és vendéglátó sátrak 
tömege várta. A sámlitól a fajátékokon 
át a bőr- és szőrme termékekig, az ék-
szerektől a lakberendezési tárgyakig 
mindent meg lehetett venni.
 Aki megéhezett, válogathatott a 
sült húsok, hamburgerek, kolbászok 

és más ínycsiklandó ételek között. A 
sörsátrak tucatjai vég nélkül biztosí-
tották a szomjazók számára a szük-
séges folyadék utánpótlást.
 A szervezők zseniális munkáját 
dicséri, hogy a csoportok utaztatása, 
a műsorok lebonyolítása, a technikai 
feltételek biztosítása, a fesztivál 11 
napja alatt gördülékenyen működött.
 Nem volt csúszás sehol, minden 
program a tervezettek szerint zajlott. 
A fesztivál ideje alatt több mint 400 
fős stáb dolgozott profi módon. Egyes
helyszíneken és a felvonulásokon 
a technikusok távirányítású robot-
repülőre szerelt kamerákkal rögzítet-
ték, illetve közvetítették a progra-
mokat. A nagy szabadtéri színpadok 
mellé óriás kivetítők voltak telepítve, 
amelyeken a nézők közeli felvételeket 
nézhettek az éppen zajló műsorokról.
A versenyprogramokat és a gálaes-
tet is interneten keresztül az egész 
világon „egyenesben” nézhették.
 Az együttesek minden nap más 
helyszínen szerepeltek, mindenütt zsú-
folt nézőtér előtt pörögtek a műsorok. 
A sokszor heves esőzés sem volt za-
varó, mert a színpadok és a nézőterek 
mindenütt fedve voltak. Napközben a 
zenekarok önálló koncertekkel szóra-
koztatták a közönséget. A nagyobb 
városokban a felvonulások és az utcai 
táncok segítették a tájékozódásban 
az érdeklődőket a várható program 
színvonaláról.
 Ilyen körülmények között lé-
pett a Muzsla együttes a fesztiválra 
készített versenyprogramjával a zsűri 
és a közönség elé. Valamennyien 
óriási feszültséggel léptek színpa-
dra, ami az egész műsor alatt hajtotta 
az együttest. Az előadás a zsűri és 
a közönség figyelmét egyaránt le-
kötötte. Néhány zsűri tag távcsövet is 
használt, a közönség pedig az olykor 
felzúgó tapsok között néma csendben 
adta át magát a műsor varázsának. 
Az utolsó pillanatokban már vastaps 
kísérte le az együttest a színpadról. A 
következő perceket már nem láthatta 

a nagyközönség. Kiszabadult a bu-
rokba zárt feszültség. Fiúk és lányok 
egymás nyakába borulva sírtak. Volt, 
aki a sarokba rogyott, és ott rázta a 
zokogás. Másokat rögtön a műsor 
után az otthon lévő szülők hívtak, de 
beszélgetésről nem igen lehetett szó, 
mert sírásba fulladt a próbálkozás.
Külső szemlélő csak azt láthatta 
volna, hogy minden táncos és zenész 
kisírt szemmel kószál, mint aki va-
lami óriási tragédiát szenvedett el, 
pedig „csak” ez egy katartikus élmény 
volt mindenki számára. A felfokozott 
érzelmi állapot csak hajnali négy óra 
felé csökkent annyira, hogy egyesek 
már le is tudtak feküdni.
 A napok teltek-múltak, míg 
elérkezett az eredményhirdetés. A 
csoportokat négy fő képviselte, egy-
enként szólították őket és adták át a 
részvételt igazoló okleveleket. Ezt a 
havasi kürtök szakították meg, ami 
azt jelezte, hogy a díjazott együttesek 
sora következik. Ekkor már csak négy 
együttes állt oklevél nélkül, köztük a 
magyarok… A tolmács ekkor már szo-
rongatta a képviselők kezét, mert biz-
tos volt, hogy díjazott lett a csoport. 
Aztán elhangzott a Muzsla neve is! Az 
unikális műsorért és a magas szakmai 
színvonalú előadásért a nemzetközi 
zsűri Arany Tarisznya díjjal jutalmaz-
ta az együttest.
 A díj nagy szakmai elismerés, 
különösen annak fényében, hogy 
2006-ban már Grand Prix díjjal jutal-
mazták az együttest. Más együttesek, 
akik díjat kaptak ezen a fesztiválon,  
az újabb megmérettetésen csak rész-
vételi emléklapot kaptak. Ez az első 
alkalom, hogy kétszer is díjaztak egy 
együttest.
 A fesztiválról fáradtan tért meg a 
csapat. Itthon könnyekkel telt szemek, 
élménybeszámolók, pihenés. Sokáig 
azonban nem lógnak szögön a csiz-
mák, mert itthon is helyt kell állni, a 
felkéréseknek eleget kell tenni.
 A munka folytatódik.

Ágoston László

Óriási sikert aratott a Muzsla Lengyelországban
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Nógrád megyei vadásznap
2014. szeptember 27-én

Az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi  
Szervezetének rendezésében

Vadászkürtös térzenéjével indul a nap

TERVEZETT PROGRAM: 10.00 órától a megyei vadászok  
zászlójának ünnepélyes behozatalával kezdődik a rendezvény hivatalos 
része. Ezután hangzanak el a köszöntők, majd a szarvasbika terítékre 

hozatala következik.

A Szent Hubertus-mise után az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád 
Megyei Területi Szervezete és a vadásztársaságok átadják kitüntetéseiket 
az arra érdemes tagoknak, ami után az új vadászok tesznek ünnepélyes 

fogadalmat.

Délután színpadi fellépésekkel folytatódik a program, fellép a Muzsla 
Néptáncegyüttes, a Nógrád Táncegyüttes, a Karida hastánccsoport, a Palóc 

Néptáncegyüttes, a Csillagtánc Tánccsoport, a Rozmaring Népdalkör.

KIÁLLÍTÁSOK, BEMUTATÓK:
Trófeakiállítás a Gaál István Turisztikai Fogadó épületében –  

A trófeakiállítást  Ignácz Magdolna festményei színesítik, amelyek a 
helyszínen meg is vásárolhatók!

Valaczkai Erzsébet festőművész tárlatát a Pásztói Múzeum emeletén 
láthatják az érdeklődők.

Ugyanitt fotó, valamint természetben található anyagokból készült  
kisplasztikák kiállítása is várja a látogatókat.

Vadétel főzőverseny, vadászkutya, terepjáró és íjászbemutató!
Kézművesek és vadászattal kapcsolatos árucikkek vására – egész nap!

A nap sztárvendége Fenyő Miklós,  
élőkoncertje 18.00 órakor kezdődik.

A napot Hubertus-party, azaz hajnalig tartó vadászbál zárja!

Kedves Vendégeink!

Vadászkamaránk ez évben Pásztón rendezi meg hagyományos megyei 
vadásznapját, 2014-ben már a 23. alkalommal. Az egész napos programon 
természetesen sok szeretettel várjuk azokat is, akik nem vadásznak, de a ter-
mészet, az erdő- és a vadgazdálkodás, a vadászat iránt érdeklődnek. Fontos, 
hogy minél többen megtudják, a vadászat, – a közvélekedéssel ellentétben, 
– nem a lövésről szól! Sok-sok munka, figyelem és fegyelem, a természetben
eltöltött órák, napok sokasága kell ahhoz, hogy egy-egy vad esetében ki 
lehessen mondani: golyóra érett.
A vadászok nagyon sokat dolgoznak azért, hogy szenvedélyüknek hódolhas-
sanak. Ismerkedjen munkánkkal, jöjjön el rendezvényünkre, hogy ízelítőt 
kapjon sokoldalú tevékenységünkből! Pásztói rendezvényünkről persze az 
sem távozik szép élmények nélkül, akit a gasztronómia, a színpadi előadá-
sok, a technikai eszközök, vagy éppen az alkotóművészet érdekel. 
Sok szeretettel várjuk, családjával, barátaival együtt!

Szabó László,
az OMVK Nógrád Megyei Területi Szervezetének elnöke

VÁRJUK A ROMKERTBEN, 2014. SZEPTEMBER 27-ÉN!

VADÁSZVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM
A PC MÉRNÖKIRODA KÉPZŐ, VIZSGASZERVEZŐ,  

SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.  
a vadászvizsgát megelőző tanfolyami képzést indít.

A jelentkezés feltétele: 17. életév betöltése. 
Képzés időtartama: 70 óra elmélet; 30 óra gyakorlat. 

A képzés díja: 121.000,- Ft (Részletfizetés lehetséges.)

Konzultációk: a képzés napjai igény szerint, a tanfolyami hallgatók 
kérése alapján. Képzési helyszínek: elméleti oktatás: Gyöngyös, Gyömrő, 

Szécsény. Gyakorlati oktatás: Ipolymenti Gazdák Földtulajdonosi  
Közössége, Szécsény vadászterülete. Gyakorló lövészet a szügyi lőtéren.

„Igazolás a képzésről” kiadásának feltételei:  
• az elméleti foglakozások legalább 80 %-án (56 óra) való igazolt részvétel;  

• a 30 óra gyakorlati foglakozáson való igazolt részvétel;  
• a tanfolyami díj kifizetése.  

A képzésre a jelentkezési lap kitöltésével,  
vagy a honlapon történő online regisztrációval jelentkezhet.  

A részletekről a tanfolyamkezdés előtt levélben tájékoztatjuk.

Szécsényi iroda:  
Puszta Andrea, képzési referens, 3170 Szécsény, Király u. 1458/2 Hrsz. 

E-mail: admin@pcmernokiroda.hu; Tel.: +36 30 257 86 76 
 

Gyöngyösi iroda:  
Sütő Erzsébet, irodavezető, 3200 Gyöngyös, Mérges u. 15. fsz. 4.
E-mail: info.heves@pcmernokiroda.hu; Tel.: +36 30 377 84 04

Honlapok: www.pcmernokiroda.hu; www.vadasztanfolyamok.hu
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Az ajánlat 2014. augusztus 25-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az akciós havi díj 2014. december 31-ig érvényes. Az előfizetői jogviszony határozott 
időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott 
idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

14
09

11
-A

Az Invitellel szilveszterig 
lazíthatsz
Tévé, internet, telefon együtt – akciósan
Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást
együtt tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az év végéig csupán 1999 Ft a havi díj! Januártól a csomaghoz tartozó havi díjak 
lépnek érvénybe.
A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Pont: Pásztó, Fő út 54.
Értékesítőnk: Barnáné Czvengros Erika Tel.: +36 20 216 1571

Havi
1999 Ft

év végéig 

IN_33012401_Oszi_kampany_Paszto_180x255.indd   1 8/4/14   10:20 AM
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BARNAMEZŐS  
TELEPHELYFEJLESZTÉS 
PÁSZTÓN UNIÓS  
TÁMOGATÁSSAL 

Az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programja kere-
tében a dunakeszi székhelyű SYBA Napvédelem Kft. felújította pásztói 
telephelyét, az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott több mint 
47 millió Ft támogatással. A projekt eredményeként megvalósult a telep-
hely épületeinek részbeni felújítása, szociális blokk kiépítése, őrző-védő 
berendezések, biobrikett gépsor és kiszolgáló gépsor beszerzése. A bar-
namezős beruházás keretében korszerűsített telephelyen meglévő áry-
nyékolástechnikai tevékenységének bővítése mellett, új tevékenységként 
agro-brikett gyártásba is belekezd a cég.

A közel 95 millió Ft összköltségvetésű pályázat keretében felújított telephely 
bizonyos épületei alkalmassá váltak arra, hogy a Kft raktározhassa a termé-
keit, illetve lehetőség lesz lemezhajlító, és présgépek elhelyezésére. Így a 
fejlesztés révén a cég árnyékolástechnikai tevékenységét tudják bővíteni. 
 
A Syba Napvédelem Kft ez idáig kizárólag az építőiparban tevékenykedett. 
A pályázattal lehetősége nyílt a cégnek egy teljesen új –és sokkal kiszámítha-
tóbb- tevékenység felvételére. Az agro-brikett gyártásához a megújult telep-
helyen 4 fő munkavállalót terveznek alkalmazásba venni. Az agro-brikettet 
környezetbarát módon, a település környékéről származó szénából, és szal-
mából fogják gyártani. A gépek meghajtását a pályázat keretein belül megva-
lósított napelem rendszer biztosítja. A projekt keretében beszerzett brikettáló 
gép lehetőséget kínál arra, hogy a környéken fellelhető mező- és erdőgazda-
sági hulladékokból is előállíthassanak tüzelőanyagot, amelyet a környéken 
lehet értékesíteni, így mind a gyártáskor, mind pedig az értékesítéskor csak 
minimálisan terheli a terméket a szállítás okozta környezetkárosítás. Mivel 
hosszútávon a fellelhető alapanyagokban komoly potenciál van, a beruházást 
oly módon valósították meg, hogy mind a brikettáló kapacitás, mind az ahhoz 
szükséges napelem felület bővíthető legyen. A cég bízik abban, hogy olyan 
sikeres lesz az új tevékenységük, hogy rövid időn belül meg is kell valósíta-
niuk a tervezett bővítéseket.

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

Értesítjük Nógrád megye, azon belül Pásztó és vonzáskörzete Tisztelt 
lakosságát, hogy a Margit Kórház Pásztó 2014. szeptember 1-től nem 

végez emlődiagnosztikai, mammográfiás vizsgálatokat.

Intézményünk a megjelent legutóbbi rendelet alapján jelenleg nem felel 
meg sem a szűrés, sem a klinikai emlődiagnosztikai tevékenység  

végzéséhez szükséges szakmai, személyi és tárgyi minimum feltételeknek. 
Kórházunkban nincs aktív betegellátás, így sebészeti osztály, onkológia 

team sem. A kórház fő profilja a járóbeteg szakellátás, a kiemelt  
mozgásszervi rehabilitáció valamint a krónikus fekvőbeteg ellátás. A tárgyi 
feltételek biztosítása (digitális mammográf, minőségbiztosításhoz szükséges 
eszközök), illetve team kialakítása, a mintavételi lehetőségek vezérlésének 

és kivitelezésének a rendelet szerinti végzése nem megoldható.
Az emlőszűrés feltételei ezáltal intézményünkben nem állnak rendelkezésre, 

orvos-szakmai szempontból a vizsgálat nem végezhető. 

Pásztótól 30 km-re a Szent Lázár Megyei Kórházban Komplex  
emlődiagnosztikai centrum működik, mely a személyi és tárgyi minimum 

feltételeknek is megfelel.

Kérjük szíves megértésüket!

Pásztó, 2014. szeptember

Üdvözlettel,
Kórházvezetés

 A boszorkányok varázsereje
 
 Nagyapám ötévesen még nem tudott beszélni. 
Valahogy nem úgy sikerült számára addig az élet. 
Bármivel is próbálkoztak nála a cél érdekében, ő 
csak nézett némán. Úgy esett egy napon, hogy egye-
dül maradt a házban. Tette, amivel a korabeli gyere-
kek elütötték az időt akkoriban. Egyszer csak arra 
figyelt fel, hogy a környék rettegett boszorkánya, 
Panka áll a ház nyitva hagyott ajtajában.
 Senki nem látta jó szemmel ezt a sátánfajza-
tot, mert ha egy tyúkra csak ránézett, az rögtön 
elhevert. Az ijedtségtől szájtátva megmerevedett 
gyerekkel mit sem törődött, hiszen még beszélni 
sem tudott. A kamrába sétált, az ott sorban csün-
gő gomolyasajtok közül leakasztotta a legszebbet, 
majd zsákmányával elégedetten odébbállt.
 Mikor a család haza érkezett, a rémült gyerek 
hebegve-habogva mesélni kezdte a szörnyű tettet. 
Először senki nem értette, hogy mit akar. Mígnem 
rendes szavak törtek elő a szájából. A Panka ál-
tal okozott mély lelki megrázkódtatás szabadjára 
engedte benne az értelmes beszéd végtelen árját, 
amit aztán folyamatosan gyakorolt, egészen a sí-
rig. Nagyapánk nem volt egy különösebben is-
kolázott ember, de a bölcsességeinek, amelyeket 
hangoztatott élete folyamán, különösebb cáfolatát 
soha nem hallottam. Bizonyítva ezzel is azt, hogy 
létünk nagy igazságait nem feltétlenül az iskolá-
ban tanulja meg a földi halandó, hanem sokkal 
inkább az átélt tapasztalatok által.

 Lityi lötyögős bársonynadrágja

 Minden muzslai embernek volt egy beceneve. 
Az ott élő közösségen belül nem is emlegették, 
szólították egymást másképpen. Egy Lityi nevű 
muzslai, a helybéli és akkori szokásokhoz híven, a 
kezéről minden szennyeződést a nadrágjába törölt. 
Természetesen a kordivatnak megfelelően vastag, 
meleg és jó nedvszívó bársonynadrágot hordott.
 Több nadrágja azokban az időkben nem sok 
embernek volt. Lityi is mindig csak azt az egyet 
hordta és kente. A gyakori mosásnak nem lévén 
a híve, túl sűrűn nem is vette le. A felsorolt körül-
mények pedig azt eredményezték, hogy a bársony-
nadrág egy idő után úgy teleszívta magát zsírral, 
piszokkal és nedvességgel, hogy a saját súlyánál 
fogva erősebben hatott rá a gravitáció, mint gaz-
dája vékony derekának fenntartó hatása.
 A kövérre és rusnyára hízott ruhadarabot csak 
folyamatos rángatással lehetett meggátolni abban, 
hogy ne a talajszint felé vegye az irányt, és vise-
lője vézna testén maradjon. Így esett, hogy Lityi 
a rakoncátlanul rajta lötyögő bársonynadrágjáról 
kapta becenevét a muzslaiaktól.
 
 A róka ára

 Tőkei nagyapámék hárman voltak testvérek. 
Ő a legfiatalabb, Sándor. József a legidősebb, aki
még fiatalon kivándorolt Amerikába. Róla egye-
bet nem is hallottam. A középső fiú pedig János,

aki erdész lett. Már gyerekkorában is jó vadásznak 
számított.
 Édesanyjuk, Miskei Teréz a köszvényes lába 
miatt ősztől tavaszig csak feküdt az ágyon, és onnét 
irányította a családot. Amikor elfogyott minden a 
háznál, szólt János fiának, hogy fogja a puskát, lő-
jön le egy macskát, nyúzza meg, és tegye a füstre. 
Füstölés után vigye a macskát egy Szemház nevű 
helyre, ott lógassa le valamelyik fáról, és a pus-
kával álljon lesben, míg arra nem jön egy róka. A 
nyúzott, füstölt macska csábító illatára hamarosan 
elő is keveredett mindig egy nem eléggé óvatos ra-
vaszdi koma. Az ifjú Jánosnak soha nem remegett 
a keze, amikor meghúzta a ravaszt. Számtalanszor 
vihette haza büszkén az elejtett zsákmányt.
 A róka bőrét aztán szépen lepucolták, bundá-
ját fényesre tisztították és elvitték Pásztóra a zsidó-
hoz, aki azt mindig meg is vette. Egy róka árából 
jutott bőven ételre, ruhára, sőt, még tartalékra is.

Pászti Szabó Zoltán: Muzslai történetek II:
Nagyapám, id. Tőkei Sándor  

és keresztapám, ifj. Tőkei Sándor történeteinek nyomán.
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 „Kolléga úr, ha fel akar men-
ni a Javorca-kápolnához, akkor a 
kulcsot a nemzeti parki őrháznál 
kaphatja meg.” Ezt a jó taná csot 
Tolmin város múzeumában kap-
tam, ahol feltarisznyáltak jó né-
hány térképpel és prospektussal, 
mely a környék világháborús em-
lékeit mutatja be.

 Tolmin külvárosa Locse. Itt ta-
láljuk a 30. Osztrák-Magyar Gya-
logezred gondozott temetőjét, mely 
1916-ban létesült. A Vodel és a Karn 
hegyek birtoklásáért dúló csatában el-
esett 3300 katonát temették itt el. A 
sírkövek döntő többsége névtelen. A 
névvel ellátott sírköveket, mint pél-
dául Rózsaruki Antal honvédét, már a 
háború után a családok állíttatták.
 Igazi havasi réten keresztül vezet 
az út az őrházhoz, ahol aláírás elle-
nében kiadják a kulcsot, majd három 
órányi gyaloglással, erdei úton kapta-
tunk fel a már magashegyi környezet-
ben épült Javorca kápolnához. Szinte 

felfoghatatlan, hogy a ma jó erőben 
lévő turistákat is komolyan próbára 
tevő úton annak idején 20-30 kilós 
terheket kellett cipelni a katonáknak.
 A kő alapra fából emelt építményt 
Regmigius Geyling és Jablonsky Géza 
mérnökök tervezték, és a 16. Osztrák-
Magyar Hadsereg katonái építették 
fel 1916-ban. A gyűjtést márciusban 
kezdték és novemberre már állt is az 
elesettek emlékére emelt kápolna.
 Külső falait a monarchia orszá-
gainak címerei díszítik. Belül fatáb-
lák sorakoznak a hősök neveivel, 
amelyek 90 százaléka egyértelműen 
magyar név. 
 A kápolna tőszomszédságában 
egykori olasz betonerődök állnak. A 
felszínen csak a bejárat és néhány lő-
állás látható. A mélyben viszont egy 
labirintusszerű kétszintes katakom-
barendszer rejlik, melybe 50 katonát 
is el tudtak helyezni. A pincerendszer 
nyirkos volt, penészes, mindenütt 
csöpögött a víz, de legalább menedé-
ket nyújtott.

Javorca kápolna

Zúg az Isonzó II.

Építészet hónapja
A hagyományokhoz híven a Nógrád Megyei Építészkamara idén októberben 
az Építészet Hónapja alkalmából rendezi meg szakmai előadásait és mutatja 
be a Nógrád megyei tervező építészek munkáit.
Városunkban a megnyitó rendezvényre 2014. október 09-én (csütörtök) 16.00 
órakor kerül sor, a Pásztói Múzeum épület (földszinti) előadó termében. 
Tervezett előadások:
1.  Köszöntő – Kenyeres István a nógrádi építész kamara elnöke.
2. Merre tart a kisvárosok építészete Észak-Magyarországon. Előadók: 
Bodonyi Csaba DLA; Széchenyi- és Ybl-díjas építész, Tokaj város volt fő-
építésze, Rudolf Mihály DLA, Ybl-díjas építész, a BAZ Megyei Építész Ka-
mara elnöke.
3. Pásztó Város Önkormányzatát érintő főbb fejlesztési feladatok a követke-
ző öt év során. Előadó: Malomhegyi Lajos, városi főmérnök.
4. Pásztó város és környéke természeti értékei, diavetítéssel. Előadó: sr. 
Hír János, a múzeum igazgatója. (A rendezvény tervezett időtartama 90-95 
perc.)
Az előadások után a Nógrád megyei építészek munkáit bemutató tablók a 
Teleki László Városi Művelődési Központ kiállító-helyiségében tekinthetők 
meg október hónap végéig. Valamennyi érdeklődőt szeretettel várjuk, az elő-
adáson illetve a kiállításon. A belépés díjtalan!
A rendezvényt szervezők nevében:

Berdár József, a Nógrád Megyei Építész Kamara elnökségének tagja

Országos szenior sakkbajnokság
 Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata volt az ötlet- és 
házigazdája a „Magyarországi önkormányzatok együttműködési keret-
megállapodása a helyi és or szá gos szintű idősügyi helyzet javításáért” 
című alapdokumentum egyik elemét jelentő szenior sakkbajnokság meg-
rendezésének.

 A döntőben a megyei (első három helyezett) és a városi (első helyezett) 
elődöntőkön jól szerepelt szeniorok (60 év felettiek) indulhattak. Nógrád me-
gyét két pásztói és egy Pásztóról elszármazott sakkozó képviselte. Vaj da Albert, 
mint a megyei elődöntő második helyezettje és Adorján László, mint a legjobb 
eredményt elért városi elődöntős vett részt a küzdelmekben. A kilenc fordulós, 
svájci rendszerben lebonyolított 2x20 perces rapid (plusz két-két másodperc 
bónuszidő lépésenként) játékidejű versenyen 58-an indultak.
 
 A díjazottak: 
1. Szabolcsi János, Budapest; 
2. Poór Sándor Budapest; 
3. Schlahetka Gáspár, Budapest,
4. Holczl Attila Szekszárd; 
5. Tornai Imre Budapest; 
 
 Vajda Albert balszerencsésen versenyzett, hiszen az utolsó fordulóban  mi-
nőségelőnyös partiban tisztet nézett el, így 5,5 ponttal a 16. helyen zárt az erős 
mezőnyben. Ha nyer, akkor a 4. helyen végzett volna! Adorján László 2 pontot 
szerzett, amellyel az 54. helyet szerezte meg, az ő partijaiban is legalább még 
plusz 2 pont benne volt.
 
 Az országos szenior sakkbajnokságon a rendezők biztosították a díjakat, a 
szállást és az étkezést, míg a nevezési díjakat az önkormányzatok állták. Dicsé-
ret illeti Pásztó Város Önkormányzatát és polgármesterét, hogy a megyénkben 
egyedüliként támogatták ezt a nemes kezdeményezést! Reméljük, hogy a jö-
vőre újra megrendezésre kerülő szenior sakkbajnokság döntőjében már a több 
nógrádi város is képviseltetni fogja magát.

Tódor Sándor

OTP 
Lakástakarékkal 
könnyebben 
megvalósíthatja 
álmait!

Magas 
hozammal 
és állami 
támogatással

EBKM:
14,38%*

*A 14,38% EBKM állami támogatással, 50%-os számlanyitási díjkedvezmény mellett, 4 éves Hozam Plusz 
szerződéssel (45 havi betét-elhelyezéssel) havi 20 ezer forint betétbefizetés esetén érhető el (EBKM állami 
támogatás nélkül 1,98%). A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A részletes feltételek 
megtalálhatók a bankfiókokban és a honlapon közzétett Általános Szerződési Feltételekben és a Hirdetményekben. 
Az OTP Lakástakarék Zrt. megbízásából az OTP Bank Nyrt. jár el.

Számlanyitási akcióink részleteiről, illetve további termékajánlatainkról érdeklődjön ügyintézőnknél.
Részletek: www.otplakastakarek.hu � 06 1 366 6888

6. Prantner János Jr. Decs; 
7. Bernei András, Budapest; 
8. Krizsány László Sr. Budapest; 
9. Palla György, Veszprém; 
10. Nagy Miklós Budapest.
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Szüreti felvonulás, szökőkútavatással
 Megkegyelmezett az Úr a pász-
tói szüreti felvonulásnak: szeptem-
ber 14-én délutánra elállt az eső, a 
résztvevők, az óvodásoktól a nyugdí-
jasokig, zavartalanul élvezhették a 
rendezvény örömeit.

 A szüreti felvonulás – kimondani is 
sok – már a harmincadik volt, Szőlő- és 
Borünnep néven pedig tizedik alkalom-
mal tartotta meg a rendezvényt a város. 
A kisbíró dobszavára összegyűlők az 
elmúlt időszak eseményeiről humorral 
fűszerezve hallhattak; akiknek a neve 
említésre is került, azok sem haragud-
hattak a görbe tükör miatt. A lovasok és 
fogatok mellett szokás szerint felvonul-
tak hagyományőrzők és maskarások is.
 A Rajeczky Benjamin Zeneiskola 
előtt a menet a szokottnál is hosszabb 
időre állt meg: a rendezvényen egy koc-
cintással felavatták ifj. Szabó István 
szobrászművész Táncoló lányok című 
kompozíciója mellett a szökőkutat. Sisák 
Imre, Pásztó polgármestere köszönetet 
mondott azoknak, akik a szökőkút kivi-
telezését munkájukkal, vagy pénzzel tá-
mogatták. Név szerint említette Fekete 
Csaba, Patvaros József, Bengyik Csaba, 
Hepp Ferenc és Bakonyi Péter vállalko-
zókat és munkatársaikat. 
 A kivitelezők közül Szklenár Lász-
lót, a VGKN Kft. dolgozóját említette, a 
közmunkások közül Szegi Zoltánt, Lőrik 
Andrást, Baranyi Gézát. A szökőkút 
gépészeti munkáit a zuglói Kerex Uszo-
datechnika készítette, az építészet a 
Stone Gránit, Dani Zoltán vállalkozó 

munkáját dicséri. Üzemeltető: Cza-
bafy László, a VGKN Kft. igazgató-
helyettese.
 A csaknem kétórás felvonulás 
után, a romkertben felállított színpa-
don folytatódott a rendezvény. Először 
Becsó Zsolt országgyűlési képviselő, a 
megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a 
jelenlévőket. Kifejtette, hogy a Pásztó 
középkori felvirágzását a szőlészetnek 
és a borászatnak köszönhette, aminek 
emlékét valóságos gótikus pincerend-
szer őrzi a város alatt. Egyben reményét 
fejezte ki, hogy egyszer még hason-
lóképpen felvirágzik a szőlőművelés a 
város határában, talán egyszer ezek a 
régi pincék is újra megtelnek.
 Sisák Imre polgármester elmondta, 
hogy a délelőtti szentmisén megáldott 
borral koccintanak majd a színpadon 
a jelenlévők egészségére. Reményét 
fejezte ki, csatlakozva Becsó Zsolt 
gondolataihoz, hogy a városban meg-
kezdett munkák és fejlesztések tovább 
folytatódhatnak a jövőben is, Pásztó 
további felvirágzását eredményezve.
 Köszöntötte egyúttal a jelenlévő 
csécseieket: hagyomány már, hogy a 
pásztói Szőlő és Borünnepre meghívják 
valamelyik közeli település lakóit is. A 
színpadon felléptek csécsei és sámson-
házi hagyományőrzők, táncosok, hall-
hatott a nagyérdemű közönség több ze-
nei produkciót, közöttük a sztárvendég, 
Vastag Csaba koncertjét is. Közben 
borkóstoló, kézműves termékek vására, 
játszóház is várta az érdeklődőket.

Fotó: Faragó Zoltán
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„Hiszek Magyarország feltámadásában”
 Pásztó önkormányzata, a Ma-
gyarok Világszövetsége és a Rákóczi 
Szövetség helyi szervezete hatalmas 
tömeg részvétele mellett adta át 
szeptember 20-án a Kishegyen álló 
új emlékművet, a Magyar Össze-
tartozás Fogadalmi Helyét. A ren-
dezvényre eljöttek és lakóhelyükről 
földet is hoztak az elszakított ország-
részekben élő magyar testvéreink.

 A Himnusz és a Székely Himnusz 
elhangzása után a megjelenteket Boty-
tyán Zoltán, a Magyarok Világszövet-
ségének Kárpát-medencei alelnöke 
köszöntötte, visszaemlékezve a foga-
dalmi hely megvalósításának hosszú 
történetére és azokra, akik tettek érte 
valamit. Kiemelte Illés Rudolf, Sándor 
István, a már elhunyt dr. Katona Sán-
dor, Kecskés Miklós szerepét. Utóbbi 
a kettős kereszt állítása céljából meg-
kereste volt főiskolai csoporttársát, 
Babály Lászlót, aki kérését meghall-
gatva a városnak adományozta a Szé-
kelyföldön faragott jelképet.
 Bottyán Zoltán felidézte gyer-
mekkorát is, amelyet a Kelet-Ma-
gyarországtól elszakított, ma romá-
niai Szatmárnémetiben töltött, ahol a 
lefejezett Kölcsey szobor előtt jártak 
templomba. A Himnusz költőjének 
emlékművén fő művének aranybetűit 
vastag, fekete festékkel mázolták át. 
 Ezután köszönetet mondott a 
Rákóczi Szövetségnek azért, hogy tá-
mogatásainak köszönhetően a pásztói 
gyerekek egy-egy csoportja március 
15-ét már évek óta valamelyik elsza-
kított országrészben ünnepelhette. Itt 
tapasztalatokat szerezhettek, ismeret-
ségeket is köthettek.
 Sisák Imre, Pásztó polgármestere, 
a rendezvény fővédnöke köszöntőjét 
azzal kezdte: egy ember már életét 
adta a fogadalmi helyért vérével áztat-
ta földjét. A korábbra tervezett átadás 
azért maradt el, mert Gortva János 
villanyszerelő mester, az emlékmű 
megvalósításának egyik támogató-
ja, a rendezvény előkészítése során a 
helyszínen elhunyt. A jelenlévők egy 
perces néma felállással tisztelegtek 
emléke előtt.
 A polgármester úr szólt ezután 
az egyik avatandó szimbólumról, a 

turulról, ami a bátorság a hűség és az 
állhatatosság jelképe és a millenniumi 
emlékműről, amelyen Szent István 
királyunk országát a Boldogságos 
Szűz Mária oltalmába ajánlja. A ket-
tő pedig, mennyei patrónusunk segít-
sége és a bátorság a magyar össze-
tartozás megvalósításának alapja is. 
Pásztó önkormányzata már a trianoni 
diktátum évfordulójának a Nemzeti 
Összetartozás Napjává való nyilvání-
tása előtt rendeletbe iktatta, hogy az 
ország megcsonkításáról megemléke-
zik az önkormányzat. Azok a nemze-
tek, amelyeknek nincsenek jelképeik, 
most kétségbeesetten keresik azokat. 
Nekünk, magyaroknak sok van, mégis 
azért kell küzdenünk, hogy ezek meg 
is maradjanak
 – Szembe kell szállnunk azokkal, 
akik már a piros-fehér-zöld nemze-
ti színt is magyarkodásnak tartják 
– mondta. – A kettős kereszt és a turul 
azt üzeni magyar testvéreinknek, hogy 
bízzatok Istenben, legyetek bátrak, 
állhatatosak!
 Végül reményét fejezte ki, hogy 
minél többen eljönnek Pásztóra, a fo-
gadalmi helyre.
 Ezután Patrubány Miklós, a Ma-
gyarok Világszövetségének elnöke 
mondott beszédet, reményét fejezve 
ki, hogy az emlékhelynek köszönhe-
tően nemzetünk egyik kiemelkedő za-
rándokhelye lesz Pásztó.

 – Ez a hely azért lett fogadalmi 
hely, mert megálmodói felismerték, 
hogy a magyar nemzet összetartozásá-
nak megvalósítása élet és halál kérdése 
– fogalmazott az elnök. – A nemzeti 
összetartozást nem lehet deklarációkkal 
és megemlékezésekkel a maga súlyán 
kezelni, hiszen drámai például népünk 
lélekszámának apadása!
 Szólt ezután arról, hogy most 
különösen fontos lenne a kiállás a 
kárpátaljai magyarságért, hogy otta-
ni nemzettestvéreinket ne vigyék 
ágyútölteléknek egy olyan háborúba, 
amelyhez semmi közük, egy olyan 
ország oldalán, ami soha, semmit nem 
tett értük.
 Végül a legfontosabb kérésnek 
adott hangot: szülessenek magyar 
gyerekek! Például az ormánsági, vagy 
a kalotaszegi egykézés miatt egész táj-
egységek magyar népessége fogyott 
el napjainkra, ezt pedig létérdek lenne 
megváltoztatni!
 Patrubány Miklós posztumusz ki-
tüntetést adott át a helyszínen elhunyt 
Gortva János családjának.
 Becsó Zsolt, a térség országgyűlé-
si képviselője, Pásztó szülötte köszön-
tőjében elmondta: a megyei közgyűlés 
egyik fontos feladata a helyi identitás 
erősítése.
 – A nagy művek kitartásból szü-
letnek – mondta. – A Magyar Össze-
tartozás Fogadalmi Emlékhelyén én is 

megfogadom, hogy legjobb tudásom 
szerint azért fogok dolgozni, hogy 
magyarok élete jobb legyen, határo-
kon innen és határokon túl is!
 A rendezvény a kettős kereszt, 
illetve a turulszobor felszentelésével, 
megáldásával folytatódott. Dr. Varga 
Lajos, a Váci Egyházmegye segédpüs-
pöke, Szabó András evangélikus espe-
res és Pádár Zoltán református tiszte-
letes mondott imát az emlékhelyen.
 Ezután Papp-Váry Elemérné 
Sziklay Szeréna Magyar Hiszekegy 
című, a trianoni ország csonkítás után 
írt művének elmondásával tettek fo-
gadalmat a jelenlévők. A Mátra és a 
Cserhát között festői helyen elnyúló 
Zagyva-völgy felett ott visszhang-
zottak a költőnő sorai: „Hiszek egy 
Istenben, hiszek egy hazában:/ Hiszek 
egy isteni örök igazságban,/ Hiszek 
Magyarország feltámadásában!”
 Ezután Koltai László, a szobor 
alkotója osztotta meg gondolatait a 
jelenlévőkkel, majd az elszakított or-
szágrészek képviselői a kettős kereszt 
alatt kialakított hármas halmon földet 
és emléktáblát helyeztek el. Erdély, a 
Dél-, a Mura-, az Őr- és a Felvidék 
mellett több, a magyarság szempont-
jából fontos nemzeti emlékhelyről 
is hoztak Pásztóra egy-két maroknyi 
földet, ami most már a hármas halmot 
gyarapítva jelképezi nemzeti összetar-
tozásunkat.                                   F. Z.

Sisák Imre polgármester köszöntője Dr. Varga Lajos püspök atya megáldja az emlékművet

Patrubány Miklós Erdélyből kolozsvári földet hozott a hármashalomraA résztvevők egy része – Fotó: Faragó Zoltán


