
MÚLTVALLATÓK. A pásztói múzeum, a volt cisztercita kolostor
délkeleti sarkánál régészeti feltárás zajlik, a városközpont
felújításához kapcsolódva. FOTÓ: Faragó Z.

ÉPÜL AZ USZADÉKFOGÓ. Megkezdõdött az uszadékfogó építése
a hasznosi víztározó gátjánál: a beruházás biztonságosabbá teszi
a vízleeresztõ zsilip mûködését. FOTÓ: Sz. K.

KÉSZ AZ ÚT, A RÉZSÛ. A mátrakeresztesi Mezõ Imre úton a föld-
csuszamlás miatt részben leszakadt és megrongálódott út elbon-
tása után új pályaszerkezet épült. A helyreállított szakasz hossza
33, szélessége három méter. Az út mellett burkolt, elõre gyártott
folyókát alakítottak ki a munkálatok során. A visszaépített rézsû
lábánál támasztó gabionfal épült. A rézsû erózióvédelme kókusz-
rost-matraccal és aláfüvesítéssel történt. A kivitelezés költsége
bruttó 21 millió 594 ezer 987 forint volt. A napokban Sisák Imre
polgármester és Volek György alpolgármester együtt tekintette
meg a beruházást.

Néptáncfesztivál:
egy híján húsz!

Május 28-án, szombaton immár
a 19. alkalommal rendezi meg a
néptáncfesztivált a Tehetséges
Pásztói Gyermekekért Alapítvány,
a városi általános iskola Dózsa
György tagintézményében, a Nagy-
mezõ út 36. szám alatt. A fõszerve-
zõ mellett Pásztó Város Önkor-
mányzata, a Pásztói Muzsla Nép-
tánc és Hagyományõrzõ Egyesület
is kivette a részét az elõkészítõ
munkából. A rendezvény fõvédnö-
ke Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei
Közgyûlés elnöke, védnöke Sisák
Imre, Pásztó polgármestere.

(A program és a fellépõk a 10. oldalon.)

Jól halad a városközpont
felújítása

Az áprilisi képviselõ-testületi
ülésen Sisák Imre polgármester
elõször az elmúlt egy hónapban
végzett munka fontosabb része-
irõl tájékoztatta a testületet.
Amint arról lapunk elõzõ szá-
mában is írtunk, a Mátraalján
járt Illés Zoltán államtitkár, hogy
a hasznosi és maconkai víztáro-
zó állapotáról tájékozódjon. Lá-
togatása során ígéretet tett arra,
hogy intézkedéseket tesz a leg-
sürgetõbb biztonsági beruházá-
sok - közöttük a záportározó –

megépítésére is. Tájékoztatójá-
ban elmondta, hogy a város bel-
vízrendezésre vonatkozó száz-
milliós pályázatát befogadta a
kiíró.

Az elsõ napirendi pontról, az
elmúlt évi zárszámadásról Sisák
Imre elmondta, hogy csökkent
az állami támogatások mértéke,
az önkormányzatnak azzal kel-
lett szembesülnie, hogy a helyi
bevételek is elmaradtak a vára-
kozástól.

(Folytatás a 2. oldalon.)

GYERMEKNAP A PÁSZTÓI STRANDON
Május 29-én, vasárnap a

gyermeknappal kinyit a pásztói
strand!

10.00 órától 15.00 óráig in-
gyenes pónifogatos szállítás ör-
vendezteti az apróságokat és
lesz tûzoltó-bemutató is! Gyer-
mekkorúaknak diákigazol-
vánnyal ingyenes a belépés.

A strand egész nyáron várja
vendégeit, hétfõtõl vasárnapig
9-tõl 19 óráig, emellett minden
reggel 6-tól 8 óráig kondiúszás!

Minden érdeklõdõt várnak a
szervezõk!

A tulajdonos pásztói önkor-
mányzat nevében az üzemelte-
tõ Dél-Nógrádi Vízmû Kft.

Közel a gyógyítás
helyszínéhez

A Margit Gyógyszertár a lakossá-
gi igényekhez igazodva megváltoz-
tatta nyitvatartási idejét! A szolgálta-
tások tovább bõvültek az elmúlt idõ-
ben, a vény nélküli és a vényköteles
gyógyszerek kiváltása mellett a köz-
gyógyellátásban részesülõk is ki-
válthatják itt a számukra felírt
gyógyszereket,  illetve beszerezhe-
tõk a különféle gyógyászati segéd-
eszközök is. A fizetés történhet
bankkártyával és egészségpénztári
kártyával is, a készpénzen kívül. A
gyógyszertár délután a kórház por-
táján keresztül közelíthetõ meg!

(Hirdetés a 6. oldalon.)
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Jól halad a városközpont felújítása
(Folytatás az 1. oldalról.)

A város emiatt igyekszik min-
den lehetséges forrást igénybe
venni, így az önkormányzati és
a belügyminiszteri keretbõl is
érkezett támogatás. 

A város intézményeinek mû-
ködtetése a nehézségek ellenére
is megfelelõ színvonalú maradt.
A fejlesztések kiemelkedõen jól
sikerültek, de lévén szó uniós tá-
mogatásokról, az utófinanszíro-
zás gondokat okozott. Városköz-
ponti rehabilitáció, ami kiemelt
feladat, a végéhez közeledik.
Pásztó a több mint 900 milliós
összköltséghez, 103 millió forint
önerõt biztosított, ehhez végül
támogatásként 26,5 millió forint
állami kiegészítést kapott a vá-
ros. A beruházásnak köszönhe-
tõen a városkép jelentõs átalaku-
láson megy keresztül. A koráb-
ban elültetett növényzet egy ré-
szét ugyanis cserélni kell, példá-
ul az elsõ világháborús emlék-
mû körül a túlságosan nagyra
nõtt fákat már ki kellett vágni.

Elõbbi nagy beruházás mel-
lett megtörtént a muzslai terület-
rendezés.

Az oktatási és a mûvelõdési
intézmények is számos megva-
lósítás alatt álló pályázaton dol-
goznak.

A város önkormányzata a
költségvetési hiány csökkentését
tûzte ki célul, fontos feladat,
hogy az önkormányzat hitelállo-
mánya csökkenjen.

Volek György alpolgármester
hozzászólásában elmondta,
hogy a részletes beszámoló elké-
szítése igen nagy munkát igé-
nyelt, ezért köszönetet mondott
azoknak, akik részt vettek ben-
ne. Hozzátette, hogy az elmúlt
évben a gazdasági világválság el-
lenére Pásztó fejlõdött, a város
mûködõképességét is sikerült

megõrizni. A megszorítások el-
lenére a kórháznak sikerült elõre
lépnie, a városgazdálkodási kft.
is számos programot valósított
meg. A munkát folytatni kell,
fontos a város adósságállomá-
nyának csökkentése.

A zárszámadást a képviselõ-
testület elfogadta.

Sisák Imre ezután a költség-
vetés módosítására tett javasla-
tot, a városgazdálkodási kft.
törzstõkéjét növelték 51 millió
forintra.

Ezután a város közbiztonsá-
gának helyzetérõl esett szó. El-
hangzott, hogy a szülõk egy ré-
szének életvezetésével gond
van. Sok a csellengõ fiatal a vá-
rosban, így a szülõk figyelmét
fel kell hívni arra, számoltassák
el a gyerekeket: mivel töltik a
szabadidejüket. A fiatalok alko-
holfogyasztása széles körben el-
terjedt, de ez már a kisebbik
probléma, Pásztón a legenyhébb
drogtól a legkeményebbig min-
dent lehet kapni. Sisák Imre ki-
tért arra, hogy amikor találko-
zott a megyei rendõr fõkapitány-
nyal, megkérte, hogy a legmesz-
szebbmenõkig tegyenek meg
mindent a kábítószerek vissza-
szorításáért. 

– Csak akkor lehetünk ered-
ményesek, ha az önkormányzat
és a hatóságok együtt tesznek
meg mindent a megelõzésért.
Egy dolgot kellene tenni: hatéko-
nyan fellépni a terjesztõk ellen!
Ennek a különösen a nyári
szünidõ elõtt van jelentõsége –
mondta a polgármester.

Édes Attila képviselõ hozzá-
szólásában azt fejtette ki, hogy
legyen meghatározott tûzgyújtá-
si nap a városban, amikor a nem
komposztálható mezõgazdasági
hulladékok elégethetõk. Ezzel
nem csak a levegõ tisztaságát

óvhatják, hanem a lakosság élet-
minõségét is javíthatják.

Bartus László az intézmény-
irányítási osztály vezetõje ez-
után arról adott tájékoztatást,
hogy a törvényi paragrafusok
változásának köszönhetõen a
bérpótló juttatásban részesü-
lõknek már elõírás, hogy a
portájukat rendben kell tarta-
niuk.

A város az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetû önkormány-
zatok pályázatán is indul ez év-
ben.

Dr. Boczek Tibor, a Margit
Kórház igazgatója elõterjeszté-
sében elmondta: többször el-
hangzott a testületi üléseken a
munkahelyteremtés kérdése.
Az egészségügyi intézmény-
ben olyan lehetõséget találtak,
ami nem jár többletkiadással:
két mozgó õrt alkalmaznak áp-
rilis 1-tõl, erre a munkakörre
két csökkent munkaképességû
dolgozót vettek fel. A Szent
Lázár Megyei Kórház jelezte
vételi szándékát egy baba-újra-
élesztõ berendezésre, amire a
pásztói intézménynek már
nincs szüksége – ezt értékesíte-
ni szeretnék. A megyei kórház
az 1999-ben beszerzett, keve-
set használt készülékért egy-
millió forintot adna. A testület
a létszámfejlesztésre és a be-
rendezés értékesítésére vonat-
kozó határozati javaslatot is el-
fogadta.

Ezután a testület az iskolatej
program beszállítójának meg-
változtatásának vitája követke-
zett. Amint elhangzott, nagyon
oda kell figyelni, hogy milyen te-
jet kapnak a gyerekek és olyan
minõségi elõírások vannak,
amelyeket nagyon nehéz betar-
tani. Barna Tiborné képviselõ
elmondta, hogy változatosabbá

kell tenni az ellátást, ez diákok
és a szülõk részérõl is kérés.

A képviselõk egyhangúlag el-
fogadták a beszállító megváltoz-
tatásáról szóló határozatot.

Ezután Bartus László a TIOP
1.1.1. pályázat digitális táblákra
vonatkozó közbeszerzési eljárá-
sának megvalósításáról adott tá-
jékoztatást. A program 31 millió
870 ezer forintba fog kerülni.

Civil szervezetek támogatása
tárgyában Gajdics Gábor képvi-
selõ elmondta: 800 ezer forint
erre az évre nagyon kevés, rá-
adásul a Nemzeti Civil Alap át-
alakulása miatt szeptembertõl a
civil szervezetek arra kénysze-
rülnek, hogy feléljék a kis pén-
zecskéjüket.

Sisák Imre válaszában kifejtet-
te: dicséretes, hogy miközben az
állam megszünteti a civil szerve-
zetek támogatását, az önkor-
mányzat még a jelenlegi helyzet-
ben is fordít rá anyagiakat. „A
mûvház körei” címû pályázat
például nagyon sokat tesz pályá-
zati támogatásból. Elfogadták
Becsó Károly képviselõ kiegészí-
tését, ami szerint meg kell kér-
dezni a civil szervezeteket, hogy
van-e vállalkozásból származó
bevételük?

A rendezvénykeret felosztásá-
ról elhangzott, hogy évek óta
egymillió forint, a támogató pe-
dig kevés. Antalné Prezenszki
Piroska, a városi mûvelõdési
központ igazgatója elmondta,
hogy az ez évi múltidézõ Zsig-
mond-napra 1,6 milliót sikerült
nyerni – ez pedig nagyon kevés.
A hasznosi falunap megrendezé-
sére a megyei önkormányzat tá-
mogatására is számíthatnak.

Sisák Imre a pályázatok fon-
tosságát hangsúlyozta ezen a té-
ren is. 

F. Z.

PÁSZTÓ MEGÚJUL. Zajlik a pásztói városközpont rehabilitációja, a munkálatok befejezésének határideje 2011. június 30-a. Képünkön
a gimnázium épülete a kora tavaszi munkák alatt, illetve a parkosítás után. FOTÓ: F. Z.



Pásztó Város Önkormányzata pályázatot
hirdet civil szervezetek 2011. évi támogatá-
sára.

1. A támogatásra pályázatot adhatnak be
azok a sport célú és nem sport célú
non-profit szervezetek, illetõleg egyesü-
letek, amelyek
l székhelye Pásztón van;
l mûködését 2009. április 30. elõtt
kezdte meg;
l érvényes bírósági bejegyzéssel, vagy
alapszabállyal, vagy mûködési szabály-
zattal, nyilvántartott tagsággal és létre-
jöttétõl folyamatos tevékenységgel ren-
delkeznek;
l tagsága önkéntes tevékenységét kizá-
rólag közérdekû társadalmi célok meg-
valósítására szervezik;
l célja elsõsorban a nemzeti értékek
megõrzése, az egészség, az épített és a
természeti környezet védelme, a gyer-
mekek és a fiatalok részvételének bizto-
sítása a civil társadalom életében, a hát-
rányos helyzetû csoportok problémái-
nak megoldása;

l civil életében a szervezethez kapcsoló-
dó események jelentõs mértékben hoz-
zájárulnak Pásztó Város Önkormányza-
ta kötelezõen, ill. nem kötelezõen ellá-
tandó feladatainak megvalósulásához.

2. Költségvetési támogatás igényelhetõ az
alapszabály szerinti tevékenység költ-
ségeinek azon hányadához, amelyet a
szervezet saját forrásaiból nem tud fe-
dezni, így különösen:
l irodák, egyesületi helyiségek fenntar-
tási, mûködtetési költségeihez,
l közösségi programok és rendezvé-
nyek szervezéséhez.

3. Az igényléseket csak a pályázati adatla-
pon, papír alapon lehet benyújtani a
Pásztó Város Polgármesteri Hivatala In-
tézményirányítási és Szociális Osztály
címére (3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út
35.) 1 eredeti példányban.  

4. Az adatlap kitöltése nélkül, hiányosan,
vagy határidõ után benyújtott, valamint
a pályázati kiírásnak nem megfelelõ pá-
lyázatokat a pályáztató érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja.

5. A pályázati adatlap átvehetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Intézményirányítási és
Szociális Osztályán (3060 Pásztó, Köl-
csey F út 35.), illetve letölthetõ a
www.paszto.hu honlapról.

6. A pályázó szervezet az elnyert összeget
csak a támogatott tevékenységre fordít-
hatja, más szervezetnek tovább nem
adhatja.

7. A pályázó az elnyert összeg felhaszná-
lásáról 2012. január 31-ig szöveges ösz-
szegzéshez csatolt számlamásolatokkal
köteles elszámolni.

8. A pályázat benyújtási határideje 2011.
május 31.

9. Egy szervezet csak egy pályázatot
nyújthat be.

10. A pályázatok elbírálását Pásztó Város
Önkormányzat Képviselõ-testülete
2011. június 30-ig végzi el, és az ered-
ményes pályázókkal céltámogatási
szerzõdést köt.

A pályázati adatlap Pásztó város honlapjá-
ról – www.paszto.hu – letölthetõ.
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Mátrakeresztesen, Kékesi út 106-110. számú lakóépületek mö-
gött, a Kövicses-patak bal oldalán a partvédõ mû helyreállítása a
Nógrád Megyei Önkormányzat támogatásával valósulhatott meg: 1
millió 190 ezer forintot kapott a városrész erre a célra. Pásztó Vá-
ros Önkormányzata 22 ezer 500 forint önrészt biztosított a kivite-
lezéshez. 

Pontosítás
A Pásztói Hírlap áprilisi számá-

ban, a „Felmondta a testület a
megállapodást” címû cikkünkben
– a Mátraszõlõs község önkor-
mányzatával kötött intézmény-
fenntartó társulás felmondásával
kapcsolatosan – az idõpontok he-
lyesen: Pásztó város önkormány-
zata 2007 júliusában társulási

megállapodást kötött Mátra-
szõlõssel, amelyben a község ve-
zetése ugyanakkor kinyilvánítot-
ta: iskoláját továbbra is fenntartja.
Ennek ellenére augusztus végén
Mátraszõlõs Község Önkormány-
zata, a megállapodásban foglalta-
kat megszegve mégis úgy dön-
tött, hogy iskoláját bezárja.

Csaknem százmilliós pályázat

A hasznosi tározó vízkivételi
mûve átalakítása miatt Pásztó
Város Önkormányzata a
Kövicses-patak hasznosi szaka-
szának mederrendezésére pá-
lyázatot nyújtott be. Az ÉMOP-
3.2.1/F-10-2011-0021 azonosító
számú pályázatunkat a hiány-
pótlás teljesítése után, ez év má-
jus 16-án befogadta a Közremû-
ködõ Szervezet és azt értékelés-
re bocsátotta. Kedvezõ elbírálás
esetén az alábbi beruházás való-
sulhat meg: a Kövicses-patak bal
partján 321 folyóméter hosszú-
ságban, tíz méterenként vasbe-
ton bordákkal megerõsített, be-
tonba rakott terméskõ burkolat
épül, 1:1-hez arányú rézsûvel.
Ezzel szerkezetileg egybeépített,
70x30 centiméteres vasbeton
védfal is megvalósul.

A Dobó út 28-36 házszám kö-
zött a védfaltól számított három

méter széles  kezelõsáv kerül ki-
alakítása. Dobó út 38 házszámú
ingatlan mögött a meder nyom-
vonalának korrekciója 69 folyó-
méter hosszan valósul meg,
1:1,5-hez arányú földrézsûvel. A
rézsûéltõl számított három mé-
teres kezelõsáv is kialakításra
kerül.

A jobb parton161,5 folyómé-
ter hosszan, tíz  méterenként
vasbeton bordákkal megerõsí-
tett burkolat épül, 1:1-hez 1:1,5-
hez, illetve 1:2-höz arányú, vál-
tozó rézsûvel. A Dobó út 28. és
38 házszám között tíz méteren-
ként vasbeton bordákkal meg-
erõsített burkolat épül a tervek
szerint. Dobó út 38 házszám
mögött a meder nyomvonalának
korrekciója is megtörténik,
1:2,5-hez arányú földrézsûvel. A
beruházás teljes összege: 99
millió 965 ezer forint.

Pályázati felhívás civil szervezetek
2011. évi működési támogatására
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Múltidéző Zsigmond
Ötödször rendezte meg a

pásztói „Múltidézõ Zsigmond
Napokat” a Teleki László Városi
Könyvtár és Mûvelõdési Köz-
pont. A történelmi korok egy-
másutániságát a mûvészetek, a
korabeli ételek, a szokások és a
haditechnika bemutatásával si-
keresen idézték meg mindannyi-
szor. Idén az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc korát dol-
gozta fel a rendezvénysorozat. A
mûvelõdési ház versenyeket, pá-
lyázatokat, találkozókat is hirde-
tett a naphoz kapcsolódva: még
április 21-én Katonadal találkozó
volt, „Szép Pásztohán verbuvál-
nak kötéllel” címmel. A találko-
zóra 33 énekes, zenész, szólista
és együttes nevezett, a fellépõk
életkora hat és hetven év között
változott! A neves zsûri kiemelt
nívódíjjal jutalmazta Habók
Márk, Németh Bence és a Roz-
maring Népdalkör mûsorát. Ní-
vódíjat kapott a Kökényvirág és
a Gyöngyvirág Népdalkör, vala-
mint a Pacsirta Énekegyüttes.

A városnapon telt ház elõtt ad-
tak hagversenyt a Rajeczky Ben-
jámin Zeneiskola mûvésztaná-
rai. II. János Pál pápa aznapi bol-
doggá avatásának tiszteletére a

Szent Lõrinc plébániatemplom-
ban Vedres Csaba és felesége,
Gyermán Júlia adott orgona és
hegedû koncertet.

A városnap zenés megnyitó-
val, jelmezes felvonulással foly-
tatódott május 1-jén. A gyermek-
csoportok produkciói után
Szent László Vitézei ezúttal ‘48-
as huszároknak, illetve osztrák
katonáknak öltözve szórakoz-
tatták a közönséget. Volt kötél-
húzás – fõleg a gyermekek örö-
mére – a magyar huszárok és a
fehér kabátos császári katona-
ság között, ami végül valóságos
csatában csúcsosodott ki: dör-
gött az ágyú, csattogott a kard,
röpködtek a zoknibombák –
egyforma örömére harcolónak
és békés szemlélõnek. A vég-
eredmény persze mi más is lehe-
tett volna, minthogy a teljes
osztrák sereg hadifogságra jut-
ván az oskolamester háza falá-
nál sorakozott, igencsak meg-
szeppenve?

Az asztali örömök kedvelõi az
1848–49-es eseményekre emlé-
kezve állították össze fogásaikat:
a hat résztvevõ csapat hét étellel
készült a zsûri ízlelõbimbóinak
elkápráztatására. A nyertes végül
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Napok, ötödször
a Muzslai Fakanálforgatók Társa-
sága lett, a „Kossuth kedvence
szarvaspörkölttel” – ami különle-
ges és fõleg titkos fûszerekkel ké-
szült. A képzeletbeli dobogó má-
sodik fokára a VaJó Glass nevû
csapat állhatott, õk palócgulyást
fõztek, Dembinsky módra. A
harmadik helyet a Flamingó ne-
vû csapat szerezte meg: fogásuk
a „babgulyás huszár módra” ne-
vet viselte. A külön díjat a Nõk a
Szebb Jövõért Egyesület csapata
kapta, „babgulyás a la ‘48-as
nõk” nevû fõztjükért.

A városnap alkalmából kiírt
pályázatok közül a „A magyar
név megint szép lesz” címû, tör-
ténelmi esszéíró pályázatot
Dedics Máté nyerte, második lett
Hegedûs Péter, harmadik Hímes
Henrietta. Mindhárman a Mik-
száth gimnázium diákjai. A
Kuckó Király Városi Mesemon-
dó Találkozó elsõ helyezettjei:
Szécsényi István Balázs és
Bartus Ákos Benedek, a pásztói
Dózsa tagiskola diákjai.

A Kossuth Lajos Öröksége –
kistérségi mondamesélõ találko-
zó elsõ helyezettje: Juhász Csen-
ge Csécsérõl és Tóth Valter, a
pásztói  Dózsa tagiskolából. A

városnapra kiírt „Szabadság” cí-
mû rajzpályázatra 123 mû érke-
zett – ezekbõl május 1-jén sza-
badtéri kiállítást is rendeztek.
Az alsó tagozatosok között
Sinoros Szabó Virág (Gárdonyi
tagiskola) és Komlósi Martin
(Dózsa tagiskola) lett az elsõ. A
felsõsök korcsoportjában Tóth
Krisztina (Gárdonyi tagiskola)
és Jaskó Bence (Ecseg) nyert.

Támogatók:Támogatók: Nemzeti Kulturá-
lis Alap;  Észak-magyarországi
Regionális Ifjúsági Tanács; Pász-
tó Város Önkormányzata; Nóg-
rád Megye Önkormányzata; Zrí-
nyi Könyvkiadó; Teleki László
Városi Könyvtár és Mûvelõdési
Központ; Pásztó Város Önkor-
mányzat Óvodája; Pásztó Város
Önkormányzat Általános Iskolá-
ja; Pásztói Múzeum; Szent Lõ-
rinc Plébániatemplom; Rajeczky
Benjamin AMI; Esztam és Lassú
Esztam Zenekarok; Gárdonyi
Tagiskola Kórusa; Városgazdál-
kodási Kft.; Városi Rendõrkapi-
tányság; Muzsla Néptáncegyüt-
tes; Apraja Néptánccsoport;
Rozmaring Népdalkör; Kökény-
virág Népdalkör; a Fõzõverseny
résztvevõi; Pásztói Hírlap; Városi
Televízió.
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Tisztelt Pásztói Lakosok!
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. értesíti

a pásztói lakosságot, hogy 2011. június 4-én, szombaton „E”
hulladékgyûjtés lesz a város területén.

A gyûjtõsziget helye:
1. Pásztó, OTP parkoló – 40 köbméteres konténer;
2. Hasznos, Vár úti játszótér – öt köbméteres konténer;
3. Mátrakeresztes, templommal szemközti parkoló – négy köb-

méteres konténer-
Amit nem tudunk fogadni: akkumulátor, szárazelem, kon-

denzátorok. Minden más, elektromossággal mûködõ, megunt
vagy használhatatlanná vált elektromos hulladékot átveszünk. A
szolgáltatás ingyenes!

A szigetek reggel 8.00-tól 15.00 óráig lesznek nyitva.
Robotka Róbert

ügyvezetõ igazgató

Idén is Muzsikál az Erdő!
A Muzsikál az Erdõ – Mátrai Mûvészeti Napo-

kat 2011-ben július 2-10. között rendezik meg a
Mátra térségében, az egyik fontos helyszín Pász-
tó lesz. A részletekrõl a rendezvény honlapján 
http://www.muzsikalazerdo.hu folyamatosan
tájékozódhatnak az érdeklõdõk.
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Megismerési vágy, belső igényesség a Mikszáthban
TÁMOP - 3.1.5 - 09/A/2 - 2010-0248

Elõzmények
A pedagógusok számára nagy kihívást jelent

a hagyományos pedagógusszerepek megvál-
toztatása, az új tanítási és tanulási módszerek
bevezetésének "kényszere", az új infokommu-
nikációs technikák térhódítása, a tanulói háttér
átalakulása és az iskola szerepének bõvülése. 

A megváltozott körülményekhez való gyors
alkalmazkodáshoz, az oktatás és nevelés szín-
vonalának további emeléséhez a pedagógusok
széleskörû és intenzív szakmai és módszertani
fejlesztésére lehet szükség. Intézményünk veze-
tése és pedagógusai folyamatosan törekszenek
arra, hogy önmaguk fejlesztésével, szakmai és
pedagógiai kultúrájuk korszerûsítésével példát
adjanak diákjaiknak önmûvelésbõl, önfejlesz-
tésbõl, innovációból, mely segíti õket a saját élet-
pályájuk megtervezésében és sikerességében.

A nevelõtestület szinte minden tagja bekap-
csolódott már valamilyen területen Európai Uni-
ós pályázatok, projektek megvalósításába
(HEFOP 3.1.3/A/B; TÁMOP 3.1.4; TIOP 1.1.1.)
amelyek sikerességét bizonyítják intézmé-
nyünk felszereltsége és eredményei tanulmá-
nyi munkában, versenyeken, kompetenciamé-
réseken és a felsõoktatási intézményekben való
továbbtanulási mutatókban.

A pályázat
A 2009/2010-es tanév során íródott ki, olyan

alapvetõ céllal, hogy javuljon az oktatás haté-
konysága és eredményessége, mely elképzel-
hetetlen az oktatásban dolgozók szakmai kom-
petenciáinak fejlesztése, korszerûsítése nélkül
és ez módszeres befektetéseket igényel az okta-
tási ágazat humán-erõforrásaiba és szakmai ki-
válóságainak húzóerejébe.

Ezen célok megegyeztek az intézményi el-
képzelésekkel és ezért készítettük el pályáza-
tunkat, melynek keretében:

– három pedagógus kolléga, négy féléves
képzésének minden költségét fedezte az el-
nyerhetõ összeg.

– A képzésekben résztvevõ kollégák munka-
bérének 50%-a a pályázati összegbõl fedezhetõ
a helyettesítésük megoldására.

– A képzéseket vállaló pedagógusok részére
teljes fizetés mellett 50%-os munkaidõ kedvez-
mény biztosít a projekt – ilyen lehetõség eddig
még nem állt soha az oktatásban dolgozók elõtt.

– A programban résztvevõ kollégák tartós
egyéni használatra hordozható személyi számí-
tógépet kaptak.

– A pályázat biztosítja a projekt teljes idejére
a projektmenedzser és a pénzügyi vezetõ bér-
költségét.

A nevelõtestület a jelentkezõ három kolléga
mindegyikét támogatta a projektben való rész-
vételben. Az intézményvezetés elkészítette a
pályázatot melynek címe meghatározta a fõ
tartalmát: „Az emberi megismerési vágy–- fej-
lõdési törekvés – belsõ igényesség” – pedagó-
gusképzések a pedagógiai kultúra korszerûsíté-
se, pedagógusok új szerepben.

A siker
A pályázat 2010. július 1-én vált nyertessé - a

költségvetésben megtervezett teljes összeggel a
11 millió 797 ezer 950 forinttal.

2010. augusztus hónapban a kezdeti költsé-
gekre már át is utalódott 4 millió 120 ezer forint,
melybõl nagy lendülettel elindítottuk a projek-
tet Herczegné Varga Ilona projektmenedzserrel
és Zsigáné Maczák Szilvia pénzügyi vezetõvel

valamint természetesen a képzésen résztvevõ
kollégákkal:

– Racskó Péter igazgatóhelyettessel, aki a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetem Társadalomtudomá-
nyi Karán pedagógus szakvizsgára készül.

– Verebné Bukta Éva német-történelem sza-
kos tanárkollégával, aki a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem német nyelv szakán mester-
képzésen vesz részt.

– Szabó Zsolt magyar-mûvészet szakos kollé-
gával, aki az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Bölcsészkarán médiaismereti képzésen gyara-
pítja tudását.

2010. szeptember 1-tõl a képzésben résztve-
võ három kolléga bér- és járulékainak 50%-a ter-
hére határozott idõre kineveztünk egy új kollé-
gát ill. helyettesítéssel bíztunk meg kollégákat.

Az eredmények
Kollégáink mindegyike kiváló eredménnyel

végzi a képzéseket, a projektmenedzsment fo-
lyamatosan biztosítja az elõrehaladást.

A projekt zárása 2012. július 31-én kerül sor,
mikorra mindegyik pedagógus kolléga - diplo-
mával igazoltan - befejezi tanulmányait, a pro-
jektmenedzsment pedig az elõírásoknak meg-
felelõen befejezi és lezárja a programot, elõké-
szíti a projekt tényleges szakmai és pénzügyi
beszámolót. A pedagógiai eredményei az elkö-
vetkezõ években lesz mérhetõ.

Herczegné Varga Ilona 
igazgató-projektmenedzser

Pásztói Életesély Alapítvány tájékoztatója
Tevékenysége és gazdálkodása 2010. évben

Az alapítvány céljai és tevékenysége középpontjában a gimnáz-
ium általános tagozatának diákjai állnak, segíti a tagozat pedagó-
giai programját, az oktatott tárgyak tartalmi megújulását, a mód-
szerek, eszközök, segédanyagok korszerûsítését, az informatikai
eszközök széles körû alkalmazását és a hatékony, intenzív idegen
nyelvi képzést. Részt vállal a hátrányos helyzetû tanulók támo-
gatásában és a rászoruló diákok tanulmányi költségeihez való hoz-
zájárulásban. Támogatja az intézmény által szervezett ifjúsági
rendezvényeket, a közösségalakító szervezeti formákat, pro-
gramokat. Ennek megfelelõen nyújtott segítséget támogatásaival a
2010. évben.

A diákok igényeiket saját kezûleg, valamint az osztályfõnökök
által juttatták el a kuratórium elnökének, aki azt az üléseken a
Kuratórium elé terjesztette. A Kuratórium az alapító okiratnak
megfelelõen alkalomszerûen ült össze. A hozzá beérkezett kéréseket
megvitatta, a támogatásokról rendszerint egyhangúlag, többségi
szavazással döntött.

2010. évi bevételeink:
– 1 százalékos felajánlás: 146 541 forint;
– támogatói befizetés: 1 900 forint;
– pályázati bevétel: 744 250 forint;
– értékpapír hozam: 112 792 forint;
– kamatbevétel: 124 forint.

2010. évi kiadásaink és támogatásaink:
– tanulmányi munkát elismerõ díjak ill. programok 

és diákok támogatása: 1 136 362 forint;
– egyéb költségek (bank, posta): 24 655 forint.
Köszönjük mindazoknak, akik anyagilag vagy bármilyen más for-

mában támogatták Alapítványunk munkáját.
Számlaszámunk változatlan: 11741024-20023917
Adószámunk: 18633564-1-12

Az Alapítvány Kuratóriuma

Pásztói Életesély Alapítvány
3060 Pásztó, Rákóczi u. 1. sz.
32/460-791
Felhívjuk figyelmüket, hogy az alapítványunk kiemelten közhasznú

minõsítésû, így az adó 1%-val rendelkezhetnek alapítványunk javára az
alábbi adószám feltüntetésével: 18633564-1-12

Támogatásaikat az alábbi számlaszámra várjuk: 
OTP Pásztó 11741024-20023917

Minden befizetõ, támogató igazolást kap, mellyel csökkenthetik
adóalapjukat. Kérjük, ne mulasszák el feltüntetni nevüket, adószá-
mukat és pontos címüket.

Támogatásaikat elõre is köszönjük a diákok nevében is.
Az alapítvány kuratóriuma
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„Tiszta szívvel” – A Költészet Napja a könyvtárban

A „Tiszta szívvel” címet viselõ
versmondó versennyel József
Attila emléke és költészete elõtt
tisztelegtünk egy-egy kötelezõen
válaszható verssel, ezt követõen
a szabadon választott Petõfi Sán-
dor költemények szólaltak  meg
az 1848–49-es emlékévhez kap-
csolódóan. A kötelezõ versek kö-
zül többen az ismertebb Szeret-
ném, ha vadalmafa lennék, az
Anyám és a Tiszta szívvel címû
költeményeket választották, de
felcsendültek A Dunánál, a Cso-
daszarvas és Születésnapomra
sorai is.

A Petõfi versei közül megszó-
laltatott hazafias, családi, humo-
ros és lírai költemények az élet-

mû széles palettájába nyújtottak
betekintést: A székelyek címû
vers zengett egy szinte már férfi-
as hangú diák elõadásában, míg

a Szeget szeggel pajkosan nevet-
tetett és lágyan, szomorkásan
szólt a Szeptember végén.

Habók Zsolt Márk, a Rajeczky
Benjamin Zeneiskola növendéke
furulyán – tanára Sturmann
Jenõné József Attila megzenésí-
tett verseibõl adott elõ egy cso-
korra valót. A zsûri elnökének a
tavalyi évhez hasonlóan
Czirbuczné Bániczki Magdolna

gimnáziumi tanárt kértük fel,
tagjai voltak: Gerhát Gyuláné,
Huberné Bognár Edit és Makuch
Mihály.

A zsûri értékelése szerint ki-
lenc tanuló részesült könyvjuta-
lomban. Elsõ helyezett lett Berki
Martin, második Váradi Valenti-
na, harmadik Sáfár Máté és
Robotka Sára. Különdíjat kap-
tak: Adorján Zalán, Dombi Oli-
vér, Illés Annabella, Urbán An-
géla. Pásztó Város Önkormány-
zatának különdíját Bognár Ré-
ka, a Dózsa György Tagintéz-
mény tanulója kapta, amelyet
Volek György alpolgármester
adott át. Pásztó Város Önkor-
mányzata minden résztvevõnek
Szóda Kelemen Klára: Versek cí-
mû kötetét ajánlotta fel.

Rendezvényünk a TÁMOP
3.2.4. pályázati program támo-
gatásával valósult meg.

Szivákné Vigh Anna
gyermekkönyvtáros

A Magyar Költészet Napja napja jegyében kistérségi versmondó
találkozóra hívtuk meg a városkörnyék általános iskoláinak he-
tedik-nyolcadik osztályos tanulóit. A pásztói tagiskolákon kívül
Ecseg, Csécse, Héhalom, Jobbágyi, Palotás és Szurdokpüspöki ál-
talános iskoláinak diákjai és tanárai is elfogadták meghívásun-
kat, így 21-en neveztek versenyre.

Versünnep a kis Dózsában

Kezdünk! Kezdünk! Hangzik
innen-onnan is, s mindenki
igyekszik elfoglalni helyét az ün-
neplõbe öltöztetett elõadóterem-
ben.

Elõször az alsós kórus kö-
szönti a résztvevõket egy tavaszi
dalcsokorral, megalapozva a kel-
lõ hangulatot. Vezetõjük dr. Ha-
lász Istvánné.

Ezt követõen Barna Tiborné
igazgatóhelyettes, az alapítvány
elnöke köszönti a jelenlévõket,
és bemutatja a zsûri tagjait:
Kisné Agócs Mária könyvtáros, a
Tehetséges Pásztói Gyerekekért
Alapítvány titkára, Szivákné
Vígh Anna, könyvtáros, Sárik
Jánosné óvodavezetõ, Újvári
Ferencné, Pásztó Városi Önkor-
mányzat Általános Iskola igazga-
tója és Koppándi János, az Apá-
czai Kiadó szakreferense. A gye-
rek zsûri tagjai voltak: Szepei No-
el, Bodrogi Balázs és Juhász Noé-
mi negyedik osztályos tanulók.

Elkezdõdött a verseny. Elõ-
ször az elsõ és második osztá-
lyosok álltak ki a közönség elé és
a nézõk (szülõk, felkészítõ ne-
velõk) hálásan tapsolták meg a
produkciókat.

Rövid szünet után a nagyob-
bak (harmadik-negyedik osztá-
lyosok) versmondásai következ-
tek. Jó és jobb versmondások
követték egymást, s bátran el-
mondhatjuk, hogy a 43 vers-
mondó derekasan kitett magáért
a pódiumon.

A következõ háromnegyed
órában a gyerekek játszóházi
foglalkozáson pihenték ki az ed-
digi izgalmakat, míg közben a
zsûri, mint általában minden
versenyen „nehéz helyzetét” a
helyezéseket és a különdíjakat
próbálja megoldani.

Sikerült! Eredményhirdetés
következik!

A zsûri elnöke Koppándi Já-
nos értékeli a versenyt, s né-

hány jó tanácsot ad az apró mû-
vészeknek útravalóul az emlék-
lapok mellé. Az izgalom fokozó-
dik hiszen a különdíjak átadása
következik. Pásztó Város Óvo-
dájának különdíját Horváth
Polett, a pásztói Dózsa tagintéz-
mény elsõ osztályos tanulója
kapta. A Tehetséges Pásztói
Gyermekekért Alapítvány kü-
löndíját Barna Jázmin negye-
dik, a „Ma a Holnapért Alapít-
vány” különdíját Szabados Beá-
ta második osztályos kapta –
mindketten a csécsei Fráter Er-
zsébet Általános Iskola diákjai.
A Magyar Géniusz Program pá-
lyázati ajándékát Juhász Luca, a
bátonyterenyei Madách Imre
Általános Iskola másodikosa ve-
hette át.

Most már mindenkinek izzad
a tenyere, vagy a zsebkendõjét
gyûrögeti. Ugyan nyertem-e? –
kószál a fejekben a gondolat!

Íme az eredmény:
Elsõ-második osztályosok: El-

sõ helyen végzett Király Bálint, a
pásztói Dózsa tagintézmény 2/b
osztályos tanulója, felkészítõje:
Csetneki Ágota. Második lett
Holló Emese, a Dózsa tagintéz-
mény 1/a osztályos tanulója, fel-
készítõje: dr. Halász Istvánné. A
harmadik helyet Lõrik Lili Csen-
ge, a Gárdonyi tagintézmény 1/a
osztályos tanulója szerezte meg,
felkészítõje dr. Juhász Lászlóné.

Ugyancsak harmadik lett
Hárskuti Dávid (Gárdonyi tagin-
tézmény) 1/a osztályos tanuló,
felkészítõje: Édes Attila

Harmadik-negyedik osztályo-
sok:

Elsõ lett Figura Benedek (Dó-
zsa tagintézmény) 3/a osztá-
lyos, felkészítõje: Tóth Lászlóné.
A második helyen végzett
Bartus Petra Csenge (Dózsa tag-
intézmény) 4/b osztályos tanu-
ló, felkészítõje: Németh Jó-
zsefné. A harmadik helyet Tóth
Valter, Pásztó (Dózsa tagintéz-
mény) 4/a osztályos tanulója
szerezte meg, felkészítõje: Né-
meth Józsefné.

Örömteli, s talán kicsit csaló-
dott arcok. Vége a versenynek.
Jó volt ez a nap! Rám hagyomá-
nyozódott az elköszönés: Jövõ-
re, újra, ugyanitt! Veletek!

Németh Józsefné
kuratórium titkára

Utóirat, de nem utolsósor-
ban: Szeretnék köszönetet mon-
dani a Tehetséges Pásztói Gyer-
mekekért Alapítványnak a ját-
szóházhoz nyújtott támogatá-
sáért, a különdíjakért a Pásztó
Város Óvodájának és a Tehetsé-
ges Pásztói Gyermekekért Ala-
pítványnak. Külön köszönjük
Gyõri Judit és Kelemen Zsoltné
szülõk játszóházhoz nyújtott se-
gítségét.

Immár hetedik éve versmondó versennyel emlékezünk március
15-re a kis Dózsában, amelyet a Ma a Holnapért Alapítvány szer-
vez. Így történt ez az idén is. Nagy sürgés-forgás, készülõdés elõ-
zi meg a versmondást, hiszen a pásztói kisiskolásokon kívül a
környékbeli iskolák (Tar, Mátraverebély, Csécse, Szurdokpüspö-
ki) tanulóit is vendégül látjuk ezen a napon. Nálunk komoly elõ-
döntõk alapján kerülnek be a gyerekek a döntõbe, s tudjuk,
hogy a környezõ iskolák is a legjobb szavalóikat küldik el hoz-
zánk. A verseny napján izgatott „kis mûvészek” érkeznek, s a
vendéglátó szobában egy kis enni-innivalóval csillapíthatják éh-
ségüket, s no persze izgalmukat.
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Óvodások találkozója

Az óvodapedagógusok és
táncpedagógusok értékközvetítõ
és értékteremtõ erejét össze kell
fogni, hogy a népi kultúránk to-
vább élhessen a mai gyermekek
fejlõdõ személyiségében. A népi
játék lehetõvé teszi az alkotó fan-
tázia, az ügyesség, a mûvészi
hajlamok kibontakozását. Önál-
lóságra nevelnek, és a közösségi
magatartást is formálják. Az
óvodák összefogása a vendéglá-
tásban is megmutatkozott, hi-

szen minden településrõl érke-
zett sütemény.

A kísérõ, Esztam népzenei
együttes és Tóth Andrea nép-
táncpedagógus hívta mindenki
örömére táncházba a gyermeke-
ket és pedagógusokat. Végezetül
a szakmai teljesítmények értéke-
lésére felkért szakértõi csoport
(zsûri) elismerõ véleményt
mondott és adott fejlesztési ja-
vaslatokat.

A meghívott zsûri tagjai:

– Dupákné Gecse Adél, a zsûri
elnöke, óvodai szakértõ Nógrád
Megyei Pedagógiai Intézet;

– Tóth Lászlóné, a Muzsla
Egyesület elnöke Pásztó;

– Prezenszki Elvira, az Apraja
néptánc együttes vezetõje
Pásztó.

Köszönetet mondunk a szü-
lõknek az együttmûködésért,
minden érintett óvodapedagó-

gusnak a lelkiismeretes pedagó-
giai munkáért, a pásztói óvoda
Kör, kör ki játszik? Munkakö-
zösség minden tagjának a ren-
dezvény lebonyolításáért. Az
óvodák összefogása az óvodás-
gyermekek tehetségének kibon-
takoztatásáért mindenképpen
elismerésre méltó, és folytatásra
érdemes.

Meghívott vendégeink:
Papp Lászlóné, Óvodapedagó-

gusok Országos Tehetségsegítõ
Tanács elnökség tagja és Varga
Csilla, a Nógrád Megyei Pedagó-
giai Intézet Tehetségpont koor-
dinátora 

Fõszervezõ: Sulyokné Tari Judit.
Sárik Jánosné 

óvodavezetõ

Sikeresen megrendeztük a „Kör, kör kijátszik? Népi játékok a
Mátraalján” címmel az óvodások találkozóját Pásztón, melyet a
Nógrád Megyei Közgyûlés Elnöke is támogatott. Pásztó Százszor-
szép, Hétpettyes óvodák, Szurdokpüspöki, Mátraszõlõs, Tar és
Ecseg település óvodái közremûködésével hat gyermekcsoport
népi játékos bemutatkozására került sor. Óvodánk két zenei te-
hetsége hangszeres játékának is örülhettünk, Nagy Hanna (Mar-
garéta csoport) pásztorfurulya, Kelemen Petra (Mókus csoport)
fuvola, melyet az Apraja néptánccsoport sikeres bemutatója kö-
vetett. A csaknem 140 óvodásgyermek szívet melengetõ, jókedvû
énekes játéka bizonyította, hogy a tehetséggondozás lehetõségét
idõben meg kell ragadnunk.

A rendezvény a TÁMOP 3.4.4./B-08/1. pályázat Európai Unió 
támogatásával, és az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósult meg.

Kistérségi tehetségpont
TÁMOP 3.4.4./B-08/1. pályá-

zat Európai Unió támogatásá-
val, és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával
megvalósuló pályázati projekt
célkitûzéseként 2011.04.19-én
megalakult a regisztrált Kistér-
ségi Tehetségpont Pásztó. 

Pásztó városa kistérségi köz-
pont, ebbõl adódóan a közokta-
tás, közmûvelõdés területén is
jelentõs centrális szerepet tölt
be. A pályázat megvalósítását
és a Tehetségpont tevékenysé-
gét kistérségi hatókörben kíván-
juk kiterjeszteni. A tehetséges
gyermekek, fiatalok megtalálá-
sát, integrálását, tehetségük ki-
bontakoztatását és társadalmi
hasznosulását óvodás kortól a
felnõtt korig a konzorciumi ta-
gok, horizontálisan az intézmé-
nyi típuson belül, és az intéz-
mények vertikumával együtt-
mûködve is kívánjuk mûködtet-
ni. A Tehetségpont személyi
erõforrásait a konzorciumi ta-
gok az intézmények és civil
szervezetek együttesen magas
számú önkéntesekkel és tehet-
séges fiatalokkal biztosítják.
Számítunk együttmûködésben:
a város intézményeinek peda-
gógusaira, a szülõkre, a fenn-
tartókra, a kistérség intézmé-
nyeinek pedagógusaira, a kis-

térségi munkaszervezet mun-
katársaira, civil szervezetekre.
Konzorcium tagjai: 

– Pásztó Város Önkormányzat
Óvodája;

– Pásztó Városi Önkormány-
zat Általános Iskola;

– Teleki László Városi Könyv-
tár és Mûvelõdési Központ;

– Lépésrõl-lépésre Gyermeke-
kért Alapítvány;

– Tehetséges Gyermekekért
Alapítvány.

Pásztó és kistérségében élõ
gyermekeknek és fiataloknak
szeretnénk megadni azt az esé-
lyt, hogy kiderüljenek kivételes
képességeik, és ezt megfelelõen
képzett szakember csapat to-
vább tudja fejleszteni, támogat-
ni. A konzorcium mögött fejlesz-
tõpedagógusi és tehetséggondo-
zói tapasztalat áll. A munkatár-
sak fokozatosan megszerzik a
szükséges szakképzettséget és
gyakorlatot, és a projekt kereté-
ben hasznosított módszertan
frissítését folyamatosan tervez-
zük a megyében és régióban ta-
lálható Tehetségponttal együtt-
mûködve.

Sárik Jánosné
projektmenedzser

Eljut a város minden postacímére:
hirdessen a Pásztói Hírlapban!

Egy oldal: 40 000 forint + áfa, bruttó 50 ezer forint;
Fél oldal: 20 000 forint + áfa, bruttó 25 ezer forint;
Negyed oldal: 8 000 forint + áfa, bruttó 10 ezer forint;
Névjegy, nyolcad oldal: 5 000 forint + áfa, bruttó   6 250 forint.

Ingyenes közzététel a www.dhkm.hu portálon
a hirdetés érvényességének idejére!

Nyári táborok az óvodákban
hat-kilenc éves gyermekeknek

Kedves Gyermekek és Szülõk! Nagycsoportos, elsõs és másodi-
kos gyermekek részére mind három óvoda (Százszorszép, Hétpety-
tyes, Pitypang ) napközis tábort szervez a nyárra.

SZÁZSZORSZÉP ÓVODA – Kalandra fel! Barangolások, túrák,
felfedezések.

Idõpont: 2011. 07. 11-15-ig. (egy hét)
HÉTPETTYES ÓVODA – Mesejáték, drámajáték

Idõpont: 2011.07.04-08-ig (egy hét)
PITYPANG ÓVODA – Kalandra fel! Barangolások, túrák, felfede-

zések
Idõpont: 2011. 07. 04-08-ig (egy hét)

TÁBOR IDEJÉRE BIZTOSÍTJUK:
– Szakemberek által  ellátott gyermek felügyeletet és szakmai

programot reggel 8.00 órától 16.00 óráig;
– háromszori étkezést;
– a változatos programok eszköz igényét;
– a felmerülõ utazási költségeket.

A szakmai programok részleteirõl felvilágosítást az óvodákban
kaphatnak az érdeklõdõk. 

A TÁBOR DÍJA: 10 ezer forint/fõ
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AZ ÚJ DANCE-AEROBIK ÕRÜLET
MÁR A PÁSZTÓI 

MÛVÉLÕDÉSI KÖZPONTBAN IS!!!
MINDEN SZERDÁN 16.30-TÓL

ELSÕ ÓRA: ÁPRILIS 27.

OKTATÓ: MAZGON JELENA OKLEVELES 
AEROBIK ÉS TÁNCOKTATÓ

ÓRADÍJ: 600.-FT

JELENTKEZÉS,INFORMÁCIÓ:
06 70 / 931-52-47

A zumba, a legújabb õrület, nem csak jókedvre derít és alakot formál 
– mindezt úgy, hogy közben egyszerûen csak bulizol – 

hanem segítségével olyan szexi mozdulatokat is elsajátíthatsz, 
amitõl magabiztos és ellenállhatatlan leszel. 

Ki ne hagyd!!! Gyere és hozd barátaidat is!

Néptáncfesztivál: egy híján húsz!
A Tehetséges Pásztói Gyer-

mekekért Alapítvány fõ szer-
vezése mellett 19. alkalommal
rendezik meg a néptáncfesz-
tivált május 28-án, szombaton
a városi általános iskola Dó-
zsa György tagintézményé-
ben. A hagyományõrzõk talál-
kozójára szlovákiai vendége-
ket is várnak.

A megnyitó – amelyet az is-
kola aulájában Sisák Imre,
Pásztó polgármestere mond –
9.00 órakor kezdõdik. A cso-
portok 9.30 órától mutatkoz-
nak be, majd 13.30-tól 14.15
óráig táncház lesz az iskola
aulájában. A szakmai értéke-
lés ez idõ alatt zajlik, majd
14.30 órakor kezdõdik az
eredményhirdetés.

A rendezvényen az elsõ
korcsoportban a következõ
sorrendben lépnek fel az
együttesek: Napraforgó
Néptánccsoport, Pásztó;
Kiskenderike Néptánccso-
port, Palotás; Kereplõ Nép-
tánccsoport, Rétság; Gara-
bonciás Néptánccsoport,
Pásztó; Börzsöny Néptánc-

csoport, Nagyoroszi; Csivi-
telõ Néptánccsoport,
Szécsény; Hviezdicka (Csil-
lagocska) Néptánccsoport,
Hrinová (Herencsvölgy),
Szlovákia.

A második korcsoport
együttesei a következõ sor-
rendben lépnek a közönség
és a zsûri elé: Szivárvány
Néptánccsoport, Pásztó;
Vadvirág Néptánccsoport,
Pásztó; Kereplõ Néptánccso-
port, Rétság; Apraja Nép-
tánccsoport, Pásztó; Kende-
rike Néptánccsoport, Palo-
tás; Széllelbélelt Néptánc-
csoport, Szurdokpüspöki;
Vadszilvák Néptánccsoport,
Ózd; Mákvirág Néptánccso-
port, Gyöngyös; Csermely
Néptánccsoport, Érd; Bör-
zsöny Néptánccsoport,
Nagyoroszi; Csibészke Nép-
tánccsoport, Gyöngyös.

A fesztiválon az Esztam ze-
nekar húzza a talpalávalót.

A szervezõk várják az ér-
deklõdõket a Dózsa tagintéz-
ménybe, a Nagymezõ út 36.
szám alá.

Fotópályázat
A Nyikom Hegyisport- és

Természetvédõ Klub fotópá-
lyázatot hirdet „Pásztó termé-
szeti értékei” címmel. A pá-
lyázat célja Pásztó és a kör-
nyék természeti értékeinek
valamint az ember és a ter-
mészet viszonyának bemuta-
tása, dokumentálása. A pá-
lyázatot két kategóriában és
hét témakörben lehet benyúj-
tani. Természeti örökség: vi-
zek (források, patakok, ta-
vak). A növényvilágot bemu-
tató fotók (vadvirágok, fák,
bokrok, mohák, gombák). Az
állatvilágot bemutató fotók
(emlõsök, madarak, hüllõk,
rovarok). Tájképek (évszak-
ok, hegyek, völgyek, látké-
pek). Ember és természet.
Természetjárás (ökoturiz-
mus, aktív turizmus, termé-
szetvédelmi tevékenység).
Tájsebek (illegális szemétle-
rakó, fakitermelés, bányásza-
ti tevékenység). Mezõgazda-
ság (gyümölcsös, szántó, le-
gelõ).

A pályamûvek csak digitális
technikával készült felvételek
lehetnek, 2011-ben készült,
manipulálatlan képeket fogad-

nak el. (Nem számít manipulá-
lásnak a kép 25 %-nál kisebb
mértékû megvágása.) A bead-
ható képek száma szerzõként
legfeljebb tíz darab. A pályá-
zók az elkészült képeket folya-
matosan, 2011. december 31-ig
küldhetik el címünkre. Elsõ lé-
pésként a www.pacif.hu fotó-
pályázat menüpontjában talál-
ható „jelentkezés ûrlapot” 
kell kitölteni, majd elküldeni a
fotókkal együtt a nyikom
@pasztonet.hu címre!

A fotókhoz mellékelni kell
az alkotó nevét, a kép címét és
sorszámát, a készítés helyének
pontos leírását. A képek kiter-
jesztése JPEG (.JPG, .JPEG),
minimum 1200x1600 pixel, de
nem lehet több 10 MB-nál.

A pályamûveket természet-
fotósok és természetvédelmi
szakemberek bírálják el, a leg-
jobbak a Pacif-oldalon és a Kö-
vecses-parti tanösvény tábláin
jelennek meg. A kiválasztott
képek felhasználói joga a
Nyikom HTK-át illeti meg. A
helyezetteket díjazzák.

További információ: 
Sándor István, 32/460-152

vagy 30/6575-293.
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Pásztó, Fõ út 21., a csillagtéri körforgalomnál
Telefon: 32/460-018

Kínálatunk:
– Egy- és kétajtós hûtõszekrények;
– Fagyasztószekrények és -ládák;
– Automata mosógépek, elöl- és felültöltõs;
– Gáz, villany és kombinált tûzhelyek;
– Porszívók, takarítógépek;

Kerti gépek:
Rotációs kapák, villany és benzines fûnyírók, fûkaszák,

mûanyag kertibútorok.

AKCIÓS AJÁNLATUNK: 
FÛNYÍRÓ MÁR 8.900 FORINTÉRT!

HÛTÕSZEKRÉNYEK NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!

Nyitva tartás:
Hétfõtõl péntekig: 8.00-16.00 óráig;

Szombaton: 8.00-12.00 óráig.

Apróság
Pásztót és környékét ábrá-

zoló képeslapokat, régi fotó-
kat keres (elcserélne, lemá-
solna vagy megvásárolna)
gyûjtõ. Tel: 06-20-499-947, 
E-mail: kriston@globonet.hu

Élvefogó fémcsapdák el-
adók! 250x250x500 millimé-
teres: 5.000 Ft/db+áfa.
300x400x1000 milliméter
méretû: 10.000 Ft/db+áfa.
Tel.: 06-30-523-8867; 
web: http://mepisz.tk

Tájékoztatjuk kedves olva-
sóinkat, hogy a Pásztói Hírlap
szolgáltatásaként a lakossági
apróhirdetéseket 200 karakte-
rig ingyenesen feladhatják AP-
RÓSÁG rovatunkban. A hirde-
téseket kizárólag elektroniku-
san, az info@dhkm.hu postafi-
ókon fogadjuk. A hirdetések
tartalmáért a kiadó nem vállal
felelõsséget.

Francia professzor előadása
Pásztó Város Önkormányzata, a

Rákóczi Szövetség és a Magyarok
Világszövetsége tisztelettel hív minden
érdeklõdõt Bernard Le Calloc'h profess-
zor "Kõrösi Csoma Sándor a Szikh
Birodalomban" címû elõadására. A ren-
dezvény június 6-án, hétfõn 17.00
órakor kezdõdik a többcélú kistérségi
társulás Ruffec-termében. (A könyvtár
lottózó felõli oldalán.) Házigazda: Sisák
Imre, Pásztó polgármestere.

Múzeumpedagógiai szakmai
napot tartottak a gyermekek,
szülõk és pedagógusok számára
2011. május 6-án, pénteken a
Pásztói Múzeumban. A nap nyi-
tásaként „A gyermekvilág Nóg-
rád megyében a XX. század elsõ
felében” címû kiállítást nyitotta
meg Nagyné Dobrovóczky Adri-
enn, a Pásztó Városi Önkor-
mányzat Általános Iskola Gárdo-
nyi Géza Tagintézmény pedagó-
gusa, majd a tárlatot bemutatta
a résztvevõknek Molnár Ildikó,
a balassagyarmati Palóc Múze-
um fõmuzeológusa. 

A múzeum folyosón kiállított
„Tavaszi alkotások” címû tárlat
az elmúlt múzeumi foglalkozá-
sok során született óvodás és ál-
talános iskolás alkotásokat mu-
tatja be a látogatóknak, közel
200 gyermekmû tekinthetõ meg

jelenleg is. A kiállítást Zentai
Evelin múzeumpedagógus aján-
lásával tekinthették meg a szak-
mai napon jelenlevõk, majd eh-
hez kapcsolódóan a különdíjak
átadására került sor.

A szakmai programok után a
szórakozásé volt a fõszerep, Zsu-
zsi és Orsi fergeteges, vidám zenés
mûsora következett, mialatt a fel-
nõttek egy szakmai beszélgetés ré-
szesei lehettek a múzeumi szak-
emberek és a pályázatban résztve-
võk pedagógusok irányításával.

A nap zárásaként ügyességi fel-
adatokon, a Múzeumi 7próbán
bizonyíthatták a gyermekek ráter-
mettségüket.

A rendezvény a Pásztó Kistér-
ségi Központ Rehabilitációja
ÉMOP-3.1.2./A-2f-2010-0001 pá-
lyázat keretei között valósult
meg.

Múzeumpedagógiai szakmai nap
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Csohány Baráti Kör 
Pásztó Kultúrájáért Alapítvány 

tevékenysége és gazdálkodása 2010. évben
Az alapítvány kiemelt célja városunk nagy szülötte

Csohány Kálmán kétszeres Munkácsy-díjas, érdemes
mûvész életmûvének, emlékének, emberi és szellemi
örökségének megõrzése. E célkitûzések keretében el-
sõdleges feladatának tartja a képzõmûvészeti ismere-
tek fejlesztését, az alkotómûvészek támogatását. Ki-
emelt célközönsége az ifjúság, de rendezvényeit min-
dig nagy érdeklõdés kíséri a felnõttek körében is. Pász-
tó kulturális életében kiemelkedõ szerepet játszik, ezt
bizonyítják színes rendezvényei valamint az, hogy az
alapítvány minden tagja a kultúra iránt elfogult szemé-
lyek, vagy munkájuk során napi kapcsolatban állnak
az ifjúsággal. A 2010. évben is ennek megfelelõen nyúj-
tott segítséget támogatásaival.

A Kuratórium az alapító okiratnak megfelelõen alka-
lomszerûen ült össze. A hozzá beérkezett kéréseket
megvitatta, a támogatásokról rendszerint egyhangú-
lag, többségi szavazással döntött. 

2010. évi bevételeink:
– 1 százalékos felajánlás: 150 ezer 295 forint;
– pályázati bevétel: 220 ezer forint;
– kamatbevétel: 517 forint,
2010. évi kiadásaink és támogatásaink:
– díjak, támogatások, rendezvények lebonyolítása:

494 ezer 330 forint;
– egyéb költségek (bank, posta): 16 ezer 994 forint.
Köszönjük mindazoknak, akik anyagilag vagy bár-

milyen más formában támogatták Alapítványunk
munkáját.

Számlaszámunk változatlan:
11741024-20016973

Adószámunk: 18630664-1-12
Az Alapítvány Kuratóriuma

Múzeumok Éjszakája
Az eddigi évek hagyományainak

megfelelõen idén is érdekes elõadá-
sokkal, színes tárlatokkal és élmé-
nyekben gazdag gyermekprogra-
mokkal várja látogatóit a Pásztói Mú-
zeum a Múzeum Éjszakája alkalmá-
ból.  A rendezvény 2011. június 18-
án, szombaton lesz:  7próba, múze-
umi rejtély, boszorkányégetés várja
a látogatókat és elõadást tart Erõss
Zsolt expedíciós hegymászó. Részle-
tese információ plakátjainkon vagy a
www.pasztoimuzeum.hu címen.

Újra múzeum tábor 
A nagy érdeklõdésre való tekintet-

tel idén is lesz Múzeumi tábor 2011.
június 20-a és 24-e között. A temati-
kus napok mellett kirándulások, bog-
rácsozás és sok érdekes feladat várja
idén is az érdeklõdõ gyermekeket. A
tábor költsége 7000 forint/fõ/hét,
ami a napi háromszori étkezést, az
utazási és anyagköltséget is tartal-
mazza. Részletes információ az isko-
lákban kihelyezett plakátokon, illetve
a múzeumban kérhetõ.

Ismét megújult az üveghuta
A kora középkori üveghuta városunk

kiemelkedõ ipartörténeti mûemléke.
Dr. Valter Ilona 1986 nyarán tárta fel és
mûemléki helyreállítás után, 1989. au-
gusztus 20-án történt meg az avatása.

Az egykori üvegolvasztó kemencék
alapjait betonkoszorúval és üvegku-
polával védték le. Ez Közép-Európa
legidõsebb üvegolvasztó mûhelye. So-
kan vannak, akik nagy távolságról is
azért utaznak városunkba, hogy saját
szemükkel is láthassák.

Sajnálatos ugyanakkor, hogy akad-
nak olyan közmûvelt pásztóiak, akik a
nagy értékû edzett üvegkupolákat is
barbár módon betörik. Átlagosan

négy-öt évente kell közpénzbõl pótol-
ni az üveghuta valamelyik kupoláját.
2010 novemberében történt a legutób-
bi rongálás, ezután május 10-én állítot-
ta be Fodor Miklós salgótarjáni üveg-
hajlító mester az új kupolát.

Csak remélni lehet, hogy a nemrég
üzembe állított térfigyelõ kamerarend-
szer meggondolásra készteti a vandálo-
kat, és városunk elöljáróinak nem kell
2-3 év múlva ismét a megrongált üveg-
hutát javíttatniuk komoly százezrekért.

Dr. Hír János

Napjaink rohanó világában,
a technika fejlettsége magával
vonja azt, hogy a hétköznapi
életben megszokott szerzõdé-
sek köre kibõvül.

Az internet térhódításával
számos új lehetõsé adódik, ami
kihat a fogyasztóvédelemre is.
Ezzel párhuzamosan több vita
is megjelenik. A Fogyasztóvé-
delmi Egyesületek Országos
Szövetsége elkötelezett a fo-
gyasztói tudatosság növelése
érdekében.

Ugyanis még mindig nem
vagyunk tisztában alapvetõ fo-
gyasztóvédelmi jogainkkal, az-
zal, hogy egy áru meghibáso-
dása, egyes szolgáltatások
igénybevétele után milyen le-
hetõségeink lehetnek a keres-
kedõvel, a szolgáltatóval szem-
ben, mit kérhetünk egyáltalán. 

Korunknál fogva az idõseb-
bek, a fiatalok kiszolgáltatot-
tabbak fogyasztóknak minõ-
sülnek, amit sokszor a kereske-
dõk, a szolgáltatók ki is hasz-

nálnak. Úgy hiszik, hogy az
idõsebbek, gyerekek úgysem
mernek határozottan fellépni
velük szemben, és nem veszik
õket komolyan panaszaik inté-
zése során. 

Meggyõzõdésünk, hogy a fi-
atalokat – de még az idõsebbe-
ket is –, tájékoztatni kell annak
érdekében, hogy akár a min-
dennapi életben, akár inter-
netes vásárlás alkalmával tisz-
tában legyenek jogaikkal. 

Fontos, hogy vásárlásaik so-
rán magabiztosan, tudatos fo-
gyasztóként lépjenek fel.

Célunk a „Tudatos fogyasztó
leszek”, az Önkormányzat tagis-
koláiban rendezett tájékoztatók,
teszt felmérések, a Nyugdíjas
Clubban tartott elõadások mind-
mind a sokszor emlegetett fo-
gyasztói tudatosságra és maga-
biztosságra nevelésre irányulnak.

Molnár István
OFE Pásztói Szervezetének 

elnöke

E cikksorozattal szeretném ráirányítani a figyelmet – nem-
csak a fogyasztóknak, de a vállalkozóknak is – például, hogy
mit kérhetünk a kereskedõtõl, mi a teendõ abban az esetben,
ha egy boltban több különbözõ ár szerepel egy terméken és
a pénztáros a magasabbat üti be a pénztárgépbe. Tisztában
leszünk azzal, hogy mi a vásárlók könyve, mire való és kihez
fordulhatunk, ha a vállalkozó nem hajlandó panaszunkat or-
vosolni. Megismerhetjük a szavatossági, jótállási jogainkat,
kihez fordulhatunk panaszunkkal segítségért. Ismereteket
szerzünk az Interneten keresztül történõ vásárlásokról és
tisztességtelen reklámokról, valamint a termékbemutatók
buktatóiról.

A betört üveghuta a rongálás után. 
Hálásak lehetünk a sorsnak, hogy komoly

balesetet nem okozott.

Az új kupola beemelése

Fogyasztók tájékoztatása – I. rész
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Bemutatkozott a kistérség Szentendrén
A folyamatosan fejlõdõ és szép eredmé-

nyeket felmutató Kistérségi Közkincs
Kerekasztal ez év május 14-én kiemelkedõ
rendezvényen vett részt Szentendrén. 

A nagyhírû Zengõ Fesztivál rendezõi több
kistérséget felkértek a programon való rész-
vételre és térségük bemutatására. Az igen ak-
tív Közkincs Kerekasztal vezetése és tagjai a
program által biztosított utazási költségtérí-
tés mellett örömmel jelezték vissza részvételi
szándékukat. A Pásztói Kistérség Többcélú
Társulása és a Teleki László Városi Könyvtár
és Mûvelõdési Központ szakemberei rövid
idõn belül összeállították a résztvevõk körét
és meghatározták a csoport feladatait. Ezek
eredményeként Pásztó, Tar, Szurdokpüspö-
ki, Csécse és Palotás képviseletében megje-
lent személyek – nagy részt a településükre
jellemzõ népviseletben – vonultak fel, majd
azt követõen helyi jellegzetes süteményekkel
fogadták a népes érdeklõdõ közönséget az
arra kijelölt területen. Az érdeklõdõk a túrós
lepény, a hájas sütemények, a pogácsák mel-
lé finom pásztói borokat is kóstolhattak, illet-
ve megismerkedhettek a Fabogár Kft. által

készített, magas színvonalú faipari termé-
kekkel. A programot a váci huszárok, a nem-
zetõr bandérimok, a fellépõ kórusok színesí-
tették, kézmûves vásár, lovasbemutatók, va-
lamint zenekarok tettek még változatosabbá.

A több ezer látogatót vonzó fesztivál re-
mélhetõleg növelte kistérségünk turisztikai
vonzerejét. A szervezõk a köszönõ szavak

mellett kérést is tolmácsoltak. Városunkban
tapasztalatszerzõ útjukon meg szeretnék is-
merni a Közkincs Kerekasztal programját,
eredményeit és jövõbeli céljait.

Minden szervezõnek, résztvevõnek és tá-
mogatónak köszönöm a magas színvonalú
együttmûködést és munkát.

Mészáros Sándor

A Föld napja a Dózsa tagiskolában

Iskolánkban már több éve
végzünk olyan tevékenységeket
ezen a napon az alsó tagozatos
gyerekekkel, természetesen az
életkori sajátosságaikat figye-
lembe véve, amelyek ha beépül-
nek diákjaink mindennapjaiba,
sokat tehetnek Földünk egész-
ségéért! A tanulók már hetekkel
korábban elkezdték gyûjteni a
mûanyag palackokat, az eldob-
ható elemeket és virágpalántá-
kat elõzetes felhívásra. Ebben
az évben a város több pontján
jelöltünk ki állomásokat, ahol a
tanító nénik várták a gyerekeket
különbözõ feladatokkal. A na-

pot a „Tapossa laposra!” jelszó-
val kezdtük és a gyûjtött pet-
palackokat tömörítettük és zsá-
koltuk be, hogy minél kisebb
helyet foglaljanak. A gyerekek
örömmel taposták a több tucat
zsáknyi hulladékot és az egész
iskola jókedvûen recsegett-ro-
pogott. Az elsõ állomáshely a
városban elhelyezett egyik sze-
lektív hulladékgyûjtõhöz veze-
tett, ahol kidobtuk a tömörített
palackokat a megfelelõ helyre és
a szelektív hulladékgyûjtés fon-
tosságáról beszélgettünk a gye-
rekekkel. 

Egyik állomásról a másikra

énekszóval mentek a csapatok
az utcákon, ezzel is pezsdítve
városunk életét.

A második megállóhely egy
élelmiszeráruháznál volt, ahol a
veszélyes hulladéknak számító
elemeket dobtuk a kihelyezett
tárolókba. A következõ három
állomásnál a minket körülvevõ
állatokkal és növényekkel kap-
csolatban kellett feladatokat
megoldaniuk a gyerekeknek.

Az utolsó állomásnál a Föld,
Magyarország és városunk,
Pásztó térképét rakták ki a tanu-
lók puzzle játékban.

Az iskolába visszaérve min-
den osztály elültette a hozott vi-
rágpalántákat az osztályok abla-
ka alá, ezzel szépítve az iskola
környezetét.

A napot osztályonként egy-
egy óriásrajz készítésével zár-
tuk, ami a „Milyen lesz a földi
élet 100 év múlva?” címet viselte.
Voltak olyan osztályok, amelyek
repülõ autókat, technikai csodá-
kat képzeltek el, voltak, akik
szép zöld erdõket, virágos réte-
ket jelenítettek meg.

A rendezvény sikeres volt, a
gyerekek lelkesen munkálkod-
tak, jól érezték magukat, sikere-
sen oldották meg a feladatokat.
Reméljük rendezvényünkkel el
tudjuk érni, hogy Földünk meg-
óvása tanulóinknak nemcsak az
év ezen a napján, hanem a min-
dennapokban is fontos lesz.

Pádárné Györki Mariann
a Dózsa György Általános Is-
kola Tagintézmény tanítója

1989-ben indult egy világméretû kampány, ami a környezetvéde-
lem fontosságára hívja föl a figyelmet. Az ötletet 1970-ben egy
Daniel Hayes nevû amerikai egyetemista indította el és csaknem
húsz évre volt szüksége, hogy világnappá nõje ki magát. Magyar-
ország a következõ évben kapcsolódott be a mozgalomba, így az-
óta miden év április 22-ét a Föld megmentésének szentelünk.



A Partium településein ke-
resztül haladva érkeztünk a
Király-hágóhoz, ahol elénk tá-
rult a történelmi Erdély nyu-
gati, dombos vidéke. Erdély
fõvárosában, az idõtlen múltú
„kincses” Kolozsváron, rö-
vid városnézõ sétánkon
sorra vettük a kihagyhatat-
lan nevezetességeket, kö-
zöttük a Házsongárdi teme-
tõt, Mátyás király szülõhá-
zát és közelmúltban felújí-
tott lovas szobrát, valamint
a Szent Mihály-templomot.

Marosvásárhelyen, a leg-
nagyobb székely település
központjában, a város
szimbólumaivá vált sze-
cessziós épületeket – a régi
Városházát és a Kultúrpalo-
tát – csodálhattuk meg,
majd a Rózsák terét elhagy-
va a Bolyai Líceumhoz és a
híres Teleki Tékához sétál-
tunk.

A „legmagyarabbnak” tar-
tott erdélyi nagyvárosban,
Székelyudvarhelyen, felkeres-
tük a magyar-székely történe-
lem kiemelkedõ alakjait meg-
jelenítõ szoborparkot, amely
a székelyek mitikus õsének,
Csaba királyfinak is emléket
állít.

Szejkefürdõn, a különbözõ
stílusban faragott székely ka-
puk sora alatt értünk fel a
„legnagyobb székelyként”
tisztelt néprajzkutató, Orbán
Balázs sírjához.

Leereszkedtünk a parajdi
sóbányába is, amely a
Sóvidék egyik legkülönlege-
sebb látványossága.
Szovátán, az európai hírnév-
vel büszkélkedõ fürdõváros-
ban, egy rövid fényképezés
idejére álltunk meg, hogy
megörökítsük a Medve-tó sa-
játos környezetét.

A messze földön ismert fa-
zekas központban, Koron-
don, Máté Imre fazekasmester
tartott nekünk bemutatót a
cserépedények készítésének
módjáról.

Ellátogattunk Tamási Áron
szülõfalujába, Farkaslakára is,
ahol a híres székely író kopjafás
sírja napjainkban már irodalmi
zarándokhelynek számít.

Csíkszeredán a Makovecz
Imre által tervezett, a Magyar

Szentek tiszteletére épített
gyönyörû millenniumi temp-
lomot tekintettük meg, majd
Csíksomlyón Erdély leghíre-
sebb búcsújáróhelyét, a feren-
ces kegytemplomot.

A Csíki-havasok festõi vo-
nulatai között vezetett az
utunk a gyimesi csángókhoz.
Gyimesbükkön Deáky And-
rás nyugdíjas iskolaigazgató
fogadott minket, akinek neve
fogalom a Gyimesekben. Sze-
mélyéhez fûzõdik többek kö-
zött az 1963-ban betiltott ma-
gyar nyelvoktatás újraindítása
a térségben, elsõként kezde-
ményezte a hajdani Magyar-
ország legkeletibb részén ta-
lálható, híres 30-as számú
vasúti õrház újraavatását,
ahol 2008. május 11-én mint-
egy negyvenezer ember várta
az egykori tûzpiros, magyar
címeres mozdony megérke-
zését. A Deáky Panzióban he-
lyi gyimesi zenészek és
gyimesi viseletbe öltözött tán-
cosok adtak ízelítõt az igazi
csángó mulatságból. Az
„ezeréves határ” közelében,
az õrház felett meredeken álló
Rákóczi-vár romjairól belát-
tuk az egész Gyimes-völgyét
és a méltóságteljesen höm-
pölygõ Tatros folyót. Végül di-
ákjaink átadták Deáky András
tanár úrnak az iskolánk kö-
zössége által felajánlott tekin-
télyes mennyiségû adományt
– mesekönyveket, játékokat,
ruhákat – és búcsút vettünk a
feledésbe merült magyarok
hihetetlenül szép, rendezett
világától. 

A szászok földjén megláto-
gattuk az 1849-es csata em-
lékhelyét Fehéregyházán,
majd Segesváron tett rövid
vársétánkon a szász kultúrá-
val és építészettel ismerked-
tünk. Nagyszebenben – ame-
lyet az Európai Bizottság
2007-ben Európa kulturális
fõvárosának választott –
megtekintettük a XIII-XV.

századi belvárost és az
egyedülálló képzõmûvé-
szeti gyûjteménnyel ren-
delkezõ Brukenthal Múze-
umot.

Az egykori Erdélyi Feje-
delemség fõvárosában,
Gyulafehérváron a Szent
Mihály-székesegyházat
néztük meg. Ezt a templo-
mot választotta végsõ
nyughelyéül Hunyadi Já-
nos, a nagy törökverõ.
Szarkofágja mellett nyug-
szik kivégezett fia, Hunya-
di László és féltestvére, az
azonos nevû ifj. Hunyadi
János. 

Barangolásunk egyik leg-
misztikusabb élménye Vaj-
dahunyad vára volt, amely Er-
dély és talán az egész törté-
nelmi Magyarország legimpo-
zánsabb gótikus-reneszánsz
várkastélya.

A Kõmûves Kelemen legen-
dája által ismert magas Déva
váráról messze elláttunk Dél-
Erdély és a Maros-völgy festõi
vidékére.

Túránk Aradon ért véget,
ahol felkerestük az aradi vér-
tanúk emlékmûveit: a vesztõ-
helyen felállított obeliszket és
a város legfõbb nevezetessé-
gének számító Szabadság
szobrot.

A magyar történelem is-
mert helyszínein koszorúk és
mécsesek elhelyezésével em-
lékeztünk meg múltunk ki-
emelkedõ eseményeirõl és
személyeirõl.

Az ízes székely nyelvet be-
szélõ idegenvezetõnk, Dimén
Levente, részletes múltidézõ
összefoglalói és tréfás anekdo-
tái kirándulásunk egész idõ-
tartamára garantálták a köny-
nyed és egyben tartalmas is-
meretszerzést. Ezúton is kö-
szönetet mondunk mind-
azoknak, akiknek ajándékait
átadhattuk a csángóföldi ma-
gyaroknak!

Baloghné Kanyó Mária
Rákóczi Szövetség 

Gárdonyis Csoportja

A Gárdonyi Géza Tagintézmény közössége – az országos
Rákóczi Szövetség támogatásával – a tavaszi szünetben
ötnapos emléktúrát tett az egykor Magyarországhoz tar-
tozó „erdõn túli” területen, Erdélyben. 
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„Lépések a tolerancia és
az egyenlő esélyek felé”

az Európai Unió 
támogatásával

A Pásztói Szabadidõ Sportegyesü-
let több mint 16 ezer eurót nyert az
Európai Bizottság „Fiatalok Lendület-
ben” programjától, hogy megvalósít-
hassa azt az ifjúsági projektjét,
amelynek célja cserék és együttmû-
ködés elõmozdítása az európai ifjú-
sági munkában.

A támogatásnak köszönhetõen a
Krími Autonóm Köztársaság fõvárosá-
ban, Szimferopolban megrendezett
szemináriumon öt napon keresztül 12
ország (Magyarország, Olaszország,
Spanyolország, Bulgária, Norvégia,
Portugália, Franciaország, Oroszor-
szág, Moldova, Belarusz, Grúzia és
Ukrajna) 19 civil és kormányzati szer-
vezetébõl 28 ifjúsági szakember, vala-
mint fiatal osztotta meg az informális,
non-formális nevelés terén szerzett ta-
pasztalatait. Megvitatták azt a kérdést,
hogyan járulhatnak hozzá az ifjúsági
szervezetek és közösségek az esély-
egyenlõség növeléséhez a fiatalok kö-
rében, hogyan használhatók fel a
nemzetközi mobilitási programok, az
interkulturális tanulás a másik elfoga-
dására és tiszteletben tartására való
nevelésben, a fiatalok kompetenciái-
nak fejlesztésében, az esélyegyenlõ-
ség növelésében.

Az autonóm köztársaság parla-
menti ifjúsági bizottságának rendkí-

vüli ülésén Dánné Sályi Mária pro-
jekt koordinátor ismertette a „Fiata-
lok Lendületben” program támogatá-
si rendszerét, mely lehetõvé teszi a
nemzetközi ifjúsági együttmûködést. 

Szimferopolban, Jaltában és
Szevasztopolban a résztvevõk talál-
koztak a helyi politikai és ifjúsági ve-
zetõkkel, új kapcsolatokat építettek
ki, melyek eredményeként a jövõben
együtt fognak további nemzetközi if-
júsági csere és európai önkéntes
szolgálati projekteket megvalósítani. 

A Sportegyesület nem pihenhet
meg, a MOBILITÁS Ifjúsági Szolgálat-
hoz novemberben benyújtott pályáza-
ta is elnyerte a kért 19 ezer eurós támo-
gatást, így a szeminárium beszámoló-
ja mellett már a júliusi ifjúsági csere
szervezési munkálatai is folynak.

Erdélyi körutazás



Afrikában, Ceuta városában
Reviczki Zsolt elsõként egy
sprinttávnak meghirdetett, nagy
szintkülönbségû, zegzugos ut-
cákkal, sikátorokkal tarkított te-
repen a kiemelt elit szuper kate-
góriában állt rajthoz, ahol a
gyõztes olasz Tenani Alessio
mögött a 17. helyezést szerezte

meg. A következõ napon a kö-
zéptávú, illetve a normáltávú fu-
tamot Chaouen térségében bo-
nyolították le. A pásztói tájfutó
ismét a kiemelt nemzetközi ka-
tegóriát választva ezúttal a 10.,
majd a 13. helyen ért célba, így
végül az összetettben az elõkelõ
12. helyen végzett.
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Sakk
Bronzérmesek 

lettek
Befejezõdött a Heves-Nóg-

rád megyei sakk csapatbaj-
nokság. A felnõtteknél a záró
fordulóban a Pásztói Sakk
Egyesület a Füzesabony csa-
patát gyõzte le 5,5- 4,5 arány-
ban, így a gárda végül a remek
harmadik helyen végzett. Az
ifjúságiak 9,5-6,5 arányban
gyõzték le a Mátra SE együtte-
sét és így õk is bronzérmesek
lettek. 

Megyei diákolimpia
Karancslapujtõn kétszáz (!)

tanuló ült a táblák elé még
márciusban. A Pásztói Sakk
Egyesületet ezúttal 33 diák
képviselte. Vajda Albert pász-
tói tanítványai közül végül
Fölker Alexa  a negyedik, Hu-
szár Márk az ötödik, Huszár
Lóránt pedig a hatodik helyen
végzett korcsoportjában.
Mindannyian Gárdonyi tagin-
tézmény diákjai.

Tájfutás

Bajnokság és bronzérem
Március végén, Mátraszent-

imrén a 2011. évi Jász-Nagykun-
Szolnok-Heves-Nógrád megye
regionális hosszú távú egyéni
tájfutó bajnokságon, az Eger
kupa I. fordulójában a pásztói
tájfutók kényszerûségbõl a
Maccabi Hungary színeiben áll-
tak rajthoz.

A regionális megmérettetésen
abszolút bajnoki címet szerzett

Czímer József, (F 50 kategória),
míg az Eger kupa felnõtt ver-
senyszámában (F 21 C) két egri
versenyzõ mögött Hugyecz Zol-
tán az elõkelõ harmadik helyen
zárt. Ugyanitt Fedelin Tibor a 13.
lett. A szenior 35 évesek ver-
senyszámában Reviczki Zsolt a
terepen bokasérülést szenvedett
és a verseny feladására kénysze-
rült.

Tájfutás

Marokkóban futott

Reviczki Zsolt

Hugyecz Zoltán

Mi dolgunk a világban?
Egy sportkarrier margójára

Altatódalt dúdol a Valóvilág,
meg a többi, szülõt, gyermeket
fogva tartó szellemi méreg. Di-
vatsportok mérgezik az általá-
nos edzettségi mutatóktól tá-
volálló olimpiai eszmeiséget, a
klasszikus testkultúrát. Sorol-
hatnánk… Amíg a természet
rendje vissza nem áll, feltehet-
jük a kérdést: mi lesz veled utó-
kor, mi lesz veled Pásztó?

Üde színfolt viszont Bódi
Ádám, a Dózsa iskola volt diák-
ja, jelenleg az FTC sportolója,
aki már a Központi Sportiskola
középiskolájában folytatja ta-
nulmányait. Csoporttársai kö-

zött a legfiatalabbként éli már
második esztendeje dolgos hét-
köznapjait. Ez évi eredményei a
birkózó szõnyegeken sokat
ígérnek: januárban Érden ren-
deztek szabadfogású nemzet-
közi versenyt, kilenc nemzet
részvételével. Ádám az 50 kilo-
grammos súlycsoportban 22 in-
duló közül az elsõ helyen vég-
zett. Februárban Dorogon, or-
szágos bajnokságon, második
lett. Március 5-én Horvátor-
szágban kötöttfogásban 12
nemzet részvételével rendeztek
versenyt, itt a dobogó legfel-
sõbb fokára állhatott és elhozta

a legtöbb tusgyõzelemért járó
különdíjat is! Ez úton is szeret-
nénk köszönetet mondani Bódi
Ádám szüleinek, akik sok áldo-
zattal járó szeretetükkel egyen-
getik fiuk útját!

Egyesületünk több szakosz-
tályban várja a sportolni vá-
gyók érdeklõdõ megkeresését,
vívó, birkózó, kosárlabda, erõ-
emelõ versenysportokban. Vár-
juk továbbá a teljesítménytúrá-
zókat, az aerobikosokat, az at-
létákat, a kerékpárosokat, a
szabadidõ sportolókat. Várjuk
mindazok jelentkezését, akik a
természet és a tájvédelem, a
környezetvédelem területén
szeretnének tevékenykedni.
Várjuk mindazok támogató se-
gítségét, akik a Kishegyi Sza-
badidõ Park építésében ötlete-
ikkel, munkájukkal hozzá kí-
vánnak járulni a sikeres meg-
valósuláshoz.

Személyi jövedelem adójuk 1
százalékát támogatásként a
19159535-1-12 adószámra hi-
vatkozva jelöljék meg!

Illés Rudolf

Egy sportegyesület érzékeny a környezet hatásaira – a turiz-
mus, az ifjúság-, a természet- és a tájvédelem képvisel olyan
erõt, ami támaszt, segítséget nyújt! Korunk természetellenes-
sége ellen fel kell lázadni, mert a gonosz erõ növekszik, elõt-
tünk halad, nem érhetõ utol, hogy legyõzzük! A honvédség
klasszikus formája megszûnt, ifjúsági szervezetek sincsenek,
nõ a „nagy demokrácia” hozta szabadosság. Megnyilvánulásai
az egészségkárosodás különbözõ formáiban is fellelhetõk:
nem sikk a dicsekedni a sportmúlttal, növekszik a közömbös-
ség, a táplálkozásban a „mérgek” szerepe. Egyre fontosabb az
egészségügy, az utólagos gondozásra fordított keret, csökken a
megelõzésre szánt támogatás!

Pásztói Szabadidő
Sportegyesület

Egyesületünk erõn felül telje-
síti napi vállalásait: közérdekû
jogállású civil szervezetünk min-
dennapos programokkal áll a vá-
ros és vonzás körzetének rendel-
kezésére. Kiemelten foglalko-
zunk az utánpótlás neveléssel,
általános erõnléti és sportpeda-
gógiai programjaink tárt kapuk-
kal várja a fiatalok, valamint
minden korosztály érdeklõdését. 

Foglalkozások: Aerobik: hétfõ,
szerda, péntek, 17.00-tól 19.00
óráig. Birkózás: hétfõ és csütör-
tök - 16.30-tól 19.30 óráig. Vívás:
kedden 16.00-tól 18.00, szomba-
ton 10.00-tõl 12.00 óráig. Erõeme-
lés: minden nap, a nap minden
órájában! Kosárlabda: változó, ér-
deklõdni az alábbi telefonon. Ter-
mészet és tájvédelem: telefonos ér-
deklõdésre. Egyéb kondicionálás,
kick-boksz, ifjúságvédelem, kör-
nyezetvédelem, turizmus tevé-
kenységeinkrõl ugyancsak az
alábbi telefonszámon és e-mail
postafiókon érdeklõdhetnek.
Honlapunk rövidesen elkészül!
E-mail: szabadidose@invitel.hu

Tel./fax: 32/461-886
06-70/4567284

Várjuk érdeklõdõ 
együttmûködésüket !

Illés R.
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Hazai karatés 
erdemények

A Palóc Karate Szövetség
versenyzõi kiválóan szere-
peltek a hazai versenyeken
is. Április 16-án Székesfehér-
váron csaknem 300 verseny-
zõ és több mint 30 klub rész-
vételével rendezték meg a
shotokan országos korosztá-
lyos stílusbajnokságot a 7-18
évesek számára. Pásztói
Shotokan Karate Klub ver-
senyzõi katában (formagya-
korlatban) a következõ ered-
ményeket érték el: elsõ lett
Nagy Regina, második Szabó
Bence és Bartus Petra Csen-
ge, harmadik Juhász Csenge.
Kumitében (küzdelem) a do-
bogó legfelsõbb fokára állha-
tott Juhász Csenge, a máso-
dikra Nagy Regina, a harma-
dikra Bartus Petra Csenge. 

Április 30-án Törökbálin-
ton rendezték meg JKA Or-
szágos Zárt Bajnokságot,
amelyen 24 egyesület 170
versenyzõje vett részt. A
szervetõk fõbírónak Lõrik
Csaba mestert kérték föl.
Eredmények, utánpótlás ka-
tegóriában, kata: elsõ lett Jele
Máté. Kumite: Jele Máté és
Vajvoda Anna. Haladó kate-
góriában, kata: elsõ lett
Bartus Petra Csenge és Bedõ
András, második Nagy Regi-
na, Szabó Bence és Ocsovai
Gergõ, harmadik Juhász
Csenge. Kumite: elsõ lett Ju-
hász Csenge, második Bartus
Petra Csenge és Bedõ András,
harmadik Nagy Regina és
Váradi Valentina.

Pásztói Kézilabda Club – Stszj.:18632996931952112
2010. évi Közhasznú egyszerűsített Mérlege

Befektetett eszközök:
Immateriális javak 20 000 Ft
Pénzeszközök 200 000 Ft
Eszközök összesen: 220 000 Ft
Saját tõke: 253 000 Ft
Tárgyévi eredmény
(közhasznúsági tevékenységbõl) - 33 000 Ft
Források összesen: 220 000 Ft
Közhasznú Egyszerûsített Beszámolójának Eredménylevezetése
Összes Közhasznú tevékenység bevétele: 1.506 000 Ft
- Közhasznú mûködésre kapott támogatás: 897 000 Ft
- Pályázati úton elnyert támogatás: 190 000 Ft
- Tagdíjból származó bevétel: 195 000 Ft
- Egyéb bevétel: 198 ezer Ft
- Pénzbevételt nem jelentõ bevétel: 26 000 Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 1 539 000 Ft
Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye: - 33 000 Ft
Tájékoztató adat:
2010. évben NAV által kiutalt 1% összege: 41 056 Ft.

Mészáros Sándor elnök, a szervezet vezetõje

Éremeső Hollandiából, pásztói sikerekkel

Május 21-22-én a hollandiai
Beek városában rendezték meg
a VIII. JKA Karate Korosztályos
Európa Bajnokságot. A verse-
nyen 15 ország 595 karatékája
szerepelt, a magyar válogatott
ötven versenyzõvel, négy bíró-
val és a szövetségi kapitányon
kívül még két edzõvel képviselte
hazánkat. A magyar csapat is-
mét remekül szerepelt: 11 arany-
, 10 ezüst- és 12 bronzérmet
hoztak haza versenyzõink.

A palóc részrõl kilenc – hét
pásztói és két lõrinci – verseny-
zõ utazott ki, a bajnokságon
Lõrik Csaba és Józsa Barnabás
versenybíróként szerepelt. A vá-
logatott kiváló eredményéhez a

palóc karatékák nagyszerû sze-
replése is kellett!

Versenyzõink eredményei:
Aranyérmes lett egyéni

kumitében Juhász Csenge, a 10-
11 évesek korosztályában.

Két ezüstérmet is szerzett –
egyéni kumitében és katában –
Bartus Csenge, a 10-11 éves kor-
osztályban. Egyéni katában a
Lõrinciben élõ Lõrinczi Enikõ a
14-15 évesek között szerzett
ezüstérmet. Csapat kumitében
Bartus Csenge és Juhász Csenge
ugyancsak második lett.

Bronzérmet vehetett át egyéni
kumitében Váradi Valentina a
14-15 évesek között.

A csapat katában (10-11 éve-
sek) Bartus Csenge és Juhász
Csenge szintén harmadik lett.
Csapat katában a 14-15 évesek
között Lõrinczi Enikõ, Nagy Re-
gina és Váradi Valentina állha-
tott a dobogó harmadik fokára.

Sajnos Lõrik Dominik a ver-
seny elõtti edzésen lesérült, így
õ nem lehetett tagja a 12-13 éve-
sek aranyérmes csapatának.

A pásztói karatékák köszönik
a segítséget a Polytechnik Hun-
gária Kft-nek, a pásztói Margit
Kórháznak (aki a pásztói szülõk
kiutazását segítette), az AKTIV1
Kft.-nek és Pásztó Város Önkor-
mányzatának. Köszönet a kiuta-
zó szülõk biztatásáért!


