
 Szent István Napján ismét ünneplőbe öltözött az egész vá-
ros, hogy méltóképpen tisztelegjen nemzetünk tradíciói előtt. 
A verőfényes napot szabadtéri mise vezette be, majd a délutáni 
kulturális program részeként sisák Imre polgármester osztotta 
meg gondolatatit az ünneplő sokadalommal: 
 „Nagyon sok szeretettel köszöntök minden vendégünket, akik 
elfogadták a mai ünnepségünkre, első szent királyunk Szent Ist-
ván ünnepére szóló meghívásunkat….Gondolom, hogy az elmúlt 
napokban Önök is érdeklődve nézték az egyes televízióknak az 
adásait. Én magam is ezt tettem, többek között tegnap este is. 
Megnéztem a TV1 híradót, a TV2-t, az RTL Klubot, és minden, 
minden tv-műsorban örömmel láttam, illetve fájó szívvel konsta-
táltam azt, hogy mindenről szó van, tudjuk, hogy milyen szél lesz, 
tudjuk, hogy lesz-e eső, azt is tudjuk, hogy az Erzsébet hídon, a 
Gellért hegyen vagy éppen a Citadellán hány rakétát fognak elhe-
lyezni a tűzijáték kapcsán. Tudjuk, hogy ha valamiféle probléma 
van, akkor egyetlen gombnyomással le lehet állítani a tűzijátékot. 
Mi több még arról is hírt adtak, hogy a mai napon tisztavatás lesz 
Budapesten és azt is pontosan tudhattuk, hogy mikor fogják fel-
húzni a Kossuth téren az állami zászlót.…
 ...Ám kedves barátaim, tulajdonképpen miről is nem szólt a teg-
napi és a mai híradás. Arról, amiről igazán szólnia kellett volna, arról, 
hogy augusztus 20-án első szent királyunkra, Szent Istvánra emléke-
zünk. Pedig elég régen, 1092-ben a Szabolcsi Zsinat volt az, amelyik 
Szent István napját munkaszüneti nappá nyilvánította. Sok-sok fon-
tos dolog van, biztos a kultúrműsor és a tűzijáték is az, de hát ezek 
mind-mind csak kiegészítő rendezvények. Nem erről szól az ünnep. 
Az ünnep a pogány Vajkról szól, aki 969-ben született Esztergomban 
Géza fejedelem és Sarolt gyermekeként, arról az emberről, akit még 
fiatal korában Szent Adalbert püspök keresztelt meg és az első diakó-
nus vértanú Szent István nevét vette fel a keresztségben. 

 Szent István volt az, aki megteremtette a keresztény magyar 
államot, létrehozta a vármegyerendszert, megalkotta a püspök-
ségek és érsekségeknek a rendszerét….. …Igazán sok-sok fon-
tos kérdésről kell beszélni. Szent István volt az, aki elrendelte, 
hogy minden tíz falu építsen egy templomot, és lám a Pásztói 
templom Szent István óta áll. Sok mindenről hallunk, minek a 
hazafiság, mi az, hogy nemzet, nem számít ez az egész, sokkal 
fontosabb dolgok vannak az emberi szabadság, vagy éppen sza-
badosság, liberalizmus vagy sok minden egyéb más. Higgyük 
el, az a nemzet, amelynek nincs hite és nincs azonosságtudata, 
annak legfeljebb múltja volt, jelene, jövője semmiképpen! Ezer 
év távlatából is emlékeznünk kell Szent Istvánra, aki megte-
remtette a keresztény Magyarországot, akinek jóvoltából 2000-
ben megünnepelhettük az 1000 éves keresztény Magyar Álla-
mot és aki sziklára épített házat és hazát. Hát bízzunk Szent 
Istvánban, bízzunk abban a hitben, amit ő hagyott ránk, és 
higgyük el, hogy van még Magyarországon feltámadás. No, de 
hát augusztus 20. nem csak Szent István ünnepe, hanem az új 
kenyér ünnepe is. Most, amikor nagyon sok embertársunk lét-
bizonytalanságban él ebben az országban, azt gondolom, hogy 
az a kérés, az a kívánság, amely Szent István felé, a Szűzanya 
felé, a Jó Isten felé száll részemről, az most igazán időszerű. Kí-
vánom, amikor megszelem az új kenyeret, hogy minden ma-
gyar és minden pásztói család asztalára bőséggel jusson az új 
kenyérből. Isten éltesse Szent Istvánt és a magyarokat!” – fejez-
te be ünnepi szavait Sisák Imre polgármester. 
 A megemlékezést és köszöntőt lelkes nógrádi csoportok pro-
dukciói, majd a fővárosi és helyi sztárvendégek színpadra lépése kö-
vette. Az est valódi fénypontja az impozáns tűzijáték volt, amelyben 
ezrek gyönyörködtek a rendhagyó nyárbúcsúztatón. 

SZ.P.

    11.00  GYERMEK SZÜRETI FELVONULÁS
    15.00  SZÜRETI FELVONULÁS
      350 főnyi felvonulóval, díszes fogatokkal, maskarásokkal
      kisbíró hirdetéssel a szüreti megállóhelyeken
    17.00 – 24.00 SZÍNPADI MŰSOR
      közreműködnek a felvonuló csoportok és a NAZRA hastánc
    17.00  LAGZI LAJCSI ÉS ZENEKARA
    19.30 –   SZÜRETI BÁL
      zene: PARTY DANCE BAND
      - Berkes-Görőcs-Reiman -

Egész nap étkezési lehetőség hagyományőrző ételek kínálatával
- vásárosok, kézműves sátrak -

4. Szőlő és Borünnep
PÁSZTÓ 2008. SZEPTEMBER 21.

EGÉSZ NAPOS HAGYOMÁNYŐRZŐ FESZTIVÁL 10.00 – 24.00 ÓRÁIG

VÁ R O S P O L I T I K A I   TÁ J É KO Z TATÓ2008.  szeptember XIX.  évfolyam 9.  sz .

Vajktól, Szent Istvánig a kenyér ünnepén

Az 1000 éves örökség kötelez
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Neumann Lajos 

 1925. július 25-én a Bács-
Kiskun megyei Csátalján szüle-
tett. Általános iskolai tanulmá-
nyait szülőfalujában, a polgári 
iskolát Baján végezte el. A  pol-
gári iskola elvégzését követő-
en Csátalján tanulta ki szeretett 
mesterénél a géplakatos szak-
mát, melyet helyben gyakorolt 
tovább, míg arra lehetősége volt. 
A világháború alatt megjárta a 
kálváriát. A család azon kivételes családok közé tartozott, ahol a 
szűk családból mindenki túlélte a vészkorszakot. 1955-ben meg-
nősült és ekkor került Pásztóra. 
 A városunkba kerülést követő években a 2. sz. TEFU (később 
VOLÁN) garázsmestereként végzett felelősségteljes munkát. Ké-
sőbb áthelyeztette magát a pásztói telephelyre gépkocsivezetőnek, 
hogy több időt tölthessen családjával. A hatvanas évek közepé-
től a pásztói malomban dolgozott, járta a megyét, ma sincs olyan 
település, melyről ne tudna valami emléket, történetet mondani, 
ekkor már tősgyökeres pásztóinak vallotta magát. Közismert volt 
autós kérdésekben szakértelme, sok pásztóit tanított meg autót ve-
zetni, sokan fordultak hozzá segítségért, ha gond volt gépkocsi-
jukkal. Elismert megbecsült tagjává vált a Pásztóiak közösségének, 
példamutató családi életet élt. 
 Munkájával párhuzamosan intézte a csekély létszámú pásztói 
zsidóság ügyeit, a temető állapotát, gondozottságát ma is szívügy-
ének tekinti, képviseli a hitközösséget helyi szinten.  Köztiszteletben 
álló ember, aki önszorgalomból végez közéleti tevékenységet. Jelen-
leg is ő jelenti a pásztói zsidó közösség összetartó erejét. Végtelen 
szerénysége, embersége, segítőkészsége közismert a városban. Élet-
útját megismerve, a pásztóiak érdekében végzett munkáját, kitartá-
sát elismerve Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Neu-
mann Lajos Urat Pásztóért Emlékplakett díjban részesíti. 

Fazekas Erzsébet 

 1943. október 23-án szüle-
tett Hajdúnánáson. 1962-ben 
szerzett ápolói oklevelet Buda-
pesten a Varga Katalin Ápolónő 
Képzőben. Ezt követően a Be-
rettyóújfalui Kórházban kezdett 
dolgozni. 1966-ban került Pász-
tóra. Munkáját a Pásztói Kór-
ház gyermekosztályán ápolóként 
kezdte, majd a rendelőintézet-
ben kapott beosztást. 1980-ban 
intézetvezető főnővérré nevez-

ték ki. 1984-ben szerzett diplomát az Orvos továbbképző Inté-
zet Egészségügyi Főiskolai Karán  Intézetvezető Szakon. 1991-től 
nyugdíjazásáig ápolási igazgatóként végezte munkáját a Margit 
Kórházban. 
 Szakmai munkáját a magas színvonalú, példamutató feladat-
ellátás jellemzi. Munkatársaival, vezetőtársaival a korrekt és ered-
ményes együttműködést kell kiemelni. Jelentős szerepet vállalt az 
új és a régi kórházépület rekonstrukciós munkálataival kapcsola-
tos szervezési feladatokban, főként az ezen időszak alatti zökke-
nőmentes betegellátásban. 45 éves munkaviszonya alatt sok ezer 

beteg tapasztalhatta meg kimagasló szakértelmét, emberségét, se-
gítőkészségét. 1977-ben egészségügy kiváló dolgozója címet ka-
pott. 2000. évben miniszteri dicséretben részesült. 
 Ezen tények ismeretében Pásztó Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a város egészségügyi ellátása érdekében hosszú időn 
át kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Fazekas Erzsé-
betet Keglevich Margit Díjban részesíti.

Huberné Bognár Edit 

 1952. augusztus 27-én szü-
letett Mátraszőlősön. 1975-től 
dolgozik népművelőként a me-
gyében, 1977-től pedig jelenle-
gi munkahelyén a Teleki László 
Városi Könyvtár és Művelődési 
Központban. 1979-ben a Deb-
receni Tanítóképző Főiskolán 
népművelő-könyvtáros diplomát 
szerzett, melyhez 2001-ben felső-
fokú kulturális menedzser képesí-
tés társult. Az intézményben eltöltött 30 év alatt különböző munka-
területek felelőseként, megbízott igazgatóként, illetve az integráció 
során igazgató-helyettesként tevékenykedve széleskörű szakmai ta-
pasztalat birtokába került. 
 Számtalan civil szervezet öntevékeny művészeti csoport, együt-
tes munkáját segítette, koordinálta az eltelt évtizedekben. E terü-
let kapcsán közel tíz éve foglalkozik városrészi programok szer-
vezésével, illetve a hagyomány őrzéséről ismert pásztói Szőlő és 
Borünnep megszervezésével. Szakmai felkészültsége, tapasztalata, 
empátiakészsége tette alkalmassá arra, hogy ezen feladatokat lelki-
ismeretesen, maximális odafigyeléssel lássa el. 
 Külön ki kell emelni a Csohány Baráti Körben végzett több 
évtizedes áldozatkész munkáját, melynek legintenzívebb szakasza 
az 1992-1998. közötti időszak, amikor titkári feladatokat látott 
el. A város művészeti életének gazdagítását az alkotói értékek be-
mutatását szívügyének tartja, és nagy odafigyeléssel látja el. Pásztó 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó város kulturális, 
közművelődési, közgyűjteményi, művészeti életében elért kima-
gasló érdemei elismeréseként, a Csohány életmű gondozásáért 
Huberné Bognár Editet Csohány Kálmán díjban részesítette. 

Dr. Éles János

 1936. június 6-án született 
Nyíregyházán. Általános isko-
lai tanulmányait szülőváros-
ában végzete, a gimnáziumot 
kitűnő miniszteri oklevéllel, 
majd innen került a Budapes-
ti Orvostudományi Egyetemre. 
1963-ban az egyetem elvégzé-
se után a pásztói kórház szü-
lészet-nőgyógyászati osztályá-
ra került.  A Nógrád Megyei 
Orvosok Lapjának szerkesztő-

ségi tagja volt. 1967-ben szülészet-nőgyógyászatból, 1970-ben 
anaesthesiológiából szakvizsgát tett, jeles eredménnyel. 1982-
ben vezetőképző tanfolyamon vett részt. 1993. április 26-tól 
orvos-igazgatói kinevezést kapott. 1997. március 1-től orvos-
igazgatói megbízása mellett szülész-nőgyógyász osztályvezető fő-

 A hagyományoknak megfelelően Augusztus 20-án vették át a megérdemelt kitűntetéseket és elismeréseket városunk azon 
polgárai, akik évtizedeken át a legjobb képességeik szerint szolgálták a közösséget, szűkebb pátriájukat és tettek meg mindent 
azért, hogy Pásztó valamennyiünk igazi otthona legyen.  A városháza dísztermében a képviselő testület nevében, Sisák Imre pol-
gármester adta át a Pásztóért Emlékplaketteket, a Keglevich Margit Díjakat, a Csohány Kálmán Díjat, a Ágasváry Lajos díjat  
és a Közszolgálatért Díjakat.

ÜNNEP

Kitüntetettjeink

A nemzeti ünnepen vették át az elismeréseket
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orvosként tevékenykedett. 1998. január 22-én egyetemi alapké-
pesítésű egészségügyi menedzser oklevelet szerzett.
 Dr. Éles János 43 évet töltött az egészségügy területén, ezen 
belül a pásztói Margit Kórház szolgálatában. Sokat fáradozott 
egy új kórház létrehozása érdekében Ezen feladatok megvalósí-
tásában és ez által a város és a kistérség egészségügyi ellátásában 
Dr. Éles János jelentős és elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
Lelkiismeretes munkát végző ember, melegszívű, szakmai, ve-
zetői tevékenységét mind a szélesebb körű szakma, mind köz-
vetlen munkatársai, valamint betegei elismerik. Hosszú éveken 
keresztül a helyi TIT szervezet elnökeként dolgozott. 4 éven 
keresztül tagja volt a helyi önkormányzati képviselő-testület 
szociális és egészségügyi bizottságának. 
 Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város egész-
ségügyi ellátása érdekében hosszú időn át kifejtett kiemelkedő te-
vékenysége elismeréseként Dr. Éles János Urat Keglevich Margit 
díjban részesítette. 

Vincze Ferenc 

 Egy dimbes-dombos, völ-
gyek koszorúzta, Nógrád me-
gyei falucskában Vizsláson 
látta meg a napvilágot 1932. 
október 14-én.Iskolai tanul-
mányait szülőfalujában kezd-
te el. Itt végezte el a népi-ele-
mi iskola négy osztályát, majd 
1943. őszén a dr. Chorin Fe-
renc Gimnázium tanulója lett, 
mely 1945-től Madách Imre 
nevét viseli. 1951. nyarán érettségizett. Ezt követően munkát 
vállalt egy építőipari vállalatnál. 
 Egy év elteltével az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskola 
hallgatója lett. És 1955. nyarán történelem-földrajz szakos tanár-
rá nyilvánították. 1968-ban középiskolai tanári diplomát szerzett 
Debrecenben. A nevelő-oktató munka első állomása Vizslás volt. 
Rövidesen kinevezték megyei úttörő-titkár helyettesnek, ahon-
nan Felsőpeténybe került egy széles korhatárú nevelőotthonba. Itt 
igazgató-helyettesként dolgozott. Áthelyezését kérve Pásztó lett a 
végleges munkahelye. Az akkor még I. sz. Általános Iskola szak-
tanáraként, később igazgató-helyettesként, majd igazgatóként te-
vékenykedett. Közben 1963-tól 1972-ig járási tanfelügyelőként, 
illetve osztályvezetőként is funkcionált. 1982-ben megépült a 
kollégium, amelynek 11 éven át volt az igazgatója. 1994. már-
cius 1-től jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölti – 42 éves mun-
kaviszony után. Nevelő-oktató, tanügyvezetői munkáját több ki-
tüntetéssel ismerték el. Pályafutása alatt megkapta MNK Kiváló 
Tanára, a Nógrád Megyei Pedagógiai-díjat, Eötvös József-díjat, va-
lamint a Pásztóért Emlékplakett. 2005. év végén az ELTE-én ve-
hette át Arany diplomáját.
 Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelkedő 
oktató-nevelő munkájáért a város oktatásügye, az ifjúság fejlődé-
se érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Vincze Ferenc 
Urat Ágasváry Lajos díjban részesíti. 

Kiss Gábor 

 1925. május 15-én szüle-
tett Tiszanánán.  A pedagógus 
munkát 1957-ben kezdte Nóg-
rád megyében Pásztón, képe-
sítés nélküli nevelőként. Dip-
lomáját Budapesten a Leövey 
Klára Tanítóképző intézetben 
1958. szeptember 6-án szerez-
te meg. A munkahelyén hamar 
elfogadták. Határozottsága, 
lelkiismeretes munkája, kor-
szerű pedagógiai módszerei el-

ismerést, tekintélyt alakított ki körülötte. Éveken át alsós szak-
felügyelői munkát látott el. 1964-ben földrajz-biológia szakos 

tanári diplomát 1968-ban középiskolai tanári diplomát szer-
zett földrajzból. 
 Tanítványai tudása kitűnt a tanulmányi versenyeken. Jó kap-
csolatot épített ki a szülőkkel és a kollégákkal. Pontos munkája, 
korrekt véleményalkotása építő és példamutató volt az iskolája, 
kollégái és tanítványai számára egyaránt. 2008. márciusában ve-
hette át Aranydiplomját. 
 A pedagógus pályán eltöltött közel négy évtizedes példás mun-
kája alapján Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közéletben, a közszolgálatban elért kimagasló, a város hírnevét 
öregbítő teljesítményéért  Kiss Gábor Urat Pásztóért Emlékpla-
kett Díjban részesíteti. 

Bognár Béla 

 Egy sikeres cég, a Fabogár 
Kft. ügyvezető tulajdonosa. 
Cége több évtizedes szakmai 
múltra tekint vissza. Az apáról 
fiúra szálló elhivatottság mára a 
harmadik generációt éli. Csalá-
di vállalkozásukat a faipari tra-
díció és a folyamatos szakmai 
fejlődés jellemzi. A cégvezető 
sok éves munkatapasztalatával, 
fiatal és energikus csapatával, 
egyedi ötleteivel járul hozzá, hogy a cég mindig képes igényes, 
tetszetős, praktikus és mégis egyedi termékeket előállítani. A 
magas szakmai végzettség, a folyamatos minőségellenőrzés, az 
alapanyagok gondos kiválasztása és a partnereinkkel való szo-
ros kapcsolattartás lehetővé tette több díjnyertes épületen/épü-
letben történő folyamatos közreműködésüket az iparágukban. 
Általa és cége által Pásztót egyre több üzletember és szervezet 
ismerheti meg.
 A város önzetlen segítőként, támogatóként ismeri, aki jó szó-
ért számtalanszor tette le névjegyét kétkezi munkájával, ötleteivel, 
cége kapacitásával segítve a város fejlődését. A város közterei és Er-
dei Iskolája mesélnek bőkezűségéről, önzetlenségéről.
 A közért tenni szerető, akaró emberként tisztelhetjük, aki 
a gazdasági élet területén elért kimagasló munkájáért, a város 
hírnevét öregbítő teljesítményéért, a város szellemi, anyagi ér-
tékeinek gyarapításáért érdemelheti ki a „Pásztóért” Emlékpla-
kett Díj kitüntetést.

Kósa György 

 A tanár úr több mint 30 éve 
végzi nagy odaadással a peda-
gógusi munkát. 26 éve a Dózsa 
György Általános Iskola tanára.  
Szakterületén, hosszú évek óta 
kimagasló eredményeket érnek 
el tanítványai a tanulmányi ver-
senyeken.
 Kimagasló szakmai mun-
kájáért 1978-ban Miniszte-
ri Dicséretet kapott. 1984-ben 

kitüntették a Közlekedésnevelés területén végzett kiemelkedő 
munkájáért.
 2002-től az erdei iskola (tagiskola) vezetője. Csendes, nyu-
godt, megfontolt vezető-pedagógus. Az elmúlt 6 évben a lelki-
ismeretes, áldozatkész munkájának köszönhetően az erdei is-
kola mind küllemében, mind tartalmi munkájában példa lett. 
2005-ben az iskola elnyerte a „Minősített Erdei Iskola” címet 
a Fakopács Emblémával.  Mind az iskola, mind más intézmé-
nyek diákjai élvezik az erdei iskola nyújtotta lehetőségeket. A 
hatékony tartalmi kínálat példás környezet alakítással, fejlesz-
téssel járt együtt. Mindebben oroszlánrésze volt az erdei iskola 
vezetőjének.
 Fáradságot nem ismerő munkája méltó jutalmazást kíván. 
Fentiek alapján Kósa Gyögy Urat Ágasváry Lajos Díj kitünte-
tésre terjesztem fel.

ÜNNEP
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Tolnay Béla 

 A tanár úr negyven évet töl-
tött el a pedagógus pályán. Köz-
ségi általános iskolákban mate-
matika-kémia szakos tanárként, 
igazgatóhelyettesként és igazga-
tóként dolgozott, emellett a me-
gyei szakfelügyeleti teendőket is 
több éven keresztül ellátta.. Tö-
rekedett arra, hogy a közösség – 
pedagógus és diák -, amelyben 
tevékenykedett, igényességével, 
új iránti fogékonyságával és felkészültségével tűnjön ki környeze-
téből.
A nagyfokú felelősség és elhivatottság jellemezte a helyi közigaz-
gatásban, az intézményirányításban végzett munkáját. A rendszer-
váltás idején felelős városvezetőként, maximális korrektséggel és 
elismerés mellett látta el feladatát. Tanárként, majd a középisko-
lai kollégiumban igazgatóként végzett munkáját is a felelősség és 
az elhivatottság jellemezte, melynek során elsődleges szempont 
mindig a gyerekek, a diákok érdekének szem előtt tartása volt. A 
nyugodt és kiegyensúlyozott légkör megteremtésével biztosítja az 
eredményes munka és tanulás feltételeit.
 Tanárként és nevelőként kollégáival és diákjaival a tiszteleten, 
megértésen és szereteten alapuló kapcsolatot épített ki, mely segített 
a helyes értékrend kialakításában és követésében. Emberi értékei, 
pedagógiai és vezetői munkája követendő lehet az őt követő generá-
ció számára. A fenti eredményeket figyelembe véve teszek javaslatot 
Tolnay Béla részére Közszolgálatért Díj odaítélésére.

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája
főzőkonyháinak alkalmazottai 

 Az óvoda főzőkonyhájának dolgozói évtizedeken keresztül lát-
ták el az óvodás kisgyermekek, az alkalmazottak, az idős emberek, az 
iskolás diákok étkeztetését és vállalták fel a városi ünnepségek állófo-
gadásainak színvonalas terítékét. Tették a dolgukat úgy, hogy a sok-
rétű igényeket mindig maximálisan törekednek kielégíteni legyen 
szó a szakhatóságokról, a városi, városrészi ünnepségekről, vagy a 
szolgáltatást igénybe vevők kívánalmairól. A mindennapi feladatu-
kat folyamatos közmegelégedésre végezték, amelyet csak szorgal-
mas, kitartó és lelkiismeretes szakmai munkával lehet elérni. 
 Az óvodás étkeztetéssel olyan szolgáltatást nyújtottak, amely 
egyre nagyobb hiányként jelentkezik a gyermekek életében: az 
egészséges táplálkozás. Rugalmasan és nagyon tudatosan tértek át 
a HACCP követelményeinek megfelelő élelmiszerbiztonsági tech-
nikák és dokumentációk bevezetésére és alkalmazására. 
 A hosszú évek lelkiismeretes munkája alapján kitüntető címre 
javasolt kollektíva tagjai: 
 Gyurkó Jánosné, Pilinyi Tamásné, Szabó Józsefné, Volek 
Györgyné, Dancsi Józsefné, Kerekes Istvánné, Gubinyi 
Tiborné, Odlerné Menus Erika, Várhegyi Béláné, Csépe 
Sándorné, Petrán Sándorné és Holtner Józsefné 
 Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgá-
latban elért kimagasló teljesítményéért, a város érdekében kifejtett 
példás tevékenységéért az óvodai főzőkonyha kollektíváját „Köz-
szolgálatért” Díjban részesíti. 
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NÓGRÁDI ÍZEK KAVALKÁDJA!

Köszönet
 Pásztó Város Önkormányzata ezúton fejezi ki köszönetét az 
augusztus 20-i tűzijáték támogatóinak.
 Az itt felsorolt cégek, vállalkozók adományai 100 %-ban 
biztosították a szép esemény pénzügyi forrását.

Dension Kft. 
V és V Kft. 
HE-DO Kft.
SIC Hungary Kft. 
Eglo Magyarország Kft.
Pusztai Gábor vállalkozó
Dibor Bt.
Káposzta Csaba vállalkozó
Jevcsák Oil 
CSOM 98 Kft.
Dar-Span Kft.

Fabogár Kft.
Aliter Kft. 
Mester Iparcikk Bolt
Benus László kereskedő
Gyógyír Patika Bt. 
Parti Ékszer
Dr. Nagy Lajosné vállalkozó
Salgo-Coop Kft.
Siena-Ker Kft.
Suzuki Pila

 Első ízben rendezték meg szűkebb pátriánkban a Nógrádi Ízek 
Kavalkádját és a versengeni vágyóknak az első Palócgulyás Főző-
versenyt. Az 2008. augusztus 7-9. között  megrendezésre került 
gasztronómiai eseménysorozatnak a Pásztói Múzeum történel-
mi hangulatú kertje adott otthont, ahol kóstolással egybekötött 
termékbemutatók, zenés nosztalgia-sörsátor, színes programok, 
családi játékok, nyeremények, ínyenceknek való élvezetek  és egy 
valóban „léremenő” küzdelem várta a tisztelt nagyérdeműt. Az 
odalátogatóknak nem is kellett csalódniuk, hiszen az égiek verő-
fényes napsütéssel, a szervezők pedig változatos programok szí-
nes palettájával fogadták a több száz kíváncsi érdeklődőt. 

 Már az első napon sem panaszkodhattak a helybéli és messziről 
érkezettek, mivel  zenés nosztalgia-sörkertben  a finom enni és inniva-
ló mellé  Bognár Barbara dalénekes műsora adta meg a hangulatot. 
 A második nap reggelén - augusztus 8-án – már kora reggel 
felvonult „Palócország” étkeinek és kulináris különlegességeinek 
számos prominens képviselője, hogy a kóstoltatással egybekötött 
termékárusításon bárki megtalálhassa az ízlésének leginkább von-
zó nógrádi mesterremeket. 
 A szendehelyiek bor termékekkel, a vanyarciak haluska bemu-
tatóval a Rézkatlan Kft pálinkáival, a kozárdiak  mangalica ter-
mékekkel és pompás gyümölcsökkel, a terényiek kecskesajttal, a 
kétbodonyiak szilva termékeikkel, a hasznosiak a különböző réte-
sekkel, míg a pásztói Júlia Malom az egészséges táplálkozást szol-
gáló bio-élelmiszereikkel vívtak ki osztatlan elismerést. 
 Megyei szinten először csaptak össze a csapatba verődött ama-
tőr szakácsok, hogy eldöntsék, kié a legfinomabb palócgulyás, 
„hetedhét országon” innen. A csapatok képviselőiből, a házigazda 
megyei közgyűlés elnökéből, valamint főjegyzőjéből  és a vendég-
látó város polgármesteréből verbuvált zsűri – nagyon szoros ver-
senyben – a karancslapújtői Duci Klub bográcsának ítélte az első 
helyet, a pásztói kórháziak gáláns visszakozása után.    
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 Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 92 / 2008. ( VII. 30. ) számú határozata alapján azzal keresem meg, hogy a muzslai 
területre felvezető út felújításához pénzbeli támogatással járuljon hozzá.
 A város 350 millió Ft-os hiánya ellenére, az út tarthatatlanul rossz műszaki állapotának javítása érdekében pályázatot nyújtottunk 
be, amit megnyertünk.
 Az első szakasz, mintegy 900 méter felújításához 4.378 e Ft saját erő vállalása mellett 10.213 e Ft-ot nyertünk. Tehát 14.591 ezer 
Ft-ot költhetünk az út első szakaszának felújítására.
 Eredeti szándékunk az volt, hogy a saját erőhöz kérjük az érintett ingatlan tulajdonosok hozzájárulását.
 A Képviselő-testület viszont úgy döntött, hogy, ha a tulajdonosok érdekeltségük arányában hozzájárulnak az út további szakaszának 
javításához, felújításához, akkor a befizetett összegekkel nem az önkormányzati saját erőt csökkentjük, hanem az út további szakaszát 
és a csapadékelvezetést javítjuk.

 Ehhez kérjük az Önök hozzájárulását az alábbiak szerint :

10.000,- Ft-ot attól, akinek a Muzslán 1 üdülője, üdülőtelke, 1-3 sor szőlője, a volt Kertbarát Szövetkezetben 1000 m2 alatti területe 
vagy a Muzslán az út közelében 1 hektár alatti rétje, legelője, szántója, gyümölcsöse, erdője van.
20.000,- Ft-ot attól, akinek a Muzslán 2 üdülője vagy 2 üdülőtelke, 4-10 sor szőlője, a volt Kertbarát Szövetkezetben 1000-2000 m2 
alatti területe vagy a Muzslán az út közelében 1-2 hektár rétje, legelője, szántója, gyümölcsöse, erdője van.
30.000,- Ft-ot attól, akinek a Muzslán 3 üdülője vagy 3 üdülőtelke, 10-20 sor szőlője, a volt Kertbarát Szövetkezetben 2000-3000 m2 
alatti területe vagy a Muzslán az út közelében 3-5 hektár rétje, legelője, szántója, gyümölcsöse, erdője van.
40.000,- Ft-ot attól, akinek a Muzslán 4 vagy attól több üdülője, üdülőtelke, 20 sortól több szőlője, a volt Kertbarát Szövetkezetben 
3000 m2 feletti területe vagy a Muzslán az út közelében 5 hektártól több rétje, legelője, szántója, gyümölcsöse, erdője van.

 Tisztelt ingatlantulajdonos!

 A jelenlegi felajánlástól és kéréstől jobb lehetőség belátható időn belül nem lesz arra, hogy a muzslai terület megközelítésében jelen-
tős előrelépés történhessen. Mindezekre tekintettel kérem, hogy a mellékelt befizetési lapon Pásztó Város Önkormányzat költségvetési 
számlájára (11741024-15450827) fizessen be az ingatlan tulajdonával arányosan, vagy anyagi lehetőségeihez mérten attól magasabb 
összeget 2008. szeptember 30-ig. Amennyiben később nyílik lehetősége a befizetésre, akkor azt már nem tudjuk a felújítással egyide-
jűleg felhasználni, hanem az út kátyúzására fordítjuk.
 Minden az Ön által befizetett összeggel a pályázaton nyert útfelújításon túli területek felújítása történhet meg.

Pásztó, 2008. augusztus 27.   Tisztelettel:    Sisák Imre polgármester

A mester nyomdokain

Örök kegyelet őrzi Gaál István emlékét 
 A hálás utókor méltó emléket állított a Kossuth-díjas képíró zseni előtt, akiről Nagymező utcában  
kistérségi központot neveztek el, és aki előtt a múzeumban emlékszoba avatásával tisztelegtek. A rend-
hagyó ünnepségen Sisák Imre polgármester mellett köszöntőt mondott még Gaál Réka, a művész lánya, 
Tóth Erzsébet a Magyar Mozgókép Közalapítvány főtitkára és Pörös Géza a Duna Televízió elnöke. A 
rendezvény keretében vetítésre került Pörös Géza: „Gazdag pillanatok - Töredékek Gaál Istvánról” című 
filmje, valamint Brech Erika és Shah Timor: „Gaál István születésnapjára” című összeállítása.      

A Pásztói Templomért
Alapítvány közleménye

 A Pásztói Templomért Alapítvány köz-
hasznú alapítványnak minősül. Alapítvá-
nyunkat a jövedelemadó 1%-ának befize-
tésével is lehet támogatni. 2006-ban, ebből 
az alapítványhoz 224.605 Ft folyt be. Az 
alapítvány kuratóriuma köszöni a támoga-
tást. A befolyt összeget az alapító okiratban 
kitűzött céloknak megfelelően, a pásztói 
templom renoválására fordítja az Alapít-
vány. 
Továbbra is kérjük támogatásukat, számla-
számunk:

OTP Pásztó 11741024-20023010

H-3060 Pásztó, Múzeum tér 2.
32/460-078

A Mátraszőlősi Templomért 
Alapítvány közleménye

A Mátraszőlősi Templomért Alapítvány 
közhasznú alapítványnak minősül. Alapít-
ványunkat a jövedelemadó 1%-ának befi-
zetésével is lehet támogatni. 2006-ban, eb-
ből az alapítványhoz 102.862 Ft folyt be. 
Az alapítvány kuratóriuma köszöni a tá-
mogatást. A befolyt összeget az alapító ok-
iratban kitűzött céloknak megfelelően, a 
mátraszőlősi templom renoválására fordítja 
az Alapítvány. 
Továbbra is kérjük támogatásukat, számla-
számunk:

OTP Pásztó 11741024-20025074

H-3060 Pásztó, Múzeum tér 2.
32/460-078

A Hasznosi Templomért 
Alapítvány közleménye

A Hasznosi Templomért Alapítvány köz-
hasznú alapítványnak minősül. Alapítvá-
nyunkat a jövedelemadó 1%-ának befize-
tésével is lehet támogatni. 2006-ban, ebből 
az alapítványhoz 96.811 Ft folyt be. Az 
alapítvány kuratóriuma köszöni a támoga-
tást. A befolyt összeget az alapító okiratban 
kitűzött céloknak megfelelően, a hasznosi 
templom renoválására fordítja az Alapít-
vány. 
Továbbra is kérjük támogatásukat, számla-
számunk:

OTP Pásztó 11741024-20025074

H-3060 Pásztó, Múzeum tér 2.
32/460-078

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
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 – Mit is kell tudni erről az új projektről?
 – A projekt a pályázati kiírásnak meg-
felelően az egészségügyi infrastruktúra fej-
lesztését célozza meg, hogy azon keresztül 
járuljon hozzá az egészségügyi ellátás javí-
tásához, a fekvőbeteg ellátás kiváltásához.
Pásztó esetében a projekt segítségével egy 
telephely racionalizálás történik. A járó-
beteg-szakellátó helyek közül a kórházi te-
lephely fejlesztésével összevonásra kerül a 
kórházban működő szakrendelő, a kórhá-
zon kívül működő szakrendelő, a kórházon 
kívül működő pszichiátriai és onkológi-
ai gondozó, valamint a rossz műszaki álla-
potban lévő, 3 házi gyermekorvosnak és a 
védőnői szolgálatnak helyet adó házi gyer-
mekorvosi rendelő. 
 Ezek az egészségügyi szolgáltatások, 
valamint a már itt meglévő és néhány ké-
sőbbiekben részletezett új ellátás egy, a 
régi kórházépület előtt újonnan megépülő 
1000 m2-es szakrendelőbe, valamint a régi 
kórházépület 1600 m2-es felújított, átala-
kított részébe költözik.
 Az összevonás kapcsán az egész kór-
ház területére megvalósul egy energia raci-
onalizálási program megújuló energia for-
rás felhasználásával, nevezetesen a kórház a 
projekt kapcsán áttér a faaprítékos tüzelési 
rendszerre. Egy db 1,2 MW teljesítményű 
faaprítékos kazán, valamint tartalékként egy 
400 kW-os gázkazán kerül telepítésre Az 
orvosi tevékenységek javítása céljából jelen-
tős fejlesztés történik az orvostechnológiai 
eszközök területén is. A több mint 2600m2 
területet érintő építkezés területén találha-
tó szakmák minőségi eszköz cseréjére kerül 
sor a minimum feltételek, a gépek életkora 
és műszaki állapota figyelembevételével. A 
legjelentősebb beruházások a projekt céljá-
val összhangban a képalkotó eszközök terü-
letén lesznek, 3 új ultrahang készülék, egy 

komplett gastro- és colonoscopos torony 
megvételével, meglévő röntgen készülék 
digitalizálásával. Több hagyományos, vala-
mint 24 órás monitorozásra alkalmas EKG 
berendezés, 24 órás vérnyomás monitoro-
zó (ABPM) eszköz beszerzésére, a mozgás-
szervi rehabilitációt szolgáló terápiás készü-
lékek vásárlására is sor kerül.
 – Valóban 21. századi lesz az intéz-
mény?
 – A projekt kiemelten hangsúlyozza 
az informatika fejlesztését. Ennek kereté-
ben felújításra kerül a perifériás hardver ál-
lomány egy része, a szerver állomány, a há-
lózati kábelezés, valamint a szoftverek egy 
része is. Cél a telemedicina fejlesztése, az 
integrált intézmény irányítási rendszer ki-
alakítása, a belső és külső adatszolgáltatás-
ok adatbiztonságának növelése. Ezen túl-
menően a beteg irányítási valamint beteg 
behívó rendszer kialakítása is megtörténik.
Kialakításra kerül a mozgásszervi rehabilitá-
ciós nappali kórház, audiológiai szakrende-

lés, megszervezünk egy otthoni szakápolási 
szolgálatot, kialakítunk egy egészségügyi és 
népegészségügyi diszpécser szolgálatot, va-
lamint egy közforgalmú gyógyszertárat.
 – Végül mit is jelent Pásztónak, a kis-
térségnek, a betegeknek ez a fejlesztés?
 – A projekt hosszú távú célja a kis-
térségi lakosság egészségi állapotának javí-
tása, az egészségben eltöltött életévek szá-
mának növelése. A projekt a fenti célok 
elérésével hozzá kíván járulni a foglalkoz-
tatottság egészségi feltételeinek javításához 
és közvetve növeléséhez. A fejlesztéstől azt 
várjuk, hogy a jelenlegi esetszám, ami je-
lenleg éves szinten 152.000, a projekt meg-
valósulását követően 2011-re elérheti az évi 
170.000-es értéket. A jelentősen javuló kö-
rülmények lehetővé teszik a betegekkel való 
intenzívebb foglalkozást, ami a betegelége-
dettség növekedéséhez vezethet.
 A fenntarthatósági-modell számítások 
azt mutatják, hogy a pásztói Margit Kórház 
járóbeteg-szakellátó intézménye 2010-től, 
a fejlesztés megvalósulását követően pozi-
tív nettó működési eredményt produkál. A 
megállapításnak két vetülete van: egyrészről 
az új szakmák megjelenésével növekednek 
az intézmény bevételei, másrészről a fejlesz-
tés kapcsán létrejövő korszerű épületek és az 
egész épülettömb energiaellátására kiható, 
megújuló energiaforrás felhasználásával mű-
ködő fűtési rendszer kialakítása a fenntartá-
si költségek oly mértékű csökkenését idézi 
elő, amely lehetővé teszi, hogy ezen tételek 
az 1000 nm területű új épület megjelenését 
követően is változatlanok maradnak. A sa-
ját forrásból kialakítandó, a fejlesztés meg-
valósulásának évétől (2010) működő gyógy-
szertár tervezett működési eredménye 20-25 
millió Ft, ami szintén az intézmény hosszú 
távú fenntarthatóságát biztosítja. 

EGÉSZSÉGÜGY

Lassan egy éve, hogy Gaál Ilona az Egészségügyi Minisztérium akkori államtitkára meglátogatta a Pásztói Margit Kórházat. Jó 
hírrel jött, miszerint az intézmény évi 1100 egynapos sebészeti ellátásra szerzett jogot. Az intézményben tartott előadáson arról 
is szólt, hogy rövid időn belül kiírják azt a pályázatot, ami a pásztói kezdeményezés, a konverziós kiskórházi modell megvalósí-
tására irányul. Ez akkor nyolc magyar kiskórházat érintett, melyek közül – mint később kiderült -, mindegyik be is adta pályá-
zatát. Ez év augusztus 11-én megérkezett a várva várt üzenet. A pásztói pályázatot másik 6 pályázattal egyetemben nyertesként 
hirdették ki, így még ez évben elkezdődhet a 860 millió forintot meghaladó értékű beruházás előkészítése. 

Kihozni a lehetőségekből a legjobbat

Jó hírt hozott a postás a kórházba 860 millióról
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 A közös összefogás és tenni akarás szép példájával találkoz-
hattunk a minap Kövicses utcában, ahol a patak partján, szinte 
a semmiből egy új és a gyermekek számára valódi élményt jelen-
tő játszótér „varázsolódott”. A környékbeliek egyöntetű vélemény 
szerint a mesterremek Pisák Tibor  fáradhatatlan munkálkodását, 
valamint szervezőkészségét dicséri.  
 Az Irinyi utca sem maradt  érintetlen, hiszen az önkormány-
zat több milliós beruházása nyomán, szorgos munkáskezek és ha-
talmas gépek terítettek aszfaltszőnyeget a már igen csak megviselt 
régi útburkolatra.

Sporttábor Mátrakeresztesen
 Pásztó kistérség Többcélú Társulása pályázati segítségével 
Mátrakeresztesen Kósa György és felesége, valamint Csetneki 
Ágota tanítónő táborvezetése mellett első ízben bonyolították le 
azt az erdei sporttábort, melyen ezúttal íjászattal Molnár István, 
lovaglással Sidi Ákos, tájfutással Zentainé Szabó Éva, gyalogtúrá-
zással pedig Szabó Lajos és segítői révén ismerkedhettek meg a tá-
borlakó Dózsa György körzeti általános iskola tanulói. 
 A nyári vakációjukat töltö diákok a felsoroltakon kívül asztali-
tenisz, tollaslabda, lengőteke, kispályás foci során is, táborbajnok-
ság keretén belül versengtek az elsőségekért. 
 A minden nap egy táborverseny, meglepő sikert hozott a 
diáktájfutás országos program régiós szervezői számára ugyanis a 
tábor összes lakója egyetlen egy fiú kivételével rajthoz állt a rövid-
távú versenyen és értékelhető eredményt ért el.  

Eredmények: abszolút értékelés 
(zárójelben a korcsoport olvasható)

Lányok: (32 ind) 1.Virányi Vivien (N 13) 0:59 mp 2.Endrész 
Dorina (N10) 1:04 perc 3.Kummer Viktória (N10) 1:14  4. Ber-
tók Vivien (N 10) 1:16  5. Schubert Helga (N 10) 1:22  6. Nagy 
Veronika (N9) 1:22
Fiúk (31 ind) 1. Maczák Dávid (F13) 2:09  2. Sisák Tamás (F13) 
2:09 3. Fábián Tamás (F10) 2:11 4. Babják Bertold (F9) 2:23  5. 
Szabó Ádám (F 10) 2:25 6. Horváth Martin (F9) 2:30 

Z.J.

Szépül a város
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 Az Operation Friendship Hungary Egyesület és a Mikszáth 
Kálmán Gimnázium tanulói háromoldalú nemzetközi ifjúsági 
kezdeményezésben vesznek részt melynek célja a fiatalok kör-
nyezettudatos viselkedésének fejlesztése. A projekt májusban 
kezdődött spanyol, portugál és magyar fiatalok részvételével és 
decemberben zárul.
 Májusban járt Pásztón a vilagarcia de arousa-i (Spanyolor-
szág) Dobre Espacio ifjúsági szervezet két képviselője, hogy az 
Egy égerfát Európának elnevezésű projektet előkészítse a ma-
gyar partnerrel. A projekt keretén belül októberben 50-100 ős-

honos fát ültetnek a résztvevő országok fiataljai, szeptemberben 
erdei túrákon vesznek részt, előadásokat és kerekasztal megbe-
széléseket tartanak a veszélyeztetett fajokról, az őshonos telepí-
tések fontosságáról. Az egyes tevékenységeket fényképekkel és 
naplóval dokumentálják. Munkájukat Szabó Lajos az Egererdő 
Erdészeti ZRT Bátonyterenyei Erdészetének a vezetője és Dánné 
Sályi Mária nemzetközi ifjúsági programok szakértő segíti. A 
projekt koordinátora a spanyol Dobre Espacio, ők nyújtották be 
a pályázatot az Európai Unió Youth in Action (Fiatalok Lendü-
letben) Programjához  a projekt költségeinek fedezésére.

Un aliso para Europa – Egy égerfát Európának

 „Némelyek előre mennek, és várják azokat, akiknek dolguk 
van még a Földön. Néha a gyermek megy előre, néha a szülő. De 
a Teremtő úgy osztotta be, hogy aki csillagok fölé kerül, legyen 
aki várja őt ottan.” – Gárdonyi Géza vigasztaló gondolata segít 
emlékezni drága Kolléganőnkről.
 2008. július 31-én – életének 48. évében – elhunyt Pokorni 
Zsuzsanna munkatársunk, földrajz-biológia szakos tanárunk, 
sok-sok diákunk tanára, a mindannyiunk 
által szeretett Zsuzsika, a kedves, tisztelt 
Zsuzsika néni. 
 1960. június 2-án született Pásztón. Az 
általános iskolát a mai Gárdonyi Iskolában 
végezte el, majd Balassagyarmaton, a Balas-
si Bálint Gimnáziumban érettségizett 1978-
ban. Tanulmányait Egerben folytatta a Ho-Si 
Minh Tanárképző Főiskolán. 1982-ben vég-
zett földrajz-biológia szakos tanárként. Ez év 
augusztusától dolgozott az iskolánkban. 
 Az eltelt 26 tanév során számtalan diák-
kal foglalkozott. Kezdetben napközis neve-
lőként, később a szakját tanítva. Az utóbbi 
évtizedben tanítványai közül szinte mindig 
volt megyei kiemelt helyezést elérő diákja 
földrajzból. Pár évvel ezelőtt tanítványa or-
szágos dobogós helyezéssel erősbítette me-
gyéje, városa, és iskolánk hírnevét. A kiváló 
szakmai munkája mellett törődő, lelkiisme-
retes osztályfőnök volt. A 2001-ben végzett tanítványai szeretet-
tel búcsúznak tőle valamennyi diáktársuk nevében.
 „Mi egykori tanítványai is, mindig szeretettel gondolunk 
vissza Zsuzsa nénire, aki bár szigorú volt, de csupa szív, és saját 
gyermekeiként tekintett ránk. Bármilyen problémánk volt, min-
dig bizalommal fordulhattunk hozzá, és biztosak lehettünk ben-
ne, hogy megértéssel és segítő szándékkal fogad bennünket.
 Biztosan emlékszik mindenki az osztályból, amikor a nyol-
cadikos, utolsó osztálykirándulásunkon Szegeden éjjel együtt 
ültünk vele egy nagy asztalnál, és a hajnalba nyúló beszélgetés 
során a középiskolai továbbtanulásról beszélgettünk. Ekkor vet-
te le úgymond a kezét rólunk és indított el minket nagy utun-
kon, amelyet ma is taposunk. Miután elballagtunk a szeretett ál-
talános iskolánkból, utána is bármikor fordulhattunk hozzá, és 
ő is mindig érdeklődött felőlünk és örült sikereinknek. Így hét 
év távlatából azt hiszem, kijelenthetjük: szeretete és szigorúsá-
ga nem volt hiábavaló. Ma mindannyian megálljuk a helyünket 
ott, ahová az élet sodort, és ebben Zsuzsa néninek nagyon nagy 
szerepe van. Nagyon hálásak vagyunk neki ezért, és értetlenül ál-
lunk az előtt, hogy ilyen fiatalon itt hagyott bennünket. Remél-
jük, hogy ezentúl is szeretettel vigyázza majd utunkat az égből, 

és büszke lehet ránk továbbra is.” 
 Dán Mihály és Szilágyi Sándor – volt tanítványai.
 A tanulók szülei is igazi pedagógusként fogják őrizni emlé-
két, akinek a számára a gyermek volt a legfontosabb. Gondos, 
törődő munkája biztonságot adott számukra gyermekeik felől.
 Zsuzsika pedagógusi munkáját példaként őrizzük. Végtelen 
türelme, kitartása, egyszerűsége, önzetlen, pontos, magas szín-

vonalú munkája felejthetetlen marad. 
 Hirtelen halála mindannyiunkat gondol-
kodóba ejtett az életről, s Gabriel Garcia 
Marquez bölcsessége egyben az Ő üzenete 
is lehet a számunkra.
 „Senkinek sem biztos a holnapja sem 
öregnek, sem fiatalnak. Lehet, hogy ma 
látod utoljára azokat, akiket szeretsz. 
Ezért ne várj tovább, mert sajnálni fo-
god a napot, amikor nem jutott időd 
egy mosolyra, egy ölelésre… Tartsd ma-
gad közelében azokat, akik neked a leg-
fontosabbak, és súgd a fülükbe mekkora 
szükséged van rájuk. Bánj velük jól, jus-
son időd arra, hogy azt mondd nekik, saj-
nálom, bocsáss meg, kérlek, köszönöm…
Mondd ki a szerelmes szavakat….A sza-
vakat… Mert senki sem fog emlékezni 
rád a titkos gondolataidért.”

 Tisztelt Gyászoló Család!
 Pásztó Város Önkormányzata, a társult települések önkor-
mányzatai, a Dózsa György Általános Iskola közössége és civil 
szervezetei, a pásztói társintézmények, valamint a környék pe-
dagógusai, Zsuzsika barátai és ismerősei nevében fájdalommal 
búcsúzom kedves Kollégánktól. Nagy munkabírását, megér-
tését, segítőkészségét, együttműködését, hivatásszeretetét, szí-
vünkben őrizzük.

Tóth Árpáddal együtt valljuk:

„Küzdöttél, de már nem lehet, 
a csend ölel át és a szeretet.

Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”

Drága Zsuzsika! 
Soha el nem felejtünk, emlékünkben örökké élsz! 
Nyugodjál békében!

Szivák Ilona
igazgató

„…örökké él, akit nagyon szerettek.” (Tóth Árpád)

In Memoriam Pokorni Zsuzsanna Katalin
Pásztó, 1960. június 2 – Pásztó, 2008. július 31.
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 A Szentírást Isten kinyilatkoztatott szavának valljuk. Feltárta 
benne saját személyi titkát: kicsoda ő, mi a neve, hogyan szólíthat-
ja, közelítheti meg őt a képmására teremtett ember, mi a terve vele, 
és sorolhatnánk, mi mindent. Szépen összefoglalja ezt a Zsidókhoz 
írt levél bevezetője: „Sokszor és sokféle módon szólt hajdan az Isten 
az atyákhoz a próféták által”(1,1). Ez az idő az Ószövetség korszaka, 
Ábrahám meghívásától Keresztelő János küldetéséig. De a legtelje-
sebb kinyilatkoztatást akkor adta Isten, amikor nem természeti erők 
és rendkívüli jelek, amikor már nem közvetítők (próféták), hanem 
ő maga jelenik meg és szólal meg hallható módon, saját Fiában. A 
megkezdett idézet ezt így jelzi: „…ezekben a végső napokban pedig 
Fia által szólt hozzánk, aki által a világokat is teremtette, aki az ő di-
csőségének fénye és lényegének képmása…”(Zsid 1,2-3). Ez az Új-
szövetség korszaka, amely mindmáig tart.
 A címben is szereplő szavakat akkor mondja Péter apostol Mes-
terének, amikor annak felháborodást is kiváltó kemény beszéde so-
rán - amely arról szól, hogy Jézus az Élet kenyere, akit ha eszünk, 
nem halunk meg sohasem (vö. Jn 6, 22-71)- elhagyják Jézust a hall-
gatók, mire ő tanítványait is megkérdezi, hogy nem akarnak-e ők is 
elmenni, követve a sokaság példáját. 
 A Szentírást olvasó, értelmezését és magyarázatát kereső ember 
naponta megélheti ezt a feszültséget, nem csupán a Biblia Évében. A 
Szent Iratokban ugyanis állandóan együtt találjuk a lelket melenge-
tő, bensőséges, kedves és a megdöbbenést is kiváltani képes radiká-
lis tanításokat. Előbb szigorú szavakkal ítéletet mond például Jézus a 

hitetlen városok felett: „...jaj neked Korozain, jaj neked Betszaida… 
Alászállsz majd az alvilágba…” - majd utána ezt olvassuk: „Jöjjetek 
hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok, én felüdíte-
lek titeket”(Mt 11,28). Később, hitvallása után Jézus Péterre ruházza 
a legfőbb pásztori tisztséget, mondván, „Te Péter vagy, és én erre a kő-
sziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt 
rajta.” (Mt 16,18); röviddel utána pedig e szavakkal illeti, ezúttal hi-
tetlenkedése miatt: „Távozz előlem, sátán! Botrány vagy nekem, mert 
nem Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével”(Mt 16,23)!
 Természetesen az előbbi szövegek szerkesztés eredményeként is 
kerülhettek egymás után. Mégis, az evangéliumok ismeretében nyil-
vánvaló, hogy Jézus tanítása a hangulatnak (szóhasználat, beszéd-
mód) és a tartalomnak (vigasztalástól az ítélethirdetésig) széles skálá-
ján hangzott el az emberek felé. Hogy mindenkihez szóljon, hiszen 
mi is sem vagyunk egyformák, amint lelkiállapotunk is gyakran vál-
tozhat. Bárhogyan és bármiről is szóljon, a mindenkori hívő ember 
érzi, hogy miatta hangzik a tanítás, az ő érdekében, messzemenően 
legteljesebb javát tartva szem előtt. Az örök élet igéi ezek, melyek el-
igazítanak földi zarándoklatunk útjain, a biztos célba érkezés érde-
kében. Szent Pál ezt így fogalmazza meg
 Timóteusnak: „Gyermekkorod óta ismered a Szent Írásokat, 
amelyek a Krisztus Jézusba vetett hit révén üdvösségre szolgáló böl-
csességet adhatnak neked…” (2Tim 3,15). 
 Nekünk hasonlóképpen! Boldog, aki olvassa!

Kecskés Attila plébános

 Pásztói káplánként szeretném néhány gondolatban meg-
osztani a tisztelt olvasókkal. Még új vagyok itt, de korábban 
már számtalanszor jártam ezen a környéken, mivel magam is 
nógrádi vagyok, és ezért szívemhez különösen közel áll a „pa-
lóc vidék”. Remélem érdekes és izgalmas része lesz életem-
nek az itt eltöltött idő, és ebben a városi közösségben is jól 
megtalá-lom a hangot minden korosztállyal.
 Bizonyára néhányan megismertek már ez alatt a röpke hónap 
alatt, Hulitka Róbert vagyok, váci egyházmegyés áldozópap, káp-
lán. Salgótarjánban születtem, majd Zagyvarónán, egy 1800 lel-
kes községben nevelkedtem, és az Általános iskolát is itt végeztem 
el. Innen nem messze a festői szépségű kis faluban Rónafalun já-
rultam első szentáldozásomhoz, és első vallásos tapasztalataim is 
ide kötődnek. Nagymamám már kisgyermekként gyakran elvitt a 
templomba, ahol ministrálhattam, megtapasztalhattam Isten sze-
retetét és e kicsi, családias jellegű közösségben, az egyszerű, de buz-
gó hívők imádságos lelkületét is. Ezért köszönettel tartozom neki. 
Hálás vagyok továbbá plébánosaimnak, különösen Tóth Sándor 
atyának, aki az utóbbi 10 évben egyengette utamat az imádságos 
lelkület és a Mária tisztelet útján. Szüleimnek köszönöm, hogy 
önállóságra és szorgalomra sarkalltak.
 Az érettségire Salgótarjánban a Madách Imre Gimnáziumban 
készültem, nem vallásos környezetben, így megtanulhattam, hogy 
minden körülménytől függetlenül lehet tanúságot tennem hitem-
ről, Isten iránti szeretetemről, és azt is, hogy minden ember vágyik 
a Teremtő gondviselésére, nemcsak a templomba járók.
 Mindeközben általános iskolás koromban kezdtem el zongo-
rán, majd a gimnáziumi évek alatt orgonán tanulni. A zene mind 
a mai napig fontos szerepet játszik életemben, általa tökéleteseb-
ben dicsőíthetem Istent, kifejezhetem örömömet vagy bánatomat. 
A legfontosabb azonban számomra, hogy Krisztussal mély és sze-
mélyes barátságban lehetek, az imában elmondhatom neki gond-
jaimat vagy éppen köszönetemet, és szavára figyelve megtapasztal-
hatom kegyelmét, és gondoskodását, mely által a papságra és az 
életszentség útjára vezet.

Főiskolai tanulmányaimat, melyek a papságra készítettek fel Vá-
con kezdtem a propedeutikus évvel, majd Egerben az Érseki Pap-
nevelő Intézetben folytattam. Ezek az évek meghatározóak voltak 
a számomra. Teológiai tanulmányaim mellett mély és személyes 
Isten-kapcsolatot élhettem, megismerhettem Eger környékét 
kiárndulások és kerékpártúrák alkalmával, találkozhattam olyan 
érdekes és értékes emberekkel, akik a mai napig fontos helyet fog-
lalnak el az életemben.
 A diakónusi gyakorlatomat a közeli völgyben fekvő 
Nagybárkányban töltöttem Rolik Róbert esperes atya vezetése 
mellett, ami új és fontos tapasztalatokat adott számomra a lelki-
pásztori készülethez. Dr. Beer Miklós püspök atya idén június 21-
én szentelt áldozópappá, első szentmisémet Zagyvarónán mutattam 
be június 22-én.Augusztus 1-én költöztem be Pásztóra, miután Dr. 
Beer Miklós püspök atya ide disponált. Nagy várakozással jöttem 
ide, és remélem értékes lesz számomra az itt eltöltött idő, és hiva-
tásommal szolgálni tudom majd itt is minden ember és az Isten 
ügyét. Fontosnak tartom, hogy az ifjúság törekedjen a személyes 
Isten-kapcsolatra és merjen szent lenni egy olyan világban, amely 
az önzésre és a fogyasztásra hív. Csak akkor lehet teljes életünk, ha 
merünk bízni Krisztus szeretetében, mivel: „Szeretet az Isten. Aki 
szeretetben él, Istenben él, és Isten él őbenne.” (1Jn 4, 16)
 Ma mindennél jobban vágyunk Isten szeretetére, hiszen érzi, hogy 
önmagában nem képes stabilan megállni a világban. Még a legmagá-
nyosabb, legistentelenebb ember is vágyik arra, hogy szeressék, hogy 
szeretetét másokkal megossza. Ez adhat reményt számunkra a jövőre 
nézve, hiszen a szeretet cselekedetei által Isten is helyet talál a világban, 
és ez a szeretet mindenkit meg tud változtatni.                            h.r.

Az örök élet igéi nálad vannak (Jn 6, 68) 

2008 A SZENTÍRÁS ÉVE

Hittel szolgálni

Szeretet az Isten
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Nem voltak igazán kegyesek az égiek augusztus 9-én az immár ne-
gyedik alkalommal megrendezésre került Pásztó Pláza rendezőihez 
és vendégeihez. A délelőtt még szomorú és esős idő még sem szeg-
te kedvét a vásárra vágyóknak, valamint a motorcsodákkal felvo-
nuló MOTE 4x4 Egyesület „lóerőlovagjainak”, akiket Becsó Zsolt 
a megyei közgyűlés elnöke köszöntött az akkor még szinte kihalt 
Főutcán. 
Később az alaposan felöltöztetett gyermekek Ricsi bohóc mókáin 
mulattak, majd karaoke énekesek próbálkoztak, a kiderültebb idő-
re már nagyobb számban előmerészkedő nagyérdemű gyönyörű-
ségére. Őket követték a hagyományőrző csoportok és a messziről 
jött sztárvendégek, akik nem csupán remek hangulatot, de felleg-
űző vastapsot is arattak. A jó hangulatról nem csupán a színpadra 
lépő művészek gondoskodtak, hanem a vásárosok, a kiállítók és a 
rendező Pásztói Vállalkozók Klubja, valamint partnereinek soka-
sága is. Nem csupán pásztóról, de a környező településekről érke-
zettek is sátrat vertek a város centrumában, hogy részesei lehesse-
nek a nagy kavalkádnak. 
 Az elszánt és rengeteget dolgozó rendezők másfélszáz kiállítót szá-
moltak, ugyanakkor a nekibátorodott látogatók több ezres létszá-
ma messze felülmúlta a várakozást. Nem is csalódott senki, aki 
végigsétált a hosszúra nyúlt sátorsoron, hiszen a környék gazdasá-
gának és kereskedelmének színes palettáján szinte mindent meg-
találhatott az érdeklődő, „mi szem szájnak ingere”. 
A borúsnak indult nehéz nap estjének fénypontjaként Kozsó, 
Csocsesz, és Alapi Bandi varázsoltak igazi koncert hangulatot a 
„Mátra nyugati kapujának” utcáira. 

 Az éppen két esztendővel ezelőtt először a közönség elé lépő 
Athéné Alkotó Kör a napokban születésnapi ünnepségre gyűlt 
egybe a városi könyvtár galériájában. A vendégek népes táborának 
élénk érdeklődése által kísért rendhagyó előadóesten az évforduló-
ra kiadott Athéné Antológia játszotta a főszerepet. Az igényes ki-
adású gyűjtemény jól tükrözi a kortárs alkotók törekvéseit, művé-
szi tenni akarását és mély tiszteletét mindaziránt, ami a szépséget, 
az örökbecsűt és lelki gazdagságot testesíti meg szűkebb pátriánk-
ban. A több mint kétszáz oldalas színes antológia nem csupán iro-
dalmi, de képzőművészeti remekekkel is kedveskedik minden ol-
vasni és gyönyörködni akaró számára.   
 A nagysikerű születésnapi bemutató után a szervezők elmond-
ták lapunk munkatársának, hogy igen jól esett nekik a polgármes-
teri köszöntő és a tagság mindenkor szívesen fogadja, valamint 
szervezi egyre gazdagodó szakmai-baráti kapcsolatai eredménye 
képpen  a „külsős” alkotók programjait is.   

4. Pásztó Pláza

„Minden jó, ha a vége jó” – a vásárnak is

Athéné születésnap Antológiával
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 A Kishegyi Szabadidőpark az idén második alkalommal 
adott helyet a  Rockfesztiválnak. Ezt az eseményt ebben az év-
ben kétnapos Zenei Fesztivállá bővítettük, ahol a retró zene és a 
rock kedvelői egyaránt jól szórakozhattak, és a szárnyaikat bon-
togató tehetséges fiatalok is bemutatkozhattak. A csodálatos 
természeti környezet és az erre az alkalomra rendbe tett park és 
közvilágítás megfelelő feltételeket biztosított a rendezvény lebo-
nyolításához. 
 Az első napot a családok szórakoztatására szántuk, ahol együtt 
kellemesen tölthette el az időt a pici gyermek, a nagyobb tesó, a szü-
lő és nagyszülő egyaránt. A Pásztói Íjász Egyesület, a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Nyomozó Iroda, Pásztó 
Városi Rendőrkapitányság tartott látványos bemutatót. Mindenki 
kipróbálhatta a számára leginkább érdekes eszközöket, tájékoztatást 
kaphatott polgárvédelmi, rendészeti  kérdésekről. A szervezők sátrá-
ban ingyenes egészségügyi teszteket vehetett igénybe az odalátogató. 
A Művelődési Központ munkatársai és a PIK tagjai kézműves fog-
lalkozásokkal kedveskedtek a szülőknek és gyerekeknek.
 A tikkasztó hőségben leginkább az esti órákban gyűltek ösz-
sze az érdeklődők. 20.00 órától a Wings zenekar adott nagysikerű 
koncertet, majd ezt követően a 80-as, 90-es évek hangulata eleve-
nedett fel a Retró-disco melódiái segítségével.
 Ez év május 17-én a Nők a Szebb Jövőért Egyesület zenei uta-
zásra hívott mindenkit a közelmúltba. A régi jól ismert slágerek se-
gítettek felidézni egy szép emléket egy régi szerelmet, boldog pilla-
natokat, kedves barátokat. A nagysikerű kezdeményezés folytatása 
volt ez a szabadtéri disco. Elképzeléseink szerint októberben ismét 
teret kap majd ez a műfaj a művelődési központ falai között, több 
kedvelt Dj közreműködésével.
 A szombati nap a II. Rockfesztiválé volt. A fesztivál gondola-
ta már évekkel ezelőtt megfogalmazódott, ám megvalósítása  csak 
2007. tavaszán a fiatalok kezdeményezésére és kérésére indult el a 
Nők a Szebb Jövőért Egyesület, a Városi Művelődési Központ és a 
PIK együttműködése révén. A civil szervezetek számára biztosított 
éves keretből az önkormányzat támogatást nyújtott, ami  alapjául 
szolgált a további anyagi forrás megteremtésének Pásztón és térségé-
ben több rockzenekar bontogatja szárnyait. A barátság, a közös ze-
nélés öröme és a siker lehetősége tartja össze őket. Nagyon kevés az 
olyan alkalom és lehetőség, ahol megmutathatják magukat, tudásu-
kat, hogy előbbre léphessenek az ismertség felé. A fellépő együtte-
sektől saját szerzeményeket és tribute-okat hallhattunk. Zenekarok 
neve a fellépés sorrendjében:  New Wawe Riot, Béke tér, Pygmalion, 
Yucky Staff, Gutenberg halott, S3mt-X,  P.Mobil, Fűre lépni tilos, 
Wings. Városunkban 25 éve adott utoljára koncertet a P-Mobil 

együttes. Az eltelt negyed évszázad alatt több alkalommal felme-
rült a rockbanda meghívása, de különböző okok miatt mégsem va-
lósult meg. A P-Mobil rajongók hosszú évek óta arra vártak, hogy 
Pásztón a zenekar újból koncertet adjon. Egyesületünkhöz eljutott 
ez az igény Alapi „CININ” keresztül é s úgy döntöttünk, hogy a  
rockfesztivál sztárvendége legyen  a P-Mobil zenekar . Büszkeséggel 
tölti el az egyesület tagjait  az a tény, hogy a zenekar rajongói  ben-
nünk látták azt a közösséget, akik képesek álmaik megvalósítására, 
melyhez anyagi támogatásukkal jelentősen hozzájárultak.Így a  II. 
Rockfesztiválon fergeteges koncertet adott a P-Mobil zenekar.
 Példaértékű városi összefogás segítségével  biztosítani tudtuk 
a sztárzenekar nem mindennapi technikai feltételeit, amelyek a 
szokásosnál magasabb követelményeket határozott meg. A rendez-
vény szervezői köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik hozzá-
járultak a Zenei Fesztivál sikeréhez. Köszönjük a városlakók meg-
értését az esetleges nagyobb hangerő miatt. A támogatók anyagi és 
tevőleges segítsége mellett köszönet illeti mindazokat, akik pozitív 
hozzáállással és szándékkal végig mellettünk álltak. Férjek, gyer-
mekek és barátok önzetlen segítsége is példaértékű.
 Köszönjük minden támogatónak! Álljon itt a rendezvény tá-
mogatóinak listája: 
 Pásztó Város Önkormányzata, Pásztói Íjász Egyesület,  Nógrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Nyomozó Iroda, 
Pásztó Városi Rendőrkapitányság, Szuperinfó, Fókusz Rádió, Pásztói 
Ifjúsági Klub,  Sisák Imre, Tódor Sándor, EGLO Kft, Farkas Zoltán, 
Széles Miklós, Bognár Károly, Lángos Gyula,  Reviczki Sándor, An-
tal Gábor, Vízmű Kft, Lakatos László, Káposzta Csaba, Veres Róbert, 
Pusztai Gábor, Omega autósbolt, Bognár Béla, Rubin Kft, Blázsovics 
György, Benus László,  Gál Enikő, Ihracska Gábor, Gortva János, 
Cseke Győző, Skrinyár Andrásné, Dr. Hegedűs János, Dr. Nyíri Fe-
renc, King Söröző, Siena Kft, Boltív Tüzép, Kávéház, Al Rabló Ét-
terem, Takács László, Göröcs Sándor, B-né Petrány Marianna, Nagy 
Sándor, Bakos Tamás, Verebélyi József, Városgazdálkodási Kft, Vár 
TV, Szalai István, Lőrik István, Szabó János, Huczek Mihály, Haj-
nal Olivér, Kis Károly, Kis Tamás, Zólyomi Ferenc, Vas Zsolt, Szász 
Viktória, Alapi CINI,  Csonka Levente. Zeke Dániel

Az ANIMATO GROUP IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR 2005-
ben alakult a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola pásztói 
Rajeczky Benjamin Tagintézményének zeneiskolás növendékei-
ből, akik különböző fúvós hangszereken – trombita, klarinét, fu-
vola, oboa, fagott és ütő – játszanak a zenekarban. Az „Animato 
Group”  jelentése szerint „lelkes csapat”, mely hűen tükrözi a 
tagok hozzáállását az együttesben való hangszeres játékhoz.A 
zenekar jelenleg is aktív zeneiskolás növendékei mellett „ régi” 
növendékek is szívesen járnak vissza úgynevezett „örömzenélni” 
ezzel is segítve a zenekar munkáját és fellépéseit.
 Az együttes fiatal múltja ellenére számos fellépést tudhat magáénak, 
színesítve ezzel Pásztó város és térsége kulturális életét, mely fellépések 
ösztönzően hatottak a zenekar tagjaira, elősegítve ezzel az együttzené-
lés örömét. Az egyre bővülő zenekari repertoárban számos induló és 
könnyedebb hangvételű dal is megtalálható. A zenekar a fúvós tanszak, 
a szülői munkaközösség és nem utolsó sorban Pásztó város támogatói 
elismerését is élvezheti, valamint a visszajelzések is azt igazolják, hogy a 
fúvószenekar folyamatos és lelkes munkájára szükség van.

 Az eddig elért eredmények és az együttes fölfelé ívelő szak-
mai fejlődése lehetővé teszi egy fúvószenekari találkozó megren-
dezését, mely 2008. október 10-én kerül megrendezésre a pász-
tói Művelődési Központ nagytermében, ahol a vendég csömöri 
Krammer Teréz Zeneiskola Fúvószenekara, valamint a pásztói 
Animato Group Ifjúsági Fúvószenekar fog közreműködni. A fú-
vószenekari tagok eddigi lelkes és kitartó munkája lehetővé teszi, 
hogy a városi rendezvényeken való fellépések mellett ilyen nagy-
szabású fúvószenekari találkozón is színvonalasan képviseljék a 
Rajeczky Benjamin Tagintézményt és hogy e rendezvény létre-
jöttével Pásztó város kulturális életét komolyabb és könnyedebb 
zenei programmal színesíthessék.
 E neves zenei program létrejöttével Pásztó kistérsége is helyet 
kap, hiszen a Rajeczky Benjamin Tagintézményben Pásztó város 
környező településeiről is igénybe veszik a művészeti iskola kínálta 
lehetőségeket.
 Fúvószenekari találkozónkra vár minden érdeklődőt az 
Animato Group Ifjúsági Fúvószenek

Pásztói Zenei Fesztivál

II. Rockfesztivál

„A zene mindenkié”
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Nekünk bejössz, ha a könyvtárban bejössz!”

Országos Tini Könyvtári Napok
2008. október 7-12.

 2008 októberében könyvtárunk újra bakapcsolódik a tavaly 
indított olvasómozgalomba, a Nagy Olvashow-ba. Ebben az év-
ben a tiniket célozza meg ez a program. Országos Tini Könyvtári 
Napokra kerül sor az Informatikai és Könyvtári Szövetség szerve-
zésében, a nemzeti Kulturális Alap támogatásával. 
 Október 7-12. között elsősorban a 12-18 évesek figyelmét sze-
retnénk ráirányítani arra, hogy a könyvtárak milyen lehetőségeket 
kínálnak az olvasásra, tanulásra, tájékozódásra, közös együttlétre. 
A projekt célja, minél több tini megnyerése a programba való be-
kapcsolódásra, bemutatva a könyvtárak lehetőségeit. 
A rendezvények résztvevőit az önállósodó, az alkotó, az egészséges 
és a társas tini témakörhöz kapcsolódó irodalmi művekre épülő 
beszélgetésekkel, előadásokkal, olvasáshoz kötődő hangulatos já-
tékokkal várjuk!
 A program kiemelt eseménye a Könyves Vasárnap október 12-
én, amikor a könyvtárunk rendkívüli nyitva tartással, sokféle meg-
lepetéssel vár mindenkit. 

Programjaink

 Október 7. AZ ALKOTÓ TINIK
Antológia 2008 c. kötet bemutatása. író – olvasó találkozó a gim-
názium és az általános iskola 8. osztályos tanulóinak –Csoportos 
beszélgetés -véleménycsere az olvasásról az Athéné Alkotókör tag-
jainak közreműködésével 
Zenei betétek a Rajeczky Benjamin Zeneiskola tanárai és diákjai 
előadásában

 Október 8. AZ EGÉSZSÉGES TINIK
Egészségesen, káros szenvedélyek nélkül. Előadó: Telek Ervin 
addiktológus 

 Október 9. A TÁRSAS TINIK – ÖNÁLLÓSODÓ TINIK
Beszélgetés a társas életről - Közösségépítő játék 
Találkozó fiatalokkal, a PIK (Pásztói Ifjúsági Klub) képviselőivel, 
gimnáziumi és általános iskolás korú diákokkal

 Október 12. KÖNYVES VASÁRNAP
Délelőtt
Tinik játéka. Játékos feladatok, vetélkedők a könyvtár minden 
részlegéhez kapcsolódva. Kézműves foglalkozás, portré és henna 
festés . Eredményhirdetés
Délután
Legkedvesebb olvasmányélményem. Diákok ajánlják kedvenc ver-
seiket és olvasmányaikat . Közreműködnek a Rajeczky Benjamin 
Zeneiskola növendékei és az Estam zenekar. 

Megbocsátás napja -az olvasók térítésmentesen visszahozhatják  
késedelmes könyveiket. Ezen a napon könyvtárunk ingyenes be-
iratkozást tesz lehetővé. 

„Uniós hetek a könyvtárban”
 „A közkönyvtárak uniós programjának 2008. évi támoga-
tása „ c. pályázatot a Magyar Köztársaság Külügyminisztériu-
ma  tette lehetővé. 
 Hazánk immár négy éve teljes jogú tagja az Európai Uniónak: 
most már nemcsak ezer éves múltunk köt bennünket Európához, 
hanem a jövőnk is. Valamennyiünk érdeke, hogy sikeres tagjai le-
gyünk az európai népek közösségének: ez a siker azon múlik, hogy 
a csatlakozás előnyeit ki tudjuk-e használni, a hátrányait pedig – 
mert sajnos ilyenek is vannak – el tudjuk-e kerülni. 
 Ahhoz, hogy élni tudjunk a lehetőségekkel, szükségesek a 
megfelelő uniós ismeretek, friss információk. Könyvtárunk évek 
óta gyűjti és sikeres pályázatok útján folyamatosan bővíti, gya-
rapítja Unióról szóló dokumentumállományát. Kialakítottunk 
egy Európai Uniós különgyűjteményt (szakkönyvek, brossurák, 
szóróanyagok, stb.) amelyekben minden érdeklő, a lakosság va-
lamennyi rétege – pedagógusok, diákok, vállalkozók, szakembe-
rek, civil szervezetek, stb. – megbízható, pontos információkhoz, 
ismeretekhez juthat az Európai Unió működéséről, politikájá-
ról, intézményeiről, tagállamairól, az integráció folyamatáról stb. 
Különgyűjteményünk az olvasóteremben nyert elhelyezést, bárki 
számára hozzáférhető és a nagy része kölcsönözhető. Szeretnénk 
ráirányítani a lakosság figyelmét EU-s gyűjteményünkre, ezért a  
következő hónapokban könyvismertetéseket, ajánlásokat  készí-
tünk néhány új, szélesebb érdeklődésre is számot tartó kötetéről. 
Az uniós ismeretek népszerűsítése céljából pedig játékos vetélke-
désre hívjuk vállalkozó kedvű Olvasóinkat! A három fordulós ve-
télkedés során próbára tehetik uniós ismereteiket, tudásukat. A 
játékba bárki bekapcsolódhat, ha  a Pásztói Hírlap hasábjain és a 
Városi TV-ben megjelenő kérdéseinket megválaszolja, ill. a meg-
fejtéseket beküldi postacímünkre: Telki László Városi Könyvtár, 
Pásztó, Nagymező út 3. vagy email címünkre: K0155@koznet.hu,  
esetleg személyesen  behozza a könyvtár felnőtt részlegébe. 
 A helyes válaszadók közül – minden forduló után – sorsolással 
választjuk ki a nyerteseket.

Európai Uniós KVÍZ-JÁTÉK    1. forduló

1. Az Európai Unió az Európai Közösségekre alapulva jött létre.
 Az Európai Közösségek alatt  3 önálló integrációs szervezetet értünk. 
 Mi a nevük és mikor alapították őket?

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

2. Sorolja fel az Európai Közösségeket megalapító országokat!

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

3. Mikor, mely szerződés aláírásával jött létre az Európai Unió?

…………………………………………………………………

4. Hány tagállama van jelenleg?
 1. 22
 2. 27
 X. 25

5. Mi az Európai Unió jelmondata, mottója?
 1. „Együtt szabadságban”
 2. „Egységben az erő”
 X. „Egység a sokféleségben”

Beküldési határidő:  2008. október 10.
Eredményes vetélkedést kívánunk!
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 Szófiában, Malmőt követően Bencsik 
Gergely előbbre lépve a második helyen ki-
emelve küzdött a magyar válogatott jó sze-
repléséért. Együttesünk a tavalyihoz képest 
meggyengült, ezt figyelembe is vette a hazai 
szakvezetés, így nem volt csalódás az elért 
eredmény. 
 Bencsikék hat mérkőzést játszottak. Vé-
gül öt ázsiai és kilenc európai nemzet csa-
patai mögött a 15. helyen végeztek, és tu-
lajdonképpen megismételték a tavalyi EB. 
10. helyezésüket. A csapatversenyeket kö-
vetően került sor az egyéni küzdelmekre. 
A sorsoláson, a világranglistán elfoglalt he-
lyezése alapján Bencsik Gergely a negyedik 
csoportba került Innen az első két helyezett 
jutott a 48-as főtáblára. A pásztói fiú első 
mérkőzésén 3: 0-ra nyert a bolgár Kaludov 
ellen. Ez elég önbizalmat adott neki követ-
kező mérkőzésre, melyet az újdonsült vi-
lágbajnok tajvani Chiang Feng Ming ellen 
kellett megvívnia. A két játékos fantaszti-
kus mérkőzést játszott. Az első szett a taj-
vanié volt, a második, harmadik Gergelyé. 
Sajnos a pásztói fiú a 2:1-es vezetését nem 
tudta győzelemre váltani. Ezúttal a rutin 
diadalmaskodott a fiatalság felett. Chiang 
Feng Ming 3:2-re győzött ellene. 

 Hátra volt még a sötét ló a thaiföl-
di Theeradett elleni sorsdöntő mérkőzés. 
A tapasztalt bal kezes keleti játékos, hosz-
szúszemcsés borításával az első szettben le-
iskolázta Gergelyt. A következő szettben 
4:10-es állásnál érezte meg fiatal sporto-
lónk, hogy mit kell játszani a thaiföldi el-
len. Innen nyerte meg a második szettet, 
majd a többiben már ellenállhatatlan volt. 
2-re és 4-re nyerve, 3:1-re hozta mérkőzést. 
Ez Bencsik Gergely számára azt jelentette 
bekerült a világ legjobb 48 hallássérült asz-
taliteniszezője közé
Itt egy iráni játékossal került szembe, aki-
nek szemcsés borítása és egyedi stílusa nem 
feküdt neki. A vereség számára azt jelentet-
te, hogy a 84 fős mezőnyben a 33. helyet 
szerezte meg, ezzel 8 pontot gyűjtve a világ-
ranglista 109. helyére került.
 A férfi párosok küzdelmében Gergely 
párja az a Weicher Sándor, a Siketek SC 
sportolója volt, akivel a tavaly őszi buda-
pesti nemzetközi tornán a második he-
lyezést érték el. Első ellenfelük egy horvát 
páros volt. Rajtuk, egy szoros 3:2-es győ-
zelemmel jutottak túl. A sorsolás szeszélye 
folytán ezt követően kikapták a tavalyi EB 
győztes német Rupcic-Baron párost. Eb-

ben a küzdelemben már a németeknek állt 
a zászló, így a magyar páros 33 induló kö-
zül a 17. helyen zárt.
 Teljesítményüket 16 ponttal honorálta 
a nemzetközi szövetség. Ezzel jelenleg Ger-
gely 61.a párosok világranglistáján.
Az idei szófiai megmérettetésen szép skal-
pokat szerezve, értékes világranglista pon-
tokat gyűjtve
 Bencsik Gergely becsülettel helytállt 
első világbajnokságán Ez a szereplés a pász-
tói fiatal asztaliteniszezőnek kellő motivá-
ciót és erőt adhat, hogy az előtte álló egy 
évben felkészülve majd sikeres magyar sze-
replője legyen a jövő évi szeptemberi tajva-
ni olimpiának.

Z.J.

 A hallássérültek elmúlt évi svédországi asztalitenisz Európa-bajnokságát köve-
tően idén Bulgária fővárosa, Szófia adott otthont a világbajnokságnak. A küzdel-
mekben ott volt a Pásztói Asztalitenisz Club fiatal sportolója Bencsik Gergely is. A 
pásztói fiú ezúttal csapatban, egyéniben és párosban is megméretette magát a világ 
legjobbjaival szemben. Szereplése nyomán értékes ranglista pontokat gyűjtve előre-
lépett a világranglistán, mely minden bizonnyal nagy erőt fog neki adni az elkövet-
kező hónapok edzésmunkájában, hisz Bencsik Gergely eredménye alapján már is 
készülhet a jövő évi szeptemberi tajvani hallássérült asztalitenisz olimpiára.

Köszönetnyilvánítás
 Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik adójuk 1 %-át a Pász-
tói Szabadidő Sportegyesület javára ajánlották fel az idén. Ez az ösz-
szeg 171.ooo,-Ft, amely összeg az újonnan alakult vívószakosztály, 
kosárlabda szakosztály és pályázati önerők céljaira fordítódik.
 Köszönjük az EGLO Magyarország Kft.-nek, hogy a 2oo8-as 
gazdasági évben is támogatja munkánkat. Az ő általuk felajánlott 
támogatás a kosárlabda szakosztályt és a pályázati önerőket segíti.
Sok mindenkinek jár még köszönet, hogy az egyesület a minden-
napok nehezedő körülményei között is tovább folytathatja azon 
tevékenységeit, amely nélkül Pásztó nem csak költségvetésében, 
hanem a jövőben vetett hite nélküli toporgó szegény emberként 
tekingetne a világra.
 Az egyesület a máshol uborkaszezont élőktől eltérően beindí-
tott egy újabb szakosztályt a vívást. Merész elképzeléseink között 
már régebben is szerepelt, gondolva azokra a gyerekekre, szülőkre, 
akik egy egészséges jövőképpel élik szegényen vagy közepesen nap-
jaikat. Gondolva azokra a sportszerető emberekre, akik ezt a tra-
dicionális, sikeres sportágat elérhető közelségbe szeretnék tudni. A 
jövőt még szebbnek álmodók gondoljanak arra, hogy egy másik 
sikersportág az öttusa alapjai, már formálódhat nálunk is. Lövé-
szetnek hagyományai voltak Pásztón, úszásra lehet alkalom, a ló-
sport formálódik nálunk is, futás minden sportok alapja, egyedül 
a vívás, mint technikai sport hiányzott ezekből az alapokból.
 Mindez csak álom, reméljük az utánunk következő nemzedék 
lesz elég bátor és kezdeményező, hogy ezt az álmot megvalósítja.

Pásztói asztalitenisz
 A Pásztói Asztalitenisz Club az ősszel két csapatot indít a csapat-
bajnoki küzdelmekben. Sajnos a nyár folyamán két játékos is eligazolt 
Pásztóról. Oravecz Ferenc a jobb anyagi lehetőségekkel rendelkező 
szécsényi ALOE-INVEST Asztalitenisz ASE-hoz, míg Vankó Attila 
a balassagyarmati Dózsa DSE-hez távozott. Az egyesület vezetősége 
folyamatosan keresi pótlásuk lehetőségét. Mivel az NBIII Észak-Ma-
gyarország „A” csoportjában már megkezdődtek a küzdelmek, jelen-
leg a következő csapat szállt harcba. Dudás Bertalan, Berkes Ferenc, 
Bencsik Gergely, Bencsik Imre. Az első fordulóban a Hatvani Loko-
motív SE csapatát fogadták hazai pályán. Sajnos akarásuk csak a tisz-
tes helytálláshoz volt elegendő. A Dudás-Berkes pár megnyerte mér-
kőzését, de a Bencsik G.-Bencsik I. páros nagy küzdelemben 3:2-re 
alulmaradt rutinosabb ellenfelével szemben. Az egyéni mérkőzéseken,  
Bencsik Imre 2, Bencsik Gergely 1, Dudás Bertalan 1, Berkes Ferenc 
0 győzelmet aratott. Érdekesség, hogy a két Bencsik az ellenfél első 
számú játékosát, Arató Jánost győzte le. A mérkőzést végül a Hatvani 
Lokomotív SE nyerte 13:5 arányban.
 A második fordulóban Lőrincibe már tartalékosan volt kényte-
len elutazni a csapat, Dudás Bertalan távolléte miatt. Szinte simának 
tűnő vereséget szenvedtek 15:3 arányban, de lehetett volna szebb is ez 
a vereség, hiszen a csapat legjobbja az ifjúsági korú  Bencsik Gergely 1 
megnyert mérkőzése mellett még kettőnél minimális 3:2 arányú vere-
séget szenvedett. Mindkét esetben a nagyobb rutin diadalmaskodott. 
 Az egyesület vezetése kéri a szurkolókat, hogy minél többen látogas-
sanak ki a csapat hazai mérkőzéseire a Hajós Alfréd úti sporttelepre.

SPORT

Asztalitenisz - Jövőre nógrádiként, olimpikon lehet!

Bencsik Gergely helytállt a világbajnokságon
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 – Idézzük fel, hogy mikor láthatott tite-
ket először a közönség! Mióta versenyeztek és 
milyen eredményeitek vannak?
 – Első amatőr versenyünkön 7 éve in-
dultunk el. Utólag visszagondolva megmo-
solyogtató „eredményt” értünk el, ugyanis 
történt egy apró malőr, melynek folyomá-
nyaként először a pásztói, majd a salgótar-
jáni kórház ambulanciáján kötöttem ki. 
Felborultunk az autóval és nekem eltört a 
kezem, így nem oklevéllel, vagy serleggel, 
hanem egy kórházi zárójelentéssel tértem 
haza, ami egy újságban is megjelent más-
nap. Rajtunk kívül nem sokan mondhatják 
el magukról, hogy az első verseny után már 
egy bulvárlap cikkezett róluk. Azóta sokat 
fejlődtünk mind a műszaki háttér, mind a 
versenyzési rutin terén. A M.I.S.E. színei-
ben az RTE (rally túra versenyek- a szerk.) 
futamok rendszeres résztvevői vagyunk, és 
a környéken megrendezendő amatőr verse-
nyeken is nyúzzuk a technikát.
 – Pierre! Pontosan mi a jelentése a 
M.I.S.E. felíratnak az autótok oldalán? 
 – A csapat neve, mégpedig a Moscito 
Island Sport Egyesület rövidítése. Picit an-
golosan ugyan, de a „szúnyogsziget” elneve-
zés a csapat bázisának pásztón belüli föld-
rajzi elhelyezkedését hivatott bemutatni.
 – Mit kell tudni a versenyautóról?
 – Az autó alapjait egy szebb napo-
kat is megélt családi Lada 2107-es autó 
adta. Gyakorlatilag az első és hátsó lámpá-
kon kívül minden át van rajta alakítva, úgy 
hogy a versenyzés közbeni igénybevétele-
ket bírja. A motorban például az amerikai 

NASCAR verseny sorozatban használt al-
katrészek dolgoznak, a váltó és a kuplung 
is teljesen más, mint a családi verzióban. 
Minden olyan alkatrész benne van, ami egy 
verseny ladában lehet, így a gyári 75 lóerő 
több, mint dupláját tudja az autónk. Hihe-
tetlenül zúg, csörög, csattog, pattog, tehát 
nem egy „elegant” vagy „premium” felsze-
reltséggel megáldott jószág, de a verseny-
zéshez ezek a tényezők adják az akusztikus 
élvezeteket.
 A Freetime Mátra Rallye-n gyönyö-
rű eredményt értetek el. Meséljetek erről a 
hétvégéröl! Milyen volt a navigátor oldaláról 
nézve a verseny?
 – Egy nagyszerű versenyen vagyunk 
túl, ezzel az autóval ennél jobb eredményt 
ebben a mezőnyben nem lehetett volna el-
érni. Az abszolút értékelésben az 5. helyen 
végeztünk, a Lada kupában 18 célba érke-
ző között az 1. helyen értünk be és az S2-es 
kategóriát is megnyertük. Nekem a szuhai 
pálya teljesen új volt, még soha nem na-
vigáltam ott, nagyon kellett koncentrálni, 
mert egy pici hiba is végzetes lett volna. 
Nagyon élveztem. Volt olyan része a pályá-
nak, ahol 160-170-nel téptünk a szűk erdei 
úton a fák között. A Parádsasvár – Szuha 
szakasz már évtizedekkel ezelőtt is hírhedt 
szakaszként volt a köztudatban, a régi Salgó 
rallikon sokszor a legjobb versenyzőknek is 
gondot okozott.  Norbi nagyon jó ritmus-
ban autózott, nem hibázott, mindhárom-
szor szinte másodpercre azonos időt ment. 
A keresztesi szakasz sokkal könnyebb volt, 
az már szinte fejből megy mindkettőnknek. 

Megpróbáltuk a közönséget is szórakoztat-
ni, a visszajelzések alapján ez is sikerült.
 – Norbi! Neked hogy tetszett a verseny? 
Voltak necces helyzetek, vagy simán ment 
minden?
– Gyakorlatilag minden rendben volt, 
egy-két alkalommal azonban veszélyben 
voltak a pálya szélén a termoszok és a kis-
székek, de szerencsére megoldottuk ezeket 
a helyzeteket is. Az autó tökéletes volt, a 
navigátor szintén, és én is teljesen rá vol-
tam hangolódva a versenyre. Egy apró mű-
szaki hiba bosszantott minket az utolsó 
szakaszon, amikor is az átbeszélő elektroni-
ka megadta magát. Pierre innentől kezdve 
kézzel-lábbal mutogatta a kanyarokat, de 
így is értettük egymást, tökéletesen abszol-
váltuk a pályát! A komolyabb műszaki gon-
dokat végre sikerült otthon felejteni és így 
felszabadultan tudtunk versenyezni, ami az 
eredményen meg is látszik. 
 – Vannak támogatói a csapatnak? Kik 
segítenek a felkészülésben?
 – Saját anyagi forrásból verseny-
zünk, jelenleg nincs támogatónk. Dolgo-
zunk azon, hogy a jövő évre megteremtsük a 
pénzügyi hátteret egy teljes szezonra. Ehhez 
szponzorokra lenne szükségünk, őket pe-
dig nehéz megtalálni. Bízunk benne, hogy a 
M.I.S.E. egyre nagyobb és sikeresebb csapat 
lesz, sok versenyzővel és szurkolóval. Itt ra-
gadnánk meg az alkalmat, hogy megköszön-
jük a szervizesek munkáját és a sok szurkoló 
bíztatását, mert ez a szép eredmény nélkülük 
nem valósulhatott volna meg.

Bibók Zsombor

XXII. Palóc Karate Edzőtábor
 Augusztus közepén immáron 22 . alkalommal rendezték meg 
Jászárokszálláson a Palóc Karate Szövetség nyári edzőtáborát. Az 
edzőtábor vezetői ezúttal is Lőrik Csaba 4.danos mester PKSZ 
technikai vezetője és Józsa Barnabás 3.danos mester PKSZ elnöke 
voltak. 65 fő részvételével  került megrendezésre amelyek között 8 
fő Németországból( TSV Grasbrunn-Neukeferloh és TSV Poing 
csapatából) érkezett és itt volt régi ismerős Talpai József 4.danos 
mester aki évek óta külhonban tanítja a karatekákat. Az edzéseket 
nem csak a két Palóc mester, hanem Talpai mester és Németor-
szágból Martin Köstler 2. danos mesterek tartották.
  A csütörtöki napon délelőtt edzést tartott Krepsz János 6. 
danos mester a Magyar JKA Karate szövetség elnöke és főinstruk-
tora délután pedig Schvarcz Péter 4.danos mester a Magyar JKA 
karate szövetség szövetségi kapitánya.
Szombaton 16 fő tett sikeres övvizsgát :
 A tábor már felkészítő is volt az őszi versenyekre. Október 4.én  Sal-
gótarjánba rendezik meg a Danók Péter emlékversenyt amely a lassan 4 
éve elhunyt PKSZ elnök tiszteletére és emlékére lesz megrendezve .

 Augusztus 17.-én került megrendezésre Mátrakeresztes - Mátraszentimre illetve 
Parádsasvár - Szuha gyorsasági szakaszokon a Freetime Mátra Rally, így ismét Pásztó 
környékén köszönthettük az autósport szerelmeseit. A Magyar Autósport Szövetség 
által kiírt Amatőr Rally Kupa egyik állomásaként megrendezett megmérettetésre az 
ország számos pontjáról érkeztek nevezések. A pásztói versenyzők hírnevét öregbí-
tette az Alapi Norbert – Csépe Pierre kettős, akik 48-as rajtszámmal indultak a fu-
tamon egy Lada 2107-es versenyautóval. Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy a 
fiúk fantasztikus eredménnyel fejezték be a hat gyorsasági szakaszt, hiszen a legjobb 
ladásnak odaítélt serleget, illetve a kategória első helyéért járó díjat is bezsebelték.

Autósport-Freetime Mátra Rallye

Lada-Kupa győzelem a Mátrában

A Pásztó Hírlap újságíró „tanoncokat” keres 

oktatással és publikálási lehetőséggel


