Megemlékezés a trianoni
diktátum évfordulóján

Pályázhat a Margit Kórház
Konzorciumi formában beadott pályázatának sikere esetén ötszáz négyzetméteres épülettel bõvülhet a Pásztói Margit Kórház,
illetve funkciói is gyarapodhatnak - hangzott el a legutóbbi képviselõ-testületi ülésen. Tájékoztató hangzott el a volt hulladéklerakó
rekultivációjának lehetõségérõl is, ami Kelet-Nógrádban a második legfontosabb, ilyen jellegû beruházás.
(Tudósításunk a testületi ülésrõl a 2. oldalon)

Ez évben is megemlékezett a város Magyarország történelmének
legnagyobb tragédiájáról. Írásunk a 3. oldalon.

Vége az iskolai krétakornak!
Interaktív táblák a pásztói általános iskolában
Nyugdíjba vonul a hagyomá- válik szintén fölöslegessé, hanem
nyos tantermi tábla: a régi eszköz az egyszer feltöltött tartalom is
helyét az interaktív tábla veszi át. megmaradhat. Az interaktív tábla
Ez egy információs és kommuni- segítségével az Internet és a mulkációs technológiai eszköz, gya- timédiás CD kínálta lehetõségekkorlatilag egy olyan, számítógép- kel is élhet tanár, diák. A fejlõdés
pel összekötött óriásmonitor, ami megállíthatatlan, de lehetett volna
a katedráról vezérelhetõ. Nagy gyorsabb is – errõl kérdeztük elelõnye, hogy ami egyszer ráke- sõként Sisák Imrét, Pásztó polgárrül, az a háttértárolóra elmenthe- mesterét.
tõ – ezzel nem csak a régi szivacs
(Folytatás a 3. oldalon.)

Világbajnokaspiráns pásztói kötődéssel
Michelisz Norbert zsebében hordja a marsallbotot - persze csak
afféle modern változatban, azaz nem szó szerint kell érteni a dolgot, nem is a katonai pályán jeleskedik, hanem a túraautók futamainak magyar császára 2006 óta! Világuralmi tervei is jogosak,
hiszen kiválóak az esélyei arra, hogy egyszer a dobogó legfelsõbb
fokára is felállhasson. Képünkön balról jobbra: Sisák Imre,
Michelisz Norbert, Szijj Attila. (Cikkünk a 16. oldalon.)

Várja vendégeit a strandfürdő

A pásztói strand egész nyáron várja vendégeit: hétfõtõl vasárnapig 9-tõl 19 óráig tartanak nyitva, emellett minden reggel 6-tól 8 óráig kondicionáló úszásra is lehetõség nyílik. A létesítményt a Dél-Nógrádi Vízmû Kft. üzemelteti.

Nyitott „Kapuk”
a kirendeltségen
Akadálymentesítették
nemrég a pásztói munkaügyi kirendeltséget: a
beruházás a megváltozott munkaképességûek életminõségét javítja
és segítséget nyújt a kisgyermekeseknek, a babakocsit tolóknak, az
idõseknek is. A hatmillió forintos fejlesztés a
hozzáférés lehetõségeit
mind fizikai, mind infokommunikációs szinten
megkönnyíti.
(Cikkünk
a 11. oldalon.)

2

KÖZÉLET

2011. június

Pályázhat a fejlesztésre a Margit Kórház
A legutóbbi képviselõ-testületi ülésen Sisák Imre polgármester –
a hagyományokhoz híven – elõször az elmúlt idõszak önkormányzati eseményeirõl adott tájékoztatást. Ezek közül kiemelést
érdemel, hogy Mátrakeresztesen a Kövicses-patak medre a megcsúszott föld miatt beszûkült. A polgármester úr errõl tájékoztatta Becsó Zsoltot, úgy is, mint a megyei védelmi bizottság elnökét
és Ürmössy Ákost, a megyei közútkezelõ igazgatóját, hiszen egy
nagyobb esõzés után bekövetkezõ, akár kisebb mértékû földcsuszamlás is teljesen elzárhatja a medret.
A képviselõk ezután elfogadták a Margit Kórház negyedéves
beszámolóját, akárcsak a város
útjainak kátyúzására készített
javaslatot és a költségvetési rendelet módosítását.
A Margit Kórház létszámfejlesztésével kapcsolatban meghallgatták dr. Boczek Tibor igazgatót, aki elmondta, hogy a jövõben szélesebb látókörrel igyekeznek mûködtetni a kórházat.
Az egészségügyi létesítmény –
amint fogalmazott – szégyenfolt-

A Kövicses-patak suvadása
még sok gondot okozhat

ját, a dohányzót megszüntették,
a helyén kávézó kialakítását tervezik. Ez két dolgozó felvételét
igényli, mert a jelenlegi létszám
nem elegendõ. Mivel lehetséges,
hogy két nyolc órás állás nem is
elegendõ a mûködtetéshez, két
munkahelynek megfelelõ - két
hat és egy négyórás – munkaerõ
alkalmazásával képzelik el azt.
A munkavállalók megváltozott
munkaképességûek is lehetnek,
így –, ha lesz ilyen jelentkezõ –
az intézmény megtakaríthatja a
foglalkoztatási kötelezettséggel
járó pluszkiadásokat. A testület a
létszámfejlesztésre vonatkozó
elképzelést példaértékûnek talál-

ta és egyhangúlag elfogadta.
Ezután a Margit Kórház alapító okiratának módosítása következett. Amint dr. Boczek Tibor
elmondta, a kórház fõ profilja a
mozgásszervi rehabilitáció. Az
öröklött adottságok azonban
nem a legideálisabbak, viszont a
Nemzeti Erõforrás Minisztériumának pályázatán lehetõség
nyílik a fejlesztésre, konzorciumi együttmûködés formájában.
A kiíró megalapozottnak és kivitelezhetõnek tartja a pulmonológiai rehabilitációt célzó
fejlesztést. Az új tevékenységi kör ellátásához
egy ötszáz négyzetméteresnél is nagyobb épület
kivitelezésére kerülne
sor, amit a rehabilitációs
osztállyal függõhíd kötne össze.
Sisák Imre kiegészítésében elmondta, hogy
Nógrád megye három
kórháza egymilliárdos
befektetési lehetõséghez
juthat, ha sikerül jó pályázatot beadni. A képviselõk támogatták a Margit Kórház fejlesztésre
irányuló törekvéseit.
Ezután a városközpont rehabilitációjának
megvalósításától hangzott el tájékoztatás: a 908
millió forintos beruházás
nagy része támogatásból
valósult meg, 32 projektelem megvalósításával.

A Margit Kórház impozáns épülete bõvülhet (FOTÓK: FARAGÓ ZOLTÁN)

Malomhegyi Lajos mûszaki osztályvezetõ elmondta, hogy a kivitelezõtõl már több javítás elvégzését kértek az esztétikai hibák miatt.
Ezután Szántó Zoltán, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. képviseletében
számolt be a Kelet-Nógrádi Hulladék-rekultivációs Társulás és
munkaszervezete által tervezett
beruházásokról. Amint tájékoztatójából kiderült, mûködési területükön 15 volt lerakót érint a
fejlesztés. Az ezzel érintett állami tulajdonú földterületek sorsa
rendezõdik, így augusztusban
újra benyújtják az ezzel kapcsolatos pályázatot. A 2 milliárd 637
millió forint összértékû beruházásból a pásztói a második legjelentõsebb: a volt hulladéklerakó

Tavaszi parkosítás: munkás kéz is kell a karbantartáshoz!

rekultivációja 468 millió forintot
meghaladó költséget jelent.
A következõ napirend szerint
döntés született ezután arról,
hogy a túlzott mértékû pályázati
sikerdíj miatt nem támogatják
egy erre szakosodott cég környezetvédelmi oktatás-fejlesztési ajánlatát. Sisák Imre polgármester az indoklásban kiemelte,
hogy ezzel a helyi vállalkozások
és intézmények háttérbe szorulnak.
A Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. elmúlt évi egyszerûsített beszámolója és 2011-es üzleti tervének elfogadása után Sisák Imre
elmondta: Pásztó önkormányzata és a nonprofit kft. 200 millió
forintot veszít a közmunkaprogram leépülésével. Az igaz, hogy
nem mind résztvevõ dolgozott
rendesen, de mostanra a 233 helyett 40 fõ maradt. Ezzel kevesebb pénz érkezik a városba, sokak ingatlana ellen kezdeményeztek végrehajtást. Az, hogy a
város úgy néz ki, mint most, valóságos csoda – köszönet érte
Robotka Róbert igazgatónak és
munkatársainak.
A városrehabilitációval együtt
kialakított új parkfelületek azonban gondot is okoznak: faforgáccsal kell majd borítani egy
részüket, mert nincs elegendõ
ember, aki megkapálja a megnövekedett zöld felületeket.
F. Z.
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Megemlékezés a trianoni diktátum évfordulóján
Magyarország – a szép, a
nagy, a történelmi, a Szent
István-i – elpusztításának 91. évfordulójáról idén is megemlékeztek Pásztón. A június 4-ei, már
hagyományosnak tekinthetõ
rendezvényt a Csillag téren állított, fekete márvány emlékmû-

milián furulyajátékát hallhatták
a jelenlévõk: a tehetséges fiatal
elsõ világháborús katonadalokat
adott elõ. Ezután Illés Rudolf, a
Magyarok Világszövetsége Pásztói Csoportjának képviseletében
emlékezett meg a trianoni tragédiáról, felolvasva a szövetség
ezen alkalomból írt körlevelét.
Végül – gyászindulók aláfestõ
zenéje mellett – a város önkormányzata, politikai és civil szervezetei helyezték el koszorúikat
az elsõ világháborús emlékmûvön, illetve a mellette álló trianoni emlékkövön.

Koszorúzók Pásztó képviselõ-testülete nevében

Sisák Imre beszéde az elsõ
világháborús emlékmû és a trianoni
emlékkõ elõtt

nél tartotta a város, önkormányzati vezetõk, a helyi pártok és civil szervezetek képviselõi, érdeklõdõk jelenlétében. A Himnusz és a Székely himnusz elhangzása után dr. Szabó Irén
Wass Albert: „Üzenet haza” címû versét tolmácsolta, majd
Sisák Imre, Pásztó polgármestere mondta el gondolatait. Megemlékezett a 91 éve aláírt békeszerzõdés következményeirõl és
az elsõ világháborúról, amelyet
a korabeli magyar vezetõk inkább szerettek volna elkerülni,
de a monarchia kormányának
erõs osztrák és szláv befolyása
ezt megakadályozta. Szólt a

gyõztesek és a hozzájuk törleszkedõ utódállamok azon szimpla
és egyben vérlázító hazugságairól, amelyek az ország kétharmad részének elvesztését vonták maguk után. A gyõztes nagyhatalmak bûnös közremûködése, vélt vagy valós érdekeik Magyarország rovására való kiterjesztése egy egész nép megnyomorítását hozta, egy ezer éven
át fennálló és történelmileg alkalmas idõszakokban fel- felvirágzó állam pusztulását, természeti erõforrásainak, az erre
épülõ gazdasági fejlõdés alapjainak elvesztését okozta.
A beszéd után Bircsák Maxi-

Illés Rudolf és Kecskés Miklós
koszorúz

Vége az iskolai krétakornak!
Interaktív táblák a pásztói általános iskolában

(Folytatás az 1. oldalról)
– Keserédes a történet – mondta el Sisák
Imre az interaktív táblákkal kapcsolatban. –
Ennek a fejlesztésnek már meg kellett volna
történnie, az oktatásért felelõs, akkori kormánybiztos 2008 karácsonyára ígérte a megvalósítást… A központosított közbeszerzés
azonban kétszer is eredménytelennek bizonyult, ezért meg kellett ismételni a mi pályázatunkat is. A közbeszerzési eljárás után,
amit városunk képviselõ-testülete elfogadott,
a 2011-12-es tanév kezdetére – természetesen változatlan mûszaki tartalom mellett – ér
majd véget ez a beruházás.
Egyébként folyamatosan azt tapasztaljuk,
hogy az alapfokú oktatás terén is elvonások
sújtják az önkormányzatokat, ami miatt már
a mûködtetés is veszélybe került. Ennek tükrében felértékelõdik egy ilyen, uniós támogatással megvalósuló, 30 millió forintot meghaladó fejlesztés! Ami az interaktív táblák el-

helyezést illeti, meg kell még említeni, hogy
az iskolák szokásos nyári felújítása során
megtörténik az elektromos hálózatok cseréje is, így szeptembertõl tanár és diák együtt
használhatja ki azokat az elõnyöket, amelyeket a beruházás biztosít.
Az igazsághoz tartozik, hogy az elmúlt
négy év különféle, összesen kétmilliárd forint értékû pásztói beruházásai mellett nem
tûnik olyan soknak ez a 30 milliós fejlesztés,
de száz százalékos uniós támogatás mellett
csak nyerhettünk vele! Önkormányzatunk –
amint lehetõség kínálkozik rá – további, hasonló támogatású pályázatokat is be fog adni a jövõben.
Bartus László, a pásztói önkormányzat intézményirányítási osztályának vezetõje a
pályázat projektmenedzsere is egyben. Az
interaktív táblák beszerzésének késésérõl
összefoglalta a csúszás fõ okát is.
– A pályázat kiírója 2009-ben megváltoztatta a korábbi feltételeket. Ennek az volt a lényege, hogy nem magukra az eszközökre,
hanem a megvásárlásukhoz szükséges pénzeszközökre lehetett benyújtani a pályázatot.
Módosítanunk kellett a 2008-as anyagunkat

és 2010-ben megkaptuk az értesítést arról,
hogy érvényes a pályázatunk, majd 2011. január 18-án az megtudtuk azt is, hogy nyertünk. Az Európai Szociális Alap Nonprofit
Kft. közremûködõ szervezetként küldte meg
számunkra a támogatási okiratot. A beruházás az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és a Gárdonyi Géza Általános Iskolákban címû, TIOP-1.1.1-07/12008-0737” számú projekt keretében valósul
meg, 31 millió 869 ezer 930 forint értékben.
– Így, a nyár és a vakáció kezdetén hol tart
a projekt?
– Jelenleg az eszközbeszerzéssel kapcsolatos eljárás zajlik. A nyertes ajánlattevõvel,
az ITC Systems Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.-vel június 20-án írtuk alá a szerzõdést.
Az informatikai eszközök leszállítása és a
velük kapcsolatos képzés és oktatás július
31-én zárul.
A következõ tanévtõl az interaktív táblák
segítségével a diákok a szórakozva tanulás
közös élményére építve sajátíthatják el a
tananyagot. A beruházás részleteire lapunk
hasábjain még visszatérünk.
Faragó Zoltán
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Strandélet Pásztón – Gyógyvízi fürdőzés

Ez évben május 29-én nyitotta meg kapuit az önkormányzat tulajdonában lévõ
pásztói strand, amelynek üzemeltetõje a
Dél-Nógrádi Vízmû Kft. A gyermeknapra
idõzített rendezvényen a legkisebbeket ingyenes pónifogat és tûzoltóbemutató várta,
a feszített víztükrû medencék az idõjárás
miatt egyelõre nem teltek meg zsúfolásig.

A strandon az elmúlt idõszak fejlesztéseinek köszönhetõen - pályázati támogatásból - felújították a termálkutat, épült tan- és
gyermekmedence, burkolatot kapott az
úszómedence és elkészült a vízforgató berendezés is. Pásztón – Nógrád megyében
ez az egy ilyen van – termálvíz várja a fürdõzõket. A strandon reggel hattól nyolc

Nyári munkavégzésre vonatkozó
adózási információk
A diákok a nyári szünidõ alatt zsebpénzük kiegészítésére - gyakran vállalnak munkát különféle
jogcímeken. Fontos tudni, hogy a
foglalkoztatás alapját képezõ szerzõdés jellegétõl függõen eltérõ adózási szabályokat kell figyelembe
venni a személyi jövedelemadó kötelezettség megállapítása során – írja szerkesztõségünknek eljuttatott
közleményében a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Nógrád Megyei Adóigazgatósága..
Az alábbiakban hívjuk fel a figyelmet néhány lényeges adózási
szabályra:
– Ha a közép- vagy felsõoktatási
intézmény tanulója, illetve hallgatója a tanulmányok végzéséhez
kötõdõ szakmai gyakorlatát tölti,
akkor az ezzel kapcsolatos pénzbeli juttatások - a jogviszonytól
függõ összeghatárig – a személyi
jövedelemadóról szóló törvény
szerint adómentes bevételnek minõsülnek.
– Amennyiben a felsõoktatási intézmény hallgatója hallgatói munkadíjban részesül, az munkaviszonyból származó, adóköteles jövedelemnek számít, amely az
összevont adóalap részeként családi és más kedvezmények érvényesítésére, illetve bérjövedelemként
adójóváírás igénybevételére jogosít.
– Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített jogviszony esetén az abból
származó jövedelem is az összevont jövedelem részeként adózik.
Az összevont jövedelem vonatkozásában itt is érvényesíthetõek a

kedvezmények, és adójóváírás is
igénybe vehetõ.
– Munkaszerzõdés alapján,
munkaviszony keretében végzett
munkából keletkezett jövedelem a
diákok esetében is bérjövedelemnek minõsül, amely szintén az
összevont adóalap része. Adójóváírás ebben az esetben is érvényesíthetõ, illetve az összevont adóalap utáni kedvezmények is igénybe vehetõek.
– Megbízási jogviszony keretében történõ foglalkoztatásnál, az e
tevékenységre tekintettel kifizetett
összeg önálló tevékenységbõl származó bevételnek minõsül. A levont adóelõlegnél az adójóváírás
nem vehetõ figyelembe, azonban
az összevont adóalap utáni kedvezmények érvényesíthetõ.
Bármilyen jogviszonyból származó jövedelem kifizetése csak
adóazonosító jel birtokában teljesíthetõ. Ezért ajánlatos, hogy az adóigazolvánnyal nem rendelkezõk
még a szerzõdés megkötése elõtt
igényeljék meg azt – az internetrõl
letölthetõ 11T34 adatlap benyújtásával – a NAV ügyfélszolgálatain.
Amennyiben a diákok idén adóköteles jövedelmet szereztek, 2012.
május 20-ig személyi jövedelemadó
bevallást kell benyújtaniuk a munkáltatótól, kifizetõtõl kapott igazolás alapján. Azonban egyszerûsített
foglalkoztatás esetén adóbevallást
nem kell készíteni abban az esetben, ha az ebbõl származó jövedelem nem haladja meg a 840 ezer forintot és nem volt más bevallásköteles jövedelme a 2011. évben.

óráig kondicionáló úszás várja a sportolni
vágyókat, a nagyközönség pedig naponta,
a hét minden napján 9-tõl 19 óráig látogathatja a létesítményt. A felnõttjegy ára 800,
a gyermek és nyugdíjas pedig 500 forint.
Délután már kedvezmény is jár: 15.00 órától a felnõttjegy 500, a gyerek 400 forintba
kerül.

Sikeres gyermeknapi program
A Nõk a Szebb Jövõért Egyesület az idei gyermeknapra Guruló
Derby elnevezéssel családi programot szervezett a város lakosságának. Egyesületünk célja az volt,
hogy kicsik és nagyok, családok és
baráti társaságok is megtalálják a
számukra érdekes szórakozási lehetõséget. A gyermekek a versenyre bármilyen guruló sporteszközzel nevezhettek:görkorcsolyával, kerékpárral,rollerrel, stb. A felnõttek számára fantáziajárgányok
versenyét hirdettük meg, ahol bármilyen, saját készítésû, gurulni tudó eszközzel lehetett indulni. A
Guruló Derby helyszínének olyan
területet kerestünk, ahol jó minõségû az aszfalt, széles, jól belátható és lejtõs az útszakasz. Így esett a
választás a „kisegítõ iskola” melletti és a Csohány Kálmán út felsõ
szakaszára. A pálya kialakításánál
elsõdleges szempont volt a biztonság, valamint, hogy érdekes akadályokkal tûzdelt legyen a pálya. A
guruláson kívül célba dobás, ugróiskola, zsákban futás, kötélhúzó
verseny, aszfalt rajzolás várta az
érdeklõdõket.
A gyermekek a guruló versenyben korcsoportonként párosával
indultak A gyõztes ismét összemérte ügyességét a másik gyõztessel. Akik kiestek a versenybõl
vigaszdíjként a földúton terepjáróval utazhattak. Nagy volt az érdeklõdés a bringó-hintók iránt is,
amelyekkel térítésmentesen lehetett várost nézni.
Veterán autó és motor, valamint terepjáró kiállítást is megcsodálhattunk. A kiváló állapotban lévõ, nagy gonddal karban-

tartott, régi autók, motorok és
tuningolt. terepjárók érdekes
színfoltjai voltak a programnak.
Elsõ alkalommal a fantázia járgányok versenyére kevesen neveztek be, hiszen még ismeretlen és
újszerû volt a program, de már
most többen elõre jelezték, hogy
jövõre biztosan építenek valami
csodajárgányt.
Ezúton is köszönjük a egítségét és a támogatását: Sándor
Bélának, aki megszervezte a veterán autó, motor és terepjáró kiállítást, valamint a versenyt levezette. Sándorné Sándor Zsuzsának a
bringó-hintókért, férjének és fiának a jutalom terepjáró utakért.
Kohári Józsefnek a lelkes közremûködésért, Szász Viktóriának a
mûsorvezetésért. A veterán autókat és motorokat, valamint terepjárókat kiállítók: Dinka Gábor,
Dinka János, Veréb János,
Palcsok József, Bognár Zsolt,
Nagy Zsolt, Vass László, Kocsis József, Király Károly, Sándor Béla,
Ozoroczki Péter. Az autógumi külsõket rendelkezésünkre bocsátotta: Cseke Gyõzõ. A szállításban segédkezett Molnár Károly Mambó. A gyõztesek jutalmazását támogatta a Városi Piac hirdetõújság, Bognár Károly, Baumit Kft.
Pásztó. Köszönjük az utca lakóinak a türelmet és a segítséget.
A városi összefogás szép példája volt a Guruló Derby gyermeknapi program. A kellemes idõben
sok érdeklõdõt megmozgató, jó
hangulatú rendezvényt jövõre is
meg szeretnénk rendezni.
Nõk a Szebb Jövõért Egyesület,
Pásztó
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Brüsszeli vendég az alma materben
Ötödik éve dolgozik Brüsszelben, az Európai Unió tisztviselõjeként Pál Erzsébet. A salgótarjáni származású, négy diplomás,
több nyelven beszélõ szakember a pásztói Mikszáth Kálmán
Gimnázium és Szakközépiskola diákja volt, ahonnan szinte
egyenes útja vezetett az unió központjáig.
– Salgótarjáni vagyok, ott jártam általános iskolába, majd
nyolcadik után Pásztóra kerültem francia kéttannyelvû gimnáziumba – mondta el lapunk
kérdésére Pál Erzsébet. – A
miénk volt a harmadik évfolyam, 1990 és ‘95 között, a
nulladik évfolyammal együtt
öt évig, egy igen izgalmas periódusban jártam ide. Az oktatás magas színvonalának
köszönhetõen olyan nyelvtudást kaptunk, amit a gyakorlatban is jól hasznosíthattunk. Franciaországban folytattam felsõfokú tanulmányaim egy részét, a történész
és a politológus diplomát
Bretagne-ban szereztem. Ezután hívott Magyarország,
hazajöttem és a Köztársasági
Elnöki Hivatalban dolgoztam
három évig. Itt is már fõleg
uniós ügyekkel foglalkoztam, azután újfent Franciaországban, a párizsi Sorbonne
egyetemen tanultam nemzetközi közjogot, ott szereztem meg a negyedik diplomámat. Uniós köztisztviselõ 2007.
január 1-jén lettem, a Gazdasági
és Pénzügyi Fõigazgatóságon
dolgozom.
– Hogyan kapott éppen brüszszeli állást?
– Pályázni kellett rá. Ez lassú
és megterhelõ folyamat volt,
igen sok, ötvenezres nagyságrendû jelentkezõvel az unió akkori tagállamaiból. Különben
ma több száz magyar állampolgár dolgozik Európai Uniós tisztviselõként, a pályázati procedúrán persze át kellett esni mindenkinek.
Az unióban valamennyi tagállam nyelve hivatalos, de 23 nyelven képtelenség lenne a szervezetek és az intézmények mûködése. Általában az angol a közvetítõnyelv, de gyakran használjuk a franciát és a németet is – én
beszélem mind a hármat. Különben a fõnököm belga, a beosztottaim között is van belga, meg
olasz, görög, lengyel… A közös
nyelvünk az angol és a francia,
ez a kettõ a legfontosabb, de,
amikor akad magyar nyelvû
megkeresés valamilyen ügyben,
azt természetesen intézhetem az
anyanyelvemen is.

– Dióhéjban mi a fõigazgatóság feladata?
– Nehéz lenne felsorolni, de a
legfontosabb az, hogy a gazdasá-

Pál Erzsébet

gi és pénzügyi válság ne ismétlõdhessen meg a jövõben. Emellett az Euró területén is számos
tennivaló van – azt azért tudni
kell, hogyha az Euró-zóna nincs,
a válság sokkal mélyebb is lehetett volna. A tagállamok egyfajta
referenciaként tekintenek az
Euróra, jelentõségét pedig az is
jelzi, hogy a közösségi fizetõeszköz húsz százaléka ma Európán
kívül található. A fõigazgatóságon én egyébként a személyzeti
osztály csoportvezetõje vagyok,

fõ munkafeladatom a személyzeti feltételek biztosítása.
– Hogyan került most vissza az
alma materbe?
– Az Európai Bizottság minden évben több száz munkatársát küldi el a tagállamokba, hogy
személyes tapasztalataikról beszámoljanak és tájékoztatást adjanak az uniós lehetõségekrõl a
fiataloknak. A magyar uniós elnökség ideje alatt is
száz, a bizottságon dolgozó
szakember látogatott haza
ebbõl a célból. Én kértem,
hogy Pásztóra jöhessek,
mert itt a volt iskolámban
tarthattam elõadást a diákoknak a már említett témakörökben. Úgyhogy ez
most hivatalos út, de magáncélból is gyakran hazalátogatok. Az igazsághoz
tartozik, hogy Brüsszelben
sok honfitársunk él, számos
magyar rendezvényt is tartanak, a kiállítástól a gasztronómiai fesztiválig, úgyhogy a hazámtól Belgiumban sem kell elszakadnom.
A város persze multikulturális, például jóformán
minden nemzet konyhája
kipróbálható…
– Magyar ember számára
központi kérdés az étkezés mi jellemzi a belga fogásokat?
– Igazi specialitásuk a csokoládé és a sör, ezek világhírûek. A
sajtokon a francia hatás érzõdik,
a tenger közelsége szintén észrevehetõ az ételek sokféleségén.
Amit még mindenképpen érdemes megemlíteni, Belgium és
Brüsszel fekvése és közlekedése
nagyon jó, közel van Hollandia,
Németország, Luxemburg, egy
óra alatt Párizsba lehet érni. Út
közben pedig észreveszi az em-

ber, hogy milyen elõnyökkel jár
az egységes Európa! Remélhetõ,
hogy egyszer majd Magyarország is eléri ezt a színvonalat. Az
unió a kohézióra, az elmaradottabb tagországok fenntartására
költi anyagi forrásai jelentõs részét. Ennek megvalósításához
az is hozzátartozik, hogy az új
uniós jogszabályok a tagállamoktól a lehetõ legnagyobb pénzügyi fegyelmet követelik meg, a
gazdasági válság elmélyülésének
és újabb kialakulásának megakadályozására.
– A pásztói diákoknak mirõl
tartott elõadást?
– Röviden összefoglalva a fiatalok ösztöndíj és munkavállalási lehetõségeirõl tájékoztattam õket, mert a mindennapi
életben sok olyan elõny kínálkozik számukra, amelyeket érdemes kihasználniuk. A mostani középiskolások korosztálya
már élhet az unió kínálta elõnyökkel, meg persze pár év
múlva a most még általános iskolába járóknak is lesznek ilyen
lehetõségeik. Itt elsõsorban az
egyetemi tanulmányokra gondolok, hiszen ma a tagállamokban mintegy hárommillió diák
tanul más országban. Közöttük
több ezer magyar diák is van.
Ami az elõadást illeti, apróbb
ajándékokat is hoztam a pásztói
gimnazistáknak, ezek pedig
egy qvízjáték nyereményeként
találtak gazdára.
Mit lehet még hozzátenni fentiekhez? Az egységes Európa kínálta elõnyök sikeres kihasználáshoz sokféle tudás és vállalkozói kedv, információforrás és ismeret kell – a nyelv, fõleg az angol és a francia ismerete pedig
majdnem olyan az elõre jutáshoz, mint levegõt venni…
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„Kossuth Lajos azt üzente…”
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztünk a városi könyvtárban
Öt éve Pásztón hagyományteremtõ célzattal április utolsó vasárnapján Zsigmond-nap elnevezéssel történelmi koridézõ napot
szervezett a város, széles összefogással. Miért Zsigmond nap?
Emlékezünk és emlékeztetünk arra a királyra, aki több mint 600
évvel ezelõtt településünket, Pásztót városi rangra emelte, megnyitva ezzel a dinamikusabb fejlõdés lehetõségét.
A városi könyvtár mintegy felkészítõ, ráhangoló jelleggel a
Zsigmond-napot megelõzõ héten változatos programsort szervezett minden évben. Idén az
1848–49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve a gyermekrészlegben „Kuckó király”
címmel városi mesemondó versenyt hirdettünk elsõs és másodikos kisdiákok részére. Erre 23an küldték el nevezésüket. A
harmadik-negyedik-ötödik osztályosok „Kossuth Lajos öröksége” címmel kiírt kistérségi mondamesélõ találkozójára 30-an jelentkeztek. A pásztói Dózsa
György tagintézmény és a Gárdonyi Géza tagintézmény diákjain kívül szép számmal érkeztek mondamesélõ gyermekek
Ecseg,
Csécse,
Jobbágyi,
Héhalom, Palotás és Szurdokpüspöki község általános iskoláiból. Az Esik esõ karikára, Kevély Kereki, Kossuth igazságot
tesz, A csókai csata, Sipka, a híres toronymászó - és még számos a reformkor, vagy a szabadságharc történelmét megidézõ
mondát hallhattunk a találkozó
során. A pedagógusok és óvodapedagógusok alkotta zsûri
mindkét találkozó végén értékelt
és eredményt hirdetett, a helyezettek ünnepélyes díjátadására
viszont május 1-jén délután a
romkertben, a Zsigmond-napon
került sor.
A Kuckó király mesemondó
verseny I. helyezését megosztva
Szécsényi István Balázs és
Bartus Ákos Benedek nyerte,
második és harmadik helyezést
ért el szintén megosztva Lõrik
Lili Csenge és Király Bálint, valamint Holló Emese és Tari Domonkos.
A Kossuth Lajos öröksége
mondamesélõ találkozón az
alábbi eredmények születtek: elsõ helyezett: Juhász Csenge
(Csécse), Tóth Valter (Pásztó,
Dózsa). Második: Babcsány Noémi (Pásztó, Dózsa) és Varga Virág (Héhalom). Harmadik: Fülöp Szofi (Pásztó, Gárdonyi) és
Toldi Réka (Pásztó, Gárdonyi).
Különdíjban
részesült
Baltacanovic Ádám (Ecseg), Ke-

lemen Inez (Pásztó, Gárdonyi),
Kucsera Máté (Szurdokpüspöki), Sevelya Virág (Pásztó, Gárdonyi).
„Kossuth Lajos azt üzente…”
címmel két alkalommal szerveztünk a Zsigmond héten történelmi históriás játszóházi progra-

kó, dolmány, mente, huszárnadrág és a csizma alkotta a huszár
egyenruhát. Jellemzõ minden
esetben, a gazdag díszítés, különösen a lovas huszárok esetében. A sujtások, gombolások
gazdag használata, sûrûsége
egyúttal védelemül is szolgált,
hogy felfogja a kardvágásokat.
A játszóházi kézmûvesség során külön a lányok, külön a fiúk
egy huszárcsákó és egy párta elkészítésének módozataival, a
szükséges anyagokkal ismerkedtek meg. Az elõkészített csá-

ka lehetett esszé, dolgozat vagy
képes, szöveges prezentáció.
A pályázat résztvevõi a választott téma megjelölésével:
A pályázat elsõ helyezettje,
Dedics Máté (12/A) Szemere
Bertalant, a második Hegedûs
Péter (12/A) Bem Józsefet, a
harmadik Hímes Henrietta
(11/B) Batthyány Lajost mutatta
be. A pályamunkák közül említést érdemel Gubínyi Valentina
(10/F) Bem Józsefet, Dukán Vivien (12/B) az isaszegi csatát, Figura Máté (11/B) Bem Józsefet,

mot. A reformkor és 1848-49 érdekes szeletét választottuk ki
részletesebb ismertetésre, mégpedig az öltözködést, a ruházatot, a viseleteket, a használatos
alapanyagokat mutattuk be. A
reformkor forradalmi eseményei
a divatot is megváltoztatták. A
férfiak újra csizmában, dolmányban és mentében jártak, a
paszományos céhek újra felvirágoztak. A hölgyek ruháin is
megjelennek a színükben és formájukban tüntetõen magyaros
díszítések és szabásvonalak. „A
férfi-díszmagyarhoz hasonlóan
a nõi magyaros díszruha kialakulása is a reformkorra tehetõ. A
magyar nõi díszruha hosszú,
bõvülõ szoknyából, halcsontos
derékból állt, a korábbi ingváll
helyett belevarrták a ruhaujjakat
a ruhaderékba, elöl fûzéssel zárták össze. Hozzátartozott a párta vagy fõkötõ, a fátyol és a kötény.”
A foglalkozás következõ részében a huszárság történetét,
egyenruháit, fegyvereit ismerték
meg a gyermekek. A huszár
egyenruhák évszázadokon keresztül fejlõdtek és alakultak ki,
a sujtások és a ruha színe is
megmutatta a ruha viselõjének
rangját. A huszárruha fõ darabjai 1848-ban már fél évszázad
óta változatlanok voltak. A csá-

kópalást, az ellenzõ és a csákótetõ összeállítása után a zsinórdíszítéssel és címer felragasztással
készült el a csákó. A pártakészítés a csipke, makramé és
gyöngydíszítést foglalta magába.
A pártakötõ selyemszalag befûzése után felkerültek a lányok fejére a párták, a fiúk fejükre csapva a csákót masíroztak egyet a
könyvtárban.
Toborzónóták éneklésével fejezõdött be a foglalkozás, amit
az általános iskola mindkét tagintézménye egy-egy osztályának
szerveztünk meg.
A Zsigmond-napi rendezvények keretében került sor a középiskolás korosztály számára
„A magyar név megint szép lesz
1848–49 emlékezete” – címmel
meghirdetett történelmi esszéíró pályázat és a Katona József
születésének 220. évfordulója alkalmából kiírt „Bánk bán irodalmi olvasónapló-pályázat” eredményhirdetésére és a díjak átadására is.
A történelmi pályázatnál az
érdeklõdõk két témában készíthették el dolgozataikat: az önvédelmi harcok küzdelmeinek,
nagy csatáinak leírása vagy portré készítése a korszak egy kiemelkedõ személyiségének bemutatására, 1848-as szerepének
kidomborításával A pályamun-

Horváth Martina (12/B) Petõfi
Sándort, Kakuk Marcell (10/F)
Jókai Mórt, Barsi Judit (10/F)
Petõfi Sándort, Tóth Attila
(12/B) a pákozdi csatát, Bakos
Rebeka (10/F) Táncsics Mihályt,
Czeglédi Katinka (12/B) Görgey
Artúrt, Fancsik Mátyás (13/F)
Petõfi Sándort, Tóth Brigitta
(12/B) Aulich Lajost, Till Anilla
(10/F) Görgey Artúrt bemutató
pályázata.
Az olvasónapló pályázaton –
amelynek témája Katona József
élete, irodalmi munkássága, és
fõ mûvének a Bánk bánnak a
megismerése, elemzése volt – elsõsorban a 11. és 12. évfolyamos tanulók vettek részt. A legeredményesebb pályázatokat
Bajnóczi Dorina (12/B), Dukán
Vivien (12/B), Molnár Brigitta
(12/F), Szuhán Zsófia (11/F),
Horváth Martina (12/B), Fülöp
Dominika (9/A), Víg Anikó
(11/F), Tordai Péter (11/F) osztályos tanulók készítették.
A mind tartalmilag, mind formailag dicséretes, szép munkáikat emléklappal és értékes ajándékkönyvekkel ismerte el az értékelést végzõ zsûri. Még egyszer gratulálunk minden résztvevõnek és köszönjük tanáraik
segítõ hozzáállását, figyelmét!
Szivákné Vígh Anna –
Barócsi Sándorné
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Ünnepi Könyvhét és gyermekkönyvnapok
a városi könyvtárban
2011. 06. 02 – 06. 09.
Az Ünnepi Könyvhét rendezvényeinek sorát az idén könyvtárunk a TÁMOP 3.2.4 pályázat keretében szervezett író-olvasó
találkozóval indította. A június 2-án, rendhagyó irodalomóra keretében – elsõsorban középiskolás diákok körében – megtartott
összejövetel meghívott vendége kortárs irodalmunk egyik legtehetségesebb fiatal és népszerû képviselõje, alkotója, Varró Dániel költõ, mûfordító volt.

A „Bögre azúr”, a „Túl a Maszat hegyen”, a „Szívdesszert”
címû sikeres kötetek szerzõje
beszámolt – többek között – irodalmi pályafutásának indulásáról, kezdetérõl, versesköteteinek
születésérõl, beszélt mûfordítói
munkájáról, terveirõl, valamint
családjáról, és kisfiáról, Misirõl,
aki az utóbbi hónapokban verseinek fõ inspirálója, ihletõje.

Varró Dániel

Beszélgetés közben a szerzõ
saját elõadásában hallgathattunk meg néhány szemelvényt a
szellemes, bravúros rímelésû
költõi átirataiból, stílusparódiáiból, az újszerû, egyedi hangvételû költeményeibõl, valamint legújabb kötetének – „Akinek a lába

hatos” – mókás, humoros baba
mondókáiból is, melyet kisfiának és a kisgyermekes szülõknek szánt, azok nagy örömére.
A jól sikerült találkozó dedikálással és a résztvevõk kérdéseivel zárult.
Június 6-án a Mikszáth Kálmán Gimnáziumban, 7-én pedig
iskola francia tagozatán mérhették össze irodalmi ismereteik
„naprakészségét” a diákok. A játékos Ki nyer ma? vetélkedõn a
11/F osztályból Szita Rebeka,
Szuhán Zsófia és Bogdán Dalma
szerepelt kiemelkedõen. A 11/A
osztályból Posta Anett, a 12/Aból Dedics Máté, a 12/B-bõl pedig Czeglédi Katinka érdemelte
ki tudásával a jutalomkönyveket. Gratulálunk sikeres szereplésükhöz és köszönjük tanáraik
segítõ közremûködését!
A gyermekrészleg programsorának gerincét a Sohonyai Edittel, számos ifjúsági regény írójával szervezett találkozó alkotta.
Az írónõ a könyveit, alkotásait
igen rendhagyó módon mutatta
be: egy-egy könyv történései, fõszereplõi kapcsán a metakommunikációról, önbizalomról
(leginkább annak hiányáról),
fiú-lány kapcsolatokról és a szexualitás alapjairól beszélt a kamaszodó diákoknak.
A „Macskaöröm” és a „Szerelemlék” kötetek egy tinilány vívódásait mutatják be naplóformában 12 éves kortól a középiskolás évekig. Az írónõ õszintén,

nyíltan, nagyon mulatságosan
avatja be az olvasót a kamaszok
titkaiba. Ha valaki önmagára ismer, az nem a véletlen mûve.
Az „Engem szeress”, a
„Jasmine, avagy mégis kell a
szerelem?” címû kötetek önálló
történeteket dolgoznak föl. A
„Le a csajokkal, avagy kinek kell
a szerelem?”, a „Le a pasikkal,

Sohonyai Edit

avagy velem nem stimmel valami?” és a most megjelent „Mocsok csillag” egy tinédzserpár,
Böbe és Tamás középiskolai éveirõl szól: szerelem, összeveszések, kibékülések, bulik, könynyek, féltékenység és minden,
ami egy fiatal párt összetart,
avagy szétválaszt.
Az író-olvasó találkozó kedélyes hangulatban telt, a gyermekek számos viselkedési ismerettel gazdagodtak, mindehhez
hozzájárult az írónõ közvetlen,
tinédzserbarát személyisége,
mely egy pillanatig sem hagyta
lankadni a hallgatóság figyelmét.
Irodalmi kuckó címû találkozót az általános iskolák diákújság szerkesztõi, alkotói, szerkesztõ tanárai, az Athéné Alko-

tókör irodalmárai és a Pásztói
Hírlap fõszerkesztõje meghívásával szerveztük. A résztvevõk
bemutatkozása után megismerhettük az alkotókör tagjainak
megjelent munkáit, a diáklapokat, iskolai évkönyveket, a Pásztói Hírlap induló és mostani számait. A vezércikk, interjú, rovat
fogalmak tisztázása, a hírlapon
keresztül történõ bemutatása
után a szépirodalmi jellegû megjelenés nagyobb lehetõségérõl, a
szerkesztésrõl kérdeztük a fõszerkesztõt. Felmerült az alkotókör és a diákszerkesztõségek
szorosabb együttmûködésének
gondolata, a fiatal, gyermek
szerzõk alkotókör felé terelgetése, egymás segítése az alkotás és
a megjelenés tekintetében.
A két nagyobb rendezvényt
megelõzte és követte egy-egy
monda
feldolgozás
„A
Krimóczy-huszárok” címmel. A
monda feldolgozása magába foglalta, a történelmi Magyarország
nagyságának, a nemzetiségek
sokszínûségének bemutatását.
Ezt követõen a huszárság történetével, korai és késõbbi fegyverzetével a kopjától a karabélyig ismerkedtek meg az alsó tagozatos diákok. Az 1848–49-es
huszár egyenruhák sokszínûsége, a díszítések gazdagsága, a
huszárélet dicsõsége is bemutatásra került. A toborzónóták eléneklésével még inkább a megidézett kor hangulatába, bûvkörébe kerültek a résztvevõ gyermekek.
A nagy lelkesedéssel elkészített huszárcsákót és gyöngyös
pártát örömmel öltötték magukra a fiúk és lányok egyaránt és
így távoztak a könyvtárból.
Barócsi Sándorné –
Szivákné Vígh Anna
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Idén is Muzsikál az Erdő!
A Muzsikál az Erdõ – Mátrai Mûvészeti Napokat 2011-ben július 2-10. között rendezik meg a
Mátra térségében, az egyik fontos helyszín Pásztó lesz. A részletekrõl a rendezvény honlapján
http://www.muzsikalazerdo.hu folyamatosan
tájékozódhatnak az érdeklõdõk.

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
meghirdeti a pásztói piac területén lévõ csarnok hat darab, még
üresen álló üzlethelyiségét hasznosításra. Nyitva tartás: a hét
minden napján, vasárnap kivételével.
Az üzletek bérleti díja:
2000 forint/négyzetméter + rezsi/hó.
Az üzlethelyiség megtekinthetõ a helyszínen
Nagy György piacgondnoknál
Telefon: 06-30-610-4166
Érdeklõdni
a 06-32-460-189 vagy a 06-30-423-1227
telefonszámon is lehet.
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Siena Kft.
Pásztó, Csillag tér 14.
Telefon: 32/460-012
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 ezer 250 forint.
Ingyenes közzététel a www.dhkm.hu portálon
a hirdetés érvényességének idejére!

Július hónapban
a Concordia elemes nappali bútor

30%-os
kedvezménnyel
kapható!

F Ó K U S Z E L E K T R O N M Ű S Z A K I B O LT
Pásztó, Fõ út 21., a csillagtéri körforgalomnál
Telefon: 32/460-018

Apróság
l Pásztót és környékét ábrázoló képeslapokat, régi fotókat
keres (elcserélne, lemásolna vagy megvásárolna) gyûjtõ. Tel:
06-20-499-9473, E-mail: kriston@globonet.hu
l Élvefogó fémcsapdák eladók! 250x250x500 milliméteres:

5.000 Ft/db+áfa. 300x400x1000 milliméter méretû: 10.000
Ft/db+áfa. Tel.: 06-30-523-8867; web: http://mepisz.tk

l Pásztó kövesmáli dûlõjében eladó 6343 négyzetméter
zártkerti szõlõ és gyümölcsös besorolású földterület egy kisebb méretû (kb. 12 négyzetméteres) alápincézett épülettel.
Tel.: 06-20-4999-473.
l Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Pásztói Hírlap
szolgáltatásaként a lakossági apróhirdetéseket 200 karakterig
ingyenesen feladhatják APRÓSÁG rovatunkban. A hirdetéseket
kizárólag elektronikusan, az info@dhkm.hu postafiókon fogadjuk. A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelõsséget.

AJÁNLATUNK:

Elfekvõ készletbõl gyári új áruk!
TEKNOPOINT KC-15 ablak klíma, 2 KW
79.900 helyett 39.900 forint
FÉG HT-120 KÉMÉNYES GÁZBOYLER 120 literes:
61.900 helyett 41.900 forint
„JUNKERS” W-11 átfolyós rendszerû gázos vízmelegítõ, kéményes:
39.600 helyett 29.000 forint
„JUNKERS” W-125 Átfolyós rendszerû gázos vízmelegítõ kémény nélkül:
39.600 helyett 29.000 forint
A fenti készülékekre hathavi szavatosságot vállalunk!

Nyitva tartás:
Hétfõtõl péntekig: 8.30-16.30 óráig;

Szombaton: 8.30-12.00 óráig
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Rigópohár
(Cypripedium calceolus)
Orchideafélék nem csak Dél Amerika trópusi erdeiben tenyésznek. Vannak mérsékeltövi
orchideák is. Hazánkban kb. 50
fajuk él. Közülük a legnagyobb

méretû a valóban az egzotikus
virágcsodákkal vetekedõ szépségû rigópohár, vagy más néven
Boldogasszony papucsa, de nevezik még papucskosbornak,
Mária cipellõjének, vagy Vénusz
sarucskának is.
Földalatti kúszó gyöktörzse
révén hathatósan terjed vegetatív módon is. Szára hengeres, rö-

vid pehelyszõrös, rajta 2-4 széles
elliptikus levél fejlõdik. A növény magassága akár az 50 cm-t
is eléri.
Virágzása május közepétõl június közepéig tart. A virág külsõ
leple három 45 cm hosszú barnásvörös színû sziromlevélbõl
áll. A belsõ lepel egyik szirma
megegyezik a külsõ kör szirmaival, míg a belsõ lepel többi része
összeforrt és egy sajátos élénksárga színû mézfejtõt alkot. Ez a
mézfejtõ sajátos rovarcsapdaként mûködik. Aki beleesett az
csak a bibén és a porzókon keresztül távozhat, de közben elvégzi a virág megporzását. Virágzás után toktermés jön létre
több ezer apró maggal.
Az utóbbi évtizedekben jelentõsen visszaszorult az állománya, mivel a feltûnõen szép virágokért sokan leszedik, vagy kiássák. Utóbbi próbálkozás eleve
kudarcra van ítélve, mivel a növény csak a termõhelye talajában élõ mikroszkopikus gombákkal együtt életképes.
Az utóbbi években derült ki,
hogy Nógrád megyében is található egy ez idáig ismeretlen és
jelentõs számú állománya.
Dr. Hír János

2011. június

Meseíró pályázat a Föld Világnapjára
A Százhalombattai Faluvédõ
Egylet és a Hulladékkommandó
Társadalmi Járõrszolgálat 2010ben meseíró pályázatot hirdetett, amelynek témája a környezetvédelem, korunk egyik legfontosabb kérdése és feladata.
Lehetett írni a globális felmelegedésrõl és annak hatásairól, az
újrahasznosításról, a szelektív
hulladékgyûjtésrõl, a takarékosságról – bármirõl, ami kapcsolódik a témához. Én a szelektív
hulladékgyûjtés jegyében írtam
egy mesét, amelyben Janika, a
bátor kuka megmenti a világot a
gonosz szemétszörnytõl, Zordon Bélától. A Föld Világnapján
Százhalombattán volt az ünnepélyes díjátadó. Én a kategóriámban a második helyezett lettem, a mesém bekerült az Óvd a
Földet! címû könyvbe, amelyben sok-sok tanulságos mesét

Kriszticsné Tápai Mónika és Bagó
Brendon második helyezett

olvashat, aki a kezébe veszi. Én
elsõkén a régi óvodámba vittem
el, ahová most az öcsém jár. Nagyon tetszett nekik a bátor kiskuka, és minden mese, amit felolvastak a könyvbõl.
Bagó Brendon 5/A,
Dózsa tagiskola

Felolvassák Bagó Brendon meséjét az óvoda csiga csoportjában

Fogyasztók tájékoztatása – II. rész
E cikksorozattal szeretnénk ráirányítani a figyelmet – nem csak
a fogyasztókét, hanem a vállalkozókét is – arra, hogy 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 orvosolni. Megismerhetjük a szavatossági, jótállási jogainkat, kihez fordulhatunk panaszunkkal segítségért. Ismereteket szerzünk az
Interneten keresztül történõ vásárlásokról és tisztességtelen reklámokról, valamint a termékbemutatók buktatóiról.

Hasznos tippek
vásárláskor
A vásárlást megelõzõen tájékozódjunk az egyes termékekrõl, az árakról és, ha van lehetõségünk, akkor azonnal próbáljuk ki a vásárlás után az árut. Erre azért van szükség, mert a kötelezõ jótállás még egy többletlehetõséget biztosít számunkra.
Mégpedig azt, hogy ha a megvásárolt termék meghibásodik, és
a vásárlástól számított három

munkanapon belül visszük viszsza a kereskedõhöz, akkor nem
utasíthatja el a csereigényt arra
hivatkozva, hogy abból neki extra költsége származna. Ebben
az esetben a kereskedõ köteles
kicserélni a terméket.
Fontos tudni azt, hogy csak
akkor van lehetõségünk kérni:
– kijavítást;
– kicserélést,
– az ár leszállítását,
– a teljes vételár visszafizetését, ha valóban minõségi
problémákról van szó.

Ez azt jelenti, hogy ha például
megveszünk egy farmert, de
csak késõbb jövünk rá, hogy
nem tetszik a fazonja és visszavisszük, akkor pusztán az eladó
jóindulatán múlik, hogy kicseréli-e, ebben az esetben ugyanis
nem köteles rá.
Elõfordul, a vállalkozó elismeri, hogy hibás az áru, de a pénzt
nem adja vissza, egyidejûleg azt
mondja, egy másik terméket tud
adni a hibás áru helyett. Ezért
érdemes azzal tisztában lennünk, hogy hiába ajánlják fel
sok helyen az áru levásárlásának
lehetõségét, az csupán a kereskedõ saját döntése. Ha tehát úgy
véljük, hogy jobban járunk bármelyik igénnyel a négy (fentebb
említett) közül, akkor bátran
kérjük inkább azt és merjünk élni jogainkkal!
Sokszor elõfordul az a szinte
már tipikus eset, hogy a boltok
polcain egyszerre több árat is
feltüntetnek az adott termékre

vonatkozóan. A fizetésnél persze gyakran szembesülünk azzal, hogy a pénztáros magasabb
összeget üti be a pénztárgépbe.
Ez természetesen helytelen, szabálytalan. Amikor ugyanis a kereskedõ egyszerre többféle árat
tüntetett fel, kötelessége ezek
közül a legalacsonyabb árat felszámítani. Javaslom, arról se feledkezzünk meg, hogy a vásárlás után szánjunk rá fél percet
arra, hogy ellenõrizzük a nyugtán szereplõ összegek helyeseke, az általunk ténylegesen vásárolt termékek kerültek-e feltüntetésre a nyugtán.
A kereskedõnek nem csak az
eladási árat, hanem az egységárat is fel kell tüntetni, ez pontosan azt a célt szolgálja, hogy mi
fogyasztók könnyebben összehasonlíthassuk azt például, hogy
egy üdítõbõl egy liter a többihez
képest olcsóbb vagy drágább.
Molnár István
OFE Pásztói Szervezet elnöke
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Nyitott „Kapuk” a pásztói kirendeltségen
Megtörtént a teljes akadálymentesítés a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Pásztói Kirendeltségén – a beruházás a TIOP-3.3.1/A-09/1-2009-0041 Pásztó –
Nyitott „Kapuk” nevû projekt részeként valósult meg. A fejlesztéshez kapcsolódó bemutató rendezvényt – amelyre a város és a
kistérség vállalkozóit, intézmény- és önkormányzati vezetõit hívták meg – május végén tartották.
A megjelenteket Tamási Ildikó, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
igazgatója köszöntötte, néhány
szóval méltatva a beruházás jelentõségét is. Elmondta, hogy

Nógrád megyében Pásztó mellett Salgótarjánban valósult meg
hasonló fejlesztés a megváltozott
munkaképességûek életminõségének javítása céljából.
Utána Balogné Kotroczó Katalin, a pásztói kirendeltség vezetõje mutatta be a hatmillió forint

értékû beruházás gyakorlati
eredményeit. Amint mondta: az
egyenlõ hozzáférés lehetõségét
mind fizikai, mind info-kommunikációs szinten meg kellett oldani.
– A beruházás 2010. június 1jén indult, az Észak-Magyarországi régióban nyolc kirendeltség akadálymentesítése történt
meg – mondta. – Az egyenlõ jogok mellett az egyenlõ esélyek
biztosítása is fontos szempontunkból. Ügyfeleink döntõ többsége regisztrált álláskeresõ. Létszámuk a pásztói kistérségben
meghaladja a háromezer fõt, ez
a gazdaságilag aktív népesség
több mint 22 százaléka. Az álláskeresõk közül 215-en megváltozott munkaképességûek, 47 százalékuk több mint egy éve nem
talál állást.
Ezután Balogné Kotroczó Katalin elmondta, hogy a fizikai átalakítás nem csak a megváltozott
munkaképességûek, hanem a
kismamák, a babakocsival érkezõk, az idõsek közlekedését is
megkönnyíti. A munkaügyi kirendeltség már eleve akadály-

mentesítetten épült, a beruházás
részeként azonban a korábban
hét százalékos lejtésû rámpát
ötszázalékossá alakították át. A
mellékhelyiségben hang- és
fényjelzéses vészjelzõt helyeztek
el, az információs pult egy része
alacsonyabb térszintre került,
hogy kerekesszékbõl is könnyen
elérhetõ legyen. A közlekedõkön
vezetõsávot alakítottak ki, az ajtóküszöböket pedig megszüntették. Az épület elõtti is felfestették
a mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolóhelyet.
Az info-kommunikációs eszközök beszerzését a kirendeltség-vezetõ kis bemutatóval színesítette. A látáscsökkentek számára flexibilis olvasókészüléket
szereztek be, ami monitorhoz és
televízióhoz is csatlakoztatható.
A fejlesztés részeként az olvasógéphez hasonló digitális kézi nagyító, illetve hallássérülteket se-

gítõ készülék is gazdagítja a kirendeltség eszközállományát.
Az ügyfélhívó rendszer akadálymentesítése is megtörtént. A vakok számára tapintható térképet
helyeztek el a folyósón, ami az
épület alaprajzát és leírását is
tartalmazza. Az internetes terminál is már önkiszolgáló módon használható tájékozódás
céljából - itt a biztonság kedvéért vandálbiztos billentyûzetet
helyeztek el.
A bemutató után a jelenlévõk
megtekintették a teljesen akadálymentesített épületet. Említést érdemel, hogy a beruházás
kapcsán kiadott prospektus hátoldalán a vakok által olvasható
Braille-írással is megtalálhatók a
szükséges információk.
F. Z.

Ügyintézés helyben is
Sajtótájékoztatót tartott nemrég a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) Nógrád Megyei Adóigazgatóságának vezetõje, Nagyfalusi
Sándor Salgótarjánban. Az elsõ negyedéves áfa-befizetés és a személyi jövedelemadó bevallásának összesítõjében a megyei adatok között természetesen a pásztói kistérség is sorra került.
Érdekesség, hogy Nógrád megye „listavezetõ” adózója, egy
magánszemély 145 millió 277
ezer forint jövedelmet vallott be,
míg a második 101 millió 809 ezret. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán álló magánszemély
már „csak” 74 millió 574 ezer forint jövedelemmel rendelkezett
az elmúlt adóévben.
Ami a megye gazdasági helyzetét illeti, változatlanul nem rózsás: 2011 elsõ negyedévében az
országos áfa befizetés 0,3 százaléka, 1,5 milliárd forint származott szûkebb pátriánkból.
Nagyfalusi Sándor elmondta,
hogy a megyében a foglalkozta-

tottak aránya 41 százalék. Ez a
mutató az európai viszonyok
között rossz magyar aránynál is
alacsonyabb, ráadásul csökkenõ
tendenciát mutat.
Nógrádban 2010-ben 6 ezer
956 egyéni vállalkozás mûködött, ezek érték el az árbevétel
70 százalékát, csaknem 31 milliárd forintot. Ami megye kivitelét
illeti, a nógrádi kistérségek közül a pásztói áll a legrosszabbul:
az ezt bemutató grafikon szerint
innen – a cégek székhelyét figyelembe véve – nincs is értékelhetõ adat.
Az ügyfélkapcsolat területérõl
a sajtótájékoztatón elhangzott:

Nagyfalusi Sándor

Salgótarjánban már két hosszított ügyfélszolgálati napon várják az adózókat ügyes-bajos dolgaikkal. Hétfõn 8.00-tól 18.00,
szerdán 14-tõl 18.00 óráig nyílik
erre lehetõség. Kedden és
Csütörökön 8.00-tól 12.00 óráig,
pénteken 8.00-tól 11.00 óráig

van ügyfélfogadás az igazgatóságon.
A szolgáltatások bõvítésének
eredményeként a NAV Nógrád
Megyei Adóigazgatóság Pásztón
is fenntartja ügyfélszolgálatát, a
Nagymezõ út 2. szám alatt. Az
adózók széles körét érintõ
ügyekben nyílik itt lehetõség az
ügyintézésre, így helyben zajlik
az adó-, a jövedelem- és az illetõségigazolás kiadása, van START,
START PLUSZ, START EXTRA
kártyával kapcsolatos ügyintézés is. Emellett az adószám kiadása közvetlenül az állami adóhatóságnál bejelentésre kötelezett személyek és szervezetek,
illetve az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség
bejelentéssel kapcsolatos ügyintézés is van. Általános nyitva tartás: szerdánként 8.00 és 5.00 óra
között.
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Poéta Piknik Püspökiben
Hetedszer is szárnyat bontott a Pegazus május végén Szurdokpüspökiben! Az Alkotók,
Mûvészek és Mûvészetpártolók Egyesülete, az AMME a Csepel-szigetrõl, Szigethalomról
ide, a Mátra lábához szervezi minden évben három napos költõtalálkozóját, a Poéta Pikniket. Az idén az ország öt megyéjébõl (Nógrád, Heves, Pest, Hajdú-Bihar és Csongrád)
huszonkét író, költõ vett részt a rendezvényen. Többen visszatérõ vendégeink, már ismerõsként érkeznek hozzánk a Pikniknek otthont adó Anna-liget Ifjúsági Táborba.
Az idei tavaszi rendezvény különösen gazdagra sikeredett. A pásztói Athéné Alkotó Kör
Athéné Almanach 2011. címû kiadványának
bemutatójával kezdõdött a program. A
könyvbemutató pénteken Szurdokpüspökiben a Faluházban, szombaton Jobbágyiban a
Mûvelõdési Házban zajlott a helyiek vendégszeretõ érdeklõdése mellett. A Pikniket és az
Almanach bemutatóját Csapó Lajos személye kapcsolta össze, hiszen õ a Piknik egyik
szervezõje és egyben az Almanach szerkesztõje is. Mindkét könyvbemutatót az
„athénések” kiállítása tette teljesebbé.
Tovább színesítette a napot Szurdokpüspökiben a könyvbemutató után a nem régen
elkészült és megnyílt Múltunk Háza kiállításának megtekintése. Itt Géczi László
Miklósné, Marika, a falu polgármestere vezetésével ismerkedhettünk meg szurdokpüspöki múltjával. A polgármester asszony
látható büszkeséggel beszélt a nagy munkáról, mivel létrehozták ezt a fontos és gazdag
helytörténeti gyûjteményt, aminek különlegessége az éppen most látható kendõ-kiállítás. „Athénések és piknikesek” közös elismeréssel adóztak a gyûjteménynek. A hely

telik az idõ. Napközben itt is, ott is összehajló fejek, magyarázó kezek, gesztusok bizonyítják, hogy a piknikre igénye van az alkotóknak, s a késõbbi visszajelzések igazolják
létjogosultságát.
Az idei tavaszi Poéta Piknik rendkívüli
eseménye – a könyvbemutatók mellett – az a
meglepetés-koncert, amit a gyöngyösi
Empty Pubs zenekar hozott el nekünk. A
„Terasz koncerten” felhangzó blues zenét a
csillagokkal együtt élveztük a tábort körülölelõ erdõ hangjainak kíséretével. Örömzenélés volt ez a javából! Köszönet nekik érte!
Gazdag volt tehát most is a 7. Pegazus szárnyain elnevezésû Poéta Piknik. Igazi összmûvészeti találkozóvá kerekedett ez a hosszú
hétvége, ahol a kortárs irodalom jeles képviselõi mellett a zene és a képzõmûvészetek is
megjelentek Szurdokpüspökiben a magunk
és – remélhetõleg – a helyiek örömére.
Kontra Marika Szvita

SZÉPIRODALMI PÁLYÁZAT
szelleme hozta talán, hogy még dalra is fakadtunk a sokunk gyermekkorát idézõ tárgyak között, így búcsúzva a Múltunk Házától, hogy azután visszatérjünk az Anna-ligetbe, folytatva saját rendezvényünket.
A Poéta Pikniken mindig megjelennek a
társmûvészetek is. Nógrády Andor és Csapó
Lajos festõmûvészek „szoba-tárlata” a festészet és a grafika világába kalauzolta el a tollforgatókat. Kotroczó Éva saját gitárjátékával
kísért dalolása gyakran csábított bennünket
is éneklésre. A piknik elsõdleges célja mindenkor azonban a kötetlen beszélgetések,
felolvasások, eszmecserék, baráti találkozások biztosítása, ahol az alkotók bemutathatják legújabb írásaikat, köteteiket, megbeszélhetik problémáikat, örömeiket. Mindemellett azonban a gyönyörû környezet, a csend
és a tiszta levegõ a kikapcsolódást és feltöltõdést is szolgálják, hogy majdan új írások,
versek szülessenek az élménybõl. Nekem,
mint a piknik egyik szervezõjének jó látni,
hallani, megtapasztalni, hogyan alakulnak
ezeken a hosszú hétvégéken szakmai-baráti
kapcsolatok. A nagy közös felolvasások mellett olykor éjszakába nyúló beszélgetésekkel

A pásztói ATHÉNÉ ALKOTÓKÖR,
a Kortárs Mûvészek Közhasznú Szervezete,
irodalmi pályázatot hirdet Nógrád-megye
öntevékeny irodalmárai részére.
A Zászlós Zsóka György emlékére alapított

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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Somoskőn járt a Palóc Helyismereti Szakkör
A Teleki László Városi Mûvelõdési Központ „A Mûvház körei” címû, az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 3.2.3-09/2
„Építõ közösségek – Közmûvelõdési intézmények az élethosszig
tattó tanulásért” címû pályázatának részét képezi a helyismereti tudás fejlesztése is.

A támogatásnak köszönhetõen a szakkör tagjai a tanév végén egy napos vártúrán vettek
részt Czirbuszné Bániczki Magdolna magyar-történelem szakos
pedagógus és Antalné Prezenszki Piroska, a mûvelõdési ház
igazgatója vezetésével. Vonattal
érkeztek Salgótarjánba, majd innen helyi járati autóbusszal
utaztak tovább a városhoz tartozó Somoskõre. Itt elõbb megtekintették a haranglábat és a Petõfi-kunyhót, majd a ma szlovák
területre esõ vár következett. A
XIII. századi alapokon álló romok közé belépõjegy ellenében
léphetnek a látogatók. Az erõdítmény ágyútornyában Czirbuszné Bániczki Magdolna rövid ismertetõt is tartott a középkori

várépítészetrõl és arról, hogyan
zajlott itt egykor az élet.
A várban tartott rövid pihenõ
után a világon csak három helyrõl ismert, íves szilárdulású bazaltömlés meglátogatása következett, majd a hegyrõl lesétálva a
helyismereti szakkör tagjai végigmentek a bükkréti tanösvényen. Ez a vár alatti résztõl kezdve erdõrezervátumon át vezet, a
szlovák természetvédelmi tör-

vény szerint a legmagasabb védettséget élvezi. A három nyelvû
– magyar, szlovák, angol – táblákkal is jelölt tanösvényen végighaladva a következõ állomás
a Krúdy-forrás volt – ez nem a
nagy íróról, hanem Krúdy Gábor
felvidéki geológusról kapta a nevét. Itt az 1930-as években kis
mesterséges tavat alakítottak ki,
haltenyésztés céljából.
Végül a határ közelében fekvõ
pihenõhelyrõl a 16 diák és kísérõik Somoskõn, illetve az
Eresztvénybe vezetõ Petõfi-sétányon keresztül, gyalog tértek vissza a somoskõújfalui vasútállomásra, útba ejtve egy régi kõbánya keskenynyomtávú vasútjának a mai napig kifogástalan állapotban lévõ alagútját is. A vonaton, a hazafelé vezetõ út közben a diákok három fõs csapatokba szervezõdve még egy
tesztet is kitölthettek. A gyõztesek Faragó Zoltán fõszerkesztõ
„Négy évszaknyi barangolás” címû könyvét kapták ajándékba a
Pásztói Hírlapot is kiadó Dióhéj
Kft. támogatásaként.

Baráti bográcsozás!
A Muzslai Üdülõtulajdonosok
Egyesülete a Mátra „Nyugati kapujában”, Pásztón és hazánknak
gyöngyszemén, a Muzslán tölti
szabadidejét, nem kevesen az életterüket helyezték e helyszínre. Ez a
közösség sokat tesz környezete
ápolásáért, értékeinek megõrzéséért, ezért is – új ötletünk érdekében
– hívunk minden helybélit és más
érdeklõdõt egy baráti találkozóra a
hegy meghitt helyére, a muzslai
üdülõ – új Paint-ball pálya – elõtti
rétre, 2011. július 9-én 10.00 órára.
Egyetlen célunk a baráti közösség
életre hívása annak a hagyománynak a megteremtésére, melyet ma
és most „baráti bográcsozásnak”
kereszteltünk, de a Muzsla-napjaként szeretnénk a jövõbe küldeni! Legyetek partnerek, a magyar
nép leghagyományosabb szabadtûzi-gasztronómiai cselekedetéhez
kapcsolódva, hozzátok a bográcsotokat, minden belevalóval, baráti
társaságotokkal, hogy megmutassuk: „ki-mit-tud”!
Az elérhetõségünk:
Csoór József – elnök 06-70-3797967; Ábrahám Gyula – házigazda
06-70-380-5478; Fehér Csanádi József – felügyelõbizottsági elnök 0620-924-8218.

Tudatjuk Veletek, hogy nyolc
csapat – alapítóként – keresi társaságotokat, így a helyszín – már csak
– további nyolc csapat részvételére
ad alkalmat. Nincs nevezési díj,
mindenki fõzi a magáét és hozzavárja vendégeit. Társaságotok és a
kíváncsi helyiek felavatják a
bográcsolók királyát (királynõjét
?!) 2011-ben, megalapítva ezzel a
Muzsla-király hagyományt, mely a
dátumtól függetlenül pünkösdi-királyság lesz, hiszen a hagyományteremtés évrõl-évre újraírhatja azt!
Minden program meglepetés lesz,
valószínûleg még nekünk is, de
gyermekeitek és baráti társaságotok számára is kellemes idõtöltés
ígérkezik, biztonságos és higiénikus körülményekkel, tûzifával,
elektromos elérhetõséggel, ivóvízzel és kerékpár, autó elhelyezésének kulturált lehetõségével.
Az elérhetõség az elõrelátásért
áll rendelkezésetekre, de a Muzsla
napján akkor is szívesen látunk, ha
aznap döntöttél!
A Muzslai Üdülõtulajdonosok
Egyesülete Pásztó Város Önkormányzatának támogatásával, Sisák
Imre polgármester úr védnöksége
mellett.
Ötletgazda: Tóth István
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Néptáncünnep gyermekeknek: egy híján huszadszor
Tizenkilencedik alkalommal adott
helyet a Dózsa Iskola a Pásztói Regionális Néptáncfesztiválnak május 28-án.
A már hagyománnyá vált rendezvény a
Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány és Pásztó város Önkormányzata közös rendezésében jött létre. A
négyszáz gyermek négy megyébõl –
Nógrád, Heves, Pest, Borsod-AbaújZemplén, valamint a szlovákiai
Herencsvölgybõé (Hrinova) képviseltette magát ezen a szép májusi napon.
Dr. Gajdics Gábor, az alapítvány kuratóriuma elnökének és Ujvári Ferencné, az
iskola igazgatójának rövid köszöntõje
után Sisák Imre, Pásztó város polgármestere nyitotta meg a fesztivált. Örömét és bizakodását fejezte ki, hogy
2012-ben a fesztivál 20. jubileumát ünnepelheti.
A mûsort a legkisebbek kezdték. A
Hétpettyes Tagóvoda Mókus csoportja
rábaközi táncot mutatott be nagy sikerrel. Tóth Andrea táncpedagógus volt a
felkészítõjük.A
Muzsla
Néptáncegyüttes – mint mindig – most
is „levett bennünket a lábunkról” Forgatós táncukkal. Óriási sikert arattak. A
koreográfiát Ágoston László készítette.
Ezek után két korcsoportban mutatkoztak be a versenyzõk. Az elsõben
hét, a másodikban tíz fellépõ csoportot
láthattunk. A szakmai zsûrit Braun
Miklós koreográfus, Ágoston László, a
Muzsla Néptáncegyüttes mûvészeti vezetõje és Vavrinecz András, népzenész
alkották.
A közönség mindvégig nagyon lelkes volt. Füttyel, tapssal köszöntötték a
csoportokat, akik kivétel nélkül színvonalas produkciót mutattak be. A zsûri
elnök értékelésében méltatta és dicsérte a kiváló szervezõmunkát, s azt a lelkesedést és örömteli tánctudást, amit a
gyermekek és csoportvezetõik nyújtanak évrõl évre. A nap végén számtalan
különdíjat osztottak ki a néptánccsoportoknak, és díjazták a csoportvezetõket is. A fergeteges zenei hangulatról
két fesztiválzenekar is gondoskodott:
az Esztam, valamint Balog Edina és kísérõi. Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki részt vállalt ebben a hétköznapi csodában.
Hiszen ezek az alkalmak bizonyítják igazán, hogy az igényes szórakozásra, az önfeledten együtt eltöltött idõre mekkora szükségünk van napjainkban!
Bognár Beáta

A zsûri a kiemelkedõ színvonalú
produkciók elismerésére a jutalmazási összegeket átcsoportosította,
így a következõ helyezések születtek.

I. Korcsoport:
2. helyezett a Börzsöny kis néptánccsoport, Nagyoroszi, csoportvezetõ:
Kozák-Simon Katalin.
3. helyezett a Garabonciás néptánccsoport, Pásztó, csoportvezetõ:
Prezenszky Elvira, Ágoston Attila.

II. Korcsoport:
1. helyezett a Csibészke néptánccsoport, Gyöngyös, csoportvezetõ:
Tomory Kinga, Tomory Gergely.
2. helyezett az Apraja néptánccsoport, Pásztó, csoportvezetõ: Prezenszky
Elvira, Ágoston Attila.
3. helyezett a Csermely néptánccsoport,: Érd, csoportvezetõ: Fábián Zsófia, Juhász Sándor.
3. helyezett a Vadszilvák néptánccsoport, Ózd, csoportvezetõ: Elekné
Holló Hilda.
3. helyezett a Mákvirág néptánccsoport, Gyöngyös, csoportvezetõ:
Tomory Kinga, Tomory Gergely.

A zsűri különdíjai:
1. a Mindennapi Testnevelésért és
Diáksportért Alapítvány különdíja a
Kenderike nagy néptánccsoportnak;
2. A Herkules Diáksport Egyesület
különdíja a Kereplõ kis néptánccsoportnak;
3. Ma a Holnapért Alapítvány különdíja, a Hviezdièka (Csillagocska)
néptánccsoportnak,
Hriòová
(Herencsvölgy), csoportvezetõ: Milan
Obrtal
4. Pásztói Ált. Isk. Dózsa György
Tagintézmény különdíja a Börzsöny
nagy néptánccsoportnak
5. Pásztói Ált. Isk. Dózsa György
Tagintézmény Szülõi Munkaközösségének különdíja a Kereplõ nagy
néptánccsoportnak;
6. Pásztói Ált. Isk. Dózsa György Tagintézmény Diákönkormányzatának különdíja a Csivitelõ néptánccsoportnak.
Adományozói döntés alapján:
1. Szécsény Város Önkormányzatának különdíja: Csivitelõ néptánccsoport, Szécsény;

2-3. Palotás Községi Önkormányzat
különdíja: a palotási Kenderike kis és
nagy korcsoportjának;
4-5.Nagyoroszi Község Önkormányzatának különdíja: a Börzsöny
kis és nagy néptánccsoportnak;
6-9. Rétság Város Önkormányzatának különdíja és Rétság Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatójának különdíja a rétsági Kereplõ kis
és nagy néptánccsoportnak;
10. Aranygyöngy Rendezvényszervezõ különdíja: a Tomory Gábor Néptánciskola Csibészke néptánccsoportnak, Gyöngyös;
11-12. Szülõk különdíja: Tomory
Gábor Néptánciskola Csibészke néptánccsoportnak és a Tomory Gábor
Néptánciskola Mákvirág néptánccsoportnak, Gyöngyös;
13-17. Pásztó Város Polgármesterének különdíja: Garabonciás néptánccsoport, Apraja néptánccsoport, Napraforgó néptánccsoport, Vadvirág
néptánccsoport, Szivárvány néptánccsoport, mind Pásztó;
18-19. Pásztói Ált. Isk. Dózsa
György Tagintézmény Szülõi Munkaközösségének különdíja: Garabonciás
néptánccsoport és Apraja néptánccsoport, Pásztó.
20-21. Fészekmeleg Alapítvány különdíja: Napraforgó néptánccsoport,
Vadvirág néptánccsoport, Pásztó.
22. Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány különdíja: Kiskenderike néptánccsoport, Palotás.
Valamint a fesztiválon fellépõ
összes csoport részesült a Fabogár Kft.
által felajánlott ajándéktárgyakból
A csoportvezetõk ajándékai:
Pusztainé Borbás Enikõ fazekas
különdíját
kapta:
Mihályné
Szklenár Mária csoportvezetõ; a
KÉTTEX tilház Kft. különdíját kapta: Bobák Valéria és Ágoston Attila
csoportvezetõk; a Fabogár Kft. különdíját kapta: Juhász Sándor csoportvezetõ; a Kézmû Nonprofit Kft.
Pásztói Bõrdíszmû Üzeme különdíját kapta: Tomory Gergely csoportvezetõ; a Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány különdíját
kapta: Jeléné Almási Ágnes, Milan
Obrtal, Huszár Krisztina, Kozák-Simon Katalin, Prezenszky Elvira,
Tomory Kinga, Fábián Zsófia,
Elekné Holló Hilda, mindannyian
csoportvezetõk.

Támogatók
Köszönjük a széleskörû
összefogást, az önzetlen segítséget, amely lehetõvé tette,
hogy XIX. alkalommal lehetett
a néptánc ünnepe városunkban. Ez alkalommal a rendezvény megvalósításához hozzájárult a sikeres TÁMOP
3.4.4 pályázatunk, az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.
Továbbiakban a fesztivál
Sisák Imre, Pásztó polgármestere személyes anyagi támogatása, Becsó Zsolt, Nógrád Megye Közgyûlésének elnöke, országgyûlési képviselõ, Volek György, Pásztó alpolgármestere, Pásztó Város
Önkormányzata, az Egertej
Tejipari Kft., az EGLO Magyarország Kft. anyagi támogatása segítségével valósult meg.
Köszönjük a vendéglátáshoz
nyújtott segítségét a BÉZMA,
a Pocak, a Széles, a Gubola
Pékségeknek,
az
Agro
Produkt Kft.-nek, Alapi Sándor vállalkozónak. Köszönjük
a felajánlott különdíjakat a
Herkules Diáksport Egyesületnek, a Mindennapi Testnevelésért és Diáksportért Alapítványnak, a Ma a Holnapért
Alapítványnak, a Pásztói Általános Iskola Dózsa György
Tagintézménynek, tagintézményünk Szülõi Munkaközösségének és Diákönkormányzatának,
Pusztainé
Borbás Enikõ fazekasnak, a
KÉTTEXtilház Kft.-nek, a Kézmû Nonprofit Kft. Pásztói
Bõrdíszmû Üzemének, a Fabogár Kft.-nek és azon települések önkormányzatainak,
amelyek kérésünkre felajánlást tettek. Köszönjük az Állami Nyomda Rt. felajánlását,
Kürti József asztalos munkáját, a kollégiumi konyha dolgozóinak munkáját, a Teleki
László Városi Könyvtár és
Mûvelõdési Központ segítségét, az Esztam zenekar, a
Muzsla
Néptáncegyüttes,
Ágoston László néptáncoktató, Herczeg Hajnalka és a
Hétpettyes Tagóvoda közremûködését. Köszönjük a Városi Tv tudósítását, és nem
utolsó sorban iskolánk pedagógusainak, dolgozóinak önzetlen szervezõ, lebonyolító
munkáját, a szülõk segítségét.
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Harcművészek Pásztón
– Koczka Bernát ma már Európa
szerte elismert mestere a Sin Moo
Hapkido nevû koreai harcmûvészetnek. Korábban kiktõl és hol
tudta elsajátítani a különféle harcmûvészeti stílusokat?
– Az eltelt évek során rengeteget
voltam külföldi, osztrák, olasz és
német edzõtáborokban , ahol többek között Meng Xian Tang kínai,
Peter Sanders és Den Ottolander
holland, Walter Hubmann osztrák,
Andrea Stoppa olasz, Mladen
Sancic horvát, Daishiro Nakajima
Soke és Yasuo Kobayashi japán
nagymesterektõl törekedtem elsajátítani a különféle harcmûvészeti
stílusokat.
– Szûkebb hazánkban eddig
nem sokat hallottunk a Zen
Mushin Do Harcmûvészeti Egyesület sportolói által elért hazai és nemzetközi versenyeredményekrõl.
Megemlítene közülük néhányat?
– Felnõtteknél az ecsegi Ozsvárt
Péter a tavalyi WTKA Európa bajnokság MMA 81 kilogrammos
súlycsoportjában bronzérmes lett,
míg a soroksári nemzetközi nyílt
kempo kupán, földharcban elsõ helyen végzett. Ezt az eredményt idén
április végén megismételte. Ugyanitt a pásztói Darázs Gábor szintén
elcsípett egy harmadik helyezést.
Junioroknál tavaly a mátraszõlõsi
Nágel János a földharcban a 78 kilósok között egy bronz, idén pedig
egy ezüstérmet szerzett. A Hansi
Kupán, mely egyben a nemzetközi
Kempo kupa is volt, a harmadik helyen végzett. Gyermekeknél a csécsei Zsiga Zsolt az elmúlt évi Hansi
Kupán az 53 kilogrammosok súlycsoportjában a második lett. Idén a
nemzetközi megmérettetésen földharc, majd a light contact gyermek
küzdelem korosztályban az elsõ
helyen végzett. Két fõvárosi ver-

Másfél évtizede Budapesten Zen Mushin Do néven harcmûvészeti iskolát alapított a mátraszõlõsi Koczka Bernát. Nógrád megyében három éve Pásztón a helyi Szabadidõ SE birkózótermében indították útjára a küzdõsport edzéseit. Az eltelt idõszak történéseirõl Koczka Bernát mesterrel beszélgettünk.
– Elõjáróban, mit tudhat meg a
kedves olvasó Koczka Bernátról és
az általa létrehozott harcmûvészeti
iskoláról?
– Salgótarjáni születésû (1980. A
szerzõ.)
vagyok.
Szüleim
mátraszõlõsiek, édesapámat, aki
autószerelõ volt, a megyében jól ismerték, másfél évtizede hunyt el,
példaképemnek
tekintettem..
Tarjánban tíz éves koromban a
Gagarin iskola tornatermében, Talpai József shotokan karate-do mesterhez mentem le elõször edzésre.
Innentõl kezdve nyílt ki a szemem
a harcmûvészetek iránt, de örökmozgó gyerekként Salgótarjánban
még sok más sportágat is kipróbáltam. Nyolc évig versenyszerûen
úsztam, hét évig teniszeztem,
íjászkodtam, sportlövészetre jártam, néptáncoltam, jazzbalettoztam, késõbb már fõvárosiként
vitorláshajóztam, gokartoztam a
kecskeméti és gyõri ringen, országos harmadik-negyedik helyezésekkel.
Szakközépiskolai tanulmányaimat a Bartók Béla Zenemûvészeti
Konzervatóriumban végeztem el,
ahol az intézmény tornatermében,
önvédelmi szakkörként indítottam
útjára a saját harcmûvészeti iskolámat. A suliban az egyre növekvõ
létszám miatt gyorsan kinõttük a
helyiséget, így két év múlva átkerültünk az angyalföldi Harcmûvészeti Akadémiára, ahol a terem vezetõje a Való Világból jól ismert
Lázár László Nihon Jujutsu mester
volt. Az ezredfordulón megszûnt
az akadémia is, így ezt követõen a

közeli Honvéd-Kipszer cselgáncs
termébe költöztünk át, ahol azóta
is töretlenül folytatom a harcmûvészet oktatását.
– Nemrég némi változás is történt a magánéletében.
– Igen, május elején megszületett a kislányunk, Petra, ezért kissé
átrendezõdtek a mindennapjaink.
Mátraszõlõsre költöztünk az anyósomékhoz, ezáltal egy kicsit többet
tudok foglalkozni a pásztói és környékbeli tanítványokkal.
– Az iskolája a karate melyik
ágával ismerteti meg tanítványokat?
– Mi a ketrecharc, az MMA Szabályrendszerû küzdõsporttal foglalkozunk. Az általam levezett
edzések az esések, dobások,fojtások, földharc, ütés-rúgás és a távolkeleti fegyveres technikák elsajátítását teszik elõtérbe. Nálunk gyermek, ifjúsági, junior és felnõtt, tehát minden korosztály képviselõi
megtalálhatóak. Egyébként a hét öt
napján tartok edzéseket.
– Hol lehet jelentkezni a harcmûvészet iránt érdeklõdõknek?
– Mivel szeptembertõl újabb
pásztói és környékbeli diákok kerülnek Budapestre közép- és felsõfokú tanulmányaik folytatására, így
a Honvéd Tüzér utcai létesítményében kedd és csütörtök este továbbra is fenntartjuk az edzési lehetõséget. Pásztón a Szabadidõ SE edzõtermében szerdánként, Mátraszõlõsön pedig a volt iskola épületében hétfõn és pénteken, szintén az
esti órákban jelentkezhet nálunk a
sportág iránt érdeklõdõ.

Koczka Bernát

senyzõnk közül a junior Tóth József az utóbbi nemzetközi versenyeken két ezüstérmes helyezést
szerzett. Az idei soroksári versenyen, földharcban a felnõtt Boda
László aranyérmet nyert. A gyengébb nem képviselõi közül a
mátraszõlõsi Tóth Viktóriát április
30-án a nyílt nemzetközi viadal
gyermek korosztályában, 36 kilós
súlycsoportban eredményhirdetéskor a dobogó második fokára szólították ki.
– Mik a közeljövõ tervei?
– Mivel a Pásztói Szabadidõ SE
csarnokában meglévõ eszközparkunk már meglehetõsen elhasznált, így nagyon szeretnénk a közeljövõben olyan támogatókra lelni, akik segítenének a felújításában. Legfontosabb versenycélunk,
hogy idén október végén szeretnénk pár fõvel képviseltetni magunkat az olaszországi Marina di
Carrara-ban megrendezésre kerülõ, öt kontinens kilencven nemzetének indulóit felölelõ WTKA Világbajnokságán – MMA (Ketrecharc), Muaythai (Thai Boksz) és
Grappling/Submission Wrestling
(földharc, birkózás) kategóriákCz. Zentai József
ban.

Asztalitenisz: biztos bennmaradás
A 11 csapatos asztalitenisz NB III. középmezõnyében a hetedik helyen végzett a tavaly feljutott Pásztói AC csapata, 17 megszerzett ponttal. Az utolsó fordulóban a
Domoszló SK második csapata ellen arattak
fölényes gyõzelmet, 15–3-ra. Bencsik Imre
verhetetlennek bizonyult ezen a napon, hiszen mind a négy egyéni mérkõzését megnyerte, és mellette a párost is Dudás Bertalannal. A többiek, Arató János, Bencsik Gergely, Dudás Bertalan, egyaránt 3-3 gyõzelmet tudhatnak magukénak és megnyerte a
páros mérkõzését az Arató János-Bencsik
Gergely pár is. Az NBII-as csapat tagjai: Arató János, Bencsik Gergely, Bencsik Imre, Berkes Ferenc, Dudás Balázs, Dudás Bertalan.

Végeredmény:
Domoszló SK
DD SE Bgy. Vasker
Gödöllõi EAC II.
Hatvani ASE
Lõrinci AC
B.-terenye V.i ASK
Pásztói AC
Petôfi DSE St.
Hatvani Loc. SE
Mátraszelei ASE
Domoszló SK II.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
14
14
11
10
10
8
6
5
3
1

3
4
2
5
3
1
1
4
0
0
1

1
2
4
4
7
9
11
10
15
17
18

35
32
30
27
23
21
17
16
10
6
3

A Pásztói AC második csapata a Nógrád
Megyei bajnokságban bronzérmet szerzett.
A csapat tagjai: Csáktornyai Lajos, Csépe

Róbert, Nagy Csaba, Németh Bence, Treczka
Márk.
Végeredmény:
1. ALOE-INVEST
Szerva ASE Szécsény II.
2. Cserhát Takarék Dózsa
DSE Bgy. II.
3. Pásztói AC II.
4. Vitalitás Dózsa DSE Bgy. III.
5. MP Widenta Romhányi SE
6. Flõrimport Dózsa DSE Bgy. IV.
7. FÕNIX ASE Rétság
8. ALOE-INVEST
Szerva ASE Szécsény III.
9. Bátonyterenye VASK II.

16 14 1

1 214:74 29

16
16
16
16
16
16

2
4
6
7
9
12

13
12
10
6
6
2

1
0
0
3
1
2

16 2 1
16 1 1

219:51 27
197:73 24
174:114 20
134:154 15
100:188 13
88:200 6

13 61:227 5
14 91:197 3
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Világbajnokaspiráns pásztói kötődéssel
Michelisz Norbert zsebében hordja a marsallbotot – persze csak
afféle modern változatban, azaz nem szó szerint kell érteni a dolgot, nem is a katonai pályán jeleskedik, hanem a túraautók futamainak magyar császára 2006 óta! Világuralmi tervei is jogosak,
hiszen kiválóak az esélyei arra, hogy egyszer a dobogó legfelsõbb fokára is felállhasson.
A túraautók versenyei Magyarországon nem annyira ismertek,
mint például a Forma-1. Ezért június 5-ei mogyoródi megmérettetés elõtt – ami egyébként Marokkóban lett volna, ha az ottani
szervezõk garantálni tudják a
résztvevõk biztonságát – lefolytatott sajtókampány részeként
Michelisz Norbert Pásztón is járt
és nem ok nélkül! A városhoz
ugyanis szponzori szálak fûzik:
fõ támogatója a pásztói üzemmel
rendelkezõ Dension Audio
System Kft. A sajtókörútra elkísérte is járt Szíjj Attila, a cég igazgatója is. A versenyzõ és a fõszponzor elõször Sisák Imre polgármesternél tett látogatást. Szíjj
Attila itt elmondta, hogy az autótunning rendszereket gyártó cég
és a versenyzõ két éve talált egymásra, Norbert azóta a Zengõ
Dension team tagja. A cél a világelsõség megszerzése, ami ezen a
szinten persze már nem csak versenyzõi tudás, hanem technika –
azaz pénz – kérdése is. Amint
mondta: a túraautók futamai változatosak, izgalmasak, a nézõk
karambolokat is láthatnak, a versenyzõk pedig rendesen megnyüstölik gépeiket a pályán –
megtesznek ott mindent, „ami
csak a kipufogón kifér!”

Ezután Michelisz Norbert találkozott a helyi gyerekekkel,
érdeklõdõkkel, a sajtó képviselõivel. Elmondta, hogy gyer-

Szíjj Attila

mekkora óta érdeklõdik az autók iránt, karrierje pedig a számítógép elõtt kezdõdött, tíz
éve. A számítógépes programoknak köszönhetõen ugyanis
lehetõség van arra, hogy más
versenyzõkkel is összekapcsolódva, különféle – a valódiak virtuális másolatát jelentõ – pályákat próbáljon ki az ember. Ezeket számos versenyzõ is használja – így, az Interneten keresztül figyeltek fel Michelisz Norbert képességeire. 2006-ban lehetõséget kapott arra, hogy a
képernyõ elõtt szerzett tudását
és tehetségét a gyakorlatban is

kipróbálja. A Hungaroringen
megtartott tesztvezetés után a
Zengõ team pártfogoltjaként indult az országos bajnokságon,
ahol már 2006-ban – Suzukival
– futamgyõzelmet aratott. Nemzetközi szinten 2008-tól versenyez. Amint mondta: hinni kell
és kitartani, az eredmények pedig megjönnek!
A felkészülésrõl kiderült, hogy
megfelelõ kondíció is kell a versenyzéshez és fontos az is, hogy
a futamok helyszínét alaposan
megismerje az ember. Ma már a
külföldi pályák virtuális változatai is rendelkezésre állnak, így
nem kell a helyszínre utazni ismerkedés céljából, erre a számítógép elõtt is lehetõség nyílik,
ami sokat egyszerûsít a dolgokon.
A mentális felkészülés is nagyon fontos, ebben Michelisz
Norbertet sportpszichológus
segíti. A fiatal versenyzõ BMWvel áll rajthoz – a német cégtõl
szponzori támogatásként kapott hajtáslánc egyébként a kocsija értékének a felét teszi ki.
Az anyagi lehetõségei azonban
némileg rosszabbak, mint más,
vezetõ csapatoknak – viszont a
cél csak a világszintû megmérettetés és az azon való eredményes szereplés lehet! Michelisz
Norbert ezen a téren már bizonyított is, eddigi legnagyobb sikerét Makaóban érte el, ahol világbajnoki futamot nyert, 260270 kilométer per óra sebességet is elérve. Így aztán nem csoda, ha éppen az a pálya a kedvence.
Arra a kérdésre, hogy a
Forma-I-es álmai lennének-e, azt
válaszolta, hogy a 26 évével erre

már nincs esélye, hiszen ott az
átlagéletkor 23-24 év, kezdeni
pedig még gokarttal kellett volna
gyermekkorban.
Michelisz Norbert a Pásztói
Hírlap kérdésére elmondta,
hogy a „civil” életben közgaz-

Michelisz Norbert Sisák Imre
polgármesterrel

dász, nemrég szerezte meg a
második diplomáját.
A versenyzõ ezután autogramot osztott, majd Sisák Imre
polgármester társaságában Pásztó központjának nevezetességeivel ismerkedett.
Végül a BMW-vel versenyzõ
26 éve fiatalember június 5-én a
mogyoródi Forma-1-es pályán lépett közönség elé. Az elsõ futamban második lett, méghozzá
pásztói gyerekek drukkolása
mellett: Sisák Imre polgármester
ugyanis a város mikrobuszát –
természetesen sofõrrel együtt – a
diákok rendelkezésére bocsátotta, hogy láthassák versenyzés
közben is Michelisz Norbertet. A
verseny elsõ futamának sikere
után a másodikban egy baleset
miatt a magyar pilóta a 15. helyre
szorult. Lapzártakor így is a világranglista hetedik helyén állt.
F. Z.

