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 Államalapító királyunk ünnepe előtt mindig meg-
fordul az ember fejében, mi lett volna, ha Géza feje-
delem nem kezdi el népe keresztény hitre térítését, s 
ha a pogány Vajk nem kéri II. Szilveszter pápától a 
maga számára a koronát. István tisztán látása kivételes 
és egyedülálló, hiszen ő tudta, hogy Koppány, Gyula 
vagy Ajtony győzelme megakadályozta volna, az egy-
séges magyar állam megteremtését. Azonban kemény-
kezű uralkodó lévén tudta, hogy a magyarság fennma-
radásához elengedhetetlen a keresztény hit felvétele, s 
az ehhez szükséges intézményrendszer megteremtése. 
Ezért megalapította 1000-ben az esztergomi, 1002-ben 
a kalocsai érsekséget, s ezt követően 1000-től 1030-ig a 
veszprémi, a győri, a pécsi, az egri, az erdélyi, a csaná-
di, valamint a váci püspökségeket. A plébániák alap-
jait is ő rakta le, amikor elrendelte, hogy minden 10. 
falu építsen templomot. 
 A 2007-es esztendő nemcsak a pásztóiak, de az egész 
magyarság szempontjából kiemelkedő év. Mi pásztóiak 
azért figyelünk különösen az idei évre, hiszen a városi ki-
váltságok odaítélésének 600. évfordulóját üljük. Ha ál-
munkból ébresztenek fel, már akkor is azonnal rávágjuk a 
kérdésre a választ: Luxemburgi Zsigmond magyar és cseh 
király, német-római császár 1407. április 26-án emelte vá-
rosi rangra Pásztót. A keresztény Magyarország számára pe-
dig, legalább ennyire fontos az a két magyar szent, akik-
nek születése 800., illetve 1000. évfordulóját ünnepeljük. 
Szent Erzsébet 1207-ben Sárospatakon született II. András 
és Gertrúd gyermekeként, Szent Imre pedig a történészek 
állítása szerint 1007-ben látta meg a napvilágot Esztergom-
ban Szent István és Gizella királyné gyermekeként. Talán 
sorsszerű ez a hármas kerek évfordulóbeli egybeesés. Ma-
gyarország és benne Pásztó államalapító királyunk művé-
nek beteljesedése nélkül nem maradhatott volna fenn, több 
mint ezer éven keresztül. A nagy király azonban nem min-
denben tekintetben mondható a sors kegyeltjének, hiszen 
gyermekét Imre herceget 1031. szeptember 2-án elveszítet-
te. Szent Imre, akit a szüzesség erényének hőseként tiszte-
lünk, s aki a magyar ifjúság védőszentje pótolhatatlan űrt 
hagyott maga után. Szent István utód nélkül maradván or-
szágát halála napján 1038. augusztus 15-én a Szűzanya ol-
talmába ajánlotta. Így lett Magyarország Regnum Maria-
num – tehát Mária országa. 
 Augusztus 15-e pedig egyúttal minden évben Mária 
mennybevételének, tehát a Nagyboldogasszonynak az ün-
nepe. Pásztó történelmi múltja során a Mária kultusz ki-
alakulásában elengedhetetlen szerepe van a ciszterci szer-
zeteseknek, akik III. Béla királyunk jóvoltából 1191-ben 
már Pásztón tartózkodtak. Az ő templomaikat mindig Má-
ria mennybevételének az emlékére alapították. Ha Szent 
Istvánról beszélünk feltétlenül említést kell tennünk Szent 

László királyról is. A Szent István székesfehérvári sírjánál 
történt csodálatos gyógyulások voltak azok az okok, ame-
lyek Szent László királyt arra az elhatározásra juttatták, hogy 
kezdeményezze Róma jóváhagyásával első királyunk szentté 
avatását. Erre 1083. augusztus 20-án került sor, amikor is a 
magyar püspökök tanácsával egyetértésével Istvánt a szen-
tek sorába iktatták. 
 Ahhoz, hogy augusztus 20-a üzenetét megértsük mind-
ezt tudnunk kell, mint ahogy tisztában kell lennünk azzal 
is, hogy keresztény hit nélkül a nemzet és városunk fenn-
maradása sem történhetett volna meg. Szent István kitartá-
sa, elhivatottsága, a nemzet iránt érzett felelősségérzete nem 
csak a magyarságnak, de Európának is mintaként szolgál.
Augusztus 20-ához közeledve kívánom minden pásztói, 
hasznosi és mátrakeresztesi embertársamnak, hogy értse és 
kövesse Szent István példáját. 

Sisák Imre

Polgármesteri köszöntő

Szent István királyunk ünnepére
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 A sokat szenvedett és még-
is mindig megújuló szorgos 
településünk, Mátrakeresztes 
ismét kitett magáért. Ezút-
tal nyolcadik  alkalommal 
rendezte meg az itt élő kö-
zösség és a városi művelődé-
si ház kollektívája a település 
falunapját augusztus 12-én. 
Az ünnepi ajándék sem ma-
radt el, hiszen az egy eszten-
dővel ezelőtt felavatott Nagy-
boldogasszony Templom egy 
új és elektronikusan vezérelt 
haranglábbal gazdagodott. A 
felszentelő és falunapi isten-
tiszteletet illusztris vendég, a 
helyiek által is szeretve tisztelt 
dr. Varga Lajos segédpüspök 
celebrálta a zsúfolásig megtelt 
kegyhelyen. A festői környe-
zetben megrendezett faluna-
pot még az égiek sem akarták 
megzavarni, hiszen a környé-
ken zuhogó eső ezúttal elke-
rülte a keresztesi sokadalmat.  
 Az ünnepi mise után a ven-
dégsereg és a helybéliek közösen 
gyönyörködhettek Hegyi Gá-
bor trombitán, Ursula asszony 
hegedűn és dr. Torják Vilmosné 
zongorán előadott barokkmu-
zsikájában. A délutáni program 
nyitányaként  a  település alapí-
tójának Dalamata Ferenc cisz-
teri szerzetes emléktáblájánál a 
kegyelet virágait helyezte el a 
város vezetése, civil szervezete-
inek képviselői és a helybéliek.   
 A közönségcsalogató prog-
ramsorozatot látványos íjász-
verseny és bemutató nyitot-
ta meg, melyen Nimród mai 
követői mesteri tudásukról 
adtak tanúbizonyságot. Őket 
a színpadi kavalkád követte, 
ahol felléptek a Nagymamák 

Mazsorett csoportja, a Szur-
dokpüspöki Hagyományőrző 
Együttes, a Boldogi Énekesek, 
az Örökifjú Asszonycsoport 
Kazárról és a Mátragyönygye 
Népdalkör. A modernesített 
hastánc show és a fiatal höl-
gyek nagy tetszést arató cso-
porttánca sem maradt el.    
 Az ünnepi beszédében Pász-
tó polgármestere, Sisák Imre 
kétezer év történelmének távla-
tát idézte, mikor Krisztus any-
jának és a  falu védőszentjének  
Máriának az emlékét idézte 
Nagyboldogasszony Ünnepén. 
Kegyelettel emlékezett az egy-
ház és honalapító Szent István 
király emléke előtt is, aki 1038-
ban augusztus 15-én Mária ol-
talmába ajánlotta Magyarorszá-
got.  Méltató szavaiban kitért 
a 600 éves város múltjára és 
Dalmata Ferenc ciszteri szer-
zetes munkásságára, aki még a 
tizennyolcadik század derekán 
(1739-41) a mai település he-
lyén üveghutát hozott létre, le-
rakva ezzel a ma is élő és híresen 
dolgos Mátrakeresztes alapjait. 
A politikus köszönetet mondott 
mindazoknak, akik eddig is so-
kat tettek a település érdekében, 
valamint szorgoskodtok ennek 
a szép falunap sikeréért.             
 Az ünnepi beszéd után igazi 
sztárvendégek vették át a szín-
padot és lopták be ismét magu-
kat a nézők kegyeibe. Először a 
népszerű Gergely Róbert éne-
keltette meg a nagyérdeműt, 
majd Bognár Barbara és Dudás 
András következett. 
 A borús idő ellenére kirako-
dóvásár és vendégség kísérte a 
remekül sikerült mátrakereszte-
si falunapot.   

„Szóljon hangosan az ének”

Mátrakeresztesi Nagyboldogasszony Nap 

A lányok nem csak szépek, de táncolni is tudnak

Sisák Imre polgármester kegyelettel emlékezett a védőszentre

Alma a fa alatt, nyári piros alma...

Gergely Róbert magával ragadta a közönséget
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 A hagyományoknak megfe-
lelően ez év július 21-én és 22-
én nagyszabású falunapot szer-
vezett a Pásztó talán legszebb 
városrészeként számon tartott 
Hasznos. A település védőszent-
je, Szent Magdolna Ünnepén a 
falu apraja-nagyja ünneplőbe 
öltözve állta a kánikula embert 
próbáló rohamait, tisztelgett a 
szent és az elődök emléke előtt, 
majd mulatott a remekül szer-
vezett programsorozaton. 
 Az esemény ünnepi szónoka 

Sisák Imre polgármester volt, 
aki méltatta Szent Magdol-
na emlékét, aki a hagyomány 
szerint – egy farizeus házában 
könnyeivel áztatta Jézus lábát, 
hajával megtörölte, elárasztot-
ta csókjaival, megkente illatos 
olajjal. Róla mondta Jézus: „Sok 
bűne bocsátatott meg, mert na-
gyon szeretett”.
 A városi művelődési ház 
munkatársai által remekül meg-
szervezett rendezvénysorozat 
szombati vendégségbállal vet-

te kezdetét, majd másnap zenei 
áhitatra és szentmisére került 
sor a település Római Katolikus 
templomában. Az istentisztelet 
után a sokadalom a sportpályá-
ra rándult, ahol a hagyomány-
őrző csoportok színes kaval-
kádjában gyönyörködhetett a 
tűző napsütésben. Színpadra lé-
pett a Muzsla Néptánegyüttes 
a Banda zenekar kíséretében, a 
mátrakeresztesi Mátragyöngye 
Népdalkör, a szalmatercsi Bú-
zavirág Népdalkör és a pásztói 
Rozmaring Népdalkör is. 
 A hagyományőrzők és a pol-
gármesteri köszöntő után Du-
dás András harmonikaművész 
kápráztatta el a nagyérdeműt, 
majd  neves művészek által elő-

adott operettek, sanzonok és 
kuplék fakasztották dalra a mű-
faj kedvelőit.       
 A  sztárok sem maradtak ki 
a kavalkádból, melyen Brunda 
Gergely bűvészete ejtette ámu-
latba a nézőket, majd a Spam-
Rock-Band és a Liberty Rock 
együttes térzenéje vezette fel a 
színpompás éjszakai tűzijátékot. 
 A hagyományoknak meg-
felelően ezúttal is gazdag ki-
rakodóvásár, büfé és falunapi 
vidámpark elégítette ki a legké-
nyesebb igényeket is. A szerve-
zők elmondták, hogy vélhetően 
a kánikula miatt sajnos keveseb-
ben választották az idén a hasz-
nosi programot, mint az elmúlt 
esztendőkben.   

 A közigazgatásilag Pásztó-
hoz tartozó település a város-
sal már szinte teljesen össze-
épült, a 2408-as közút mellett 
a Mátra lábánál helyezkedik el. 
Legfőbb vonzereje a Mátra (és 
Pásztó) közelsége, A Várhegy il-
letve a Cserteri vároldal mint 
természetvédelmi terület, to-
vábbá a Kövicses patakra épített 
1,5 millió köbméter kapacitá-
sú víztározó (mely a környék 
egyik legszebb kirándulóhelye), 

továbbá a Gombástetői volt vi-
torlázó repülőtér, mely a táro-
zó déli része felett 763 m ma-
gasságban található. 1265-ben 
az addig Ágasvárhoz tartozó te-
kintélyes birtokot a Rátót nem-
béli Proch István kapta meg ki-
rályi adományként. 1349 körül 
már hasznosi Nagy Domonkos 
a falu birtokosa, akinek fia, Ist-
ván lett a pásztói család őse. A 
Cserteri vár első írásos említése 
1304-ben történik, 1454-ben 

a megerősített vár és a falu bir-
tokosaként a Pásztó család van 
megemlítve. 1552-ben a falu 
az egri várnak adózott. A török 
hódoltság elején falait szétrom-
bolták, de visszafoglalást köve-
tően újra megerősítették. 1720-
tól kezdődően a Koháry, a Fáy, 
a Szalay családok, 1848 után 
az Almássy, Platthy, Zay, Orc-
zy, Gosztonyi családok voltak a 
földesurak. A vár 1873-ban egy 
tűzvészben teljesen elpusztult és 
csak három év múlva épült fel 
újra. A település látnivalói közé 
tartozik a barokk stílusú temp-
lom, a XVIII. Századi Nepo-
muki Szent János szobor, mely-
nek magassága 150 cm, anyaga 
mészkő. Sajátos növénytársu-
lásai miatt a várhegyet védetté 
nyilvánították.
 A hasznosi víztározó kor-
látozott horgászati lehetőséget 
biztosít a vendégek számára. 
A településhez tartozik a Zsil-
ló nevezetű közkedvelt kirán-
dulóhely. A Hasznoshoz tarto-
zó Gombástetőn, a víztározótól 
északra található egy használa-
ton kívüli sportrepülőtér, amely 

még ma is alkalmas lehet kis-
gépek fogadására és indításá-
ra. Ezzel szemben a Nyikomon 
található egy sárkányrepülőtér 
starthely is, mely a paplaner-
nyőzés igényeinek is megfelel, s 
az itt lakók büszkék arra, hogy 
a sárkányrepülésben még EB-
t is rendeztek. A kereskedelmi 
vendéglátás a településen biz-
tosított. Mind a három vendég-
ház a falu jellegéhez igazodik, és 
egyébként 5-6 főt képes elszál-
lásolni.

Közös kincsünk Hasznos

Vendégváró falunap a Mátra lábainál 

Hasznos tudni Hasznosról



4 2007. augusztusESÉLYEGYENLŐSÉG

„A tudás esély”

Kisebbségi fiatal diploma előtt

 Manapság sokszor hallha-
tunk környezetünkben a dip-
loma elértéktelenedéséről, ar-
ról, hogy az oklevelesek körében 
túlképzés van, hogy a munka-
erőpiac nem bírja el a felsőokta-
tásban nagy számban kitermelt 
diplomásokat. A romák kör-
ében sajnos még nem beszélhe-
tünk nagy számú jelenlétről a 
felsőoktatásban, noha a diploma 
megkönnyítheti a beilleszkedést 
az új környezetbe. Az emberek 
talán toleránsabbak a romákkal 
szemben, ha fel tudnak mutatni 
valamit, ami eltér a velük kap-
csolatos sztereotípiáktól, előíté-
letektől. Ezt saját tapasztalataim 
alapján állíthatom. 
  Jusztin Melinda vagyok és 
pásztói. Roma fiatal, aki jelen-
leg a Budapesti Corvinus Egye-
tem Közigazgatás-tudományi ka-

rának főiskolai szakos hallgatója. 
Sokan azt gondolják, hogy a szár-
mazásom miatt ez csak valami-
féle csoda folytán történhetett 
meg, hogy ma főiskolai hallgató 
vagyok. Számomra, de leginkább 
a szüleim számára természetes 
volt, hogy a tanulás mindennél 
előrébb való, soha nem kérdője-
leződött meg bennem az, hogy 
egyszer diplomám lesz. 
  Alsó fokú tanulmányaimat a 
pásztói Dózsa György Általános 
Iskolában kezdtem, ahol min-
dig a jó tanulók közé tartoztam. 
Eredményeimnek köszönhetően 
felvételt nyertem a szintén pász-
tói  Mikszáth Kálmán Gimnázi-
um magyar-francia két-tannyel-
vű tagozatára. Itt az érettségi 
mellett sikerült megszereznem 
két középfokú, C típusú nyelv-
vizsga-bizonyítványt angol és 
francia nyelvekből. Innen egye-
nes út vezetett a főiskolára, ahol 
minden bizonnyal 2008. nya-
rán fogok diplomázni, elsőként 
a családban. 
 Tanulmányaim során sok-
szor kerültem olyan helyzetbe, 
hogy egy csoporton belül egye-
düli romaként kellett helytáll-
nom és szembenéznem az első 
alkalmakkor felém irányuló elő-

ítéletekkel. Megtanultam, ah-
hoz hogy engem elfogadjanak, 
nekem is el kell fogadnom ön-
magamat és a környezetemet 
egyaránt. Rájöttem, hogy az 
eredményeim vonzóbbá tesznek 
a társaim szemében és így köny-
nyebben szakítanak a társada-

lom által generált előítéletekkel. 
Azt gondolom, ha nekem sike-
rült bárkinek sikerülhet megfe-
lelő kitartással, akaraterővel, cél-
tudatossággal és lelkesedéssel.
   

Jusztin Melinda
főiskolai hallgató

 1996-ban született meg a 
gondolat, hogy a Roma Pol-
gárjogi Alapítvány égisze alatt 
Romaversitas láthatatlan Kol-
légium néven programot szer-
vezzenek a felsőoktatásban ta-
nuló roma fiatalok számára. 
1998-ban karült sor az első fel-
vételi vizsgára és ebben az évben 
indult el az első szemeszter a fel-

vételt nyert diákok számára. 
 Az alapítvány küldetése és 
céljai a felsőoktatásban tanu-
ló roma fiatalok esélyegyenlő-
ségének megteremtése, tehet-
séggondozás, anyagi és szellemi 
támogatás annak érdekében, 
hogy választott szakmájuk ma-
gas szintű művelésére alkalmas 
szakemberekké váljanak, a ro-

mák sorsáért és jövőjéért fele-
lősséget érző, a roma identitás 
vállalására képes roma értélmi-
ség kialakulásának elősegítése. 
 A szerveződés lehetőséget 
nyújt  arra, hogy a hallgatók sike-
resen befejezzék felsőfokú tanul-
mányaikat ehhez anyagi és más 
jellegű segítséget egyaránt kapnak. 
 A hallgatóknak nyújtott 
anyagi támogatásnak három 
eleme van: a 10 hónapon át fo-
lyósított tanulmányi ösztöndíj, 
a lakhatási támogatás és a tan-
évenként biztosított könyvvá-
sárlási keret. 
 A Romaversitas képzési 
programjai között megkülön-
böztetnek, szakmai fejlődést 
elősegítő képzési programokat, 
mint tutori képzés mely lehető-
vé teszi a tanár diák közötti ok-
tatási kapcsolat elmélyülését a 
választott témakörben. Szemi-
náriumokat, melyeket a hallga-
tók szakirányuknak és érdeklő-
dési területeiknek megfelelően 
választhatnak ki. 

 A tantervben szerepelnek 
még esélyegyenlőséget és felzár-
kózást elősegítő programok: fel-
készítő foglalkozások, nyelvtau-
lás, informatikai képzés. 
 Az alapítvány kínálatában 
megtalálhatók kiegészítő prog-
ramok, melyek a hallgatók ön-
ismeretét segítik elő, valamint 
ami talán a legfontosabb hogy 
egy erős összetartó közösséget 
próbálnak kialakítani, melynek 
segítségével a diákok a későb-
bi életben akár szakmai szem-
pontbol is segítséget tudjanak 
nyújtani egymásnak ezzel is elő-
segítve egy összetartó roma ér-
telmiség megszületését. 
 Ha valaki ehez a váloga-
tott csapathoz szeretne tartozni 
át kell esnie egy három részből 
álló felvételi vizsgán melynek 
egyaránt van írásbeli és szóbeli 
része is. 
 A pályázati felhívás minden 
évben megtekinthető és letölt-
hető a Romaversitas Alapítvány 
honlapjáról(www.romaversitas.hu). 

Segítség a felsőoktatásban tanuló roma fiataloknak
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 Szép hagyomány, hogy ne-
vezetes ünnepekkor a Nóg-
rád Megyei Önkormányzat 
„Megyenapot”rendez a szű-
kebb pátriánkban jubiláló 
településeken. Így történt ez 
a Millecentenárium évében 
Nógrád község nevezetes várá-
ban, vagy 2005-ben Szécsény-
ben a Rákóczi szabadságharc 
1705. évi országgyűlése 300. 
évfordulóján. Ezúttal a 600 
éves Pásztó lesz a házigazdája 
a nevezetes eseménysorozat-
nak, melyről  Kriston Pétert, a  
Nógrád Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének alelnökét,  
egyben a Megyenapot szerve-
ző bizottság vezetőjét kérdez-
te lapunk munkatársa. 
 – Milyen rendezvényekre szá-
míthat városunk közönsége a me-
gyenap kapcsán?
 –  Ez év őszén szeptember 
20-án (csütörtökön) 9.30 órai 
kezdettel a pásztói Szent Lőrinc 
Plébánia Templomban tartan-
dó ünnepi szent misével kezdő-
dik a program, melyet Dr. Varga 
Lajos váci segédpüspök celebrál. 

Az istentisztelet után 11 órakor 
kezdődik a Teleki László Városi 
Művelődési Központ színházter-
mében a megyei közgyűlés ün-
nepi ülése, melynek keretében 
kerül sor a megyei kitüntető cí-
mek és díjak átadására, valamint 
a települések számára kiírt  „Vi-
rágos Nógrádért” pályázat ered-
ményhirdetésére és a Megyenap 
alkalmából a megye általános- és 
középiskolásai számára kiírt rajz- 
és fotópályázat eredményhir-
detésére is.  Az ünnepi ülés ke-
retében föllép a Nógrád Néptánc 
Együttes is. Délután 14 órakor 
kerülne sor a pásztói múzeum-
ban Fürjesi Csaba festőművész 
kiállításának a megnyitójára.  A 
művelődési központ előterében 
a délelőtt folyamán alkalmi pos-
tahivatal működik majd, ahol a 
Megyenap alkalmából készített 
emlékbélyeg , más  kiadványok 
is megvásárolhatók lesznek. Ter-
mészetesen ezeket a szintén ez al-
kalomra készített postabélyegző-
vel látják el. 
 – Csupán egyetlen napra kor-
látozódik a programsorozat?

 –  Természetesen nem, hi-
szen másnap, 21-én, pénteken 
egy egész napos  kulturális fesz-
tiválra várjuk a megye lakossá-
gát, szintén Pásztóra. A fesztivál 
keretében 10 órától 16 óráig a 
megyében működő különbö-
ző kulturális csoportok és mű-
vészeti együttesek mutatkoznak 
be a szabadtéri színpadon, majd 
ezt követi a szlovákiai Fundan-
ce Club együttes fellépése. 18 
órakor lép a színpadra Fábry 
Sándor, a televízióból ismert 
népszerű humorista, aki mint-
egy másfél órán át szórakoztat-
ja a reményeink szerint több ez-
res  közönséget. Őt követi kb. 
20.30 órakor  az  R-GO együt-
tes, amely másfélórás élő kon-
certet ad.  A színpadi produk-
ciók  mellett egyéb szórakozási 
lehetőségek is biztosítottak, így 
népművészeti kirakodóvásár és 
büfék várják az érdeklődőket. 
A fesztivált színesíti,  a  fellépő 
csoportok mellett egyúttal be-
mutatkozási lehetőséget jelent, 
a megye hat kistérsége számára 
felállított egy-egy sátor, mely-

ben az adott kistérséghez tar-
tozó települések tartanak a he-
lyi specialitásokból kóstoltatást, 
bemutatót és szóróanyagokon, 
kiadványokon keresztül mutat-
ják be „Nógrád a varázslatos vi-
lág” minden szépségét.
 Kiegészítő programként a 
városi sportpályán öregfiúk lab-
darúgó mérkőzésekre is sor ke-
rül, a megyei válogatott részvé-
telével. 

 A hagyományterem-
tés szándékával hívták élet-
re a szervezők azt a különle-
ges programot, amelyre  2007. 
szeptember 15-én (szomba-
ton) kerül sor Pásztón a Deák 
Ferenc – alias – Stromfeld ud-
varban. A „Biztonságunkért” 
nevet viselő rendezvény azzal a 
céllal szerveződött, hogy Pász-
tó lakossága betekintést nyer-
jen a Városi Rendőrkapitány-
ság, az Önkéntes Tűzoltóság, 
a katasztrófavédelem és a helyi 
mentőszolgálat munkájába…- 
nyilatkozta a média és rende-
zőpartnernek felkért Pásztói 
Hírlapnak Robotkáné Nagy Il-
dikó ötletgazda és főszervező.
 Egy minapi sajtóbeszélgeté-
sen elhangzottak szerint - hasz-
nos, a lakosság tájékoztatását 
szolgáló információkat szóra-
koztató programokkal  tervez-
zük az érdeklődők tudomásá-
ra hozni. Mindezen túl első és 
legfontosabb célkitűzés, hogy a 
rendezvényen résztvevők a gya-
korlatban is kipróbálhassák és 
megtanulják a poroltó készülé-
kek használatát.

 – Hol tartanak a rendezvény 
előkészületi munkái?
 – Remek partnerekre ta-
láltunk a rendőrség, a tűzol-
tóság, a mentősök, a kataszt-
rófa védelmisek és a Pásztói 
Hírlap munkatársaiban. Kü-
lön öröm a számunkra, hogy a 
program fővédnökségét Sisák 
Imre polgármester úr szívesen 
vállalta el. Ugyanakkor gon-
dot jelent a számunkra, hogy 
a rendezvény helyszínéül szol-
gáló udvarban a környéken la-
kók rendszerint a házak előtt 
parkolnak gépjárműveikkel. 
Lépcsőházanként egy-egy pla-
kát kihelyezésével kérjük fel 
a gépjárművek tulajdonoso-
kat, hogy a program idején  a 
szomszédos utcákban parkol-
janak. Azért, hogy gépjármű-
vek a rendezvény ideje alatt 
ne sérüljenek meg véletlenül 
sem, a rendőrség szeptember 
15-én 11.00 órától lezárja az 
udvar bejáratát, megakadá-
lyozva ezzel a bejövő forgal-
mat. Fontos feladatunk még 
az udvari dekoráció, szpon-
zorfal elkészítése.

 –Hogyan történik a résztve-
vők elhelyezkedése?
 Minden közreműködő a 
neki meghatározott területen 
berendezi az „állomásait”, elő-
készíti a rendezvényre tervezett 
versenyszámok gördülékeny le-
bonyolítását. 
 Az állomásoknak főnökei is 
lesznek: 
Csoór József (Önkéntes Tűzol-
tóság), Bernáth Zsolt (Rendőr-
ség), Répás Tamás (Katasztrófa-
védelem), Malomhegyi Gábor 
(Mentőszolgálat), Szabó Péter 
(Pásztói Hírlap)
 – Mi lesz a rendezvény mene-
te időrendben?
 – 13.00 órakor lesz az ünne-
pélyes megnyitó, ahol beszédet 
mond Sisák Imre polgármester.
Ezt követően 13.15 órától tál-
cás-tűz eloltása poroltó készü-
lékkel.
 Az ALFA TŰZFÉK Kft. 
képviseletében Fekete János 
műszaki igazgató kb.: 10 per-
ces, rövid elméleti oktatás és 
gyakorlati bemutató után a vál-
lalkozó szellemű résztvevőkkel 
eloltatják a meggyújtott tálcás 

tüzet, így gyakorlatban is ki-
próbálható a poroltókészülék 
használata. A bemutatók után-
ra szervezett „szabad program” 
ideje alatt egészen az eredmény-
hirdetésig is lesz lehetőség igény 
szerint - technikai szüneteket 
tartva - a poroltókészülékek ki-
próbálására.
14.00 órától rendőrségi ku-
tyás bemutató.
14.30 órától a Katasztrófavé-
delem Vegyi Felderítő Csoport-
jának bemutatója.
15.00 órától -17.00 óráig 
„szabad program” az udvaron 
ügyességi feladatok végezhe-
tők az egyes „állomásokon”. 
Az ügyességi feladatok elvégzé-
sére jelentkezők egy  értékelő-
lapot „Menetlevelet” kapnak, 
amin kitöltik az azonosításához 
szükséges adatokat és folyama-
tosan maguknál tartva, minden 
ügyességi állomáson gyűjtik rá a 
pontjaikat.
 A „Menetleveleket” a Pász-
tói Hírlap sátrában vehetik 
majd magukhoz a versenyezni 
vágyók.

Nógrád vendégeskedik Pásztón 

Városunkba látogat az egész megye 

Közös az ügy, közös a felelősség – Mindannyiunk biztonságáért
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A Teleki László Városi Könyvtár és
Művelődési Központ

programkínálata 
az elkövetkező időszakra

„Kultúrházak éjjel-nappal” 
Szeptember 15 és 16-án változatos programokkal várjuk a la-
kosságot (gyermekrendezvények, játszók, egészségügyi előadá-
sok, bemutatók, éjszakába nyúló irodalmi felolvasóest és öröm-
zene, ifjúsági és felnőtt művészeti csoportjaink nyílt próbái és 
táncháza, 24 órás filmmaraton  a PIK-ben… 

Szőlő és Borünnep 
Szeptember 23. (szüreti felvonulás, kirakodóvásár, ételspecialitá
sok,borkóstoló, folklórcsoportok bemutatói, szórakoztató prog-
ramok és persze szüreti bál)

Október 4-8 között könyves rendezvények szintén egy országos 
akció keretében, melynek fő rendezvénye  az október 7-i Köny-
ves vasárnap változatos, a könyvtárhoz, könyvekhez, olvasáshoz 
kapcsolódó programkínálattal

Október hónapban a Batthyány évforduló kapcsán pályázat és 
emlékműsor.
 
ZORÁN koncert „TURNÉ  2007” címmel
November 19. 19 óra. Jegyelővétel szeptembertől.

A MUZSLA Néptáncegyüttes hagyományos Gálaműsora
December1.

December hónapban karitatív rendezvények civil szervezetek-
kel karöltve: jótékonysági hangverseny, adventi készülődés, 
idősek karácsonya 

PIK
Programok - Szeptember

KU BT (Ifjúsági Kulturális Baráti Társaság)
összejövetele minden héten  kedden

Időpont: 16.00 – 18.00

HELP - TANULÁST SEGÍTŐ PROGRAM
Minden héten kedden   15.00– 17.00

Előzetes jelentkezés:
Reviczkiné Pusztai Anett 0630/6776-582, 

Barsi Anna 0630/4711434

FILMMARATON
Időpont: Szeptember 15-16

Szombat 19 órától vasárnap 14 óráig

KORTÁRS SEGÍTŐ KÉPZÉS
Időpont: szeptember 20-22.

Előadó: 
Ifjúsági Vöröskereszt pásztói csoportja

Jelentkezni lehet:
Reviczkiné Pusztai Anett 0630/6776-582, 

Barsi Anna 0630/4711434
A tanfolyam elvégzése utána hallgatók 

vizsgát tehetnek, melyről oklevelet kapnak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Reviczkiné Pusztai Anett

tel.:32/460-881
www.pikweb.extra.hu
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 A várossá nyilvánítás 600. 
jubileuma jegyében illusztris 
vendégek érkeztek augusztus 
10-én városunkba, hogy részt 
vegyenek azon a Római Kato-
likus hitkonferencián, melynek 
a Pásztói Szent Lőrinc Plébá-
nia Templom adott otthont. A 
rendhagyó tudományos ülést 
köszöntőjével – Sisák Imre pol-
gármester társaságában - a fő-
védnök, dr. Beer Miklós  váci 
megyés-püspök nyitotta meg. 
A keresztény konferencián el-
hangzott színvonalas és reme-
kül felépített előadások soro-
zatát Harrach Péter a Magyar 
Köztársaság Országgyűlésének 
alelnöke vezette be  „ A keresz-
tény értékrend társadalmi kép-
viseletéről” szóló expozéjával.  A 
neves politikust dr. Puskeli Má-
ria szerzetes tanár követte, aki 
„Árpád-házi Szent Erzsébet a 
hitves és az édesanya”  címmel 
tartott nagysikerű előadást. Ez-

után a hallgatósággal dr. Eger-
szegi Géza professzor osztotta 
meg gondolatait I. István ki-
rály fiának,  Szent Imrének az 
életéről. Dr. Varga Lajos váci 
segéd-püspök „A magyar szen-
tek tiszteletének pásztói vonat-
kozásairól”, majd dr. Fila Lajos 
prépost „Szent Lőrinc életéről” 
mondta el magas színvonalú 
előadását. 
 A népes hallgatóság a ke-
reszténykonferencia folytatá-
saként orgonahangversenyben 
gyönyörködhetett, amelyen Le-
ányfalusi Vilmos orgonamű-
vész, a kalocsai főszékesegy-
ház karnagya „igézte meg” nem 
csupán a billentyűket és pedá-
lokat, de a szakértő közönséget 
is. A hangversenyt követően - a 
nap záróeseményeként - ünnepi 
szentmisére került sor, melyet 
dr. Beer Miklós váci megyés-
püspök celebrált. 

Tisztelgés Szent Lőrinc előtt

Ünnepi emlékülés és konferencia a kegyhelyen

 A legtöbb új európai uniós 
állást a nők töltik be, azonban 
még mindig akadályokkal áll-
nak szemben a nemek közötti 
egyenlőség terén, főként a bé-
rek tekintetében.
 Az Európai Bizottság új je-
lentése szerint az Európai Uni-
óban született új munkahelyek 
háromnegyedét nők töltötték 
be, azonban a nemek között je-
lentős különbségek maradtak. 
A nők iskolázottsága magasabb 
szintű, mint a férfiaké, az egye-
temi diplomások például 59%-
a nő, bérük azonban a férfiaké-
hoz képest mégis alacsonyabb. 
“Az Európai Unió által 2000 
óta létrehozott nyolc millió ál-
lás közül hat milliót nők töl-
tenek be” - mondta Vladimir 
Spidla, az Esélyegyenlőségért 
felelős EU biztos.
 Miközben a tanulmányai-
kat illetően a nők jobban tel-
jesítenek, mint a férfiak és 
fellendítik az európai foglal-
koztatottsági rátát is, mégis 
alul vannak fizetve és az átlag 
órabérük minden egyes mun-

kaóra alatt 15%-kal alacso-
nyabb a férfiakéhoz képest” - 
tette hozzá az EU biztos.
 A nők és férfiak közötti 
egyenlőségről szóló éves jelen-
tést az európai vezetők március 
8-i brüsszeli csúcsán mutatták 
be, mely egybeesett a Nemzet-
közi Nőnappal.
 A női foglalkoztatottság nö-
vekedése a kevésbé megfizetett 
ágazatokban jelentős, melyek-
ben a nők ez idáig is túlsúly-
ban voltak. A nőknek továbbá 
nehezebb döntéshozói pozíciót 
szerezniük, mint a férfiaknak.
 A munka és magánélet kö-
zötti egyensúly megteremtése 
kulcsszerepet tölt be a nemek 
közötti egyenlőség megterem-
tésében. A 20-49 éves nők kör-
ében a foglalkoztatottsági arány 
15%-kal csökken első gyer-
mekük világra jöttét követő-
en, míg a hasonló korú férfi-
aknál az 6%-kal nő. Ráadásul, 
a nők aránytalanul nagy szám-
ban dolgoznak részmunkaidő-
ben (32.9%), szemben a férfiak 
7,7 % -os arányával. 

Az európai nők képzettebbek, 

mégis alacsonyabb fizetést 

kapnak, mint férfitársaik

• A HÓNAP FOTÓJA •

Küldje be Ön is kedvenc képét

a Pásztói Hírlapba!

A mátrakeresztesi szimpatikusokat vezényelte Gergely von Ka-
rajan a népszerű karnagy.    (Fotó: Sz. T. 2007. 08.  12.)
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Folytatódik a kistérségi tervezés 
 A fejlesztési és pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérő Olvasó már több alkalom-mal találkozhatott a Kistérségi Cselekvési Terv-
vel (KCsT) kapcsolatos információkkal. 
 A terv célja, hogy minden magyar statisztikai kistérség (168) 2015-ig határozza meg fej-lesztési stratégiáját, és 2014-ig mutassa be 
az Európai Uniós forrásokból finanszírozható jelentősebb fejlesztési elképzeléseket.
 Tájékoztatom önöket, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által előírt kötelezettségünk, valamint a helyi igé-
nyek figyelembe vételével folytatódik a terv elkészítése.
 Ennek érdekében az önkormányzatok, a jelentősebb vállalkozások és civil szervezetek in-formációt kaptak arról, hogy tervezett pro-
jektjeiket (minimum 30-50 millió forint) 2009-2014-ig két, illetve három éves ütemezéssel kell bemutatniuk és röviden indokolniuk. 
A feladatok egy elfogadott időtervben vannak ütemezve, így az előzőekben említett projek-tek leadásának határideje 2007. augusztus 
10. Mindezeket a többcélú kistérségi társulás irodájába szükséges eljuttatni.
 A tervet koordináló társulási szakemberek a programhoz helyzetelemzést, stratégiai meg-határozást készítenek, és természetesen be-
emelik az összegyűjtött, illeszkedő projekteket. Ezzel párhuzamosan az érdekképviseleti szervezetek, önkormányzatok jelentősebb vál-
lal-kozások, civil szervezetek képviselői véleményt alkothatnak a helyzetelemzési szakmai részről.
 A kistérség jelentősebb fejlesztési projektjeit tartalmazó terv első változatát ez év szep-tember elején lehet véleményezni és az anyag 
véglegesítése, elfogadása szeptember vé-gén, október elején várható.
A témával kapcsolatban várom az érdeklődőket.

Mészáros Sándor
Pásztó Kistérség Többcélú Társulása

32/460-155, 32/460-992

Pásztó Város Önkormányzata (E3) Egyszerűsített pénzmaradvány 2006.
– Előző lapszámunkból ez a táblázat sajnálatos módon kimaradt. Ezúton pótoljuk a hiányt. –
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III. Pásztó Pláza – 2007. augusztus
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 A Pásztói Hírlap korábbi 
számában a brazíliai Gyémánt 
–fennsík (Chapada Diaman-
tina) természeti szépségei-
ről tudósítottam. Ez a vidék 
azonban egy évszázadon át 
a gyémántbányászat színtere 
volt. Illik tehát ezt is röviden 
bemutatni.
 A liszaboni udvarban már 
1732-től tudták, hogy a Chapa-
da (Sapada) földje gyémántokat 
rejt. Ezt azonban hétpecsétes ti-
tokként kezelték és a bányász-
kodást törvényileg is igyekeztek 
tiltani, mivel Braziliában már a 
Minas Gerais államban (Minasz 
Zseraisz) megindult gyémánt-
bányászat éppen eléggé leverte 

az árakat. 
 A tilalom 1844 –ig műkö-
dött. Ekkor egy  kereskedő Ca-
zuzinho do Prado (Kazuzinyu 
do Pradu) és baráti köre táboro-
zott le a Rio Mucugê (Hiu Mu-
szugé) partján. A társaság né-
hány napi munkával 108 karát 
értékű nyersgyémántot talált a 
folyómederben. (Manapság egy 
kétkarátos csiszolt gyémánt ára 
hozzávetőlegesen 10 ezer dollár.)
 A csapat egyik tagja Pedro 
Ferreiro titoktartási eskü mellett 
kapta azt a kockázatos feladatot, 
hogy értékesítse a nem minden-
napi leletet. A szerencsétlen fló-
tást persze az első alkalommal 
lefogták rablás vádjával és csak a 

gyémántok lelőhelyének eláru-
lása fejében engedték el. A val-
lomását követő 15 perc múlva 
már Bahia Állam férfilakosságá-
nak fele csapot –papot otthagy-
va rohant a Mucugê (Muszugé) 
irányába. Ezzel vette kezdetét a 
brazíliai gyémántláz.
 Átbolházták a Chapada (Sa-
pada) valamennyi vízfolyásának 
hordalékát, majd egész hegyol-
dalakról tarolták le az erdőket, 
hogy utána a laza talajt mos-
sák ki száz tonna számra. Primi-
tív tárnák tucatjait hajtották ki, 
de még a levágott csirkék zúzó-
gyomrának tartalmát is akkurá-
tusan átvizsgálták.
 Közben persze számolat-
lanul hullottak az emberek. A 
megáradt folyók, a sebtében 
mélyített tárnák és külszíni fej-
tések omlásai, vagy a trópusi 
betegségek és a mérges kígyók 
egyaránt szedték áldozataikat, 
de a kocsmai verekedések és a 
cukornádpálinka sem használt a 

bányász, vagy ahogyan itt neve-
zik, a guarimpeiro (garimpeiru) 
egészségének. Mindez történt 
apró csillogó kövecskék miatt, 
melyek tömege nagyritkán ha-
ladta meg a fél grammot.
 Az 1880-as évektől kezdve 
azután a gyémántmosók rostái-
ból egyre ritkábban kerültek ki 
értékes leletek.  A nagyüzemi bá-
nyászat az 1940-es években vég-
képp megszűnt. Napjainkban 
már a nemzeti park területén a 
szivattyúk használata tilos, de a 
hagyományos „kézirostás” kincs-
keresést nem tiltják, így máig 
akadnak bizarr emberek, akik 
töretlen meggyőződéssel ered-
nek a csillogó kövecskék nyomá-
ba. Frissen felhagyott mosót ma-
gam is láthattam a Grutta Lapāo 
(Grutta Lapaun) nevű homok-
kőbarlang közelében.

(Folytatása következik.)

Dr. Hír János

A gyémántmező titka

Kis csillogó kövecskék

VILÁGJÁRÓ

 Az elmúlt. századokban  
több millió magyar honfitár-
sunk keresett boldogulást az 
ígéret földjén, azon a tájon, 
amerre a nap nyugodni tér.  
Kalandozó eleink nyomán kit 
a reménytelen nincstelenség, 
kit a politikai üldöztetés, kit 
csupán a kaland- és tudásvágy 
bírt arra, hogy szerencsét pró-
báljon  valamelyik „Gazdag-
országban”.  
 Ezen sorok – az olvasók fi-
gyelmére alig érdemes – írója 
sem sokat teketóriázott, hogy a 
vakmerők tudatlansága által fel-
vértezve cserélje fel a tanári kö-
penyt a vendégmunkások olajos 
kezeslábasára. A csere inkább ta-
nulságosra, mint sem nyereséges-
re sikeredett, ám a kaland és egy 
csodálatos ország  megtapaszta-

lása sok mindenért kárpótolja a 
magamfajtát. Így kerülhettem - 
néhány sorstársammal karöltve 
- a kirobbanó gazdasági fejlődése 
révén  „Európai kistigrisnek” ki-
kiáltott Ír Köztársaságba .  
 Talán furcsának hangzik, de 
számomra sok közös vonás fe-
dezhető fel az írek és magyarok 
között. Történelmi hányattatá-
saink, hitvilágunk, szokásaink, 
életszemléletünk, ihatnékunk 
sokféle hasonlatosságot mutat.  
Honfoglaló eleink még javában 
kaptattak a Vereckei-hágóra 
mikor a nyughatatlan vikingek 
először vetettek szemet a mai Ír-
országra. Az általuk csak „Zöld 
szigetnek” elnevezett hatalmas 
szikla és erdőrengeteg   egyik ke-
leti öblében alapították meg  új 
hazájuk  fővárosát, Dublint. A  

druidák hagyatéka, a kelta gyö-
kerek, a viking hagyományok és 
a mélyen vallásos római katoli-
kus hit, valamint a hétszáz éves 
függetlenségi harc máig megha-
tározza az ország mindennapja-
it. Az itt élt generációk szoká-
sai, mentalitása  elmúlt kétezer 
évben sajátos ötvözetté formá-
lódtak. A hitvilágukra, szabad-
ságszeretetükre, viszkijükre és 
sörükre máig büszke írek csu-
pán akkor esnek zavarba, ha va-
laki megkérdezi tőlük, hogy há-

nyan élnek a világban. Szinte 
minden évszázad és generáció 
megélt milliósra tehető  töme-
ges kivándorlási hullámot, vagy  
társadalmi katasztrófát. Jelenleg 
az ír nemzetiségűek, vagy szár-
mazásúak  számát a világon 12 
millióra teszik, ám ebből a be-
csült adatok szerint is csupán 
4,5 millióan élnek „otthon”.
 Az ír azonban – hozzánk 
hasonlóan - szívós, regeneráló-
dós és sziklakemény fajta...
(Folytatása következik.)

A kelta tigris ébredése

Kalandozó magyarok I.
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 A kishegyi Szabadidőpark 
adott helyet az augusztus 4-
én megrendezésre kerülő Első 
Pásztói Rockfesztiválnak. A 
fesztivál gondolata már évek-
kel ezelőtt megfogalmazó-
dott, ám megvalósítására so-
sem került sor.  Ez év tavaszán 
a fiatalok kezdeményezésére 
és kérésére indult el a szerve-
ző munka a Nők a Szebb Jö-
vőért civil szervezet és a Városi 
Művelődési Központ együtt-
működése révén. A önkor-
mányzat ez évi rendezvényke-
retéből erre a célra biztosított  
összeg pedig  alapjául szolgált 
a további anyagi forrás megte-
remtésének.
 Pásztón és térségében több 
rockzenekar bontogatja szár-
nyait. A barátság, a közös zené-
lés öröme és a siker lehetősége 
tartja össze őket. Nagyon kevés 
az olyan alkalom és lehetőség, 
ahol megmutathatják magukat, 
tudásukat, hogy előbbre léphes-
senek az ismertség felé. Ezek a 
célok vezéreltek bennünket, 
amikor belevágtunk a fesztivál 
szervezésébe. Az ország számos 
területén vannak hasonló prog-
ramok, de Pásztón ez volt az 
első. Rockzenekarok léptek már 
fel falunapokon és egyéb alkal-
makkor, de ahol csak rockban-
dák vannak és ráadásul 11 olyan 
még nem volt. 
 Nemcsak zenei program-
mal találkozhattak az ideláto-
gatók, hanem a RockUtcában 
megtekinthették a Pásztói Ifjú-
sági Klub (PIK) programajánló-
ját, a Vöröskereszt pásztói ifjú-
sági csoportjának  kitelepülését, 
a Városi Rendőrkapitányság 
DADA programját.

  Nagy izgalommal de némi 
szorongással vártuk a napot, hi-
szen sok jót de rosszat is hal-
lottunk a rockot kedvelő fiata-
lokról. Éppen ezért a szervezés 
folyamán a helyszín biztosítása 
az egyik központi kérdés volt. 
Biztonsági őrök, a rendőrség 
megerősített szolgálata és a pol-
gárőrség vigyázta a rendet. Sem-
miféle atrocitás, rendbontás a 
rockfesztivál ideje alatt nem 
történt.
 Eljöttek megnézni és meg-
hallgatni a fellépőket a szülők, 
szomszédok, rokonok, barátok 
ismerősök, a műfajt kedvelők, 
tanárok, akik a szeretett régi ta-
nítványt köszöntötték, és a ra-
jongók széles tábora. A karon 
ülő csecsemőtől az idős nyug-
díjasig kíváncsiak voltak a prog-
ramra.  
 A fellépők sorrendjét előze-
tesen kisorsoltuk Egy- egy ze-
nekar 40 percben mutathatta 
be műsorát, ezután az átszere-
lés következett. A fellépők kö-
zött szerepelt a Tychodrom, a 
Liberty, Dirt, DLG, Nevada, 
Yucky Stuff, Különjárat, Fast 
Foks.
 Sötétedés után gyülekezett a 
nagyobb tömeg. Sajnos az idő-
járás nem kedvezett a szabadté-
ri programoknak. 18 óra után 
és 23 óra tájban is egy hatalmas 
eső kerekedett  Sok embert ez 
elriasztott, de a bátrabbak visz-
szajöttek és voltak akik a zu-
hogó esőben is a színpad előtt 
tomboltak A csúcsidőben kb. 
1500-an lehettünk. Akik eljöt-
tek a Kishegyre azok nagyon jól 
érezték magukat. A fellépő zene-
karok mindegyike a színpadon 
is és a személyes beszélgetések 

alkalmával is dicsérte a  kezde-
ményezést és a szervezést is, vár-
ják a folytatást. Az este sztárcsa-
pata a ROAD a tervek szerint 
éjfélkor lépett fel. Profizmusuk 
lenyűgözte a stílushoz kevésbé 
értőket is. Egy órás műsort ad-
tak, óriási hangulatot csinálva. 
A pásztói zenekarok de a kör-
nyékbeliek is óriási sikert arat-
tak. A Fűre Lépni Tilos egy jól 
csengő név városunkban, sokan 
ismerik őket. Kulturált előadás-
módjuk és profizmusuk példa-
értékű a szárnyaikat bontogató 
zenekarok számára. A Sedative 
Bang sem tartozik a  kezdő csa-
patok közé, köszönjük, hogy a 
fesztivál kedvéért újra  színpad-
ra léptek. 
 Szabó Páter a salgótarjáni 
Tóparti Party 3 napos rendez-
vény egyik szervezője felaján-
lotta  négy tehetséges amatőr 
csapat számára, hogy augusztus 
18-án Salgótarjánban felléphet-
nek a rock-blokkban. Ennek a 
lehetőségnek nagyon örülnek a 
fiatalok, hiszen számukra ez  is-
mertséget és esélyt jelenthet a 
siker útján. 
 A szervezők titkos szavazás-
sal döntöttek arról a négy csa-
patról, akik  a megyeszékhelyen 
képviselhetik a Pásztói Rockfesz-
tivált. Ők a Liberty, Jucky Stuff, 
Tychodrom és a Fast  Foks. 
 Hosszú évek teltek el, amió-
ta  utoljára a Kishegyi Szabad-
időpark helyet adott egy   nagy-
szabású rendezvénynek. Eddig 
csak azt hallottuk, hogy a Kis-
hegyre úgysem jönnek ki az 
emberek, mert valami meg nem 

magyarázható ok miatt a pász-
tóiak nem szeretik a helyet. 
Ez az állítás megdőlt. Vélemé-
nyünk az, hogyha  megfelelő 
programot tudunk biztosítani, 
van akarat és energia ennek a 
megvalósításához, akkor ki le-
het csalogatni az  közönséget.
 Terveink között szerepel, 
hogy az elkezdett munkát to-
vább folytatjuk és jövőre kibő-
vítve, a tapasztalatokat kama-
toztatva, a hibákat újra el nem 
követve  ismét megrendezzük a 
fesztivált, több zenei műfajt is 
megjelenítve. Sok biztatást kap-
tunk a szereplőktől és a részt-
vevőktől, de a városban élők 
döntő többsége is örül a kezde-
ményezésnek.
 A rendezvény szervezői kö-
szönetüket fejezik ki mindazok-
nak, akik hozzájárultak a rock-
fesztivál sikeréhez. A támogatók 
anyagi és tevőleges segítsége 
mellett köszönet illeti mindazo-
kat, akik pozitív hozzáállással 
és szándékkal végig mellettünk 
álltak. Férjek, gyermekek és ba-
rátok önzetlen segítsége is pél-
daértékű. 
 Álljon itt a rendezvény tá-
mogatóinak listája: Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium, Pász-
tó Város Önkormányzata, Pász-
tói Rendőrkapitányság, Pász-
tói Polgárőrség, Állami Nyomda 
NYRt, VÁR TV, Nógrádi Est, 
Szuperinfó, Nógrád Megyei Hír-
lap, Fókusz Rádió, Líra és Lant 
ZRT, Pásztói Ifjúsági Klub, Vö-
röskereszt Pásztói Szervezetének 
Ifjúsági csoportja, Bognár Károly, 
Szabó Péter, Pásztói Hírlap.

Feltörekvő tehetségek bemutatkozása

Első Rockfesztivál Pásztón
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 Bárány János pásztói lab-
darúgó krónikás szervezésében 
a minap egy emlékmérkőzés-
sel adóztak településük várossá 
nyilvánításának 600. évforduló-
ja tiszteletére az örökifjú pász-
tói labdarúgók. A Hajós Alfréd 
utcai játéktéren lebonyolított 
50 éven felüliek találkozójának 
tiszteletbeli vendége, egy koráb-
bi játékos a 83 éves Bóta Mik-
lós volt, aki a Pirosak-Kékek ösz-

szecsapásának kezdőrúgását is 
elvégezte. A rövidített időtarta-
mú mérkőzést Bacsa Attila já-
tékvezető dirigálta végig, ahol 
a két csapat nem bírt egymás-
sal, végül 2-2-es döntetlennel 
zárult a mérkőzés. A „harma-
dik félidőben” a krónikás nagy 
örömére-felidézésre kerültek a 
sok évtizeddel ezelőtti mérkő-
zések eseményei, majd a nép-
szerű nótafa Veres Béla (Kapi) 

vezényletével a PSE induló-
ját is felénekelték egy CD-re, 
amely minden bizonnyal annak 
a könyvnek a melléklete lesz, 
melyet Bárány János a pásztói 
labdarúgás megalakulásának 
közelgő száz éves évfordulója al-
kalmából fog megjelentetni.
 Az 50 éven felüli pásztói 
labdarúgó emlékmérkőzés rész-
vevői a következők voltak.
 Zentai J.

Várossá nyilvánításának 600. évfordulója tiszteletére 

Ötven éven felüli labdarúgók mérkőzése Pásztón
 A Pásztói Hírlap legutóbbi 
számában városunk egyik sport-
egyesületének vezetője a „közel-
múlt sporthíre” anyagában vé-
leményem szerint korrigálásra 
szoruló sporthírt közölt.
 Tévedés ne essék, helyreigazí-
tásommal nem akarom az egye-
sület eredményeit csorbítani, 
mert azok tényleg dicséretesek, fi-
gyelemre méltóak, de a leírtak je-
len esetben egy kicsit sántítanak.
 Az eddig lebonyolított tíz 
Kékes csúcsfutás történetében a 
legjobb pásztói eredményt egy 
helyi fiatalasszony érte el 14. he-
lyezésével. Ez is jobb, mint a kö-
zölt, szintén téves 16. helyezés. 
A fiatalasszony időeredménye 
1:05:01 perc, mely a közölt fér-
fi eredménytől is bő 5 (!) perccel 
jobb. Őt a sorban egy korosabb 
pásztói férfi követi, aki 1:08:17-
es idővel érkezett fel az ország 
legmagasabb csúcsára. Csak ez-
után következik a sportegyesü-
leti vezető által közölt fiatal férfi 
versenyzőjük: „minden idők leg-
jobb pásztói eredménye”!
 Ennek ellenére gratulálok a 
fiatalok remek teljesítményéhez. 

Zentai József

„Minden idők 
legjobb pásztói 

eredménye”

Bárány János, Székely Miklós, Veres Béla, Buda Ferenc, Veres Mátyás, Kelemen József, Szabó János, Poll-
müller József, Zeke Mátyás, Vass József, Dóra József, Sütő Lajos, Szabó Tibor, Maksó Miklós, Borda Béla, 
Tari József, Berkes Mátyás, Szőke István, Horváth István, Szeles László Pirosak: Kodák József, Kelemen 
Imre, Bóta Miklós, Smolek László, Kürti István, Nagy Sándor, Szalai László, Horváth Zoltán, Ludányi 
József, Szeles János, Válóczi János, Németh Zoltán, Szadeczki Pál, Nagy György, Sípos László, Nagy Béla, 
Bazsó Béla, és Kohári József

 Kerékpár teljesítménytúra 
Pásztó 2oo7. július 28. A már 
hagyományos rendezvény törzs-
tagokat vonzott reggel 6 tól-
9 óráig tartó rajtidőig a Hajós 
A. úti sportpályára. A túra neve 
szállóigévé vált a visszatérők kö-
zött. A hosszabb távról a 11o 
km-ről beérkezők a szolgáltatá-
sok között található dinnye lát-
tán élték át leginkább a címben 
szereplő érzések csúcspontját.
Ezen a hétvégén is sokasodó 
programok közül a pásztóit vá-
lasztók 8o fő fölötti létszámmal 
Szegedről Szolnokon át Buda-
pest, Tatabánya, Oroszlányig 
vettek részt rendezvényünkön.
A már hagyományosan profi 
rendezők, Parádi Laci és csapata 
megint kiváló munkát végzett.
Örvendetes a megyei résztvevők 
számának gyarapodása, Salgó-
tarjánon kívül, Szurdokpüspö-
ki, Buják, Csitár, Mátraballa, 
Bátonyterenye, Alsótold képvi-
selte magát résztvevőin keresz-
tül. A helyi indulók a felkészü-

lési szakaszban lévő kosárlabda 
csapat tagjai közül kerültek ki a 
legnagyobb létszámmal.
 Eredményeket tekintve a 
sok fél profi induló közül ki-
emelkedett Dr György Zsolt, 
aki megnyerte holtversenyben a 
11o km-t, majd egyedüli meg-
szállottként nekivágott a 6o km-
nek, amelyben nagy fölénnyel 
szintén első helyen végzett.
 11o km-en a holtverseny-
ben végzett másik versenyző 
Imre Zsolt volt Budapestről, II. 
helyezett Csontos László Salgó-
tarján, III. helyezett Németh 
Viktor Budapest.
 Női legeredményesebb 
résztvevő Szegedről Konkoly 
Thege Viktória volt.
 Atlétikai szakosztályunk ki-
válóságai remekelnek a hosszú-
távú futóversenyeken. A pásztói 
atlétika mélypontján szeretnénk 
egy felívelő pályát megkezde-
ni, amely az egyszerű halandók 
számára kilátástalan küzdelem-
nek tűnik. A Pásztói PLÁZA 

rendezőinek köszönetünket fe-
jezzük ki, amiért biztosítottak 
számunkra egy sátrat, ahol a 
modern kori koldulás formájá-
ban próbálunk magunkon segí-
teni. A Bécs-Pozsony-Budapest 
Szupermarathon versenyen tör-
ténő indulásra a nevezési díjat 
próbáljuk összeszedni támoga-
tóktól, segítőtársaktól. Nem le-
het közömbös senki előtt, hogy 
egy pásztói csapat elindul egy vi-
lágméretű sporteseményen. Egy 
akadálya van a nevezési díjak 
fejenként 84.ooo,- Ft/ fő. Erre 
kérünk minden segítőkész szur-
kolót, támogatót, hogy segít-
se az indulás lehetőségét meg-
teremteni. A másik gondunk 

az NB II.-es kosárlabda csapa-
tunk indulása a 2oo7/8-as baj-
nokságban. Az előző ciklusban 
Heve-Nógrád megyei bajnoksá-
got megnyert csapat az NB II-
ben, a megyei bajnokságban, 
valamint a női megyei bajnok-
ságban indulnak.
 Egyesületünk számlaszá-
ma: Pásztói OTP 11741O24-
2OO14782. a PÁSZTÓI Sza-
badidő SE KÖZÉRDEKŰ 
JOGÁLLÁSÚ SZERVEZET, 
aki igazolást tud adni az ado-
mányozónak.
 Támogató segítségükre fel-
tétlen számítunk. 
Illés Rudolf   06/70/4567284
Juhász Zsolt  06/70/4530930

„Hű de jól érzem magam”
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 Hét év szünet után ismét elszabadultak a lóerők Nógrád 
megyében, ahol immáron 26. alkalommal került megrende-
zésre az országosan is méltán híres SALGÓ Rallye. Július utol-
só hétvégéjére a Magyar Rally 2 –es és „Historic” kategóriában 
hirdették meg a versenyt, így a hazai élmenők és a nemzetkö-
zi sztárok ezúttal elmaradtak. Ennek ellenére bőven akadtak 
érdekességek, hiszen az 1968-as évjáratú „matuzsálem”-korú 
versenyautótól a legújabb fejlesztésű gépcsodáig, valamint az 
alig 18 éves versenyzőtől, a 38 éve a benzingőz bűvöletében élő 
nagypapáig  képviseltetve volt minden gép-, és korosztály.

 A nógrádi megyeszékhelyen már a július 28-i gépátvételen is 
nagy feltűnést keltett egy csapat, mely „strandkorlátkék”  autói-
val és egyen pólóival üde színfoltját képviselik a magyar rally- me-
zőnynek. Ők a pásztói  BALÁZS RALLY TEAM versenyzői. Igazi 
fiatalos, dinamikus, társaság, ahol a jókedv és a siker garantáltan 
egy autóban utazik. A hazai versenynek számító 26. Salgó Rally-
ra hatalmas elszántsággal készült mindenki. Bizonyítani akartak 
a családtagoknak, szponzoroknak, ismerősöknek, barátoknak.A 
pásztói különítménynek volt olyan párosa, akinek ez sikerült, ám 
akadt olyan is, akit az erdő mélyéről kellett hazavontatni…
 Lapunk kíváncsi volt, hogy a sisak és a tűzálló maszk alatt ki-
ket rejtettek a világoskék gépcsodák. 
 A mátrakeresztesi Pádár Alfréd Holtner Istvánnal az oldalán 
már letette névjegyét a rally felsőbb kategóriájában is, ezért itt csak 
meghívottak között szerepelhetett. Mint mondták, ezt a hazai ver-
senyt semmiképpen nem szerették volna kihagyni. 
 Fogadkoztak is, hogy szép eredménnyel fognak felállni a cél-
dobogóra. Szó, mi szó, míg ment a szekér, addig jöttek a jó rész-
eredmények. Hihetetlen produkció volt a kazári szakaszon a 100 
km/h-t meghaladó (!) átlagsebessége, majd a Szuha-Mogyoróso-
rom szakaszon elért abszolút 10 helye. Igen ám, de jött az ominó-
zus 4., ceredi szakasz, ahol kirántották a szőnyeget a Honda Civic 
alól, és bepottyantak egy kicsinek nem mondható árokba, ami 3 
méteres mélységével joggal pályázhatna már a szakadék jelzőért is. 
Ahogyan Alfréd mondta az eset után, „Elnéztem - sok lett!” Ahogy 
mondani szokás, személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár je-
lentős. Nem baj srácok, majd legközelebb!
 Az Alfédék által leamortizált Honda Civic ikertestvérével vette 
fel a versenyt az idő ellen a Mucsina Tamás és Csoór Tibor duó az 
A6-os géposztályban. Nagyon rájuk fért már a jó eredmény, ugyan-
is a sorozatos technikai hibák miatt eddig csak kategóriájuk egyet-
len 6. helyezéséig jutottak, bár minden eddigi versenyen rajthoz áll-
tak. Mindenki tudta, hogy ennél sokkal több van bennük és ítt volt 
az alkalom a bizonyításra. Az autó felújított állapotban várta a ver-
senyt, ugyanakkor a helyismerettel sem lehetett gond és a lányok is 
nagyon finom szendvicseket készítettek. Tehát minden adott volt a 

jó eredményhez. A srácok éltek is a lehetőséggel - folyamatosan ja-
vítva a helyezésükön -, egyenletes teljesítménnyel a kategória 3. he-
lyére érkeztek meg. A külső szemlélő számára minden kifogástala-
nul működött, az autó gyönyörűen muzsikált, az új váltó is simán 
kapkodta a sebességi fokozatokat, de egyvalami nem állt a helyzet 
magaslatán. A bukósisakba szerelt átbeszélő berendezés ( ami a fül-
kében tomboló hatalmas hangzavarban segíti a pilóta és a navigá-
tor kommunikációját) csődöt mondott már a második szakaszon. A 
pilóta csak a sistergés erősségéből tudta eldönteni, hogy milyen ne-
hézségű kanyar következik, tehát abból, hogy a navigátor mennyire 
ordít. De azt, hogy jobbos, vagy balos, azt csak a megérzése diktálta. 
A verseny második felében már kölcsön-bukósisakkal sikerült áthi-
dalni ezt a dühítő problémát. Ritka, hogy valaki a verseny vége után 
még egyet feljebb lépjen a dobogón, de nekik ez is sikerült. Történt 
ugyanis, hogy a kategóriát megnyerő versenyzőt kizárták technikai 
szabálytalanság miatt, így a 2. helyezettnek járó kupa kerülhetett a 
vitrinbe. Srácok! Le a kalappal!
 A Balázs Rally Team színeiben még egy páros bizonyíthatott. 
Talán a Csépe Gábor, a Csoór Tamás és a  Lada VFTS alkotta tri-
ónak volt a legfontosabb, hogy célba érjenek és pontokat vigyenek 
haza, ugyanis az éves értékelésben az F1 kategóriában 11 verseny-
ző között a 3. helyen álltak a verseny kezdetekor. Ma sem titkolt 
szándékuk, hogy a bajnokság végén a dobogó valamelyik fokán 
állhassanak. 
 Visszatekintve a versenyre, nem volt egyszerű „Kiscsépéék” 
helyzete. A verseny elején egy kategória 2. hellyel nyitottak a fiúk, 
úgyhogy az ellenfelek vakarhatták a fejüket az időellenőrző állomá-
son. A következő gyorsasági szakaszon pedig már „hárman” utaz-
tak a „strandkorlátkék” VFTS-ben. Beszállt a  technika ördöge is 
és balkézzel belebabrált a futóműbe. Oda lett a jó eredmény. A hi-
bát ugyan elhárították a szervizben, de több időbe tellett, mint azt 
a szabályok megengedik. Ezáltal még egy 30 mp-es büntetés is tar-
solyba került. Mégsem szegte kedvét a pásztói egységnek ez a ma-
lőr sem, tovább küzdöttek a pontokért. Folyamatosan szállították 
a szép részeredményeket, ráadásul még látványos autózással, hihe-
tetlen kanyarvételekkel és centire pontos féktávokkal is – a közön-
ség örömére - kiszínezték egyéni programjukat, melyet a nézőkből 
avanzsált pontozók 10-es osztályzattal honoráltak. Végülis Csépé-
ék géposztályukban a 4. helyen végeztek, ami 5 bajnoki pontot je-
lentett az eddigi 18 mellé. A kategória éves értékelésében nagyon 
szorossá vált ezáltal a tabella felsőháza. A Csépe-Csoór páros je-
lenleg 23 ponttal holtversenyben a 2. helyen áll, csupán 3 ponttal 
lemaradva a listát vezetőtől. Ez a különbség a technikai sportban  
elhanyagolandó differenciának mondható. A hátra lévő versenyek 
még rengeteg izgalmat tartogatnak, de szurkolunk, hogy ez év vé-
gén minél szebben csillogó trófea kerüljön méltó helyére a srácok 
szobájában. 
 Nem maradhat ki az odaadó szponzorok méltató listája, mely-
re természetesen a jövőben bárki felkerülhet, aki úgy érzi, hogy tá-
mogatni szeretné ezt a rajongók százezreit lázban tartó sportot.
  Jevcsák Oil Kft, Miltex Kft., Veroma Kft., All Stars Drink Kft., 
Mátra Motorsport Autójavító Műhely, Elgas Kft., Miltényi és fia Kft., 
Gyurján Szeszesital nagykereskedés, Euro-Drink Kft., Csépe és Társai 
Italnagyker                                                             

 Bibók Roland

Pásztóiak a 26. Salgó Rallye-n

„Hazai” pályán bizonyítottak

A pásztói versenyzők voltak a közönség kedvencei

A Mucsina- Csoór duó számára diadalt hozott a 26. Salgó Rallye
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 A bölcsek szerint, a világot 
nem apáinktól örököltük, ha-
nem gyermekeinktől kaptuk 
kölcsön. Talán ez a szállóige a 
Világörökségként számon tar-
tott Hollókőn a legkézzelfog-
hatóbb egy magamfajta kö-
zépiskolás diák számára. Azt 
hiszik az idősebbek, hogy ben-
nünket csak a bulizás, meg a 
zene, meg a számítógép érde-
kel, pedig mi látunk, érzünk 
és tapasztalunk. És hiszünk is! 
Hiszünk abban, amit múltidé-
zésnek, hagyományőrzésnek, 
nemzeti örökségnek, egyszóval 
Hazának hívunk - vagyis Ma-
gyarországnak.
 Mi fiatalok szeretünk álmo-
dozni és az álmok néha valóra 
válnak. Ki ne álmodozott volna 
közületek arról, hogy egy nép-
szerű rockbandával együtt éne-
kelje ezrek előtt: …Amíg él el 

nem felejti, hogy a múltat ki nem 
tépheti szívéből … - mindezt egy 
olyan nógrádi zenész  gitárkí-
sérete mellett, mint a világhírű 
Alapi Pista, akire minden itteni 
srác méltán lehet büszke. Néz-
zük csak miről is szól a nóta! Ha 
hiszitek, ha nem, a saját öröksé-
günkről szól, a saját múltunkról, 
amelyet valóban nem téphetünk 
ki  a szívünkből. Mi is múlt-
ja leszünk az utánunk követke-
ző nemzedéknek, pedig erről 
sokunk elfeledkezik, most alig 
tizenvalahány évesen.  Apáinkat 
még a hosszú hajuk és hóbortos-
nak vélt öltözékük miatt cikiz-
ték az ő apáik. Vajon mi mivel 
fogjuk cikizni a mi gyermekein-
ket? Egy biztos, hogy nem azzal, 
ha kiállnak magyarságuk, haza-
szeretetük és nemzeti történel-
mük mellett, ami tőlünk kell, 
hogy megörököljenek. Ez a mi 

Ifjú újságírók tábora

Az én örökségem…!

KULTÚRA

 A pásztói Városi Művelődési Központ  csatlakozott a „Kul-
túrházak éjjel-nappal” címmel megrendezésre kerülő, a Kul-
turális Örökség Napjaihoz kapcsolódó országos programsoro-
zathoz.
 A Kulturális Örökség Napjai célkitűzése, hogy felhívja a kö-
zönség figyelmét az épületek értékeire, azokéra is, melyek időle-
gesen, részlegesen nyitottak csupán, vagy folyamatosan zárva tar-
tanak. A szeptember harmadik hétvégéjén megrendezésre kerülő 
esemény során országszerte sok száz ilyen épület és helyszín kapuja 
nyílik meg a látogatók előtt. Mindenki számára fontos, hogy meg-
ismerje szűkebb és tágabb környezete kulturális értékeit, hiszen ez  
a fenntartásra, megőrzésre ösztönöz, egyben erősíti a lakóhelyhez, 
az országhoz való kötődést, azonosságtudatot is.
 A „Kultúrházak éjjel-nappal” programmal a közművelődé-
si intézmények lehetőséget kínálnak a látogatóknak a művelődési 
házak megismerésére, az ott folyó szellemi, kulturális és közösségi  
értékek bemutatása révén.

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ a
„K u l t ú r h á z a k   é j j e l – n a p p a l”

rendezvénysorozat keretében 
2007. szeptember 15-16-án  az alábbi programokat kínálja

Szeptember 15. (szombat):  a Városi Műv. Központ tereiben

13.00 Játsszunk bábszínházat! 
  – mesefeldolgozás kisiskolásoknak bábkészítéssel
15.00 „Szabad a Színpad”
  – szereplési lehetőség többféle művészeti ágban
14.00 Természetgyógyászok tanácsadása és Jóslás 
16.00 A Boldog Élet Klub, az Agykontoll Klub  és az Őszirózsa 
  Nyugdíjas Klub szervezésében nyitott foglalkozás: előadás 
  „BIBLIA és a helyes táplálkozás” címmel receptekkel és 
  ételkóstolóval kiegészítve  
18.00 Képzőművészeti kiállítás megnyitója az Athéné Alkotó 
  Kör tagjainak alkotásaiból a Városi Könyvtár Kisgalériájában 
20.00 Az Athéné Alkotó Kör Irodalmi Műhelyének 
  éjszakába nyúló felolvasó estje  ÖRÖMZENÉvel

A PIK programja a Művelődési Központ emeleti termében
Szombaton 19.00 vasárnap 14.00-ig: FILMMARATON
Szeptember 16. (vasárnap):
10.00 „TV helyett” – közösségi játékok gyermekeknek
13.00 „Agymozgató” – vidám műveltségi és ügyességi vetélkedő
14.30 Vasárnapi matiné  - magyar mesefilm vetítése
16.00 „Pásztó a néptánc és a népzene tükrében” 
  – helyi amatőr  művészeti együttesek nyílt próbái - 
18.00 Táncház az ESZTAM Zenekar kíséretében a 
  nagyteremben, az előtérben Hagyományőrző kézműves játszóház
Minden program nyitott és ingyenes az érdeklődők  számára!

Kultúra éjjel-nappal

 Az ország egyik legszebb 
fekvésű kistelepülése, a Nógrád 
megyei Hollókő már 1987 óta 
az UNESCO világörökség ré-
sze és ez a Cserhát hegységben 
megbúvó falu ad otthon a di-
ákújságírók megyei szaktáborá-
nak is. Hozzánk hasonlóan Ti 
is részesei lehettek annak az él-
ménynek, amit ez a kis magyar 
gyöngyszem jelenthet a fiatal, 
néprajzot, természetet és tör-
ténelmet kedvelőknek. Mi alig 
egy hetet töltöttünk itt, de élet-
re szóló emlékkel lettünk gaz-
dagabbak. Olyan helyen tanul-
tuk az újságírás alapjait, ahol 
naponta életre kelnek a már 
majdnem elfeledett magyar falu 
hétköznapjai. Mi nem hagyjuk 
elveszni értékeinket.

„Csak pontosan és szépen...”

A Pásztói Hírlap ifjú Titánjai

Oláh Éva, Harmos Eszter és 
Égerházi Sarolta a Mikszáth 
Gimnázium tanulói képvisel-
ték városunk fiataljait


