
Kistérségi összefogás a művészetért 

Öt önkormányzat összefogásával és 374 közremûködõvel valósult
meg a Múzsa Kistérségi Mûvészeti Fesztivál. A Pásztót és a környé-
ket szó szerint megmozgató rendezvénysorozatról a 4-5. oldalon ta-
lálnak írást és további képeket.                             FOTÓ: HERBST RUDOLF

Közmeghallgatás
A városi tévében az érdeklõ-

dõk már nyomon követhették,
hogy mi történt az ez évi pász-
tói közmeghallgatáson. Sze-
rény részletek a 2. oldalon.

Költségvetés
Készül a város ez évi költ-

ségvetése: a gazdasági helyzet
változatlanul rossz, a lehetõ-
ségek szûkülnek… További
információink a 3. oldalon.

Kultúránk napja
Szokás szerint ez évben is

január 22-én ünnepeltük a
Magyar Kultúra Napját. Sisák
Imre polgármester ünnepi be-
szédét a 10. oldalon találják.

Aranylábú focisták
Holtversenyben az elsõ he-

lyen áll a bajnokságban a Pász-
tó LC csapata: ilyen kedvezõ
esély már egy évtizede nem
volt! Írásunk a 12. oldalon.

Kiegészítő támogatás
a városrehabilitációra

Támogatási szerzõdést
kötött Pásztó önkormány-
zata és a Belügyminisztéri-
um a kistérségi központ
városrehabilitációjára, a be-
ruházás költségeinek kiegé-
szítésére. Az önkormány-
zat, mint kedvezményezett
az elmúlt évben 11 millió
677 ezer forintot kapott erre
a célra, idén pedig 14 millió
917 ezer forint ezen támo-
gatás összege. A két évi tá-
mogatás így összesen 26
millió 594 ezer forint.

Baleset a főúton
Február 7-én reggel halálos

baleset történt a 21-es számú
fõúton, Pásztó külterületi sza-
kaszán - írja a Nógrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság közle-
ménye. Egy Hatvan felé tartó
nyergesvontató elgázolt egy 65
éves mátraszõlõsi férfit, aki a
helyszínen életét vesztette.

AAJJÁÁNNLLÓÓ

Megteltek Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepén, február 2-
án a pásztói Szent Lõrinc plébániatemplom padsorai, a város is-
koláiban tanuló hittanos diákok is eljöttek a reggeli szentmisére.
A szertartás gyertyaszenteléssel kezdõdött azt jelképezve, hogy
az isteni fény eltölti az embert is.                                   FOTÓ: F. Z.

Elkészült a gabion támfal
Mátrakeresztes városrészben

befejezõdött a Kövicses-patak
jobb parti partfalomlásának és
bal parti kimosódásának helyre-
állítása a Kékesi úti 50-52., vala-
mint a 72. számú telkek mögött.
A vis maior támogatással meg-
valósuló beruházásokra az ön-
kormányzat 2010. november 29-
én kötött vállalkozási szerzõ-
dést. A befejezési ha-
táridõ mindkét kivi-
telezésnél 2011. má-
jus 31-e volt. A vállal-
kozó a néha mínusz
15-17 Celsius-fokos
hõmérséklet ellenére
is folyamatosan vé-
gezte a gabionfal épí-
tését. Ennek eredmé-
nyeként a Kékesi u.
72. számú ingatlan-

nál a vállalt feladatot 2011. janu-
ár 11-re, az 50–52. számú ingat-
lanoknál pedig február 8-ra be-
fejezte. A mûszaki átadás-átvé-
tel megtörtént. A gyors kivitele-
zésnek köszönhetõen az érin-
tett területen megszûnt a part-
falomlás veszélye, a lakosság
nyugodtabban várhatja a tava-
szi esõzéseket.



Tisztelt Pásztói Állampolgárok!
Tisztelt Cégvezetõk!

Bizonyára tudnak arról, hogy a városi ön-
kormányzat 2011. évi költségvetésének hiá-
nya a költségvetési koncepció számításai
szerint meghaladta a 600 millió forintot. Ez
összegszerûen is és arányaiban is rendkí-
vül sok - még kimondani is sok. Az Önkor-
mányzat közel 60 millió Ft hitelkamatot
kénytelen fizetni évente.

Mit lehet ez ellen tenni?
KÉRJÜK, HOGY AKINEK IPARÛZÉSI 

ADÓ, GÉPJÁRMÛADÓ, ÉPÍTMÉNYADÓ, 
TALAJTERHELÉSI DÍJ HÁTRALÉKA VAN, 

AZT FIZESSE BE. 
2012-ben vissza kell fizetni a szennyvíz-

csatorna beruházáshoz felvett hitel elsõ rész-
letét 255 millió Ft tõkét és 23 millió Ft kama-
tot. A 2100 érdekelt családból több mint 350
családnak van több-kevesebb lemaradása,
így a hátralékosok elveszítik a 30%-os állami
támogatást. A hitel visszafizetésének, csak
akkor lesz meg a fedezete, ha minden érde-
kelt ingatlantulajdonos határidõben eleget
tesz fizetési kötelezettségének.

KÉRJÜK FIZESSÉK BE ESEDÉKES
LAKÁSTAKARÉK PÉNZTÁRI 

TÖRLESZTÕ RÉSZLETEIKET.
Többszöri felszólítás ellenére több ingat-

lantulajdonos a lehetõség ellenére nem kö-
tött rá a közcsatornára, nem tett eleget talaj-
terhelési díjjal kapcsolatos bevallási illetve
befizetési kötelezettségének.

Mit tehetnek Önök?
Akinek a fentiek közül bármilyen adó-

tartozása van, az hátralékát rendezze.
Mit ér el ezzel?
Nem emelkedik a fizetendõ késedelmi

kamat összege, a  befolyt bevétellel csök-
kenthetõ az  Önkormányzat hitele és annak
kamata. 

Mi történik ha nem lesz önkéntes jogköve-
tés és nem vallják be, nem fizetik be az adót?

Az Önkormányzat fel fogja tárni és be
fogja hajtani az adót. Ne várják meg ezt, fi-
zessék be önként tartozásaikat, ezzel törvé-
nyi kötelezettségeiket teljesítik az önkor-
mányzati feladatok ellátása érdekében.

Tisztelettel:
Pásztó Város Adóhatósága
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Közmeghallgatás – Nehéz gazdasági helyzetben
Január 27-én tartotta ez évi

közmeghallgatását Pásztó képvi-
selõ-testülete. A lakosságot és a
hivatalból jelenlévõket Sisák Im-
re polgármester köszöntötte
majd elmondta, hogy a törvény
szerint évente legalább egy alka-
lommal az önkormányzatok kö-
telesek közmeghallgatást tartani.

Év elején, amikor a költségve-
tés vitája zajlik, különösen fon-
tos, hogy a városvezetõk is tájé-
kozódjanak a lakosságot érintõ
fõbb kérdésekrõl. Szólt ezután a
város anyagi helyzetérõl, arról,
hogy a gazdasági válság miatt
sok fájdalmas döntést kellett
meghozni: a központi támogatá-
sok csökkenése a várost is évek
óta rosszul érinti. Az elmúlt év-
ben a vállalkozások is 339 millió
helyett csak 326 millió forint he-
lyi adót fizettek be, ez várhatóan
tovább apad. Ez évben a szemé-
lyi jövedelemadó kiegészítés és a
normatív támogatás 10,2 millió
forinttal csökken.

A foglalkoztatás nehézségei-
rõl elmondta, hogy míg 2010.
december 31-ig 233 fõt foglal-
koztatott a város közmunkás-
ként, nyolcórás munkaidõben,
addig idén a források apadása
miatt legfeljebb 90 ember kap-
hat így állást  – négy órában. Ez
évben az oktatási intézmények
esetében további elvonások ke-
letkeznek: ez meghaladja a 14
millió forintot ez évben.

Sisák Imre ezután a város fon-
tosabb fejlesztéseirõl számolt
be: megkezdõdött a városreha-
bilitációs beruházás, megtörtént
a járóbeteg szakellátó intézmény
átadása, a Hunyadi utca építése,

pellettel mûködõ kazánt kapott
az óvoda. Az általános iskolában
támogatással 30 milliós informa-
tikai fejlesztés valósul meg, a Te-
leki László Városi Könyvtárban
három project valósult meg, 20

milliós beruházással. A mûvelõ-
dési házban 37 milliós fejlesztési
program zajlik.

– Az önhibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetû önkormányzatok
támogatására eddig évente átla-
gosan ötmilliárd, idén viszont
több mint 31 milliárd forintot
különített el a kormány - mond-
ta Sisák Imre. – Ez azt jelzi, hogy
várhatóan sok önkormányzat
kerül bajba az idén.

A város helyzetét érintõ tájé-
koztató után a hozzászólások
következtek. Szó esett a
hasznosi víztározó felett meg-
építendõ, a város biztonságát
szolgáló záportározó megépíté-
sének szükségességérõl. Erre,

amint a polgármester kifejtette, a
Heves megye területére esõ hely-
szín és a védett terület miatt az
engedélyeztetés számos nehéz-
ségén túl még vagy 200 millió
forint is kellene. Kérdés hang-

zott el a város polgármesterének
javadalmazását illetõen, illetve
felvetés, hogy a mátraverebélyi
testület tagjaihoz hasonlóan
mondjanak le a tiszteletdíjukról
a pásztóiak is. Sisák Imre vála-
szában elmondta, hogy 2002 óta
nem változott a jövedelme. (A
késõbbiekben azt is kifejtette,
hogy adakozni sosem a város,
hanem a saját pénzébõl szo-
kott.)

Dömsödi Gábor elsõ hozzászó-
lásában a város eladósodásának
veszélyére hívta fel a figyelmet,
ami szerinte 1,3 milliárd forint
lesz 2019-re. Szólt a munkahelyte-
remtésrõl is, ami kizárólag a város
vonzóvá tételével képzelhetõ el.

Késõbb – személyeskedések-
tõl sem mentes, írásban nehe-
zen visszaadható stílusú – part-
talan viták következtek. Akit
esetleg a részletek érdekelnek, a
Pásztói Városi Televízió mûsora

alapján alkothat képet az el-
hangzottakról.

A teljesség igénye nélkül szó
esett a szeméttelep rehabilitá-
ciója körüli telekvásárlás kér-
déseirõl és arról, hogy az óvo-
dai kazánberuházás ügye bíró-
ság elé kerül. Illés Rudolf a
Pásztói Szabadidõ Sportegye-
sület életérõl és pályázatairól
adott tájékoztatást. Mészáros
Sándor kifejtette, hogy a város
láthatóan fejlõdik, a további
elõrelépést pedig a kistérség, a
gazdasági élet képviselõi és a
civil egyesületek együttmûkö-
désével, ötleteik összegyûjtésé-
vel lehetséges. 

F. Z.

FELHÍVÁS

Dömsödi Gábor egyik hozzászólása
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Költségvetés: romló feltételek között

Errõl az ÉRV Zrt-vel sikerült is
megegyezni, a cég teljesíti is ezt a
biztonsági kérdést. Viszont a ter-
mészeti katasztrófák biztos elke-
rülése miatt mindenképpen szük-
ség lenne a Kövicses- és a Csörgõ-
patakon tervezett záportározók
megépítésére. A kérdés napiren-
den szerepel, de számos tényezõ
bonyolítja a megoldását. (További
részletek lapunk 2. oldalán, a köz-
meghallgatásról készült tudósí-
tásban is szerepelnek.)

A második napirendi pontként
tárgyalt a testület a költségvetés
tervezetérõl. Amint Sisák Imre el-
mondta: a magyarországi önkor-
mányzatok nehéz év elé néznek,
mivel az elõírásoknak megfelelõ-
en az államháztartási hiányt há-
rom százalék alatt kell tartani Ma-
gyarországon. Ezért a központi
források elapadóban vannak, a
2011-es költségvetés nagy veszte-
sei éppen az önkormányzatok. A
személyi jövedelemadóból befo-
lyó összegbõl idén csaknem 10
millió 297 ezer forinttal kap keve-
sebbet a város. A szociális és
gyermekvédelmi támogatások 8
millió 318 ezer forinttal csökken-
nek. A foglalkoztatás feltételei is
szigorodnak, így a közmunka-
programban való részvétel lehetõ-
ségei is romlottak.

– Figyelmet kell fordítani a he-
lyi adókra is, hiszen az elmúlt
évek tendenciája folytatódik, ta-
valy például több mint 15 millió
forinttal csökkentek az emiatt ki-
esõ bevételek – mondta a polgár-
mester.

Szólt ezután arról, hogy a kis-
térségi társulás néhány önkor-
mányzata 13 millió 099 ezer fo-
rint tartozást halmozott fel a köz-
oktatási intézmények vonatkozá-
sában. 

Az eredményes pályázatok kö-
zött említette a Margit Kórház
programját, ami már lezárult – itt

sikerült öt százalékos áfa-kom-
penzációt is igényelni. A város-
központ rehabilitációja folytató-
dik, júliusra az átadás-átvételnek
meg kell történnie. Az óvoda, az
általános iskola, a mûvelõdési ház,
a könyvtár számos pályázati nye-
remény segítségével fejlõdött az
utóbbi idõszakban. Ugyanakkor
gond, hogy az önkormányzatok
pályázati lehetõségei szûkösek.

Az óvoda fûtésproblémájáról
Sisák Imre elmondta, hogy az
ÁNTSZ hivatalos vizsgálata nem
állapított meg hiányosságot, a
gyermekek nevelése is biztosí-
tott. A fûtéskorszerûsítést végre-
hajtó céget pedig jogi úton szólí-
tották fel a kazánok problémájá-
nak a megoldására. 

Amint elhangzott: a város költ-
ségvetési hiánya 500 millió forin-

tig még kezelhetõ, arra azonban
nagyon vigyázni kell, hogy ezt ne
haladja meg.

Képviselõi hozzászólásokban
dr. Halász István a papír-írószer
beszerzések racionalizálására
hívta fel a figyelmet. Szó esett a
térfigyelõ kamerák mûködtetésé-
rõl, a Csohány-hagyaték széle-
sebb körben való megismerteté-
sérõl és arról, hogy a lakosság az
elmúlt évben 120 fõvel csökkent
Pásztón.

Édes Attila képviselõ a pénzügyi
és településfejlesztési bizottság ve-
zetõjeként elmondta, hogy a város
bevételei csökkentek, az intézmé-
nyek a végtelenségig lecsupaszított
feltételek mellett mûködnek, de a
bizottság javasolja a város költség-
vetésének elfogadását.

Volek György alpolgármester
véleménye szerint nagy munka
volt a költségvetés összeállítása,
ami reálisan mutatja be a város
helyzetét. Ma az ország önkor-
mányzatainak háromnegyede
hasonló gondokkal küszködik.
Az elõrelépés miatt összefogás
kellene, hiszen számolni kell az
inflációval, a kamatfeltételek és a
szociális helyzet romlásával. Az
ingatlanfenntartás költségei is
nõnek, az önkormányzat pedig
85 millió forint elmaradt adót
nem tud behajtani. A pásztói vál-
lalkozások közül 2010-ben 40
ment tönkre. A lehetõségek kö-
zött említette a város tulajdoná-
ban lévõ földterületek hasznosí-
tását.

A képviselõk a költségvetés vi-
tája után elfogadták a fiatal háza-
sok elsõ lakáshoz való jutásának
támogatására vonatkozó napi-
rendi pontot. Szó esett a város
életét érintõ apró-cseprõ, de per-
sze a lakosság életét befolyásoló
ügyekrõl – aszfalthiányosságok-
ról, esztétikai problémákról, köz-
világításról – is. 

A költségvetést az önkormány-
zatoknak február 15-ig kell elfo-
gadniuk.

Még január végén megtárgyalta az ez évi költségvetési rendelet-
tervezetét a város képviselõ-testülete. Sisák Imre polgármester
legelõször egy idõszerû kérdést vetett fel: így, tél végén, amikor a
hó elolvad a Mátrában, igen fontos kérdés a hasznosi víztározó
szintjének 10,50 méter alatt való tartása. 

Sisák Imre polgármester

OLCSÓ SZÉN AKCIÓ!
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. olcsó lignit szenet árul a rászorult

háztartások részére.
A szén ára 1100,-Ft/q, azaz ezerszáz forint mázsánként. Az árban benne foglaltatik az áru

mérése, kocsira pakolása. A vevõnek a szén árát és a házhozszállítást kell fedeznie.
Az akció 2011. március 31-ig tart, õsszel pedig folytatódik!
Érdeklõdni a 06-32/460-189-es telefonszámon lehet.

Belügyminisztériumi
segítség a városnak

Dr. Pintér Sándor belügymi-
niszter elfogadta Pásztó város
központi költségvetési támoga-
tás iránti igényét, amit a „mû-
ködésképtelen helyi önkor-
mányzatok egyéb támogatása”
jogcímen igényelt a város – áll a
tárca levelében, amit még a
múlt év végén kapott meg a pol-
gármesteri hivatal. A döntésnek
megfelelõen a pásztói önkor-
mányzat költségvetési számlá-
jára 10 millió forint vissza nem
térítendõ támogatást utalnak át,
soron kívül. A támogatási ösz-
szeget ez év végéig a mûködési
forráshiány csökkentésére for-
díthatja az önkormányzat.

Kedves Olvasók!
Faragó Zoltán len-

nék, újságíró, termé-
szetfotós, néhány
könyv szerzõje, feb-
ruár 1-tõl a Pásztói
Hírlap kiadója és fe-
lelõs szerkesztõje.
Aki az errõl döntést hozó testületi
ülésen megtisztelt a szavazatával,
annak köszönöm, aki nem, an-
nak bizonyítani szeretném, hogy
a lehetõségekhez és tudásomhoz
mérten a legjobb lapot készítem, a
város lakóinak széleskörû és tisz-
tességes tájékoztatására!

Bizonyára ritkán nézi meg az
átlagos olvasó a lap fejlécét, de ott
bizony szerepel, hogy immár
XXII. évfolyamába lépett a Pásztói
Hírlap. Alapításakor nem volt
még Internet, gyermekcipõben ti-
pegtek a városi televíziók, a helyi
rádióadókról legfeljebb hallottunk
– úgyhogy akár még havi egy al-
kalommal is lehetett újdonságok-
kal szolgálni. Ehhez képest mesz-
szire szaladt a világ, így szerkesz-
tõként sokkal inkább egy maga-
zin jellegû lapot szeretnék készíte-
ni, az újdonságokat, azonnali
megjelenést kívánó információ-
kat, a figyelemfelhívó írásokat pe-
dig a www.dhkm.hu címû portá-
lon sokkal gyorsabban és bármi-
kor megtalálják az érdeklõdõk.

Kérem – és várom – a további
munkához szíves segítségüket, in-
formációikat, ötleteiket, kellõkép-
pen rövid, 1500 karakternél vagy
egy írott oldalnál nem hosszabb le-
veleiket. Biztos vagyok benne,
hogy együttmûködve olyan lapot
készíthetünk, amit szívesen for-
gatnak a pásztóiak - akár egy hó-
napig is!
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Kistérségi összefogás a művészetért

A Múzsa Kistérségi Összmû-
vészeti Fesztivál évenkénti meg-
rendezésével a mûvészeti találko-
zók, versenyek régen jól mûködõ
hagyományát szeretnék felelevení-
teni. Ezeken valamennyi korosz-
tály és minden mûvészeti ág kép-
viselõi lehetõséget kapnak a be-
mutatkozásra, tehetségük bizonyí-
tására. Emellett szakértõ zsûritõl

kapnak segítséget ahhoz, hogy
szakmailag továbbfejlõdhessenek,
megismerhetik egymás munkáját,
szakmai és emberi kapcsolatokat
építhetnek. A résztvevõ csopor-
tok, elõadók és a közönség is iden-
titást erõsítõ, kulturális és közössé-
gi élményekhez jut.

A különbözõ kategóriák ver-
senyzõi számára elõdöntõket

szerveztek a pásztói kistérség te-
lepülésein.

Január 8-án Jobbágyiban vers,
mese-és prózamondás-színját-
szás, január 15-én Csécsén éne-
kelt és hangszeres zene, január
16-án Héhalomban képzõmûvé-
szet, január 22-én Palotáson mo-
dern és néptánc kategóriában
léptek közönség elé az elõadók
és az alkotók. Héhalomban a
gyerekeket képzõmûvészeti fog-
lalkozás is várta.

Öt helyszín, 71 produkció, 150 képzõmûvészeti alkotás, 374 köz-
remûködõ, több száz érdeklõdõ. Ez az impozáns leltára  a Múzsa
Kistérségi Mûvészeti Fesztiválnak, melyet a pásztói Mûvelõdési
Központ és a Kistérségi Közkincs Kerekasztal rendezett 2011 ja-
nuárjában a pásztói kistérségben a Nemzeti Kulturális Alap, Job-
bágyi, Csécse, Héhalom, Palotás és Pásztó önkormányzatának,
civil szervezeteinek és kulturális intézményeinek összefogásá-
val, illetve támogatásával.



Minden helyszínen szakér-
tõkbõl álló zsûri adott tanácsot
az alkotók, szólisták és csopor-
tok további munkájához.

A legjobb alkotások és pro-
dukciók bemutatására gálamû-
sorra került a sor Pásztón, janu-
ár 29-én. A gála díszvendége
Koncz Gábor, a Nemzeti Kulturá-
lis Alap Közmûvelõdési Szakmai
kollégiumának elnöke volt, aki a
színvonalas programot látva fel-
ajánlotta a pásztói kistérségnek,
hogy ez év júniusában a Magyar
Kultúra Alapítvány várbeli szék-
házában mutatkozzon be, egy
egész napos szakmai és kulturá-
lis programmal.

A gála fellépõi voltak vers-és
prózamondás kategóriában:
Váradi Valentina, Józsa Benjá-
min, Kaspár Árpád, Fülöp Adri-
án, Bóna Lászlóné és Szûcsné
Pál Marianna. Az énekelt és
hangszeres zene kategória leg-
jobb elõadói: Nagy Hanna, a Pa-

csirta Kamaraegyüttes, a Lassú
ESZTAM Népzenei Együttes,
Ludányi Noémi, a Kéknefelejcs
Népdalkör, a Szurdokpüspöki
Hagyományõrzõ Együttes és
Geletei Rebeka.

Modern és néptánc kategóriá-
ban szurdokpüspökibõl a  Szél-
lelbélelt Tánccsoport, Palotásról
a Kiskenderike Néptánccsoport,

Tarról a Kontyvirág Táncegyüt-
tes és a pásztói Muzsla Néptánc-
együttes jutott tovább a gálára.

Képzõmûvészeti kategóriá-
ban három felnõtt alkotó ka-
pott díjat: Héhalom Önkor-
mányzatának díját Oláh Nor-
bert kapta, a Magyar Mûvelõdé-
si Intézet Képzõmûvészeti Lek-
torátusának díjait pedig ifj.
Stadler Árpád és Vincze József.
Tizenkét gyermekkorú alkotót
díjazott a zsûri: Antal Sára,
Berkes Fanni, Éliás Alexandra,
Kelemen Gréta, Lõrinc Bence,
Maczkó László, Molnár Brigit-
ta, Sinoros-Szabó Virág, Szabó
Rita Rebeka, Troll Eliza, Varga
Adél és Varga Virág részesült
elismerésben.

Köszönet illeti a helyi támoga-
tókat a pásztói gála közremûkö-
dõinek megvendégelésében: a
Sodexo Magyarország Kft, az Al-
Rabló Étterem, a Széles Pékség,
a Pásztói Margit Kórház, Pásztó
Város Óvodája, Mészáros Sán-
dor, a hasznosi Kanyó Lászlóné
és Prezenszki Józsefné is segített
ebben.

A teltházas elõdöntõk és a gála
szervezõi a színvonalas produk-
ciók és pozitív visszajelzés alap-
ján már benyújtották pályázatu-
kat a II. Múzsa Mûvészeti Feszti-
vál megrendezésére, melyre ter-
veik szerint 2011.október-novem-
berében kerülne sor, immár hat
helyszínen és hat kategóriában.

Fotó: Herbst Rudolf
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!
Polgárõr Egyesületünk az élhetõbb, biztonságosabb városért

tevékenykedik. Munkánkhoz Ön is hozzájárulhat adója egy
százalékának felajánlásával. 

Rendelkezzen SZJA 1%-áról a Pásztói Polgárõrség részére!
Önnek nem számít, úgyis levonják!
Nekünk sokat jelent!

Kedvezményezett neve:
Pásztói Polgárõrség

adószáma: 186386791-12
Köszönjük!

Vendégségben
a Cserhát túloldalán

Negyven éves a magyarnán-
dori nyugdíjas csoport! Hogy
készültünk, hogy örültünk, a
nándori útnak! Mivel ez még de-
cember 11-én volt, kaptunk egy
nagy hózáport, ami igen elszo-
morított minket. „Na, de most
Uram Jézus, légy’ velünk!” –
mondogattuk. Nagy szeren-
csénk volt a buszvezetõnkkel,
szépen, megfontoltan közleke-
dett és átszállított bennünket a
Cserhát-hegységen keresztül
Magyarnándorba.

Megérkeztünk az iskola nagy-
termébe és az ajtóban már Mar-
gitka nagy szeretettel fogadott
bennünket. Bekísértek egy osz-
tályterembe, ahol sokféle süte-
ménnyel, itallal, üdítõvel, kávé-
val vártak a klubtársak. Szép ru-
hájukba fölöltözve öröm volt
nézni õket!

Megnyitó beszédében a cso-
portvezetõ Margitka elmesélte
negyven év történetét, szépen
kiszínezve azzal, hogy kivel, mi
történt.

Vendégként érkezett egy szép
hangú csoporttárs, aki azzal le-
pett meg bennünket, hogy el-
énekelte a Keresztapa címû film
„Gyöngéden ölelj át” címû, világ-
slágerré vált dalát. Ezután a férje
szép magyar nótát énekelt, majd
verset is hallgattunk, profi elõ-
adásban.

Ezután Bercel asszonycso-
portja lépett fel: olyan szép a
hangjuk, mint a ruhájuk! A
pásztói Miklós bácsi egy szép
karácsonyi verset szavalt nagy
sikerrel és örült, hogy 85 éves
korára mikrofon került a kezé-
be!

A pásztói klub nõi kórusa kö-
vetkezett ezután, most kaptak
szép, új ruhát: tengerészkék
hosszú szoknyát, fehér blúzt és
kék sálat. A lámpaláztól most is

piros lett az arcuk. Fellépett ve-
lük Lõrinc is, akinek szép, tö-
mör, erõs tenor hangja van.

A vacsora gombapörkölt volt
tésztával és nagyon ízlett! Éljen
a szakácsnõ!

Közben filmvetítés volt, kará-
csonyi történeteket láttunk. A
szervezõk mind körülöttünk sü-
rögtek, hogy semmiben ne le-
gyen hiányunk. Itt tanultam
meg azt, hogyan lehet két szép,
derék tortából jóllakatni kétszáz
embert!  Úgy jártak vele, mint
Krisztus urunk az öt árpake-
nyérrel: minél többet kiosztot-
tak belõle, annál több lett!

El ne felejtsem: volt ott egy ki-
csi lányka, aki rengeteget dolgo-
zott 11 éves létére, mosogatott,
odafigyelt, hogy mindenkinek
tele legyen a pohara, fõzte a ká-
vét, kínálta a süteményt, órákon
át, fáradhatatlanul. Már nem fé-
lek, örülök, hogy ilyen fiatalokat
tudunk nevelni, lesz dolgos kéz
szép országunkban!

Azután eljött a búcsú ideje is,
azaz elõtte még táncoltunk egy
jó órát. Este hatkor indultunk
haza, Margitka búcsúztatott
minket a kapuban. Kinn válto-
zatlanul esett a hó, úgyhogy a
sofõrünk, aki „csuda jó fej”
volt, Balassagyarmaton és
Szécsényen keresztül hozott
haza minket Pásztóra. Itt min-
denkit a lakása közelében tett
le, nehogy elcsússzunk a ha-
von. Köszönet neki, mert 40-50
emberrel a buszon, nap mint
nap járja az országutakat, így
munkája egész embert és ép
lelket kíván!

Estére mindenki szerencsésen
hazaért abban a kellemes tudat-
ban, hogy megint volt egy szép
napunk.

Hárskuti Istvánné
Õszirózsa klub

SZÉPIRODALMI PÁLYÁZAT
A pásztói ATHÉNÉ ALKOTÓKÖR, a Kortárs Mûvészek Közhasznú Szervezete,

irodalmi pályázatot hirdet Nógrád-megye öntevékeny irodalmárai részére.

Az ATHÉNÉ IRODALMI-DÍJ
olyan írásmûvek elismerésére szolgál, amelyek a helyi magyar kultúrát gazdagítják. 

Külön hangsúlyt helyez a magyarság nyelvi kultúrájának ápolására, a szép magyar beszédre.
A pályázat témája:

HOGYAN LÁTOM ÉLETÜNKET?
Ajánlott témakörök:

veszélyeztetettség a családban; az alkohol romboló hatása; kilábalás a szenvedélybetegségbõl; 
erõszak a családban; erõszak az iskolában; kiút a szegénységbõl; bátorság és önismeret;

segítõink az angyalok; szép életrõl álmodom.

A pályázatot mûfaji megkötés nélkül, j e l i g é s beküldéssel, két korcsoportban hirdetjük meg: 
fiataloknak 18 éves korig, és felnõttek részére. Minden pályázó két alkotással pályázhat, legfeljebb 

három, A/4 oldalnyi írással, 12-es betûméretben.
Díjazás: I. korcsoport   I. díj 10, II. díj 7, III. díj 5 ezer forint,

II. korcsoport   I. díj 12, II. díj 8, III. díj 5 ezer forint.
Beküldés módja: postai úton, ajánlott levélben.

A borítékra írják rá: ATHÉNÉ IRODALMI PÁLYÁZAT, valamint a  j e l i g é t !

A jelige feloldására szolgáló adataikat – név, cím, születési idõ, elérhetõség – külön,
lezárt kis borítékban helyezzék a beküldött anyagba.

Beküldési határidõ: 2011. augusztus 19.
Beküldés helye: Teleki László Városi Könyvtár,

3100 Pásztó, Nagymezõ út 3.

Eredményhirdetés és a pályázat értékelése:
2011. szeptember 15-én, az Alkotókör születésnapi rendezvényén.
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Régi kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában
TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0426

Előzmények
Úgy kezdõdött, hogy 2002-ben Lenkey-

Simon Mária igazgatóként pályázatírói tan-
folyamra küldött. Miért mentem szívesen?
Mert úgy gondoltam, nem csak az intéz-
ményben, hanem a civil életben, sõt a ma-
gánéletben, vállalkozóként is jól hasznosít-
hatóak az ott megszerzett ismeretek. Az
eredmény: 30-150 ezer forint nagyságrendû
nyertes pályázatok a munkahelyen, vala-
mint a civil szférában!

Változások
2009. novemberben – akkor már a Gárdo-

nyi Géza Tagintézmény alsós igazgatóhelyet-
teseként – internetes értesítésnek köszönhe-
tõen – felfigyeltem egy, a pedagógusok to-
vábbképzését segítõ uniós pályázati kiírásra.
Édes Attila igazgató úr biztatására részt vet-
tem 2009. november 22-én egy, a fõvárosban
szervezett országos pályázati tájékoztatón,
ahol részletesen ismertették a feltételeket, de
felhívták a figyelmet az uniós pályázatkészí-
tés nehézségeire, buktatóira is. Nem sikerült
elijeszteni a pályázat elkészítésétõl!

Hihetetlen lehetõségek sorát láttam ben-
ne: olyan mértékû anyagi forráshoz jutha-
tunk, amirõl eddig álmodni sem mertünk.
(Maximum16 millió forint);

– Négy kolléga számára négy féléven ke-
resztül a képzéshez kapcsolódó költségeket
biztosítja (jelentkezési, úti-, étkezési- és
szállásköltséget, a jegyzetvásárlás kiadásait,
tandíjat;

– A képzéseket vállaló kollégák részére tel-
jes fizetés mellett 50%-os munkaidõ kedvez-
ményt biztosít az eredményes tanulás érde-
kében;

– A képzésben résztvevõ kollégák munka-
bérének 50 százaléka (járulékokkal együtt)
lehívható, szakszerû és állandó helyettesíté-
süket ebbõl a forrásból a képzés idejére a
projekt biztosítja;

– Hordozható személyi számítógépet vásá-
rolhatunk az iskola részére – maximum négy
darabot – amelyeket tartós egyéni használat-
ra a tanulás teljes idõtartamára igénybe vehet
a képzésben résztvevõ kolléga;

– Biztosítja a projekt teljes idejére a folya-
matos munka díjazásaként a projekt mene-
dzsernek és a pénzügyi asszisztensnek a cél-
prémiumát.

Viszonyítás: a korábbi nyertes pályázatok
az intézménynél, 2008-ban:

– Nógrád Megyei Közokt. Közalapítvány,
taneszköz beszerzése: 50 ezer forint;

– Nógrád Megyei Közokt. Közalapítvány,
területi szorobán verseny szervezése: 70
ezer forint;

– Nógrád Megyei Közokt. Közalapítvány,
szakmai elõadások szervezése: 60 ezer fo-
rint;

– Nógrád Megyei Közokt. Közalapítvány,
úszásoktatás támogatása: 150 ezer forint;

– Nógrád Megyei Közgyûlés, jótékonysági
bál támogatása: 30 ezer forint;

– Nógrád Megyei Közgyûlés, táborozás a
Balatonnál: 30 ezer forint.

Összesen 2008-ben:          390 ezer forint
2009-ben:
– Nógrád Megyei Közokt. Közalapítvány,

eszköz beszerzése, számítógépasztal: 60
ezer forint 

– Nemzeti Alapítvány Budapest, színház-
látogatás útiköltsége: 68 ezer forint

– Nógrád Megyei Közgyûlés, jótékonysági
bál támogatása: 15 ezer forint

Összesen 2009-ben: 153 ezer forint
2008-ban és 2009-ben mindösszesen:

543 ezer forint.

Elkezdődött…
TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0426 (16 mil-

lió forint forint)
– Nevelõtestület tájékoztatása a pályázati

lehetõségrõl kéthéten keresztül, mindhárom
telephelyen jól látható helyen közzétéve;

– Két kolléga jelentkezett a határidõ lejárta
elõtt, ketten késõbb;

– Miért csak ketten, illetve négyen? Talán
azért, mert a többiek nem hitték el a pályá-
zati anyag kínálta lehetõségeket!

– 2010 januárjában a fenntartó támogatá-
sáról biztosít, a képviselõ testület ezt határo-
zatban rögzíti;

– A pályázati anyaghoz szükséges adatok
begyûjtése (fenntartó, iskola, APEH, a kép-
zésekre jelentkezõ kollégák);

– Költségvetés elkészítése;
– A projekt benyújtása: 2010. január 28.
A hiánypótlásra 2010. április 26-án került

sor: az adatok pótlása, a rosszul értelmezett
dolgok javítása, a változások bedolgozása.

Innentõl a nyertes pályázatig eltelt idõ
alatt megtörtént a felsõfokú intézményekbe
történõ jelentkezés, a felvételi vizsga lezaj-
lott. Az érintettek vártak és reménykedtek…

Az eredmény
A projektet 2010. július 1-jén nyilvánítot-

ták nyertessé. Az elfogadott teljes költségve-
tés: 15 millió 994 ezer 604 forint! Ezt követ-
te a megkönnyebbülés és a munka folytatá-
sa „1000-rel”! Minden kezdet nehéz…

– A körülmények idõnkénti megváltozása
miatt jelenleg a hatodik változás bejelenté-
sünk elfogadását várjuk.

– A magyar felsõfokú oktatás labirintusai-
ban való eligazodás, a változásokhoz való al-
kalmazkodás.

– A tanulmányi-, munka- és megbízási
szerzõdések véglegesítése.

– Az IPESZ-szel (mint intézményünk
pénzügyi ellátó szervezetével) az eddiginél
is szorosabb napi kapcsolat kiépítése, fenn-
tartása, az adódó problémák rugalmas keze-
lése, megoldása.

Hol tartunk most?
– Augusztus 12-tõl a projekt elkülönített

számláján „lapul” 5 millió 598 ezer 111 forint
elõleg. Nagy lelkesedéssel elkezdte tanulmá-
nyait:

– Édes Attiláné (Mikó Zsuzsanna) a Buda-
pesti Corvinus Egyetem Társadalomtudomá-
nyi karán, Teljesítményértékelés és minõ-
ségfejlesztés szakon.

– Édes Attila a Budapesti Corvinus Egye-
tem Társadalomtudományi karán, Közokta-
tási vezetõ és pedagógus szakvizsga szakon.

– Fekete Csabáné Egerben, az Eszterházy
Károly Fõiskola levelezõ tagozatán angolta-
nár mester szakon.

– Márton Gabriella a 2010-2011-es tanév-
ben az ELTE Család-iskola együttmûködési
szaktanácsadó pedagógus szakon, a 2011-
2012-es tanévben pedig Módszertani szakta-
nácsadó a tehetséggondozásban szakon fog
tanulni.

– Közben folyamatosan begyûjtjük az iga-
zolásokat, számlákat, intézzük az utaláso-
kat, kifizetéseket.

– 2010. szeptember 1-jétõl a képzésben
résztvevõ négy kolléga bér- és járulékainak 50
százaléka terhére négy kolléga látja el a kép-
zések miatt ellátatlanul maradt tanórákat.

– 2010. szeptember 1-jétõl a képzésben
résztvevõ 4 kolléga bér- és járulékainak 50
szézaléka terhére az iskolában két új alkal-
mazott megbízotti jogviszonyban látja el a
szükséges mértékben a képzések miatt ellá-
tatlanul maradt iskolaotthoni teendõket. Így
még a munkahelyteremtés oltárán is fel tu-
dunk mutatni eredményeket!

Céljaink
– A projekt sikeres lezárása 2012. október

elsején.
Addig a folyamatos, pontos pénzügyi el-

számolás, a képzésben részt vevõ kollégák
esetén a vizsgakövetelmények sikeres telje-
sítése. A „tanulópénz” megfizetése után jó
példa felmutatása arra vonatkozóan, hogy
meg lehet csinálni, csak akarni és „tenni,
tenni kell!”

Köszönetnyilvánítás:
– A pályázatírásban résztvevõknek és a se-

gítõknek, Sándorné Sándor Zsuzsanna
pénzügyi asszisztensnek.

– A képzéseket felvállaló kollégáknak.
(Édes Attiláné, Fekete Csabáné, Márton Gab-
riella és Édes Attila.)

– A helyettesítést vállaló kollégáknak.
(Kövesiné Hidvégi Kinga, Brunda Tiborné,
Baloghné Kanyó Mária, Gócza Krisztina és
Szlobodnyikné Illés Anett.)

– A jogi-, szakmai- és pénzügyi nehézsé-
gek megoldásában segítõknek. (Ujvári
Ferencné iskolánk igazgatója, az iskola gaz-
dasági szakemberei, Bartus László osztály-
vezetõ, Sándor Károly aljegyzõ, Máté
Nándorné, az IPESZ vezetõje – az IPESZ
munkatársai)

– Pásztó Város Óvodája munkatársainak,
mint „SORSTÁRSAKNAK”.

– Pászti Andreának, az „élõ pályázati lexi-
kon” szerepének vállalásáért.

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
Gömbiczné Kanyó Beatrix

projektmenedzser
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TÁMOP – 3.1.5-09/A-2
Pedagógus képzések (pedagógus kultúra

korszerûsítése, pedagógusok új szerepben)
pályázat

A projekt címe: „Nyitnikék a megújulás
felé”, pedagógusok új szerepben Pásztó Vá-
ros Óvodájában. Elnyert támogatás 8 millió
855 ezer 934 forint.

Projekt megvalósítás célja:
– A nevelõmunka hatékonyságának, ered-

ményességének javítása, az  óvodapedagó-
gusok szakmai kompetenciáinak fejlesztésé-
vel, módszertani kultúra korszerûsítésével.

– Paradigmaváltással az új pedagógussze-
rep  formálódjon, akik módosított pedagógi-
ai programok hatékony, minõségi megvaló-
sítását garantálják.

A projekt költsége:
– Két pedagógus képzésének teljes finan-

szírozása, két év idõtartamban. (Tehetség-
fejlesztõ óvodapedagógus szakvizsga.)

– Képzésben résztvevõ pedagógusok 50
százalékos munkaidõ-kedvezményének ter-
hére, két részmunkaidõs óvodapedagógus
foglalkoztatása.

– A projekt megvalósításának kezdete:
2010. 05. 01.

– A projekt megvalósításának befejezése:
2012. 08. 31.

TÁMOP-3.4.4 /B/08/1 Országos Tehet-
ségsegítõ Hálózat kialakítása – Magyar Géni-
usz Integrált Tehetségsegítõ Program pályá-
zati felhívásra

Projekt címe: „Felelõs vagy a rózsádért– szé-
leskörû humán összefogás a tehetséges gyer-
mekek azonosítására  és a tehetséggondozásá-
ra Pásztón és kistérségében. A pályázat meg-
valósításához a konzorcium formát választot-
tuk, mert az összefogás az intézmények és a
civil szervezetek együttmûködését jelenti.

A konzorcium tagjai:
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája,

képviselõ: Sárik Jánosné;
Pásztó Város Önkormányzat Általános  Is-

kolája, képviselõ: Édes Attila;
Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelõ-

dési Központ, képviselõ: Antalné Prezenszki
Piroska;

Lépésrõl-lépésre Alapítvány, képviselõ:
Pászti Andrea;

Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapít-
vány, képviselõ: dr. Gajdics Gábor.

Projekt megvalósítás célja: Az érdeklõdõ
gyermekek, tanulók, fiatalok hatékony segít-
séget kapjanak tehetségük felismeréséhez és
kibontakoztatásához, minél teljesebb és sze-
mélyesebb információhoz jussanak a külön-
bözõ tehetséggondozó lehetõségekrõl.

– Külsõs szakemberek bevonásával, saját
szakemberek beiskolázásával egy olyan

szakember háttér, módszertani szolgáltatás
kiépítése, amely segít a nevelõ-oktató mun-
kába épített tehetséggondozás gyakorlati al-
kalmazásában, a tehetség-kibontakoztatás
hatékonyságának és után-követésének (óvo-
dától felnõtt korig) megvalósításában.

– Helyi és kistérségi hatókörû tehetség-
pont kialakítása, tehetségsegítõ hálózat ki-
építése, az országos hálózatba történõ be-
kapcsolódás.

– Társadalmi bázis létrehozása, amely ké-
pessé válhat magas színvonalú tehetségsegítõ
kezdeményezések, programok fejlesztésére.

Számítunk együttmûködésben a város in-
tézményeinek pedagógusaira, a szülõkre, a
fenntartóra, a kistérség intézményeinek pe-
dagógusaira, a kistérségi munkaszervezet
munkatársaira, civil szervezetekre, az IPESZ
munkatársaira. Szakmai vezetõ: Opolcsikné
Ludányi Éva.

Óvodai programok
Törvényi háttér: 126/2008.(XII.4.) OGY

határozat,
Nemzeti Tehetség Program, konzorciumi

tagok szakmai programja, Pásztó Óvodája.
– Kalandra fel! Címmel erdei tábor szerve-

zése, zöld óvodás környezeti játékok, mû-
helymunka (Percze Józsefné, Bátka
Józsefné)

– Múzeumi játékok az óvodában
(Opolcsikné Ludányi Éva)

– Kör, kör ki játszik kistérségi ovis találko-
zó a Mátraalján, megrendezése (Sulyokné
Tari Judit, Tóth Andrea táncpedagógus)

– Madarak és fák napja ünnepi projektzá-
ró, konzorciumi együttmûködéssel (konzor-
ciumi felelõsök)

– Tehetségfejlesztés-tehetséggondozás 30,
60 órás akkreditált továbbképzések, szak-
mai konferenciák 5 fõ óvodapedagógus
részvételével.

Pásztó Általános Iskolája – szakmai prog-
ramja

– Gárdonyi Géza Általános Iskolában kis-
térségi mesemondó verseny és területi
szorobán verseny szervezése, rendezése;

– Országos szorobán versenyre felkészü-
lés, részvétel;

– Tehetségek felismerése és azonosítása,
tehetséggondozó projektek kidolgozása cí-
mû akkreditált tanfolyamon hét fõ;

– Összevont iskola/ pedagógus részvétele;
– Országos konferencia a sikeres napközi-

ért címû rendezvényen három pedagógus
részvétele.

Programfelelõs: Gömbiczné Kanyó Beatrix.

Művelődési központ
A Teleki László Városi Könyvtár és Mûve-

lõdési Központ Géniusz plusz, stressz mí-

nusz címû programjával vesz részt a kon-
zorcium munkájában.

Négy csoport indul:
– „Váltsuk meg a világot” klub (beszélge-

tések és képek a világról és önmagunkról,
a véleményünket igényes vetítések formá-
jában közöljük a világgal az év végén) ve-
zeti: Bottyán Katalin etnográfus, képzõ-
mûvész.

– TÖK: azaz Találkozás Önmagunkkal
Klub: Önismereti és csapatépítõ tréning. Ve-
zeti: Kárpáti Mónika mûvelõdésszervezõ;

– Családi kincsvadászat: A palóc nagy-
család hagyományai. Interjúk, beszélgeté-
sek idõsekkel, hagyományõrzõkkel. Veze-
ti: Huberné Bognár Edit mûvelõdésszer-
vezõ.

– Roma tehetséggondozás. Vezeti:
Antalné Prezenszki Piroska mûvelõdésszer-
vezõ, igazgató.

Tehetségműhely
Lépésrõl lépésre a gyermekekért Alapít-

vány
– Komplex fejlesztõ programok a tehetség-

gondozás részterületein: intellektuális, mû-
vészeti, kézügyesség

– Három tehetségmûhely mûködtetése:
Csohány Galéria: mûvészeti; Oskolamester
háza: néprajz, kézügyesség; Természettudo-
mányi: intellektuális.

– Tehetségnap rendezése „Felelõs vagy a
rózsádért” címmel.

Programtervezet: 
– A konzorciumi tagok beszámolója a pro-

jekt eddigi megvalósulásáról;
– Elõadás meghívott vendéggel tehetség-

gondozás témában;
– Kiállítás megnyitó a Tehetségmûhelyek

munkáiból;
– Tehetségfesztivál meghívott pásztói és

kistérségi csoportok közremûködésével.
Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapít-

vány.
– Dózsa György Általános Iskolába tantár-

gyi tanulmányi versenyek meghirdetése,
szakkörök, táborok támogatása az iskola ta-
nulói számára. 600-650 tanuló méreti meg
magát, bontakoztatja ki tehetségét.

– XIX. Pásztói Regionális Néptáncfesztivál
megrendezése 2011. május 28-án. A fesztivá-
lon 15-20 tánccsoport, 350-400 fiatal kap be-
mutatkozási, fellépési lehetõséget.

– Együttmûködés a Ma a Holnapért Alapít-
vánnyal (Kisdózsa) Kistérségi Versmondó
Verseny lebonyolításában. Programfelelõs:
Pádárné Györki Marianna.

A pályázati projekt megvalósításának kez-
dete: 2010. 06. 01.

A pályázati projekt megvalósításának be-
fejezése: 2011. 05. 31.
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Tisztelgés a Magyar Kultúra Napján
Tisztelt Ünneplõ Közösség!

Kedves Barátaim!
Több mint két évtizede már, hogy január

22-én megünnepeljük a Magyar Kultúra Nap-
ját. Minden évben elmondjuk ilyenkor, hogy
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be
Nemzeti Imádságunk, a Himnusz végsõ tisz-
tázatát. Minden évben emlékezünk arra, hogy
egy Szatmár vármegyei kis faluban – ami az-
óta a trianoni határszélre szorult – „A magyar
nép zivataros századaiból” címmel elkészült a
nagy mû. Akkor még nem a Himnusz címet
adta neki a szerzõ, mert Kölcsey Ferenc egy
olyan korban élt, amikor jobb volt, ha az oszt-
rák császári cenzúrának nem szúr szemet
sem a költemény, sem az alkotó. Lehetetlen
nem észrevenni valamiféle párhuzamot a nap-
jaink belföldi és nemzetközi botrányokat ka-
varó, értetlenséget kiváltó médiatörvényével,
amirõl azonban egyelõre nincsen semmiféle
gyakorlati tapasztalat. Ne is ejtsünk róla több
szót, hiszen ünnepelni, nemzeti kultúránk
méltatására gyûltünk most össze, nem pedig
politizálni!

Emlékezzünk meg tehát a Himnusz alkotó-
járól, aki Istent kéri elsõ helyen Nemzeti Imád-
ságunkban, hogy hárítson el bút és bajt a ma-
gyarság feje fölül. Kárpát-medencei történel-
münk során már 1823-ra is nemzeti tragédiák
sokaságán volt túl a magyarság. Még a kis
Szatmárcseke történetében is azt találjuk,
hogy számtalanszor dúlt azon a tájon is a ta-
tár, a török, a labanc, pusztította a falut árvíz
és tûzvész, tizedelték a lakosságot a nagy jár-
ványok. Kicsiben tehát ugyanaz történt, mint
egész szegény Magyarországon! 

Kölcsey bizonyára jól ismerte az idõ tájt
már kilenc évszázados európai történel-
münket és az ez alatt bekövetkezett nem-
zeti sorscsapásokat, de a nemzet késõbbi
tragédiáit még csak nem is sejthette! 

Nem tudhatott az 1848–49-es esemé-
nyek soráról, a huszadik század rettene-
tes világháborúiról és az ezeket lezáró
békediktátumok gyalázatairól, a nemze-
ti egységet megtépázó, a szabadságjogo-
kat eltaposó, bosszúálló forradalmakról -
Magyarország történelmének valószínû-
leg legnehezebb, nemzetpusztító idõszakairól.

Emlékezzünk tehát a Himnusz elsõ soraira!
Ne feledjük el, hogy bûnösök vagyunk, hiszen
Isten elõtt aligha találni olyan embert, amelyik
NEM méltó a gyehenna tüzére. Viszont Ma-
gyarország és a mi népünk semmivel sem
jobb vagy rosszabb, mint a többi! Attól, hogy
valaki valamelyik nagyhatalom állampolgára,
avagy valamelyik csatlósának népéhez tarto-
zik, attól még ugyanúgy – ember.

Kölcsey Ferenc is az Istenbe vetett hittel ké-
ri és reméli a megváltást, hogy kerüljön ben-
nünket mindenféle sorscsapás, támadjon re-
ánk fegyverrel akár a gyûlölködõ szomszéd-
ság, vagy következzenek be a természeti ka-
tasztrófák, ha az Úr védõkarjait tartja felet-
tünk, nem történhet nagyobb baj. Nézzünk
azért egy kicsit a saját lelkünkbe: ha Isten ér-
tékrendje szerint élünk és cselekszünk, biz-
tos, hogy segítségére is számíthatunk! Hálát
adhatunk a Feljebbvalónak azért is, hogy a

fegyverek évtizedek óta hallgatnak a maradék
magyar földön. 

Baj persze így is van, hiszen a gazdaság ro-
mokban hever, a politikai magánérdekek a
maradékot is szétzilálják, mindenünnen csak
panasz hallatszik – éppen a béke, a fejlõdés
éveit veszítjük el. Igaz, nem mindenben tehe-
tünk a kialakult helyzetrõl, de bizony a ma-
gyar bûnök magyar bajokat okoznak!

Emlékezzünk a Himnusz történelmünket
idézõ soraira! Merítsünk erõt elõdeink jó pél-
dájából! Pár napja, január 18-án emlékeztek
meg a római katolikusok Árpád-házi Szent

Margit halálának 740. évfordulójáról. A király-
leány, aki 1242. január 27-én született a dalmá-
ciai Klissza várában, miközben az uralkodó
család az országot elpusztító mongolok elõl
menekült, szülei felajánlására életét áldozta Is-
tennek azért, hogy az ország megmaradjon.
Talán ma is élnek közöttünk olyanok, akik
személyes példájukkal, áldozatvállalásukkal,
Istenbe vetett hitükkel és bizalmukkal mun-
kálkodnak Magyarország felemelkedéséért. 

Az egyszerû emberek szerény, esetleg lené-
zett munkáját, mindennapi helytállását azonban
korunk társadalma és a média észre sem veszi! 

Viszont a társadalom erkölcsi értékítéletét
negatív irányba formáló, értelmes munkát
nem végzõ celebek és mûcelebek világa folyik
még a vízcsapból is, az ifjúság egyfajta példa-
képként elsõ helyen tájékozódhat errõl a mé-
diumokon keresztül.

Vessük csak össze ezt értéktelen semmitte-
vést és Szent Margit lemondásokkal teli életét!

Kultúránk megromlásának lehetõségét talál-
juk a sok rossz példában! A királyleány élet-
szentsége azt bizonyítja, hogy az egyik nagy
nemzeti tragédia, a tatárjárás után Magyaror-
szág újjáépült, megerõsödött, és virágzott egé-
szen addig, amíg a hatalmi széthúzás, a kiski-
rályok színrelépése, önzõ érdekeinek érvénye-
sítése tönkre nem tette.

Ma nem felégetett falvak és városok helyén
kell új életet teremtenünk, bár a földjeinket né-
hol felverte a gaz, máshol a belvíz és a termé-
szeti katasztrófák teremtenek nehéz helyze-
tet, de van remény! Azt azonban tudnunk kell:
ha senki nem akar áldozatot vállalni, gyerme-
ket nevelni, adót fizetni az ország érdekeiért és
dolgozni a saját boldogulásáért – vajon milyen
jövõ vár reánk? A fiatalok elõtt lebegõ számos
rossz példa bizonyul-e erõsebbnek, avagy a
józanságé? Mindenféle jó irányú változásban
az Istenbe vetett hit mellett döntõ szerepe van
a magyar kultúrának is! A túlzás nélkül évez-
redes hagyományok, a nagy magyar elõadó-
mûvészek és alkotók mûveinek ismerete is
hozzátartozik ehhez. A magasabb szintû, mé-
lyebb tudás pedig - hiszem és vallom - köze-
lebb hozza a nemzet, a megye, a város, a csa-
lád és a polgár felemelkedését! Bízom benne,
hogy erre ösztönöz minket a kereken 200 éve
született világhírû magyar zeneszerzõ Liszt
Ferenc és városunk egyik büszkesége az idén
110 éve született Rajeczky Benjamin ciszterci
szerzetes nemzetközi hírû zenetudós és gre-
gorian kutató példája is. 

Városunk az elmúlt évben is minden lehe-
tõséget kihasznált arra, hogy a kultúra hely-

beli értékeit támogassa és segítse, le-
gyen az a hivatásos vagy a mûkedvelõ
mûvészet bármely ága. Idén is mindent
megteszünk ezért, de bizony sok múlik
a pályázatokon és a mecénások áldozat-
vállalásán is. 

Ígérni csak azt tudom, hogy ami raj-
tunk és munkánkon múlik, azt nem ha-
nyagoljuk el! Erre talán a legjobb bizo-
nyíték, hogy hamarosan átadjuk a fel-
újított Csohány Kálmán Galériát és vég-
leges elhelyezést nyer a Gaál István-ha-
gyaték is. De megújul az idei esztendõ-

ben a ciszterci kolostor épülete, amelyet je-
lenleg a múzeum használ, s a kultúra másik
pásztói fellegvárának a mûvelõdési háznak a
környezet is. 

Tisztelt Ünneplõ Közösség!
Kedves Barátaim!

A 2008-as év a Biblia éve volt, s akkor azt
mondtam a Magyar Kultúra Napján rendezett
ünnepségünkön, hogy városunk elõrejutását,
egymás megértését, hitéletünk bõvülését a
Szentírás olvasása segítené a legjobban. Ez
évben, a családok évében azt kell monda-
nom, hogy nem változott az alapállás: olvas-
suk a Bibliát, hogy napról napra közöttünk le-
gyen az Úr és segítse minden lépésünket! Ké-
rem Isten áldását a „Magyar Kultúrára”, a je-
lenlévõ ünneplõkre, ahogyan Kölcsey Ferenc
is tette azt a Himnusz elsõ sorában!

Sisák Imre
polgármester

Sisák Imre polgármester ünnepi beszédét mondja
FOTÓ: TÓTH JÓZSEF
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Szent László teljesítménytúra 
a Cserhátban

A Pásztói Szabadidõ Sportegye-
sület Természetjáró és Természet-
védõ Szakosztálya február 5-én,
szombaton tizedik alkalommal ren-
dezte meg a Szent László 33, illetve
kilencedszer a Szent László 15 elne-
vezésû teljesítménytúrát a Cserhát-
ban. Összesen 358 fõ vett részt a
két túrán, közülük 151-en a hossz-
abb, 33 kilométeres távon indultak.
A két túra eleje közös volt, Tartól
Szentkúton át Nagybárkányig tar-
tott, a hosszabbra vállalkozók in-
nen a Garábi-nyerget és a Tepkét
érintve a pásztói Tittel Pál kollégi-
umban értek célba.

A szervezõk teáról, zsíros ke-
nyérrõl, édességrõl, a pásztói cél-
ban meleg ételrõl is gondoskodnak,
a résztvevõk kitûzõt és oklevelet
kapnak. A túra része volt az ez évre
kiírt Pásztó túrázója nevet viselõ
mozgalomnak. A részleteket követ-
kezõ lapszámunkban találják.

Hagyományőrző történelmi kirándulás
A Rákóczi Szövetség gárdonyis cso-

portjának szervezésében advent elsõ
hétvégéjén diákok, szülõk, nagyszülõk
és az egykori diákok népes csapatával
történelmi felfedezõ útra indultunk az
egykori császárvárosba, Bécsbe.

Hosszú utazásunk után elõször a vi-
lágörökség részeként is számon tartott
Schönbrunn reprezentációs termeit és
császári lakosztályait tekintettük meg. A
kastély díszudvarára már a délelõtti
órákban igazi ünnepi hangulatot vará-
zsoltak a finom illatú édességek, a rusz-
tikus karácsonyfadíszek, a nosztalgikus
játékok, és az iparmûvészeti kerámiák.

Rövid autóbuszos városnézésünk
után elindultunk Bécs óvárosába, a
Hofburgba. A hajdani vár számtalan ne-
vezetessége közül betértünk az Ágoston-
rendi templomba is, melynek egyik ká-
polnájában a császári ház elhunyt tagja-
inak szívét õrzik ezüst urnákban, majd a
kincstár megtekintése következett. A
csillogó európai és Habsburg koronázási

ékszerek mellett a kincseskamra gyûjte-
ményében felfedezhettük Bocskai István
rubintokkal és smaragdokkal díszített
aranykoronáját is, ami a fejedelem halá-
lát követõen egy napig sem volt Magyar-
országon. Kirándulásunk legizgalma-
sabb része a csaknem négyszáz éves
császári kripta felkeresése volt. A hatal-
mas földalatti sírkamrákban „találkoz-
tunk” a Habsburg-ház itt eltemetett 140
családtagjával, köztük 12 uralkodóval.

A nem mindennapi élményt követõen a
fõváros egyik kihagyhatatlan nevezetessé-
ge, a Stephansdom következett, amelybe a
látogatók hatalmas tömege miatt a bejutás

egy kicsit nehézkes
volt. A székesegy-
házban eltöltött meg-
hitt percek után a
gyönyörûen kivilágí-
tott sétálóutcán, a
Grabenen keresztül a
Városháza elé ér-
tünk, ahol a nap vé-
gén mindannyian be-
levetettük magunkat
a világhírû Wiener
Christkindlmarkt tu-
risták ezreitõl nyüzs-

gõ, adventi forgatagába.
Az esti órákban búcsút vettünk a káp-

rázatos fényárban úszó császárvárostól,
mely számos magyar történelmi ese-
mény emlékét õrzi. Nagyon szívesen ve-
szünk részt legközelebb is ilyen tartal-
mas kiránduláson!

Berkes Andrea  8/A - Kanyó Emese 7/A
a Rákóczi Szövetség gárdonyis csoportja

Asztalitenisz NB III.

Fájó hazai vereség
Az õszi szezont ötödik helyen zárt Pásztói AC

NB III-as asztalitenisz csapata. Legutóbbi bajnoki
találkozóján itthon, megyebeli rangadón fogadta a
balassagyarmatiak együttesét. Sajnos a csapat két
idõsebb versenyzõje ezúttal egyéniben nem tudott
mérkõzést nyerni, így az egyébként szoros talál-
kozót a hazaiak egy fájó vereséggel zárták. Pásztó
AC-Gúla Vasker Balassagyarmat 8-10. 

A Dudás Bertalan – Bencsik Imre páros nyert,
egyéniben Arató János négy, Bencsik Gergely há-
rom gyõzelmet szerzett. A Pásztó AC jelenleg a
bajnoki tabella hatodik helyén áll.

Karate
Ismét a megye legjobbja

Salgótarjánban február elején adták át a „Nóg-
rád megye legjobb sportolója” címeket. Az elmúlt
évhez hasonlóan Nógrád megye legjobb felnõtt
férfi sportolója címet Lõrik Csaba tanítványa,
Ocsovai Gergõ érdemelte ki. A Pásztói SKK váloga-
tott versenyzõje a novemberi németországi
Koblenzben megrendezett Ippon Shobu ESKA ka-
rate Európa-bajnokságon a junior fiúk csapat a
kata versenyszámában – Fórika Tamás, Gyimesi
Balázs, Ocsovai Gergõ összetételben – aranyérmes
lett. Egyéniben az ötödik helyen zárt, míg felnõt-
teknél a hatodik helyen végzett, a magyar váloga-
tottban is helyet kapott. Akkori teljesítményével
Ocsovai Gergõ a nemzetek pontversenyében az
oroszok mögött hatodik helyen végzett magyar
válogatott legeredményesebb versenyzõje lett. A
versenyzõ már ötszörös Európa bajnok.

Sakk
Zsigmond Hotel Kupa

Január végén Pásztón a Zsigmond Kupa rapid
sakkverseny sorozat negyedik fordulója részvételi
csúcsot hozott, az „A” csoportban 12, a „B” cso-
portban 22 fõ ült asztalhoz. A sakkpartik mindvé-
gig kiélezett küzdelmeket eredményeztek, ahol az
alábbi végeredmény született. Az „A” csoport
eredményei: 1. Bohati Tamás (Pásztó SE), 2. Bódi
Tamás (Heves megye), 3. Vajda Albert (Pásztó). A
legjobb nõi versenyzõ címet a pásztói Vajda Anna
érdemelte ki.

Természetjárás
Pásztóiak a téli teljesítménytúrán

Idén is több ezren vettek részt a Mátrafüredrõl
indított és oda visszatért „Téli Mátra” teljesítmény-
túrán. A választható négy táv közül háromban
több pásztói gyalogtúrázó is sikerrel teljesítette az
elõírt szintidõt. A 34 kilométeres távon Tóth And-
rea és Vincze Barbara holtversenyben az igen elõ-
kelõ hatodik-kilencedik helyen ért célba. 25 kilo-
méteren Marschalkó Dóra mellett Fedelin Tibor, a
19 kilométeres távon pedig Kapás Judit érdemelte
ki a rendezõktõl szintidõn belüli teljesítményükért
járó oklevelet és az emlékjelvényt.

Összeállította: Zentai József

Túrázók a szentkúti remete barlangoknál 
(Fotó: Pálinkás Gábor)
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Atlétika: Vincze és Zentai nyert
Bátonyterenye-Szorospata-

kon, a nemzetközi részvételû
hegyi futóverseny II. forduló-
jában két egyesületen kívüli
pásztói gyõzelem is született.
A  6,7 kilométeres, jeges, ha-
vas útszakaszokkal tarkított,
nagy szintkülönbségû ver-
senypályán Vincze Barbara
(33:16 perc), és Zentai József
(35:04 perc), magabiztos ka-
tegória gyõzelmet szerzett. A

fiatalabb szenioroknál (35-44
év) Fehér Kornél (48:26 perc)
a 10. lett. A 2,1 kilométeres tá-
von a HUFEZE tájfutói közül
Fedelin Tibor (14:15 perc) ne-
gyedik, Nagy Antal (15:15
perc) az ötödik helyen vég-
zett. Az utolsó, harmadik fu-
tamot, ami az összetett ver-
seny elsõségéért járó serleg
sorsát hivatott eldöntetni,
február végén tartják.

Előkelő helyen állnak a bajnokságban az aranylábúak
A Pásztói SK 2010. december 18-án tartotta

évzáró és évértékelõ összejövetelét, melyen
részt vettek az egyesület labdarúgói, vezetõi,
a szurkolók, a barátok. A beszámolók sorát
Hegedûs László az egyesület elnöke kezdte. A
2009-2010-es év tavaszi szezonjának értékelé-
sében elmondta, hogy a csapat az elõkelõ
ötödik helyen zárta a megyei I. osztályban.

A 2009-2010-es értékelést Veres László, az
ifjúsági csapat edzõje folytatta, aki elmond-
ta, hogy az ifisták több mint 40 mérkõzésen
nem találtak legyõzõre és veretlenül nyerték
meg a bajnokságot.

Tudni kell, hogy a PSK utánpótlás csapa-
tait a Pásztói Utánpótlás LC (PULC) bizto-
sítja, így hát az elért siker nagyban az õ ér-
demük.

Ezután Juhász István, a PULC elnöke mél-
tatta az elért eredményeket mindkét egyesület
részérõl és szólt a két klub egyre gyümölcsö-
zõbb és barátibb kapcsolatáról. A beszámolók
sorát Kobka Viktor, a felnõtt csapat edzõje foly-
tatta, aki elmondta, hogy a megyébõl egyedül
a Pásztó tudott NB-s csapatokig eljutni a Ma-
gyar Kupában. Ilyen több mint tíz éve nem for-
dult elõ. A továbbiakban megemlítette, hogy a
múlt szezonban a megye I. gólkirálya Alapi
Gábor lett, akinek mind edzõje, mid a vezetõ-
ség, a szurkolók, a játékosok gratuláltak.

Ekkor következett beszámolójának legvá-
ratlanabb része, a 2010-2011-es õszi szezon ér-
tékelése. Elmondta, hogy a PSK az õszi szezon
befejeztével holtversenyben az elsõ helyen áll
és ilyen kedvezõ pozícióban tíz éve nem volt!

A beszámolókat Horvát Kálmán elnökségi
tag gazdasági beszámolója zárta, amelyben
elhangzott, hogy milyen nehéz mûködtetni
és fenntartani egy egyesületet, melyet szá-
mokkal is alátámasztott.

Az összejövetel végén a szurkolók, barátok
kérdéseire válaszoltak az illetékesek, majd
baráti beszélgetéssel zárult az évértékelés. A
Pásztói SK szeretne bajnokságot nyerni, eh-
hez minden eddigi és jövõbeli szponzor, ba-
rát, szurkoló segítségét megköszöni.

Mindenkinek sikerekben gazdag évet kí-
ván a Pásztói Sk vezetõsége és sportolói ne-
vében:

Hegedûs László elnök
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hajrá Pásztó!

Vándorserleget nyert a Bauton
Farsangi Kupa – Téli teremfoci

Két hónap után véget ért a Herkules DSE
által szervezett téli „Farsangi Kupa” foci tor-
na, amire az idén tíz csapat nevezett. A Dó-
zsa György Általános Iskola tornacsarnoká-
ban zajló mérkõzéseken a begyûjthetõ pon-

tok több esetben is csak igen heves küzdel-
mek után találtak gazdára. A mérkõzéseket
Szabó Tibor, Bálint János, Sipeki Attila játék-
vezetõk dirigálták. Az utolsó játéknapon, feb-
ruár 5-én már az elsõ mérkõzés végére kide-

rült, hogy a tornát az elmúlt évet követõen is-
mét a Tódor Sándor által támogatott Bauton
együttese nyerte meg. Ez azt is jelentette,
hogy eredményhirdetéskor az idei torna gyõ-
zelemért járó kupa mellé a Bauton három-
szoros tornagyõzelme után idén tulajdonába
veheti a „Farsangi Kupa” vándorserleget is.

Eredményhirdetéskor Sípos Péter, a Her-
kules DSE elnöke minden csapatot jutalmaz-
va hirdette ki a végeredményt. A torna kü-
löndíját a Brother Lonie, mint legsportsze-
rûbb csapat kapta, Kapás Tamás (Bauton) a
legtechnikásabb mezõnyjátékos címet nyer-
te el. Az örökifjú Mátrai Szilárd a torna ka-
pusa, gólkirálya Alapi Gábor (Atletikó Hinta-
ló) lett, 61 találattal.

A gyõztes Bauton csapat tagjai: Mátrai Szi-
lárd (kapus-csapatkapitány), Kapás Tamás,
Kapás László, Kapás Gyula, Fenyvesi Viktor,
Fenyvesi Péter, ifj. Fenyvesi Péter, Csépe Ist-
ván, Tóth Zoltán, Szöllõsi Tamás, Szûcs Ba-
lázs, Kovács Zoltán, Bazsó Zoltán.

Végeredmény 1. Bauton 51 pont; 2. Jimmy
Forever 40 pont; 3. Atlétikó Hintaló 37 pont.
Zentai J.A gyõztes csapat tagjai (A SZERZÕ FOTÓJA)


