
 Pásztó Város Önkormányzata öt pályázatot nyújtott be az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a hazai for-
rástámogatású keretekre.
 5.086.000 Ft támogatást nyert a város az Irinyi út felújításá-
hoz, 10.213.000 Ft-ot a Muzslai területre felvezető út 900 m-es 
szakaszának megújítására, 2.055.000 Ft-ot a Mátyás király és Mik-
száth úti járda 500 m-es szakaszának a megépítésére, 20.000.000 
Ft-ot a Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolák egyedi 
gázfűtésének a kialakítására, 19.800.000 Ft-ot az Irinyi és Petőfi 
utcák belterületi vízrendezésére.
 Az összesen 57.3154.000 Ft vissza nem térítendő támogatás az öt 
beruházás keretében 82.500.000 Ft fejlesztés lehetőségét teremtette 
meg az önkormányzati önrésszel együtt tájékoztatta lapunkat Sisák 
Imre az Észak –Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagja.

 A polgármester arról is információt adott, hogy a pászói kis-
térség települései közül Mátraszőlős, Szurdokpüspöki, Bokor, 
Egyházasdengeleg, Erdőtarcsa, Jobbágyi, Kutasó, Kálló és Ecseg 
községi önkormányzatok további 67 millió Ft vissza nem téríten-
dő támogatást nyertek el fejlesztési, felújítási célokra.
 Pásztó Város Önkormányzata az Önkormányzati Minisztéri-
um rendkívüli keretéből 10 millió Ft működést segítő vissza nem 
térítendő támogatást nyert el. A Pásztói Többcélú Kistérségi Tár-
sulás pedig szintén az Önkormányzati Minisztériumtól 20 mil-
lió Ft támogatást kapott egy 25 fős közösségi busz beszerzésére, 
amely a közoktatási és egészségügyi feladatellátást hivatott segíte-
ni. A kistérség 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatást igé-
nyel közmunkaprogram megvalósítására a Regionális Fejlesztési 
Tanácstól. 
 Reméljük, hogy ezen pályázat nyertességéről is beszámolha-
tunk a következő számunkban.
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Ötből öt a nyerő

Érdemes volt pályázni a város érdekében
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 A terepjárókhoz, quadokhoz kapcso-
lódó éjszakai trophi és túra már pénte-
ken sok érdeklődőt vonzott. Néhány órás 
pihenés után szombaton délelőtt ugyan-
ezek a járművek látványos felvonulás-
sal tudatták Pásztó és Hasznos lakóival, 
hogy a fesztivál folytatódik, mégpedig 
nem is akárhogyan. A focipálya mellett, 
a Kövicses-patakon túl lévő triál pálya 
volt a helyszíne a szombati versengés-
nek. Miközben a környék a járművek za-
jától volt hangos, a Verzsó vendégházban 
folyamatos érdeklődés mellett zajlott a 
réteskészítés. Itt persze nem volt helye a 
hangoskodásnak, hiszen figyelni kellett a 
tészta megfelelő összetételére, a pihente-
tésre, a töltelék előkészítésére, a nyújtás 
folyamatára, a „belevalók” elhelyezésére, 
s nem utolsó sorban a kemence megfelelő 
hőfokára, hiszen a kész rétest már nagyon 
várták az érdeklődők. 

 Időközben befejeződött a sportpályán 
is a színpad előkészítése és a sátrak felállítá-
sa, a Jager Presszóban vidám társaság gyűlt 
össze a szombat esti bálra.  
 A fesztivál vasárnapi programsorát a 
„Guruló csodák” elnevezésű kiállítás nyitot-
ta, mely közel 40 járműnek adott helyet. 
 Ezzel egy időben zajlott a szentmise a 
helyi templomban, melyet Kecskés Atti-
la frissen kinevezett pásztói plébános va-
lamint Rolik Róbert nagybárkányi plébá-
nos celebráltak. A hívek valószínűleg jól 
imádkoztak, hiszen az időjárás nagyrészt 
kedvezett a rendezvénynek. Kora délután 
a terepautós, majd a motoros eredmény-
hirdetéssel indultak a színpadi programok. 
A kulturális műsor iránt érdeklődők sokfé-
le lehetőség közül válogathattak: népdal-
ok, nóták, népzene, néptánc, könnyűzene, 
hastánc és mazsorett tarkította a színpadi 
produkciókat. A polgármester úr köszön-

tőjét követően megemlékeztünk a Magdol-
na keresztnevűekről, a születésnaposokról, 
a közönségszavazatok alapján új lakóház-
hoz került a „Hasznos legtakarosabb por-
tája” vándordíj és kihirdettük a „Rétessü-
tő-verseny” eredményét. A fesztivál-bált kis 
időre megszakította a meglepetés-tűzijáték, 
melyben a környékbeliek is gyönyörköd-
hettek. Ezt követően Hege és Karcsi „húz-
ta” a talpalávalót a bálozóknak.
 A vendégek ellátásáról mindhárom na-
pon a „Mézes Álom” fantázianevű kereske-
delmi egység gondoskodott az jelen lévők 
nagy örömére. A rendező szervek nevé-
ben megköszönöm valamennyi szervező 
munkáját, a támogatók segítségét, a fellé-
pők színvonalas műsorát, a versenyzők lel-
kesedését, s a fesztivál látogatóinak elége-
dett mosolyát, amely azt juttatta eszünkbe, 
hogy „jövőre veletek ugyanitt…” 

(Gömbiczné Kanyó Beatrix)

A rendezvény fő támogatói:
 A fesztiválrétes vásárlói, a rendezvény kereskedelmi egységei (vidámpark, büfé, árusok), a 
színpadi műsor résztvevői,  Hasznosi Szabadidő Egyesület, Nagy Zsolt és segítői, Pásztó Város 
Önkormányzata, Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club, Sándor Béla – Gömbicz Péter, Sándor 
József, Sisák Imre polgármester, Szabó Mihály, „VERZSÓ” vendégház, Teleki László Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ munkatársai, Turinform Salgótarján, Vár Tv, Városi Rend-
őrkapitányság Pásztó, Városi Tűzoltó Parancsnokság, Pásztó Városi Tűzoltó Parancsnokság, 
Pásztó,Városi Tv, Becsó Zsolt Nógrád Megyei Önkormányzat elnöke, Bogácsi István vállalko-
zó, Bognár Zsolt vállalkozó, Édes Attila képviselő, Ifj. Dr. Halász István képviselő, Ifj. Tóth 
János vállalkozó, Percze Péter, Juli Trade Bt, Kocsis József vállalkozó, Kriston Péter képviselő, 
N.M.Ö. alelnöke, Marika Vendégház Kanyó Istvánné, Sándor Béla, Sándor Speed Bt, Sán-
ta Zoltán, Nógrádszig kft, Tari Ottó képviselő, Tóth Attila vállalkozó, Volek György képvise-
lő, Állami Nyomda Zrt, , Boltív Tüzép, Csépe Zoltánné vállalkozó, MINI MARKET ABC, 
Dinka János Elektronikai Szaküzlet, Fabogár Kft, First fehérnemű, Giga byte (Szabó Ferenc), 
Gortva Csabáné fazekas, Gömbicz István, Heliconia virágbolt /Gyepesi Edit/, Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltóság, Huczekné Rétvári Mónika, Illés Istvánné hal és díszállat kereskedő, 
Kálmánffy Virág- és ajándékbolt, KB – Divatház (Kicsi Bizi), KÉTTEX Kft. Kiss Sándorné 
méhész Tar, Koktél Kisker, Líra Könyvesbolt, Marschalkó Péterné fazekas, Papírcentrum Kft, 
Reál PONT élelmiszer, Royal büfé, SIENA Kft. Tari Lóránd, Zöld” Bio-bolt, Színpad- és 
sátorépítők, díszítők: Csépe Gábor, Gömbicz Péter, Gömbicz István ifj. és id., Győri Bence, 
Kanyó Sándor, Kanyó Sándorné, Maksó István, Sándor Péter, Simon Melinda, Főfotós: Sán-
dor Ádám A fesztiválrétes készítői: Csépe Sándorné, Göröcs Jánosné,  Gyurkó Jánosné, Illés 
Imréné, Kanyó Jánosné, Kanyó Lászlóné, Kosik Jánosné, Laboda Sándorné, Marika Vendég-
ház, Kanyó Istvánné, Szabó Mihályné, Varga Sándorné, Verzsó Vendégház, Szabó Zsófia, A 
zenés ébresztőt szolgáltatták: Csépe István (Ráró), Maksó János (Trombitás), Tóth János id., 
Fekete József (Lakajtó), Sándor Péter, Szujovszki László, Zagyi László
 A támogatólista készítésekor próbáltunk a teljességre törekedni. Ennek ellenére előfor-
dulhat, hogy valaki kimaradt. Tőle elnézést kérünk és várunk mindenkit jövőre Hasznosra, 
a II. Rétes fesztiválra!

 Közel tízesztendős hagyomány Hasznoson a templombúcsú időpontjához kap-
csolódó „Szent Magdolna ünnepe, búcsú és falunap” rendezvénye.
 Az első három évben az önkormányzat szervezte Sánta Kálmánné, egykori vá-
rosrészi képviselő hathatós közreműködésével, majd a Hasznosi Szabadidő Egye-
sület (HASZE) megalakulását követően fokozatosan átvettük a rendezéssel járó 
feladatokat. Az eltelt évek során sok-sok pozitív és negatív tapasztalatot szerez-
tünk. Voltak kiemelkedően jó falunapjaink, de a hullámvölgyek sem kerültek el 
bennünket. Évről-évre egyre gördülékenyebben sikerül együttműködni Pásztó Vá-
ros Önkormányzatával, (mint mindenkori főtámogatóval,) a Teleki László Városi 
Művelődési Központ munkatársaival, (mint elengedhetetlen szakmai háttérrel,) 
valamint a rendezvény egyéb támogatóival. Idén először már a szervezés kezdete-
kor érezhető volt egyfajta egészséges bizakodás, amely a feladatok arányos meg-
osztásából, s a hasznosi és a környékbeli támogatók pozitív hozzáállásából adó-
dott. A varázsszó persze a legtöbb esetben a hasznosi rétes volt.

ÜNNEP

Szent Magdolna védnöksége mellett

Hasznosi Rétesfesztivál először..., de nem utoljára
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Önkormányzati támogatás „Nem sportcélú szervezetek” számára

Civilpályázatok 2008 

T Á J É K O Z T A T Ó
az ügyfélkapu létesítésére vonatkozóan

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL törvény (továbbiakban: Ket) 160. § /5/ bekezdése mó-
dosult, mely szerint az ügyfélkapu létesítésére jogosult szervek, 
így az okmányirodák az előttük személyesen eljáró ügyfeleknek 
felajánlják az ügyfélkapu létesítését, amelyet a hatóság az ügyfél 
kérelme esetén azonnal létrehoz. Ez a rendelkezés 2008. július 
18-án hatályba lép.
 A Ket. alapján a gyors, hatékony és ügyfélbarát ügyintézés 
és tájékoztatás érdekében, valamennyi ügyintéző a szakterületi 
feladata ellátása mellett, egy ügyintézési folyamatban lehetősé-
get biztosít az ügyfélkapu létesítésére, a regisztrációs eljárás le-
folytatására, lehetőleg úgy, hogy ez időbeli többlet terhet csak 
minimális mértékben jelentsen.
 Az ügyfélkapu létesítéséhez személyazonosító igazolványra, 
e-mail címre van szükség.
 Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy éljenek az ügyintéző ál-
tal felajánlott lehetőséggel és ügyintézési terheinek csökkentése 
érdekében létesítsenek ügyfélkaput.

Pásztó, 2008. július 15.    
Dr. Tasi Borbála  
címzetes főjegyző

szervezet megnevezése Támogatott pályázati cél önkormányzati
támogatás /eft./

 Athéné Alkotó Kör Működési kiadások 40
Ágasvár Néptáncegyütes Részvétel a Belgiumi 8. Nemzetközi Fesztiválon, a magyar hagyományőrzés népszerűsítése. 60
Animato Group Fúvószenekar Krammer Teréz zeneiskola fúvószenekarával közös zenekari találkozó lebonyolítása 20
Apraja Néptánccsoport Alkotótábor megszervezése 20
Boldog Élet Klub Mit mond a Biblia…? 14 előadásból álló sorozat a Biblia Éve tiszteletére 10
Bütykölde  Klub Reneszánsz kézműves nyári alkotótábor szervezése 10
Csohány Baráti Kör kiállítások szervezése 50
Garabonciás Néptánccsoport Új fellépőruhák készíttetése Kalocsai táncokhoz 20
Gárdonyi Géza Általános Iskola Diákönkormányzata Felvidéki vártúrák szervezése 20
Hasznosi Szabadidő Egyesület "Szent Magdolna ünnepe",Rétesfesztivál; városrészi falunap megrendezése 170
Kelet-Nógrádi Ifjúsági és Kulturális  Egyesület (KIKE) Ifjúsági információs pont kialakítása 50
Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport Ismeretterjesztő előadások szervezése 50
Mátrakeresztesei Civilszervezetek Nagyboldogasszony ünnepének és város részi Falunap megrendezése. 170
MI Színjátszó csoport Szakmai fesztiválokon edzőtáborokon való részvétel. 10
Mozgádkorlátozottak Nógrád megyei Egyesülete Az Egyesület Pásztón működő ifjúsági csoportjának rendezvényeihez, közösség formálásra, önálló élete nevelésre. 40
Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület Működési kiadások 300
Nagycsaládosok Pásztói Egyesülete Az egyesület által rendezett programok támogatása 40
Nagymamák Mazsorett csoportja Szakmai anyagok vásárlása 10
Nyikom Hegyisport- és Természetvédő Klub Szemétmentesítő túrák szervezése, szemléletformálás 40
Országos Fogyasztóvéd. Egyesület Pásztó V. Szerv. Fogyasztói fórumok, tanácsadás és felmérések készítése 40
Őszirózsa Nyugdíjas Klub Budapesti Anna napi programon való részvétel, az Életet az Éveknek Szövetség meghívása alapján. 10
Pásztói Ifjúsági Klub Rokkfesztivál szervezése, kézműves szakkör működtetése 100
Pásztói Polgárőrség Képzések, tréningek utazási és ellátási költségei 120
Rákóczi Szövetség Pásztói Csoportja Ismeretterjesztő előadások szervezése, utiköltség támogatása 20
Rozmaring Népdalkör a 25 éves jubíleumi műsorra és működési költségre. 50
TIT Pásztó Városi Egyesülete ismeretterjesztő előadások ált iskoláknak; csillagászat nemzetközi éve 50
Vállalkozók Klubja "Pásztó Pláza" megrendezése 150
Összesen 1670
Tartalék 35
Mindösszesen 1705

Korábbi lapszámunkban megjelent

pénzügyi jelentés záradéka

Hitelesítő záradék
 A könyvvizsgálat során Pásztó Város Önkormányzat egysze-
rűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyve-
lési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizs-
gálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek 
alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, 
hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben 
foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó 
kormányrendelet szerint készítették el.
 Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költ-
ségvetés teljesítéséről a 2007. december 31-én fennálló vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredmé-
nyéről megbízható és valós képet ad. 

Salgótarján, 2008. 04. 01.

UNIVERSAL AUDIT Kft.
3104 Salgótarján, Kölcsey u. 19.

Nyilvántartásba vételi szám: 
MKVK 000592

Győriné Új Mária  s.k.
Okleveles könyvvizsgáló

MKVK 000161
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 Három hónap híján két esztendeje, hogy Nógrádban az új 
összetételű, polgári többségű megyei önkormányzat közgyűlé-
se munkához látott. A választási ciklus félidejéhez közeledve 
a megye társadalmi, gazdasági és kulturális életének időszerű 
kérdéseiről beszélgettünk Becsó Zsolttal, a megyei közgyűlés 
elnökével, országgyűlési képviselővel.

 – Milyen körülmények között látott munkához az új testület?
 – Mindenekelőtt vissza kell tekintenünk a 2006-os ország-
gyűlési választások körülményeire. A közvélemény előtt is jól is-
mert, hogy Gyurcsány Ferenc és társai félrevezették az embereket, 
eltitkolták az ország valós, döbbenetesen rossz gazdasági állapotát. 
A hozzá nem értő kormányzás következményeit és terheit elsősor-
ban a lakosság és az önkormányzatok kénytelenek ma is viselni. A 
kormány megszorító intézkedései nyomán például a csaknem két 
év alatt több mint hatszáz millió forinttal csökkentették a megyei 
közgyűlés feladatai ellátáshoz szükséges álla-
mi hozzájárulást. Az pedig keveseket lepett 
meg, hogy a korábbi szocialista megyei ve-
zetés nagyjából kiárusította a megyei köz-
gyűlés vagyonát is.
 – A jelenlegi megyei közgyűlés mire 
lehet képes  ilyen mostoha körülmények kö-
zött?
 – Nem tehettük azt, hogy sebein-
ket nyalogatva befelé fordulunk, és bele-
nyugszunk a vidék elsorvasztására irányu-
ló szociál-liberális törekvésekbe. Kemény 
munkához láttunk! Feltérképeztük egy-
re szűkülő lehetőségeinket, számba vettük 
szűkülő anyagi erőforrásainkat, és elkészí-
tettük a megyei önkormányzat négy évre 
szóló gazdasági programját. Kidolgoztuk 
és megtettük az intézményeink működé-
sének hatékonyságát szolgáló lépéseket, 
meghatároztuk a fejlődés fő irányait.
 – Milyen konkrét teendőket fogalmaz-
tak meg?
- A megyei közgyűlés legfontosabb felada-
ta, hogy sajátos szerepével és eszközeivel se-
gítse elő a nógrádi emberek életkörülmé-
nyeinek javítását, anyagi és szellemi gyarapodását. Önmagában is 
sokat mond, hogy intézményeinkben körülbelül két és fél ezren 
dolgoznak, és ezzel önkormányzatunk a megye legnagyobb mun-
káltatója. Aktív befektetés-ösztönző politikánkon keresztül sze-
retnénk hatékonyabb és eredményesebb szerepet betölteni a gaz-
daságfejlesztésben. Szeretnénk elérni, hogy a munkaképes korú 
lakosság minél nagyobb arányban jusson álláshoz, munkajövede-
lemhez. Ehhez egyaránt szükség van a külföldi és hazai nagybe-
ruházók megnyerésére, a megyében tevékenykedő mikro- és kis 
vállalkozások támogatására, és nem utolsó sorban az uniós pályá-
zatok által nyújtott lehetőségek maradéktalan kihasználására.
 – A fejlesztéseknek már látszanak első eredményei…
- A Szent Lázár Megyei Kórházban a közelmúltban 330 millió fo-
rintos diagnosztikai és szűrőközpont valósult meg, amelynek jóté-
kony hatását a betegek már érezhetik. Július elsejétől Baglyasalján 
megnyitja kapuját az új, 1,7 milliárd forint ráfordítással készült 
150 személyes idősek otthona. Ehhez 240 millió forint saját for-
rást kellett biztosítania a megyei közgyűlésnek. Az idősekről, a 
szociális okok miatt rászorultakról való gondoskodás egyébként 
is kiemelt feladatunk.  Bentlakásos intézményeinkben több mint 
ezerszáz személy részesül körültekintő gondoskodásban, ami csak-
nem kétmilliárd forintjába kerül a megyei önkormányzatnak. Erő-
feszítéseink ellenére sajnos minden igényt nem tudunk kielégíte-
ni, több mint hétszázan várakoznak ma is elhelyezésre.
 – Említette, hogy a megye gazdaságának egyik motorja az ide-
genforgalom lehet…

 – Régóta mondják, de érdemi változás még nem következett 
be. Azért dolgozunk, hogy erre minél előbb sor kerüljön. Haté-
kony megyei marketingszervezetet, úgynevezett desztinációs me-
nedzsmentet hozunk létre, amelynek legfontosabb feladata a turiz-
mus szereplőinek összefogása lesz. Tartanak a világörökség részét 
jelentő Hollókő teljes rekonstrukciójának előkészületei, ami meg-
közelítőleg másfélmilliárd forintos beruházás lesz. Felkészülünk a 
retroturizmus iránti igényeinek kielégítésére is. Salgótarjánban eb-
ben a szellemben bővítjük a bányamúzeumot, átformáljuk a Nóg-
rádi Történeti Múzeum tartalmát, Készül a pályázatunk a kem-
ping retro jellegű fejlesztésére, Balassagyarmaton pedig a Nógrádi 
Hagyományok Háza talál otthont, benne a Madách- és Mikszáth-
hagyatékkal. Tiribesen bányász-skanzent  tervezünk. Tudomásul 
kell vennünk, hogy a turisták kegyeiért nagy a verseny, még a ré-
gión belül is. Valamennyiünk érdeke, hogy ebben a vetélkedésben 
ne maradjunk le!

  –  „Nógrád a varázslatos világ!” cím-
mel hirdetett programot a megyei közgyű-
lés. Mi célból?
  –  Megyénk bővelkedik természeti, épített 
értékekben, gazdag kulturális és népi ha-
gyományokkal büszkélkedhet. Gyakran az 
itt élők is csodálkozva szembesülnek gaz-
dagságunkkal. Azt szeretnénk elérni, hogy 
a mai nógrádiak büszkék legyenek elődeik 
munkájának gyümölcseire, szeressék szülő-
földjüket, erősödjék nógrádi identitás-tuda-
tuk. Arra törekszünk, hogy ezeket az értéke-
ket minél szélesebb körben – de elsősorban 
az ifjúságnak – mutassuk be. Példaként em-
líthetem, hogy hagyományaink megőrzése 
és ápolása érdekében szélesítjük a Nógrád-
Banska Bystrica Nemzetközi Folklórfesz-
tivált, a már megyeszerte hagyományos 
gasztronómiai programok mellett Pásztón 
rendezzük meg első alkalommal a Nógrádi 
Ízek Fesztiválját. Szintén identitásunk erő-
sítését szolgálja, hogy a megyei közgyűlés 
ünnepi üléseit más-más nógrádi települé-
sen tartja, és sor került az első megyenapra, 
amelynek Pásztó városa adott otthont.

 – Pásztó itt első, Pásztó ott első…Van ennek köze ahhoz, hogy 
Ön Pásztón született?
 – Nem tagadom, járjak bármerre az országban-világban, leg-
inkább szülővárosomban érzem jól magam. Itt élnek szüleim, ba-
rátaim. Üdítő a pásztói, hasznosi, mátrakeresztesi emberek között 
tartózkodni, meghallgatni véleményüket, tanácsaikat. Hál’ Isten-
nek hivatali dolgaim is egyre gyakrabban szólítanak haza. 
 – Ez azt jelenti, hogy a város és a megye önkormányzata 
együttműködik?
 – Igen! A város nehéz anyagi helyzete miatt például megyei 
fenntartásba adta egyetlen középiskoláját, ami a normatív álla-
mi támogatáson felül évente körülbelül negyvenmillió forint-
jába kerül a megyei közgyűlésnek.  Normális az együttműkö-
dés a helyi és a Szent Lázár Megyei Kórház szakemberei között. 
Több megyei intézmény a városban tevékenykedik. Örömmel 
számolhatok be róla, hogy Pásztó város rehabilitációja érdeké-
ben a város és a megye közösen pályázik. Ha kedvezően bírálják 
el, akkor a megyei fenntartású helyi múzeum, a zeneiskola, a két 
tannyelvű gimnázium megújulására  is sor kerül. Emellett kor-
szerűsítjük a pásztó gyógypedagógiai intézményünk fűtésrend-
szerét, és húsz milliót fordítunk a teljes akadály mentesítésre. 
Röviden:fogalmazva: amit Pásztó fejlődéséért a megyei önkor-
mányzat megtehet, azt meg is teszi!
 – Köszönjük a beszélgetést!

M.G.

Pásztó itt első, Pásztó ott első…

Beszélgetés Becsó Zsolttal, a megyei közgyűlés elnökével
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. (IX.19.) számú önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról (kivonat)    II. fejezet

6. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 
a/ Az ingatlan előtti és az ingatlan megközelítésére szolgáló járda (járda hiányában 
1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá a járda és az út közötti kiépített, 
vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítésről, a hó eltakarításról és a síkosság-mentességről.
b/ A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról. A kitermelt föld és iszap elszállításáról előzetes bejelentés 
alapján a Pásztói Városgazdálkodási Kft gondoskodik.
c/ A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről.
d/ A telekingatlanokról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.
(2) Az ingatlan előtti és az ingatlan megközelítését szolgáló járdát a tulajdonos mind a téli, mind a nyári időszakban köteles letakarítani ….”
(5) Garázs tulajdonosok és használók kötelesek a garázsok gyalogos körüljárására szolgáló területen keletkező hulladékot összegyűjteni 
és elszállításáról gondoskodni.
(6) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a jár-
da mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a nyitva tartás ideje alatt a tulajdonos köteles tisztántartani.
11 § (2) Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármivel szeméttel (szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni tilos!
12 § (1) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg rongálása tilos!
 (2) Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék, virágok) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos!
 (4) A parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni tilos!
Aki a rendeletekből adódó kötelezettségeit továbbra sem teljesíti „köztisztasági” szabálysértés követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénz-
bírsággal sújtható.

Ha valaki nem tudja elvégezni a rendeletben megszabott feladatit, annak felajánlom szolgáltatásunkat a területek rendbetételére.
  1 m2 füves terület kaszálása    17,- ft/m2  + ÁFA
  1 fm sövény igazítása   150,- Ft/fm + ÁFA
  1 fm sövény fazonra nyírása   300,- Ft/fm + ÁFA
  1 fm árok tisztítása iszaptól   500,- Ft/fm + ÁFA
  1 üó fűkaszálás traktorral   7.500,- Ft/üó + ÁFA
  4,5 m2-es konténeres szemétszállítása  15.000,- Ft/db + ÁFA.

 Robotka Róbertnek hívnak. Pásztón születtem 1955-ben. Általános iskolát Pásztón, gimnáziu-
mot Budapesten végeztem. Katonai Főiskolán folytattam tanulmányaimat, hol útépítő üzemmér-
nökként avattak fölt, majd megkaptam az útépítő mérnöki képesítést. 15 évet szolgáltam a hadse-
regben. Vállalkozóként és cégek vezetőjeként 20 évet tevékenykedtem az építőipar területén. Hosszú 
gondolkodás után úgy döntöttem, hogy hazatérek szülőhelyemre, ahol ma is élek párommal és nevel-
jük a még 1 kiskorú és 4 nagykorú gyermekeinket.
 Munkáim során sok kapcsolatom volt önkormányzatokkal és már akkor kialakult bennem,  ho-
gyan lehetne irányítani, szervezni, kialakítani egy szebb és jobb élhetőbb környezetet az adott helyen. 
Ez a lehetőség számomra 2008. év májusában elérkezett, mivel az önkormányzat a Városgazdálkodási 
Kft megüresedett ügyvezetői posztjának betöltésére pályázatot írt ki. Sikeresen pályáztam, így 2008. 
június 1-től 2009. december 31-ig engem bíztak meg a cég vezetésével.
 Egy pár nap munkában töltött idő után kijelenthetem, hogy ennek a cégnek van jövője. Ugyan a technikai állapot nem a legjobb, 
de a munkatársak, akik között van olyan aki már 30 éve itt dolgozik, kijelentették, hogy ezután is tenni kívánnak a város és cég érde-
kében. Azt pedig tudnunk kell, hogy az emberen múlik szinte minden. Bennem kialakult egy elképzelés, hogy milyen Pásztón szeret-
nénk élni. Ezt megvalósítandó egy olyan szervezetet kell jól működtetni, amely szinte észrevétlenül kiszolgálja a városban élő embere-
ket, intézményeket a feladatának megfelelően.
Kiemelt feladat a városban keletkező kommunális hulladék gyűjtése és kezelése. Ez a szolgáltatás jól működik, de meg kell vizsgálni an-
nak lehetőségét, hogy és mikor tudjuk bevezetni azt a rendszert, hogy csak annyi szemét után fizessünk, amennyit termelünk.
A közterületek tisztában tartását a város lakóinak bevonásával, közös erővel jobbítani szükséges. Az irányba kell haladni, hogy a lako-
sok sajátjukként kezeljék azt is ami közös. Célszerű lenne felújítani a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalmat, kibővítve a „Tiszta utca” 
megtisztelő címmel.
 Ez nem csak a környezetet szépíti, hanem az emberi kapcsolatokat is erősíti.
 Környezetünk szebbé tétele, szinten tartása ifjúsági nevelő program része is kell, hogy legyen. Szeretném bevonni óvodástól közép-
iskolásokig a fiatalokat a városi parkok, játszóterek, patakok rendben tartásába folyamatosan. A tapasztalat azt mutatja, jobban védi, 
óvja környezetét az aki tesz is érte.
 Minden vállalkozásnak, üzemnek úgy kell rendben tartani telephelyét, ahogy az a rendeletekbe le van írva. Ezt szigorúan ellenőriz-
ni is fogjuk.
 Ne szemeteljünk, óvjuk és ápoljuk környezetünket! Ez már sok ember számára közhelynek tűnik, de higgyük el ez nem az. Ezt 
Pásztón már sokan megértették és szép, ápolt környezetet teremtettek maguk körül, a saját portájukon és a házuk előtt a közterülete-
ken is.
 Pont a nagytöbbség nevében szólítom meg azokat, akikben még nem érett meg ez a gondolat. Ha a kisebb hányad a saját kötele-
zettségét úgy teljesítené, mint a többség ez a város már majdnem úgy nézne ki, mint amit megálmodtam.
 Az önkormányzat anyagi forrásai, a Kft. technikai és fizikai teljesítőképessége véges. Mindannyiunknak tenni kell azért, hogy élhe-
tőbb, tisztább nyugodtabb környezetben éljünk itt a Mátra lábánál. 

Tisztelettel: Robotka Róber

Új igazgató a Városgazdálkodási Kft. élén

Tisztelt Pásztói Lakosok!
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A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád-megye, 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc utca 35.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján 
a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Műszaki ügyintéző

Ellátandó feladatok:
településfejlesztési és rendezési feladatok, vízügyi igazgatási feladatok, ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés /árkok, patakok/ fel-
adatai, köztemetővel összefüggő feladatok, környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási feladatok, hulladékgazdálkodási és köztisz-
tasági feladatok, strand működtetésével, fenntartásával
kapcsolatos feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
településfejlesztési és rendezési feladatok, vízügyi igazgatási feladatok, ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés /árkok, patakok/ fel-
adatai, köztemetővel összefüggő feladatok, környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási feladatok, hulladékgazdálkodási és köztisz-
tasági feladatok, strand működtetésével, fenntartásával
kapcsolatos feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Felsőfokú képesítés, vízellátási és csatornázási, vízépítő mérnök, település- ,vagy környezetmérnök,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 közigazgatásban vízügyi vagy más műszaki igazgatási munkakörben szerzett gyakorlat, szakmai tapaszt 
 - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 meglévő közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga, számítógépes ismeretek, műszaki ellenőri képesítés
Elvárt kompetenciák: Jó szintű kommunikációs képesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 saját kézzel írt önéletrajz és fénykép
 a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó eredeti okmányok, vagy közjegyző által hitelesített másolataik 
 nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok, pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásra
 nyilatkozat a pályázati feltételeknek való megfelelésről
 hiánypótlásnak helye nincs
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2008. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tasi Borbála nyújt, a 32/460-449 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Városi Polgármesteri Hivatal - Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc utca 35.) 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5640-2/2008., valamint a munkakör megnevezését: Mű-
szaki ügyintéző, 6 hónapos próbaidővel.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
3 tagú előkészítő bizottság /jegyző; szervezési osztály vezetője; városgazdálkodási osztály vezetője/aljegyző/. A beérkezett pályázatokról 
a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével. A pályázók a pályázat elbírálásától 
számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak az
eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Pásztó Hírlap - 2008. augusztus 11., Pásztó Város honlapja - 2008. július 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat teljes szövege a www.paszto.hu honlapon, a Pályázatok címszó alatt található. Pályázat benyújtás módja postai úton ajánlott 
levélben. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.paszto.hu honlapon szerezhet.

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Városi Polgármesteri Hivatal - Pásztó Városgazdálkodási osztály
Műszaki ügyintéző, 6 hónapos próbaidővel munkakör betöltésére.



2008. július - augusztus 7HIRDETMÉNY

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád-megye, 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc utca 35.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján 
a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Építésügyi igazgatási ügyintéző

Ellátandó feladatok:
kiemelt I. fokú építésügyi hatósági ügyek, képviselő-testületi döntést igénylő ügyekben a döntés teljeskörű előkészítése, településren-
dezési tervhez, szabályozási tervhez kapcsolódó feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
kiemelt I. fokú építésügyi hatósági ügyek, képviselő-testületi döntést igénylő ügyekben a döntés teljeskörű előkészítése, településren-
dezési tervhez, szabályozási tervhez kapcsolódó feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Felsőfokú képesítés, Építész, vagy építőmérnök (szerkezetépítő, magasépítő),
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 közigazgatásban építésügyi vagy más műszaki igazgatási munkakörben szerzett gyakorlat 
 - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 meglévő közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga, számítógépes ismeretek

Elvárt kompetenciák: Jó szintű kommunikációs képesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 saját kézzel írt önéletrajz és fénykép
 a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó eredeti okmányok, vagy közjegyző által hitelesített másolataik 
 nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok, pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásra
 nyilatkozat a pályázati feltételeknek való megfelelésről
 hiánypótlásnak helye nincs
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2008. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tasi Borbála nyújt, a 32/460-449 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Városi Polgármesteri Hivatal - Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc utca 35.) 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5640/2008., valamint a munkakör megnevezését: Építés-
ügyi igazgatási ügyintéző, 6 hónapos próbaidővel .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
3 tagú előkészítő bizottság /jegyző; szervezési osztály vezetője; városgazdálkodási osztály vezetője/aljegyző/. A beérkezett pályázatokról 
a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével. A pályázók a pályázat elbírálásától 
számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak az
eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Pásztó Hírlap - 2008. augusztus 11., Pásztó Város honlapja - 2008. július 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat teljes szövege a www.paszto.hu honlapon, a Pályázatok címszó alatt található. Pályázat benyújtás módja postai úton ajánlott 
levélben. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.paszto.hu honlapon szerezhet.

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Városi Polgármesteri Hivatal - Pásztó Városgazdálkodási osztály
Építésügyi igazgatási ügyintéző, 6 hónapos próbaidővel munkakör betöltésére.
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 Június 17-én a Pásztói Múzeumban 
megnyílt Szőllősi Mária iparművész kiál-
lítása. A tárlaton a pásztói alkotó grafiká-
iból láthat az érdeklődő közönség váloga-
tást. Az ünnepélyes megnyitón a Rajeczky 
Benjamin Zeneiskola tanárai (hegedűn 
Oraveczné Orsó Erzsébet, zongorán pedig 
Babják Eszter) bűvölték el a megjelent ér-
deklődőket. A kiállítást Koplik Judit művé-
szettörténész nyitotta meg. 
 Szőllősi Mária  az Iparművészeti Főis-
kolán a textil szakot végezte el. Sok szép 
szövött műve okoz örömet az embereknek. 
A szövés mellett mindig rajzolt, szabadon 
áradó gondolatainak így adott formát.
 „A művészet egy személyiségen át-
szűrt valóság –mondják. És ez így igaz. 
Mert a világ nem szép, nem csúnya, ha-
nem tőlünk függetlenül is létezik. Mi lát-
juk ilyennek, vagy olyannak, többek kö-
zött koronként változóan.
 Az a világ, amelyet az itt látható művek 
összességében – rajzokban, pasztellekben, 
akvarellekben- élhetünk át, egy kivételesen 
érzékeny, mindenre fogékony ember látás-
módjáról adnak hírt. A természet szeretete 
átitatja életét, művészetét. Úgy gondolko-
dik, ahogyan a természet gondolkodik. A 

világ alapos megismerése nála magától ér-
tetődik. Ember szeretete, a természet szere-
tete minden művében jelen van, ezért van 
az, hogy a műveit  szemlélők azonnal bele-
kerülnek azok bűvkörébe, a látvány útján 
azonnal megértik a művek üzenetét.
 Gondolatait gyakran madarakkal ábrá-
zolja. A madár velünk, a lelkünkkel azonos. 
Elvágyódásunkat, vívódásainkat nem is le-
hetne meggyőzőbben kifejezni.  Határo-
zott, lendületes vonalak jellemzik munkáit. 
Érezni rajtuk, hogy gondolatban már min-
dent világosan megfogalmaz. Sodró lendü-
letű, erősen függőleges kompozíciói szinte 
kiszakítanak minket a hétköznapok ügyes-
bajos dolgaiból. Egy magasabb dimenzió-
ba repítenek minket, rálátunk magunkra, 
bánatainkra. És azonnal elrendeződik ben-
nünk mi az érték, mi az, amivel nem is ér-
demes foglalkozni.
 A tragédiákat feldolgozó alkotásai sem 
nyomasztóak, a világ rendjét, törvényeit fogad-
tatja el velünk. Ilyenek a Tépett madár, Madár 
a hóban. Nagyapám emlékére című műve a 
frontot megjárt emberben azt mutatja meg, 
hogyan még ott  is megőrizte emberségét.
 A Béni bácsi emlékére című alkotásá-
ban az elmúlás mellett a nyomot hagyás is 

benne van. Megőrizzük szeretteink emlé-
két, és amíg mi emlékezünk, ők is tovább 
élnek.
Színes lapjaiban színes álmait meséli el ára-
dó adakozó kedvvel. Fogadják szeretettel, 
szőjék bele álmaikba Szöllősi Mária teremt-
ményeit” – ezekkel a szavakkal ajánlotta 
Koplik Judit Szőllősi Mária alkotásait az 
érdeklődőknek. 

Shah Gabriella

 Hagyományos idegennyelvi táborun-
kat idén július 7. és 12. között rendeztük 
meg a Balaton déli partján található gye-
reküdülőben. Közel 50 fővel nyaraltunk 
egy másik szálláshelyen, ezért kis izgalom-
mal tekintettünk az út elé. De itt is, a ko-
rábbi években megszokott, jó élmények-
ben volt részük a Dózsás gyerekeknek.

 Délelőttönként nyelvi órák, (angol és 
német) délutánonként strandolás, kirán-
dulás, sportolás, diszkó, múzeumlátoga-
tás színesítették a programot. Első este jó 
hangulatú tábornyitót tartottunk, utolsó 
napon hasonlóan szórakoztató táborzáró 
estünk volt. Az idegennyelvi órák játékos 
formában zajlottak, sok dalt tanultunk, 

rejtvényt fejtettünk, bővítettük a gyere-
kek ismereteit Angliáról és Németország-
ról. Szerencsére az időjárás kegyes volt 
hozzánk, így délutánonként a Balatonban 
fürödtünk, kétszer pedig élményfürdő-
ben is jártunk. Egyik este meglátogattuk 
a község kikötőjét, ahol gyönyörű hajó-
kat csodálhattunk. Nagyon jól éreztük 
magunkat a falu mini vidámparkjában is. 
Egész napos kiránduláson Tihanyban vol-
tunk. Hajóval utaztunk, jártunk az Apát-
ságban, a Panoptikumban és a Marcipán 
múzeumban. Itt sok édességet vásárol-
tunk családtagjainknak. A balatonszemesi 
túra során megnéztük a Postamúzeumot, 
Reich Károly szülőházát és a Bagolyvárat 
is. Nagy vetélkedés volt a szokásos szo-
batisztasági versenyben, ahol végül négy 
szobát is jutalmaztunk, de a győzelmet 
egy fiú szoba aratta. A hazafelé tartó úton 
kisebb akadályokkal kellett megküzde-
nünk, de végül kis késéssel mindenki szü-
lője nyakába ugorhatott.
 Megköszönöm a Tehetséges Pásztói 
Gyermekekért Alapítványnak a tábor 
megrendezésében nyújtott támogatását, 
a szülők segítő és együttműködő hozzá-
állását, valamint kollégáim (Szivák Ilo-
na, Sánta Adrienn, Tóth Gáborné) érté-
kes munkáját.

Szabóné Ádám Marianna

Mestersége a művészet 

Szőllősi Mária kiállítása a múzeumban

Balatonszemes 2008 

Ahány nyelven beszélsz, annyi ember vagy
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 – Mióta és hol lehet ezt megvalósítani?
 – 2000-ben kezdődtek az aquafitness 
órák a strandon, de 2005. óta a kórházban 
lehetőség van egész évben vízben tornázni, 
ezért már tavaly nem mentünk a szabadba. 
Viszont idén nyáron újra tartunk a gyógy-
vizes strandmedencében is órákat, hiszen 
ezzel fokozottan támogatjuk a mozdulatok 
izmainkra, izületeinkre gyakorolt hatását.
 – Mely betegségcsoportokra hat ez a faj-
ta torna?
 – Mindig egész embert kezelünk. Az 
óra felépítése aszerint változik, hogy mi-
lyen betegségcsoportban szenvedő betegek 
tornáznak a vízben. Ha több a felső végtag 
probléma, akkor több ilyen irányú gyakor-
latot diktálunk a betegeknek.
 A legszembetűnőbb és a leggyorsabb ja-
vulás a derék- és hátfájásoknál, könyök-, 
váll-, térd- fájdalmaknál érhető el.
 Az aquafitness fogyókúrára is használ-
ható a megfelelő diéta betartása mellett.
 – Miért hatékony ez a módszer?
 – A vízi torna tehermentesített hely-
zetben mozgatja meg minden izomcsopor-
tunkat anélkül, hogy az izületek károsod-
nának. Itt lehet futni, ugrálni anélkül, hogy 
ez terhelést jelentene az izületeknek.
A vízben, műtétek után is nagyon hamar 
kezdhető a gyakorlás idősnek, fiatalnak 
egyaránt.
 – Mit kell a kórházi medencéről tudni?
 – A Margit Kórházban, a reumatoló-
giai részlegen található egy 6x3x1,4 m-es 
medence 34 fokos vízzel, ami a legideáli-
sabb a mozgáshoz. A szűrő tisztítása min-
den hónap utolsó péntekén történik, ezzel 
együtt felületkezelés és fertőtlenítés is zaj-
lik. Teljes vízcserére júliusban és december-
ben kerül sor, ekkor történik a medence 
teljes tisztítása is .A medence vizét folya-
matosan működő vízforgató keringeti, és 
folyamatosan adagolja a vegyszereket is.
 – Egyszerre hányan vehetnek részt 
az órán?
 – A medencében 8-10 fő tud kényel-
mesen tornázni. Itt nem befolyásol ben-
nünket az időjárás.

 – Milyen eszközök segítik a gyakorlatok 
kivitelezését?
 – Műanyag korongok, nudlik, súly-
zók nehezítik a tornagyakorlatokat.
 – Az órán való részvétel felfogható ki-
kapcsolódásnak, barátságok szövődésének 
vagy egy jó eszmecserének is?

 – Igen. A csoporttagok hamar kötnek 
barátságot és segítik egymást a „kinti élet-
ben” is.
 Az egészséges feltöltődés mindenkiből 
előcsalogatja a felszabadult énjét. Az órák 
jókedvűen, nevetéstől hangosan zajlanak, 
ám mindenkiben lakozik probléma is. A 
tornaóra után megpróbálunk azokra is vá-
laszt keresni.
 Az esti tornára nemcsak betegek, ha-
nem a mozgást szerető emberek is jelent-
kezhetnek.
 Volt már rá példa, hogy egy házaspár 
együtt járt a kezelésre. A csoport minden 
tagja pozitívan fogadta a vegyes csoportot.

 – Száraz torna végzésére is van mód?
 – Adódik olyan alkalom, mikor a szá-
raz torna mellett döntünk, de különben is 
van lehetőség bárkinek a tornateremben 
való szabad mozgásra a különféle tornaesz-
közökön, gyógytornász vezetésével.
 – Mikor zajlanak az órák? Kik tartják?
 – Minden héten kedden és csütörtö-
kön, 18-19 óráig, a gyógytornászok tartják.
 – Bérleti rendszerrel működnek, meny-
nyibe kerülnek?
 – A bérleti megoldás nem váltotta be 
a hozzá fűzött reményeket, így maradt az 
alkalmankénti fizetés, ami idén 600 Ft-ot 
jelent.
 – Hány alkalom indokolt a gyógyulás-
hoz, állapot javuláshoz?
 – Minimum 12 alkalmat javaslunk, 
de mivel nincs ellenjavallat, bármeddig 
folytatható a kezelés.
 – Hányan jelentkezhetnek egyszerre?
 – Mindenki jelentkezhet, aki gyógy-
ulni akar és aki kedvet érez a mozgáshoz, a 
vízi tornához. Lehetőség van több csoport 
indítására is.

 – Mikor indulnak újra az aquafitness 
foglalkozások?
 – Március 4-én, 18 órától indultak 
újra a fitness órák.
 – Az érdeklődők milyen telefonszámon 
jelentkezhetnek?
 Jelentkezni a 06-32/561-000/2154-es 
telefonszámon lehet.
 Az esti kezeléshez is szükséges, nők-
nek a negatív bőr- és nőgyógyászati lelet, 
férfiaknak a negatív bőrgyógyászati lelet 
megszerzése.
 Tisztelettel, szeretettel várunk mindenkit!

Géczi Boglárka 

A gyógyító vízisport 

AQUAFITNESS a Margit Kórházban
 Nem hiába tartották a régi bölcsek, hogy a „Test a lélek tükre”, valamint „Ép 
testben ép a lélek is”. A testünk az egyetlen dolog ami nem pótolható és egész éle-
tünkön át végigkísér bennünket. Nem véletlen tehát, hogy saját anyagi valónkért 
magunknak kell a legnagyobb felelősséget vállalni. Vajon megteszünk-e minde tő-
lünk telhetőt azért a lényért, akit a legjobban szeretünk a világon - ÖNMAGUNK-
ÉRT? A tapasztalatok azt mutatják, hogy saját önnön valónknak könnyen adunk 
felmentést mindenfajta áldozatvállalás alól. Inkább pótszerekhez és mesterséges 
eszközökhöz folyamodunk. Manapság sok, az emberi test rejtőző pozitívuma-
it előhívó, csodát hirdető készítmény kerül forgalomba, ugyanakkor az egészség 
megszerzésének küzdelmében felmagasztosított gépek, eljárások kerülnek az em-
berek látókörébe. Pedig sokszor a csoda, a szervezet normál működési feltételeit 
támogató vagy a sérült – pl. mozgás szervi – funkciókat javító, egyszerű eljárások 
a szemünk előtt hevernek.Egyikük az aquafitness. Az ezzel kapcsolatos tudniva-
lókról TAKÁCSNÉ SALAMON KATALIN, a pásztói Margit Kórház vezető gyógy-
tornásza adott tájékoztatást lapunknak és mint elmondta az aquafitness vízben 
végzett tornagyakorlatokat jelent. A minden testrészt megmozgató mozdulatsorok 
zenére vagy nélküle végezhetők. 
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 Örömmel jelenthetjük, hogy az utób-
bi két futamon megtörtént az, amire addig 
csak titkos álmainkban mertünk gondolni. 
A pásztói illetőségű, Mucsina - Csoór páros 
egy Toyota Celica GT4-el eddigi legnagyobb 
eredményét elérve a másodosztály előző két 
futamán az abszolút értékelésében a dobogó 
legfelső fokára állhatott fel.

 A június 6.-án kezdődő Szombathely 
Rally-n a Karpackie Kupa elnyeréséért ültek 
autóba a fiúk. Elmondásuk alapján itt még 
nem a futamgyőzelem volt a cél, hanem - 
mint általában az első randevúkon- az is-
merkedés Emesével (egy keresztelő után ez 
lett a neve az új versenyautónak). A verseny 
hat gyorsasági szakaszából ötöt megnyertek 
a srácok és majd fél perces előnnyel a legjobb 
párosnak bizonyultak. Bár adódtak olyan 
helyzetek, ahol csak hajszálon múlott az esés 
és így a végső győzelem is, a fiúk öröme ha-
tártalan volt és beletelt néhány napba, míg e 
csodás eredmény elérését maguk is elhitték.
 Néhány héttel később már a Veszprém-
környéki lőterek ugratói között kellett bebi-
zonyítani, hogy a szombathelyi helyezés nem 
a véletlen műve volt. A Maricsek-Kovács 
Racing Developments erre a versenyre is tö-
kéletes autót biztosított a Nógrád-megyei 
párosnak. Ezen a futamon Mucsina Tamás 
már magabiztosabban, bátrabban kezelte az 
autót és Csoór Tibi is könnyebben találta 
meg a megfelelő ritmust az itiner diktálásá-
ban. Azonban a veszprémi pályák majdnem 

kibabráltak velük, történt ugyanis, hogy egy 
nagyobb kő majdnem végzetes kárt okozott 
az autó futóművében. A nehézségek ellené-
re -bizonyítva kitartásukat- ismét sikerült az 
előző versenyen elért gyönyörű eredményt 
megismételni. 
 Két verseny alapján elmondható, hogy a 
Mucsina Tamás - Csoór Tibor páros ezzel a  
tehetséggel további szép eredményeket érhet-
nek el a későbbikben is. Mint minden tech-
nikai sportban, a megfelelő műszaki háttér, az 
autó megbízhatósága itt is nagy szerepet ját-
szik a siker elérésében, így érthető, hogy a fiúk 
minden verseny után hálásan súgják a Toyo-
tának, hogy: Köszönjük Emese!
 A sikerek elérésében fontos szerep jut a 
szponzoroknak, akiknek a fiúk ezúton is kö-
szönik az együttműködést:
 Horváth Rudolf Intertransport Kft., 
ELGAS Kft., SAXOO, Aranycipó Kft., 
PLASMA DESIGN, HEA PLUS Építőipa-
ri Kft., MS MESTER Kft., FIRE BOX Biz-
tonságtechnikai Szolgáltató Kft., VÉPÉ-19. 
Bt., Tomi-Gumi Bt., IGOL, Dreher Ital-
diszkont, Mátra Motorsport, sportre.com

Bizton állíthatom, hogy aki figyelemmel kíséri a hazai rally bajnokság eseményeit, 
az idén télen sem fogja csalódottan félredobni az évkönyveket. A 2008-as eszten-
dőben is részesei lehetünk az izgalmas, tized-másodpercre menő küzdelmeknek, a 
látványos kanyarvételeknek és a győztesek örömének. Azonban egy nógrádi rally 
rajongó öröme igazából akkor lesz teljes, ha kicsiny megyénk valamely versenyző 
párosa egy életre szóló eredményt ér el. 

Országos Rally Bajnokság, II. osztály 

Durván a murván
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C S O M  ’ 9 8   K f t .
30 lakásos társasházat épít Pásztón 

a Cserhát lakótelepen. 
A lakások nagysága 65 m2 -től 
- az igényeknek megfelelően.

Információ: 
Tel.: 20/ 912-4790 és 20/ 925-4161
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Oláh Józsefné

 – Mennyi időt töltött el a pedagógus-
pályán?
 – Körülbelül 40 évet. 
 – Hány helyen tetszett tanítani?
 – Először Mátrakeresztesen töltöttem 
egy évet, majd Mátraszőlősön fél évet, azu-
tán Ecsegen közel tíz évet és aztán kerültem 
a Dózsa iskolába.
 – Miért választotta ezt a hivatást?
 – Mikor általános iskolás voltam, vol-
tak kedvenc tanáraim, példaképeim, pél-
dául a magyar és a történelem tanárom, 
akikre mindig csodálattal néztem: nagyon 
okosak voltak, volt tekintélyük, jól tudtak 
előadni és mindez nekem is megtetszett.
 – Voltak-e olyan tanítványai, akikből 
híres emberek lettek?
 – Igen, például szakmájukban elis-
mert orvos, régész, pedagógus, író, kutató 
is található közöttük.
 – Miben hasonlítanak, és miben külön-
böznek a mai és a régi diákok?
 – Régebben sikk volt a tanulás. A di-
ákoknak volt egészséges humorérzékük, de 
soha nem lépték át a határt, mindig megtar-
tották a három lépés távolságot. Persze régen 
is voltak nehezen kezelhető tanulók, de ezt a 
problémát könnyebben meg lehetett oldani. 
Összességében a különbség az, hogy többet 
tanultak, és volt a tanároknak tekintélye.
 – Melyik a kedvenc diákélménye?
 – Rengeteg van. Ha visszagondolok 
húsz évvel ezelőttre, nem jöttünk ki úgy 
óráról, hogy ne történt volna valami emlé-
kezetes, humoros. Felejthetetlen élmények 
voltak számomra a vizsgák, amely iszonya-
tos nagy munka volt diáknak és tanárnak 
egyaránt, de nem volt olyan tanuló, aki ne 
készült volna fel rá. Szép emlékek az osz-
tálykirándulások, szavalóversenyek, ahol 
megyei és országos szinten is szép ered-
ményt értek el a diákok.
 – Mit üzen a fiatal, pályakezdő peda-
gógusoknak?
 – Sok erőt, kitartást kívánok, üzenem, 
hogy szeressék a gyerekeket, és ezt az idézetet: 
„Azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint 
valakit megtanítani valamire, amit nem tud.”

Till Anilla 7.a,Virág Valentina 7.a

Tari Lászlóné

 – Ila néni mennyi időt töltött el a peda-
góguspályán?
 – 38 évet.
 – Hány helyen tanított ez idő alatt?
 – Először Palotáson egy évet, majd 
Pásztón.
 – Miért választotta ezt a hivatást?
 – Azért, hogy közösségben legyek és 
szerettem volna ezekre a kérdésekre választ 
kapni: milyenek a gyerekek, tudok-e rá-
juk hatni és ők hatnak-e rám, tudok-e ve-
lük bánni és ők tudnak-e velem bánni, tu-
dom-e őket tanítani? Megtanítottam őket 
tanulni, szerettek, és én is szerettem őket. 
Nem bántam meg, hogy tanítónő lettem, 
nagyon szerettem az itteni pedagógusokkal 
dolgozni és gyerekekkel foglalkozni.
 – Volt-e példaképe, vagy olyan személy, 
akit különösen tisztelt?
 – Volt, például Szabó Áron, aki itt 
az első igazgató volt. Szerettem, tisztel-
tem és szót fogadtam neki. De felnéztem 
Tóth Andrásra is, aki a gimnáziumban volt 
az osztályfőnököm. Példaképeim voltak a 
munkatársaim, kollégáim között is.
 – Voltak-e olyan tanítványai, akikből 
híres emberek lettek?
 – Úgy emlékszem, nem.
 – Miben különböznek, és miben hason-
lítanak a régi és a mai diákok?
 – Régebben a diákok szófogadóbbak 
voltak, kevesebb ismerettel rendelkeztek, 
de azt gyakorlatban többet és jobban al-
kalmazták. A mai gyerekek nagyon sokat 
tudnak, többet tanulnak, viszont rosszabb 
a magatartásuk, nyíltabbak, szabadabbak, 
tisztában vannak a jogaikkal, és néha vissza 
is élnek velük.
 – Van-e kedvenc diákélménye?
 – Rengeteg szép emlékem van az isko-
lás és a dolgozó éveimből egyaránt, de most 
hirtelen nem tudok választani közülük.
 – Mit üzen a fiatal, pályakezdő peda-
gógusoknak?
 – Azt üzenem, hogy szeressék a gyere-
keket, hiszen szeretet nélkül nem lehet ta-
nítani.
 Tóth Laura 7.a,Csecsődi Vanda 7.b

Zsélyi Gézáné

 – Mennyi időt töltött el a pedagógus 
pályán?
 – Ténylegesen 36 évet, de ha beleszá-
mítjuk a főiskolát is, akkor 38-at.
 – Hol tanított?
 – Itt Pásztón 34 évet, 2 évet Pomázon, 
mert odavalósi vagyok.
 – Megbánta,hogy pedagógus lett?
 – Sosem bántam meg hogy pedagó-
gus lettem, mert nem tudtam más szakmát 
elképzelni magamnak.
 – Miért választotta ezt a hivatást?
 – Tulajdonképpen anyukám is peda-
gógus volt alsó tagozatban, és mást nem is 
láttam magam előtt. Próbáltak más felé te-
relni engem, például az egészségügy felé, de 
én kitartottam ennél a szakmánál, és úgy 
érzem, hogy ebbe nőttem bele.
 – Volt-e példaképe,vagy olyan személy, 
akit különösen tisztelt?
 – A pedagógusok között volt nem is egy, 
és még most is eszembe jutnak, amiket mond-
tak. Az egyik, az általános iskolai magyartaná-
rom volt, aki nagyon bölcs tanácsokat adott. 
A másik nagy példaképem édesanyám volt, 
hisz ő is pedagógusi pályán tevékenykedett.
 – Voltak-e olyan tanítványai, akik „hí-
res emberek” lettek?
 – Volt egy kislány, aki most körülbe-
lül 32 éves, és a szegedi vagy pécsi tudo-
mányegyetemen oktató lett.
 – Miben hasonlítanak és miben külön-
böznek a mai és a régebbi diákok?
 – A régebbiek sokkal tekintélytiszte-
lőbbek voltak, könnyebb volt a fegyelme-
zés, de a tanulás terén nem látok változást.
 – Van-e kedvenc diákélménye?
 – Az osztálykirándulásokon ugyan-
olyanok voltunk, mint a mostani fiatalok, 
énekeltük az akkori slágereket, és mindig jól 
éreztük magunkat,nem voltak veszekedések.
 – És mit üzen a diákoknak?
 – Hiába tűnik úgy, hogy a tanulás és a 
műveltség nem ér semmit, de ha felnőttek 
lesznek, rájönnek, hogy ez nem így van.

Sándor Gabriella 7.a,
Virág Valentina 7.a

 Idén a Dózsa György Ált. Iskola  tantestületéből több pedagógus is nyugdíjba ment. Újságíró szakköröseink ebből az alka-
lomból készítettek riportot Tari Lászlóné (Ila nénivel),Zsélyi Gézáné (Gabi nénivel),Oláh Józsefné(Marika nénivel).

Búcsúzunk és visszavárjuk
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 Sok munkával és nehézségekkel teli, de eredményekben gaz-
dag tanévet zártunk. Az elfogadott éves munkatervünk a gyakor-
latban is szépen megvalósult. A tanév során a kulcskompetenciák-
kal kiegészítettük a Pedagógiai Programunkat.
 A Pásztó Többcélú Kistérségi Társulás támogatásával bőví-
tettük iskolánkban a pedagógiai szakszolgálat kínálatát. Sikerült 
jól megszerveznünk a logopédiai szolgáltatást Pásztó és Palotás 
decentrummal, valamint bővítettük a gyógytestnevelés kínálatát 
Palotás és Vanyarc decentrumokkal.
 Szeptembertől fogadtuk a mátraszőlősi Általános Iskola hoz-
zánk kerülő tanulóit. A rászoruló diákok számára az Oktatá-
si Hivatal támogatásával felzárkóztató programot szerveztünk. A 
Mátraszőlősről érkezett diákok és szülők által kitöltött kérdőívek 
alapján örömmel tapasztaltuk, hogy mind a diákok, mind a szülők 
megszerették iskolánkat.
 Újabb kiemelt feladata volt a tanévnek az országos kompeten-
ciamérés elemzése, értékelése. Iskolánk összesített eredménye szép, 

felfelé ívelő képet mutat. Nevelőtestületünk ebben az évben is küz-
dött az igazi emberi értékek kialakításáért. A kötelességtudásra s fe-
lelősségvállalásra nevelés a hétköznapok folyamán embertpróbáló 
munkát jelentett. Iskolánk átlaga 3,74 lett. (Az osztályok átlaga 
3,05 és 4,59 között mozog.)  Az 505 diákból 216 példás magatar-
tású lett és 180-an kaptak példás szorgalmú minősítést. Összesen 
98 diák ért el kitűnő tanulmányi eredményt. Közülük 12 fő ne-
velőtestületi dicséretben részesült. A 4-8. évfolyamon 15 fő tehet 
augusztus végén javítóvizsgát, s 3 diákunk pedig az évfolyamot 
megismételni köteles.
 Szépen sikerült a beiskolázásunk. Az 58 elsős diákból két osz-
tályt indíthatunk. A továbbtanulás is eredményes volt. Az 56 vég-
zős tanulóból csaknem a fele gimnáziumban, a többiek szakközép-
iskolában és szakiskolában tanulnak tovább. 
 A tanév során sok szép versenyeredmény született, amelyekről 
folyamatosan tájékoztatást adtunk, és az iskolai ünnepélyen is kü-
lön jutalmaztuk ezeket.

 A Dózsa iskola SZMK elnöke Opolcsikné Ludányi Éva – közel 
10 évig vezette iskolánkban a szülői munkaközösséget. Munkáját 
nagy szeretettel, kitartással és önzetlenül végezte. Sok szülőtársat 
nyert maga köré, jó csapatot épített. Számunkra nagy meglepetés 
volt a június 6-i pedagógus nap, amit a szülők számunkra ajándék-
ként szerveztek. Igazi örömet kaptunk, munkánk nagyon kedves, 
megható elismerése volt ez. Köszönjük!
 A ballagási ünnepélyünkön elbúcsúztunk végzős diákjaink-
tól. Reméljük mindannyian megállják helyüket az életben, és soha 
nem felejtik el alapozó iskolájukat. 
 Az ünnepélyen kiemelt jutalomban részesültek: Badacso-
nyi Katalin Tegza (8.a) az angol középfokú nyelvvizsgájáért; 
Kőszegi Rebeka (8.a), Kulcsár Kristóf (8.a), Bódi Viktória 
(8.a) az alapfokú nyelvvizsgájáért; és a megyei angol civili-
zációs versenyen elért eredményéért, valamint Jávor Viktor a 
megyei angol civilizációs versenyen elért eredményéért. Fel-
készítő tanáruk Tóth Gáborné volt.
 Szlobodnyik Dóra (8.b) a kimagasló rajz eredményéért része-
sült elismerésben. Tanára: Prokop Magdolna.
 Kitűnők voltak: Maros Dávid (8.b), Molnár Csilla (8.b). 
 Az iskola „Jó tanuló, jó sportoló” címét Angel Bianka (8.b) 
nyerte el. A „Jó sportoló” címet pedig Szőke Bianka (8.b) kapta.
 A Diákönkormányzattól Szőke Regina (8.b) részesült jutalomban. 
 A nyolc éven át végzett kitartó néptáncos munkáért Kelemen 
Balázs (8.a), Opolcsik Ákos (8.b), Vallus Ádám (8.b), valamint a 
zeneiskolai tevékenységéért Széles Attila (8.b) és Pintér Barbara 
(8.b) részesültek elismerésben.
 Valamint megköszöntük a több éven át kimagaslóan dolgozó 

szülők munkáját: Angelné Soós Edina Évának, Bohatiné Herczeg 
Gabriellának, Hermeszné Nagy Henriettának, Dr. Jávor Péter-
nek, Dr. Kádárkuti Enikőnek, Kőszeginé Kárpáti Mónikának, 
Marosné Győri Bernadettnek, Szélesné Kocsis Máriának, Vallus 
Istvánnénak, Veréb Katalinnak.
 A 2008-as évben a Szülők Emlékplakettjét a szülők és a tan-
testület egybehangzó javaslatára Opolcsikné Ludányi Éva nyerte el. 
További munkájához jó egészséget és szép eredményeket kívánunk!
 Az iskolánk közössége nevében köszönetemet fejezem ki vala-
mennyi támogatónk tanévet segítő munkájáért.
 Szivák Ilona
 Igazgató

 Az idei tanévben új kezdeményezés született a Gárdonyi isko-
lában. A tanévzáró suli-buli ötletét tanár, diák és szülő örömmel 
fogadta. Az egész napos rendezvényre június 6-án pénteken került 
sor. Az előkészületek már olajozottan mentek a jótékonysági ren-
dezvényeken megedződött tantestületnek, de köszönet illet min-
denkit, aki segítségére volt a nagyszabású rendezvény sikerének.
Reggel óta bazárosok, kézművesek, trambulin, ugrálóvár, vat-
tacukor és pattogatott kukorica várta a gyerekeket. Ebéd után 
a bütyköldék sátraiban gyöngyfűzésre, arcfestésre, agyagozásra, 
üvegfestésre volt lehetőség, lehetett fakanálfigurákat és spatula-ál-
latkákat készíteni.
 A tanár-diák-szülő futballmeccs felszabadult, jó hangulatban 
zajlott, a lányok ezalatt aerobikozhattak a tornateremben, s a kez-
deti bátortalanság után a karaoke verseny is sok vidám percet szer-
zett a közönségnek. Egerből érkeztek a török kori fegyverbemu-
tató résztvevői, akik a fegyverek mellett a korabeli ruházatról és 
mindennapi életről is sok érdekességet elmondtak az érdeklődők-

nek az iskolai előkert árnyas fái alatt. A vacsora előtt a mátraszőlősi 
mazsorettcsoport szerzett vidám perceket. Egész délután ínycsik-
landó illatok szálltak a sátor alól. A szülők, nagyszülők és az iskolai 
konyha jóvoltából négyféle menüből választhatott a vendégsereg. 
A halászlé, virsli, töltöttkáposzta, pörkölt közül egyik finomabb 
volt, mint a másik.
 Tengerészné Simon Mária igazgatónő a pedagógus nap alkal-
mából köszöntötte kollégáit és a megjelent nyugdíjas pedagóguso-
kat. Ezután a nap díjainak kiosztására került sor. A vacsora után 
zenés-táncos mulatság kezdődött, melyhez a zenét Nágel Péter és 
társa szolgáltatta. Az éjfélig tartó mulatságon fergeteges hangulat 
kerekedett, erősítve ezzel a szülők és pedagógusok, nyugdíjas pe-
dagógusok jó kapcsolatát, szülők és szülők barátságát, a diákok is-
kolához tartozását.
 A nagy sikerre való tekintettel a tanévzáró suli-buli hagyo-
mányteremtő rendezvénnyé lett, s jövőre még több ötlettel és 
programmal kerül megrendezésre.                                       DÖK

OKTATÁS

Tanév vége a Dózsában

Köszönet a rendhagyó pedagógusnapért

SULIBULI
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 Túl nőtt a Szabadidő Sportegyesület azon a kereten, amelyen 
belül a régi hagyományos értelembe vett amatőr sportolgatást 
eredményesen lehessen folytatni. Még vannak tartalékaink, lelke-
sedéssel, lokálpatrióta elkötelezettséggel, „hazafiassággal” fűtötten 
éljük napjainkat. Nem kell attól tartani, hogy nem hozunk világ-
bajnoki aranyakat, nem neveljük a válogatott sportolók sokaságát, 
ami miatt megszólják az egyesületet.
 Nem engedünk a 4o évvel ezelőtti elveinkből, hogy csak sa-
ját nevelésű sportolóinkra legyünk büszkék, hogy az olimpiai esz-
meiség és a már emlegetett hazafiasság érzése nevelési feladataink 
egyik legfontosabb eszköze maradjon.
 Sportolóink közül a kosarasok zártak egy újabb évadot. A baj-
nokság rájátszásában a lányok harmadik helyen a fiúk a másodi-
kon végeztek. Mindkét szereplő végezhetett volna előrébb a He-
ves-Nógrádi bajnokságban, ha egy profibb szemlélet és szakmai 
program segítette volna őket ebben. Ezek hiányában maradt a szív 
és a lelkesedés fegyvere, amely erre az eredményre volt elegendő. 
Egyénileg kiemelni játékos teljesítményt egy későbbi időpontba 
szeretnénk a nyilvánosság előtt. Az NB II.- ben előrelépésként ér-
tékelhető a rájátszásig jutást, amely az 5. helyezéssel járt, ezt köve-
tően a kulcsemberek sorozatos sérülései ellenére is egy helyezéssel 
előbbre kerültünk az előző évadhoz képest. Markó I. csapatkapi-
tány megállapítása igaz abban, hogy a C csoportban bárkit képe-
sek vagyunk megverni, ha egy koncentráltabb véghajrát tudunk 
begyakorolni, megtanulni.
 Kosarasok háza táján  egy másfajta nagy siker született. Reviczki 
Gábor és Pusztai Anett játékosaink házasságából megszületett az 
ifjabb Reviczki Gábor. Ezúton kíván az egyesület vezetése és min-
den tagja jó egészséget, sok egészséges kis testvért az újszülött mel-
lé a boldog szülőknek kitartó sikeres szülői gondoskodást a felne-
velésükhöz.
 Atlétikában Czirbusz Katalin a tőle megszokott rendszeresség-
gel szállítja a jobbnál jobb eredményeket a futószámokban. Má-
jus 25.én Ózdon a félmarathoni távon harmadik helyezést ért el. 
Május 17.én Szigetmonostoron szintén félmarathonon csapatban 
I. helyezést egyéniben IV. helyet sikerült szereznie. Június 7.én a 
Crosskovácsi terepfutáson Budapest mellett a Pilisben 8.7 km-en 
második helyen végzett. /Reviczki baba születését követő buli után 
ez nem kis teljesítmény/ Június 14.én a Kékes csúcsfutáson a 11.6 
km-es távon 1.o3 idővel, 9 percet javítva a tavalyi legjobbján az V. 
helyen végzett. 17o fő indult a nők mezőnyében, ahol az első négy 
helyezést profi sportolók szerezték meg. Nógrádból az első helyen 
végzett. Kati kiváló eredményei azt mutatják, hogy helye lenne 
egy szakember által irányított szakmai munkának, amely a pásztói 
atlétikai életet lendületbe hozhatná. 
 Bátor kezdeményezésként megalakult egy új sportág megho-
nosítását szolgáló egyesületi szakosztály a vívás. Megtisztelte vá-
rosunkat a Magyar Vívó Szövetség elnöke dr. Gémesi György aki 
ígéretet tett szövetségi segítség megadására.

Illés Rudolf

 Talán nem is kerülhetett volna jobb kezekbe az a 100 ezer fo-
rintos támogatás, melyet a Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás el-
nökeként, Sisák Imre adott át a minap hazánk egyetlen nemzetkö-
zi eredménnyel bíró paraatlétájának, a környékünkön élő  Kanyó 
Zsoltnak. A Reménység SE mozgássérült sportolója - családja kö-
rében - az esemény kapcsán elmondta, hogy igen jókor és jól jött a 
segítség, hiszen az olimpia előtti utolsó nagy viadalra készül Svájc-
ba, ahol a világ legjobb mozgássérült atlétái adnak majd egymás-
nak randevút. A júniusban rendezett berlini EB után - ahol két 
hatodik helyezést ért el -, ismét szeretne jól szerepelni, a már ha-
gyományos budapesti Németh Miklós Emlékversenyen. A kerek-
esszékhez kötöttség miatt a család igen nehéz anyagi helyzetben 
van és minden segítség jól jön a felkészüléshez.  A Taron élő 31 
éves csúcstartó  fiatalembernek szomorúságra csupán az ad okot, 
hogy a NOB keretszűkítése és a magyar sportdiplomácia kudarcai 
miatt lemaradt a pekingi olimpiai szereplésről. 
 – A jó egy év alatt 3 szakágban 7 aranyérmet szereztem, a 55 
főből álló világranglista 9 helyére kerültem gerelydobásban. Az év vé-
gére hivatalosan is a magyar paralimpiai válogatott kerettagja lettem, 
és hosszú évek óta az első olyan nógrádi sportoló, aki reménykedhet, 
hogy részt vesz a Pekingben megrendezésre kerülő paralimpián. Se-
gítségül a Magyar Paralimpiai Bizottságtól egy kondigépet kaptam, 
hogy ezzel is segítsék a felkészülésemet. Január 25.én vehettem át 
egy kitüntetést, mely szerint speciális kategóriában én lettem Nóg-
rád megye 2007 év legeredményesebb sportolója. 

 Július első hétvégéjén Bárány János szervezésében Pásztón a 
Hajós Alfréd utcai játéktéren népes nézősereg előtt Bacsa Attila 
sípjelére vette kezdetét az a rövidített játékidejű mérkőzés melyen 
kizárólag 50 éven felüli pásztói labdarúgók léptek pályára.
 A fordulatokban is igen gazdag élményszámba menő mérkő-
zésen a Veres Béla (Kapi) által dirigált Kékek gárdája 6-4 arányban 
bizonyult jobbnak a Pirosak ellenében.
 A győztes csapat góljait Szeles László 3, Szeles János 2, és 
Válóczi János szerezték. A pirosaknál  Nagy Béla, és id. Tóth József 
(73 évesen) 2-2 alkalommal talált a hálóba.   

            Zentai József A Nógrádi Vízügyi Horgászegyesület közreműködése mellett 
Hasznoson rendezték meg huszonnégy csapat részvételével az or-
szágos ponty és amurfogó versenyt. 
 A 24 órás sporthorgászversenyen 90,44 kg-os összsúlyt elérve 
a Kovács Gergő-Gubán Csaba páros végzett az első helyen, Bódis 
Sándor-Robotka Róbert (87,22 kg), illetve Szabó Szabolcs-Hor-
váth Márió (84,75 kg) előtt
 A verseny ideje alatt a legnagyobb halat a pásztói Mucsina 
László (amur 5,75 kg) fogta ki. 
 További helyezések: 4.Tari István-Kaba Péter, 5. Sipeki Péter-
Szabó Géza, 6. Mucsina László-Mucsina Pál

Z.J.
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