
Segít 
a Gyógyvarázs

Az új rendelõintézet
gyermek szakrendelõje já-
tékokat kapott ajándékba a
K&H helyi fiókjától. Ké-
pünkön dr. Boczek Tibor
fõigazgató és Belákné Ben-
gyik Erika, a pénzintézet
pásztói fiókjának vezetõje
az ünnepélyes átadáson. 

Fotó: Faragó Zoltán
CIKKÜNK A 13. OLDALON.

A Turisztikai fogadó épületében átadták a Gaál István emlékszobát.
Képünkön Volek György alpolgármester mond beszédet. 

TUDÓSÍTÁSUNK A 7. OLDALON.  Fotó: Faragó Zoltán

Kegyeleti 
megemlékezés

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc hõseinek tiszte-
letére október 23-án, 16.30 óra-
kor kezdõdik a megemlékezés.
Beszédet mond Sisák Imre,
Pásztó polgármestere. A meg-
emlékezést fáklyás felvonulás,
majd szentmise zárja. 

RÉSZETEK A 8. OLDALON.

Elismerés 
a középiskolának

Az ez évi rétsági megyenapon
a Mikszáth Kálmán Gimnázium
és Postaforgalmi Szakközépisko-
la Veres Pálné Díjban részesült. 

CIKKÜNK A 7. OLDALON.

Költségvetés, 
sikeres pályázat, 

energia-megtakarítás
A nyári szünet utáni elsõ

képviselõ-testületi ülését szep-
tember 29-én tartotta Pásztó
Város Önkormányzata. A meg-
jelenteket Sisák Imre polgár-
mester köszöntötte, õ adott tá-
jékoztatást a legutóbbi ülés óta
történt fontosabb események-
rõl. Ezután következett elõter-
jesztése a város költségvetés-
ének elsõ féléves teljesítésérõl. 

A polgármester tájékoztatta a
képviselõ-testületet, hogy az
Európai Uniós nagy projektek
kapcsán mintegy 90 millió fo-
rint támogatás illeti meg Pász-
tót. Ebbõl 29 millió forintot
meghaladó nagyságrendû a
kórházi szakrendelõ építésének
és fûtéskorszerûsítésének áfa-
kompenzációja. Sajnos nem
tudni, hogy ez az összeg mikor
érkezik meg a város számlájára. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Megújult a piac:
magyar ABC

A pásztói piac vasárnap kivé-
telével 6.00-tól 14.00 óráig tart
nyitva, a nagy piac szerdán és
szombaton van. Az üzemeltetõ
Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. azon dolgozik,
hogy keddenként bolhapiaci
nap legyen, a tervek szerint az új
csarnokban egy pásztói vállalko-
zó kifõzdét fog nyitni, ahol olcsó
egytálételek kínálatával várja az
érdeklõdõket. A tervek szerint
egy magyar termékeket forgal-
mazó ABC is nyílik majd itt. 

CIKKÜNK A 15. OLDALON.

Bronzkori séták
A Teleki László Városi Könyv-

tár és Mûvelõdési Központ a
Nemzeti Kulturális Alap támoga-
tásával rendezett programsoro-
zatot, amelynek témája a bronz-
kor volt. A terepre – az Óvárra és
Héhalom községben a lakóha-
lomra tett – kirándulás után zá-
rásként érdekfeszítõ elõadásokat
hallhattak az érdeklõdõk. 

CIKKÜNK A 11. OLDALON.

Szeptemberben ismét megrendezték a Pásztón a Szõlõ- és Bor-
ünnepet, ami más településekrõl is sok érdeklõdõt vonzott. 

ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 6. OLDALON. Fotó: Faragó Zoltán

Pásztón járt dr. Gémesi György, Gödöllõ polgármestere, a Ma-
gyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Látogatása során
arról tájékoztatta a Nógrád megyei önkormányzatok vezetõit,
hogy mi várható a megyei fenntartású intézmények állami tulaj-
donba vétele után, illetve a további tervezett államosítások követ-
kezményei mik lehetnek. 

CIKKÜNK A 3. OLDALON.
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Költségvetés, sikeres pályázat, energia-megtakarítás
(Folytatás az 1. oldalról.)

Sisák Imre beszámolt arról is,
hogy az önhibájukon kívül hát-
rányos helyzetû önkormányzat-
ok támogatására benyújtott pá-
lyázat az elsõ fordulóban ered-
ményesnek bizonyult: Pásztó 32
millió 930 ezer forintot nyert el.
Szeptember 12-ig benyújtották
az újabb pályázatot is, aminek
jelenleg zajlik a hiánypótlása.
Másodszorra 91,4 millió forintra
pályázhatott az önkormányzat.

– Rendkívül fontos, hogy a
kistérség más önkormányzatai
is pályáztak, így remélhetõ,
hogy az oktatási intézmény
fenntartására kifizetik a Pásztó
felé fennálló tartozásaik legalább
egy részét – mondta Sisák Imre.

Ezután arról számolt be, hogy
az önkormányzati vagyon érté-
kesítésébõl nem jutott bevétel-
hez a város, az ingatlanpiaci
helyzet különösképpen rányom-
ja bélyegét a térségre. Az újabb
gazdasági válság küszöbén vi-
szont elmondható, hogy a terve-
zettnél magasabbak a helyi adó
bevételei, mintegy 50 millió fo-
rinttal több iparûzési adót fizet-
tek a vállalkozások, ami minden-
képpen jó. Az adóerõ-képesség
változásai miatt azonban számí-
tani lehet arra, hogy az állam a
személyi jövedelemadó kom-
penzációját csökkenteni fogja az
önkormányzat rovására.

A tavaly megalakult új önkor-
mányzat elkönyvelheti elsõ
nagy sikerét is: az Észak-Ma-
gyarországi Operatív Program
elfogadta a Kövicses-patak
hasznosi partszakaszának ren-
dezésére beadott pályázatot.   

Bár 13,5 millió forinttal csök-
kentették a támogatást, de így is
86 millió forintot meghaladó
összeg jut a Kövicses hasznosi
szakaszán a Dobó úti híd al- és
felvízi részének mederburkolá-
sára, valamint a patak kotrására. 

Sisák Imre elmondta továbbá,
hogy a Pásztó teljes területén ki-
épített szennyvízcsatorna-háló-
zat kötelezettségeket ró a város-
ra: a második ütemre 257 millió
forintot kell 2012-ben befizetni
végtörlesztésként. A rendezetlen
tartozás a második ütem eseté-
ben 14, a harmadikban pedig
meghaladja a hárommillió forin-
tot. Ebben az esetben ezt az ön-
kormányzatnak kell kifizetnie,
ezért kérik az adósokat, hogy
rendezzék tartozásukat a Lakás-
takarék Pénztár felé, hiszen ez
nem az az összeg, ami egy-egy

család anyagi helyzetét megren-
díti. A polgármester ehhez kap-
csolódva elmondta, hogy a Vá-
rosgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. kinnlevõsége is 20
millió forint körül alakul, csak a
hulladékszállítás miatt. 

Végül megköszönte a költség-
vetés betartása ügyében tanúsí-
tott felelõsségteljes hozzáállást a
városi intézmények vezetõinek
részérõl.

Gajdics Gábor képviselõ hoz-
zászólásában elmondta: a feles-
legessé vált önkormányzati
ingatlanok értékesítésére
nincs reális lehetõség, nem
csak idén, de könnyen le-
het, hogy jövõre sem. Kér-
dést fogalmazott meg a kifi-
zetetlen tartozásokkal kap-
csolatosan is. Sisák Imre vá-
laszában kifejtette, hogy a
közüzemi számlákat min-
denképpen fizetni kell,
mert a szolgáltatók késedel-
mi kamatot számolnak fel.
Ma az ország önkormány-
zatainak 90 százaléka küzd
azzal a gonddal, hogy nin-
csenek meg a mûködéshez
szükséges források. A ka-
matokra így is hatmillió fo-
rinttal többet kell kifizetni,
mint amennyit a költségve-
tésben tervezett a város ön-
kormányzata. Folyószámla-
hitelbõl kell finanszírozni a
kiadásokat, de a mûködéshez az
is kellene, hogy az állam utalja,
ami jár. Jelenleg a város 490 mil-
liós folyószámlahitelébõl 310
millió forintot használt fel, ami-
hez hasonló mutatónak nagyon
sok település örülne.

(A testületi ülésen elhangzott:
az önkormányzati költségvetési
beszámolója a város honlapján
bárki számára hozzáférhetõ.)

Ami a városi ingatlanok érté-
kesítését illeti, az ingatlanpiac
pang, a hitelek kiegyenlítéséhez
pedig el kellene adni azon ingat-
lanokat, amelyek már nem szük-
ségesek a város mûködéséhez.

Gajdics Gábor kifejtette, hogy
a városban termelõ beruházáso-
kat kellene megvalósítani, ami
hozza a pénzt és munkahelye-
ket teremt. Sisák Imre ezzel
egyet is értett és néhány biztató
jelrõl – a Dension Kft. letelepedé-
sérõl, a SIC Hungary Zrt. fejlesz-
tési elképzeléseirõl – is beszá-
molt. Viszont 617 millió forinttal
csökkent az állami támogatás az
elmúlt években –, ha ez nem így
történt volna, akkor a városnak

nem is lenne hiánya. A jövõ fel-
adata, hogy minden létezõ és ko-
moly pályázati lehetõséget, lobbi
esélyt ki kell használni.

A költségvetés elsõ féléves tel-
jesítésérõl szóló beszámolót a
képviselõk elfogadták.

Ezután szó volt a rendezési
terv módosításáról, amit szintén
elfogadtak.

A szociális ellátások igénybe-
vételérõl szóló rendelet módosí-
tását Bartus László, az intéz-
ményirányítási osztály vezetõje

terjesztette elõ. Elmondta: a he-
lyi lakásfenntartási támogatásra
jelenleg 1,5 millió forintot bizto-
sít a testület. A változások miatt
jelentõsen növekedhet az igény-
lõk köre – a támogatás tíz száza-
lékát az önkormányzatnak kell
biztosítani. Az ehhez kapcsoló-
dó rendelettervezetet a képvise-
lõk elfogadták.

Ezután Szklenár Katalin, a vá-
rosháza mûszaki ügyintézõje a
Kövicses-patak medermegújítási
munkálatairól adott tájékoztatást.
Öt, megfelelõ referenciával rendel-
kezõ ajánlattevõ kivitelezõ közül
választhatnak majd a képviselõk.

Ezután tudomásul vették
Felsõtold intézményfenntartó
társulás felmondással való dön-
tését, majd Sisák Imre tájékozta-
tóját a kistérségi többcélú társu-
lásban végzett munkájáról.

A Pásztó településnév haszná-
latának engedélyezésérõl szóló
napirendi pontot Gömbiczné
Kanyó Beatrix képviselõ ismer-
tette. Amint elmondta: a vissza-
jelzések alapján öt szervezetrõl
derült ki, hogy megszûnt vagy

megszüntetés alatt áll. Az enge-
dély iránti igényüket egyébként
azon szervezetek adták be, ame-
lyeknek nem volt ilyen. (Akik-
nek volt, azoknak nem kellett
kérniük.) A képviselõk végül
egyhangúlag elfogadták azon ja-
vaslatot, ami szerint, ha vala-
mely szervezet méltatlanná vá-
lik a Pásztó név használatára, at-
tól a képviselõ-testület vissza-
vonhatja ezen jogot.

A Bursa Hungarica ösztöndíj-
pályázathoz való csatlakozásról

Gajdics Gábor képviselõ ki-
fejtette: sok költséget kell a
szülõknek felvállalniuk
azért, hogy taníttassák a
gyermekeiket, esetükben a
pár ezer forintos támogatás
is jelent valamit. Javasolta,
hogy egymillió forintot kü-
lönítsen el az önkormány-
zat erre a célra. Végül – a
korábbi döntésekre is figye-
lemmel, miszerint nem kö-
telezõ feladatot jelen gazda-
sági helyzetben úgy vállal-
hat a testület – nemleges
döntés született, azaz a vá-
ros nem csatlakozik a
Bursa ösztöndíjpályázat
2012. évi fordulójához.

Ezután Malomhegyi La-
jos fõmérnök elõterjeszté-
sében a villamos energia és
a földgáz árában elérhetõ,
lehetséges megtakarítások-

ról volt szó. Érdemes-e szolgálta-
tót váltani a közeljövõben? En-
nek részleteirõl Szabados László,
a Soarcing Hungary Kft. közbe-
szerzési üzletágvezetõje adott tá-
jékoztatást. Elmondta, hogy a
város versenyeztethetõ 95 ezer
köbméteres gázfogyasztása mel-
lett – két éves idõintervallumot
figyelembe véve – mintegy 2,5
millió forint takarítható meg. A
villamosenergia kisebb tétel a
gázhoz viszonyítva, két év alatt
mintegy 1,5-2 millió forint ma-
radhat a város költségvetésében
szolgáltató váltása esetén. Így
összesen mintegy négymillió fo-
rintos megtakarításra lehet szá-
mítani. Képviselõi kérdésre el-
hangzott, hogy a Soarcing Hun-
gary Kft. sikerdíj alapján dolgo-
zik, ami 30 százalék körüli –
Pásztó esetében 27 százalék –,
elõfinanszírozást pedig nem
kérnek. A képviselõk végül ab-
ban maradtak, hogy az ajánlati
felhívás készüljön el, késõbb pe-
dig rendkívüli testületi ülésen
tárgyaljanak újra e lehetõségrõl. 

F. Z.

Sisák Imre polgármester
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Közintézmények állami kézben
Források kellenek a feladatok mellé! – Egyeztetnek az önkormányzatok

A sajtóesemény elõtt a Nógrád
megyei települések polgármeste-
reit tájékoztatta az önkormányza-
ti törvény tervezett módosításá-
ról. Amint ismert, hogy a megyei
önkormányzati fenntartású intéz-
mények államosításáról az érin-
tettek már aláírták a megállapo-
dást, ami tartalmazza ezek fenn-
álló adósságainak - 180 milliárd
forintról van szó -átvételét és kon-
szolidációját. Szó esett az önkor-
mányzatok és a kormány kapcso-
latáról, valamint az új közoktatási
törvényrõl is.

Dr. Gémesi György sajtótájékoz-
tatóján – amelyen Sisák Imre,
Pásztó polgármestere köszöntötte
a jelenlévõket - elmondta: egy or-
szágos körút részeként érkezett
Pásztóra. Ennek az a célja, hogy
az önkormányzatok vezetõit is tá-
jékoztassa a rendelkezésre álló in-
formációk alapján a változások-
ról, illetve ismertesse és megvitas-
sa velük az új rendszer iránti kéte-
lyeket.

– Kórházakat, iskolákat, más
közintézményeket érint az a dön-
tés, ami a megyék eddigi feladata-
it állami hatáskörûvé teszi –
mondta dr. Gémesi György. – Ma-
gyarországon ez 459 megyei
fenntartású intézményt érint.
Egyelõre nem látni, hogy milyen
összevonásokat fog okozni 2012.
január 1-je, a törvény hatályba lé-
pése után, a lehetséges következ-
mények sem ismertek. Az intéz-
ményeket az állam a meglévõ va-
gyonnal együtt veszi át, ugyanak-
kor adósságaikat is átvállalja, ami
országos szinten 180 milliárd fo-

rintos konszolidációt jelent.
Amivel viszont a Magyar Ön-

kormányzatok Szövetsége sem-
miképpen nem ért egyet, az az
alapfokú oltatás állami szintû át-
vétele! Az általános iskolákat he-
lyi szinten, a települési
sajátosságok ismereté-
ben, azokat figyelembe
véve lehet a leghatéko-
nyabban mûködtetni.
Természetesen nem a
szakmai felügyelettel
van a gond, hanem az-
zal, ha nem a helyi ön-
kormányzatok tartják
fenn és irányítják az is-
kolákat.

Dr. Gémesi György
elmondta: Pásztó ön-
kormányzata különle-
ges helyzetben van ab-
ban a tekintetben is, hogy a Mar-
git Kórházat tulajdonosként mû-
ködteti és nem kevés pénzt köl-
tött arra, hogy az intézmény egy-
általán megmaradjon. Ami a
fenntartást illeti, jó lenne számo-
kat is látni: hogyan képzeli el az
állam az eddig jól és eredménye-
sen mûködõ intézmények támo-
gatását.

– Felmerül a járási hivatalok
kérdése is – folytatta dr. Gémesi
György –, hiszen az állam egy
kézben akarja csoportosítani az
államigazgatással kapcsolatos te-
endõket. Álláspontunk szerint
nem rossz az irány, de elsietett az
intézkedés, nem tudni hol és kik-
kel kellene megvalósítani a járási
hivatalokat és a szükséges anyagi-
ak sem állnak rendelkezésre.

Nem világos, hogy mi lesz ez után
a mostani kistérségekkel. Az sem,
hogy az önkormányzatok meg-
tarthatják-e bevételeiket? Sok ön-
kormányzat például hitelt vett fel
azért, hogy okmányirodát alakít-
son ki - a jövõben mi lesz ezeknek
a sorsa?

Radikális a törvénymódosítás,
a részletek pedig nem ismertek
eléggé. Ahhoz, hogy a változáso-
kat nehézség nélkül végre lehes-

sen hajtani, kormánybiztost kelle-
ne kinevezni - mondta dr. Gémesi
György.

Kitért arra is, hogy hiányosak
az információk. Következtetése-
ket a közoktatási törvény módosí-
tásából és a költségvetés terveze-
tébõl lehet levonni. Pillanatnyilag
egyik legnagyobb gond, hogy a te-
lepülési önkormányzatok nem
kapnak annyit az állami kasszá-
ból, ami fedezné a mûködés költ-
ségeit. Emiatt az önkormányzat-
ok pozíciói évek óta romlanak.
Az inflációt figyelembe véve jövõ-
re további 3,3 százalékos csökke-
nés várható. Ez, ha a dolgok rend-
ben lennének, nem okozna gon-
dot, de az elvonások már hosszú
évek óta sújtják a magyar önkor-
mányzatokat.

Sisák Imre a sajtótájékoztató
végén elmondta, hogy az 1990-es
önkormányzati törvény Európá-
ban is példaadó módon rendezte
az önkormányzatok feladatait. Az
nem kérdés, hogy idõnként felül
kell vizsgálni mindenféle szabá-
lyozást és mûködést, de feladato-
kat és hatásköröket csak a pénz-
ügyi források biztosításával lehet
vállalni. Az elmúlt évben 38 milli-
árd, a Bajnai kormány alatt pedig

mintegy 120 milliárd
forintot vontak el az
önkormányzatoktól,
ami számos települé-
sen már a mûködés fel-
tételeit lehetetleníti el.

– Amennyiben nem
kapunk forrásokat, a
helyzetünk nem fog ja-
vulni – mondta Sisák
Imre. – A Magyar Ön-
kormányzatok Szövet-
ségének közremûkö-
dése rendkívül fontos
lehet ezen a téren!

Szólt arról is, hogy
egy település általános iskolájának
a helyi önkormányzat a legjobb
gazdája. Pásztó Város Önkor-
mányzata azonban évente száz-
millió forintot meghaladó összeget
költ alapfokú oktatási intézménye
fenntartására, amit a költségvetés-
bõl egyre nehezebb kigazdálkod-
ni. A szociális ellátórendszerbõl az
idõsekrõl való gondoskodás to-
vábbra is önkormányzati feladat
marad, de a gyermekvédelem álla-
mi hatáskör lesz. Nem ártana, ha a
feladatok újraosztásánál az érintet-
teket is megkérdeznék. Azt, hogy
mire van szükségük a helybeliek-
nek, legjobban a helybeliek tud-
ják, a kormányhivatal számára pe-
dig aligha lesz olyan fontos egy
adott települési intézmény, mint az
ott élõknek.             Faragó Zoltán

Az önkormányzati törvény radikális módosítása várható 2012.
január 1-tõl, de a részletek nem ismertek, pedig a kormány már
döntéseket is hozott – hangzott el azon a pásztói sajtótájékoz-
tatón, amelyet dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke, Gödöllõ polgármestere tartott.

HIRDETMÉNY
a 2011. évi népszámlálásról

A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország területén a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével
N É P S Z Á M L Á L Á S N É P S Z Á M L Á L Á S TT

kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük az Önök együttmûködését.

Az adatfelvételre 2011. október 1-je és október 31-e között a településen található
lakásokban, lakott üdülõkben, lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshe-
lyeken kerül sor. A népszámlálás során kérdõívet kell kitölteni a lakóhelyrõl és min-
denkirõl, aki ott életvitelszerûen él. Az adatszolgáltató a népszámlálási kérdõívet kitöltheti
önállóan interneten vagy papíron, valamint a számlálóbiztosnak válaszolva. Az internetes
és a papír alapú önkitöltésre 2011. október 1. és 2011. október 16. között van lehetõség.

Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás kötelezõ, kivéve a
nemzetisége, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra
vonatkozó kérdéseket. A kitöltött kérdõívek adatai csak statisztikai célra használhatók.

A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazolvánnyal együtt érvényes
igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekinteni õket.

Kérjük, hogy akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek a fent meghatározott idõszak
alatt nem tettek eleget, azok 2011. november 1. és 8. között jelentkezzenek népszám-
lálási összeírás céljából a lakóegységük szerint illetékes polgármesteri hivatalban.

A népszámlálás sikere mindannyiunk közös érdeke.
Együttmûködésüket köszönjük.

FELELJEN A JÖVÕÉRT!

2011. szeptember hó 20.                        Dr. Tasi Borbála sk.
címzetes fõjegyzõ, mint települési népszámlálási felelõs

Ingyenesen hívható telefonszámok: 06-80-200-014, 06-80-200-224
http://www.nepszamlalas.hu

Sisák Imre és dr. Gémesi György
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Pásztó Város Önkormányzatának kitüntetettjei

Pásztóért Emlékplakett Díj
Bodrogi István a szécsényi mezõgazdasági

szakközépiskolában érettségizett. A rendõr-
séghez 1973. augusztus 24-én szerelt fel,
1976-ban elvégezte a rendõrtiszti fõiskola
bûnügyi szakát. Mindig bûnügyi területen
dolgozott. A pásztói rendõrkapitányságon
1990 novemberétõl elõször megbízott, majd
kinevezett vezetõként dolgozott 2006. no-
vember 30-ig.

Bodrogi István rendõr alezredes mint ka-
pitányság vezetõ munkája során szoros
kapcsolatot tartott a város vezetésével. A
közrend a közbiztonság helyzetérõl évente
beszámolt a képviselõ-testület elõtt. Szoros
napi kapcsolatra törekedett a társintézmé-
nyekkel.

Az országos vezetés is elismerte tevé-
kenységét. Rendõri pályája során 22 alka-
lommal részesült a különféle kitüntetések-
ben. Több fõkapitányi elismerést kapott.
Az ORFK dicséretben és jutalomban része-
sítette. 2000-ben Nógrád Megye Önkor-
mányzata Szondy György Díjjal tüntette ki..
Nyugdíjba vonulása után sem tûnt el a tár-
sadalmi életbõl. Idõrõl idõre megjelenik a
városi rendezvények gasztronómiai prog-
ramjain, ahol ilyen irányú kitûnõ szakértel-
mét is sokszor megcsodálhattuk. Szereti a
földet és az állatokat. A mai napig foglalko-
zik szürkemarha és mangalica tenyésztés-
sel. Kivételes szaktudása, óriási munkabírá-
sa, közvetlensége, példamutatása tette õt is-
mertté és elismerté Pásztó polgárai köré-
ben. Pásztó képviselõ-testülete a közélet-
ben, közszolgálatban elért kimagasló, a vá-
ros hírnevét öregbítõ tevékenységéért Bod-
rogi Istvánt Pásztóért Emlékplakett Díjban
részesítette.

Ágasváry Lajos Díj
Szivák Ilona 1981-tõl élete utolsó napjáig,

2011. február 19-ig a Dózsa György Általános
Iskola pedagógusa volt. Hivatástudata, pél-

damutatása, gyermekszeretete rövid idõ
alatt elismertséget hozott számára. Nagy
hangsúlyt fektetett önmaga képzésére, így
szinte minden évben valamilyen továbbkép-
zésen vett részt. 2004-ben tanügyigazgatási
szakvizsgát tett. Sok éven keresztül osztály-
fõnöki feladatokat látott el. Több éven ke-
resztül a Közalkalmazotti Tanács elnöke-
ként tevékenykedett. A 2000-2001-es tanév-
tõl a 2008-2009-es tanévig igazgatói megbí-
zást teljesített a Dózsa György Általános Is-
kolában. A vezetõi megbízás ideje alatt meg-
becsülést szerzett, melyet az általa irányított
kollektíva visszajelzései bizonyítanak. Veze-
tésével az iskola jelentõs és eredményes kap-
csolatot alakított ki az Apácai Kiadóval,
melynek nyomán az intézmény az Apácai
Kiadó Referenciaiskolája lett. Az iskola ha-
gyományainak õrzését elsõdleges feladatá-
nak tekintette. Igazgatói munkája során a ko-
rábban megismert értékeit közvetítette. Ez
visszatükrözõdött az iskola eredményes pe-
dagógiai munkájában, az általuk szervezett
rendezvények minõségében és eredményes
pályázati tevékenységükben. Elhivatottsága,
kimagasló szakmai munkája, a pedagógus-
pályán eltöltött 30 év kiváló eredményei mél-
tán tették õt példaképpé. Pásztó képviselõ-
testülete kiemelkedõ oktató, nevelõ munká-
jáért a város oktatási ügye az ifjúság fejlõdé-
se érdekében végzett tevékenysége elismeré-
seképpen Szivák Ilonát posztumusz
Ágasváry Lajos Díjban részesítette.

Ágasváry Lajos Díj
Ujvári Ferencné Pásztón született. Magyar-

történelem szakos diplomáját 1975-ben sze-
rezte meg az egri Ho-Si-Minh Tanárképzõ
Fõiskolán. Elsõ munkahelye 1970-ben a Job-
bágyi Általános Iskola volt, ahol 1973. au-
gusztus 15-ig dolgozott, azóta folyamatosan
a Gárdonyi Géza Általános Iskolában tanít.
Több éven át tevékenykedett igazgatóhelyet-
tesként, önkormányzati külsõs bizottsági
tagként. 2010-ben megbízást kapott a Pásztó

Városi Önkormányzat Általános Iskolája
igazgatói feladatainak ellátására. 40 éves pá-
lyafutása alatt az iskolai élet és a gyermeki
fejlõdés, kibontakozás minden szakaszával
megismerkedett, tanított az elsõ évfolyamtól
a nyolcadikig. A hosszú évek során generá-
cióknak adta át tudását, a magyar irodalom
és a nyelvtan, valamint a történelem szerete-
tét. Pályafutását szinte megszakítás nélkül
kísérte osztályfõnöki tevékenysége. Elköte-
lezett a kultúra terjesztése terén, tanulóival
sokszor öregbítette az iskola hírnevét a kü-
lönbözõ versenyeken, ahol megyei, orszá-
gos helyezéseket ért el. Szervezõképességét
az iskolai élet minden területén eredménye-
sen kamatoztatta. Tanítványaival, a szülõk-
kel, pedagógusokkal mindig megtalálta a
kellõ hangot. Munkájának elismeréseként
miniszteri dicséretben részesült. Tudását,
képességeit igyekezett folyamatosan fejlesz-

teni: 2000-ben oktatás-informatikai felsõfo-
kú szakképesítést szerzett, 1999-ben pedig
számítástechnikai-szoftverüzemeltetõ okle-
velet. Pedagógia és pszichológia ismeretei
bõvítését a 2008-ban kapott tanúsítvány iga-
zolja. Oktató-nevelõ munkájáért, a város ok-
tatásügye, az ifjúság fejlõdése érdekében
végzett tevékenysége elismeréseképpen
Ujváry Ferencné az Ágasváry Lajos Díjat ve-
hette át.

Csohány Kálmán Díj
Ágoston László fiatal korától kapcsolatban

van a néptáncmozgalommal. Jó táncos lévén

Augusztusi lapszámunkban beszámol-
tunk arról, hogy Szent István-nap, nagy
nemzeti ünnepünk alkalmából kik része-
sültek Pásztó Város Önkormányzatának
kitüntetéséiben. A díjakat Sisák Imre,
Pásztó polgármestere adta át a díjazottak-
nak. Az alábbiakban közöljük részletes
méltatásukat.

Bodrogi Istvánnak Sisák Imre gratulál

Szivák Ilona posztumusz díját fia, Rónai Gyõzõ 
vette át

Újvári Ferencnének (jobbra) Gömbiczné Kanyó
Beatrix képviselõ gratulál

Ágoston Lászlót a jeles alkalomból tanítványai is
köszöntötték 



KKÖÖZZÉÉLLEETT 52011. szeptember

hamar rábízták a tánc tanítását,
csoportok, együttesek vezetését:
a gyöngyösi Vidróczki
Néptáncegyüttest, az egri Lajta
László Táncegyüttest, az adácsi
Zéta Együttest, valamint sok-sok
gyermekcsoportot irányított. Év-
tizedeken át néprajzos-néptán-
cos edzõtáborok szakmai veze-
tését látta el. Több száz táncos-
sal ismertette és szerettette meg
a magyar néptánc, a népzene, a
néprajztudomány alapjait. Ágos-
ton László „B” kategóriás nép-
táncoktató és koreográfus 1986
óta, 25 éve a pásztói Muzsla
Néptáncegyüttes mûvészeti ve-
zetõje, ahol szakmai tudását, kö-
zösségfejlesztõ erejét, kreativitá-
sát bizonyította. Egyéniségének,
személyes varázsának köszön-
hetõen 22 éve van rá lehetõsé-
gük a pásztói és a  környékbeli
fiataloknak, hogy szabadidejü-
ket hasznosan, értelmesen, egy
alkotó közösségben tölthessék.
Táncos életének legfõbb "mûve"
a Pásztói Muzsla. Munkája so-
rán sok érdemet szerzett az
együttesnek, Pásztónak, Ma-
gyarországnak.

Az elmúlt évek legkiemelke-
dõbb eredményei: Zakopánéban
a Hegyi Népek Fesztiválján elsõ
helyezést értek el, majd meg-
kapták Nógrád megye legmaga-
sabb mûvészeti díját, a Madách-
díjat. 2007-ben 80 ország verse-
nyében a Beszkideki Fesztiválon
elnyerték a Grand Prix-díjat.
Pásztó város is elismerte az
együttes munkáját. A város ren-
dezvényeinek állandó résztvevõ-
je az együttes. A város kulturá-
lis, közmûvelõdési, mûvészeti
életében elért kimagasló érdemei
elismerésképpen Ágoston Lász-
ló a Csohány Kálmán Díjat ve-
hette át.

Keglevits Margit Díj
Kovács Lajosné képesítésének

megfelelõen dolgozott gyermek-
osztályon, csecsemõosztályon,
valamint a TBC Gyógyinté-
zet felnõtt osztályán osztá-
lyos nõvérként. Pásztóra
1972 augusztusában került.
A gyermekosztályra nyert
felvételt, ahol egy évet dol-
gozott, majd 1973 novembe-
rében kinevezték a sebésze-
ti osztály osztályvezetõ fõ-
nõvérének. Ezt a munka-
kört 1993. december 30- ig
látta el. 1985 júniusában Bu-
dapesten megkapta az
Egészségügy Kiváló Dolgo-
zója címû kitüntetést. 35
éves egészségügyi szolgálat
után vonult nyugdíjba, de

mellette még egy évig dolgozott.
Munkáját lelkiismeretesen, kivé-
teles szaktudással, a betegek
iránti kivételes empátiával látta
el, mind a betegek, mint a kollé-
gái legnagyobb megelégedésére.

Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a város
egészségügyi ellátása érdekében
hosszú idõn át kifejtett kiemel-
kedõ tevékenységéért Kovács
Lajosné a Keglevits Margit Díjat
vehette át.

Pásztó Város Sportjáért Díj
Alapi Sándor pásztói születé-

sû, iskolai kézilabdás tapasztala-
tit Petreczky Tibornétól, majd
1968-tól Varga Mihálytól, a sal-
gótarjáni Gépipari Technikum
megyei szinten is híres testneve-
lõ tanártól szerezte. Tanulmá-
nyait befejezve sporttársaival a
pásztói férfi csapat létrehozásá-
hoz és annak megyei bajnokság-
ban való indításához kezdtek,
amelynek eredményeként 1971-
tõl már a férfi csapat, késõbb pe-
dig a nõi csapat is részt vett a
küzdelmekben. Játékosként,
gazdasági vezetõként, majd ké-
sõbb edzõként rövid idõn belül
a csapat, egyesület meghatározó
alakja lett és 1986-ig játszott. Az
elsõ NB II. szintû nõi csapat
edzõje volt 1982-ig. Ezt követõ-

en elvégezte a játékvezetõi tanfo-
lyamot és 1989-2006 között elis-
mert NB II és NB I/B osztályú já-
tékvezetõként tevékenykedett.
Közben a Nógrád Megyei Kézi-
labda Szövetség elnökségi tagja-
ként dolgozott. Sokrétû tapasz-
talatait késõbb, mint a játékveze-
tõk tevékenységét segítõ zsûri
elnökeként kamatoztatta, illetve
teszi azt jelenleg is. Több mint
húsz éve az elnökség tagja.

A városi sport és testnevelés
érdekében kifejtett, példamutató
és eredményes, kiemelkedõ te-
vékenységéért, illetve sporttelje-
sítményéért Alapi Sándor a
Pásztó Város Sportjáért Díjat ve-
hette át.

Közszolgálati Díj
Brunda Tiborné az esztergo-

mi Tanítóképzõ Fõiskolán szer-
zett diplomát 1984-ben, 30 éve a
pásztói iskola pedagógusa. Ered-
ményes nevelõ-oktató munkájá-
ról sok száz kisgyerek  tanús-
kodhat. Sok halmozottan hátrá-
nyos helyzetû gyereket tanított
meg az írás, olvasás, számolás
alapjaira. A gyerekek mellett a
szülõk szeretetét és tiszteletét is
kivívta.

Munkáját igényesen, precí-
zen, nagyfokú önállósággal a
szülõk és gyerekek legnagyobb

megelégedésére látja el.
Munkatársaival segítõkész,
a külsõ szervezetekkel való
kapcsolattartása példaérté-
kû. A tanítói munka mellett
a közösségért is sokat tett.
Az iskola szakszervezeti tit-
kára volt közel 20 évig. A
városi érdekegyeztetõ ta-
nács tagjaként mindig szót
emelt a pedagógusok érde-
kében. Ezt a munkáját is-
merte el a Pedagógusok
Szakszervezete. 2006-ban,
a magyar közoktatásért, a
szakszervezeti tagság érde-
kében végzett lelkiismere-

tes és eredményes munkájának
elismeréseként Eötvös József
Emlékérem kitüntetésben része-
sítette. Brunda Tiborné nemcsak
a kollégái érdekeit védte, az isko-
la diákönkormányzatának is ve-
zetõje hosszú évek óta. Nevéhez
fûzõdik az iskolai farsangi bálok,
kirándulások szervezése és szá-
mos olyan program, amely a di-
ákok körében nagy sikert arat.
Tudására, gyakorlati jártasságá-
ra a város önkormányzata is
igényt tart, harmadik ciklusban
külsõs bizottsági tagként segíti a
képviselõ-testület munkáját. A
közszolgálatban elért kimagasló

teljesítményéért, a város érdeké-
ben kifejtett példás tevékenysé-
géért Brunda Tiborné Közszol-
gálati Díjat kapott.

A díjazottak nevében Bodrogi
István köszönte meg az elisme-
rést a jelenlévõknek. Úgy fogal-
mazott: ténykedése során min-
denki a munkáját végezte, tette a

magáét azon a területen, ahová
az élet állította. Az azonban,
hogy ezt észrevette és elismerés-
re méltónak találta a város ön-
kormányzata, csak a köszönet
hangján lehet említeni.

F. Z.

Brunda Tiborné Közszolgálatért 
Díjban részesült

Bodrogi István köszönte meg az 
elismeréseket az önkormányzatnak

FOTÓK: Faragó Zoltán

Kovács Lajosné átveszi elismerését Sisák Imrétõl

Alapi Sándor (balra) átveszi a város sportjáért
járó díjat
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Szőlő- és borünnep szüreti felvonulással

Pásztó hagyományos szüreti ünnepét idén szeptember 18-
án rendezte meg a városi mûvelõdési központ.

Délelõtt hálaadó szentmisével, a gyümölcsök és a bor meg-
áldásával vette kezdetét, délután pedig a hagyományos szüre-
ti felvonulással folytatódott a Szõlõ és borünnep Pásztón. A
rendezvény ismét sok érdeklõdõt vonzott, nem csak a kör-
nyékrõl, hanem távolabbi településekrõl is. Felvonultak a bor-
lovagok, utánuk lovasok következtek, majd népviseletes fiata-
lok vitték a szõlõkoszorút. Õket a hintók követték, rajtuk utaz-
tak a város vezetõi, Sisák Imre polgármester, Volek György al-
polgármester, eljött a megyei közgyûlés elnöke, Becsó Zsolt is.
A hintókat népviseletes hagyományõrzõk és maskarások kö-
vették, úgyhogy a nagy számú nézelõdõ  nem csak a városból,
hanem távolabbi településekrõl is – nem volt véletlen.

Kecskés Sándor, Pásó, hosszú évek óta a szüreti mulatsá-
gok kisbírója szokás szerint kidobolta az elmúlt idõszakban
Pásztón történt eseményeket – a hírszolgáltatás ezen õsi
módszere nem csak eszközeiben, hanem tartalmában is el-
tért némileg a lapunk hasábjain megszokott formáktól.

A város jelentõs részét bejáró szüreti felvonulás a romkert-
ben ért véget, ahol színpadon folytatódott a program. Elõször
az Európai Borlovagrendet mutatta be Tordai Péter.

Ezután Sisák Imre polgármester mondott köszöntõt, emlé-
keztetve arra, hogy már Szent István királyunk korában is
fontos volt a szõlõtermelés: okleveleiben sorrendben elõbb
emlékezik meg a borról, mint a búzáról.

– Magyarországon ma 22 fontos borvidék van. Idén a Mát-
raalján a forró, aszályos augusztusi és szeptemberi idõjárás
korai szüretet eredményezett. 

Szólt ezután arról, hogy nem sokkal korábban zarándokla-
ton vett részt más pásztóiak és környékbeliek társaságában a
bosznia-hercegovinai Medjugorjéban. Emlékeztetett a Szûz
Anya itteni jelenéseire és figyelmeztetett arra, hogy csak a
böjt és az imádság segíthet Magyarország nagy bajain.

Végül a színpadon köszöntötte Bognárné Huber Editet, a
mûvelõdési központ munkatársát nyugdíjba vonulása alkal-
mából.

Számos színpadi programnak, közöttük a versegi hagyo-
mányõrzõk és a Muzsla Néptáncegyüttes fergeteges fellépé-
seinek tapsolhatott a nagyérdemû közönség, amire Mága
Zoltán hegedûmûvész fellépése tette fel a képzeletbeli koro-
nát. A szõlõ- és borünnepet este szabadtéri szüreti bál zárta.



– Gaál István emlékirataiban
szerepel, hogy Jani bácsival, a
harangozóval gyakran felment a
harangtoronyba. A „Tûnõdés”
címû írásában fogalmazta meg
ezzel kapcsolatos gondolatait,
azt a mûvészi életérzést, ami a
cselekedetek mozgatórugóját
akarja megismertetni. „Felmász-
ni a hegycsúcsra csak azért,

hogy közelebb legyünk Isten-
hez” – írja egy helyen.

A filmes egész életében hú
maradt Pásztóhoz, szívesen
jött vissza, õ maga is úgy tartot-
ta, hogy innen indult filmes pá-
lyafutása.

Ablonczyné Szabó Magda, a
Duna Televízió kulturális fõtaná-

csosa örömét fejezte ki amiatt,
hogy Gaál István emlékszobája a
– Turisztikai fogadó megújult
épületében – igazi otthonra talált.
Szólt személyes emlékeirõl is,
amelyek a filmrendezõhöz kötik:
amint fogalmazott, az emlékszo-
ba látványa szíven üti azokat,
akik látták Gaál István budapesti

otthonát. Az emlékszobát ugyan-
is számos apró tárgy díszíti, kö-
zöttük van egy szekér is a fekete
zongorával, ami a Bartók filmben
szerepelt – Gaál István valamen-
nyi forgatásáról vitt magával vala-
milyen emléktárgyat. Ezek több-
sége látható is a kiállításon.

Ezután dr. Angelo Bernardini,
a római Sapienta Egyetem – itt
tanult, majd tanított az 1950-es
évek végén Gaál István – pro-
fesszora emléklapot vett át Shah
Gabriellától.

A jelenlévõk – jóval száz feletti
létszámban – a megnyitó után
megtekintették a Gaál István em-
lékszobát, az itt látható állandó ki-
állítást, amelynek interaktív része
is van. Az érdeklõdõ érintõképer-
nyõs számítógépen nézheti Gaál
István filmjeit, láthatja fotóit, a já-
ték- és a  dokumentumfilmekhez
készített vázlatokat. A kiállítás
Shah Gabriella mûvészettörté-
nész munkáját és ötleteit dicséri.

Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei
Közgyûlés elnöke – Pásztó
szülötte – mondott köszöntõt a
Shah Gabriella és munkatár-
sai által berendezett Gaál Ist-
ván emlékszoba megnyitóján,
majd Volek György, Pásztó al-
polgármestere emlékezett
meg az önmagát szerényen
csak képírómesterek tituláló,
világhírû filmrendezõrõl. El-
mondta, hogy Gaál István
egész életében hû maradt
Pásztóhoz, hiszen innen in-
dult a pályafutása.
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Megnyílt a Gaál István-emlékszoba a Turisztikai fogadóban

Egy díj és ami mögötte van

A 2011. évi közösségi díjazott
– a szülõi közösség javaslatára –
a pásztói Mikszáth Kálmán Gim-
názium, Postaforgalmi Szakkö-
zépiskola és Kollégium pedagó-
gus közössége.

A méltatás a következõkép-
pen szólt: „Az intézmény 60 éve
Pásztó és környékének, Nógrád
megyének és az észak-magyaror-
szági régiónak ismert középfokú
oktatást végzõ intézménye. Is-
mertsége és fõként elismertsége
az elmúlt 15-20 évben emelke-
dett országos és nemzetközi

szintre, mely a jelenlegi pedagó-
gus közösség kiemelkedõ szak-
mai és pedagógiai munkájának
köszönhetõ. Az intézmény diák-
jainak nagyszerû végeredmé-
nyei, érettségi és felvételi vizsga-
teljesítménye is bizonyítja az in-
tézményben végzett példaértékû
tehetséggondozó munkát. A ne-
velõtestület pedagógiai kultúrá-
jának sokszínûségét mutatja a
hátrányos helyzetû tanulókkal
való foglalkozás sikeressége, az
országban is egyedülálló fejlesz-
tések és innovációk.

Az intézmény küldetésnyilat-
kozatában megfogalmazottak-
nak megfelelõen a pedagógusok
a diákokkal és a szülõkkel
együttmûködve közös
erkölcsi alapelveket
vallva, mindegyik fél
megelégedésére vég-
zik munkájukat,
melyben kiemelt sze-
repet szánnak az egyé-
ni felelõsségvállaláson, kö-
telességtudáson alapuló, céltuda-
tos oktató-nevelõ munkának.

A diákok a nevelõtestület min-
den tagjától a magyarság és az
európaiság értékeit közvetítõ ver-
senyképes tudást, emberi mintát
kapnak és olyan õszinte, becsü-
letes és mûvelt emberek nevelõd-
nek az intézmény falai között,

akik évtizedek múlva is büszkék
lesznek arra, hogy mikszáthos
diákok voltak.”

Hány nemzedék mun-
kája van ezen kitüntetõ

elismerés mögött?
Azoké, akik alapítot-
ták a középiskolát
Ágasváry Lajos igaz-
gató úr vezetésével,

majd azon pedagóguso-
ké és vezetõké, akik oly

sok nehéz év tapasztalataival
megerõsödve meghatározták a
jövõ iskolájának szerkezetét. Így
indult el 1979-ben a postaforgal-
mi szakközépiskolai képzés ill.
1988-ban a magyar-francia két-
tannyelvû gimnáziumi oktatás.

Azóta sok fejlesztõ munkával,
gyermekközpontú pedagógiá-
val, odafigyeléssel és emberség-
gel sikerült olyan iskolát és kollé-
giumot kialakítani, amely jól fel-
készült diákokat indít el életpá-
lyájukon, olyan útravalóval,
mely a rendszeres és szervezett
munkával megszerzett tudás ér-
tékét, a felelõsséggel megélt éle-
tet jelenti. Mikszáth Kálmán
nyomán valljuk, hogy „Gyerme-
keim! A szerencsét ne keressé-
tek léha álmokban, üres mesék-
ben, ne keressétek a levegõben,
kincses házak titkos rejtekeiben.
A szerencse nem ott van. A sze-
rencsének lakása a munka…
Csupán ott lehet megtalálni.”

Az ötödik nógrádi megyenapon, szeptember 17-én Rétságon ke-
rültek átadásra Nógrád Megye Önkormányzatának díjai, így
Nógrád megye Veres Pálné díja is, melyet a névadó munkásságá-
hoz híven a megye kiemelkedõ pedagógus egyéniségei és közös-
ségei kapják.

Az átadás után a jelenlévõk megtekintették a Gaál István budapesti lakásának
másaként berendezett emlékkiállítást FOTÓ: FARAGÓ Z.

A tantestület a 2010-11-es tanév végén
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Interaktív táblák 
az általános iskolákban

Felnõtt a digitális bennszülöt-
tek elsõ nemzedéke, amihez ko-
runk iskolájának is alkalmaz-
kodnia kell. Az új tanév kezdeté-
re átadták a Pásztó Városi Ön-
kormányzat Általános Iskolájá-
nak három intézményében az
interaktív táblákat.

A projektzáró rendezvényen
Bartus László, a polgármesteri
hivatal intézményirányítási osz-
tályának vezetõje adott tájékoz-
tatást a beruházás menetérõl,
majd Sisák Imre, Pásztó polgár-
mestere szólt az interaktív táblák

beszerzésén és elhelyezésén túl-
mutató önkormányzati tervek-
rõl: az oktatási intézmények egy
részének felújítására 650 millió
forint a város támogatási igénye.

Ezután Mucsina Csaba infor-
matikus, tanár azzal kezdte: egy
olyan korosztály került a felsõ-
oktatásba, amelyiket digitális
bennszülötteknek is hívnak,
mert már a számítógépes kor-
szakban születettek. Ezek a fia-
talok gyorsan kapják az infor-
mációkat, ezek több forrásból

érkeznek. A tizenévesek képe-
sek egyszerre több dologgal is
foglalkozni, nem annyira a szö-
vegbõl, mint inkább képrõl kap-
ják az információkat és minden
téren elõnyben részesítik a játé-
kot. Ehhez alkalmazkodnak az
interaktív iskolai táblák.

Ezután egy ilyen eszköz lelep-
lezése és bemutatása követke-
zett. Mucsina Csabáné pedagó-
gus tartott gyakorlati bemutatót
a matematika és a biológia játé-
kos oktatásának különféle lehe-
tõségeirõl. Melykóné Juhász Ju-

dit a történelem tanításá-
nak interaktív formáival
ismertette meg a jelenlé-
võket: pillanatok alatt be-
hívhatók a térképek, meg
lehet nézni filmrészlete-
ket, egy-egy korszak em-
berének jellegzetes hasz-
nálati tárgyait – gyakorla-
tilag bármit, ami az
Interneten hozzáférhetõ.

A bemutató végén el-
hangzott: már az osztály-

napló is vezethetõ digitálisan és
lehetõség van arra, hogy a dolgo-
zat eredményérõl a szülõ már az
elõtt tájékozódjon, mielõtt a diák
hazaér az iskolából.

Az „Informatikai infrastruktú-
ra fejlesztése a Dózsa György és
a Gárdonyi Géza Általános Isko-
lákban” címû, TIOP-1.1.1-07/1-
2008-0737 azonosítószámú pro-
jekt a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program (TIOP) kereté-
ben, 31 millió 869 ezer 930 fo-
rint költséggel valósult meg.

Hirdetéseit megtalálja a

www.dhkm.hu
honlapon is!
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Helyismereti gyűjtemény
A könyvtár részlegeit bemuta-

tó cikksorozatot szeretnénk elin-
dítani, ahol megismerkedhetnek
olvasók szolgáltatásainkkal. 

A társadalomban az informá-
ciók gyûjtésének körét három
csoportra oszthatjuk: az egyete-
mes, az országos, (vagy nemze-
ti) és a helyi. A lokális vagy helyi
információk, az õket hordozó
dokumentumok is jelen vannak
a könyvtárban, a velük való bá-
nás, gyûjtésük, kezelésük, hoz-
záférhetõvé tételük adja a helyis-
mereti munka tartalmi lényegét.

A helyismereti információk
iránti igények alapvetõ forrása
az emberek szoros kötõdése egy
szûkebb környezethez. „A szü-
lõföld, a lakó- és munkahely, a
helyi örökség, a helyi értékek
megismerése, ápolása természe-
tes emberi vágy, hiszen gazdagít-
ja a személyiséget, hozzájárul a
tartalmasabb élet kialakulásá-
hoz” (Bényei Miklós)

Könyvtárunk megalakulása
óta gyûjti, gondozza, hozzáfér-
hetõvé teszi a helyismereti do-
kumentumokat.  Az 1990-es
években egyre erõteljesebben je-
lentkezetõ igény arra késztette
könyvtárunkat is, hogy külön
helyiségbe költöztesse ezt az ál-
lományt. 1999-tõl a helyismereti
gyûjtemény a közhasznú infor-
mációszolgáltatással együtt a
háromszintes épület elsõ emele-
tén található. 

2010-ben a Nemzeti Kulturális
Alap pályázati támogatásának
köszönhetõen új bútorokat tud-
tunk ebbe a részlegbe vásárolni.
Napjainkban nagyon szép kör-
nyezetben várja az érdeklõdõ-
ket, használókat.

Gyûjtõkörébe tartozik:
– Nógrád megye története,

múltja, jelene (összefoglaló
mûvek, kézikönyvek);

– A palócok története, hagyo-
mányai;

– Mátra és a Cserhát termé-
szetföldrajza;

– Pásztó története, népmûvé-
szet, hagyományok, híres
szülöttei, jeles alkotói, mû-
emlékek, látnivalók;

– Pásztó és kistérségébe tarto-
zó mindennemû dokumen-
tum. 

Könyvtárunk teljességre töre-
kedve gyûjti, feltárja és megõrizi
Pásztó és kistérsége (25 telepü-
lés) múltjára és jelenére vonat-
kozó dokumentumokat. Besze-
rezi a helyi szerzõk Pásztó és
kistérségével foglalkozó szakiro-
dalmi kiadványait, Pásztóhoz
kötõdõ írók, költõk szépirodal-
mi mûveit. 

Kiemelten kezeli, gondozza
Pásztó hírességeirõl, szülötteirõl
szóló ismereteket. 

Könyvtárunk helyismereti
gyûjteményében az alábbi doku-
mentumtípusok találhatók meg:

Aprónyomtatványok
Különféle eseményekrõl ké-

szült meghívókat, terjesztésre
szánt helyi prospektusokat, rek-
lám szórólapokat, egyéb vállala-
ti, gazdasági kiadványokat, név-
jegykártyákat, kereskedelmi ka-
talógusokat, gyászjelentéseket
és politikai kiadványokat foglal
magában.

Cikkgyűjtemény
Az 1990-es évek elejétõl az or-

szágos sajtóban Pásztó és kistér-
ségérõl megjelent cikkek lapkivá-
gatait õrizzük itt. Ezeket telepü-
lésenként, témák vagy szemé-
lyek szerint idõrendben tároljuk. 

Könyvek
Pásztó közigazgatási területé-

re vonatkozó lényeges informá-
ciókat tartalmazó helyismereti
mûvek. Olyan országos kiad-
ványok, melyekben fontos, alap-
vetõ tanulmányok, vagy részle-
tek találhatók Pásztóra vonatko-
zóan.

Periodikák
Helyi újságok, folyóiratok. Ide

taroznak még a helyi üzemi, in-
tézményi, iskolai híradók, értesí-
tõk. 1945 elõtti helyi sajtó anya-
ga mikrofilmen található.

Térképek
Lehetõség szerint gyûjtjük,

beszerezzük a Pásztóra vonat-
kozó térképeket, utcatérképeket.

Hanglemezek, hangszalagok, videó
A helyi jellegû videofelvételek,

a zenei részleg gyûjtõkörébe tar-
toznak, de helyismereti anyag-
ként kezeljük.

Képformátumok
A könyvtárunk gyûjti a Pász-

tóval kapcsolatos nyomdai úton
készült képeket, fényképeket,
postai képes levelezõlapokat
idõhatár nélkül.

Gyűjti még:
– A szakdolgozatokat (fõisko-

lai,egyetemi hallgatók helyi
témájú munkái);

– 1986-tól Pásztó Város Ön-
kormányzat Képviselõtestü-
lete rendeleteit, határozatait; 

– 1995-tõl Nógrád Megyei Ön-
kormányzat Közgyûlése ülé-
seinek jegyzõkönyveit. 

Gyûjtemény dokumentumai
egyediségük, értékük miatt kizá-
rólag helyben használhatók!

2010-tõl a TÁMOP 3.2.4. sz.
pályázat támogatásával a helyis-
meretben található könyvek már
elektronikusan elérhetõek
weboldalunkról www.vkmk-
paszto.hu – online katalógus. A
gyûjtemény minden dokumen-
tumtípusa bekerül ebbe az
online katalógusba. Napjaink-
ban is folyamatos ez a munka,
jelenleg a Pásztói Hírlap cikkeit
visszük be adatbázisunkba. Az
érdeklõdõk, használók a hagyo-
mányos betûrendes-, szak-,
tárgyszó- katalógusunkból is tá-
jékozódhatnak. 

A késõbbiekben digitalizált
formában hozzáférhetõvé tesz-
szük képeslap-, fotó (családi fo-
tók, régi utcaképek, épületek fo-
tói) – és plakátgyûjteményünket. 

Számos szolgáltatással segít-
jük a helyismeretben kutatók
munkáját: irodalomkutatás, té-
mafigyelés, konzultációs-mód-
szertani segítségnyújtás, fény-
másolás stb.

A helyismereti gyûjtemény-
bõl, fõleg a régebbi korokból na-
gyon sok olyan adat, kép, doku-
mentum hiányzik, amit még
szeretnénk beszerezni ahhoz,
hogy még teljesebbé tudjuk ten-
ni Pásztó és kistérsége történel-
mét.

Ebben kérjük a lakosság segít-
ségét, hogy akinek van otthon a
régebbi idõkbõl, vagy napjaink-
ból a fentebb felsorolt dokumen-
tumokból hozza el könyvtá-
runkba. 

Mi ezeket a dokumentumokat
megnézzük amennyiben nincs
meg a gyûjteményünkben digi-
talizáljuk, vagy lemásoljuk,
majd visszaadjuk.

Köszönjük segítségüket!
Sándor Gáborné

Bemutatkozik a pásztói Teleki László Városi Könyvtár

A mátrakeresztesi búcsú és falunap elsõ
részén az érdeklõdõk bronzkori sétát tehet-
tek szakavatott vezetéssel, fel az Óvár rom-
jaihoz. Nem csak a látvány gazdagította
azonban a résztvevõk tudását, hanem ki-
próbálhatták a bronzkori ember életének
néhány részletét - kézmûves foglalkozá-
son, íjjal a kezükben, korabeli hangszere-
ket hallgatva.

A falunapon Sisák Imre Polgármester
köszöntötte Vígh Józsefnét, a tízéves
Mátragyöngye Népdalkör elköszönõ ve-
zetõjét és Molnár Istvánt, aki önkormány-
zati képviselõként több cikluson át szol-
gálta a mátrakeresztesi városrészben élõk
érdekeit. 

Támogatók: Pásztó Város Önkormány-
zata, Nógrád Megye Önkormányzata,

Sisák Imre polgármester, Gömbiczné
Kanyó Beatrix településrészi tanácsnok,
Mátragyöngye Népdalkör, Káposzta Csa-
ba, Nagy Sándor, Szabó Mihály, Bognár
Zsolt, Gubola Zoltán vállalkozók, Pádár
István, Gubola Gyula, Odler László, Miska
Károly, Odlerné, Veronka néni, Holtner Ró-
bert, Sándor Tibor, Molnár István mátrak-
eresztesi lakosok.

Búcsú, falunap, bronzkori kirándulás
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Elsõként dr. Gyulay Ferenc
archeobotanikus professzor tar-
tott elõadást a növénytermesztés
kezdeteirõl, az ehhez kapcsoló-
dó életformáról. Elmondta: min-
den magyar ember büszke lehet
arra, hogy Európa egyik legré-
gibb kultúrtáján él. Ahogyan fo-
galmazott: „Itt már akkor mezõ-
gazdasági termelésbõl éltek az
emberek, amikor a híres Nyuga-
ton még bõrkötényt hordtak és
barlangban laktak.” Utána Guba

Szilvia régész az õskor be-
mutatására alkalmas múzeum-
pedagógiai módszerekrõl. Csépe
Attila várkutató Pásztó környé-

kének õs-, ó- és középkori erõ-
dítményeirõl tartott érdekfeszítõ
elõadást. Amint elmondta, csak
Pásztó húsz kilométeres körze-
tében vagy 15 különféle korú
erõdített telep és vár található.
Beszélt kutatásairól, arról, hogy

soha, egyet-
len ásónyom-
mal sem ron-
gálta meg a
régészeti lelõ-
helyeket, vár-
hegyeket, kü-
lönbözõ korú
erõdített tele-

peket, a fõ hangsúlyt a fotó-
dokumentációk készítésére he-
lyezi. Részletesebben is szólt a
Mátrakeresztes városrészbõl

jól megközelíthetõ Óvárról és
Ágasvárról. Végül Szokolay
Dongó Balázs népzenész be-
mutatója következett, aki meg
is szólaltatta ezeket a hangsze-
reket.

Délután a „Kultúrházak éjjal-
nappal a zene jegyében” címû,
éjszakáig tartó programsorozat-
nak örülhettek a résztvevõk. Ez-
zel együtt kiállítást is nyitottak
az „Én és a zene” címû rajzpá-
lyázatra érkezett alkotásokból. A
„Séta a bronzkorba” címû soro-
zat a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával valósult meg.

Csépe Attilával készült inter-
júnk a www.dhkm.hu „Pásztó”
menüpont alatt található.

F. Z.

Szakmai konferenciát rendezett a Teleki László Városi Mûvelõ-
dési Központ és Könyvtár szeptember 17-én, a „Séta a bronzkor-
ba” címû rendezvénysorozat zárásaként. A klub megtelt ezen a
szombat délelõttön, nagy részt érdeklõdõ diákokkal – közöttük a
„Mûvház Körei” címû programsorozat Palóc Helyismereti Szak-
körének tagjaival. 

Ibiza szigetén járt a Muzsla
Hajnal négy óra. A hosszú, 46

órás utazás után végre megérkez-
tünk Denia város kikötõjébe. Ál-
mosan kászálódtunk le a busz
lépcsõjén, kinyújtóztatni elgém-
beredett végtagjainkat.

A friss levegõ, a tenger mormo-
lása elûzte az álmot a szemünk-
bõl, érdeklõdéssel indultunk el a
város utcáin, felderíteni az isme-
retlent. Mosolygó, éneklõ, vidám
fiatalok üdvözöltek mindenkit,
õk a buliból tartottak haza kis
csoportokban, hangosan cseveg-
ve, vidáman hancúrozva.

A reggeli órákban lassan tért
magához a város, kinyitottak a hi-
vatalok is. A hajózási társaságtól
átvettük a beszálló kártyákat és
hosszas, szigorú ellenõrzés után
jutottunk fel a hajóra. Irány Ibiza!

Több mint három órás utazás
után léptünk a sziget partjára, ve-
rõfényes idõben, kánikulai me-
legben. A kikötõt övezõ házak
vakító fehér színe üdvözli az ide
látogató vendégeket. Az elsõ, kel-
lemes látvány után a pálmafák
bólogatását érzékelik a látogató,
akik a forróságot nem is érzik el-
viselhetetlennek az állandóan
lengedezõ szél miatt.

A fesztivál rendezõje közeledik
integetve felénk, aki megköny-
nyebbül a szerencsés megérke-
zésünk láttán. Mintegy félórás
utazással átszeljük a szigetet és
megérkezünk úti célunkhoz.

A hegyoldalba épült nyolcszin-
tes családi szálloda legfelsõ szint-
jénél áll meg a buszunk és rövid
egyeztetés után mindenki elindul
a zegzugos folyosókon, megke-
resni a szobákat.

A hûvös szobák nem sokáig
vonzzák a fáradt utazókat, min-
denki elindul felderíteni a látniva-
lókat.

A tengeröböl felõl lengedezõ
szél átfúj a pálmafák ágai között,
ami jótékonyan csökkenti a forró-
ságot, így kevésbé érezni a nap
erejét. A három-négy méter ma-
gas kaktuszok árnyékából ámul-
va nézzük a buja növényzetet, a
sok virágot, az utakat övezõ lean-
der koszorút.

A szállodát akár üdülõ falunak
is nevezhetnénk, több medence,
italbárok állnak a vendégek ren-
delkezésére. Az épületegyüttesek
között buja növényzet, kanyargó
lépcsõk kígyóznak a teniszpályá-
hoz, az étteremben állandóan el-
érhetõ frissítõ- és kávéautomata
áll a pihenni vágyók rendelkezé-
sére. A medencék mellett napo-
zásra kialakított teraszok és on-
nan a nyílt tenger látványa teszi
teljessé az élményt.

Az utazás fáradalma néhány
óra alatt eltûnt a kiadós ebéd
után, ahol hat-nyolc salátából, le-
vesekbõl, négy-öt halfajtából, sült
húsokból, süteményekbõl és
gyümölcskosárból válogathattak
a vendégek. Mindezt különbözõ
gyümölcslevekkel, többfajta bor-
ral, sörrel lehetett leöblíteni.

Ha valaki messze utazik, akkor
nem a szobában tölti az idejét, ha-
nem városnézés, fürdés a tenger-
ben, a környék felderítése a cél.
Mi sem tettünk mást, sõt. A ven-
déglátók elvitték a csoportokat a
fõváros óvárosába. A tengeröböl
fölött uralkodó várból lélegzetelál-
lító látvány tárul a szemlélõdõ elé

és megérti, hogy miért kedvelt
sziget Ibiza, miért vásárolt és épí-
tett itt nyaralót Richard Gere, vagy
Sylvester Stallone.

A szûk sikátorok elvezettek a
fõváros szívéig, a nagyobb tere-
ken régi ágyúk, múzeumok te-
szik élvezetesebbé a kirándulást.
Sétáló turistákkal, utcai árusok-
kal, kávéházakkal, éttermekkel,
utcai zenekarokkal találkozik az
ember. A tereken sok virág, pál-
mafák, pezsgés teszik élvezetessé
a sétát a nap bármely szakában,
illetve éjszaka is. Szokatlannak
nem nevezhetõ a szigeten, hogy
éjszaka nem pihennek a fiatalok,
mert ekkor a diszkók veszik át az
uralmat, ahol több ezren szóra-
koznak minden éjjel.

Mi az éjszakai életnek nem ezt
az „oldalát” választottuk, sokkal
tartalmasabb programban vet-
tünk részt. Nemzetközi csopor-
tokkal együtt késõ estébe nyúló
program keretén belül mutat-
tunk be hazánk hagyományaiból
egy „csokorra valót”.

A mûsorok elõtt bevált szokás,
hogy felvonulással hívják fel a né-
zõk figyelmét a programra. 

Itt is ezt választották a rende-
zõk. Érdekes volt látni a kávézók
teraszain ülõ vendégeket, amint
felkapták a fejüket a szokatlan

zenékre, a viseletekben felvonuló
táncosok látványára. 

A mûsort nagyszámú nézõ kí-
sérte figyelemmel, és nagy elis-
merést váltott ki a magyar tánc-
kincs.

Szabadidõnkben bejártuk a szi-
get néhány városát, fogadások, vá-
rosnézés – természetesen össze-
futottunk magyar turistákkal – né-
mi ajándékvásárlás volt a prog-
ram. A figyelmes turista itt döb-
benhet rá, hogy mennyi szent van
a világon, mert szinte minden tele-
pülés valamelyik szent nevét vise-
li. Mint minden jó program, ez is
hamar véget ért. Csomagolás, egy
utolsó közös fotó a tengeröbölben,
egy pohár ital a hosszú utazás
elõtt és hajnalban ismét kezdõdik
a 46 órás utazás.

Minden jóban van valami
rossz. Mi sem tudtuk elkerülni a
rosszat. Hajnali négykor érkezett
a  hír, hogy az egyik táncos táská-
ját ellopták az összes irattal,
pénzzel. Egy órán belül minden-
ki a buszon ült és indultunk a szi-
get központi rendõrségére, ahol
meg kellett tennünk a feljelentést.
A rendõrségi jegyzõkönyv bemu-
tatása után engedték fel a hajóra
a meglopott táncost, így teljes lét-
számban érkeztünk haza a hosz-
szú utazás végén.

Séta a bronzkorba, képekkel és előadásokkal

Gyulay Ferenc Guba Szilvia Szokolay
Dongó Balázs

Csépe Attila



MMOOZZAAIIKK12 2011. szeptember

Táborozni jó volt és jó lesz!
Gárdonyis visszatekintõ a 2011-es táborainkra

Nyelvi Napközis Tábor
A Gárdonyi Tagiskola nyelvi napközis tá-

bort hirdetett, melyben a két tagintézmény
tanulói együtt vehettek részt. A programok
megvalósítását a TÁMOP 3.4.4. pályázat és
az iskola Gyermekekért Alapítványa is tá-
mogatta. Hat csoportban - angol és német
nyelven - átlagosan nyolc-kilenc fõs cso-
portokban rendezõdtünk, képességeink-
nek és korosztályunknak megfelelõen fris-
sítettük fel és mélyítettük el addig meg-
szerzett tudásunkat. Reggel 8 órakor kez-
dõdtek a foglalkozások, melyek egész dél-
elõtt folytak, persze sokkal felszabadultab-
ban, játékosabban, mint a rendes tanítás
során. Volt olyan csoport, amely különbö-
zõ témaköröket választott az egyes napo-
kon, például gyümölcsök, ruházat; volt
olyan csoport, amely egy témát karolt fel,
mint a barátság és ezen belül egy könnyí-
tett olvasmányt dolgozott fel, amelynek
cselekményét el is játszották a délelõtt vé-
gén. Ebédelni az iskolai ebédlõbe jártunk,
majd délutánonként mindig más-más hely-
re mentünk kirándulni. Az elsõ nap város-
ismereti vetélkedõ volt, melyet tanáraink
szerveztek Pásztó megújult városközpont-
jában (ahol Ternóczkyné Annamária néni
is segített). Kedden a Hollókõi várban jár-
tunk Marika néni szervezésében, és röpke
egy órára „visszamentünk” a középkorba.
Csütörtökön a sástói Adrenalin Park ját-
szóházában vezettük le hihetetlen energi-
ánkat. Pénteken táborzáróként egy játékos
vetélkedõn versenyeztünk, majd egy ferge-
teges pizza-parti zárta a rövid hetet. A tá-
bor zárásaként minden csoport kiemelke-
dõ tagjai oklevelet kaptak, de minden tábo-
rozó megkapta OKOSTOJÁS-t, akit ünne-
pélyesen a tábor logójának választottunk.
A táborlakók nevében köszönöm Göm-
biczné Kanyó Beatrix tanító néninek, aki a
tábort vezette és Baloghné Kanyó Mária,
Szvetlik Mária, Tariné Németh Anita, Bir-
kás Barbara, Gáspár Veronika, Fekete
Csabáné és Tóth Mariann tanár néniknek.
Remélem, találkozunk jövõre is!

Fekete Márk
táborozó

Táborozás Balatonszabadiban
Az iskola balatoni tábort szervezett. Kere-

kes Istvánné és Kanyó Éva tanító nénik gyûj-
tötték össze a jelentkezõket. A táboroztatást
a Nógrád Megyei Önkormányzat, az Eglo
Magyarország Kft. és az iskola Gyermeke-
kért Alapítványa is támogatta. 

Most elmeséljük hogyan telt. Az iskola
elõl busszal indultunk Balatonszabadiba. Az
egyik nap hajókirándulásra indultunk Ti-
hanyba. A kikötõbõl hosszas séta után ér-
tünk fel az apátsághoz. Visszafelé vásárol-
tunk a sétálóutcában, finom fagylaltot is et-
tünk. Szerdán szerencsére jó idõ volt, ezért
elmentünk fürödni az Ezüstpartra. Nagy él-
mény volt számunkra a fürdés a Balatonban.

Az izgalmas programok felejthetetlenné
tették ezt az egy hetet. Még most is szívesen
gondolunk vissza azokra a percekre, ame-
lyeket „a dinó hasában” töltöttünk. Igazán
nagy csatát vívtunk az ugráló várban is. Es-
ténként az Activity játékok voltak a legizgal-
masabbak. Szerepelt még a programok kö-
zött: foci, tollas-party, pizzázás, fagyizás, sé-
ta Siófok központjában.

Még gondolatunkban élnek a tábori élmé-
nyek, de már várjuk a következõt!

A volt 4.b (mostani 5.b) 
csapata

Rendőrségi napközis tábor
Ezen a nyáron harmadszor szervezte

meg a Pásztói Rendõrkapitányság bûn- és
balesetmegelõzési, biztonságra nevelõ nap-
közis táborát. A helyszín a pásztói Rendõr-
kapitányság épülete volt, de két alkalommal
egész napos kirándulás is színesítette a tá-
bori hétköznapokat. A „nagy” kirándulá-
sunkra külön busszal utaztunk Budapest-
re, ahol ellátogattunk az Országos Mentõ-
szolgálat múzeumába, az Országházba, és
az Országos Rendõr-fõkapitányság épületé-
be. „Természetesen” a McDonald's se ma-
radt ki a programból. A „kicsi” kirándulá-
sunkon Salgótarjánba vonatoztunk, ahol a
tûzoltóságon és a Nógrád Megyei Rendõr-
fõkapitányságon jártunk, majd „bátorság-
próbán” vettünk részt a földalatti bányamú-
zeumban.

Pásztói napjainkon sem unatkoztunk:
Enikõ néni jóvoltából a bûnügyi techniku-
sokkal töltöttünk egy egész délutánt, kerék-
páros ügyességi pályán gyakoroltunk, rend-
hagyó „kommandós” testnevelés órán vet-
tünk részt, moziztunk, íjászkodtunk, nyo-
moztunk, beszélgettünk a kábítószerekrõl…
Az idõjárás sajnos nem volt kegyes hozzánk
(többször megáztunk, a gárdonyis tornate-
rembe is „beszorultunk”, de nagyon jó han-
gulatban, élményekkel gazdagodva töltöttük
együtt az egy hetet.

Kanyó Bálint és Kanyó Emese

Magyar Tanárok és Diákok találkozója
Sátoraljaújhely, 2011.

A Rákóczi Szövetség által immár 12. alka-
lommal megrendezett találkozóra Magyaror-
szágról 97, a Felvidékrõl 74, Erdélybõl 53,
Kárpátaljáról 18 fõ érkezett, összesen (szer-
vezõkkel együtt) 251 fõ vett részt a tábor-
ban.

Iskolánkat ebben az évben Lenkey-Simon
Mária tanárnõ és öt diák képviselte. 

A tábornyitó ünnepélyt a Magyar Kálvári-
án tartották: a stációkat végigjárva, egy-egy
koszorút helyeztünk el.

Az egyhetes tábor során Széphalomban fel-
kerestük Kazinczy Ferenc sírját, ökumenikus
istentiszteleten vettünk részt, autóbuszokkal
Borsiba, Dobóruszkára, Nagyszelmencre,
Nagykaposra kirándultunk. Tábori sport-dél-
elõttre (asztalitenisz , foci ) és versmondó ver-
senyre is sor került. Levetítették nekünk Dézsy
Zoltán: „Az ügynökök a paradicsomba men-
nek” címû filmjét, meglátogattuk a sárospataki
nagykönyvtárat és a Rákóczi-várat, vetélkedõt
is szerveztek nekünk a városban, melynek cél-
állomása a sátoraljaújhelyi libegõ volt.

A találkozó során különbözõ elõadásokat
hallgathattunk meg Trianon, Felvidék ma, A
magyar õsnyelv törvényei és titkai, „Õfelsé-
ge, a Magyar Szent Korona” címekkel. Estén-
ként könnyûzenei koncertek, színházi elõ-
adás (8KOR Színház: Kiáltó szó) biztosította
a szórakozást. Nagyon jól éreztük magunkat
a Gyermekekért Alapítvány által is támoga-
tott táborban.

Kanyó Emese

Zeke Józsefné,
Klári néni ez év
nyarán töltötte be a
kilencvenedik élet-
évét. Az errõl szó-
ló,  miniszterelnök
által „dedikált” ok-
levelet augusztus-
ban családja köré-
ben vette át Sisák
Imre polgármester
úrtól.

Születésnapi köszöntő
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Egészségszombat
Szeptember 10-én, az

„Egészség szombat” el-
nevezésû rendezvényen
az érdeklõdõk kaptak
képet állapotukról és
iránymutatást egészsé-
gük megõrzésére. A ren-
dezvényrõl a Margit
Gyógyszertár dolgozói
nevében Édes Bernadett
gyógyszerészasszisz-
tens adott tájékoztatást:

– Az embereknek egy-
re nagyobb az igényük
egészségük megõrzésé-
re. Szívesen veszik a
szakember tanácsát. –
Nagy volt az érdeklõdés,
már a meghirdetett kez-
dés elõtt sokan jöttek,
hogy biztosan sorra ke-
rüljenek. Senki nem távo-
zott szûrés és tanácsadás
nélkül! A beszélgetések
során kiderült, hogy más
szûrésre is van igény. A
következõ rendezvény
szervezésekor ezt is fi-
gyelembe vesszük.

– Milyen akciós termé-
kekkel várták az érdek-
lõdõket?

– Nagy árenged-
ménnyel értékesítettük

a visszérre, aranyérre,
prosztata problémákra
szolgáló készítménye-
ket, vitaminokat, vér-
nyomásmérõket, fájda-
lomcsillapító sprayt és -
tapaszt, kozmetikumo-
kat, és még sok min-
dent.

– Mik voltak még a
programok?

– Minden szûrést térí-
tésmentesen végeztünk.
Növényi és állati eredetû
koleszterin- és vércukor-
szint csökkentõket aján-
lottunk alternatív terápi-
aként. Táplálkozási- és
életviteli tanácsokat ad-
tunk, mivel az emberek
nagy többsége ezzel a
problémával küzd legin-
kább.

A mi szakmánk egyik
alapja a tanácsadás!
Szabadidõnk függvé-
nyében ezt maximáli-
san teljesítjük, hiszen
ezért is szeretnek ben-
nünket annyira és roha-
mosan nõ a visszatérõ
betegek – és érdeklõdõk
száma.

Géczi Boglárka

Segít a Gyógyvarázs
Több ládányi gyermekjá-

tékot kapott a Margit Kór-
ház gyermek szakrendelõje
a K&H Csoport és a K&H
Egészséges Nemzetért Ala-
pítvány jóvoltából. Az aján-
dékot kis ünnepség része-
ként szeptember végén ad-
ta át a K&H Bank pásztói fi-
ókjának vezetõje, Belák-
né Bengyik Erika.

A megjelenteket dr.
Boczek Tibor, a Margit Kór-
ház fõigazgatója köszöntötte. Amin
mondta: egyre nehezebb és roszszabb a
gazdasági helyzet, ugyanakkor örömteli,
hogy az emberek adakozó kedve ennek
ellenére megmaradt. Megköszönte a Ke-
reskedelmi és Hitelbank közremûködését,
hozzátéve: az ajándékot a lehetõ legjob-
ban szeretnék hasznosítani a kis betegek
szórakoztatására, a várakozás megkön-
nyítésére.

Belákné Bengyik Erika a rendezvé-
nyen beszédében a gyûjtõakció jelentõ-
ségérõl szólt.

– A teljes élet elengedhetetlen feltétele az
egészség – mondta. – A gyógyuláshoz ve-
zetõ út a lelkünkön keresztül is vezet. Egy-
egy kedves mesekönyv vagy játék segít le-
kötni a gyerekek figyelmét, így az orvosok
és az ápolók áldozatos munkája is talán
egy kicsit könnyebben érhet célt. A K&H
gyógyvarázs program keretében immár

ötödik alkalommal szervezzük a könyv-
és játékgyûjtést a rendelõintézetben
gyógyuló gyerekek részére. A mostani ak-
ció során a gyûjtésben részt vevõ bankfi-
ókok számát megdupláztuk. Országszerte
50 K&H fiókban vártuk az adományokat,
amelyeket összesen 35 kórház gyermek-
osztályán vagy rendelõjében osztunk szét
az õsz folyamán. Nagy öröm számunkra,
hogy az ország második legnagyobb
bankjaként olyan ügyfelekkel büszkélked-
hetünk, akik szívesen áldoznak a gyerme-
kek gyógyulására. Ezúton is õszintén kö-
szönöm minden kedves ügyfelünknek,
hogy részt vett a gyûjtõakcióban!

Végül dr. Harrer Magdolna gyermek-
gyógyász fõorvos mutatta be a gyermek
szakrendelõt a vendégeknek – akik kö-
zött Barna Tiborné pedagógus vezetésé-
vel a legérintettebbek, egy csapat kisis-
kolás is jelen volt.                              F. Z.

Látásrehabilitáció a Margit Kórházban

A kórházban az elmúlt évben
163, az idei év elsõ félévében 74,
augusztusban 17 szemészeti mû-
tétet végeztek el. Száraz statiszti-
kai adatok ezek. Szemünk világa,
épségének megõrzése, jobbítása,
fontos kell, hogy legyen! A pásztói
rendelõintézet szemészeti szak-
rendeléseihez fûzõdõ vizsgálatok
jellemzõirõl és a kórházban folyó
szemészeti mûtétek lényegérõl tá-
jékoztatatta lapunkat dr. Bernáth
Éva fõorvosnõ.

– Mely mûtétek tartoznak az
egynapos sebészethez tartozó sze-
mészeti mûtétekhez ?

– Szürkehályog mûtét, szemhéj
ki és befordulása, szemhéj plaszti-
ka, bõrdaganat eltávolításával. Az
egynapos sebészetnek van sza-
bad kapacitása.

– Hogyan alakul mostanság a
szemészeti mûtétekre váró betegek
várólistája?

– A várólista egy, esetleg két hó-
napos, ami bõven az országos át-
lag alatt van. Ebbõl a szempontból
az itt élõk elõnyben vannak, ha-
marabb kerülnek sorra.

– Miért fontos a mûtétek korai
elvégzése? 

– Jobb a beteg látás rehabilitáci-
ója. Az új technikával gyorsabban,
kevesebb komplikációval tudjuk
megoperálni a betegeket. Ami a
mûtétek menetét illeti, a szürkehá-
lyog a szemlencse elszürkülését
jelenti. A szemlencse a legfonto-
sabb törõközege a szemünknek.
A szemlencse elszürkülésével egy-
re kevesebb fény jut el a látóhár-
tyára, a betegek látása napról nap-
ra rosszabb.

A mûtét során elszürkült len-
csét kicseréljük, ennek dioptriáját
a mûtét elõtt ultrahangos mód-
szerrel meghatározzuk. Három
milliméteres seben át pha-

coemusificációs módszerrel a len-
cse elszürkült részét összetörjük,
majd szívással, öblítéssel a szem
belsejébõl eltávolítjuk. Az eredeti
szemlencse tokja a helyén marad,
ebbe a tokba ültetjük be a mûlen-
csét. A seb speciális, mert önzáró,
nem kell varrni. A mûtét utáni
gyógyulás nagyon gyors, a korsze-
rû mûtéti technikának köszönhe-
tõen, egy-egy kivételtõl eltekintve
nincs szövõdmény.

– Mely szemészeti betegségeket
ismerhetõk fel korán?

– Fõként a zöldhályog, a szürke-
hályog , a gyulladások, a kancsal-
ság és a töréshibák. A szemészeti
szûrõvizsgálatokon a látásélesség
romlásának, esetleg a szem belny-
omásának az ellenõrzése történik.

– Milyen a technikai háttér Pász-
tón, a rendelõintézetben és a mû-
tõben?

– Minden felszerelésünk meg-
van, ami ma szükséges egy városi
szakrendelõben. Keratorefrakto-
méter, A-scan ultrahang a lencse
törõerejének meghatározásához.
Réslámpa, applanációs tono-
méter. Mûszeres ellátottságunk át-

lagon felüli. A mûtõbe, arra a nap-
ra, amikor operálunk, speciális
mikrosebészeti felszereléseket
szállítanak. Ezek az eszközök az
operációs mikroszkóp, a
phcoemisiphicátor, a mikrose-
bészeti kézi mûszerek.

– Ön szerint miért jó,  emberi
szempontból, hogy Pásztón végre-
hajthatók ezek a mûtétek ?

– A betegeknek elérhetõbbé vá-
lik és kényelmesebb ezáltal a be-
avatkozás. Helyben,hosszabb
utazás nélkül ellátjuk õket. A be-
teg kivizsgálása, és utókezelése is
helyben történik. A mûtét napján
magas színvonalú hotelszolgálta-
tást is biztosít a kórház.  Fontos-
nak tartom ezeket, a betegek elé-
gedettségének növelése és gyógyí-
tása szempontjából.

Géczi Boglárka
Szemészeti rendelési idõk: 

Hétfõ: 8-14 Dr. Csaba Ágnes
Kedd:  10-14 Dr. Sohler Béla

14-18 Dr. Bernáth Éva
Szerda: 8-14 

(páratlan hét) Dr. Csaba Ágnes
(páros hét) Dr. Tóth Károly

Péntek: 7.30-13.30 Dr. Varga Edit

A pásztói Margit Kórházban öt szemész szakorvos segíti a bete-
gek gyógyulását. Dr. Bernáth Éva szemész fõorvosnõ Hatvanból,
míg dr. Tóth Károly osztályvezetõ fõorvos úr Salgótarjánból ér-
kezik minden hónap utolsó hétfõjén, az egynapos sebészeti ellá-
tásban végrehajtható szemészeti mûtétek elvégzésére.



Elnöki köszöntõvel kezdõdött szeptember 15-
én az Athéné Alkotó Kör (AAK) mûvészeti nap-
ja. Szabó Zoltán, a kör vezetõje az AAK bemuta-
tásával kezdte ünnepi beszédét. 

– Az Athéné Alkotó Kör 2006 februárjában
alakult Pásztón – mondta. – Jelenleg 30 fõs tag-

sággal rendelkezõ közhasznú egyesület. Arra tö-
rekszünk, hogy amennyire az csak lehetséges,
és tõlünk telik, aktívan részt vegyünk Pásztó vá-
ros, a kistérség, továbbá a megyei és Nógrád me-
gyén túli közmûvelõdés életében. Képzõmûvé-
szeink alkotásai és irodalmáraink írásai, önálló
kötetei határainkon túl is számtalan helyen hir-
detik azt az üzenetet, melyet valamennyien itt
hordozunk magunkban – legbelül. Melyet 2008-
ban egy „Athéné Antológiá”-ban, ebben az év-
ben pedig az „Athéné Almanach 2011” címû ki-
adványunkban is hirdetünk olvasóink elõtt.

De vajon mi is késztet arra egy embert, hogy
alkosson; hogy gondolatait, lelkének rezdüléseit
valamilyen formába öntse… Talán a keblében
túlcsorduló szenvedély, talán egy elméjét szétfe-
szítõ gondolat, vagy egy legbelül pislákoló érzés,
mely új utat kutat? Egy nála felettébb állónak
hitt szentséghez könyörgés, imádság, hála? Leg-
féltettebb titkoknak felfedése, egy imádott lény-
hez, mindenséghez fûzõdõ õszinte vallomás?
Dõre fejjel kincset keres, glóriát szeretne, ma-
gaslatokra tör? Esetleg tanítani akar, segédkezet
nyújt, kátyúból kivezetõ módszert megjelöl? Jo-
gokért harcol, falakat rombol, építõ szándék ve-
zérli, tömegek élére áll? Harcra buzdít, fegyvert
és elvet ad a kézbe, hogy bármely téren és fron-
ton szabadságát senki ne adja fel? Meghitt örö-
mökre vágyón emlékeket idéz fel elmúlt idõk-
bõl, gyermekkorból, szerelmekrõl, újra érzi ma-
gán édesanyja óvó és gondoskodó ráncos kezét?
Netán álmait regéli el, melyet frissen alászálló
millió szûziesen fehér hópehelyként a világra
permetez? Vagy egyszerûen csak – játszik; örök-
kön gyermeki lelkével, pajkosan fickándozva, el-
bûvölõen sajátságos képzelt világot varázsol?

Talán gondjai és bánatai közt vergõdve, mázsás
sziklatömbök súlyát görgeti le ezzel bánatos,
csalódott, összetört, haragvó önmagáról? Vagy
mindez – együtt?

Tekintsük hát meg e kiállított alkotásokat, a
lelkek örökkévalóságnak szóló üzenetét, fényét.

Hallgassuk meg, olvassuk el a
tollak hegyére tûzött ezernyi
szívdobbanást. Ne sajnáljuk
rá az idõt! Az úgyis utolér, ker-
gén körbe szalad, majd – ma-
gára hagy.

Alkotó és alkotás. Sorsuk és
lényük összeforr; az utolsó
ecsetvonásig, míg a vége fel-
irat a helyére nem kerül. Ek-
kor szétválnak útjaik. Az alko-

tó elveszhet, hõs lehet, imádat tárgya, üldözött.
Dõzsölhet, éhezhet, heverészhet az élet bárso-
nyán, de meg is halhat. Az alkotás már önálló
életre kelt. Klubokban, termekben, színházak-
ban. Lakásokban, tereken, a szabadban. Szelle-
me száll, és elérhetõ – annak, aki keresi. Azok-
nak, akik ma is – itt is – jelen vannak.

*
A köszöntõ után az alkotókör által meghirde-

tett, Zászlós Zsóka György emlékére alapított
Athéné Irodalmi-díjak átadására került sor. A
szépirodalmi pályázaton elért eredményeket Fa-
ragó Zoltán író barátunk zsûrizte, Zászlós Zsóka
György írót Nógrády Andor tanár úr mutatta be
nekünk. 

A Zászlós Zsóka György emlékére alapított
Athéné Irodalmi Díjat következõ pályázók nyer-
ték el:

Ifjúsági (18 év alatt):
I. Bagó Brendon Mátraszõlõs

II. Filó Mariann Salgótarján
III. Fülöp Dominika Csécse. 

Felnõtt (18 év felett):
I. Volek-Nagy Krisztina Pásztó

II. Szrenka Szilvia Érsekvadkert
III. Alapi Judit Pásztó

Az almanach és a díjazott írások bemutatá-
sához az irodalmi összeállítást Huberné Bog-
nár Edit szerkesztette, melyet alkotókörünk
tagjai adtak elõ. Ezt követõen a képzõmûvé-
szeti bemutatóra került sor, Bottyán Katalin ka-
lauzolásával. Végül minden kedves vendégün-
ket meghívtunk egy szerény vendéglátásra, tár-
salgásra.
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Zsiga Lajos:

kezem között…
föld,
keverve étellel, itallal,
élettel, halállal, verejtékkel,
könnyek sós izével,
- taposlak én…
folyók, tengerek, tavak,
futó zápor, viharos alkonyat
keresztre feszített ártatlan
hajnali harmat
én vagyok a föld,
kit lovak és gépek szántanak
kezem között szétmorzsolva
múló hétköznap, ünnep, nóta,
gyász, harangszó,
lobog a fekete lobogó
föld,
esõ, sár- magnyelõ
muszáj születni tovább - tovább
nem állít meg a teremtõ
keresni a pillanat néma fészkét
hallgatni a dobbanást
mi megzavarta
a világ néma csendjét
itt dobog bennem, benned
az õsrobbanás,
egy felkiáltó jellel
méltók vagyunk-e vagy méltatlanok
születni és halni,
földbe szállni
itthagyva testünk a földnek
míg lelkünk útra kel
nem számolva a percet az órát
csontketrecébõl szabadulva
hazatér a lélek,
legyõzve a végtelent

TISZTELT BÉRFŐZETŐK!

AZ ÚJ RÉZKAAZ ÚJ RÉZKA TLAN KFTTLAN KFT..
Várja azok jelentkezését, akik igénybe szeretnék

venni a szeszfõzde szolgáltatásait!
Pásztó, Városerdõ 2. szám

Telefon: 
06-20-544-4799; 06-20-421-5014

Művészeti nap díjátadással

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!

MEGHÍVÓ
A Pásztói Múzeum szeretettel

meghívja Önt és kedves családját 
2011. október 19-én 14.30 órára 

Váradi Károly, hatvani fotómûvész
Marokkó varázslatos színei címû

kiállítás megnyitójára.
Köszöntõt mond: dr. Hír János, 
a Pásztói Múzeum igazgatója

A kiállítást megnyitja: 
Faragó Zoltán író, újságíró

A tárlat 2011. november 25-ig látogatható.



Régi vágya teljesült az idén a pásztói lakos-
ságnak és a tulajdonosnak, Pásztó Város Ön-
kormányzatának: a 2006-tól tervezett város
rehabilitációs pályázat 2011-ben végre meg-
valósult. Ennek részeként megújult a pásztói
piac is: csaknem focipályányira, 4627 négy-
zetméterre bõvült a területe, új térburkolatot
kapott szinte az egész piac, megoldódott a
gépjármûvek elhelyezése is, 32 új parkoló
hely kialakításával.

A kulturált elárusítóhelyek és épületek 288
négyzetméteren várják a kiskereskedõket.
Teljesen új a vizesblokk, a gondnoki iroda,
emellett gombavizsgáló is szolgálja a piacra
látogatók kényelmét, tájékozódását, bizton-
ságát.

Felépült egy nyolc üzletet magában fogla-
ló, 401,5 négyzetméteres csarnok. A régi fe-
dett csarnokot is sikerült felújítani a városre-
habilitáció során.

A piac nyitva vasárnap kivételével 6.00-tól
14.00 óráig tart nyitva, minden nap. Nagy pi-
ac szerdán és szombaton van.

Szervezés alatt áll, hogy keddenként bol-
hapiaci nap legyen Pásztón. Az új csarnok-
ban egy pásztói vállalkozó kifõzdét fog nyit-
ni, ahol olcsó egytálételek kínálatával próbál-
ja majd kiszolgálni az érdeklõdõket.

Azt is tervezzük, hogy nyitunk egy ma-
gyar termékeket forgalmazó ABC-t: nagyon
szeretnénk megszervezni, hogy a kistérség-
bõl az õstermelõk itt árulják portékáikat!

Olyan italbolt nyitását is tervezzük, ahol a
helyi termelõi borok, házi pálinkák, magyar
fõzött sör kínálatával erõsítsük a magyar ter-

mékek jó hírét. Bízunk benne, hogy minden-
ki megtalálja majd a megújult piacon az igé-
nyeinek megfelelõ tartalmas idõtöltést.

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft., mint üzemeltetõ nevében:

Robotka Róbert
ügyvezetõ igazgató

GGAAZZDDAASSÁÁGG 152011. szeptember

Őshonos gyümölcsöskert 
A Nyikom Hegyisport- és Természetvédõ Klub a

Nyikom-hegy alatti siklórepülõs leszállóban, egy
hektárnyi körbekerített területen fajmegõrzés céljá-
ból a Mátra és Cserhát tájain élõ régi õshonos gyü-
mölcsfákból gyûjteményes kertet alakít ki. Szeret-
nénk megkérni a Pásztón és a kistérségben élõ,
kertészkedéssel foglalkozó embereket: segítsék ku-
tatómunkánkat azzal, hogy megírják nekünk, van-
e kertjükben olyan régi gyümölcsfa, amirõl sarjat,
vagy oltóvesszõt tudnának biztosítani.  

Sajnos rohanó világunkban nem értékeljük
eléggé a régi gyümölcsfajtáinkat. Sokkal többet
vásárolunk a boltokban kapható szép küllemû,
de íztelen és vegyszerezett, külföldrõl behozott
termékekbõl. Még megbecsülni sem lehet, hány
gyümölcsfajta pusztult ki az elmúlt évtizedek-
ben a szokások változása miatt! A Mátra és a
Cserhát tájain õseink a fajták szelektálásánál a
termésbiztonságot tekintették a legfontosabb-
nak, ezért volt régen annyi bõ termést hozó cse-
resznye-, alma-, körte- és szilvafajtánk, amelyek
mára eltûntek a gyümölcsösökbõl és csak szüle-
ink, nagyszüleink emlékeznek rájuk. Mivel ezek
a fák az évszázadok során hozzászoktak a hegy-
vidéki klímához és talajhoz, nagyon ellenállóak
lettek, vegyszerezést sem igényelnek. Egykor
minden községnek megvoltak az egyedi, fajtái,
és megvannak még most is, csak fogyóban. Sze-
retnénk a Nyikom-hegy alatt kialakított zárt gyü-
mölcsösben ezeket a fajtákat összegyûjteni,
rendszerezni és a továbbszaporítást szolgáló
gyümölcsfák állományát felnevelni. 

Ehhez a szép feladathoz szeretnék segítséget
kérni!

Sándor István

Megújult a pásztói piac!

Számok tükrében: 
gazdasági visszaesés Nógrádban

Nemzetgazdasági szin-
ten az adó- és járulékbe-
vételek 4,8 százaléka ke-
letkezett az észak-ma-
gyarországi régióban. Eb-
bõl a 4,8 százalékból
Nógrád megye 12,2 szá-
zalékkal részesedett. A
megyében januártól au-
gusztusig 4 milliárd 794
millió forint személyi jö-
vedelemadót fizettek be,
ami 17,9 százalékkal ke-
vesebb az elmúlt év ha-
sonló idõszakához ké-
pest. A megye áfa bevéte-
le 7 milliárd 82 millió fo-
rint volt, a kiutalás pedig
3 milliárd 670 millió.

A megye gazdasági tel-
jesítményérõl Nagyfalusi
Sándor elmondta: a kivi-
tel tekintetben ez év elsõ
negyedévében még 12
százalékkal nõtt, ugyan-

akkor a második negyed-
évben 7 százalékkal csök-
kent. Nógrád megyében
több mint hatezer áfa-
körbe tartozó vállalkozás
mûködik. Ezek elsõ félév-
ben 158,6 milliárd forin-
tot fizettek be az állam-
kasszába, ami 3,3 száza-
lékkal több, mint az el-
múlt év azonos idõszaká-
ban.

Az értékesítés tekinte-
tében elmondható, hogy
a pásztói kistérség – Nóg-
rád megye hat kistérsége
közül csak a szécsényit
megelõzve – az ötödik
helyen áll, 10 milliárd fo-
rint körüli forgalommal.
Ez az elsõ félévben cse-
kély emelkedést mutat az
elmúlt évhez képest. A
beszerzések összes érté-
ke szintén 10 milliárd kö-

rül alakult, az értékesítés-
tõl csekély mértékben
maradt el. Megyei szinten
kedvezõ, hogy csaknem
félmilliárd forinttal nõtt
az elsõ hat hónapban a
beruházási érték, ennek
95 százaléka tárgyi esz-
köz volt.

Simó Attila, a NAV me-
gyei adóigazgatóságának
felszámolási és végrehaj-
tási igazgatóhelyettese
szakterületérõl elmondta:
augusztus végén 23 ezer
927 hátralékos adózó sze-
repelt a nyilvántartások-
ban, õk több mint 4,6
milliárd forinttal tartoz-
tak. Négyezer társas vál-
lalkozás 2,5 milliárd,
húszezer magánvállalko-
zás pedig 2,1 milliárd tar-
tozást halmozott fel.

Az adóhatóság, élve a
végrehajtás eszközeivel,
az év elsõ nyolc hónapjá-
ban 2,6 milliárd forintot
szedett be. Ugyanakkor
jelentõs a be nem hajtha-
tó hátralékok összege: a
csõd- és felszámolási eljá-
rásokban 7,9 milliárd fo-
rint a követelés.

Nógrád megye exportértékesítése az elsõ félévben
62,3 milliárd forint volt, a több mint hatezer adó-
alany pedig 158,6 milliárd forint áfát fizetett be, 3,3
százalékkal többet, mint egy éve korábban – mond-
ta Nagyfalusi Sándor, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) Nógrád Megyei Adóigazgatóságának vezetõ-
je szokásos negyedéves, szeptember végi sajtótájé-
koztatóján.
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„Fut a Dózsa” Pásztón 
Idén is legalább háromszáz

diák vett részt a Herkules DSE
által rendezett, évtizedes ha-
gyományra visszatekintõ „Fut
a Dózsa” iskolai utcai futóver-
senyen. Szeptember közepén
Szabó Zsolt, Sípos Péter, Holló
Imréné testnevelõ tanárok fõ
szervezése mellett lebonyolí-
tott tömegsportviadalon nem
csak az általános iskolások, ha-
nem az óvodások, az intéz-
mény korábbi tanulói és a szü-
lõk is nekivághattak a város
északi részében kijelölt, a futó-
rendezvény kezdeti éveitõl már
rövidebb, aszfaltburkolaton vé-
gigvezetett versenytávoknak. 

Sokan bánhatják, hogy nem
tisztelték meg jelenlétükkel a
verseny végét záró eredmény-
hirdetést, ugyanis nagyon he-
lyesen a korosztályos éremdí-
jazást követõ tárgyjutalmak
tombolasorsolásán már csak az
kaphatta meg a különdíjakat,
aki a helyszínen még jelen volt.
Így történhetett meg hogy Her-
kules DSE által felajánlott fõdí-
jat, egy spéci sportkerékpárt,
féltucat eredménytelen névki-
sorsolást követõen Virág Mar-
tin tanuló nyerte. 

A futórendezvényre egyéb-
ként a legnépesebb indulólét-
számot a 3/b illetve a 7/a osz-
tályos tanulók adták. 

A „Fut a Dózsa” korosztá-

lyos végeredménye: (A távok
1-3 km között váltakoztak)

Óvodások. Fiúk: 1. Varga Ba-
lázs, 2. Kanyó Gergõ, 3. Németh
Pál Barnabás. Lányok: 1.
Sántha Dorina, 2. Sulyok Barba-
ra Vivien, 3. Brezóczki Szabina .

2003 és utána születettek
Fiúk: 1. Oláh Dominik 2/a
osztály, 2. Franka Edvárd 2/a
3., Kaszala Valter 2/o. (Tar).
Lányok: 1. Mezõvári Virág
1./b., 2. Maksó Lili 1/b, 3. Joó
Fanni 3/a.

2001/2002 születettek Fiúk:
1. Nyíri Ferenc 5/b, 2. Nagy Ad-
rián 4/b, 3. Sulyok B. Valentin
5/a. Lányok: 1. Szarvas Bian-
ka 4/b, 2. Franka Ramóna 4/a,
3. Tóth Réka 3/b. 

1999/2000 szül. Fiúk: 1. Né-
meth Viktor 7/b, 2. Németh
Bence 5/a, 3. Tóth Valter 5/a.
Lányok: 1. Balya Boglárka 7/a,
2. Bartus P. Csenge 5/b, 3.
Czikora Andrea 6/a. 

1997/98 születettek. Fiúk. 1.
Tóth Zoltán 7/a, 2. Pádár Ger-
gely 7/b, 3. Tóth Gergõ 7/a.  Lá-
nyok: 1. György Erika 8/a, 2.
Csonka Rebeka 7/a, 3. Csonka
Dorina 7/a.

Felnõttek (1996-tól idõseb-
bek) Férfiak: 1. Bognár Attila, 2.
Bódi Ádám, 3. Varga Krisztián.
Nõk: 1. Varga Andrásné, 2. Sza-
bó Zsoltné, 3. Bognár Beáta.

Cz.Z.j.

Atlétika: páros siker
Szeptember elsõ hét végéjén a

fõváros utcáin több mint tízezer
résztvevõvel lebonyolított nem-
zetközi Nike félmaraton futóver-
senyen négy pásztói egyéni ver-
senyzõ és egy nõi páros is rajt-
hoz állt. A nõi csapatok páros
versenyében – 505 csapat közül
– a pásztói Galamb utcai szom-
szédok, Vincze Barbara és Tóth
Andrea Kincsõ alkotta csapat a
kiváló, hetedik helyen (1 óra 44

perc 58 másodperc alatt) érke-
zett célba.

Egyéniben legelõkelõbb he-
lyen, abszolút 2519. befutóként
Patriskov Gábor futott át a célka-
pun, teljesítménye saját életkori
kategóriájában a 299. helyezést
jelentette számára. Idõeredmé-
nye: 2 óra 1 perc 51 másodperc
volt. A hasznosi dr. Kanyó Ro-
land (abszolút 2937.) mellett
korosztályában az 556. helyen

óra 7 perc 16 másodperc
alatt érkezett célba. 

Nõknél Reviczki Enikõ
(2.05.07 óra) az 562., kor-
osztályában a 129., míg
Scheili Eszter (2.13.12
óra) a 865., korosztályá-
ban a 84. helyezést sze-
rezte. A legjobb kistérségi
egyéni helyezést egyéb-
ként  a mátraszõlõsi He-
gedûs Péter érte el, aki ab-
szolútban az 1468., kor-
osztályában pedig az elõ-
kelõ 107. helyen érkezett
célba. Idõeredménye
1.51.03 óra

Zentai

Sikeres túrák a Mátrában
A Pásztói Szabadidõ SE ter-

mészetjáró szakosztálya július-
ban igen nagy hõségben két or-
szágos gyalogos teljesítménytú-
ráját egy napon rendezte meg a
Mátrában. 

A Mátra 60 illetve 40 km-es je-
lentõs szintkülönbséget is tartal-
mazott túrát Pásztóról a Tittel
Pál kollégiumból öntevékeny
rajtidõvel indították útjára, majd
a Szabó Lajos erdõmérnök által
néhány éve életre keltett Muzsi-
kál az erdõ kulturális program-
sorozathoz kapcsolódva a
mátrakeresztesi Zöld Sas büfé
adott helyt a nem várt létszámot
is magával hozott  25, illetve 12
kilométeres teljesítménytúra tá-
voknak. A két rendezvény túra
távjait szintidõn belül teljesítõk
az elismerõ oklevél mellett em-
lékjelvényt kaptak, de a rendez-
vény beszámított a 2011. évi
Mátra, illetve a Pásztó túrázója
címért kiírt jelvényszerzõ moz-
galomba is. 

A Parádi László és Babus And-
rea fõszervezõk irányítása mel-
lett lebonyolított sikeres szabad-
idõs rendezvényre az ország
minden tájékáról közel négy-
száz, közte Csécse, Bátonyte-
renye, Balassagyarmat, Hasznos,

Héhalom, Jobbágyi, Karancsalja,
Nõtincs, Salgótarján, Szarvas-
gede és Szurdokpüspöki. Telepü-
lésekrõl érkeztek túrázók 

A leghosszabb 60 km-es távon
férfiaknál (8:38 óra) Sápi Endre
Petõfibánya, illetve Nosza Gábor
Ecséd (8:38 óra), nõknél Szabó
Judit Püspökladány (9:33 óra),
míg a nógrádiak közül Kurunczi
Nándor Szarvasgede (10:53),
Rozgonyi Zsuzsanna Salgótarján
(12:50) volt a leggyorsabb túrázó. 

A 40 km-es távon Szilágyi An-
na Budapest (5:37), Keresztesi
Koppány Gyöngyös (4:25), a
nógrádiak közül pedig a pásztói
Reviczki Enikõ (6:35) és Pintér
Norbert Jobbágyi (5:38) ért leg-
rövidebb idõn belül a pásztói
célba.

A Muzsikál az erdõ 25 km-es
távján a fõvárosi Kertész Dóra
(3:08), illetve Czímer Z. József
Pásztó (2:03) volt a leggyorsabb
túrázó. Hölgyeknél a pásztói Ko-
vács Barbara (5:18) érte el a leg-
jobb idõeredményt, míg a legrö-
videbb távon – 12 km – Pisák Ma-
rianna, Pisák Sándorné volt a
leggyorsabb pásztói teljesítõ. A si-
keres túrázók névsora megtekint-
hetõ a www. Muzsla.hu lapon.

Z. J.

Vincze Barbara-Tóth Andrea


