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JÖVŐRE ÉRTÉKTÁRBA KERÜLHET
A PÁSZTÓI SZŐLŐ- ÉS BORKULTÚRA

ÚJRA AZ ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDTETI AZ ISKOLÁT
Hat évvel ezelőtt egyesült a két nagy múltú pásztói általános iskola intézménye, de
az igazi egybeolvadásra másfél évvel ezelőttig várni kellett. Akkor új célokat fogalmaztak meg az új intézményvezető felé. Szántó Marianna konkrét változtatásokat
tett a kiegyensúlyozott szakmai munka érdekében. Idén két újabb változással kezdték a tanévet: mostantól Zsigmond Király nevét viseli az intézmény, amelynek működtetője újra az önkormányzat lett.
A Gárdonyi és a Dózsa iskola kalandos, külön-külön is több mint százéves történetének új fejezete kezdődött az idei tanévnyitón:
a 2013 óta (amióta a Klebelsberg Intézményfenntartóhoz került az intézmény) Pásztói Általános Iskolának nevezett intézmény most új
nevet kapott, Zsigmond Király Általános Iskola lett. Az új névről az intézmény igazgatóját, Szántó Mariannát kérdeztem. Megtudtam,
hogy nyílt szavazással döntött a testület. Bárki javaslatot tehetett a névre, s végül a Humán
Munkaközösség javaslata nyert nagy fölénnyel.
- Ezután megkérdeztük a helyi szervezeteket,
a városvezetést, a szülőket, a diákokat, az intézményfenntartó központot, hogy mit szólnak az új névhez és nagy örömünkre az általános tetszésre talált. Ha már Pásztó Zsigmond
Király városa, akkor valamelyik intézmény vi-
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selje a nevét – mondták sokan. Iskolánk idén
120 éves (a Gárdonyi Géza Általános Iskola
1895-ben kezdte meg működését -a szerk.) és
ez a közös névadás nyomatékosította, hogy a
nevelőtestület egységesen dolgozik, egységes
intézményként működünk – hangsúlyozta az
igazgató.
Folytatás a 2. oldalon
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PÁSZTÓN SIKERES
A KÖZMUNKA
Mihez képest? - kérdezheti most a kedves olvasó és igaza van. A kérdés jó. A korábbiakhoz képest mindenképpen, de ezzel még
nem mondtuk semmit. Amikor megalakult a választásokat követően az új képviselő testület, nekem, polgármesternek az első
látható gond a közmunka volt.
Például, amikor megkérdeztem egy munkavezetőt (ő már nincs köztünk), hogy miért nincs
láthatósági mellény az út szélén dolgozókon,
azt válaszolta: mert akkor látszana, hogy ücsörögnek.

ÚJRA AZ ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDTETI AZ ISKOLÁT
Szántó Marianna másfél éve került az iskola élére, külső pályázóként nyerte meg a vezetői pozíciót. - Azonnal megkaptam a feladatot: hozzak létre egy egységes intézményt a
papíron már öt éve úgy működő két iskolából. A 2014/2015-ös tanévtől kezdve átköltöztettük az összes alsóst a Gárdonyi épületébe, a
felsősöket pedig a Dózsába. Programjaink, ünnepeink együtt zajlanak, a nevelő testület egységként működik. A két épületet folyamatosan
a gyerekek igényeihez alakítjuk: az alsósoknál
most alakítunk ki egy a korosztálynak megfelelő játszóudvart – mondta.
Nagyszabású, reneszánsz hangulatú névadó ünnepséget szerveztek a tanévnyitóval egyszerre, amelyben a harmadikos osztályok és a tari
vitézek működtek közre. A műsor szerkesztője Édes Attila volt, közreműködtek Lenkei Simon Mária és Prezenszky Elvira. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Sipos Imre
helyettes államtitkár, Becsó Zsolt országgyűlé-

si képviselő, Skuczi Nándor megyei közgyűlési elnök, Dömsödi Gábor polgármester, Farkas
Attila alpolgármester, Nagyné Barna Orsolya
és Nagy Kálmán a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részéről, valamint Zsiga Tamás,
a Pásztói Járási Hivatal vezetője. Az új nevű is-

kolát rajzpályázattal is köszöntötték. Nyáron
írta a ki a nevelőtestület azt a Zsigmond Királyról szóló rajzversenyt, amelynek eredményhirdetését szintén a tanévnyitón tartottak meg.
Egyben felavatták az iskola falán a Zsigmond
Király Általános Iskola Pásztó feliratú táblát is.

2013. január elsejével az állam átvette a köznevelési intézmények fenntartói jogát és a
3000 főnél nagyobb lakosságszámú településeknek előírta a működtetési kötelezettséget. Azonban ha gazdasági okokból
nem tudja ezt vállalni az önkormányzat, akkor kérheti, hogy a működtetést is az állam
lássa el. Ebben az esetben havi hozzájárulást kell fizetnie az önkormányzatnak. Pásztó
városa 2013-ban ezt az utat választotta, lemondott az általános iskola, a gimnázium és
a zeneiskola működtetéséről. A tavaly ős�-

szel megalakult új önkormányzati testület
újragondolta ezt. Tény, hogy egy év alatt 145
millió forintnyi ráfordítást jelentett Pásztónak a hozzájárulás, amelyet az önkormányzat saját bevételeiből biztosított. Közben
az intézmények állapota csak romlott, annak karbantartására az állam nem fordított
pénzt. Az új képviselőtestület úgy döntött,
hogy több szempontból is sokkal jobb az,
ha az önkormányzat vállalja a működtetést:
egyrészt mert kevesebb pénzbe fog kerülni,
másrészt sokkal jobb, ha a saját tulajdonáról

maga gondoskodik a város. Az önkormányzat célja, hogy a működtetés visszavételével megteremtse a lehetőségét annak, hogy
fejlesztéseket tudjon megvalósítani az intézményekben. A fenntartó tehát továbbra is az
állam, a szakmai munkát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítja a pásztói
köznevelési intézményekben. A működtetést
viszont – mint régen – újra a városi önkormányzat látja el: felel a rezsiköltségekért, a
karbantartásért, a takarításért és az épületek állapotáért.

A valóságban az emberek az út egyik oldaláról a másikra seperték a faleveleket, majd vis�sza. Tisztelet nekik, azoknak, akik dolgoztak,
mert a csapat jelentős részét meg sem lehetett találni. Ellenőrzések, figyelmeztetések jöttek, volt, aki ezek után munkahelyet váltott, de
a lényeg nem változott. Nem tudtunk értelmes,
alkotó munkát adni a közmunkásoknak. Volt,
hogy 240 fő dolgozott egyszerre a városban
közmunkásként. Ennyi ember már egy közepes gyárat is működtethetne. Egy gyárban ilyen
létszámhoz van igazgató, van több osztályvezető, vannak művezetők és így tovább. De ami a
legfontosabb, van szakmával bíró, motivált és
megfizetett munkaerő, aki tud és akar is dolgozni. Nálunk a vezetés teljesen hiányzott, és
a dolgozóknál - tisztelet a kivételnek - sokszor
a motiváció is.
Innen indultunk, és ma már azon a díszburkolaton sétálunk a városban, amit közmunka programban készítettek. A munkahelyeken is ebből
van a burkolat, mert kiépültek a telephelyek is.
Van csicsóka termésünk is, amit most még csak
a vadászok vesznek át - elég alacsony áron - de
hasznot termeltek a mezőgazdaságban dolgozók.
A megtermelt kukorica és napraforgó a fólia sátor alatt szárad, de a 4 fóliasátor is a közmunkaprogram részeként épült. Tavaly még nem tudtunk
benne palántázni, mert csak később lett kész, de
most már ott vannak benne az eperpalánták is.
Eközben pedig a város takarítását a korábbi
színvonalon végezte el egy kisszámú csapat, miközben a strandon is nagyon sokan nagyon sokat dolgoztak a közmunkások közül. A Kishegyen kitisztították a tanösvényt, amit most még
a tél előtt fel kell tárcsázni, és tavasszal belekerülhet a fűmag, hogy rendesen karbantartható, akár futásra is használható legyen. Szintén
itt, fűthető lett egy addig nem használt épület,
hogy télen is legyen hol melegedni munka után.
Tehát vannak eredmények és ezekre büszke lehet mindenki. Tartottunk Közmunkás Napot
is, hogy a dolgozó érezze, fontos az ő munkája a város vezetésének is. Azon, hogy mire, mi-

Ma már azon a díszburkolaton sétálunk
a városban, amit közmunka programban
készítettek. A munkahelyeken is ebből van a
burkolat, mert kiépültek a telephelyek is
lyen mértékben jó megoldás a közmunka, lehet
vitatkozni. Nekem polgármesterként nem ez a
feladatom, hanem az, hogy a maximumot hozzuk ki ebből a feladatból. De mi volt a kérdés?
Hogy sikeres-e a közmunka Pásztón? Büszkén
mondhatom, hogy igen, de ez nem a polgár-

mester, hanem a programban dolgozók érdeme.
A polgármester feladata az, hogy megteremtse a feltételeket ahhoz, hogy jövőre még sikeresebb legyen.
Dömsödi Gábor

Nyári hírek
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PÁSZTÓI STRAND,
A NYÁR SZTÁRJA

Húsz millió forintos önkormányzati önerőből
és sok segítő kéz jóvoltából újult meg a városi
strand, amely egész nyáron sok színes programot
kínált a pihenni, kikapcsolódni és fürdőzni vágyóknak. Többek között irodalmi és könnyűzenei programok, éjszakai fürdőzés és gyermekjátékok várták az érdeklődőket.

MUZSIKÁLTAK ERDEINK

A Mátrai Művészeti Napok keretében idén is megrendezték a Muzsikál az erdő nagy sikerű programsorozatát. Képünkön a mátrakeresztesi erdőben
megtartott koncert látható.

MOZGALMAS
GYERMEKNAP

RÉTESFESZTIVÁL
HASZNOSON

Minden korosztály jól szórakozott a Szent Mária
Magdolna-napi búcsú és rétesfesztiválon Hasznoson. A finom rétesek mellett volt itt néptánc és
nóta, játékpark és motoros találkozó is. A rendezvény sztárvendége Kovács Kati volt.

NAGYBOLDOGASSZONY
NAP MÁTRAKERESZTESEN

Az önkormányzat támogatásával és civil szervezetek segítségével a településrész idén is megrendezte búcsúját. A program központjában idén is a keresztesi fakanál és
a hozzá illő finomságok, a sokszínű színpadi – és gyermekprogramok álltak.

A Teleki László Városi
Könyvtár és Művelődési Központ, valamint a
Nők Civilben Egyesület
szervezésében rendeztek Gyereknapot Pásztón. A program különleges
eleme volt a Guruló Derby.

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS
ÜNNEPÉN

A Romkert varázslatos rendezvényparkja adott otthont az augusztus huszadikai központi rendezvénynek. A kenyérszentelés után a színpadi programokon
fellépett többek között a Muzsla néptáncegyüttes,
valamint Marót Viki és a Novakultúr Zenekar.

A KÁRPÁTALJAIAKÉRT
FUTOTT

A Pásztói Múzeum 1982 óta szervez nyaranta olyan táborokat, ahol
középiskolás és egyetemista fiatalok részvételével egy komplett
őslénytani ásatást folytatunk. 2015 nyarán sorrendben a 31. tábort szerveztük 24 fő részvételével.
Táborainkban hagyományosan nomád körülmények uralkodnak. Sátorban alszunk hálózsákban, lavórban tisztálkodunk, ételeinket gázrezsón magunk főzzük.
A tábor egy kis tudományos expedíció, mivel nap
közben az őslénytani ásatás mindhárom munkafázisában dolgozunk. A bányász brigád kitermeli
a lelőhelyen az ősmaradványokat tartalmazó üledéket és zsákokba pakolja, az aranymosó brigád
ezt egy szitarendszeren iszapolja, a hamupipőke brigád pedig a tisztára mosott anyagból asztal mellett ülve csipesszel és végtelen türelemmel
kiválogatja az ősmaradványokat: puhatestűhéjakat, csontokat, fogakat.

LEBONTOTTÁK A SZOVJET EMLÉKMŰVET
tére pedig a városi temetőben állítanak új
emléket.
Néhányakban érzelmeket váltott ki az emlékmű lebontása, a világháború során hazánkban elhunyt katonák nyughelyének „bolygatása” miatt nem támogatták azt. A négy évvel
ezelőtti testületi javaslatban ezzel kapcsolatban ez olvasható: „A budapesti Orosz Föderáció nyilvántartása szerint az emlékmű alatt

26 szovjet katona nyugszik. (…) Az emlékmű
építésvezetőjének elmondása szerint nincs
szovjet katona az emlékmű alatt, ugyanis a
tér közepén volt korábban egy szovjet emlékmű, amelyet az 1956-os események alatt
megrongáltak, majd ezt követően lebontottak. Az új emlékmű már nem ennek a helyén
épült, hanem a tér északi szegletében, ahová
nem temettek katonákat.”

A komoly szakmai
munka mellett délutánonként, esténként mindig biztosítunk időt pihenésre, túrázásra és játékra is.
A tábor szervezését és lebonyolítását a Pásztói Múzeum munkatársai Dr. Gherdán Katalin, Kormos Vanda és
Dr. Hír János végezték. A tábor támogatásáért és
a táborhely biztosításáért ezúton is köszönetet
mondunk Kozárd Község Önkormányzatának.
Dr. Hír János

NYÁRI TÁBOR A PÁSZTÓI MÚZEUMBAN
Július 13. és 17. között minden nap 30 általános
iskolás gyerek nyüzsgött a Pásztói Múzeumban:
hagyományos napközis táborukat tartották.
A hét minden napja más kalanddal várták a gyerekeket: szőttek pókhálót, tornasorba állították

Pásztón is átfutott Hídvégi Üstös Pál, aki közel nyolcszáz kilométert tett meg a júliusi hőségben azért, hogy felhívja a figyelmet a Kárpátalján élők gondjaira. A futót hosszú útján 12 éves
kisfia biciklin, édesapja pedig egy speciális teherautón kísérte.

Nagyon rossz állapotban volt már a Csillag
téren álló szovjet hősi emlékmű, amelynek
lebontását még 2011-ben kezdeményezte
Pásztó Város Önkormányzata. Oroszország
magyarországi nagykövetsége mostanra járult hozzá a bontáshoz, ezzel Pásztó a harmadik magyar település, ahol sor kerülhetett a bontásra. Az emlékmű helyén park
létesül, a világháború halottjainak tisztele-

ŐSLÉNYTANI KUTATÓTÁBOR
KOZÁRDON

jégkorszaki ismerőseiket, madárhangokkal ismerkedtek, társasjátékokat készítettek. Gyalogtúrán felkapaszkodtak Mátrakeresztesnél a Mocsárbükki-rétre, hogy egy körtúrát téve végül
bebújjanak a Vidróczki barlangba. Budapesten

is jártak, a Magyar Természettudományi Múzeumban. A hét csúcspontja az egész napot kitöltő lovagi próba volt.
Gherdán Katalin
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EZREK BULIZTAK
AZ ELSŐ MÁTRAALJA
FESZTIVÁLON
Kelet-Magyarország szinte minden pontjáról érkezett látogató az először megrendezett Mátraalja Fesztiválra, amely a várakozásokat felülmúlva háromezer fesztiválozót fogadott a két nap alatt. A legtöbben a Wellhello, valamint Majka&Curtis koncertjére voltak kíváncsiak a pásztói strandon.
Nagy elégedettséggel és büszkeséggel zárták a
szervezők az első Mátraalja Fesztivált, ahová a
hétvége alatt összesen háromezren váltottak jegyet. A rendezvényt Harsányi Levente műsorvezető oldalán Dömsödi Gábor polgármester
nyitotta meg, köszöntve a kánikulában összegyűlt strandolókat és szórakozni vágyókat. A
palóclányok között rendezett fesztivál szépe verseny eredményhirdetése után csendbe burkolózott a könnyűzenei fesztivál, ugyanis elindult a
Lukáts Andor által negyedévszázada megálmodott Világ csendje, amelyhez a helyszínen hallgatók mellett online kapcsolat segítségével az
erdélyi Kőrösfő is csatlakozott. A nemzetközivé
vált eseményen csak egy kakasszót lehetett hallani, annyira jól sikerült a strandbéli fesztivál elcsendesítése.
„A tervezett 10 percből 16 perc nagyon jóleső közös hallgatás következett. A pásztói strandon felállított színpadon félkörös alakzatban ült
a padlón egy sor fiatal, a polgármester és helyettese, lent a színpaddal szemben kíváncsi tekinte-

tű pásztóiak, köztük egy Salgótarjánból érkezett
idős asszony, aki hallgatni akart velünk, s vonatra ült. A színpad hátterében kifeszített vászonra, egy erdélyi falu, Kőrösfő temploma előtt fiatalok átszellemült képe volt kivetítve. Ők velünk
együtt hallgattak. Aztán a kíváncsi tekintetek átszellemültek és komolyak lettek. A strand távoli
medencéjében is elcsendesedtek. Valami nagyon
fontos (remélem nem csak számomra) dolog
történt” - összegezte Lukáts Andor színművész.
A némaság után viszont kezdődött a buli. Egymást váltották a zenekarok, majd a dj-k, akik
hajnalig adták az ütemet. A vasárnapi nap még

erősebb volt, köszönhetően a zenei felhozatalnak, legfőképp a Wellhello-nak és Majkáéknak.
Velük zárt a zenei program.
A palóc ételek közül a hasznosi töltött káposzta volt a favorit, de a tócsni, a laska és a rétes
is gyorsan fogyott a mátrai fröccsök mellé. A
rendezvényen debütáló új futballsport, a billball pályáján egymást váltották a fiatalok, hogy
kipróbálhassák a technikai sportot. A pásztóiak büszkék első, jól sikerült zenei fesztiváljukra, amelyet a szervezők jövőre már két színpaddal és még több fellépővel terveznek megnyitni.
„Jóleső érzés, hogy nekünk adatott meg először
fesztivált szervezni a településen, s hogy mind
a fellépők, mind pedig a résztvevők elégedetten
távoztak. A zenekarok gratuláltak a közönséghez
és a rendezvényhez, mi pedig büszkék vagyunk,
hogy megvalósult az első Mátraalja Fesztivál,
amelynek biztosan lesz folytatása! – szögezte leTóth Péter főszervező.

Jóleső érzés, hogy nekünk adatott meg először
fesztivált szervezni a településen, s hogy mind
a fellépők, mind pedig a résztvevők elégedetten
távoztak.

si Egyetemen tanul sportszervezői szakon. Részt
vesz a válogatott edzésein, s van egyéni edzője is,
akivel heti háromszor dolgoznak együtt. A csapattársaival pedig külön alkalmakkor edzenek –
ez is heti három alkalmat jelent, s amikor csak
teheti, Pásztóra is eljön Csaba mesterhez. Tíz év
köti a pásztói klubhoz és mesteréhez. Így beszél
erről:

VILÁGBAJNOKI EZÜSTÉRMES

OCSOVAI GERGŐ
Hét éves korában kezdte a sportágat, Lőrik Csaba tíz éve a mestere. A szeptember
végi karatevilágbajnokságon egyéni világbajnoki ezüstérmet szerzett. Már diplomás,
de itt nem áll meg, most a Testnevelési Egyetemen tanul sportszervezői szakon. Boldog a magánéletében, világosan látja céljait, amelyben egy tokioi olimpiai részvétel
is felsejlik. Ocsovai Gergő számára nincs lehetetlen.
Az egykori gárdonyi általános iskola tornatermében a Pásztói Shotokan Karate Klub szokásos pénteki edzése különleges hangulatot nyert,
amikor Csaba mester maga mellé szólította két
válogatott tanítványát, Ocsovai Gergőt és Váradi Valentinát, hogy az edzőtársak előtt bejelentse sikeres világbajnoki szereplésüket. Gergő aranyéremmel, Valentina pedig az értékes negyedik
hellyel tért haza Lengyelországból. A szolid ünneplés után Gergőt kérdezhettem eddigi pályafutásáról, céljairól, magánéletéről és a sport iránti érzelmeiről.
- Nagyon sok munka és lemondás van a sikerem
mögött, végre megtérülni látszik a befektetett
energia. Hét éves koromban kezdtem karatézni, akkor heti két edzésen vettem részt, amit hamar négyre emeltünk. A versenyrészvételek még
több edzést hoztak magukkal, edzettem Salgótarjánban és Hatvanban is, majd az általános iskola végén átigazoltam Pásztóra Csaba mesterhez – meséli Gergő, akik közben Aszódra járt
középiskolába. Családja Hatvanban él, innen ingázott az edzésekre. Az Ocsovai család egyetlen

gyermekének szenvedélye a szülőket is „megfertőzte”, évek óta édesanyja és édesapja is Csaba
mester tanítványaiként edzenek.
Gergő nagyon sokoldalú és talpraesett fiatal, aki
világosan tudja, hogy honnan hová tart és igyekszik mindent megtenni céljai érdekében. Az
érettségi után a Budapesti Gazdasági Főiskolán szerzett diplomát, most pedig a Testnevelé-

- Nagyon szoros a kapcsolatom Csaba mesterrel, mindenben a segítségemre van, bármikor, bármilyen esetben fordulhatok hozzá. Sosem fogom elfelejteni, hogy honnan indultam.
Úgy tekintek erre az egyesületre, mint a sikereimet megalapozó helyre. Ez a kiindulási pont. El
kell jönni az életben annak az időszaknak, amikor külön utakon folytatja a tanítvány és a mester, de egy jó tanító ezt tudva is úgy terelgeti a
tanítványát, hogy az annak a legjobb legyen. Én
mindezt megkaptam Csaba mestertől.
A sikeres karatékának nem szállt a fejébe a dicsőség, határozottnak és fegyelmezettnek tűnik,
amelyet céljai felvázolásakor is bizonyít: - Szívesen szerveznék magamnak egy egyesületet, de az
is lehet, hogy külföldön fogok edzőként dolgozni. A versenyzést a csapattal még két évig szeretném csinálni. 2012 óta dolgozom két csapattársammal, formációnkkal európai bronz, ezüst- és
aranyérmeket nyertünk, a mostani világbajnokságon velük is a dobogó második fokára állhattam
fel. Japánban egy stílus-világbajnokságon is harmadikok lettünk, ami nagyon nagy siker volt számunkra. Ott, a karate szülőhazájában érte el első
kiugró jelentőségű eredményét egyéniben Gergő, amikor négy japán mögött, mindenki mást
megelőzve az ötödik helyezett lett. A karate nem
olimpiai sportág, ezért a támogatása nincs megalapozva Magyarországon. A versenyekre való kijutást idáig a sportolók javarészt maguk finanszírozták. Idén azonban megalakult egy Szponzori
Tanács, amely magántőkéből támogat kiemelt
karatékákat, köztük Gergőt is. Öt év múlva Tokióban rendezik az Olimpiát, s a sportág lobbija azon dolgozik, hogy addigra a karate is benne
legyen az olimpiai programban. – Ott a helyed –
mondom bizakodva, hiszen milyen jó lenne egy
szűk hazánkból származó sportolónak szurkolni az ötkarikás játékokon. Gergő bátran rávágja: - Megcélozzuk. Addig azonban még sok van
előre, Gergő megfontoltan tervez. Az életét még
szebbé teszi barátnője és barátai, akikkel tartalmas programokon töltődnek fel. Gergő szeretne
a sportnak visszaadni majd, terve, hogy jövőbeli munkáján keresztül is népszerűsíthesse a karatét. Érdekli a sportmédia és a rendezvényszervezés, magát társasági embernek vallja, úgy érzi,
helyt tudna állni ebben a világban is. Az a benyomásom, hogy számára nincs elérhetetlen cél. – A
szüleim mindig támogattak, s most is mellettem
vannak akár külföldi, akár médiás álmokat dédelgetek. Bejártam a világ nagyon sok részét, láttam,
hogy mi, hol, hogyan működik, milyen lehetőségek vannak. Azt gondolom, hogy az élet elénk
dob lehetőségeket és az már csak rajtunk áll,
hogy megragadjuk-e azokat. Energiát kell befektetnünk céljaink elérése érdekében és lehet, hogy
hamarabb vagy később, de meg fog térülni.
Lakatos Kati
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Pásztó Anno

SZÜRET
A szüret a magyar néphagyományok egyik
meghatározó eleme, amelynek Pásztón is
erős gyökerei vannak. A 18-19. században
a szüret a parasztgazdaságban kölcsönös segítséggel végzett társasmunka volt,
a kisebb szőlőkben a család ma is meghívott segítőkkel végzi el a szőlő betakarítását. Ilyenkor a házigazda vendégül látja a szüretelőket étellel-itallal, a szőlőből,
mustból kóstolót vihetnek haza. Bortermő
vidékeken nagyobb szabású mulatságokat, szüreti felvonulásokat rendeztek már
a 16-17. században is, ekkorra a törvénykezést is beszüntették. A századfordulón
a szüreti felvonulásokat miniszteri rendelettel egységesítették és szabályozták,
mintául véve a 18 -19. századi uradalmi
szőlőmunkások szokásait. A szüreti szokások a szőlőszedés utolsó napjához, a
végzéshez kapcsolódtak: az uraság megkötözése; szüreti koszorú elkészítése; a
koszorúvivők leöntése vízzel; az uraság
köszöntése verses rigmusokkal; a legjobb
szedők megajándékozása, pl. kendőkkel;
végzéstánc, mulatság. Közvetlen a szüret
után gyakori volt a fiatalság szüreti bállal végződő felvonulása. A menet
vezetői vőfélyek, táncmesterek, a

JÖVŐRE ÉRTÉKTÁRBA
KERÜLHET A PÁSZTÓI
SZŐLŐ- ÉS BORKULTÚRA
Harmincegy éve rendeznek szüreti felvonulást Pásztón, a rendezvény immár tizenegy éve szőlő- és borünnep is. A romkertben színpadi programok, kézműves kirakodók, árusok és borkóstoló, ugrálóvár, az OTP Bank sátrában lufihajtogatás és bohóc
várta az érdeklődőket szeptember 27-én délután, ahová a nagy hagyománnyal bíró
szüreti felvonulás után érkeztek meg a résztvevők.
Idén is a már megszokott vidám hangulatban, lovasokkal, hintókkal és kocsikkal, népviseletbe öltözött asszonyokkal és lányokkal, kisbíróval, kóstolót osztó legényekkel haladt keresztül a menet
a városon, hogy így ünnepeljenek a szüret végén.
A finom hasznosi borból mindenki ihatott, aki
az isteni nedűre vágyott. A szőlő és bor dicséretére a romkertben tartalmas programok várták a
vendégeket: borkóstoló és helyi termékek vására,
vendéglátó egységek, kézműves kirakodók és vidámpark. A színpadon Farkas Attila alpolgármester, Becsó Zsolt országgyűlési képviselő és Péntek
László, az erdélyi Kőrösfő alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket. Farkas Attila bemutatta Kőrösfő alpolgármesterét és bejelentette, hogy
az erdélyi településsel testvértelepülési szerződést
kötnek majd. Taps fogadta a bejelentést. Az alpolgármester elmondta, hogy a magyar kultúra legfontosabb őszi ünnepe a szüret, amelynek négy-

száz évre visszamenő története van hazánkban.
Meg kell őrizni ezt a hagyományt – hangsúlyozta. - Jövőre értéktárba kerülhet a pásztói szőlőés borkultúra – ezt már Becsó Zsolt országgyű-

lési képviselő mondta köszöntőjében, aki szívesen
venné azt, ha a pásztóiak felterjesztenék javaslatukat a Nógrád Megyei Önkormányzathoz a szőlő
és borkultúra megyei értéktárba vételére. - Kevesen tudják, hogy Pásztó főutcája alatt hosszú pincerendszer húzódik és a szüretnek száz évre visszamenően hagyománya van a településen – emelte
ki. Péntek László, Kőrösfő alpolgármestere örömmel szólt a pásztóiakhoz, köszöntőjében elmondta,
hogy az erdélyi község és a Mátra nyugati kapuja vélhetően sok alkalmat talál majd a kapcsolatok

ápolására a kultúra, a gasztronómia, a turisztika és akár a sport területén is – fejezte ki
reményét Péntek László. A megnyitó közös
koccintással ért véget, hogy aztán a fellépők vegyék birtokba a színpadot. Hagyományőrző csoportok, hastánc és modern
tánc csoportok mutatkoztak be, a nap
sztárfellépője a Dolly Roll volt, majd
szüreti bállal zárult az este.
Lakatos Kati

céhes világ és a lakodalom tisztségviselőire utalnak. A maskarások egyrészt a szőlőművelés mozzanatait (kötözőasszony,
tolvaj, csősz), másrészt zsánerfigurákat
(török, drótostót, vándorárus, cigány) elevenítettek meg.
Pásztó 1298-ban kapott vásártartói jogot.
Ekkor rohamosan fejlődött ipara és mezőgazdasága, amelyben kiemelkedő volt a
szőlőkultúra jelentősége. Ennek emlékei a
Fő úti gótikus pincék, amelyek még ma is
használhatók bor tárolására. Tar Lőrinc kérésére 1407. április 26-án Zsigmond király
városi kiváltságlevelet adományozott Pásztónak, amelyben a város lakóit a budai polgárokkal egyenlő jogokkal ruházta fel. Kulturális központ jellege volt ekkor, amelyet
az is bizonyít, hogy egy ideig hiteles helyként működött a pásztói konvent. Középkori
iskolája miatt a XV. században is nevezetes
volt. Pásztó fénykorát a török hódítás törte
meg. Az 1900-as évek elején a szőlőtermelést sújtó filoxéra miatt a fő jövedelmétől
megfosztott településre nehéz idők jártak.
A kisipar, a mezőgazdaság, az erdőgazdaság nem biztosította a lakosság eltartását.
A két világháború között jelentős kisiparos
réteggel bírt a település. A szőlő és bortermelése nem érte el a filoxéra előtti szintet, de mezőgazdasága, szőlőtermelése továbbra is meghatározta gazdaságát.
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TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ

KÖRNYEZETTUDATOS VÁROS
Megépült és átadásra vár a pásztói hulladékudvar, bővülnek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek és hamarosan indul a házhoz
menő szelektív gyűjtés a városban. Ezzel áttérhetünk a ma létező legmodernebb hulladékgazdálkodási rendszerre, amely óriási
jelentőségű környezetünk megóvása érdekében.
A hulladékgazdálkodási rendszer újításairól
Czabafy Lászlót, a Pásztói Városgazdálkodási és Városüzemeltetési Kft. vezetőjét kérdeztük.
Megtudtuk, hogy reményei szerint még idén elindul a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés,
de legrosszabb esetben következő év elején, ami
azt jelenti, hogy a normál kommunális hulladékgyűjtő járattal együtt, kéthetente közlekedni fog
a szelektív hulladékgyűjtő járat is. Az autók a lakók által kihelyezett zsákokat gyűjtik majd ös�sze, amelyekbe papírt, műanyagot és italos fém,
valamint tejes dobozokat tehetnek majd a pásztóiak. Az összegyűjtött zsákokat a VGÜ a salgótarjáni válogatóudvarba szállítja majd, ahol újrahasznosításra készítik elő a hulladékokat. A
másodlagos hasznosításból a Kelet-Nógrádi
Hulladékgazdálkodási Társulás (amelynek tulajdonosai az érintett önkormányzatok) bevételhez
jut majd. Az új szemétszállítási rendszer az EU
elvárásainak megfelelően környezetbarát lesz: a

sok tonnányi vegyes hulladék helyett, amelynek
a tárolása környezetszennyező, a jövőben, térségünkben is lehetőség lesz a háztartási hulladék
szelektálására. Ehhez azonban elengedhetetlen
az emberek felelősségteljes hozzáállása, hogy az
unokáinktól kölcsön kapott Föld még sok generációnak lehessen gyönyörű otthona.
A gyűjtőzsákokat azok előállítási árán vásárolhatjuk majd meg a VGÜ-től. Szintén a környezetvédelem jegyében épült meg Pásztón a hulladékudvar, amelynek célja az, hogy megszűnjön

Tisztelt Gyászoló családtagok, Rokonok, Barátok,
Együttérző Kollégák, volt Tanítványok, Ismerősök!

LESÚJTOTT A SZOMORÚ HÍR,
ELMENT EGY KIVÉTELES EMBER

az illegális – pl. útmenti, erdőszéli - szemétlerakás. A hulladékudvarba bárki behozhatja az otthon keletkezett hulladékát – pl. egy lakásfelújítás
törmelékét, a háztartásokban keletkező veszélyes
hulladékokat (permetező szer, elemek stb) – ingyen, ha nincs „kukadíj” tartozása. Itt fogják tárolni a komposztot is, amely elkészültével vis�szakerül majd a lakossághoz, hogy az emberek a
kertjeikben hasznosíthassák azt.
Lakatos Kati

Az új szemétszállítási rendszer az
EU elvárásainak megfelelően környezetbarát
lesz: a sok tonnányi vegyes hulladék helyett,
a jövőben, térségünkben is lehetőség lesz
a háztartási hulladék szelektálására.

„De amit magadban őrzöl,
Az csillagpályás ősi fény!
Átrepít minden akadályban,
És letesz az Isten küszöbén.”
/L.Németh Erzsébet:
Számadás magamnak c. verséből/

2015. szeptember 17-én életének 82. évében elhunyt Kádárkuti József földrajz-történelem szakos tanár, városunk köztiszteletben álló személyisége.
Palócföldön született 1934-ben, mátranováki
munkáscsaládban.
A szegény emberek munkaszeretetét, becsületességét, tisztességét és igazságérzetét örökölte egy egész életre.
A részben osztott helyi kisiskola kiváló pedagógusai jó alapot biztosítottak a balassagyarmati és salgótarjáni gimnáziumi tanulmányaihoz. A középiskolai tanulmányi versenyen
elért kiváló versenyhelyezése okán felvételi vizsga nélkül választhatott az ország összes
felsőfokú iskolája közül. Az Egri Pedagógiai
Főiskola történelem-földrajz szakára jelent-
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kezett, amit kitüntetéssel végzett el. Majd középiskolai tanári oklevelet szerzett az ELTE
Bölcsészettudományi Karának történelem
szakán. Végleg elkötelezte magát azon a pályán, amely előreláthatólag egyre kisebb erkölcsi és anyagi megbecsülést nyújtott.
1955-től 1968-ig Szirákon tanított, volt iskola- és művelődési otthon igazgató is. Felettesei
így jellemzik a fiatal pedagógust: Nevelői rátermettségénél fogva közvetlen a tanulókhoz,
szigorú az elbírálásnál, mely nem engedi meg
a liberalizmust az osztályozásban. Mindig következetesen jár el. Óráira példaszerűen készül,
igen értékes munkát fejt ki. Szigora ellenére a
tanulók szeretik a jól képzett nevelőt. Magatartása példás, igyekvő. A sziráki évek alatt kötött házasságot, felesége szintén pedagógus. Itt
születtek gyermekei. (Zsolt fiuk közgazdasági
egyetemet végzett, Enikő lányuk jogász)
1968-ban Pásztóra került a Dózsa György
Általános Iskola állományába. Dolgozott néhány évig szakfelügyelőként, majd két cikluson át az iskola dolgozói szakszervezeti titkárrá választották. Ezt a megbízatását is
komolyan vette, hasznos érdekvédelemnek tekintette. Szaktanári tevékenységében példamutató, igyekezett mindig az élenjáró eljárásokat alkalmazni. Tanulóit végigvezette az
önálló ismeretszerzés útján. Arra törekedett,
hogy az ok okozati összefüggések keresésére,
megláttatására szoktassa őket. Munkájának
igen nagy érdeme a jól felépített óravezetés.
Minden felügyelője, felettese messzemenően elismerte szakmai, pedagógiai munkájának eredményességét, de sokkal kedvesebb
volt neki a tanítványok és a szülők elismerése.
A családnak, az iskolának élt. Kísérletező pedagógusként tapasztalatait szakmai folyóiratokban publikálta, szakmai munkaközösségeket vezetett. Közben éveken át kemény fizikai
munkát is vállat családjáért.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
Október elsejétől Oláhné Csákvári Gabriella személyében új igazgatója van a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központnak. A korábbi vezető - Antalné
Prezenszki Piroska - mandátuma lejártával nem adott be pályázatot korábbi pozí-

ciójára, ő mostantól igazgatóhelyettesként
segíti az intézmény munkáját.
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft.-t július elsejétől ez év végéig
megbízott ügyvezetőként Czabafy László

Így vallott önmagáról: Én ebben a földben
gyökereztem, melyet semmiféle anyagi előnyért nem hagynék el. Szülőföldem és lakóhelyem népének akarok segíteni egy jobb igazán
demokratikus társadalom megteremtésében.
A megvalósulás érdekében megalakította és
éveken át szervezte és irányította a „Nemzeti Kör Pásztóért” civil szervezetet, melynek támogatásával két cikluson át a város Képviselő-testületében eredményes munkát végzett.
Tisztelt Gyászoló Közösség!
Szeptember 3-án volt 55 éve, hogy megismertem azt a kivételes embert, azt a kivételes egyéniséget, azt a kivételes barátot aki a szívemhez a
legközelebb állt. Elevenen élnek bennem a közös emlékek Szirák, Pásztó na és a számára nagyon kedves Kiskunmajsa, ahol büszke volt a
gondosan megművelt kertjének bő termésére, s
a város híres gyógyvizű strandjára.
Köszönöm, hogy megismerhettelek.
Köszönöm, hogy együtt dolgozhattam Veled,
Köszönöm, hogy barátodnak elfogadtál,
Köszönöm a tetteidet, a magyarságodat
Köszönöm, hogy példaképként tekinthettem
Rád.
Mély fájdalommal búcsúzom Tőled, de
Tóth Árpáddal együtt hisszük:
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek
örökké él, akit nagyon szerettek.”
Kedves Józsi Isten Veled! Emléked szívünkben örökké él!
Nyugodjál békében!
2015. szeptember 24.
Volek György

irányítja. A szakember Robotka Róbertet váltotta a vezetői székben.
Augusztus elsejétől Zahar Béla esperes,
püspöki tanácsos a Pásztói Plébánia vezetője. A kerület esperese a Salgótarjáni kerület helyettes vezetője volt, tagja a Papi
Szenátusnak. Oldallagosan Jobbágyi és
Mátraszőlős plébánosi teendőit is ellátja.

2015. NOVEMBER

FUTÓVERSENYBŐL
VÁROSI SPORTNAP

TÚRÁVAL
KÖSZÖNTÖTTÉK
AZ ŐSZT

Városi tömegsportrendezvény lett a több évtizedes múlttal rendelkező „Fut a suli!” családi
sportprogramból. Idén többek között bemutatókkal, ugrálóvárral, kézművesfoglalkozásokkal,
főzőversennyel bővült a hagyományos vasárnap délelőtti futás.

Gyerekzsivajtól volt hangos az iskola udvara és tornaterme, családok sokasága vett részt a Városi Sportnapon
szeptember 20-án. A rendezvényen egyszerre több helyszínen, sok lehetőség közül választhattunk. A reggel a Fut
a suli! elnevezésű családi és egyéni futóversennyel indult.
A délelőtt folyamán többek között volt ping-pong, csocsó és karate bemutató, kézilabda mérkőzés, kézműveskedés, kipróbálhatták a gyerekek az ugrálóvárat, beülhettek
a Pásztói Katasztrófavédelem tűzoltó autójába, találkozhattak sikeres sportolókkal, ismerkedhettek a sakkal, sőt
a birkózással is a magyar juniorválogatott közreműködésével. Komáromi Tibor olimpiai ezüstérmes, világbajnok
birkózó, a Magyar Birkózó Szövetség alelnöke a helyszínen elmondta, hogy a Magyar Birkózó Szövetségnek alapfeladata, hogy segítsék a vidéki szakosztályokat.
– Örömmel jöttünk ide, s csak olyan versenyzőket hoztam
magammal, akik az idei világ- és európa bajnokságon ju-

Szebb otthon, jobb élet
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nior korosztályban eredményesek voltak. Azt szeretnénk,
ha négy-öt év múlva ők vennék át a mai idősek helyét a
nagy válogatottban. Minden lehetőségük megvan erre –
hangsúlyozta a kapitány. A srácok bemutatója nagyon tetszett a közönségnek, több tucat gyermek a program végén
ki is próbálta magát a junior válogatott legjobbjai ellen.
A vendégek gyakorlott oktatóként álltak a kis palántákkal
szembe, akik így sikerélménnyel távozhattak a szőnyegről. Komáromi Tibor elmondta: a tehetségkutatás legjobb
módja egy ilyen sportnap. Egy-egy bemutató négy-öt jelentkezőt hozhat a sportágnak, akik közül kikerülhetnek a
jövő legnagyobb reménységei is.
A családi és sportnapon üstökben készültek a finom ételek, amelyből minden résztvevő jóllakhatott. Két, profi szakácsnak tűnő édesapához lépve megtudtam: nem profik
ők, csak hobbiszakácsok, akik minden óvoda és iskola által
szervezett programon szívesen részt vesznek. Győri Máté
és Bognár Péter megfogalmazta, hogy nem könnyű rávezetni a mai gyerekeket, hogy sportágat válasszanak maguknak és azt állandó jelleggel gyakorolják is. Épp ezért van
szükség a maihoz hasonló rendezvényekre és ők mindig
szívesen segítenek a szervezésben – mondták. A programot a városi önkormányzat támogatásának köszönhetően
tudtuk ilyen nagyszabásúra szervezni – nyilatkozta Szabó
Zsolt, a Zsigmond Király Általános Iskola általános igazgatóhelyettese. A rendezvény előkészületeiben és lebonyolításában a Herkules Diáksport Egyesület vállalt oroszlánrészt – mondta - , de Művelődési Központ is segített,
valamint a szülők közül is sokan bekapcsolódtak a munkába. Szabó Zsolt külön kifejezte köszönetét a Rendőrkapitányságnak, amely évtizedek óta biztosítja az utat a futóverseny idejére. Elmondta azt is, hogy a program egyben a
Mobil Közösségi Tér nyitórendezvénye volt, amelyet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ egy uniós pályázatból (TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában” című) támogatott. Az iskola eszközöket
nyert ebben a programban: mozgatható darts-ot, lengőtekét, ping-pong asztalt, biliárdot, csocsót, társasjátékokat,
babzsákfoteleket, asztalokt. Ezeket az eszközöket délutáni
foglalkozásokon fogják majd használni, valamint nagy szolgálatot tesznek a szabadidő hasznos eltöltésében is.
Lakatos Kati

A pásztói általános iskolások
idén is részt vehettek azon a túrán, amelynek úti célja a város fölé
magasodó sárkányrepülő leszálló pálya volt, s amelynek sok évtizedes hagyománya van. A szeptember nyolcadikai kirándulásnak
több célja volt: közösségépítés, ismerkedés környezetükkel, természetvédelem, egészséges életmódra nevelés. - Ez utóbbi kiemelt
nevelési célja az iskolának, nagy
hangsúlyt fektetünk a sportra, az
egészséges táplálkozásra és a szabadidő hasznos, kulturált eltöltésére. Hitvallásunk a természetközeli életmódra nevelés - mondta
el Szántó Marianna iskolaigazgató. A Zsigmond Király Általános
Iskola mintegy hétszáz tanulója és
tantestülete egy akadályversenyen
próbálhatták ki magukat a természetben, ahol az osztályok mérték
össze tudásukat, így az egyéni teljesítmény mellett fontos volt csapatmunka is.

