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Pásztói

Karácsony
Kézműves vásár és zenés kulturális programok várják majd az igazi, utcai karácsonyi hangulatot átélni vágyókat Pásztón december 20–24. között.
Pásztón gyártott LED-fákkal kap új, a korábbi
években nem tapasztalt karácsonyi hangulatot a
város. Nem volt még példa arra a Mátra nyugati kapujának is nevezett városban, hogy „utcára
vigyék a karácsonyt”, idén ez megtörténik: december 20–24. között a zeneiskola előtti és mögötti területen kézműves vásár, esténként pedig
zenés kulturális programok várják majd az érdeklődőket. A Hasznoson és Mátrakeresztesen
élők is feldíszített karácsonyi fának örülhetnek
majd. Minderről Prezenszki Piroska, a Teleki
László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
igazgatója tájékoztatta lapunkat. Elmondta,
hogy a gyerekeket is bevonják a készülődésbe.
Az óvodák és általános iskolák csoportjai, osztályai részére karácsonyfa-díszítő versenyt rendeznek, amely szintén egy újdonság a programok között. A csapatok egy-egy földlabdás

fenyőfát kapnak, amelyet a helyszínen, kézzel
készített díszeikkel öltöztetnek fel. A fákat kiállítják majd a nagy városi karácsonyfa közelében, a szökőkút körül. Az eredményhirdetést
a december 20–24. közötti időszakban tartják
majd a Pásztói Karácsony programjai között.
A négy nap során helyi és környékbeli tehetségek lépnek majd színpadra: a város óvodásai,
a salgótarjáni Advent Kamarakórus, a mátrakeresztesi Bognár Barbara, Dudás András harmonikás és csapata, a művészeti iskola tanárai,
növendékei és az ez alkalomra újjáalakult kamarakórus. A Pásztói Karácsony sztárvendége
Horváth Charlie lesz. Kapcsolódó programként
ént
a Turisztikai Fogadó épületében „Harminc éve
város újra Pásztó” munkacímmel fotókiállítást
tást
szervez a Pásztói Múzeum, amelynek megnyinyitóját szintén ebben a négy napban tartják majd.
ajd.

„Ne feledd, hogy vannak még,
Éhes, kicsi gyerekek.
Oszd meg velük falatodat,
Neked is jut, marad is.
Szeretettel megosztva finomabb a falat is!”
E gondolat jegyében civil karácsonyi gyűjtést szervezünk a pásztói gyermekek karácsonyának szebbé varázsolásához. Kérjük,
ha teheti, támogassa célunkat!
Amit kérünk:
– tartós, hűtést nem igénylő sütemények,
gyümölcs, édesség
– jó állapotú használt könyvek, játékok
– jó állapotú használt ruhanemű
Szeretettel várunk minden segítő kezet,
adományt!
A gyűjtési időszak:
2014. december 14. (ezüstvasárnap) és
2014. december 23. között
A gyűjtés ideje:
Minden nap 9 és 11, illetve 16 és 17 óra között
A gyűjtés helye:
Idősek Otthona tanácskozóterem,
Pásztó, Sport utca 4–6.
További információ:
06/70/37-86-106

BOLTOK, AMELYEK A PÁSZTÓI KARÁCSONY IDEJE ALATT TOVÁBB TARTANAK NYITVA:
A:
−
−
−
−
−
−

Lakásfelszerelési Bolt, Pásztó, Fő út 48
Nyúlcipő és Divatáru Bolt, Pásztó, Fő út 48.
Princess Trend Divatáru, Pásztó, Fő út 38.
Fodrászkellékes Bolt, Pásztó, Fő út 38.
Munkaruházati és Divatáru Bolt, Pásztó, Fő út 32.
Orange Divat, Pásztó, Fő út 45.
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− Mix Divat, Pásztó, Fő út 45.
− Inspectio-Trade Kft. (Szilágyiné Ági),
Pásztó, Fő út 51.
− Kézműves Csodák Boltja, Pásztó, Fő út 57.
− Gigabyte Számítástechnikai Szaküzlet,
Pásztó, Fő út 65.
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Pásztó Anno

Unásig ismerjük a történetet: 1407. április 266án Zsigmond király városi kiváltságlevelet
et
adományozott Pásztónak. Erre méltán vaagyunk büszkék. Kár, hogy erről a korról nem
m
maradtak fent képek.
Aztán ez a dicsőség elmúlt.
Mi pedig főként képek alapján emlékezünk. Ezért szeretjük a régi pásztói fotográfust a Kodak tábla
alatt, akit talán még mi
is ismertünk, de szüleink
mindenképpen.
Meg az öreg Fiat Topolinót, ami Pásztónak ugyanolyan látványossága volt, mint
nt a Korona Szálloda utcára
terített asztalai. Jó nézni a régi fotókat
fotókat, és végiggondol
végiggondolni, mi állt ott egykoron, és mi van ott ma. A régi városháza például ma zeneiskola, de nem is sorolom. Keresse
az emlékeket és az ismert épületeket, személyeket mindenki önmaga azon a kiállításon, amit 2014. december
20-án nyit meg a Pásztói Múzeum a Turisztikai Fogadóban. Idén ugyanis szinte említés nélkül elmúlt egy évforduló, az, hogy 30 éve lett újra város az a Pásztó, amit
mi is ismerünk, és amit már saját emlékeink okán szere-

2014-12_Pasztoi hirlap_csg.indd 2

tünk. Mert itt játszottunk, tanultunk, dolgoztunk, szerettünk. Itt értek minket csalódások és itt reménykedtünk,
–reménykedünk –, hogy minden jóra fordul. Mert itt vagyunk otthon. Ezért szeretjük a régi fotókat is, mert az
otthonunkról készültek, és a szervezők reményei szerint szeretni fogjuk ezt a fotókiállítást is, ahol nem csak
a város fotóit állítják ki, hanem azokat is, amelyek Pásztót, ha sok-sok idő után, de ismét várossá tették.
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A tavasz elhozhatja a pásztói közmunka megújulását

VAN KIÚT A KÁOSZBÓL
A mai Magyarországon az évek óta folyó közmunkaprogram a munkanélküliség és a segélyezés csökkentésének az egyik meghatározó eszköze. Pásztón is élnek a lehetőséggel, azonban eddig itt nem volt jellemző az értékteremtés közmunka címén. Pedig
számos példa van erre a környező településeken: gazdaságok üzemelnek, utakat, járdákat építenek. A gyönyörű kisváros tekintetében mégis a káosz a legmegfelelőbb kifejezés, amellyel jellemezhetjük a rendszert. Van viszont egy jó hírünk az itt élőknek:
készül a megoldás, a tavasz elhozhatja a megújulást.
– Van már két íróasztalunk, van számítógépünk
és elkezdtük a kompetencia-teszteket elvégeztetni a jelenlegi közmunkásokkal. Ennek a lényege, hogy akik eddig bekerültek a rendszerbe,
egy tesztlap kitöltésével jelezhetik, hogy miben
dolgoznának szívesen, milyen munkatapasztalataik vannak – mutatja Sándor István a régi gyermekorvosi rendelő épületében.

Csempézett falak, omladozó vakolat, beázó
tető – ez a látvány fogad, de István megnyugtat, volt ennél rosszabb is: eddig még ilyen helye
sem volt a közmunkaprogramnak Pásztón. Mert
kell egy hely, ahol a szervezés zajlik, a környező
városok példája is jól mutatja ezt, van, ahol önkormányzati céget hoztak létre a több száz fős
közmunkaprogram irányítására.
A tavaszi program indulására teljesen átalakítják Pásztón a közmunkát. István, aki Mátraverebélyben már sikerre vitt néhány közmunkásokkal kapcsolatos projektet, időt és energiát
nem sajnálva állította össze az új pásztói közmunkamodellt. Ez merőben különbözik a városban eddig tapasztalttól. Ugye nem kell részleteznem? Sokan csak pár órát tartózkodtak a
munkahelyen, aztán egyszerűen eltűntek. Azok
a csoportok, akik elvégezték a rájuk bízott feladatot, joggal tették szóvá, hogy máshol miért
megengedett ez a lazaság? A munkamorál az év
végére egyre rosszabb lett.
Kétszázötven embert alkalmazott így az önkormányzat 2014-ben, jövőre ezt a számot 350-re
fogják emelni. De nem azért, hogy százzal többen „lóghassák el a napot”, hanem azért, mert
komoly feladatok várnak rájuk.
– Nagy ez a létszám, ezért létre kell hozni egy
külön csapatot, amely irányítja majd őket. Ez a
húszfős koordináció lesz majd előreláthatóan itt,
ebben az épületben – avat be István. Addigra kicsit rendbe rakják az ingatlant, ezzel megmentve az épületet az enyészettől. István a terv részle-
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teit is ismerteti: a projektlábak már elkészültek,
az ütemterv is, hamarosan a költségvetést dolgozzák ki. A Start mintaprogramban a belterületi utakra fordítanak majd nagy figyelmet,
kátyúzással, a járdák rendbe tételével. Az Értékteremtő programlábban a helyi sajátosságokra
fókuszálva elvégeznek majd építőipari munkákat (például ólakat építenek az állatoknak, fóliasátrat a virágoknak), gyártani fognak fabrikettet,
olajprést fognak működtetni, elindítják a térkőgyártást, működni fog egy vagyonvédelmi és egy
karbantartó csoport. Létesítenek egy állatmenhelyet is. A mezőgazdaságba is fektetnek majd.
Lesz kertészet, ahol például virágpalántákat nevelnek, gyümölcsös és növénytermesztés az olajnövények előállítására. Az állattenyésztés címén
pedig birkát, csirkét, nyulat tartanak majd a régi
háztáji gazdaságok mintájára.
– Fontos, hogy olyan tevékenységeket végez-

zünk, amelyekkel nem jelentünk konkurenciát a városban működő vállalkozásoknak. Ezért
csak olyan projektötleteink vannak, amelyekkel
„befelé termelünk”, vagyis a termelést a városfenntartásra, a városszépítésre fogjuk fordítani –
hangsúlyozza István.
A kormány már eddig is támogatta a pásztói
közmunkát, várhatóan ez a jövőben, egy működőképes modell esetében is így lesz. Adott a
munkaerő, akiket jól szervezetetten ténylegesen munkára kívánnak fogni. S adott a kurázsi
a jelenlegi vezetésben, amely nem tűri a munkakerülést, városépítő tervei vannak, amelynek
alappillére a közmunkarendszer káoszának felszámolása. Ha megvalósulnak Pásztón a Sándor István által bemutatott projektek, akkor itt is
lesz látszatja a közmunkának. Ezt nevezik értékteremtésnek: érték az ember és érték, amit előállít, megtermel.

15/12/14 21:28

4|5

CIRÓKA BÖLCSŐDE,
A CSALÁDOK SZOLGÁLATÁBAN
Szülőhelyettesítő funkciót betöltve működik 2010 óta a Ciróka Családi Napközi Pásztón, a Gábor Áron úton. Idén tavasszal a szolgáltatás új lehetőséget kapott: egy tizenkilencmillió forintos pályázatból az épület és környezete teljesen megújult, új helyiséggel bővült. A családi napközi lapzártánk után néhány nappal nyitotta meg kapuit.
Szépen felújított, formáiban a tradíciót még őrző
parasztházra bukkanunk érkezésünkkor a Gábor
Áron út 33. szám alatt. A kertben még nincs játék elhelyezve, de Bajzáth Zsuzsanna cégtulajdonostól azonnal megtudom, hogy amint az időjárás
engedi, hétszázezer forintból a játszóudvar is elkészül. Belépve az épületbe két csoportszoba fogad
kis étkezővel, új bútorokkal és játékokkal. Zsuzsa
kolléganőjével, Katival vezet körbe és meséli el a
felújítás történetét. – Alig hittem el, amikor idén
februárban értesítettek a pályázat sikeréről. Kicsit
meg is ijedtem, el merjem-e kezdeni a felújítást, hiszen a pályázat most ingyenessé teszi a szolgáltatást a szülők számára az előttünk álló egy évben,
de utána három év fenntartási időszak következik,
amikor kötelező a családi napközit működtetnünk.
Ez azért okozhat problémát, mert eddig az önkormányzattól nem kaptunk támogatást a gyerekek
után, így minden költség a szülőket terhelte, és azt
tapasztaltam, hogy így nehéz gyermekekkel megtölteni a férőhelyeket. Az egy gyermek ellátására
jutó összeg eléri az ötvenezer forintot, ami, ismerve a családok anyagi helyzetét, igen magas. Bölcsődénk most az Európai Szociális Alapból támogatott, ez ebben a nevelési évben fedezetet biztosít a
működéshez, a gyermekek ellátásához. Az ezt követő 3 évben szeretnénk ellátási szerződést kötni
a helyi önkormányzattal, hogy csökkentsük a szülők anyagi terheit, illetve szükség esetén bővíteni
tudjuk a szolgáltatást újabb csoporttal – mondja,
majd könnyebb vizekre evezünk, és a felszerelésről,
az itt igénybe vehető szolgáltatásokról kérdezem.
– A projekt megtervezése a szülők bevonásával
történt. Rugalmas nyitvatartásunkkal alkalmazko-
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dunk az egyéni kérésekhez, illetve egyéb, a családi nevelést segítő szolgáltatással kívánjuk segíteni a hozzánk jelentkező családokat. Bárki bejöhet
hozzánk hétfőtől péntekig 16–18 óra között és
részt vehet különleges foglalkozásainkon: játszóház, játszócsoport, baba-mama foglalkozások, csiri-biri mozgásfejlesztő bábos torna, bölcsis angol,
tapicskoló, gyermek partik, zsúrok, egyéni készségés képességfejlesztés 3–10 éveseknek, amelyek szerepelnek a programpalettán.
Pásztón húsz éve nincs bölcsődei ellátás, így a Ciróka Családi Napközi hiánypótló szolgáltatást kínál a dolgozni kívánó szülők számára. Azzal pedig, hogy egy évig ingyenes lesz az ellátás, még
nagyobb segítséget jelent a munkába állt édesanyáknak. A gyermekellátás minősége szempontjából igen előnyös, hogy a szolgáltatást működtető Zsuzsa szakképzett pedagógus, 40 éves
pedagógiai gyakorlattal rendelkezik. Helyettese,

Kati is szakképzetten látja el gondozási-nevelési feladatait, és foglalkozik egész nap a kicsikkel.
Igény szerint vállalnak heti, napi és néhány órás
gyermekfelügyeletet is. Az egész napos gondozás-nevelésben a gyermekek teljes ellátást kapnak,
napi négyszeri étkezéssel. A családi napközi legfeljebb hét kisgyermek gondozását vállalja, most
hatan kezdik meg a boldog, bölcsődés időszakot.
– Azt szeretnénk elérni, hogy a ránk bízott gyermekek békés, nyugodt légkörben, szerető, biztonságot adó, személyre szabott gondoskodás mellett, életkoruknak megfelelő tevékenységekkel,
eszközökkel és játékokkal, gyermekszerető, optimista szemléletű gondozók segítségével boldog,
vidám, kiegyensúlyozott gyermekekké nevelkedjenek. Olyan gyermekekké, akik környezetükben
jól eligazodnak, érzelmileg és értelmileg is képesek lesznek majd a sikeres óvodai életre – hangsúlyozta Bajzáth Zsuzsanna vezető.
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Interjú Dömsödi Gábor polgármesterrel

SZEMLÉLETVÁLTÁS
MINDEN TERÜLETEN

Médiásként megtanulta, hogy a rivalda nem neki, hanem a televíziónak szól. Polgármesterként sem gondolja másként: ő egy
a város polgárai közül, s azzal, hogy a választók őt bízták meg a polgármesteri teendőkkel, nem kiváltságokat, hanem nagy
feladatot kapott. Dömsödi Gábort a közelmúlt és a közeljövő eseményeiről, teendőiről kérdeztük.
– Utcára vonul a Karácsony Pásztón, most
először. Miért gondolta úgy, hogy meg kell
újítani az eddig megszokott ünnepi szokásokat?
– Mert hiszem azt, hogy Pásztónak vissza kell
nyernie régi vonzerejét, amely sok-sok évvel ezelőtt megvolt, és amely részben a válság, részben
a fogyasztói szokások megváltozásával múlt el.
Ha előveszünk most egy harminc évvel ezelőtti képet, akkor azt látjuk, hogy tömeg van az akkori ábécé áruház előtt, nyüzsög az élet ebben a
városban. Ezt a kistérségi, megyei központi szerepet fontos lenne visszaszereznünk, és ehhez az
kell, hogy tartsunk rendezvényeket, hogy mindig történjen valami Pásztón. Ezzel helyzetbe
tudjuk hozni a kereskedőket is. Mert ha itt nem
történik semmi, akkor a vásárlók nem jönnek el
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Pásztóra. Tehát van ennek egy ilyen várospolitikai, fejlesztési jellege is, de a fő cél az, hogy öszszetartsuk a helyi lakosságot. Mert látszik, hogy
az emberekben nagy igény van erre. Az év legnagyobb ünnepe pedig alkalmat ad a közös készülődésre.
– Helyi kereskedők kínálják majd portékáikat
a Pásztói Karácsony forgatagában. Mire számíthat az ide látogató?
– Egy ilyen ünnep elképzelhetetlen forralt bor,
meleg tea és zene nélkül, az árusoknak a különböző termékei, népművészeti árucikkek, játékok
nélkül. Ezeket várjuk ide Pásztóra is. Megteremtjük mindehhez a karácsonyi hangulatú környezetet is. Kicsiben próbálkozunk, nem reszkírozunk semmit, most csak a város egyetlen

terét fogjuk berendezni. Vásároltunk 15 faházat, amely más rendezvényeken is felhasználható
lesz, s mivel ez egy kísérleti vásár a Pásztói Karácsony részeként, ezért ingyen adjuk a bódékat a
kereskedőknek, hogy ne kelljen sokat kockáztatniuk a kitelepüléssel. Meg kell változtatni azt is,
hogy Pásztó a kereskedőktől mindig csak támogatást kért, nekünk is kell nekik valamit adni ahhoz, hogy a későbbiekben adójukkal eltartsanak
minket. Tehát ez egy ilyen szemléletváltás is.
– Mi a helyzet az adventi koszorúval?
– Az adventi koszorúnak ott a helye a pásztói
forgatagban, de az az akasztófás megoldás a zeneiskola előtt esztétikailag hagyott maga után
kívánnivalót. A fenyőfát is máshová fogjuk elhelyezni, mert a Deák Ferenc utcát lezárjuk.
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– Sokan felrótták Önnek, hogy megtiltotta,
hogy a katolikus iskola előtt adventi koszorút állítsanak fel.
– Erről szó sincs. Én csak annak nem örültem,
hogy a díszkőburkolatba befúrták a talapzatát,
és hogy erre nem kértek engedélyt. Ettől még
az maradhatott volna ott, sőt, én forszírozom is,
hogy találjuk ki, hogy hol és milyen módon lehet
egy nagyon szép, nagy adventi koszorút a városban elhelyezni. Gyönyörű a kórház területén felállított betlehem is, szívesen látnék egy hasonló, vagy akár nagyobb szabású installációt itt a
városban. Ezekben a témákban formai kérdések
merülnek fel, és természetesen ötleteink során
be kell tartani bizonyos szabályokat is.

ők is látják azt, hogy mik a problémák azon az
útszakaszon. Ettől függetlenül nem volt haszontalan a felvetésem, mert azt, hogy hiányoznak
közlekedési táblák – gyalogosátkelő tábla, sebességkorlátozó tábla – a helyszíni szemle során vettük észre. Mint ahogy azt is, hogy egy sövény is
balesetveszélyt okoz, mert nem látják tőle a gye-

ez az új, nagy rendezvény, a Pásztói Karácsony,
amely most még sokkal több gonddal jár, mint
egyébként majd járni fog. Fel kell készülnünk
arra, hogy a nagyszámú közmunkást a jövő évben a korábbinál jobb szakmai körülmények között fogadjuk, merthogy a közmunkának sem a
szervezeti, sem az anyagi, sem a vezetési feltéte-

Mivel többen vannak, és többen gondolták
úgy, hogy nincs igazam, én hajlok arra, hogy
nekik van igazuk.

– Váltsunk most témát, beszéljünk a testületi ügyekről. Elsőként arról, hogy mi volt az
oka annak, hogy a leköszönő polgármester
végkielégítését megkésve fizették ki?
– Hatalmas, kilencmillió forintot megközelítő
összegről van szó, amelynek a kifizetése a városnak nagy gondot okozott. Igaz ugyan, hogy volt
egy testületi határozat arról, hogy ezt határidőre
ki kell fizetni, de teljesen félreérthetőek a jogszabályok, ezért én a kifizetés előtt még egy ügyvédi
állásfoglalást is kértem. Amikor ez megérkezett,
és azt tartalmazta, hogy a pénz kifizethető, akkor rögtön kifizettük. Ez az ügy tehát nem másról
szólt, csak arról, hogy egy ilyen összeg esetében
különösen be kell tartani a jogszabályi előírásokat,
és nekem minden oldalról meg kellett arról bizonyosodnom, hogy jogszabály szerint járunk el.
– A testületben erős fideszes többséggel kell
együtt dolgoznia. Két hónappal megválasztása után hogyan érzi, mennyire megy az együttműködés, vagy mennyire nem?
– E tekintetben valóra váltak a reményeim.
A többség gyakorlatilag minden egyes előterjesztést elfogadott. Egy olyan kérdés volt, amelyben
leszavaztak, ez pedig az iskola előtti utca egyirányúsításáról szólt. Én azt gondoltam, hogy a balesetveszélyt ezzel csökkenteni lehetne, de a testület ellentétes álláspontot foglalt el. Nekem ezzel
nincs semmi gondom, hiszen nekem van egy szavazatom, nekik van nyolc szavazatuk, én így gondoltam, ők úgy gondolták. Mivel többen vannak,
és többen gondolták úgy, hogy nincs igazam, én
hajlok arra, hogy nekik van igazuk. Ők laknak itt,

rekek az autókat, és az autósok sem a gyerekeket,
tehát oda sövény helyett korlátot kell telepíteni.
Nem érzem úgy, hogy elvesztettem ezt a csatát,
ebben az egy kérdésben leszavaztak, de az, hogy
az összes többi határozatot elfogadták, szerintem
nagyon jó eredmény.
– Melyek a legfontosabb feladatok a következő hónapokban?
– Az, hogy az önkormányzat működését átláthatóvá és racionálissá tegyük. Arra most nincs
időnk, hogy érdemi struktúraváltoztatást vigyünk véghez, hiszen több szerteágazó feladatot kell ezekben a hetekben elvégeznünk. Itt

lei nem adottak. Ezzel pedig nem lehet elérni,
hogy ez a program visszavezesse az embereket a
munka világába. Az senkinek nem érdeke, hogy
a közmunkások értelmetlen munkát végezzenek alacsony bérért. Sok energiát fektetünk most
abba, hogy ezt megoldjuk, de jövőre már reméljük, hogy a rendszer alapjaihoz is hozzá tudunk
nyúlni. Türelmet kérek mindenkitől, aki azt hitte, hogy varázsütésszerűen mindent el lehet intézni, ami gond volt ebben a városban. Amiket
ígértünk, azokat meg is fogjuk valósítani, öt év
alatt biztosan.
Lakatos Kati

MOST MEGÉRI EGYÜTTMŰKÖDNI AZ ADÓHIVATALLAL
Az igazságosság szellemében a város polgármesteri hivatala levélben szólította fel
a lakosságot, hogy akinek adótartozása van, az rendezze. Ehhez most adóamnesztiát is társít az önkormányzat, vagyis akinek van ﬁzetési hajlandósága, annak nem kell
büntetésre számítania és részletﬁzetést is kérhet.
Jelentős mértékben van kintlévősége a pásztói
önkormányzat adóhivatalának olyan területeken, mint az építményadó, a talajterhelési díj és
a gépjárműadó. Most illetékmentesség, részletfizetés és haladék is megilletheti azokat a magánszemélyeket, akiknek szándékukban áll kifizetni
fennálló adótartozásukat – tudtuk meg Sándor
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Károly aljegyzőtől. – Minden ilyen felhívásnak
van valami hozadéka. Lehet, hogy sokan csak
figyelmetlenek. Jóindulatú felhívásunkkal az a
szándékunk, hogy ráirányítsuk az emberek figyelmét állampolgári kötelezettségeikre – hangsúlyozta. Az önkormányzat célja, hogy törvényes legyen az ügymenet, és hogy a „behajtás”

ne okozza senkinek az ellehetetlenülését. A város anyagi helyzetéről Sándor Károly aljegyzőtől megtudtuk, hogy Pásztó gazdálkodása stabil.
A választási kampányban emlegetett 300 millió forintról is megkérdeztük. – Amikor a választás előtt felmérték a helyzetet, pillanatnyilag
valóban annyi pénz volt a számlán. Ez azonban
olyan, mint a hó eleji fizetés: jönnek a kötelező kiadások, és a pénz fokozatosan fogy. Tehát
az a háromszáz millió csak ideig-óráig létezett.
Ugyanakkor a költségvetés stabil, nem kiürített
kasszát, hanem egy korrekt, jól előkészített költségvetést vett át az új testület.
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FELADATOK A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS TERÜLETÉN
Az uniós követelményeknek megfelelően Pásztón is megvalósul a „házhoz menő” szelektív gyűjtés, lehetővé válik a házi komposztálás, új gyűjtőszigeteket alakítanak ki és épül egy hulladékudvar is. Erre a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Projektben van a városnak lehetősége. Ennek befejezése azonban csak jövő év végén várható, amely nagy problémát jelent a városnak. A mostani rendszer ugyanis nem fenntartható, a nagymértékben – központilag – megemelt hulladéklerakási díj ugyanis a
várost terheli. Emiatt közel 30 millió forint hiány keletkezett a városgazdálkodási cégnél.
A jogszabályi változások miatt a vegyes hulladék (szemét) gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása jelentős többletköltséget okoz a közszolgáltatóknak. Ez az oka, hogy az idei évre közel
harmincmillió forint adósságot halmozott fel a
hulladéklerakási díjból a városi szemétszállító cég,
amelyet a salgótarjáni Városgazdálkodásnak lett
volna köteles kifizetni. Ez az összeg várhatóan jövőre is fennáll majd, hiszen az a beruházás, amely
nagyban csökkentené a vegyes hulladék mennyiségét, csak 2015 végén fejeződik be. A lakosság
azonban addig a város segítségére lehet: használják egyre többen és egyre gyakrabban a már most
is meglévő szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, és
komposztáljanak, hogy minél kevesebb vegyes
hulladékot kelljen a lerakóba szállítani.
Pásztó önkormányzata még 2011-ben csatlakozott a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz azért, hogy a tagönkormányzatokkal közösen kialakítson egy olyan korszerű
hulladékgazdálkodási rendszert, amely az európai uniós és a hazai jogszabályoknak megfelel és
hosszútávon fenntartható rendszerré válik.
Az előkészítési szakaszban készültek el az engedélyezési tervek, a részletes költség-haszon elem-
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zés és a részletes megvalósíthatósági tanulmány.
A kivitelezéshez szükséges támogatás benyújtására
a pályázat második szakaszában került sor, ez is támogatásban részesült. A megvalósuló projekt eredményeként valamennyi településen elérhetővé válik az elkülönített hulladékgyűjtési infrastruktúra,
amely a „házhoz menő” szelektív gyűjtést, a házi
komposztálást, új gyűjtőszigeteket és egy új hulladékudvart jelent. A hulladékudvar a lakosságnál
keletkező alábbi hulladékok begyűjtésére szolgál:
– nagyméretű lakossági hulladékok (pl. bútorok,
lomok)
– elektromos készülékek, háztartási eszközök
– szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok
– építési törmelék
– lakossági veszélyes hulladékok.

A hulladékudvar egyben újrahasználati központként is funkcionál majd, helye a Tar 018 hrsz-ú „kivett vásártér” megnevezésű ingatlan 6312 m2-es területrésze lesz. Szelektív hulladékgyűjtő szigeteket
lakosságszám-arányosan, átlagosan 700 fő/sziget telepítési sűrűséggel helyeznek majd ki. Emellett lehetőség lesz a házhoz menő szelektív gyűjtésre is,
családi házas beépítésű területeken az erre a célra kiosztott zsákokban. A szerves, zöld- és biohulladékok
elkülönített gyűjtésére szintén az erre a célra szolgáló
zsákokban, illetve a meghatározott helyekre történő
kihelyezéssel kerül sor. A vegyes hulladékok gyűjtése
az eddigi rendszer szerint zajlik majd.
A projekt tartalmazza a szolgáltatás megfelelő ellátásához szükséges gépeket, járműveket is. Pásztóra
egy házhoz menő szelektív gyűjtőjármű, egy homlokrakodó és egy konténerszállító gépjármű kerül.
A kivitelezés tekintetében 2014. november 19.
volt az ajánlattételi határidő. Az eljárás lefolytatását követően – optimális esetben – 2015
januárjában várható a szerződéskötés, vagyis a
munkák tényleges megkezdése.
A másik égető probléma a hulladékkezeléssel
kapcsolatban, hogy nem halad megfelelő ütemben a Tar felé található lezárt szemétlerakó telep
rekultiválása, vagyis a szeméttelep tájba illesztése. Sajnos a munkálatok közben, a szélsőséges
időjárásnak köszönhetően, itt megcsúszott a korábban lerakott hulladék, kanyonszerű szakadék
keletkezett, amely alapos újragondolásra készteti a tervezőket, ezáltal lassítja a kivitelezést.
Dömsödi Gábor polgármester kérdésre válaszolva elmondta, hogy mint a Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás alelnöke, mindent meg fog tenni azért, hogy
csökkenjenek a szemétlerakási díjból adódó
terhek, és hogy Pásztó a lehető leggyorsabban átállhasson az új rendszerre.
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A MÁTRA KAPUJÁBÓL

A VILÁGOT JELENTŐ
DESZKÁKRA
Pont, mint a mesében… A ﬁatal legény elindul szerencsét próbálni, sokat tapasztal, nehéz utat tesz meg, mesterséget tanul,
majd hazatér és nagy sikereket arat. Malomhegyi Gábor (27) Pásztó szülötte, itt töltötte gyermekéveit. Ahogy mondja, már 13
évesen megfogalmazódott benne, hogy bármixer szeretne lenni, de sajnos három évvel ezelőttig csak a kereskedelmi végzettségig jutott, a bárokat pedig mindössze a pult vendégeket illető oldaláról ismerte. Akkor azonban nagyot fordult a sors kereke:
Londonba ment szerencsét próbálni, ahol egy segítője folytán egy bárban kezdett dolgozni. Mostanra magyar bajnok bártender
és egy bár menedzsere Budán.
Gábor szerelme a koktélok iránt a Tom Cruise
főszereplésével játszódott azonos című filmmel
mmel
kezdődött. Azonban csak sokkal később, bő egy
évtized elteltével kapott lehetőséget a sorstól,
ól,
hogy beteljesítse vágyát. Londonban eleintee
csak pohártörölgető volt, majd ahogy egyre jobban megtanulta a nyelvet, egyre több
mindent rábíztak, egyre több feladatot kapott. És egyre többet tanult álmai munkájáról. Így kezdődött tehát, s mára hová jutott
ez a jó kiállású, kiváló kommunikációs kész-séggel rendelkező fiú? Ma Magyarország hat
at
legjobb bártendere között tartják számon, magyar bajnok, jelenleg az Oscar American Barr bármenedzsere. Találkozásunkkor kértem, meséljen
éljen az
útról, amely eljuttatta idáig.
– Londonban a legjobb bárokban leshettem ell a
fortélyokat. A húgom és az ő vőlegénye ma is ott
bártender, többek között tőlük is nagyon sokat tanultam. A világ legjobb bárjai találhatók az angol
fővárosban, ezért azzal, hogy elhatároztam, szerencsét próbálok ott, életem legjobb döntését hoztam
meg. Pedig akkor még nem gondoltam, hogy elsajátítom majd álmaim szakmáját, viszont a sors úgy
hozta, hogy sikerült. Ezért nagyon hálás vagyok a
már említett családtagjaimnak és édesanyámnak is
– avat be, majd így folytatja: – Olyan sok tapasztalatot szereztem ott három év alatt, mint máshol
kétszer annyi idő alatt szerez valaki. Nagyon sokat dolgoztam, közben erős honvágyam volt. Aztán kitűztem magam elé egy célt, a részvételt a 25.
Magyar Koktélbajnokságon. Január–február hónapokban csak erre készültem, reméltem, hogy dobogóra állhatok. Ennél azonban sokkal jobban sikerült a hazai szereplésem: megnyertem az édes
ital kategóriát és a legjobb vodkás koktél különdíját is én kaptam meg. Ezzel az eredményemmel
idén a hat legjobb magyar bártender közé rangsoroltak. Ezután még visszamentem Londonba, de
már csak májusig. Egyszerűen nem találtam ott a
helyem, úgy érzetem, haza kell jönnöm. Újra mertem lépni egy nagyot, és feladtam az ottani remek
állásomat, hogy itthon próbáljam kamatoztatni tudásomat. Sikerült elhelyezkednem egy budapesti bárban, ahonnan aztán ide kerültem, az Oscar
American Bárba, ahol nemcsak mint bártender,
hanem mint bármenedzser is dolgozom.
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– Ez mit jelent pontosan? – kérdezem.
– Feladatom, hogy vezetésemmel megújítsuk a
helyet, hogy újra életre keltsük ezt a hosszú évtizedek óta működő budai bárt. Én felelek az italrendelésért és azért is, hogy folyamatosan megújítsuk a kínálatot.
Gábor szívesen jön haza Pásztóra, ahogy mondja,
leginkább olyankor, amikor pihenni akar. Az egyik
legkedvesebb hobbija a kiadós alvás, amelyet igen
ritka alkalmakkor űz – mondja nevetve. A munkanapjain is megtehetné, hogy a bározás előtt csak
pihen, ő mégsem szeret a hétköznapokban sok
időt alvással tölteni. Folyamatosan nyomon követi, hogy merre halad a koktélok világa, a munkáján
gondolkodik, új koktélokat talál ki, díszítést álmodik meg, versenyre készül. A napokban is feltűnik
majd egy megmérettetésen, a Bar Ninja elnevezésűn. Van-e a bártendernek kedvenc koktélja? –

ez egy sarkalatos kérdés és Gábor nagy örömömre nem azt feleli, hogy nincs kedvence, vagy hogy
mindig más, esetleg a legújabb. – A kedvenc koktélom egy százéves múltra visszatekintő, tradicionális
olasz koktél, a Negroni. – Megtudhatjuk a receptjét? – Természetesen, mindössze három összetevője van: Gin, Campari és Rosso Vermut.
Ön is megkóstolná? Én biztosan. Mint ahogy kedvet kaptam megkóstolni Gábor művészi koktéljai közül is egyet. Azt hiszem, nem is választanék,
megkérném, alkosson nekem valami igazán különlegeset. Aki ugyanis annyira szereti munkáját, mint
amennyire ő, csak jól csinálhatja. Talán ebben rejlik
a sikerének titka. Ő az élő bizonyíték, hogy álmainkat sosem szabad feladni, és hogy személyes küldetésünk egyszer úgyis megtalál minket életünk során.
Lakatos Kati
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A Mikszáth Kálmán Líceum szalagavatója
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Nyolcvanhatan viselhetik idén a kék selyemszalagot, amely gyermekéveik lezárása mellett azt is jelképezi, hogy a ﬁatalok fontos
megmérettetések és döntések előtt állnak. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központban tartott ünnepség, az osztályok műsorai és az ezt követő bál is kitűnően sikerült.
Hercegné Varga Ilona igazgatónőt a színfalak
mögött, a program kezdete előtt kérdeztük. Elmondta, hogy olyan értékek és hagyományok
vannak a Mikszáth Kálmán Líceumban, amelyeket a mostani fiatalok is tovább akarnak vinni. Ilyen ünnepség a szalagavató is, ahol három osztály összesen nyolcvanhat diákja vesz
részt. De az egész iskola készült a mai napra:
sok diák szorgoskodik a délután és az este sikeréért. Megtudtuk azt is, hogy nagyon jó képességű osztályok fognak idén is érettségizni a
Líceumban, az igazgatónő a tavalyi évhez hasonló sikereket vár. Akkor mindenkit fölvettek az általa kiválasztott felsőoktatási intézménybe, akik pedig a középfokú vagy felsőfokú
szakképzést választották, azok is szépen állják
a sarat. Tehát senki nem került úgy ki az iskolából, hogy a munkanélküliek táborát gyarapítaná – hangsúlyozta.
A felkészülésről az osztályok mikrofonvégre
kapott képviselői így nyilatkoztak: – Izgulok,
de úgy gondolom, hogy a felkészülés nagyon jól
összekovácsolta az osztályközösséget. Nehezen
indult be a munka, a végére viszont mindenki
megtalálta azt, amivel segíteni tudta a műsort –
mondta el lapunknak Gajdics Gábor Balázs 13.
B osztályos tanuló, aki már előrevetítette azt is,
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hogy az érettségi lesz a következő nagy feladatuk. Ivády Eszter, a francia kéttannyelvű szakos osztály (13. F) tanulója meghatottan nyilatkozott lapunknak: – Az ötéves osztálytitkári
munkámat épp most köszönte meg nekem az
osztályom, ezért most meg vagyok illetődve.
Mindent megtettünk a műsor sikeréért, teljesen

egyedül, tanári segítség nélkül csináltunk mindent. Kineveztünk egy rendezőt, voltak, akik a
táncot csinálták, mindenki vállalt valamit, senki nem húzta ki magát a munka alól – fogalmazott, majd személyes terveiről elmondta: cél az
ELTE pszichológia. A 13. A osztály műsoráról Fábián Dániel beszélt: – Sokat tanakodtunk
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A Mikszáth Kálmán
Líceum végzős diákjai

13.a

Osztályfőnök:
Czirbuszné Bániczki Magdolna

1. Bajnóczi Ádám
2. Balázs Ákos
3. Baldóczi Szandra
4. Batta Bianka
5. Batta Sándor
6. Buzás Carlos
7. Endrész Dávid
8. Erdélyi Patrik
9. Fábián Dániel Péter
10. Fekete Kevin
11. Fenyvesi Valentina
12. Figura Ádám
13. Fülöp Dominika
14. Géczi Dorottya
15. Gregus Vivien
16. Kiss Vivien
17. Kovács Dóra
18. Kovács Fanni
19. Lászlók Dominik
20. Letovai Zoltán Zalán
21. Mikó Norbert
22. Nagy Bence
23. Orosz Viktória
24
24. Pintér Donát
25 Szabó Bence Gergő
25.
26 Szabó Klaudia
26.
2
27. Tóth Evelin
28
28. Tóth Szabina
29
29. Válay Márton
30 Vanó Patrik
30.
3 Zagyi Ferenc Ádám
31.
32 Zeke Zsóﬁa
32.

113.b

Osztályfőnök:
Czene Tiborné

1. Alapi Ákos
2 Almási Beatrix
2.
3 Bálint Edina
3.
4 Balog Viktória
4.
5 Bercsényi Balázs
5.
6 Berkes Dániel
6.
7. Dóbiás Viktória Dorottya
8 Falusy Ákos
8.
9 Fekete Ádám
9.
10 Gajdics Gábor Balázs
10.
111. Gajzinger Lili
12 Geczkó Ákos Zoltán
12.
13
13. Glózik Roxána
14
14. Hámori Péter
15
15. Hárskuti István
16
16. Juhász Dániel
117. Kásás Ildikó
18. Kékesi Martin
19. Kemény Bence
20. Kovalcsik Péter
21. Mengyi Martin Gergő
22. Molnár Dávid
23. Ocsenász Beatrix
24. Sisák Tamás
25. Ujházi András Roland
26. Varga Dorina

13.f

azon, miként lehetne egy kerek egész történetet összerakni. Ezért mi a Harry Potter-sztorit
alakítottuk át úgy, hogy benne legyen a tanárparódia és a mi elmúlt öt évünknek a legszebb
pillanatai is.
A szalagavatón Antalné Prezenszki Piroska, a
művelődési ház igazgatója mondott köszöntőt,
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majd a szalagok feltűzése következett. Ezután
az osztályok műsorait láthatta a több mint háromszáz fős közönség. A várva várt siker egyik
osztály esetében sem maradt el… A bál, mint
minden évben, most is nyitótánccal kezdődött:
a lányok édesapjukat, a fiúk édesanyjukat kérték fel egy táncra.

Osztályfőnök:
Jakab György

1.Adame Regina
2. Angyal Petra
3. Bellér Bettina
4. Besze Márton
5. Czene Fanni Dóra
6. Csépe Richárd
7. Dudás Fanni
8. Farkasvölgyi Zsombor
9. Fekete Dorottya
10. Forró Luca Virginia
11. Fölös Petra
12. Gordos Dorina Mária
13. Hajdú Péter
14. Hartman Blanka
15. Ivády Eszter
16. Kinka Linda Marianna
17. Kovács Aliz
18. Lewis Dániel
19. Luleczky Judit
20. Marjai Fruzsina
21. Máth Dániel
22. Mihály Zoltán
23. Molnár Bettina
24. Németh Róbert
25. Szmolka Boglárka
26. Tóth Emília
27. Tóth Franciska
28. Vilimi Zsóﬁa
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120 éve engedélyezték a polgári ﬁúiskola
létrehozását Pásztón

EGY ISKOLA
SZÜLETÉSE
1892. november 7-én délelőtt Pásztón Halász Ferenc tanfelügyelő javaslatot tett egy
polgári jellegű iskola létrehozására, és arra kérte Pásztó képviselőit, hogy kezdeményezzék egy ilyen iskola létrehozását.

Impresszum

Pásztó város önkormányzati képviselőtestületének lapja
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A város akkori anyagi helyzete azonban nem tette lehetővé ezt a hatalmas beruházást és az iskola fenntartását, ezért a vallás- és közoktatásügyi
miniszterhez fordultak segítségért. Döntésük
értelmében vállalták az iskola felépítését, bebútorozását, és az iskola fűtésére évente 10 öl
fát adományoztak volna. Az intézményt 1895ig szerették volna felépíteni. A pozitív válaszra
csaknem két évet kellett várniuk. 120 éve, 1894.
szeptember 17-én olvasták fel a képviselő-testület ülésén a miniszter határozatát. Ennek értelmében a város lehetőséget kapott az iskola
megépítésére és az 1895/96-os tanévtől a tanítás megkezdésére. A miniszteri döntés valamivel
nagyobb épületet írt elő, mint az eredeti képviselő-testületi határozat, ettől azonban nem rettentek meg, sőt, arra is esélyt láttak, hogy a város
szőlő- és gyümölcstermesztése is új erőre kaphat, ha egy ehhez is értő szaktanárt alkalmaznak az iskolában. Ilyen reményekkel döntöttek
a továbbiakról.
A képviselő-testület azonnal felkérte Légmann
(más forrásban Légmán) Imre mérnököt a tervek és a költségvetés elkészítésére és beterjesztésére. A képviselők hatalmas költségekkel, mintegy 30-40 000 forintos kiadással számoltak. Az
iskolaépület megépítéséhez állami tulajdonba
adták az úgynevezett Gyetra temető területét,
ami ekkor már 30 éve elhagyottan állt. Az óriási beruházás megkezdése előtt azonban a képviselőknek egy újabb ülésen kellett megerősíteniük a szándékukat. Erre 1894. október 22-én
került sor. Ezen az ülésen a neves pásztói orvos
és földbirtokos, dr. Platthy Adorján képviselőként a beruházás elnapolását kérte. Véleménye
szerint a város és a lakosság nem bír el egy ekkora terhet. Véleményével egyedül maradt, rajta

kívül a jelenlévők mindegyike, összesen 29 képviselő támogatta az iskola tervét. Végül 45 000
forintnyi kölcsön felvétele mellett döntöttek.
50 éves futamidőre, tehát igen hosszú távra kívánták felvenni ezt az összeget, ez is azt mutatja, hogy a város jelentős terhet vett a nyakába.
Az összeg nagyságát jól mutatja az a tény, hogy
az 1894/1895-ös tanévben a Heves vármegyében található 190 népiskola együttesen 25 701
forint állami segélyt kapott. Pásztó tehát csaknem kétszer akkora terhet vállalt, mint amekkora állami támogatást az akkori megyéje éves
szinten kapott a népiskoláinak fenntartására. A
beruházás ennek a bátor döntésnek köszönhetően megkezdődött. Így vette kezdetét egy olyan
épület építése, amely azóta is iskolaként funkcionál, és pásztóiak generációi nőttek fel a falai
között. A legutóbb Gárdonyi Géza Általános Iskolaként ismert épület születéséről tehát 120 éve
döntött az illetékes miniszter, és az akkori városatyák többsége bátran állt az iskola ügye mellé. Végül 1897 októberében történt meg az iskola használatba vétele. Büszkék lehetünk, ha arra
gondolunk, hogy az évek során itt tanult például
vitéz Ágasváry Lajos, aki később maga is az iskola igazgatója lett. A felsorolást persze sokáig
lehetne folytatni, teljességre azonban terjedelmi
okok miatt nem törekedhetünk sem a támogatók, sem az egykori tanítványok neveinek esetén. Érdemes viszont most méltón megemlékezni ezen a jeles évfordulón, hiszen az iskola ódon
falai immár közel 120 éve hirdetik, hogy a tudás
megszerzése fontos, és erre mindig áldozni kell.

Megbízott főszerkesztő:
Lakatos Kati

Felelős kiadó:
Dömsödi Gábor polgármester

Fotó:
Bazsó Tamás

Nyomdai munkák: MEDIABC Kft.

Arculat és tipográﬁa:
Valent Zsolt, V&V Design Stúdió

Gortva János
okleveles történelemtanár,
történész doktorandusz

Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
ISSN 1215-1440

15/12/14 21:28

12 | 13

Bolyai Matematika Csapatverseny 3–8. osztály

„AZ ÖSSZEDOLGOZÁS KÉPESSÉGE AZ
EGYIK LEGNAGYOBB ÉRTÉK AZ ÉLETBEN.”
A Bolyai Matematika Csapatverseny igen rangos a matematikaversenyek körében. Először
2004 őszén rendezték meg, 2013-ban már 34
ezernél is több résztvevője volt.
A versenyen azonos évfolyamból szerveződő négyfős csapatok vettek részt. A gyerekek együtt dolgoznak a feladatokon, itt valóban a csapatmunkán
van a hangsúly. Az írásbeli forduló első 13 feladata feleletválasztós, ahol a válaszokból több is helyes
lehet, a 14. feladat részletes kidolgozást igényel. A
verseny célja, hogy segítse a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. A verseny megalkotói lehetőséget szeretnének teremteni arra, hogy a
gyerekek átéljék az együttgondolkodás örömét, és a
logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A pedagógusok felkészítő munkájának és a gyerekek szorgalmának köszönhetően iskolánk tanulói a 2014. október 17-én, Salgótarjánban
megrendezett versenyen nagyon szép eredményeket értek el.
Iskolánk legeredményesebb csapatai a Heves és
Nógrád megyei iskolák között:
Az 5. osztályosok Champions csapata 34. helyezett lett.
Csapattagok: Vas Vince, Lengyel Bálint,
Sebők Máté, Bodzás Dominik.
Felkészítő tanáruk Mucsina Csabáné.
A 6. osztály Okos Legyek csapata 2. helyezett
lett. Csapattagok: Huszár Lóránt, Szabó Fanni,
Kelemen Kristóf Márk, Genye Nikoletta.
Felkészítő tanáruk Molnár Lászlóné.

A 7. osztály Vakegér csapata 7. helyezett lett.
Csapattagok: Sőregi Larina, Gortva István,
Racskó Ádám, Szabó Rebeka.
Felkészítő tanáruk Mucsina Csabáné.
A 8. osztály James 007 csapata 13. helyezett lett.
Csapattagok: Szántó Anna, Maczkó Renáta,
Hárskuti Eszter, Kelemen Inez.
Felkészítő tanáruk Bakonyi Zsoltné.
A 8. osztály Recip Rock csapata 15. helyezett
lett. Csapattagok: Antal Fanni, Kövesi Fanni,
Bartus Petra Csenge, Zeke Norbert.
Felkészítő tanáruk Bakonyi Zsoltné és Molnár
Lászlóné.
Gratulálunk a csapatoknak a nagyon szép eredményekhez, köszönjük a pedagógusok felkészítő
munkáját és a szülők támogató segítségét!

Szécsényi István Balázs sikere
a Zalaegerszegen megrendezett XIII.
Országos Lubik Imre Trombitaversenyen

PÁSZTÓI TROMBITÁS NYERTE
AZ ORSZÁGOS TROMBITAVERSENYT
Az ifjú tehetség a pásztói Magyar Szentek Római
Katolikus Iskola 4. osztályos tanulója. Az országos trombitaversenyen közel 140 versenyző közül jutott a döntőbe, ahol
több mint hatvan versenytársával kellett összemérnie tudását.
Szécsényi István Balázs az I. korcsoportban versenyzett. Az első
fordulóban a kötelező előadási

darab H. Purcell: Trumpet tune című műve volt,
a szabadon választott darab Krumpfer: variációk egy Ph. E. Bach témára. A második forduló anyaga szintén egy kötelező és egy szabadon
választott műből állt, Sugár: Dal és tánc, illetve Mozart: Téma és variáció. A műveket kotta
nélkül, kívülről kellett játszani. Felkészítő tanára
Tóth Tamás volt, akit a zsűri különdíjjal is jutalmazott. Zongorán Németh Csaba kísérte.

HÁTRÁNYBÓL ELŐNYT KOVÁCSOLNAK
Egyéni fejlesztő programban vehet részt a Mikszáth Kálmán Líceum TÁMOP-os pályázata jóvoltából huszonöt diák. A tanári továbbképzést, ingyenes különórákat és
egyéb tanulást segítő módszereket magába foglaló program célja a sikeres érettségire és felvételire való felkészülés.
– Ennek a programnak köszönhetően sokszoros figyelmet fordíthatunk azokra a diákokra,
akik rajtuk kívül álló okokból kerültek hátrányba – mondta el Herczegné Varga Ilona, az intézményben most futó TÁMOP-3.3.10.B-12
számú, Hátrányból előny című projekt menedzsere. Ez a program arra hivatott, hogy segítsék a tehetséges, de hátrányos helyzetű diákokat
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olyan feltételeket teremtve, amelyek lehetővé teszik számukra a szakmailag és pedagógiailag támogatott, nyugodt felkészülést a sikeres érettségi
vizsgára, a nyelvvizsga letételére és a továbbtanulásra. A program 25 diák bevonásával zajlik, akik
mentorálását 12, ebből a célból továbbképzésen
is részt vett pedagógus végzi, és 16 tanár segíti.
– A diákok számára egy tanéven át biztosít-

hatjuk az egyéni foglalkozásokat, konzultációkat, korrepetálásokat is. Az oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök – informatikai
eszközök, számítógépes tanulási szoftverek, szótárak, nyelvkönyvek – beszerzésével és módszerek alkalmazásával javult a pedagógiai munka hatékonysága és minősége is – hangsúlyozta
a projektmenedzser, majd hozzátette: – Mindezeken túl a fiatalok élhetnek a tanórán kívül
szervezett programok lehetőségével is. Színházlátogatásokat, koncertbérleti előadásokat, tehetségnapon, kutatók éjszakáján, tudományos
eseményeken, bemutatókon való részvételt, múzeumi kiállítások megtekintését kínáljuk nekik.
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ÖTSZÖRÖS OLIMPIKON
ÉS VILÁGBAJNOK PÁSZTÓN
A Pásztói Sakk Egyesület harmadik alkalommal rendezte meg a Tittel Pál kupa nemzetközi értékszámszerző és ifjúsági sakkversenyt a helyi Mikszáth Líceum tornatermében. A rangos mezőnyben két korábbi korosztályos egyéni sakkvilágbajnok is szerepelt. Közülük a verseny legmagasabb értékszámmal rendelkező sakkozója a román származású 33 éves Vajda Levente nemzetközi nagymester volt, aki három éve már a Pásztói Sakk Klub versenyzője is. Vele beszélgettünk.
nyen is a díjazottak közé kerültem. Az első megmérettetésen egy megosztott 1-2. , a másodikon
pedig a 2-3. helyezést értem el. A versenyekről az
utóbbi hét évben általában Pestre tértem vissza, de
valójában egy sakkozó mindig úton van, ingázik a
világversenyek helyszínei között.

– Levi, te mikor ismerkedtél meg a sportággal?
– Apu, (id. Vajda Albert – a szerz.) annak idén
sakkozott, ő ismertette meg velem 6 éves koromban és testvéreimmel is a sakklépéseket. Nővérem,
Vajda Szidónia a magyar sakkválogatott tagja, bátyám, ifjabb Vajda Albert a nemzetközi mesteri
szintig vitte, de ma már nem a sakknak, hanem
inkább a családjának él.

– Pásztó, a mi nógrádi kisvárosunk miként került a képbe nálad?
– Szüleim pár éve Pásztón telepedtek le. Azóta mindketten a helyi sakkelnök jóvoltából a
környék sakkéletének fellendítésével, utánpótlás-neveléssel foglalkoznak. Én is Tódor Sanyi
hívásának eleget téve kerültem Pásztóra a helyi
sakkcsapathoz.

– Hány évet kellett várnod az első komolyabb
sikeredre?
– Csak négyet, hiszen 10 éves koromban már
megnyertem a korcsoportos román bajnokságot.
Innentől kezdve komolyabban vettem a versenyszerű sakkozást.

– Harmadik éve vagy a város NB II -es csapatának az éltáblása. Megtudhatnánk tőled,
hogy a versenyeken, bajnokságokon, milyen
játékstílust képviselsz?
– Játékstílust véve azt lehet mondani rólam,
hogy én egy elég agresszív sakkot játszom,
érdekes partikat vívok az ellenfeleimmel, a bábutologatás nem az én stílusom.

– Hat év kemény munka után aztán a világ
legjobbja lettél!
– Igen! Bár már korábban is sikerült kiharcolnom, hogy Romániát képviselve ott legyek az
ifjúsági Eb-n, világbajnokságon, de a nagy sikert
végül 16 évesen 1997-ben Jerevánban értem el,
ahol ifjúsági világbajnoki címet szereztem.
– Ezt követően továbbra is édesapád készített
fel a versenyekre?
– Nem, ekkor már Vásárhelyen szakedzők irányították a munkámat.
– Vajda Levente mióta jogosult a „GM” nemzetközi nagymesteri cím viselésére?
– Húsz évesen teljesítettem a nagymesteri szintet, ekkor kerültem be a felnőtt román válogatottba, ahol ez idáig ötször szerepeltem az olimpián.
– Az idei évben körbejárva a világot remek eredmények után térhettél haza Romániába, avagy

Vajda Levente nemzetközi sakknagymester

inkább most már Magyarországot említsem?
– Valóban, eddig nagyon jó eredményeket tudtam
elérni a külföldi Open versenyeken, bár még az eddig jegyzett legmagasabb 2632 ÉLŐ pontszámomat csak megközelíteni tudtam, de ami késik, az
nem múlik. Az év elején Plovdivban megnyertem
egy erős versenyt, majd Ausztráliában két verse-

– A sportágban többféle időbeosztású versenyeket
rendeznek. Te ezek közül melyiket kedveled?
– Én a normál időbeosztású versenyeket kedvelem, hisz ilyen formában bonyolítják le a sportág
legnagyobb viadalát, az olimpiát is. Ha alkalom
adódik rá, elindulok rövidebb időbeosztású rapid
és villám versenyeken is. A versenyzés, a felkészülés, az utazás igencsak sok időt vesz el az embertől... Nőtlen vagyok. Jelenleg nincs barátnőm,
így most több időt tudok a sakkra fordítani.
Czimer Zentai József

MEGÚJUL A PÁSZTÓI SPORT KLUB
LELÁTÓJA
A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat közel négymillió forinttal
járul hozzá a helyi futballcsapat körülményeinek javításához.
A Pásztói Sport Klub egy korábbi pályázata révén már elkészült a sportöltözők felújítása, de mivel a támogatás utóﬁnanszírozásos, a legutolsó
számlákat a klub nem tudja önkormányzati segítség nélkül kiegyenlíteni. A képviselő-testület döntött arról, hogy megsegíti a klubot a szükséges
1,92 millió forinttal, mivel annak visszaﬁzetésére
a klubvezetés garanciát vállalt. A sportpálya lelátóját is felújítják: a Magyar Labdarúgó Szövetség-
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től 4,6 millió forintos támogatást nyert a klub erre
a célra. A szükséges 1,97 millió forintos önrészt
azonban a PSK nem tudja előteremteni, ezért azt
is az önkormányzat bocsájtja a klub rendelkezésére. A képviselő-testület azonban csak úgy döntött
a támogatás mellett, hogy a beruházást a Városgazdálkodási Kft., illetve annak helyi alvállalkozói
végzik el a biztos átláthatóság és a minőségi munka érdekében.
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VÁRADI VALENTINA
ÖTSZÖRÖS
EURÓPA-BAJNOK
Zürichben küzdött meg egymással november végén tizenkilenc nemzet több mint hétszáz versenyzője a karate Eb-n kadet, junior és felnőtt korosztályban az idei
kata (formagyakorlat) és kumite (küzdelem) kontinensbajnoki címekért. Hazánk színeit a magyar válogatott
harmincöt korosztályos versenyzővel, öt edzővel és
négy versenybíróval képviselte. Az idei svájci Eb-n két
pásztói karatéka is magára húzhatta a címeres mezt.
Váradi Valentina és Ocsovai Gergő (mindketten a Pásztói Shotokan Karate Klub versenyzői), mint az elmúlt
évi portugáliai kontinensviadal aranyérmes csapatának
tagjai, címvédőként utazhattak el Svájc legnagyobb városába. Mellettük Józsa Barnabás salgótarjáni és Lőrik
Csaba pásztói szakvezető karatemesterek ezúttal mint
versenybírók vettek részt a sportági viadalon.
Az első, pénteki napon a sportág nemzetközi kongresszusát tartották meg, ezt követően voltak a kadet korosztály küzdelmei. Ez
a nap a 15 éves Székely Vivien (TTC Yama) révén meghozta a
magyarok első sikerét, egy ezüstérmes helyezést. Váradi Valentina ebben a korosztályban, kumite egyéniben a 9. helyen zárt.
A szombati napon a juniorok léptek tatamira. Kata egyéniben Horváth Diana nyert aranyérmet, Schwarcz Kitti bronzérmes lett. Csapatban a magyarok a pásztói Váradi Valentinával megvédték elmúlt
évi Eb-bajnoki címüket. Kumitében a nőknél Berta Emese harmadik lett, míg női együttesünk – melynek tagjai sorában ismét ott
volt Váradi Valentina – a dánok előtt csapatbajnoki címet szerzett.
A nap zárásként a junior fiúk kata csapata is az első helyen végzett.
Vasárnap délelőtt a felnőttek selejtező mérkőzései, délután pedig a
helyosztók, majd este a döntők következtek. A kata versenyszámban a magyarok Fórika Tamás révén egy újabb ezüstéremmel gazdagodtak, majd csapatban Anglia mögött a Fórika Tamás, Ocsovai Gergő (Pásztói Shotokan Karate Klub) és Vágvölgyi Balázs
összeállítású egységünket is a dobogó második fokára szólították
ki eredményhirdetéskor. Kérdésünkre Váradi Valentina, a pásztói
csapat és a válogatott erőssége, ötszörös Európa-bajnok elmondta: több mint hat éve karatézik, s ez a sport számára mindent jelent.
A karatecsapatot egy nagy családként jellemzi, amelyben mindig
jókedv és egyetértés uralkodik. – Ez a sport megtanít mindenre.
Kitartásra, alkalmazkodásra nevel, még a tanulás is jobban megy,
mindenen átsegít engem. – Valentina külsőre nagyon törékeny lány,
a tatamin azonban ennek ellenére ritkán talál legyőzőre.

SPORTOS
MIKULÁSOK
December 7-én, vasárnap kora délután szemerkélő
kélő esőben
őb iindult
d l
útjára közel száz résztvevővel a Gáspár Szilvia BSI futónagykövet által szervezett jelmezes mikulásfutás és kerékpározás. Az indulók több távon versenyeztek egymással. Jutalmuk a célsátornál a különleges élmény és nagyszerű társaság mellett forró tea,
forralt bor, sütemény és zsíroskenyér voltak. A legsportosabb mikulások pedig emléklappal, mézeskaláccsal és mikuláséremmel
térhettek haza.

– Ha elmegyek egy versenyre, valóban picinek is tűnhetnék. Vannak országok, ahol a versenyzők kiválasztását kifejezetten a termetre „hegyezik ki”, de az korántsem elég a győzelemhez, ennél sokkal
fontosabb a technika és a gyorsaság. Valentina most kadet korosztályban versenyez, de ahogy mondja, edzője fel szokta nevezni a juniorok közé is. A sporttal az a célja, hogy fejlessze saját jellemét, és
hogy meg tudja védeni magát. A bájos leányzó jövőre érettségizik a
Mikszáth Kálmán Líceumban, s a Corvinus Egyetem külkereskedelem szakára fog jelentkezni. A karatét sosem szeretné abbahagyni, tervei szerint az egyetem mellett is edzeni és versenyezni fog.
Cz. Zentai József / Lakatos Kati
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2014. DECEMBER

PÁSZTÓI
KARÁCSONY
Helyszín:

Zeneiskola mögötti tér
2014. december 20–23. KARÁCSONYI VÁSÁR
9.00–20.00 Lacikonyha

2014. december 24.
9.00–12.00

2014. december 20.
18.00 Pásztó Város Önkormányzat
Óvodájának gyermekei
Salgótarjáni Advent
Kamarakórus

2014. december 21.
18.00 Rézsó Brigitta (tánc)
Barby és Bandi
akusztikus koncert

2014. december 22.

Pecsenye
Forralt bor
Forró tea
Mézeskalács
Kürtőskalács

Lángos
Palacsinta
Méz
Édességek
Sajtok
Karácsonyi dekorációk

Fazekas termékek
Kézműves termékek
Ékszerek
Könyvek
Kozmetikai termékek
Ajándéktárgyak

Pásztói Múzeum
2014. december 20.
14.00 Fogadóépület:
PÁSZTÓI KÉPEK
fotókiállítás megnyitója
Kolostorépület:
KARÁCSONYVÁRÓ DÉLUTÁN
• karácsonyfadíszek készítése
• a mézeskalács díszítés
rejtelmeit bemutatja
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2014. december 23.
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