Szent István-napi meghívó

Mária Magdolna ünnepén

Ez év augusztus 20-án 10.00 órakor romkerti szabadtéri
szentmisével veszi kezdetét Pásztón a Szent István-napi ünnepség. 16.00 órakor Sisák Imre polgármester mond köszöntõt, majd a kenyérszegés és -osztás után kulturális programok
következnek, sötétedés után pedig tûzijáték zárja a programot.
Részletek lapunk 4. oldalán.

Búcsú és falunap Mátrakeresztesen
Augusztus 14-én rendezik
meg a városrészben a Nagyboldogasszony-napi búcsút és
a falunapot: az ünnepi szentmise 11.30 órakor, a színpadi
programok 15.00 órakor kez-

dõdnek. Egy nappal korábban,
augusztus 13-án, szombaton
interaktív kalandtúra várja az
érdeklõdõket: indulás 9.00 órakor, az Óvár étterem mellõl.
Részletek a 4. oldalon.

Sikeres pályázat
Nógrád megye települései ez év júliusában több mint 822
millió forintot kaptak az önhibájukon kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok számára elkülönített keretbõl. Ebbõl
az öszszegbõl Pásztónak 32 millió 930 ezer forint jutott. A
rendelkezésre álló központi keret egyharmadát osztották
szét az elsõ körben.

Hasznos városrészben Mária Magdolna-napjára tartották meg nemrég a
már hagyományosnak tekinthetõ búcsút és gasztronómiai fesztivált.
Tudósításunk az 5. oldalon.

Tervek, névhasználat, társulási csatlakozás
Pásztó képviselõ-testületének
júniusi ülésén Sisák Imre polgármester elõször az elmúlt idõszak
fontosabb eseményeirõl adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a hónap elején tárgyalást folytatott
Jung Lászlóval, az Egererdõ Zrt.
vezérigazgatójával és Becsó Zsolt-

tal, a Nógrád Megyei Közgyûlés elnökével egy ökoturisztikai program megvalósításáról. Az erdészeti
cég - a szomszédos cserháti területeket kezelõ Ipoly Erdõ Zrt.-vel
együttmûködve – szeretne pályázni egy hegyikerékpáros út kiépítésére, ami Pásztón keresztül érinte-

Mátrakeresztes, erdei iskola: fejlesztése a készülõ projekt részét képezné FOTÓ: F. Z.

né Hasznost és Mátrakeresztest is.
Az Egererdõ Zrt. beruházásaihoz
kapcsolódva a mátrakeresztesi erdei iskola fejlesztése is a projekt részét képezné.
A város életét érintõ, másik jelentõs tárgyalást a Dension Kft.
képviselõivel folytatta a polgármester: eszerint két éves programozói szakképzés indulna a Mikszáth Kálmám Gimnázium és
Szakközépiskolában, húsz fõvel.
Ennek megvalósítása a munkaerõpiacon jó lehetõségeket kínáló
hiányszakmában, ráadásul helyben jelentene elhelyezkedési lehetõséget. A fontosabb események
között említést érdemel, hogy
kezdeményezték a hasznosi víztározó és Kövicses patak teljes
hidrológiai felmérését. Helyszíni
bejárás volt az óvodában a fûtési
rendszer felülvizsgálatára, illetve
Mátraszõlõs önkormányzatának

az intézményfenntartó társulási
megállapodás felmondása miatt
benyújtott keresetét elutasította a
bíróság.
Ezután dr. Nyíri Ferenc elõterjesztésében az Szervezeti Mûködési Szabályzat módosításáról
szóló, valamint a polgármester
elõterjesztésében a köztisztaság
fenntartásáról szóló rendelet fogadták el a képviselõk.
Szó esett ezután a településrendezési tervrõl, amelyrõl majd
pontosítás után döntenek. A
Pásztó településnév használatának engedélyezésérõl Gömbiczné
Kanyó Beatrix képviselõ elõterjesztésében elmondta: a felülvizsgálat megkezdõdött, a megyei bíróságtól kaptak arra vonatkozó
adatokat, hogy mely egyesületek,
szervezetek, vállalkozások használják a város nevét.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Tervek, névhasználat, társulási csatlakozás
(Folytatás az 1. oldalról.)
A bizottság javasolta, hogy harminc nap helyett hatvan nap legyen, hogy azon civil szervezetek,
amelyek a Pásztó nevet a képviselõ-testület engedélye nélkül viselik, kérhessék pótlólag az engedélyt. A javaslatot elfogadták. (Az
errõl szóló felhívás részleteit lásd
lentebb!)
A Margit Kórház munkájáról dr.
Boczek Tibor igazgató fõorvos számolt be. Elmondta, hogy a gazdasági mélypontról stabil, a jövõre
nézve biztató helyzetet sikerült teremteni, amiben a minõségbiztosításnak is szerepe van. Amint Barna Tiborné képviselõ hozzászólásában kiemelte: a kórház gazdálkodása és szakmai munkája is kiváló, a fejlesztési folyamatok példaértékûek, nem csak munkahelyeket teremtettek, hanem a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatására is törekszenek. Ezután
Sisák Imre polgármester röviden
ismertette a kórház elmúlt másfél
évtizedének történetét: emlékezetes, hogy az intézményt a megszûnés fenyegette, de sikerült megmenteni. Megköszönte azoknak,
akik segítettek ebben, mert csak
így kerekedhettek felül a gondokon. A képviselõk egyhangúlag elfogadták a beszámolót.
Pásztó Város Óvodájának mûködésérõl Sárik Jánosné intézményvezetõ adott számot. Szólt
az elmúlt három év szakmai kompetenciáiról, az óvodát és az óvodapedagógusokat bemutató kép
kimunkálásáról. A fontos eredmények között említette, hogy megalakult a kistérségi tehetségpont,
így óvodástól a fiatal felnõtt korig
mûködhet a városban a tehetséggondozás. Ezt alapítványok és
más pásztói intézmények együttmûködésével valósították meg,
munkájukat elismerte a megyei
pedagógiai intézet is, mert igazi
értékközpontú munka jött itt létre. Ehhez kapcsolódva két nagy
uniós pályázatot is elnyertek.
„Aki nevelni akar, legyen maga is

Közérdekű bejelentések!
Pásztó településnevet használó szervezetek figyelmébe!
Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 356/2010.
(XII. 15.) sz. határozatával döntött annak felülvizsgálatáról,
hogy a Pásztó településnevet
használó szervezetek rendelkeznek-e a képviselõ-testület hozzájáruló nyilatkozatával a név-

jól nevelt” az óvoda
honvédségi raktármottója magáért bekészlet igénylésérõl
szél!
számolt be. Amint elSisák Imre polgármondta, Kalocsán
mester hozzászólásáruházati és fektetõ
ban kifejtette: a folyaanyagokat, törölkömatosan csökkenõ
zõket – egy részüket
források és az anyagi
originál csomagoláselismerés hiánya
ban – sikerült kivámellett kell végeznilasztani. Az alpolgárük munkájukat, de a
mester hozzátette: átszínvonal változatlan Sisák Imre polgármester adásuk a Magyar
maradt. Elnyerték a
Nemzeti Vagyonkea testületi ülésen
„Zöld óvoda” címet,
zelõn keresztül törtéemellett az intézmény madárbarát nik - közvetlenül a Honvédelmi
is. Két nagy pályázatuk a szakmai Minisztériumtól nem vehetõ át –
képzést szolgálja. A képviselõk és a katasztrófavédelem, az erdei
egyhangúlag elfogadták a beszá- iskola, a városgazdálkodás is rémolót.
szesülhet belõle, természetesen
Ezután az általános iskola igaz- csakis leltározás után. A testület az
gatójának személyére kiírt pályá- elõterjesztést elfogadta.
zatáról döntöttek: egy jelentkezõ
A civil szervezetek és az egyevolt, aki azonban írásban vissza is sületek 2011. évi támogatásáról
vonta azt. Ezért az intézmény Gömbiczné Kanyó Beatrix civil
szervezeti és mûködési szabály- tanácsnok tartott elõterjesztést.
zata értelmében Édes Attila általá- Amint mondta, a beérkezett 41
nos igazgatóhelyettest bízta meg a pályázónak nagyon kevés pénzt
testület egy évre az intézmény tudnak kiosztani. A két városigazgatói feladatainak ellátásával.
rész falunapjának megrendezéA szociális rendelettervezetet ás sére a mûvelõdési ház szervezéa pásztói könyvtár tudásdepó sében idén komplett rendezexpress címû pályázatára tett ha- vényt sikerül megvalósítani, ami
tározati javaslatot is elfogadták.
a támogatás hiányát elviselhetõA Városgazdálkodási Nonprofit vé teszi.
Kft. ezután arról számolt be, hogy
Ezután Bodnár Benedek, a Sala nemzetközi piaci nap bevezeté- gótarjáni Városgazdálkodási Kft.
se mellet az új csarnokban a ma- ügyvezetõ igazgatója adott tájégyar termékek kereskedõházának koztatást Kelet-Nógrád hulladékmegvalósítását is tervezik. Amint gazdálkodásának rendszerérõl, a
Robotka Róbert igazgató elmond- megvalósításra váró feladatokról.
ta: a hústól a sörig, a kifõzdétõl a Erre a célra másfél milliárd forint
zöldségig minden hazai termék áll rendelkezésre, a szelektív hullenne és bízik benne, hogy ez von- ladékgyûjtést 2015-re meg kell
zani fogja a vevõket is.
szervezni mindenhol. Ez a jelenleSisák Imre kiegészítésében fon- gi formában nem mûködik, válotosnak találta, hogy ne silány, ol- gatómûvek, hulladékszigetek, bácsó külföldi áru kerüljön a stan- lázó gépek kellenének. Kelet-Nógdokra. A korábbiakhoz képest új rád az utolsó pillanatban van a
lehetõséget teremtene, ha a szoci- projekt megvalósítása terén,
ális támogatásban részesülõk is itt amelyre mintegy 85 százalékos távásárolhatnák le juttatásaik egy mogatás érhetõ el. Viszont elõzerészét.
tes megvalósíthatósági tanulEzután Volek György alpolgár- mányt kell készíteni, amit nem támester az önkormányzatok szá- mogatnak és mintegy hárommilmára ingyenesen igényelhetõ lió forintba kerül. Kelet-Nógrádból

eddig 38 teleülés jelezte, hogy csatlakoznának a pályázathoz.
Robotka Róbert, a városgazdálkodási kft. igazgatója hozzászólásában kifejtette: Pásztónak szelektíven gyûjtõ autót kellene beszereznie és ki kellene építeni egy
komplett hulladékudvart, ahol a lakosság lerakhatná a különféle veszélyes anyagokat is. Ezzel együtt
kiépülne a házhoz menõ szelektív
hulladékszállítás, megépülne a
komposzttelep, amihez egy aprítógépre is szükség lenne, de egy
ilyen el tudná látni a környék három nagyobb települését is. A
komposzt kezeléséhez szükség
van egy homlokrakodóra, hiszen
azt kezelni és szállítani is kell. A
teljes kiépítés 200 millió forint körül alakulhat, amihez mintegy 20
millió forint önerõ szükséges. A
hosszú távú megtérülést és az esetleges büntetéseket figyelembe véve ez azonban többe is kerülhet…
Gajdics Gábor képviselõ hozzászólásában elmondta: olyan és akkora mûködési területet kell találni, ami gazdaságossá teszi egy
ilyen projekt mûködését.
Eötvös Mihály, Salgótarján jelenlévõ alpolgármestere ezután kifejtette, hogy az együttmûködési
ajánlat két hónapra szól. Aki az
elõzetes megvalósíthatósági tanulmányba beszáll, az az elvárásait is
beleépítheti. Ha a tanulmány kész,
létre kell hozni a társulást, amibõl
viszont már nem lehet kilépni. Lakosságarányosan finanszírozzák a
települések a megvalósíthatósági
tanulmányt. A testület végül úgy
döntött, hogy írásos elõterjesztés
alapján hoz határozatot a fentiekrõl. (Pásztó képviselõ-testülete július 15-én megtartott rendkívüli ülésén a csatlakozás mellett döntött.)
A Kövicses-patak mederrendezésére beadott pályázaton a város
utoljára vehet részt a 2013-ig terjedõ idõszakban. A rendelkezésre
álló forrásból az érintett területek
meg is vásárolhatók, így a képviselõk elfogadták a javaslatot.
F. Z.

augusztus 31-ig) valamennyi, a
település nevét engedély nélkül
használó, a rendelet 2. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó szervezet a településnév használatára
vonatkozó engedély kiadása iránti kérelmet nyújtson be.
2. A Képviselõ-testület engedély iránti kérelem hiányában,
vagy a kérelem elutasítása esetén a Pásztó településnév használatát megtilthatja.

3. Azon szervezetek tekintetében, melyek a Pásztó településnevet engedély nélkül használják, és civil pályázatot nyújtanak
be, 2012. január 1-tõl az engedély hiánya kizáró okként minõsül a pályázat elbírálásánál.
Kérem a fenti rendelet tudomásul vételét!
Gömbiczné Kanyó Beatrix
településrészek és civil
kapcsolatok tanácsnoka

használatot illetõen, valamint
méltó módon szolgálják-e Pásztó város érdekeit.
A képviselõ-testület júniusi
ülésén elfogadta a Pásztó településnév használatáról szóló
16/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletet:
1. A Pásztó településnév használatáról szóló rendelet hatályba
lépését (2011. július 1-jét) követõ
60 (naptári) napon belül (2011.
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A / Befektetett eszközök összesen
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Üzemeltetésre, kezelésre
átadott eszközök
B / Forgóeszközök összesen
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pénzügyi
elszámolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
D / Saját tõke összesen
1. Induló tõke
2. Tõkeváltozások
3. Értékelési tartalék
E / Tartalékok összesen
I. Költségvetési tartalékok
II. Vállalkozási tartalékok
F / Kötelezettségek összesen
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek
II. Rövidlejáratú kötelezettségek
III. Egyéb passzív pénzügyi
elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

7 798 149
12 256
4 776 648
408 976

7 798 149 8 701 646
12 256 23 652
4 776 648 5 715 223
408 976 436 349

8 701 646
23 652
5 715 223
436 349

2 600 269
189 298
10 710
76 207
38 494

2 600 269 2 526 422
189 298 286 556
10 710 37 732
76 207 56 112
38 494 121 326

2 526 422
286 556
37 732
56 112
121 326

63 887
7 987 447

63 887 71 386
7 987 447 8 988 202

71 386
8 988 202

7 305 864
345 597
6 960 267
-319 384
-319 384
1 000 967
475 975
442 846

7 305 864
345 597
6 960 267
-319 384
-319 384
1 000 967
475 975
442 846

8 109 133
5 707 050
2 402 083
-260 607
-260 607
1 139 676
531 736
593 221

8 109 133
5 707 050
2 402 083
-260 607
-260 607
1 139 676
531 736
593 221

82 146
7 987 447

82 146 14 719
7 987 447 8 988 202

14 719
8 988 202

Tárgyévi auditált egysz.
beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések ( +, - )

Tárgyévi költségvetési
beszámoló záró adatai

Elõzõ évi auditált egysz.
beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések ( +, - )

Elõzõ évi költségvetési
beszámoló záró adatai

1. Záró pénzkészlet
30 817
2. Forgatási célú pénzügyi mûveleket egyenlege
-339 617
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám.
összevont záró egyenlege (+,-)
-10 584
4. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)
-18 236
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
-301 148
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)
-20 372
8. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (+,-)
9. Vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptev.
ellátására felhaszn. összeg
10. Költségvetési pénzmar.-t külön jogszabály alapján
módosító tétel (+ , -)
11. Módosított pénzmaradvány
-321 520
12. A 10.sorból egészségbiztosítási alapból
folyósított pénzeszköz maradványa
10 244
13. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány
1 383
14. A 10. sorból szabad pénzmaradvány
602

30 817 118 391
-339 617 -438 598

118 391
-438 598

-10 584 59 600
-18 236 -331 613
-301 148 71 006
-20 372 3 675
-

59 600
-331 613
71 006
3 675
-

-

-

-

-321 520 74 681

74 681

10 244 102 756

102 756

1 383
602

6 245
-

Módosított

Teljesítés

Elõirányzat

Pásztó Város Önkormányzata – E3 Egyszerűsített pénzmaradvány 2010
Megnevezés

Eredeti

Megnevezés

Tárgyévi auditált egysz.
beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések ( +, - )

Tárgyévi költségvetési
beszámoló záró adatai

Elõzõ évi auditált egysz.
beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések ( +, - )

Elõzõ évi költségvetési
beszámoló záró adatai

Pásztó Város Önkormányzata – E1 Egyszerűsített mérleg 2010
Megnevezés
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6 245
-

Személyi juttatások
Munkaadót terhelõ járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás
Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1 050 580
279 694
773 140
76 812
20 649
4 759
21 942
885 062
3 526
650
3 116 814

1 092 198
293 452
1 061 504
411 816
27 420
3 788
140 126
1 101 991
3 866
5 491
51 150
4 192 802

1 041 664
279 728
986 943
412 148
27 069
3 788
68 297
1 052 128
3 558
6 985
50 000
3 932 308

Hosszú lejáratú hitelek
Rövid lejáratú hitelek
Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai
Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen
Pénzforgalmi kiadások

14
15
16
17
18
19

36 429
339 617
376 046
3 492 860

36 429
339 617
376 046
4 568 848

36 429
36 429
3 968 737

Pénzforgalom nélküli kiadások
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások
Kiegyenlítõ-, függõ-, átfutó kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN

20
21
22
23

3 492 860

4 568 848

7 499
3 976 236

Intézményi mûködési bevételek
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások
Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszk.átvétel
Felhalmozási és tõke jellegû bevétel
28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tõkebevét-ei
Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások
Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel
Támogatások, kiegészítések
32-ból önkorm. költségvetési támogatása
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

181 355
567 078
1 077 126
49 180
29 180
808 646
5 266
385 572
385 572
2 630
100
3 076 953

347 033
560 820
1 213 901
1 191
83 292
28 830
1 055 277
15 426
825 767
825 767
22 630
100
4 125 437

348 011
548 420
1 169 444
991
38 441
13 749
989 855
10 795
825 767
825 767
22 752
53
3 954 529

Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei
Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei
Finanszírozási bevételek összesen
Pénzforgalmi bevételek
Pénzforgalom nélküli bevételek
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
Kiegyenlítõ-, függõ-, átfutó bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

96 150
319 757
415 907
3 492 860
3 492 860

105 290
325 892
431 182
4 556 619
12 229
4 568 848

72 986
98 980
171 966
4 126 495
12 229
-62 685
4 076 039

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE
FINANSZÍROZÁSI MÛVELETEK EREDMÉNYE
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE
AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MÛVELETEK EGYENLEGE

47
48
49
50

-39 861
39 861
-

-55 136
55 136
-

34 450
135 537
-70 184

Hitelesítõ záradék:
A könyvvizsgálat során Pásztó Város Önkormányzat egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.
Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesítésérõl a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.
Kelt: Salgótarján, 2011. 04. 18.
UNIVERSAL AUDIT Kft.
3104 Salgótarján, Kölcsey u. 19.
Nyilvántartásba vételi szám: MKVK 000592

Gyõriné Új Mária s.k.
okleveles könyvvizsgáló
MKVK 000161
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Sajtóközlemény

IV. tengely - LEADER
II. pályázati forduló
Hamarosan megjelenik az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER Fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló új VM
rendelet és Pályázati Felhívás.
A Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. Taggyûlése által 2011. május
19-én jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában rögzített célkitûzések alapján a Munkaszervezet az alábbi célterületekre várja a
második pályázati fordulóban a LEADER pályázatokat:
1. Együttmûködésen alapuló vállalkozások fejlesztése
2. Sport, kulturális- és szabadidõs tevékenységek feltételeinek kialakítása és fejlesztése
3. Kulturális, sport- és szabadidõs célú tevékenységek kialakítása
és fejlesztése Pásztón
4. Biztonságtechnikai beruházások támogatása
5. Turisztikai és helyi rendezvények támogatása
6. Képzések megvalósításának támogatása
7. Megalapozó tanulmányok létrehozása
8. Térségen belüli együttmûködések támogatása
9. Közösségi fejlesztések kis értékû beruházásaihoz nyújtott támogatások
10. Képzések megvalósításához nyújtott kis értékû támogatások
Az érdeklõdõk a www.cserhatalja.eu weboldalon, fórumokon és a
Nonprofit Kft. irodájában folyamatosan tájékozódhatnak a pályázatok benyújtásának várható feltételeirõl.
Információ:
Munkaszervezeti iroda: 3053 Kozárd, Külterület 095.
Telefon: 32/491-050; Mobil: 30/718-0895
E-mail: info@cserhatalja.eu; kodak@cserhatalja.eu

Pásztó. Nyugdíjba vonul a hagyományos tantermi tábla a
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolájából: helyét ez év
nyarán az interaktív tábla veszi
át. Ez az információs és kommunikációs technológiai eszköz a
katedráról vezérelhetõ, tulajdonképpen egy számítógéppel öszszekötött óriásmonitor. Nagy
elõnye, hogy ami egyszer rákerül, az a háttértárolóra elmenthetõ – ezzel az egyszer feltöltött
tartalom meg is marad.
A csaknem 32 millió értékû
beruházás az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa
György és a Gárdonyi Géza Általános Iskolákban” címû, TIOP1.1.1-07/1-2008-0737 címet viseli és száz százalékos támogatással valósul meg.
A város önkormányzata a
nyertes ajánlattevõvel, az ICT
Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel június 20-án írta

alá a szerzõdést, az informatikai
eszközök leszállítása és a pedagógusok képzése július 31-én
zárul. 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.
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„A Művház körei” – Tűzben születő alkotások

A Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központ az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív
Programjának pályázatán nyert
támogatást a 3.2.3-09/2-20100023 azonosítójú, „A Mûvház
körei” – a Teleki László Városi
Könyvtár és Mûvelõdési Központ az életen át tartó tanulás
szolgálatában címû projekt megvalósítására. A 38 millió 780 ezer
forintot az Európai Unió, vala-

mint az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával kapta az
intézmény erre a célra.
A projektben a képzõmûvészet kiemelt helyet kapott, ennek egyik fontos és szép számú
érdeklõdõt vonzó része a tûzzománc szakkör. Bottyán Katalin,
„A Mûvház körei” projekt szakmai vezetõje, maga is alkotó ember, az Athéné Alkotókör képzõmûvészeti csoportjának vezetõje tartja a tûzzománc foglalkozá-

sokat. A szakkörre 19-en iratkoztak be, átlagosan 12-en jönnek el egy-egy foglalkozásra. A
résztvevõk a nyolctól tizennyolc
éves korig terjedõ korosztályba
tartoznak.
– A tûzzománc alkotásokat az
õsmûvészet és a magyar népmûvészet szimbólumait felhasználva, egy-egy témakört feldolgozva
készítjük, technikailag a Kecskeméti Iskola hagyományaira építve – mondta Bottyán Katalin. – A
gyerekek a foglalkozás elméleti
részében útmutatást kapnak azzal, hogy a különféle szimbólumokat bemutatom és vizuális
megjelenési lehetõségeiket felvázolom nekik a táblára, alkotásaikat már önállóan valósítják meg.
Lapunk kérdésére a szakkörvezetõ elmondta, hogy a vakáció idejére szünetet tartanak
ugyan, de szeptemberben újra
indul a többi mûvészeti szakkörrel együtt: a „Párhuzamos mûhelyek” képzési program kereté-

ben újra lehet jelentkezni festészeti-grafikai, szobrászati, tûzzománc és digitális képzõmûvészeti szakkörre. A régi és új tagokat augusztus 15-tõl várják a
Mûvelõdési Központban. Addig
is a szintén „Párhuzamos mûhelyek” címû, augusztus 1-je 6-a
között megrendezett gyermekmûvészeti alkotótáborban folytatódik a gyerekek tehetségének
fejlesztése. Szobrászat, festészet,
tûzzománc és új mûfajok titkai
sajátíthatók el felnõtt mûvészek:
Kiss Károly, Bottyán Katalin és
Varga Csaba vezetésével. A mûvészetek közötti átjárást diplomás zenemûvészek, Égerházi
Réka és Nevelõ János biztosítják,
akik szintén a tábor oktatói.

Pásztói kistérség turisztikai kiadványa
Tájékoztatjuk a Kedves Olvasót, hogy
Pásztó Város Önkormányzata a Mezõgazda-sági és Vidékfejlesztési Hivatal határozata alapján, a LEADER térségen belüli
együttmûködés célterületre 2 millió 80
ezer forint támogatást (a nettó költség 100

százaléka) nyert el a címben jelzett turisztikai könyv megvalósítására.
Pásztó gesztor szerepvállalásával (koordináció, elõfinanszírozás, stb.) a kistérség 25
települése és a LEADER tagként együttmûködõ Galgaguta község épített és kulturális érté-

kei mellett bemutatásra kerülnek a kistérség
földrajzi, történelmi adottságai, rendezvény
naptára és fõbb szolgáltatások jegyzéke is.
Az idõszaki kiadványt az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatja.
Mészáros Sándor
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Kör bemutató

Kedves Olvasó!
Sokat töprengtem; hogyan is
szólítsam meg azokat az embereket, akiket még egyáltalán érdekel a
kultúra, a mûvészet. A képzõmûvészet, az irodalom, a zene, az
ének, a népmûvészet. Hagyományaink és örökségeink. Azok az értékek, melyeket nem csupán kutatnunk, õriznünk és ápolnunk kell,
hanem fejleszteni, építeni és tovább adni az utánunk jövõknek. Ez
a mi feladatunk és felelõsségünk.
Mert a kultúra nem örökölhetõ.
Nincs benne a génjeinkben. Azt
minden embernek, saját magának
kell átvennie. De hogyan vegye át,
ha nincs aki átadja?! Hiszen - ha
csupán a médiákból, vagy az egyre
szürkébb hétköznapokból felé
áramló szemetet kapja, akkor azt
fogadja el kultúrának, mivel mást
nem ismer. Ezért van fontos szerepe az Athénének, az alkotó közösségeknek, mûvészeti, népmûvészeti és hagyományõrzõ csoportoknak, valamint minden közmûvelõdéssel foglalkozó társunknak.
Társakat mondtam - mivel együtt,
egymást támogatva és erõsítve, ez
a feladat, ez a küldetés mindenki
számára sokkal egyszerûbbé,
könnyebbé, elérhetõbbé válik.
Õrizzük hát továbbra is együtt
értékeinket, világunk szépségét, lelkünk Békéjét, az arcokon ragyogó
vidámságot, a szemekben csillogó
fényt.
SZEMEKBEN CSILLOGÓ FÉNY
- Tolcsvay Béla dalainak nyomán Madár dalol, énekel a szívemben.
Magyar vagyok, mert magyarnak születtem.
Anyám nyelvén verselek, ha fáj nagyon.
Így mondom el örömöm és bánatom.
Kisfiamnak mesét mondok, ragyogót.
Így tudja meg; apáinkkal, hogy mi volt.
Kedvesemnek szépet súgok fülébe.
Örömöt és mosolyt kapok cserébe.
Országutak porát mikor rugdosom,
Szél viszi el mindenhová szép dalom.
Szétkiáltom boldogságom, életem.
Magyar hegyek visszhangozzák énekem.
Jó emberek bölcsességét hordom én.
Szétosztom a hitem itt a földtekén.
Ragaszkodó, hû barátok követnek.
Dalainkban találnak - kik keresnek.
Falevelek, virágok közt alszom el.
Olyankor a hold is velem énekel.
Szántóföldek, falvak, utcák, városok.
Míg ti éltek; csillagfénnyel álmodok.
Pászti Szabó Zoltán

2011. július

Az Athéné Alkotó Kör 2006 februárjában alakult Pásztón, jelenleg 30 fõs tagsággal rendelkezõ
közhasznú egyesület. Alapvetõ célként fogalmazódott meg; az alkotókör mûködési feltételrendszerének megteremtése, a kortársalkotók, alkotások megismertetése, népszerûsítése, az alkotó tevékenység – elsõsorban – a képzõmûvészet és az
irodalom – kiteljesedéséhez szükséges ismeretekhez, szakmai és közösségi háttér biztosítása.
A célok elérése elõadások, elõadássorozatok,
különbözõ rendezvényi formák, (csoportos és
egyéni kiállítások, szerzõi estek, mûvésztelepek, alkotótáborok, komplex rendezvények, pályázatok) szervezésével, rendezésével, valamint
Pásztó város, a kistérség, továbbá a megyei és
Nógrád megyén túli közmûvelõdés életében történõ közremûködéssel valósul meg.
Irodalmáraink versei, prózái önálló kötetben és
gyûjteményes formában egyaránt megjelentek.

2008-ban kiadásra került az „Athéné Antológia”.
Hamarosan kézbe vehetjük (azóta már megjelent) az „Athéné Almanach 2011.” címû kiadványunkat is, amely a Mikszáth Kálmán féle hagyományokat követve kerül megjelenésre. Ami azt jelenti, hogy az irodalmi és – alkotókörünk esetében
– képzõmûvészeti alkotások mellett, a jelenleg
Magyarországon mûködõ vezetõ egyházak naptárai, továbbá a kiadványunkat támogató cégek és
vállalkozók reklámoldalai, önkormányzatok és települések ismertetõi, valamint rendezvények és
kiadványok hírverései is helyet kapnak benne.
A kortárs mûvészet népszerûsítésére való törekvésünk lehetõséget nyújt – az athénés alkotók mellett – vendégalkotók bemutatkozására is
Pásztón, ami egyre gazdagodó szakmai-baráti
kapcsolatainkat is jelzi.
(Fenti elnöki köszöntõ elhangzott az alkotókör
2010. szeptember 15-én tartott mûvészeti napján.)

Pászti Szabó Zoltán

TERMÉSZETBARÁTOK HIMNUSZA
– Rockenbauer Pál visszaemlékezéseinek nyomán –
Mi idézné vissza lelkét,
A szavait és sok tettét?
Talán - ami itt van, vele;
A hite és üzenete.
Mert nincs ember, ki ne vágyná;
Tájak sorát – ha bejárná.
Szelíd hegyek csendes völgyét.
Bükkös, tölgyes erdõk zöldjét.
Hátizsákban a sátorral,
Hálózsákban szõtt álmokkal.
Gyalogszerrel vándorolva,
Lépteivel tájat lopva.
Mert amit lát - már az övé.
S õ - a lelkét fonja köré.
Olykor fázva, jól elázva,
Vagy egy pajta földjén hálva.
Reggel mégis frissen ébred,
Fáradtságtól - el nem téved.
Bár az út nem könnyû séta,
Nem kell hozzá hõs atléta.
Szereti azt a természet,
Ki hûs fái között lépked.
Eldugott kis falvak nyomán,
Bölcsebb létet megtanulván.

A megbúvó kicsiny falvak,
Történetet, regét adnak.
Hagyományok õrzõi õk.
Nem törik meg a zord idõk.
Csak a szemét – az ne lenne.
Jármûvekbõl odavetve.
Ez hirdesse az itt létünk?
Ne ez legyen az élményünk!
Kapcsolat a természettel,
S útközben az emberekkel.
Itt - egy öreg turistahad,
Máshol – vidám diákcsapat.
Pali bátyánk pátosz nélkül,
Jót és szépet kívánt végül;
Minden évszak csodákkal vár.
Fõleg azt – ki Kéktúrán jár.
Pásztó-Budapest-Pásztó, 2011. 06. 22-23.

ATHÉNÉS HÍREK
l Részt vettünk az Ünnepi Könyvhét és
Gyermekkönyvnapok „Irodalmi kuckó” programján június 9-én a Városi Könyvtárban.
l Alkotótáborunk ezen a nyáron is
Mátrakeresztesen tartottuk a Boróka Vendégházban, július 13-tól 17-ig, szerdától vasárnapig.
l Megjelent második gyûjteményes kiadványunk, az „Athéné Almanach 2011.”, az irodalom és a képzõmûvészet mellett négy felekezet
naptárával.
l Irodalmi pályázatunkra augusztus 19-ig

még várjuk a pályázók jelentkezését. Részletek
és egyéb információk: www.athenefala weblapon.
l Pásztói könyvbemutatónk képzõmûvészeti kiállítással, zenei betétekkel és az irodalmi pályázat eredményhirdetésével a városi könyvtárban lesz szeptember 15-én, az Athéné Mûvészeti Napon.
l Felhívásainkra, rendezvényeinkre és programjainkra minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Érdeklõdni lehet: paszti.szabo@gmail.com

2011. július
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Mária Magdolna ünnepe, közösségi rendezvénnyel
„Uram,… Õrizz meg attól a naiv hittõl, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk
és érlelõdünk!” – írja Antoine de Saint-Exupéry: Fohász címû
versében.
Nem véletlen, hogy a megfelelõ idézetet keresve éppen ezt választottam. A 2010-es Hasznosi
Rétesfesztivál hullámvölgye
után pontosan ezzel a szemlélettel láttunk hozzá a 2011. évi
rendezvény megszervezéséhez.
A maroknyi csapat hetente összegyûlt azért, hogy ötleteket
gyûjtve, egymást segítve, biztatva kialakuljon a július 23-i program. Lassan, de biztosan kiderült, kik lesznek azok a helyi önkéntesek, akik idõt, energiát
nem kímélve tevõlegesen is segítik a megvalósítást, s mindezt
milyen anyagi háttérrel sikerül
létrehozni.
Ezeknek az embereknek, s a
rendezvény támogatóinak köszönhetjük tehát azt, hogy ez év
július 23-án Hasznoson igazi közösségi élményben lehetett része a sportpályára kilátogatónak!
Pénteken este a helyi katolikus vallási közösség búcsúján,
Szent Mária Magdolnának, a

templom védõszentjének ünnepi szentmiséjén néhányan azért
is imádkoztunk, hogy a másnapi
szabadtéri rendezvény idõjárása
kedvezõ legyen. Reggel aztán a
fõzõversenyen résztvevõ csapatok, a TOMBO-LÓ-ERÕK kiállítása, a vidámpark jól bevált és
újszerû elemei fogadták a folyamatosan érkezõ vásárosokat,
akik közül szép számmal döntöttek a kitelepülés mellett.
Gasztronómia, sport, divat, kézmûvesség, hagyományõrzés
ajánlatai közül válogathattak a
kerékpáros teljesítménytúrán
részvevõk, a kilátogató helyiek
és vendégeik.
Rétes, töltött káposzta, bográcsban készített finomságok,
helyi borok, a vásárosok és a büfék kínálata biztosította, hogy
senki ne maradjon éhesenszomjasan.
A lelki feltöltõdést a színpadi
programokat figyelemmel kísérve érhettük el. Helyi óvodások,
iskolások, tinik és fiatalok a

zumba, a népi körjátékok, a modern tánc és a divatbemutató által kínált színes egyvelegben mutatták meg rejtett tehetségüket.
A kulturális mûsor elengedhetetlen része volt Fejes Sándor országosan ismert hasznosi nótaénekes, valamint Bognár Barbara
énekes, aki a testvér városrész
Mátrakeresztes „csillagaként” világított a rendezvény színpadán.
A fellépõ Rozmaring és Kökényvirág népdalkörök megénekeltették a közönséget, s a varázslatra
rásegített az Abasári Történelmi
Daloskör, a Muzsla Néptánccsoport, valamint Giorgio nagy sikerû mûsora.
A korábbi évekhez hasonlóan
Hasznos, Pásztó szinte valamennyi vállalkozója felajánlásával segítette a tombolasorsolást.
Fortuna segítségével sokan értékes nyereményekkel tértek haza, hogy aztán visszajöjjenek a
hajnalig tartó vendégségi bálba.
Vasárnap a fesztivált záró
szentmisén Ipacs Bence újmisés
káplán atya elmélkedésében kiemelte a temlombúcsúhoz kapcsolódó közösségi rendezvények
és családi együttlétek fontosságát.
A
Hasznosi
Rétesfesztiválnak talán ez a legnagyobb értéke. Van az évnek

egy olyan eseménye, amikor a
hasznosiak meghívhatják a távolabb élõ rokonaikat, ismerõseiket, személyes baráti beszélgetésekre van lehetõség, megmutathatják a városrész, a város nevezetességeit, büszkélkedhetnek a fejlesztésekkel, mesélhetnek a terveikrõl.
S a jövõ? Vannak köszönõ és
elismerõ szavak, de vannak negatív észrevételek is, melyek
egyaránt a fejlõdést szolgálják.
Vannak már a 2012. évi fõzõversenyre nevezõ csapataink, s van
az V. Hasznosi Rétesfesztivál
szervezéséhez felajánlott segítség is.
„Az igazságot az ember nem
magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. …
Ajándékozz elegendõ fantáziát
ahhoz, hogy a kellõ pillanatban
és a megfelelõ helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis
jóságot közvetíthessek!” – írja
Saint-Exupéry.
Ehhez a közvetítéshez van
nagy szükségünk azokra az emberekre, családtagokra, barátokra, jó ismerõsökre, akik ebben
segítenek. Nekem ez megadatott.
KÖSZÖNÖM!
Gömbiczné Kanyó Beatrix
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Séta a megszépült városban
Az elmúlt tíz évben városunkban tekintélyes beruházások valósultak meg, zömük pályázatokon elnyert támogatások segítségével. Minden tisztelet és elismerés azoknak a
képviselõknek, hivatali vezetõknek, pályázatíróknak, akik
voltak olyan bátrak, hogy terveztek, szerveztek és a megvalósítás mellé álltak. Az eredményes pályázat után, valamenynyiünk örömére, a tervek megvalósítására is sor került – ennek eredménye városunk fejlõdése, arculatának megváltozása.
2010-ben egész éven át, 2011
elsõ felében Pásztón mozgalmas és szorgalmas munka
folyt. Be kellett fejezni a megkezdett munkákat, amelyek
nagyszerûen sikerültek! A kivitelezés persze hosszabb-rövidebb idõre kellemetlenségeket
okozott, amiket azonban mi,
pásztói lakosok elismerésre
méltó módon viseltünk. Mik
voltak a fontosabb beruházások? A körforgalom kialakítása,
a gyûjtõ út, a piac megépítésre,
a fõút, a járdák átépítése – ezek
bizony sokszor okoztak boszszúságot. Tudom, mert én is
ott botladoztam sok társammal
együtt. Viszont megértéssel fogadtuk mindezt annak tudatában, hogy a munkák befejezése után nekünk is könnyebb
lesz, mi is szebbnek látjuk
majd városunkat. Tényleg így
is lett!
Amióta a munkálatok befejezõdtek, naponta sétálok az új
utakon, járdákon, üldögélek a
megszépült tereken, az ott elhelyezett, kényelmes, tetszetõs
padokon. El-elnézegetem a felújított épületeket, megszépült
környezetüket. Meg- megállok
a szökõkút elõtt és a megcsodálom ezt az egyszerû, mégis
különleges építményt. Többször körbesétáltam és megcsodáltam a felújított templomot, a
polgármesteri hivatalt, a két
tannyelvû gimnáziumot, illetve
ezek környékét. Gyönyörködöm a Hunyadi és fõ út mellé,
a terekre, a parkokba ültetett
fák, zöldellõ bokrok, virágzó
rózsatövek sokaságában. Örülök annak, hogy mindezt folyamatosan tisztán tartják! Köszönet azoknak a dolgos kezeknek, azoknak, akik nagy
szakértelemmel és szeretettel
elültették, ápolják, gondozzák
ezeket a növényeket.

Nézegetem a város képébe
nagyszerûen beilleszkedõ kandelábereket és felötlik bennem
Pásztó sok éves múltja. A legmélyebb tisztelet és megbecsülés illeti azokat, akik ezeket a
felújításokat elvégezték, a várost szebbé és gazdagabbá tették!
Karácsony estéjén nagy sétát
tettem a város fõutcáján és élveztem az egyszerû, de szép
díszkivilágítást, a már zajló átépítést.
A körforgalom kicsi kertecskéjéhez naponta elmegyek és
nagy örömmel nézegetem a rózsák színpompás kavalkádját.
Ennyi szépség elgondolkodásra készteti az embert. Ebben a nem könnyû gazdasági
helyzetben nálunk mennyi
minden épült, szépült, menynyivel lettünk gazdagabbak,
mennyivel lett szebb városunk. Azon is, hogy minden
fejlesztés a miénk, nekünk készült, a mi épülésünkre, gyönyörûségünkre, mennyi pénzbe került, mennyi munka fekszik benne. Elgondolkodom
azon is, hogy a tervezõk és a
kivitelezõk nekünk, a város lakosságának szereztek örömet,
elérték, hogy biztonságosabban közlekedhessünk, sétálhassunk, pihenhessünk.
Elsõsorban rajtunk múlik,
tõlünk függ, hogy megõrizzüke, ilyen marad-e, vagy tönkretesszük. Én bizakodó vagyok!
Meggyõzõdésem, hogy mi védeni és õrizni fogjuk… Ugye,
kedves pásztói polgártársak?
2010-ben egy nagyszerû kezdeményezés is elindult városunkban: a zöldhulladék térítésmentes elszállítása. Nekünk
csak annyit kell tenni, hogy kirakjuk a számunkra szükségtelen hulladékot, a kocsi pedig
érte jön. Nagyon jó megoldás,
bár nem olcsó, de én úgy látom, hogy ennek köszönhetõen tisztább lett városunk.
Rengeteg feladat van még
Pásztón. Bizakodom, hogy
azok a fejek és kezek, amelyek
idáig emelték városunkat, továbbra is ilyen eredményesen
mûködnek, munkájuk nyomán pedig a külterületek is
megújulnak, élhetõbbek lesznek.
Én leírtam már, hogy jó itt,
Pásztón élni. Most újra mondom és leírom: nagyon jó itt
élni!
Petrik Ödön nyugdíjas

Szökõkút a megújult kéttannyelvû gimnázium elõtt

A Fõ utca a Csillag tér melletti körforgalomnál

Munka közben: a mûvelõdési ház bejáratának felújítása

BERUHÁZÁS

2011. július

A beállványozott
templomtorony 2010 nyarán

A XX. századi archív fotográfiák megõrizték a templom régi képét is

Befejeződött a városközpont felújítása
Gyakorlatilag befejezõdött a városközpont felújítása, a „Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja” címû pályázatnak köszönhetõen. A
csaknem 908 millió forint értékû beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjának támogatásával valósult meg. A munkálatok során számos épület és utca – közöttük a Szent Lõrinc plébániatemplom, a múzeum, a piac, Fõ utca – is
megújult, a város közterületeire pedig 11 ezer dísznövényt ültettek el.
FOTÓK: FARAGÓ ZOLTÁN

A piac kapuja

Ilyen volt, így nézett ki felújítás közben, ilyen lett a kolostor
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HIRDETÉS

Hirdetéseit megtalálja a

www.dhkm.hu
honlapon is!

2011. július

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!
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Navigáció felsőfokon
Sokan megállnak mostanában Pásztón, a Fõ út 21. szám
alatt, a Csillag téri körforgalom
és a piaci bejáró közelében, a
sarkon található Fókuszelektron
Mûszaki Bolt kirakata elõtt. Egy
olyan termék hívja itt fel magára
a figyelmet, ami a gyorsan elavuló papír térképeket fölöslegessé
teszi, mindig biztos támpontot
nyújtva az ismeretlen helyeken.
Nem csak a nyári kalandozások
idején, hanem jóformán az élet
minden területén fontos ez!
Gondoljunk csak egy idegen
nagyvárosba tett kirándulásra,
akár itthon, akár külföldön.
A Yamoto navigációs hardver
segítségével, ami verhetetlen
áron kapható az üzletben, mindig
tudhat-

j a
az ember,
hogy hol jár. A
gyártó „Eltévedni kaland… Tévedj el!” mottóval hirdeti termékét, ugyanis ezzel a
kis készülékkel – nem lehet eltévedni!
A felhasználóbarát eszköz
nagy elõnye, hogy nem kell sokat törõdni az elektronikával,
csak használni kell azt. A lehetõ
legjobb ár/érték arány mellett –
ami a tervezõk fõ célja volt – fontos szempont a könnyû kezelhe-

tõség, természetesen a korábban
megszokott Yamoto minõség
megtartásával.
Persze a készülék a navigáció
mellett használható zenék, képek, filmek lejátszására is. Az
FM transmitternek köszönhetõen zenék, hangok átjátszására is
alkalmas – ez azt jelenti, hogy a
megfelelõ frekvencia beállításával vezeték nélküli kapcsolat létesíthetõ az autó rádiójával – és
hallgathatók rajta keresztül a navigációs instrukciók is. Olvasható elektronikus, illetve hallgatható hangos könyv, várakozás közben megnézhet
az ember egy
filmet - viszont elõbbiek mellett a
Yamoto éppen
arra a legtökéletesebb, amire tervezték:
helymeghatározásra. Ennek
köszönhetõ a
verhetetlen ár
is!
Néhány mûszaki
adatot érdemes közzétenni
a készülékrõl: a Yamoto Four
Ece beépített 2 GB memóriával
rendelkezik a térképek, adatok
tárolására. A multimédiás képességek széles is körûek – a részletek miatt keresse fel a FÓKUSZELEKTRON MÛSZAKI BOLTOT! Pásztó, Fõ út 21., a csillagtéri körforgalomnál. NYITVA
hétfõtõl péntekig: 8.30-16.30
óráig, szombaton: 8.30-12.00
óráig. Telefon: 32/460-018.
MÛSZAKI CIKKEK SZÉLES
VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK
VÁSÁRLÓINKAT!

VITAMIN
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
Kis- és nagykereskedés
Pásztó, Fõ út 27.
Tel.: 06-30-550-2661
(Az állateledeles mellett, már nyolc éve a megszokott helyen!)

BEFÕZÉSI AKCIÓ a készlet erejéig!
LUCULLUS PARADICSOM: 99 FT/KG
PAPRIKA:
99 FT/KG
ÕSZIBARACK:
150 FT/KG
ERÕS PAPRIKA:
29/DB
FEJES KÁPOSZTA:
79/DB

HEVESI ÉS MEDGYESEGYHÁZI GÖRÖGDINNYE

HÛTVE IS!
SAVANYÍTOTT KÁPOSZTA, HASÁB, KOVÁSZOLT UBORKA,
BROKKOLI!

KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ MAGYAR ÁRU,
KEDVEZÕ ÁRAK, FOLYAMATOS AKCIÓK!!!

Készül a nemzet kenyere
Pécs, mint Európa volt kulturális fõvárosa felvállalta, hogy
az ország valamennyi megyéjébõl, valamint a határon túlról is
összegyûjtött búzából augusztus 19-re megsüti a nemzet kenyerét. Nógrád megyébõl a
pásztói Agroprodukt Kft.-tõl
szállítottak el erre a célra öt mázsa búzát. Szent István király és
az új kenyér ünnepe elõtt, Augusztus 13-án Mohácson tartják az összeöntés ünnepét, a
búzát a helyi Szent Miklós Vízi-

malomban õrlik meg. Az augusztus 19-i „Nemzet Kenyere
Ünnepén” Pécsen a megõrölt
búzából megsütött pékárukat
és környezõ borászok termékeit kóstolhatják meg az érdeklõdõk. Az ünnepet követõen egyegy zsák liszt visszakerül azokra területekre, ahonnan a búza
Baranyába érkezett, de elsõsorban a Böjte Csaba vezette Dévai
Szent Ferenc Alapítvány házaiban lakó gyerekeknek sütnek
belõle kenyeret.

Pásztóiak nemzeti emlékezetünkért 2.:

Turul szobor és emlékkereszt a Kishegyre

Trianon 90. évében rendeztük meg elõször hagyományteremtõ szándékkal Pásztóiak a nemzeti emlékezetünkért címen a
Magyarok Világszövetsége és Pásztó Város
Önkormányzata közös délutánját-estjét.
Idei rendezvényünk középpontjában a
Turul-szobor és az egykori kishegyi temetõ emlékkeresztje felállításáért indított kezdeményezés bejelentése, az erre a célra történõ adománygyûjtés meghirdetése áll.
Az est díszvendége Patrubány Miklós, a
Magyarok Világszövetsége elnöke.

A Muzsla néptáncegyüttes, valamint helyi elõadók és civil szervezetek mellett bemutatkozik a Kárpát-medencei SzékelyMagyar Nemzetõrség Klutsik György vezetésével, a Nemzetközi Község- és Városfejlesztõ Mûvésztábor Koltai László fafaragószobrász révén, Mester András fafaragó népi iparmûvész helyben rögtönzött faragásaival és Nyers Csaba Károly tarsolylemezekkel, hajfonatkorongokkal, övveretekkel,
címeres és honfoglalás kori rézdomborításokkal.

Gulyásvacsora mellett (ital saját batyuból!) közös éneklés és énektanulás zárja az
estet.
Vendégeinket augusztus 27-én, szombaton 16 órától várjuk, a program 17 órakor
kezdõdik.
Részletes mûsort plakátjainkon, a városi
tv-ben, Pásztó város honlapján és más
internetes csatornákon hírdetünk.
Bottyán Zoltán, a Magyarok
Világszövetsége Pásztó és Körzete elnöke
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Elektronikus ügyintézés lehetőségei
az állami adóhatóságnál
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási
szerve törekszik az adókötelezettségek teljesítését támogató, egyúttal az adminisztrációs terheket csökkentõ és az adózók számára
kényelmesebb ügyfélkapcsolati megoldásokat nyújtó szolgáltatások biztosítására.
Az adóügyek elektronikus intézésének
alapfeltétele az ügyfélkapus regisztráció,
melynek birtokában a magánszemélyek az
elektronikus közszolgáltatások széles körét
vehetik igénybe az interneten. Az ügyfélkapu nyitásának lehetõsége már nemcsak az
okmányirodákban, hanem a NAV adóztatási
szerve központi ügyfélszolgálatain és minden kirendeltségén biztosított.
Az ügyfélkapun elérhetõ, az állami adóhatóságnál kezdeményezhetõ elektronikus
szolgáltatások köre:
– adóbevallások, adatszolgáltatások és
1+1%-os rendelkezõ nyilatkozatok elektronikus úton történõ benyújtása,
– bejelentési és változás-bejelentési kötelezettségek teljesítése, adóalany-nyilvántartási
és folyószámla adatok lekérdezése,
– az adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás, illetõségigazolás, valamint
a köztartozásmentes adózói adatbázisba történõ felvétel és fizetési könnyítés iránti kérelem benyújtása.
A bankkártyás adófizetés lehetõsége 2008.
évtõl biztosított, amely az adózók számára
ingyenes, költségeit az állam viseli. Az ismert
logókat viselõ összes bankkártya elfogadott
– függetlenül attól, hogy melyik bank bocsátotta ki i például: Visa, Visa Elektron,
American Express, MasterCard, MasterCard
Elektronic, Maestro kártyák.

Bankkártya használatával adófizetést valamennyi, az állami adóhatóság hatáskörébe
tartozó adóra, költségvetési támogatásra, letéti számlára lehet teljesíteni, de lehetõség
van árverési vételár, illetve vételár elõleg
megfizetésére is. A NAV kijelölt ügyfélszolgálatain nyitvatartási idõ alatt bármilyen illetékességû adózó teljesíthet bankkártyás adóbefizetést, megyénkben a salgótarjáni központi ügyfélszolgálaton (Kassai sor 10.), valamint a balassagyarmati (Rákóczi fejedelem
út 48.) kirendeltségen is.
Az egyes adóügyek telefonon történõ ügyintézése a NAV Ügyintézõi Contact Center
rendszerén keresztül történik, melyhez az
adózónak a NAV honlapjáról letölthetõ
11UK30-as nyomtatványt kell kitöltenie és
benyújtania az adóhatósághoz. Ezt követõen az ügyfél azonosító számot kap, mellyel
a késõbbiekben felmerülõ adóügyeit intézheti telefonon keresztül. A telefonáló egyedi
azonosítása az adóazonosítójának és az ügyfél azonosító számának megadásával történik. Sikeres azonosítást követõen az ügyfél a
telefon nyomógombjainak segítségével kiválaszthatja azt a menüpontot, amelyben
konkrét ügyet kíván intézni, vagy egyedi tájékoztatást kapni. A telefonos ügyintézõ
rendszer menüstruktúrája és a rendszerrel
kapcsolatos részletes tájékoztató (33. információs füzet) a NAV honlapjáról letölthetõ.
Az állami adóhatóság javasolja minél szélesebb adózói körben e szolgáltatások igénybevételét, mert így hivatali ügyeiket könynyebben és gyorsabban intézhetik az ügyfelek.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nógrád Megyei Adóigazgatósága

2011. július

A köztartozás-kezelés új szabályai
az állami adóhatóságnál
Az adófizetési kötelezettségek határidõben és megfelelõ összegben történõ megfizetése elengedhetetlen feltétele annak, hogy az
adózók által benyújtott kiutalási kérelemben
foglaltakat az állami adóhatóság teljesítse. A
túlfizetések kiutalása elõtt minden esetben
vizsgálatra kerül, hogy az adózónak van-e a
kérelem elbírálásáig esedékes tartozása,
amelynek kiegyenlítése nem történt meg.
Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal és a
Vám- és Pénzügyõrség integrációjával létrejött
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az integráció következtében megváltoztak a vámtartozásra visszatartott összegek kezelésére
vonatkozó szabályok a köztartozás miatti felülvizsgálat során.
2011. január 1-tõl, ha a NAV-nál igényelt
adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés összege
az adózót terhelõ tartozások mindegyikére
nem nyújt fedezetet, azt a NAV adóztatási
szerve, illetve vámszerve elõször a nála nyilvántartott tartozás kiegyenlítésére számolja el
az esedékesség sorrendjében, azonos esedékességû adóknál a tartozás arányában. Ezt követõen a fennmaradó összeget az állami adóhatóság a vámhatóságnál, a vámhatóság pedig
az állami adóhatóságnál nyilvántartott tartozás
kiegyenlítésére számolja el. Az elszámolást követõen rendelkezésre álló öszszeget a többi
követelések arányában kell átutalni a köztartozás jogosultjainak. Az adózó részére kiutalás a
fennmaradó túlfizetés erejéig teljesíthetõ.
A visszatartásról az adózó továbbra is végzésben értesül, melynek jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül kerül átutalásra az
összeg a jogosult szerv részére.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nógrád Megyei Adóigazgatósága

Fogyasztók tájékoztatása – III. 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.

Ha gondunk akad
a vásárlás során
Ha gondunk akad a vásárlás
során, vagy azt követõen, az elsõ és legfontosabb, hogy bátran
reklamáljunk. Fontos szabály,
amint észleljük a hibát, haladéktalanul vigyük vissza a vásárlás
helyszínére a hibás terméket. Ez
a mi kötelezettségünk. Fontos
tudnivaló, hogy a vásárlástól
számított hat hónapon belül, ha

a kereskedõ nem bizonyítja,
hogy õ még hibátlan terméket
adott el, akkor úgy kell tekinteni,
mintha az áru már a vásárláskor
hibás lett volna. Hat hónapon túl
a bizonyítási kötelezettség minket terhel, azaz szavatosság esetén nekünk kell a kárszakértõi
véleménnyel igazolni, hogy a
termék például gyártási hibás.
Itt kell megjegyezni,, hogy a
jelenlegi jogszabály összességében két év szavatossági idõn be-

lül ad lehetõséget a kifogással
élésre.
A szavatosságnál a jótállás
annyival több, hogy annak
egész ideje alatt a kereskedõn
van ez a bizonyítási teher.
Szavatossági jogaink érvényesítése során minden költség – javítás, szállítás, munka és anyagdíj – a kereskedõt terheli. Nem
kérheti tehát, hogy a javítás vagy
a kicserélés költségeit vagy egyebet fizessük meg.
A kereskedõk sokszor szeretik használni a jól hangzó „garancia” szót áruik reklámozásakor. Mi is a garancia? Nem más,
mint a jótállás! Azt jelenti, hogy
ugyanazt a négy dolgot kérhetjük a kereskedõtõl. Jótállás esetén, ha az áru késõbb romlik el,
csak akkor mondhat nemet a jogainkra a kereskedõ, ha bebizonyítja, hogy a vásárlás után történt valamilyen külsõ behatás,

vagy bármi, ami a meghibásodást okozta.
Érdemes tehát odafigyelni arra, hogy az árucikkre, amit veszünk, biztosítanak-e jótállást.
Amiatt is hasznos így tennünk,
mivel ha minket, mint vevõt jótállás illet meg, akkor a jótállás
idõtartama alatt az esetleges
meghibásodás esetén bármikor
reklamálhatunk a kereskedõnél.
Meg kell különböztetnünk a
kötelezõ jótállást, melyet a jogszabály ír elõ, illetve a szerzõdéses jótállást, melyet a kereskedõ
vállal adott termékre. A szavatossági, jótállási jogok a javításra, a kicserélésre, az árleszállításra és az elállásra vonatkoznak. Kötelezõ jótállás alá esõ termékek: minden tartós fogyasztási áru, valamint minden tízezer
forint feletti értékû áru.
Molnár István
OFE Pásztói Szervezet elnöke
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Tehetséggondozó műhely a Mikszáthban
A tanév második felében az iskola elnyerte a tehetséggondozó
munkát segítõ NTP-OKA-XXI.
pályázatot, melynek keretében
700 ezer Ft értékben valósíthattuk meg a természettudományi
tehetségmûhely programját. A
tehetségazonosító munka nyomán 13 diákot választottunk ki a
programban való részvételre,
melynek során figyelembe vettük a szülõi tapasztalatokat, a tanári megfigyeléseket, a tantárgyi

teljesítményeket, versenyeredményeket illetve háttérvizsgálatokat végeztünk a tanuláshoz fûzõdõ viszony feltárására, feltérképeztük a megismerési képességeket, a divergens-kreatív gondolkodást, az énképet és az önértékelést. Célunk az volt, hogy
minél több és minél sokoldalúbb
információt szerezzünk tehetséges diákjainkról: személyiségükrõl, képességeikrõl, teljesítményükrõl.

A programban 9-11. évfolyamos diákok vettek részt az iskola
mindhárom tagozatáról. Az EKEKSZ tehetséggondozó mûhely
foglalkozásain a központi téma az
Energia volt, melyet a Kreatív, Elkötelezett, jó Képességû, Szorgalmas diákok sokoldalúan jártak
körül. Tapasztalati és fogalmi
úton közelítették meg az energia
fogalmát, ismerték meg az energia fajtákat, az energiaforrások típusait, az energiatermelés és felhasználás problémáit, az erõmûvek fajtáit, mûködését és környezeti hatásait illetve az életközösségek anyag- és energiaforgalmát az
evolúció egy-egy korszakában.
Az ismeret- és tapasztalatszerzés önállóan, párban vagy csoportosan, kísérleti és projekt-

munkával történt az iskola természettudományi laborjában,
de volt lehetõség megismerkednünk a Paksi Atomerõmû, a
Gyöngyös-visontai Hõerõmû
mûködésével és az Ipolytarnóci
õsleletekkel.
A mûhelymunkát a tehetségnappal záruk le, melynek során
a diákok bemutatták társaiknak
a féléves munka eredményeként
elkészített prezentációkat, kísérleteket és az ideális város tervét,
leírását és makettjét.
A program folytatásaként július hónapban természetismereti
– természettudományos táborban vettünk részt.
Madjász Julianna,
Nádi Zoltán és Herczegné
Varga Ilona programfelelõsök

Gyógyvízi fürdőzés, kondicionáló úszás
helyben!

Várja vendégeit a pásztói strand, Nógrád megye egyetlen termálvizes fürdõje: reggel hattól nyolc óráig kondicionáló úszásra nyílik
lehetõségük a sportolni vágyóknak, 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 forint.
A strand üzemeltetõje a Dél-Nógrádi Vízmû Kft.
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APRÓSÁG
Pásztót és környékét ábrázoló képeslapokat, régi fotókat keres (elcserélne, lemásolna vagy megvásárolna) gyûjtõ. Tel: 0620-499-9473, E-mail: kriston@globonet.hu
Élvefogó fémcsapdák eladók! 250x250x
500 milliméteres: 5.000 Ft/db+áfa.
300x400x1000 milliméter méretû: 10.000
Ft/db+áfa. Tel.: 06-30-523-8867; web:
http://mepisz.tk
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.
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.
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A néptáncfesztivál nyomán
„Minden talajban megterem valamiféle virág, minden napnak van valamilyen öröme.
Neveld rá szemed, hogy meglássa azt.” ( Wass Albert)
Népdal, népzene, néptánc,
hon- és népismeret… A fesztivál napján a néptánc újra
„megkínálta” a gyermekeket,
a vendégeket egy õsi élménynyel. „Olyan boldog voltam,
hogy énekelve táncolhattam
a színpadon” – fogalmazta
meg érzéseit másodikos
unokám.
A Garabonciás gyermek
néptánccsoport munkájában
ez az életérzés alakítás és támogatás tapasztalható Elvira
néni nevelõ munkájának köszönhetõen. A zsûri a harmadik helyezéssel elismerte Elvira néni táncpedagógiai kultúrájának eredményességét.
A nagyszülõ szívét is megérintette a vidám, csillogó szemû, örömet sugárzó, táncoló
gyerekek látványa. A „Gara-

bonciás” gyerekek családtagjai a mindennapok során is
igen elismerõen beszélnek a
csoportban tapasztalható, a
gyermekek által kedvelt, nemes értékeket közvetítõ hagyományõrzésrõl.

Kedves Elvira néni! Kívánok neked a további lelkiismeretes nevelõmunkádhoz
jó egészséget, örömteli gyermeki visszajelzéseket!
Illés Rudolfné
nagymama

Globalizáció: előnyök és hátrányok
A Pásztói Szabadidõ Sportegyesület szervezésében 2011.
július 3-a és 10-e között Magyarország egyik legszebb történelmi városában, Veszprémben került megrendezésre a „The Pros
and Cons of Globalization” címû
hatoldalú nemzetközi ifjúsági
csereprojekt. A pásztói középiskolás fiatalokból álló magyar
csoporton kívül öt másik országból – Spanyolország, Románia,
Olaszország, Portugália és Bulgária – érkeztek a résztvevõ csoportok. A csere megvalósítását
az Európai Unió Fiatalok Lendületben programjától nyert 19
ezer eurós támogatás tette lehetõvé.
A harminc fiatal résztvevõ a
nem-formális tanulás módszereivel, közösen, valamint kiscsoportos mûhelymunka során dolgozta fel a globalizációval járó
pozitív és negatív hatásokat és
vitatta meg álláspontját a témában, mindezt angolul. Természetesen a program úgy került
kialakításra, hogy az egy hét
alatt minél jobban megismerjük
egymás kultúráját, szokásait, és
hogy a magyar kultúrába kicsit
mélyebb betekintést adjunk a
résztvevõknek.
A program során emellett a fiatalok „kincskeresés” keretében
felfedezték Veszprém szépségeit, megtekintették a veszprémi

Bakonyi Házat, hazánk elsõ
skanzenjét, látogatást tettek
Herenden, ahol megismerkedhettek a világon egyik legismertebb hungaricuma, a herendi
porcelán készítésével, valamint
szabadidejükben élvezhették a
Balaton közelségét is. Az egyhetes program utolsó két éjszakáját
már Budapesten töltötte a csoport, hogy a fõvárosból is ízelítõt kapjanak.
A csere helyszínéül azért esett
a választás Veszprémre, mert
amellett, hogy a külföldiek is-

A program összeállítása során
a szervezõk arra törekedtek,
hogy minél közvetlenebb kapcsolat alakuljon ki a csere résztvevõi és a veszprémiek között,
ezért az ismerkedõs játékokat a
város fõterén tartottuk. Itt a helyiek érdeklõdve figyelték az
eseményeket, többen beszélgettek is a különféle nációjú résztvevõkkel. Ugyanígy a közvetlen
tapasztalatokat szolgálta az is,
hogy sok programba Veszprémben tanuló egyetemisták is bekapcsolódtak.

merkedjenek hazánkkal és a
magyar kultúrával, a pásztói fiatalok is egy a lakóhelyüktõl eltérõ magyar kulturális közeget ismerjenek meg. Veszprém megyében teljesen más az emberek
gondolkodásmódja és életstílusa
Nógrádhoz képest. Ezen különbségek miatt mindannyian
tanulhatunk újat egymástól!

A csoportot Veszprém polgármestere, Porga Gyula is fogadta
a városháza Kossuth-termében.
Itt a résztvevõk megismerkedhettek Veszprém ifjúságpolitikájával is, ami országos szinten
az elsõk között említhetõ, köszönhetõen a Veszprémi Diákés Ifjúsági Önkormányzat tevékenységének. Azt is ki kell

emelnünk, hogy a kormány Új
Nemzedék Jövõjéért felelõs miniszteri biztosa, Mihalovics Péter szintén veszprémi, így a városnak és ifjúságának az új magyarországi ifjúságpolitika megalkotásában is jelentõs szerepe
lesz. A polgármester úr ezek
után a csoportvezetõket elvitte
Felsõörse, hogy a nemrég megnyílt, hátrányos helyzetû tehetségeket felkaroló Snétberger Zenei Tehetség Központban körbevezesse õket, és tájékoztatást
adjon a jövõbeni együttmûködési lehetõségeirõl.
A program megvalósulásáért
és a felejthetetlen egy hétért köszönet illeti a csere szervezõit:
Dánné Sályi Mária tanárnõt és
fiát, Dán Mihályt, a veszprémi
Pannon Egyetem hallgatóját. A
csere fényének emeléséért köszönet illeti még Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesterét,
Porga Gyulát, és végül, de nem
utolsó sorban a veszprémi Hotel
Magistert, és igazgatónõjét,
Kepesné Vörös Mariannát, akinek a segítsége nélkül a csere
nem jöhetett volna létre.
Pásztói Szabadidõ SE

2011. július

„Tengerek ékszerei”
a Pásztói Múzeumban

Ez év június 18-án, szombaton a „Múzeumok éjszakája”
programsorozatban nyílt meg a
„Tengerek ékszerei” címet viselõ tárlat, mely a világtengerek
puhatestû faunájának gazdagságából nyújt ízelítõt. A hozzávetõleg 300 bemutatott tengeri csiga és kagylóhéj olyan egzotikus
lelõhelyekrõl származik, mint
Ausztrália környéke, Kuba vagy
az Indiai-óceánban fekvõ
Zanzibár szigete. A példányok
mérete az alig egy centiméter
méretû porceláncsigától a 70
centi szélességû óriáskagylóig
váltakozik. Kiemelkedõ érdekességnek számít az ókorban jelzõ-
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kürtként használt tritoncsiga és
a kézilabda méretû sisakcsiga.
A tárgyi anyagot Dombóvári Tibor búvárfotográfus kiváló felvételei egészítik ki.
A kiállított anyag a szegedi
Móra Ferenc Múzeum tulajdona, ahol a puhatestûhéjak gyûjtése az intézmény megalakulása
óta folyamatosan zajlott és jelentõs magángyûjtemények megvásárlásával is gyarapodott. A
vendégkiállítást dr. Varga András, a Móra Ferenc Múzeum
muzeológusa rendezte. A tárlat
2011. szeptember 30-ig tekinthetõ meg.
Dr. Hír J.

Őslénytani kutatótábor
28. alkalommal!
A Pásztói Múzeum ez évben is
megrendezte nyaranta szokásos
õslénytani kutatótáborát középiskolás fiatalok részére. Ez évben
július 12-e és 26-a között dr. Hír
János és Hírné Fodor Erika vezetésével tartottuk meg a tábort.
A témanapok célja, hogy a fiatalságot bevezesse a tudományos
kutatás terepi munkálataiba,
melynek során megízlelhetik az
önálló felfedezés élményét. A tábor tulajdonképpen egy kis tudományos expedíció, melynek segítségével – nomád
körülmények között – intenzív módon fejleszthetõ az
önfenntartás és az
önállóságra való
képesség is. A táborverésen keresztül a fõzésig, a vízhordásig mindent magunk végzünk ilyenkor. Sátorban lakunk,
lavórban mosakszunk. A táborhelyet, a Felsõhólyatanyát és annak környékét a Bükki Nemzeti
Park Ipolytarnóci
Természetvédelmi
Területe bocsátja
rendelkezésünkre.
A kutatómunka
három brigádban
folyik. A „bányászok” a lelõhelyen
kitermelik az õsmaradványokat tartalmazó sötétszürke agyagot és bezsákolják
azt. A tízkilós zsákokat kötéllel
emeljük ki a meredek falú völgybõl, majd erdészeti traktor segítségével elszállítjuk. A kiszárított
és megfelelõ kezelésnek alávetett

mintákat az „aranymosó brigád”
veszi kezelésbe. Õk egy szitarendszer és szivattyú segítségével átiszapolják az anyagot.
A már tisztára mosott mintákból a „Hamupipõke brigád” válogatja ki minuciózus módon az
õsmaradványokat: puhatestûhéjakat, csontokat és fogakat.
A kutatómunka végzése távolról sem azt jelenti, hogy a tábor
élete valamiféle rigorózus rend
szerint folyik! A diákos humor és
jókedv, az esti tábortûz melletti
beszélgetések és
gitározások alapvetõen meghatározzák a jó hangulatot.
A résztvevõk
döntõ részben a
Mikszáth Kálmán
Gimnázium növendékei közül kerülnek ki.
A témahét megrendezését a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programjának keretein belül
kiírt „Nevelési-oktatási intézmények
tanórai, tanórán
kívüli és szabadidõs tevékenységeinek támogatása”
címû
TÁMOP
3.2.11/10/1-20100016. számú pályázat költségvetése teszi lehetõvé. A témahét az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, amely vissza nem térítendõ támogatást jelent.
Dr. Hír János

Focitábor
Pásztón
Idén harmadik alkalommal rendezte meg
Crista Dániel a focizni
szeretõ gyermeknek a
futball tábort. Én mind
a háromban voltam és
sok dolgot megtanultam, új barátokat szereztem és ami a legfontosabb, sokat fociztam. Nagyon jól éreztük magunkat és már
várom már a következõ tábort!
Bagó Brendon
Dózsa tagiskola
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Megyei bajnokságot nyertek a kosarasok!
A csapat 14 éves fennállása során második alkalommal nyerte
meg a Nógrád-megyei kosárlabda-bajnokságot.
Az
elsõ,
2006/2007-es elsõség után szerettünk volna azonnal duplázni, de
több okból kifolyólag négy évet
kellett várni az újabb sikerre. Akkoriban a csapat NB
II-ben is szerepelt, de hiába szereztünk sok tapasztalatot a felsõbb osztályban, a kétfrontos küzdelmet a szûk játékoskerettel
nehezen viseltük. Ráadásul 2008-ban az országos
szövetségben történt átszervezések miatt a budapesti csoportból a bivalyerõs keleti csoportba kerültünk át. Ez anyagilag és
fizikálisan is megviselte a
csapatot. Egy év után
anyagi okokból fel is adtuk
az NB II-es szereplést, pedig a 14 csapatos mezõnyben a
11. helyen zártunk, tehát nem estünk ki. A bajnoki cím utáni hoszszú szünet másik fõ oka egy régen ismert mondásban rejlett, miszerint „a rájátszás más mûfaj”.
Az elmúlt négy évben tudatosan készültünk második bajnoki
címre. Játékos-edzõnk, Szeles Péter tapasztalataira építve hatékony edzésprogramot alakítottunk ki, amely a csapat technikai
képzettségét jelentõsen növelte.
Taktikailag még többet léptünk
elõre. A különbözõ védekezési
formációk ellen nyolc-tíz kötött figurát gyakoroltunk be, amelyeket
meccshelyzetben is sokat gyakoroltunk. A játékos keret nem sokat változott. A csapat gerincét továbbra is az a nyolc ember alkotja, akik már csaknem tíz éve
együtt vannak. Ehhez jött még
két fiatal, illetve egy tudatos erõsítés, a hatvani Kurucz Gergely személyében. Õ a palánk alatti játékban komoly erõsítést jelent.
A bajnokság során elõtérbe helyeztük az alapszakasz elsõség
megszerzését. Úgy számítottunk,
hogy a három meghatározó csapat (Beszterce KK, KorrektcarEger, Pásztó) közül egyedül az
várhatja kedvezõ helyzetbõl a rájátszást, amelyik megnyeri az
alapszakaszt, hiszen a másik kettõ egymással kerül szembe a rájátszásban. Ennek megfelelõen
minden mérkõzést komolyan vettünk. Célunk azonban nem a
nagy pontkülönbségû gyõzelmek
aratása, hanem a taktikai variációk gyakorlása volt.
A Beszterce KK elleni megyei
rangadókon nagy küzdelemben

oda-vissza sikerült megszerezni a
gyõzelmet. Erre még nem volt
példa ebben a csaknem tíz éves
múltra visszatekintõ párviadalban. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy a többi csapatnak
nem igazán volt esélye megszorí-

hangulatot teremtett a csarnokban. A mérkõzés nagy részében
fej-fej mellett haladtak a csapatok. A Beszterce KK elsõsorban
a rutinos Soós Gábor és az NB Ies kerettag Szabó Zoltán kosaraira épített. Pásztói oldalon Szeles

tani a Zöld Ördögöket. Sem a salgótarjáni NBI/A U20-as fiatalok,
sem a Longauer Ákossal erõsítõ
PSZF, de még a néhány évvel ezelõtt bombaerõs Justitia sem bízhatott a gyõzelemben.
A rájátszásra vonatkozó számításunkat azonban a bajnoki címvédõ egri csapat keresztülhúzta,
hiszen visszalépett a bajnokságtól. Így a második helyen rájátszásba jutó Besztercésekre sem
várt fizikailag kimerítõ feladat az
elõdöntõben.
A négyes döntõ helyszíne kedvezett számunkra, hiszen a balassagyarmati sportcsarnokban
2007-ben már ünnepeltünk. A rájátszásra azonban négy sérült játékossal érkeztünk. Zeke Ottó
porcsérülése miatt a döntõben
nem is léphetett pályára. A PSZF
elleni elsõ mérkõzésen nagyon jó
rotációban sikerült forgatnia a
csapatot Szeles Péternek. Minden
kulcsjátékos 20 perc, tehát két
negyed pihenõt kapott. A tudatos
felkészülésnek, jól begyakorolt figuráinknak és a fegyelmezett
cseresornak köszönhetõen könynyed gyõzelemmel jutottunk be a
döntõbe.
Következett a nagy rivális
Beszterce KK elleni döntõ mérkõzés. A két csapat mérkõzései
minden alkalommal szikrázóan
kemény, feszült légkörû összecsapások. Igazi presztízsmérkõzések, amelyen még kellemesebb a gyõzelem íze. A nagy hõség, a fáradtság és a mindkét oldalt sújtó sérülések mellett, a
presztízs is rányomta bélyegét a
mérkõzésre. Kicsiny (8-10 fõs)
szurkolótáborunk nagyszerû

Péter és Markó István feladata
volt a pontszerzés, de a mérkõzés kulcsa a védekezés volt, ebben pedig mindenki bõven kivette a részét. Az elõdöntõben
pihenéssel töltött percek kamatoztak, szerencsére végig bírtuk
erõvel. Az alapszakasz mecscsekhez hasonlóan, a párharc
ezúttal is csak a végjátékban
dõlt el. Az 57–54-es pontszegény végeredmény híven tükrözi a csata hevességét.
Nagyszerû érzés volt újra bajnoki címet ünnepelni! Ráadásul a
teljes szezonban veretlenek maradtunk. Nem is tudom melyik
csapat nyert így utoljára bajnoki
címet, talán az SKK öregfiúk még
a ‘90-es évek végén?
A statisztikák is a csapat erejét
mutatják. öt játékos is tíz pont fe-

lett átlagolt a szezonban és egyetlen kiugróan magas dobóteljesítmény sem volt szükséges. A szezon 12 mérkõzésén átlagban 51.5
pontot kaptunk, ami a védekezés
minõségének mutatója. A 77.5 dobott pont meccsenként átlagos,
de ilyen védekezés mellett
ez is bõven elég volt.
Sajnos anyagi feltételeink továbbra sem teszik
lehetõvé, hogy a bajnoki
cím jogán ismét nevezzünk az NB II-es bajnokságba, de a keretbõl hét fõ
más csapatokban NB IIes szinten is szerepel.
Szeles Péter már második
éve a Soproni Tigrisek játékosa. Õ az NB II nyugati csoportjában ezüstérmet szerzett az évadban.
Mohácsik Gergely egy
szezont játszott a Széchenyi Egyetem Gyõr csapatában a 2009/2010-es szezonban. Pásztói játékosként õ érte el
a legnagyobb eredményt, hiszen
az NB II nyugati csoportban
aranyérmet szereztek, sõt a csapat az NB I/B-s tagságot is kiharcolta. Jelenleg hat játékosunk
szerepel a Hatvani TC színeiben
az NB II keleti csoportban. A
hatvani Kurucz Gergely mellett
Markó István, Markó Attila,
Szõllõsi Szabolcs, Zeke Ottó és
az idei szezontól már Mohácsik
Gergely is a hatvani kék-sárgákat
erõsíti.
Tulajdonképpen ez a hatos alkotja a hatvani csapat gerincét. A
2010/2011-es szezonban a 14 csapatos NB II keleti csoportban a tizedik helyezést sikerült megszerezni, óriási meglepetést okozva
az egész mezõnynek.

