
– Pásztó város önkormányzatá-
nak képviselõ-testületétõl öt éves
megbízást kaptam az intézmény
irányítására – kezdte beszámoló-
ját, dr. Boczek Tibor, a pásztói
Margit Kórház igazgató fõorvosa.
– Egy csõdközeli intézmény irá-
nyítását kaptam feladatul. Szisz-
tematikusan építkezõ munkának
köszönhetõen, közösen sikerült
a kórházat stabilizálni. A követ-
kezõ igazgatói ciklus „kapujá-
ban” elmélkedtem a régi és a mai
körülményeken. Rengeteg párhu-
zamosságot véltem felfedezni.
Akkor is az egészségügyi struk-
túra átalakítása volt napirenden.
Most, ismételten az egészségügyi
kormányzat fõ tervei közt szerepel az egész-
ségügyi intézmények átszervezése és mûködé-
sük esetleges megváltoztatása. A Semmelweis-
terv részletesen taglalja az egészségügyi struk-
túra átalakítását. Azt, hogyan lehetne hatéko-
nyan mûködtethetõ egészségügyi rendszert
létrehozni.

– Mi tudható a közeljövõben
bekövetkezõ intézmény államosí-
tásról?

– A szeptember végi – nem in-
formális – hírek szerint arra lehet
számítani, hogy másfél millió la-
kost magába foglaló egészségügyi
régiókat hoznak létre. Lesz ben-
nük egy vezérintézmény, például
egy klinika vagy egy sok szakma-
iságot magába foglaló intézmény.
Ehhez rendezõdnek a kis szatellit
intézmények, kórházak. A töm-
bösödés megvalósulásáról még
nincs konkrét információ. Remé-
nyeink szerint budapesti centrális
régióhoz való tartozás lesz.

Bízom abban, hogy az új rend-
szerben is megtalálja kórházunk a megfelelõ
szerepét – a jövõt! Abban bízom, hogy egyik te-
rületen sem történik leépítés. Az egészségügyi
kormányzat döntésében bízva remélem, hogy
egy stabil, jól mûködõ intézményt, a jelenlegi
pozíciójában tart majd.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Emlékezés 
a forradalom hőseire
Az 1956-os forradalom és sza-

badságharc évfordulóján, október
23-án ez évben is megemlékezést
tartott Pásztó önkormányzata az
emlékmû elõtt. A harangszó és a
Himnusz hangjai után Sisák Imre,
a város polgármestere mondott be-
szédet: elõször párhuzamot vont a
magyar történelem két nagyszerû
és világhírû eseménye között, hi-
szen a nándorfehérvári diadal 555.,
a forradalom és szabadságharc 55.
évfordulóját ünnepeltük az idén.

– Egyik legnagyobb hadvezé-
rünk, Hunyadi János 1456-ban,
555 évvel ezelõtt aratta a nándor-
fehérvári diadalt II. Mehemed tö-
rök szultán sokszoros túlerõben
lévõ serege felett. A magyar nép 55
éve juttatta kifejezésre szabadság
és demokrácia iránti vágyát, az
1956-os forradalom és szabadság-
harc eseményei alatt.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Lángolj és világíts! – Rajeczky Benjamin születésnapján

Szentbeszédében Dékány Ár-
pád Sixtus fõapát emlékezett
Rajeczky Benjaminra. Azzal

kezdte: tehetséges ember volt,
tehetségét Isten ajándékának
fogta fel és szolgálatként kama-

toztatta – nem az önmaga, ha-
nem mások boldogítására.

– Nem a haszonelvûség volt a
fontos számára – figyelmezte-
tett korunk egyik fõ gondjára –,
hanem tanítványait, nemzetün-
ket, egyházunkat gazdagította
élete minden napján. Béni bácsi
– ahogyan tanítványai nevezték
– alázattal és kötelességtudattal,

életörömmel és szeretettel dol-
gozott. Szûkebb hazájához hû
maradt, munkája során a má-
sok lelkét bontakoztatta ki a ze-
ne által. Az én szót következete-
sen kerülte, ha munkáról volt
szó, az általa szolgált ügyet
mindig elõtérbe helyezte –
mondta a fõapát. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Rajeczky Benjamin születésének 110. évfordulójára emléknapot
rendezett Pásztó önkormányzata. Az emlékezés szentmisével
kezdõdött, amelyet a Szent Lõrinc plébániatemplomban Dékány
Árpád Sixtus zirci fõapát, Ullmann Péter gödöllõi premontrei
perjel, Kecskés Attila pásztói plébános és Hulitka Róbert káplán
koncelebrált.

Margit Kórház: tervek és eredmények

Dr. Boczek Tibor



(Folytatás az 1. oldalról.)
Hunyadi gyõztes csatája az otto-
mán birodalom terjeszkedését
70 évre megállította. 1956-ban a
magyar nép csak 12 napig tartot-
ta életben a szabadság gyertya-
lángját.

Ezután felelevenítette, hogy a
két esemény között más kapocs
is található: Hunyadi János fõ se-
gítõje egy ferences szerzetes,
Kapisztrán Szent János volt, aki,
bár az itáliai Capestranóból szár-
mazott, Magyarország történel-
mének egyik jeles alakja lett. Az
1724-ben szentté avatott szerze-
tes emléknapja halálának évfor-
dulója, október 23-a.

Ezután Sisák Imre szemel-
vényszerûen felelevenítette a for-
radalom és szabadságharc egyes
eseményeit – amint mondta, tel-
jes áttekintést úgysem lehet adni
róla. Elõször elmondta, hogy
Magyarország szovjet megszál-
lásának évfordulója, április 4-e
munkaszüneti nap és ünnep
volt négy évtizeden keresztül, de
ezen a napon utasították ki az
országból Angelo Rotta pápai
nunciust is. Az új, kommunista
hatalom a római katolikus egy-
ház és hívei ellen fordult és be-
börtönözték Grõsz József kalo-
csai érseket. A demokrácia, a
vallás és az emberi értékek vé-
delméért síkra szálló fõpapokat
a rendszer próbálta félreállítani. 

– A Magyar Kommunista Párt
(MKP) vezetésével megalakult
Baloldali Blokk nem tétlenkedett
a demokrácia minden eszközzel
történõ szétverése terén. Ennek
egyik legfontosabb lépése az
1947. augusztus 31-én megtar-
tott elõrehozott választás volt,
amelyet manapság már csak
kékcédulás választásnak neve-
zünk. Az úgynevezett kék cédu-
lákkal azok szavazhattak, akik a
parlamenti választás napján
nem tartózkodtak a lakóhely-
ükön. Az MKP a Belügyminisz-
térium hathatós segítségével
több ezer hamis névjegyzékki-

vonatot nyomtatott állami pén-
zen, amely lehetõvé tette az
MKP 12 ezer 260 aktivistájának,
hogy 208 ezer hamis szavazatot
adhasson le a kommunista párt-
ra. A totális diktatúra kiépítésé-
nek fontos lépése volt az MKP és
az SZDP 1948. június 12-i egye-
sülése, egyben a Magyar Dolgo-
zók Pártjának megalakítása –
mondta Sisák Imre. 

Ezt az évet szokás a fordulat
éveként emlegetni. Karácsony
másnapján letartóztatták Mind-
szenti József bíborost is és foly-
tatódtak az egyház elleni táma-
dások. Kimondhatjuk, a magyar
emberek személyes szabadságát
korlátozták ebben az idõszak-
ban, hiszen bírói végzés nélkül
tartóztattak le embereket, a vidé-
ki lakosságot beszolgáltatások
terhelték, a sajtónak pedig egyet-
len feladata maradt, az államha-
talom dicsõítése.

Fordulatot hozott viszont
Sztálin halála 1953-ban, Moszk-
va nyomására Rákosi Mátyás-
nak át kellett adnia a hatalmat
Nagy Imrének. Ez azonnal eny-
hülést hozott, Grõsz Józsefet
szabadon bocsátották, Mind-
szenti bíboros úr pedig házi õri-
zetbe került.

A látszatintézkedések azon-
ban nem nyugtatták meg a ma-
gyar közvéleményt, 1956-ban
Rajk László rehabilitációja meg-
indította a forradalmat. Fegyve-
res harccá akkor szélesedett,
amikor Piros László belügymi-

niszter október 25-én a békés
tüntetõk közé lövetett.

– Ma már történelmi távlatból
látjuk ezt az idõszakot – mondta
Sisák Imre. – Azt is kijelenthet-
jük, hogy a magyar forradalom
és szabadságharc már a kitöré-
sekor halálra volt ítélve.

A Nyugatot a saját ügyei kötöt-
ték le, mit sem törõdött azzal,
hogy Magyarország évszázad-
okon át a kereszténység védõbás-
tyája volt. Nem volt elég a triano-
ni diktátum és a második világhá-
borút lezáró párizsi béke égbe ki-
áltó igazságtalansága sem. Ma-
gyarországot most is cserben-
hagyták, mert az volt a fonto-
sabb, hogy kié legyen Szuez.

A polgármester ezután el-
mondta, hogy a római katolikus
egyház a forradalom napjai alatt
megfogalmazott egy 14 pontból
álló nyilatkozatot, ami ma is idõ-
szerû. Legfontosabb részei kö-
zött említette, hogy szükség van
a keresztény lelkiség újjáformá-
lására, a Krisztus Titokzatos tes-
térõl szóló tanítás alapján a kö-
zösségi feladatok, kötelességek
felé kell fordítani minden hívõ fi-
gyelmét, erejét és tevékenységét.
Erõsíteni kell azokat a szociális
intézményeket és rendelkezése-
ket, melyek valóban a nép jólétét
szolgálják. A társadalom alapsejt-
je a család. Ezt kell mindenkép-
pen erõsíteni. A munkást megil-
leti a munkás és családja fenntar-
tásához elégséges munkabér.
Komolyan tudatosítani kell min-

den keresztény emberben a gaz-
dasági erkölcs követelményeit
azon elv alapján, hogy a gazda-
gok feleslege a szegények jogos
tulajdona. Az ifjúság valláserköl-
csi nevelésével kapcsolatban fon-
tos a hitoktatás általános, korsze-
rû és akadálytalan bevezetése.

Sisák Imre szólt arról is, hogy
sokak szerint 1989-ben nem kö-
vetkezett be az igazi rendszervál-
tás, csak egy állomásnak tekintik
az akkori események sorozatát.
A demokrácia, a megbékélés, az
összefogás még várat magára,
mert napjainkban mindent az
anyagiak határoznak meg. A gaz-
dasági gondok megoldására is
csak az jelenthet megoldást, ha a
társadalmak ki tudnak szabadul-
ni abból a posványból, amibe zu-
hantak az elmúlt években.

– Tisztelegjünk hát fõhajtással
1956. pásztói hõsei, Alapi Lász-
ló, Geczkó István, Kis Antal, Ke-
lemen Károly, Tóth Miklós és va-
lamennyi társuk elõtt, akik lehe-
tõvé tették, hogy ma szabadon
emlékezzünk az 55 évvel ezelõtt
történt eseményekre.

Végül a polgármester úr Mind-
szenti bíboros egy gondolatát
idézte: „Ha tehetném, a fõváros-
ban és az országban küszöbrõl
küszöbre járnék, és úgy kérnék
minden családot: engesztelõ lé-
lekkel, Magyarországért, eresz-
kedjetek térdre.”

A megemlékezés a Rajeczky
Benjamin Zeneiskola növendé-
keinek és tanárainak mûsorszá-
maival, valamint az Athéné Alko-
tókör tagjainak szavalataival
folytatódott, majd a koszorúzás
következett. A pásztói önkor-
mányzat, a franciaországi Ruffec
testvérvárosból érkezett vendé-
gek, a pásztói intézmények, a
pártok és a civil szervezetek
képviselõi helyezték el a meg-
emlékezés virágait.

Az október 23-i megemléke-
zést fáklyás felvonulás zárta.

Faragó Z.
Fotók: Tóth József
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– Egyszerû, bátor, találékony, Is-

tent szeretõ ember volt!
Ezután köszönetet mondott

Pásztó önkormányzatának és
Sisák Imre polgármesternek, hogy
a város õrzi Rajeczky Benjamin
emlékét, végül reményét fejezte ki,
hogy egyszer még eljön az az idõ,
amikor újra ciszterciek miséznek
Pásztón.

A szertartás után koszorúzás
következett Rajeczky Benjamin
nyughelyénél és lakóházánál,
majd a Teleki László Városi Könyv-
tárban folytatódott a megemléke-
zés, a zenetudósról szóló elõadá-
sok sorozatával. Az érdeklõdõk
alig fértek el az intézmény nagy-
termében.

A jelenlévõket elõször Sisák Im-
re polgármester köszöntötte. Rövi-
den szólt a ciszterci rend történeté-
rõl, 1190-es pásztói letelepedésérõl,
arról, hogy a török idõkben elmen-
tek innen a rend tagjai, de a vész el-
múltával visszatértek.

– Rajeczky Benjamin közöttünk
élt, Isten alázatos szolgájaként –
mondta a polgármester. – Tudós
ember volt, igazi polihisztor. Az,
hogy mit is jelentett igazán
Rajeczky Benjamin az itt élõ em-
berek számára, talán leghiteleseb-
ben Gaál István, a  pásztói „varázs-
völgy” egyik lakója a képírás kiváló
alakja fogalmazta meg. „A  pásztói
Szent Lõrinc templom nekünk kö-
telezõ látogatottságú hely volt. A
priort Rajeczky Benjaminnak hív-
ták. Meghatározó szerepet játszott
az életemben… Rajeczky Benja-
min, nekem Béni bácsi, legalább
tíz nyelven beszélt, héberül,  ógö-
rögül, újgörögül és sorolhatnám to-
vább. Végigjárta a papi iskolákat,
egy évig azt hiszem, tartózkodott
Rómában is, ösztöndíjjal Inns-
bruckban végezte a  teológiát. Ami-
kor én nyolcesztendõs voltam, ak-
kor õ volt negyven. Nevezetes em-
ber hírében állt, hisz’ Kodály osztá-
lyában végezte a zeneszerzés sza-
kot. Polihisztor volt, több könyvtár-
ral a fejében. A polihisztoroktól vi-
szont az különböztette meg, hogy
– képletesen szólva – neki tüzelõ

csillag volt a szíve  helyén. Nem
planéta – csillag. Olyan derû volt
benne, olyan szeretet a világ felé,
amelynek mindenki a bûvkörébe
került, mindenki megérezte ezt a
kisugárzást.”

A pásztói emberek ismerik a
ciszterciek jelmondatát, amely így
hangzik: „Ardere et
lucere”, vagyis „Lán-
golj és világíts!” A mi
Béni bácsink Isten lán-
goló csillaga Pásztó és
a zenetudományok
egén.

Adósságot is törlesz-
tünk most születésére
emlékezve, a Jóistentõl
pedig azt kérjük: érjük
meg, hogy a ciszterek
újra szentmisét mutassanak be a
pásztói templomban!

Ezután Tallián Tibor, a Magyar
Tudományos Akadémia (MTA)
Zenetudományi Intézetének igaz-
gatója köszöntötte a jelenlévõket.
Ismertette az intézmény történetét
és jelenét, elmondta, hogy
Rajeczky Benjamin innen ment
nyugdíjba 1970-ben, de ez után is
dolgozott.

– Sok mindenen ment keresztül,
de sosem érezte vagy éreztette a ke-
serûségét – mondta.

Utána Ullmann Péter gödöllõi
premontrei perjel emlékezett
Rajeczky Benjaminra – mint egy-
kori munkatársa, személyes isme-
rõse és nagyatyai barátja.

– Életem nagy ajándéka az a
néhány év, amit együtt tölthet-
tünk – mondta. – Egyszerû és
szerény ember volt, aki nyolcvan
évesen még síelni tanította a
pásztói káplánt. Innsbrucki évei
alatt ugyanis jól megtanul síelni.
Nem lehet a külsejét úgy leírni,
hogy belsõ értékeit ne tekintsük!
Belsõ békéjét annak köszönhet-
te, hogy engedelmes tudott lenni.
Innsbruckban még két év volt
hátra akkoriban újdonságnak
számító zenetörténeti tanulmá-
nyaiból, amikor a rend hazahív-
ta. Egyszer megkérdeztem, hogy
ez hogyan érintette. A rá jellemzõ
módon így felelt: „Uramfia! Barát

voltam.” Azaz engedelmeskednie
kellett.

Sok más társával együtt szerze-
tesi életet élt a feloszlatás után is,
igaz, közös fedél nélkül.

Idõs korára megromlott a hallá-
sa, de ezt is fegyelmezetten és nyu-
godtan vette tudomásul.

Déri Balázs, a Ma-
gyar Egyházzene fõ-
szerkesztõje „Egyete-
messég és a magyar-
ság, Rajeczky
Benjamin, a gregorián
kutatója” címmel tar-
tott elõadást. Amint
mondta, aprólékos és
szorgalmas munkát
végzett és a nemzetkö-
zi áramlatokkal is kap-

csolatot tartott. Déri Balázs a „paló-
cok papjának” nevezte Béni bácsit.

Ezután a magyar gregoriánról
beszélt, ami a Szent István-i idõktõl
Pázmány Péter koráig meghatáro-
zó volt Európában. Kutatása nagy
részt Rajeczky Benjamin és a hoz-
zá köthetõ iskola érdeme.

Végül egy személyes emlékét is
elmondta – ami alapján Rajeczky
Benjamin akár a boldogok sorába
is kerülhetne!

A következõ elõadást Tari Lujza
népzenekutató tartotta, „Rajeczky
Benjamin és a népzenetudomány”
címmel. Beszélt a zenetudós szer-
zetes pap gyermekkoráról is.

– Ezermester édesapja kicsi cim-
balmot készített számára – mond-
ta. – Az innsbrucki évek után, az
1930-as évek elején felismerte a
népzenegyûjtés fontosságát, be-
kapcsolódott a gregorián kutatásá-
ba is. Igényességét és elõrelátását
jelzi, hogy – középiskolai zeneta-
nárként – õ használt elõször erede-
ti népzenei lemezfelvételeket tan-
órán. Ezt tanítványai kitörõ lelkese-
déssel fogadták.

Elmondta, hogy a késõbbiekben
Zemplében, Hevesben, Nógrád-
ban, az Alföldön és a felvidéki
Zoboralján végzett népzenei gyûj-
téseket. Pásztón 1948-ban írta le a
helyi betlehemest.

– Munkássága örök példa mind-
annyiunk számára – mondta végül.

Ezután Szabó Dénes az Egri
Ciszterci Gimnázium munkatársa
tartott eladást az intézmény zenei
életének történetrõl tartott elõ-
adást. Kitérve a Rajeczky család
történetére is, bemutatva a
Trencsén megyei eredetû család
nemesi címerét is. Elmondta, hogy
a nagy múltú – 1687-ben alapított –
középiskolában mikor és hogyan,
milyen feltételek mellett zajlott az
ének- és a zeneoktatás, majd
Rajeczky Benjamin tanulmányai-
ról emlékezett meg.

Küllõs Imola folklorista
„Rajeczky Benjamin és a folklórtu-
domány” címmel a népzenekutató
Rajeczky Benjaminról tartott elõ-
adást. A legnehezebb idõkrõl, az
1950-es évekrõl elmondta, hogy a
tudós pap egy ideig ingyen dolgo-
zott a Néprajzi Múzeum népzenei
osztályán, végül Balassa Iván igaz-
gatósága idején kerülhetett státusz-
ba. Igazi érdekességként említette,
hogy amikor az 1950-es években
nem lehetett tût kapni a régi népze-
nei felvételek lehallgatásához,
Rajeczky Benjamin – pásztói – ga-
lagonyatövissel pótolta a hiányzó
mûszaki eszközt, ami csodálatos
módon mûködõképesnek bizo-
nyult.

– Népszerûsítõ feladatokat is el-
látott, a „Röpülj páva” zsûrijének
elnökeként is tevékenykedett -
mondta Küllõs Imola. - Páratlan ze-
nei memóriája volt, évtizedekkel
késõbb is felismerte azok hangját,
akiktõl népdalt gyûjtött. Ingázott
Budapest és Pásztó között, életé-
nek utolsó évtizedében pedig már
apránként kezdték elismerni euró-
pai hírû mûködését is.

Végül azt kívánta, hogy Ra-
jeczky Benjamin emlékét ne csak
ápolják a helyiek, hanem áldott is
legyen a pásztóiak épülésére.

A gazdag programot a pásztói
Rajeczky Benjamin Zeneiskola ta-
nárainak és növendékeinek fellépé-
se, illetve a Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Egyetem hallgatóinak nép-
zenei mûsora színesítette. Levetí-
tették Gaál István Rajeczky
Benjaminról szóló portréfilmjét is.

Faragó Z.
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Lángolj és világíts! – Rajeczky Benjamin születésnapján



Sisák Imre polgármester válaszá-
ban kifejtette: a kft. vezetésében tör-
tént változás az utóbbi idõben, de
ez ügyben nem keresték meg az
önkormányzatot. A cég eddig 150
embernek adott munkát, mûködé-
se alatt több nehézséggel sikeresen
megküzdött. Ha ezek nem lettek
volna eredményesek, sokan elvesz-
tették volna munkahelyüket.

– Bízom abban, hogy a kft. új ve-
zetésének is érdeke, hogy a 150 dol-
gozó munkahelyét megtartsa –
mondta Sisák Imre, hozzátéve,
hogy amint információt kap ez
ügyben, tájékoztatja a képviselõ-
testületet.

Ezután Sisák Imre a lejárt határ-
idejû határozatok végrehajtásáról
és a két legutóbbi ülés között tör-
tént fontosabb eseményekrõl adott
tájékoztatást. Elmondta: a képvise-
lõ-testület döntése alapján benyúj-
tott ÖNHIKI pályázatra hiánypót-
lást kértek és tételesen el kellett szá-
molni a korábban elnyert több
mint 30 milliós támogatással is.

– Fontos kérdés továbbá, hogy a
hasznosi víztározónál a hirdrológiai
felmérést követõen milyen véd-
mûvek épülnek meg? A város szá-
mára egy száraz tározó és egy zá-
portározó megépítése megnyugta-
tó megoldást jelentene. Kezdemé-
nyeztük is Illés Zoltán államtitkár-
nál, hogy tegyen meg mindent a
Mátrakeresztesen, a Békás-tónál
megépülõ záportározó ügyében.

A munkahelyteremtésrõl el-
mondta: ebben az önkormányzat
közvetlenül vagy közvetetten mû-
ködhet közre.

– A közfoglalkoztatás bõvítése ér-
dekében az elmúlt idõszakban is
tettünk lépéseket. A belterületi víz-
elvezetõ rendszerek karbantartás-
ára ez év október 17-tõl sikerült 50
fõ foglalkoztatására pályázni, 2011.
december 31-ig. Több mint 14 mil-
lió forint vissza nem térítendõ tá-
mogatást kaptunk erre a célra –
mondta Sisák Imre, hozzátéve: a
munkahelyteremtés más módjára
példa lehet a SIC Hungary Kft. és az
önkormányzat együttmûködése. A
cég gépbeszerzésre és csarnoképí-
tésre pályázott, ehhez nyújtott a vá-
ros segítséget.

A napirendi pontok között Ma-
lomhegyi Lajos, a mûszaki osztály

vezetõje elõterjesztésében elhang-
zott: az önkormányzati ingatlanok
fûtésproblémáinak kezelésére – a
Hunyadi úti és a Nagymezõ úti tár-
sasházaknál – már megkezdõdött a
rendszerrõl történõ leválás. A ter-
vek elkészültek, az engedélyezés
zajlik.

Krämer László, a kivitelezés egy
részével megbízott vállalkozó hoz-
zászólásában jelezte, hogy az ezzel
kapcsolatos tervezési és kivitele-
zésre a szükséges információk hiá-
nyában nem tud árajánlatot adni.
Sisák Imre válaszában kifejtette: a
Hunyadi út 18. sz. alatti épületben
megkezdõdhet az önkormányzati
ingatlan egyedi fûtési rendszeré-
nek a kialakítása. A fogorvosi ren-
delõ vonatkozásában a tervezés fo-
lyamatban van. A Nagymezõ úti
ingatlanok esetében a lakóközös-
ség még nem hozta meg a döntést,
ott csak azután kezdõdhet el a ter-
vezés, ha úgy döntenek, hogy át-
térnek az egyedi fûtésre. A polgár-
mester hozzátette:

– Sajnos el kell mondanom, hogy
ezek a társasházak több mint 10
millió forintos tartozást halmoztak
fel a TIGÁZ felé. Van olyan lakó, aki
a beköltözése óta egyáltalán nem fi-
zetett gázszámlát! Ebben az eset-
ben csak felelõtlenségrõl lehet be-
szélni, fõleg, hogy azt is hallani,
egyeseknek milyen luxuskiadásaik
vannak, miközben a gázfogyasz-
tást nem fizetik.

Krämer László elmondta: a Nagy-
mezõ úti lakásoknál nem egy-két
napba telik, amíg megfelelõ mûsza-
ki megoldást találnak: jelenleg nem
megfelelõek a Magyarországon
kapható égéstermék-elvezetõ rend-
szerek, ezért kell külön legyártatni.

A döntést ebben a napirendi
pontban késõbbre halasztották.

Ezután tájékoztató hangzott el
az ÉMÁSZ közvilágítási tevékeny-
ségérõl is. Kovács Csaba, az áram-
szolgáltató régiós vezetõje szóbeli
kiegészítésében elmondta, hogy a
kisebb karbantartási munkálatokat
folyamatosan végzik. Amennyiben
továbbra is az ÉMÁSZ-t bízzák
meg a szolgáltatással, jövõ év elejé-
re tervezik a csoportcsere elvégzé-
sét,.  Ez annyit jelent, hogy az ösz-
szes fényforrást lecserélik függetle-
nül attól, hogy üzemel-e, vagy sem.

Elmondta: a cég az önkormány-
zatokkal igyekszik jó kapcsolatot
ápolni. Jelenleg is vannak korszerû-
sítési javaslataik, amivel energiata-
karékosságot lehet elérni és ezeket
finanszírozzák is. Abban is partne-
rek, hogy pl. egy pályázati lehetõ-
ség esetén az önrészbe beszállnak.

Sisák Imre válaszában kifejtette,
hogy az önkormányzatnak a jog-
szabályok szerint közbeszerzési el-
járást kell lefolytatnia a szolgáltatás
kapcsán. Természetesen az
ÉMÁSZ is tehet kedvezõ ajánlatot. 

A pásztói központi háziorvosi
ügyelet mûködtetésével kapcsola-
tos feladatok átszervezésérõl dr.
Boczek Tibor kórházigazgató elõter-
jesztése alapján tájékozódhattak a
képviselõk. Elmondta: 15 éve, hogy
a Margit Kórház  megkapta az ön-
kormányzattól a háziorvosi ügyelet
szervezését és mûködtetését.

Az elmúlt öt évben sok konflik-
tushelyzet adódott abból, hogy a
háziorvosok a kórházzal, mint in-
tézménnyel semmilyen jogvi-
szonyban nem állnak. Nehezen
tudják érvényesíteni a normális
mûködéshez szükséges szakmai és
humán erõforrást. Az elmúlt évben
több, mint 400 ezer forinttal keve-
sebb volt az ügyelet bevétele, mint a
kiadása, amit a kórháznak máshon-
nan kell elvennie. Ez év szeptembe-
réig 7,2 millió forint ügyeleti díjtar-
tozást halmoztak fel a térség önkor-
mányzatai. Mivel a társadalombiz-
tosítás által finanszírozott díj nem
elégséges a háziorvosi ügyelet ellá-
tására, ezt kellene lakosságarányo-
san pótolniuk a településeknek. A
közeljövõben nem fizetõk ellátás-
ból való kivételét fogják kezdemé-
nyezni.

A képviselõk és a kórházigazgató
végül arra az álláspontra jutottak,
hogy ezen a téren tisztázatlanok a
jogi kérdések is. A testület hat igen
szavazattal, egy tartózkodás mellett
elfogadta az elõterjesztést, ami sze-
rint felhatalmazzák a polgármes-
tert, hogy kezdje meg a szolgálat
mûködésének átszervezésével kap-
csolatos tárgyalásokat.

A következõ napirendi pontban
Malomhegyi Lajos fõmérnök a hul-
ladékgazdálkodási társulás megva-
lósíthatósági tanulmányáról, ennek
gazdasági szempontból lényeges
pontjairól tartott elõterjesztést. A
társulás 75, illetve 85 százalékos tá-
mogatási intenzitással pályázhat at-
tól függõen, hogy a feladat melyik
támogatás alá esik. Így eredményes
pályázat esetén 40-50 millió forin-
tos önerõt kell elõirányozni.

Sisák Imre kifejtette: ez a pályá-
zat kötelezõ az önkormányzatra

nézve, mert bizonyos idõ után uni-
ós pályázat nélkül is kötelezõ lesz.
A 24. órában vagyunk, ez az utolsó
lehetõség, amit meg kell ragadni. A
pályázatnál a támogatás 70 száza-
lék, illetve az európai önerõ alapból
még 15 százalék nyerhetõ el. Pász-
tónak ez esetben 15 százalékot kel-
lene biztosítani. A lakosság arányá-
ban a városnak 7,85 százalékos ön-
részt kell vállalnia.

Volek György alpolgármester hoz-
zászólásában elmondta, hogy az
önkormányzatoknak a hulladék
szállítás, kezelés is kötelezõ feladat,
azon kívül pedig meg kell felelniük
az uniós elvárásoknak is. A megva-
lósíthatósági tanulmány elkészítésé-
nek összegébõl – lakosságarányo-
san – Pásztónak 294 ezer forintot
kell megfizetnie december 15-ig a
gesztor önkormányzat, Salgótarján
felé, jövõre pedig 933 ezer forintot.

Eötvös Mihály, Salgótarján alpol-
gármestere válaszában kifejtette:
megpróbálták minden résztvevõ
szempontjait beépíteni a rendszerbe.

Végül a döntés szerint Pásztó
képviselõ-testülete a Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási Tár-
sulás Társulási Megállapodás és
Megvalósíthatósági tanulmányt el-
fogadta, támogatta, a testületi ülés
elõkészítésekor tett és az ülésen el-
hangzott javításokkal, javaslatokkal
kiegészítve. Egyben felkérték Volek
György alpolgármestert a megálla-
podás aláírására.

Ezután a gondozási központ ve-
zetõjének az idõsek klubja konyhá-
jának bérbeadásával kapcsolatos
kérelmét - az önkormányzati fel-
adatellátó rendszer átszervezésé-
nek ismeretlen mértéke miatt - el-
utasították azzal a megjegyzéssel,
hogy jövõre újra tárgyalják.

Szó esett még egy telekegyesítési
kérelem megoldásáról és a Pásztó
településnév használatának felül-
vizsgálatával kapcsolatos tapaszta-
latokról is. A képviselõ-testület hoz-
zájárult, hogy a Pásztó Kollégiumá-
ért Alapítvány elnevezésében a
„Pásztó” nevet határozatlan ideig
használhassa. 

Javaslat hangzott el a 2012. évi
belsõ ellenõrzési tervre, a Közbe-
szerzési Bíráló Bizottság tagjaira vo-
natkozó döntés meghozatalára,
LEADER pályázatok benyújtására –
ezeket elfogadták. 

A közérdekû bejelentések között
dr. Halász István hozzászólásában
elhangzott: két balesetveszélyes ke-
resztezõdés van a városban. Az ön-
kormányzatnak fel kellene hívnia a
megyei közútkezelõ figyelmét köz-
lekedést segítõ tükrök kihelyezésére. 

F. Z.

Interpellációval kezdõdött az októberi testületi ülés Pásztón: Bar-
na Tiborné képviselõ napirend elõtt az Agroprodukt Kft. tulajdo-
nosváltásával kapcsolatban tett fel kérdést. A városban terjedõ
hírek szerint ugyanis értékesíteni kívánják a társaság tulajdoná-
ban lévõ földterületeket, ami azt jelenti, hogy a vágóhíd és a ser-
téstelep is megszûnik. A cég alkalmazottai közül többen keres-
ték meg azzal a félelmükkel, hogy elveszíthetik munkahelyüket.
A képviselõ asszony ezzel kapcsolatban kért információt.
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Margit Kórház: tervek és eredmények
(Folytatás az 1. oldalról.)

Az optimizmust arra építem,
hogy 2006–2007-ben ránk
kényszerítettek járóbeteg ellátási
feladatokat és megmutattuk,
hogy tudunk bõvíteni. Egynapos
sebészeti ellátással, nappali ellá-
tási egységgel, otthonápolási fel-
adatokkal és kúraszerû kezelé-
sekkel. 

Új rendelõintézet létrejöttét
ünnepelhettük.

Ezenkívül, országos hírûvé
vált a mozgásszervi rehabilitáci-
ós osztály tevékenysége. Ezt, a
betegek elégedettsége és a szak-
ma is igazolja, a finanszírozás-
nál. A legmagasabb
szakmai szorzó-
val jutalmazta
kórházunkat.
Úgy gondo-
lom, a pásztói
kórház, tovább-
ra is képes lesz
a mostani szak-
mai ellátási szín-
vonalat tartva,
stabilan a bete-
gek testi-lelki
gyógyulását
szolgálni.

– Térjünk ki
a kórház jelen-
legi helyzetére. Mi-
lyenek a gazdasági-, pénzügyi
mutatók?

– 2009 februárjától a kórház-
nak nincs szállítói tartozása.
2009. augusztustól folyamato-
san pozitív tartományban van a
kórház pénzügyi mérlege, nincs
adósság.

Ezt jól mutatja az  a tény, hogy
a fenntartó tulajdonost a pénz-
ügyi nehézségek idõszakában,
átmenetileg az intézmény segí-
tette.

Reményeim szerint, a gazdál-
kodásunk továbbra is pozitív
irányban fog haladni.

– Milyen újdonságok segítet-
ték, segítik a kórház pénzügyi
helyzetét?

– Sok emberben felvetõdik,
hogy az újítások – kávézó,
gyógyszertár, nappali ellátási
egység – óriási pénzügyi bevé-
tellel járulnak hozzá a kórház
pozitív likviditásához. Ezeket a
tevékenységeket nem elsõsor-
ban a pénzszerzés miatt indítot-
ta kórházunk, hanem azért,
mert eljutottunk arra a fejlettségi
szintre, amikor már megtehet-
tük azt, hogy befektetések, áldo-
zatok árán próbáljuk a lakosokat
egyre színvonalasabban ellátni.

Az elõbb felsorolt területek ki-
adási oldala jelenleg magasabb,
tehát a mûködési költséget más
forrásból származó pénzbõl kell
finanszírozni. Ha a szolgáltatá-
sunkat tudjuk bõvíteni és ha a ki-
szolgáló személyzet továbbra is
megfelelõ empátiás készséggel
tudja a feladatát ellátni, bízunk
abban, hogy jó érzéssel fognak
jönni az emberek. Ekkor beáll-
hat az egyensúly és szerencsés
esetben a pozitív mérleg is kiala-
kulhat. Arra törekszünk, hogy jó
ellátást nyújtsunk a betegeknek,

hozzátartozóiknak és
dolgozóinknak, egy kul-

turált környezetben
– a kávézóban.

A Gyógyszertár forgalma fo-
kozható. Az ott lévõ dolgozók
lehetõségei elõsegítik azt, hogy
még színvonalasabban, még
több embert tudjanak kiszol-
gálni.

A nappali ellátási egység szin-
te teljes kihasználtsággal üze-
mel. A házi otthonápolásban
vannak olyan kapacitások, me-
lyeknél többre lennénk képesek.
Céltudatosan próbáljuk ezeket a
területeket felzárkóztatni.

– Elõzõ beszámolójában kitért
a kórház jövõjét érintõ rehabili-
tációs pályázatra. Ez hol tart?

– A beadási határidõ szeptem-
ber 30-a volt. 14 intézménynek
van pályázati lehetõsége, kon-
zorciumi pályázat során. Hiába
voltunk az elsõk a határidõt te-
kintve. A társintézmények nem
kellõ gondossággal készültek el
a feladatokkal. November 30-a
az új beadási határidõ. Optimis-
ta vagyok, hiszen a szakma elfo-
gadta a pályázati elképzeléseket. 

Az elõzetes tanulmányokat a
minisztérium átvizsgálta, szak-
mailag a mi egészségügyi átala-
kítási, fejlesztési koncepciónkat
támogathatónak vélte és hozzá-

járul ahhoz, hogy egy nyertes
pályázat esetén, egy új, hatszáz
négyzetméteres épület készül-
ne. A kor szellemiségének meg-
felelõ színvonalon mûszerezett
intézményrész volna ez. A föld-
szintre kerülne a tüdõgondozó,
a szakellátás mellett egy pul-
monológiai rehabilitációt is el
tudnánk végezni. Sóbarlang és
sóterápiás helyiség is lenne. Az
emeleti részen egy rehabilitációs
részleg valósulna meg. Tornate-
rem, vizes kezelési egység épül-
ne, a rehabilitációs osztály bete-
gei számára.

A mi pályázatunk nagyrészt
kész, meg is terveztettük a létesít-
ményt, a gépészeti-, a mûszer- és

az egyéb berendezéssel kapcso-
latban is már konkrét elképzelé-
seink vannak. Tervezõi költség-
becslés alapján, a pályázattal el-
nyerhetõ és a kórház által biztosí-
tott önrésszel, a forrás rendelke-
zésre áll az építéshez. Reménye-
ink szerint az irányító hatóság el-
fogadja a pályázatot és jövõre el-
indulhat a munka, a közbeszere-
zés után. Ha siker koronázza a
pályázatot, legkorábban 2013 el-
sõ félévében vehetnék birtokba a
betegek az új épületet.

– Újraválasztott igazgatóként,
hogyan látja a kórház jövõjét és
mik az igazgatói tervei?

– Bizonytalanság vesz körbe
minket. Az elért színvonalat sze-
retném megtartani. Könnyebb
helyzetben vagyok, most jobb a
kórház gazdasági pozíciója, mint
öt éve. Ám abból a szempontból
nehezebb, hogy a kórház elért
egy szakmai színvonalat, mellyel
nemcsak a betegek, hanem a
szakma megbecsülését is kivívta.
2009-ben az „Év kórházának” vá-
lasztották intézményünket.

Ennek a szintnek a tartása óri-
ási energiát, erõfeszítést igényel
valamennyi kórházi dolgozótól.

Terveim? A balneoterápián kí-
vül mindenfajta kezelést el tud
az intézmény látni, ami Magyar-
országon a rehabilitációs kezelé-
sekre vonatkozólag elérhetõ.
Van egy álmom. Pásztó a Mátra
kapuja, a 21-es fõút mentén. A
városban óriási adottságok van-
nak még. Európai Uniós pályá-
zati forrásból vagy magánbefek-
tetõvel együttmûködve, nagyon
hasznos volna egy olyan balneo-
terápiás egységet kialakítani,
amelyhez a kórház biztosítaná a
szakmai logisztikát.

Például az egri törökfürdõhöz
hasonló vizes centrummal, a a
szakmaiságunkat is tudnánk fej-
leszteni és elindulhatna egy gyó-
gyturisztikai irány, amire szolgál-
tatásokat építve bekapcsolódhat-

na az egész város. Meg
kellene tartani az

átmenõ for-
galmat, az át-
utazó embe-
reket. Jelen-
tõs mérföld-
kõ lehetne a
kórház és a
város életé-
ben! Szíve-
sen részt
vennék en-

nek a megva-
lósításában, ha lenne

rá fogadó készség.
– A kórházon belül milyen csa-

patmunkát tapasztalt az elmúlt
igazgatási ciklusban, és mit vár
el a jövõt tekintve?

– Szerencsés helyzetben va-
gyok. Amikor az intézményirá-
nyítást öt évvel ezelõtt megnyer-
tem, egy mûködõképes csapat
tevékenykedett a kórházban. Az
öt év eredményei, melyek a
munkásságot fémjelzik, annak
köszönhetõ, hogy sikerült ma-
gam jó emberekkel körülvenni.

A kórházban is vannak gondok.
Vannak olyan területek, melyek
elmaradnak az elvárásoktól. Arra
a szintre jutottunk, hogy ezeket
az egységeket felzárkóztatjuk, ha
szükséges – átszervezéssel.  

Reményeim szerint a kórház
stabilitása továbbra is biztosítha-
tó lesz, és bízom abban, hogy si-
kerül a 250 fõs létszámot növel-
ve, embereknek megélhetési for-
rást biztosítani, miközben bete-
geink számára, magas színvona-
lú ellátást igyekszünk nyújtani –
fejezte be tájékoztatóját dr.
Boczek Tibor, a pásztói Margit
Kórház újraválasztott igazgató
fõorvosa.             Géczi Boglárka



Az egyre kevesebb lakossági
bejelentés azt jelentette, hogy a
végrehajtás jobb színvonalú
volt. A közeledõ télre való tekin-
tettel ismételten felhívom a la-
kosság figyelmét, hogy tartsák
be a város köztisztasági rendele-
tét és mindenki ingatlanjai elõtt
tisztítsa, csúszásmentesítse jár-
dáját. Ezen feladat a társasházak
lakóira is vonatkozik. Szóró-
anyag az idén is kapható lesz te-
lephelyünkön.

A tél végén sikerült megszer-
veznünk egy „olcsó szén” árusí-
tó akciót, melyet õsszel tovább
folytatunk. 980 forintos áron kí-
nálunk a fával azonos fûtõértékû
lignitet minden olyan lakónak,
aki egy kis többletmunkát bele-
invesztálva szinte felébõl meg
tudja oldani fûtését. Akciónk a
fûtési szezon végéig élni fog.

Kora tavasszal szerveztünk
egy általános tavaszi nagytakarí-
tást a város egész területére. 

Sok jóérzésû állampolgár,
szervezet, intézmény részt vett
akciónkban a rossz idõ ellenére.
Nagyon fontos, hogy mindenki
egész évben szívügyének érezze
környezetének rendben tartását,
megbecsülje mások munkáját.

A közterületek állapota az ott
dolgozók szélmalom harcának
eredményét tükrözi. Még min-
dig nagyon sok a szemetelõ ál-
lampolgár. Kérek minden állam-
polgárt, hogy óvjuk, védjük,
tartsuk tisztán környezetünket,
mert azt csak kölcsönkaptuk
unokáinktól.

Nagy öröm, hogy egyre töb-
ben vannak olyan gazdasági tár-
saságok, magánszemélyek, akik
példaértékûen kezelik környeze-
tüket. Sajnos ellenpélda is van.
Ezúton megkérem a hétvégén
szórakozást nyújtó vendéglátó
egységeket, hogy figyeljenek
oda környezetükre, mert olyan
szintû a szemetelés, a rongálás
egy buli után, hogy az felháborí-
tó a környezetükben lakók és
mindannyiunk számára.

Tavasszal sikerült beszerez-
nünk önerõbõl egy takarítógé-
pet. Sokan vannak, akik meg-
kérdõjelezik ezen gép szüksé-
gességét. Csak érdekességkép-

pen leírom, hogy egy 4 órás üze-
meltetés alatt 4 m3 port gyûjt
össze úgy, hogy vízpermet alatt
teszi azt, tehát nem szennyezi a
környezetét. Az útszegélyek, te-
rek két hetenkénti feltakarítása
hozzájárul környezetünk, leve-
gõnk tisztaságához.

Nyáron sikeresen befejezõ-
dött a város rehabilitációs pályá-

zatunk során elnyert beruházá-
sok kivitelezése. /Nógrád me-
gyében elsõként/

Megszépült, megújult váro-
sunk számtalan építménye, köz-
területe. Ezen beruházáson be-
lül a városi piac is felújításra ke-
rült. A kialakított új kiszolgáló
egységek, elárusító helyek, par-
kolók, térburkolatok mind-mind
az eladók és vevõk kényelmét
szolgálják, remélem még na-
gyon sokáig.

Az építés során kialakított új
üzletblokk 8 helyiségébõl még
csak hármat sikerült bérbe ad-
nunk. Remélem, hogy a minden
médiacsatornán megjelenõ hirde-
tésünkre hamarosan lesz jelentke-
zõ és mindenki megelégedésére
fognak üzemelni az üzletek.

A város rehabilitációs pályá-
zat során megújultak a közterü-
letek is. Bízom benne, hogy a ré-
gi 36 darab szemetes meghagyá-
sa mellett az újonnan telepített
97 darab szemétgyûjtõedény ki-
helyezése elõsegíti, hogy a köz-
területek tisztábbak legyenek. Itt
is van negatív tapasztalat. Eddig
kilenc szemétgyûjtõedényt tör-
tek ki a helyérõl, persze mindig
hétvégén történtek az esetek.

A térfigyelõ rendszer segítsé-
gével már több elkövetõ „meg-
bukott”. A szülõknek már 60

ezer forintjukba került a kárté-
rítés.

Megkérem a környezetüket
szeretõ, ápoló honfitársaimat,
hogy ha módjukban áll a házuk,
üzletek elõtti kis parkokat tart-
sák tisztán, locsolják, gondoz-
zák. Pl. a Bence nevû vendéglõ
tulajdonosa úgy kezeli saját
költségén az üzlete elõtti közte-
rületet, hogy az példaértékû.
Szeretném, ha jó példája raga-
dós lenne.

Ebben az évben szerveztünk
„E”-hulladék gyûjtést. Sokan
igénybe vették ingyenes szolgál-
tatásunkat és 20 köbméter hasz-
nálaton kívüli elektromos készü-

léktõl szabadították meg háztar-
tásukat.

Továbbra is gyûjtjük a zöld-
hulladékot. Az idén úgy szervez-
tük a gyûjtést, hogy a kommu-
nális hulladék gyûjtésének nap-
ján szedjük össze a háztartások
zöldhulladékát. Így sokkal tisz-
tább lett városunk, nem aszaló-
dik hetekig a „zöld” a házak
elõtt.

A kommunális hulladék gyûj-
tése az önkormányzat által vásá-
rolt újabb gyûjtõautóval rend-
ben történik. Azért itt is vannak
problémák. Felkérem a lakosság
azon kisebb hányadát, amely
közel 20 millió Ft adósságot hal-
mozott fel nemfizetésével a Kft.
felé, hogy még ebben az évben a
Kft. dolgozóival történõ hátralék
befizetését teljesítse, mert ez év-
ben még büntetlenül megteheti
azt. 2012-tõl a hátralékos ellen
bíróság eljárás indul, a perkölt-
ség is terhelni fogja jelenlegi tar-
tozásukat. Remélem erre nem
kerül sor, ezért kérem még ez
évben rendezni a kintlévõsége-
ket mindannyiunk érdekében!

Õsszel megszerveztük a gyûj-
tõszigetes lomtalanítást. Sikeres
volt, a 8.00 órától 14.00 óráig tar-
tó gyûjtés alatt közel 200 köb-
méter felesleges holmit szállított
a lakosság a szigetekre.

Nagy terveink vannak, me-
lyek megvalósítására elég jók az
esélyeink. 

Szécsény, Salgótarján,
Bátonyterenye és Pásztó és kis-
térségeinek 59 településével kö-
zösen egy kb. 2,1 milliárd forin-
tos pályázatot nyújtunk be az
idén „Kelet-Nógrád térségi hulla-
dékgazdálkodási rendszer fej-
lesztése” címmel. Ezen pályázat
arról szól röviden, hogy 2016-ra
elérjük, hogy a megsemmisítõ
helyre kerülõ hulladék mennyi-
sége 1995 bázisévhez viszonyít-
va 35 százalékra kell csökkente-
ni. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi
309 kg/fõ/év mennyiséget 200
kg/fõ/év-re kell leszorítani. Ez
úgy lehetséges, hogy a szelektív
hulladékgyûjtést növeljük.

Hogyan? (Csak Pásztóról be-
szélek!)

– Minden lakótelepi lépcsõház
kap három darab 240 literes sze-
lektív kukát (papír, fém, mû-
anyag);

– Családi házaknál beindul a
házhoz menõ szelektív gyûjtés +
mindenki kap egy bio kukát a
zöldhulladéknak;

– Megépül a városban egy mo-
dern hulladék udvar, ahová be
lehet vinni mindenféle hulladé-
kot, lomot, veszélyes anyagot,
ami nem kommunális hulladék;

– A városban megépül egy
komposzttelep.

Így nagymértékben csökkent-
hetjük a kukákba kerülõ anya-
gok mennyiségét, tehát a célt el
tudjuk érni. Ha ezt nem ten-
nénk, évente súlyos milliókat
kellene kifizetni bírságként, ami
emelné a lakosság terheit.

A fenti feladatok végrehajtásá-
hoz természetesen a technikai
eszközök is beszerzésre kerül-
nek, amelyek kezeléséhez sofõ-
rök, gépkezelõk, segédmunkás-
ok kellenek. Tehát munkahelyet
is teremtenénk. 

Mint minden pályázatnak, en-
nek is van önrésze, melyet ön-
kormányzatunk biztosítana.

Beszámolóm az elmúlt évrõl
és a terveink bemutatása kicsit
hosszúra nyúlt, ezért elnézést
kérek, de higgyék el, ez csak tö-
redéke az általunk elvégzett 16
féle feladat értékelésének.

Minden pásztói polgárnak kí-
vánok ezen nehéz idõszakban is
kitartást, erõt, töretlen hitet.

Robotka Róbert
a Pásztói Városgazdálkodási 

Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetõ igazgatója

Már novembert írunk, így szükségesnek érzem, hogy az ez év-
ben általunk végrehajtott nagyobb horderejû feladatokról tájé-
koztassam a lakosságot a közös gondolkodás elõsegítése végett.
Az év kezdetén a hideg és a síkosság-mentesítés volt a legna-
gyobb problémánk. Megpróbáltuk felvenni a küzdelmet a hóval
és jéggel. Végre sikerült elérnünk, hogy a havat a város mellék-
utcáiban is túrtuk.
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Tisztelt Pásztói Állampolgárok!
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VITVITAMIN ZÖLDSÉG-GAMIN ZÖLDSÉG-GYÜMÖLYÜMÖLCSCS
kis és nagykereskedés

Pásztó, Fõ út 27. Tel.:06 30 550 2661
Az állateledeles mellet, már kilenc éve a megszokott helyen!

KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ MAGYAR ÁRU, FOLYAMATOS AKCIÓK!
GYÜMÖLCSKOSÁR RENDELÉSRE, VECSÉSI SAVANYÚSÁGOK,

HÁZI JELLEGÛ TÉSZTA, TERMELÕI TOJÁS.
FEJES KÁPOSZTA: 49.-/KG 

HAZAI ALMA MÁR 150.-/KG-TÓL!
GYALULT KÁPOSZTA RENDELHETÕ!

FELÚJÍTOTT ÜZLETÜNKBEN VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

© Copyright 2011. NARCONON Magyarország. Minden jog fenntartva. A NARCONON név és a NARCONON 
embléma bejegyzett védjegyek, melyek az Association for Better Living and Education International (Szövetség a

Jobb Életért és Oktatásért) tulajdonában vannak, használatuk annak engedélyével történik. 
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Hirdetéseit megtalálja a

www.dhkm.hu
honlapon is!

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

Amit az internetes vásárlásról
tudni kell

Egyre gyakoribb, hogy az
Internet segítségével rendelünk
valamilyen terméket, szolgálta-
tást. 

Ebben az esetben speciális jo-
gok illetnek meg minket, azaz
további lehetõségeink vannak
amellett, hogy hibás szolgáltatás
esetén a kereskedõnek ugyan-
azon kötelezettségei is megma-
radnak, mintha hagyományos
boltban vásároltunk volna.

Ha az Interneten keresztül e-
mailben vagy más, távközlõ
eszköz segítségével, például te-
lefonon, teleshopon stb. rende-
lünk valamit, akkor a termék át-
vételétõl számított nyolc mun-
kanapon belül indoklás nélkül

elállási lehetõségünk van. Ez
azt jelenti, hogy az sem szüksé-
ges, hogy hibás legyen a ter-
mék, ha úgy döntünk, hogy
egyszerûen nincs szükségünk
az árura, akkor ezen idõszak
alatt elállási nyilatkozatot kell
tennünk. Természetesen vissza
kell küldeni ezzel egyidejûleg az
árut és harminc napon belül a
vállalkozásnak vissza kell fizet-
nie az általunk kifizetett össze-
get. Használati díjat, foglalót,
bánatpénzt, stb. nem követel-
het tõlünk ebben az esetben a
vállalkozás, csak akkor, ha nem
rendeltetésszerûen használtuk
a terméket és ebbõl kára szár-
mazott a cégnek.

Molnár István
OFE Pásztói Szervezet elnöke

E cikksorozattal szeretném ráirányítani a figyelmet – nemcsak a
fogyasztóknak, de a vállalkozóknak is – például, hogy mit kérhe-
tünk a kereskedõtõl, mi a teendõ abban az esetben, ha egy bolt-
ban 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 vál-
lalkozó nem hajlandó panaszunkat orvosolni. Megismerhetjük a
szavatossági, jótállási jogainkat, kihez fordulhatunk panaszunk-
kal segítségért. Ismereteket szerzünk az Interneten keresztül tör-
ténõ vásárlásokról és tisztességtelen reklámokról, valamint a ter-
mékbemutatók buktatóiról.

Fogyasztók tájékoztatása V.
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P á l y á z a tP á l y á z a t

AA  PPáásszzttóóii  VVáárroossggaazzddáállkkooddáássii  KKöözzhhaasszznnúú  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..  ppáállyyáázzaattoott  íírr  kkii  
aa  mmeeggüürreesseeddeetttt  tteemmeettõõggoonnddnnookkii  mmuunnkkaakköörr  bbeettööllttéésséérree..

FFeellttéétteelleekk::
– Középiskolai végzettség;
– Erkölcsi bizonyítvány;
– Nagyfokú tolerancia képesség;
– Kreativitás;
– Önálló munkavégzési képesség.

FFeellaaddaattaa::
– Temetkezési szolgáltatás koordinálása;
– Ravatalozó használatának biztosítása, gondoskodás a folyamatos takarításról, nyitás-

ról, zárásról, a berendezési tárgyak, halotthûtõk üzemképes állapotáról, fer-
tõtlenítésérõl;

– Együttmûködik a közüzemi órák leolvasásában;
– A temetõ nyitva tartása alatt felügyeletet gyakorol, tájékoztatja az ügyfeleket;
– Munkanapokon a gondnoki helyiségben fogadja az ügyfelek esetleges észrevételeit,

tájékoztatást ad a temetõt érintõ kérdésekben;
– Temetkezési vállalkozókkal és az ügyfelekkel együttmûködve kijelöli a sírhelyeket a par-

cellázási tervnek megfelelõen;
– Meggyõzõdik a sírhely megváltás jogosultságáról;
– Készpénzfizetési számlát állít ki a számviteli törvény elõírásainak megfelelõen sírhely

megváltásról, ravatalozó igénybevételérõl, sírkõ készítésérõl, temetõi fenntartás hoz-
zájárulásról, fogadja a befizetést, amellyel a Kft. felé elszámolással tartozik;

– Vezeti  a temetõi nyilvántartásokat; 
– Vagyonvédelmi feladatok ellátása;
– Kisebb karbantartási feladatok ellátása;
– Megbízás alapján vállalt sírok gondozása;
– Gondozatlan területek takarítása, tisztántartása;
– Közremûködés a temetõ üzemeltetésére vonatkozó önkormányzati rendelet

betartásában és betartatásában;
– Egyéb feladatok ellátása a munkáltató utasításának megfelelõen.

BBéérreezzééss:: a Kft. bérezési formájának megfelelõen.
A munkaviszony határozatlan idõre szól, 90 napos próbaidõ kikötésével.

AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássii  hhaattáárriiddeejjee:: 2011. december 15.
MMuunnkkaakkeezzddééss:: 2012. január 1.

Pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Kft. igazgatójának.
CCíímm::  33006600  PPáásszzttóó,,  KKoossssuutthh  úútt  111166..

TTeelleeffoonn::  3322//446600--118899,,  0066--3300--442233--11222277

Karácsonyra könyvet legolcsóbban a szerzõtõl vásárolhat!
Könyveim – a természetrõl, a történelemrõl, közöttük pásztói témával is – megrendelhetõk. 

A természetismereti köteteteket színes fotók illusztrálják. Pásztón házhozszállítás is lehetséges, 
a postaköltséget is én állom! Hat kötet megrendelése esetén az ár: 6800 forint!

Megrendelés: 
A.-Faragó Zoltán, dhkm@dhkm.hu; 

telefon: 06-30-211-3138; 
Részletes könyvismertetõk: 

www.dhkm.hu.
Igény szerint dedikálva is!
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Vértanúinkra emlékeztünk október 6-án

– Megszokhattuk már, hogy
lombhulláskor, vesztes csatáink-
ra, eltiport forradalmainkra egy-
magunk emlékezünk!  Hiszen
aki a gyõzelmét ünnepelhetné,
az ma már nincs sehol.

S valóban! Hol van a mohácsi
és a világosi síkon, vagy a buda-
pesti utcákon gyõzelmet arató
ottomán, Habsburg, vagy szov-
jet birodalom? Mégis diadal és
megkönnyebbülés helyett min-
dig nehéz és szomorú szívvel
hajtunk fejet. Mint amikor egy
kukoricaszárat tépünk ki a föld-
bõl és az magával rántja a gyö-
kerei közé szorult földet, úgy ta-
pad a gyász és a keserûség a túl-
élõk, a kései utódok  ünneplésé-
hez!

Kiváltképp így van ez akkor,
amikor nem csupán a névtelen
hõsökre, az ismeretlen áldoza-
tokra, hanem a 13 aradi vértanú-
ra, s azokra a mártírokra emlé-
kezünk, akik életüket, fiatalsá-
gukat adták a szabadságért.
Azokra a hõsökre, akik a harcte-
reken fényes gyõzelmeikkel szé-
gyenítették meg a császári sere-
get és azokra, akik a polgári Ma-
gyarország megteremtésével or-

szág-világnak bebizonyították,
hogy a magyar nemzet 1848
márciusában nemcsak talpra
állt, hanem talpon is tudott ma-
radni. Visszaszerezte a szabad-
ságát és élni is tudott vele. Nem
véletlen, hogy mindazok, akik
hozzájárultak a szabad, függet-
len és gyarapodó Magyarország
megteremtéséhez, az akkori ön-
kény szemében egyformán bû-
nösök voltak! Tudjuk, az Euró-
pa számos részébõl érkezõ inte-
lem ellenére a bécsi udvar kímé-
letlen bosszút állt. Sortûz vég-
zett az elsõ felelõs miniszterel-
nökkel, és nem számíthattak ke-
gyelemre a karddal a kezükben
fogságba esett tábornokok sem.
De bitófán végezte az is, akinek
egy tollvonás volt a bûne. Igaz
nem akármilyen tollvonás, hi-
szen a függetlenségi nyilatkozat
utolsó sora alá került!

Az elbizakodott hatalom nem
csupán úgy érezte, hogy jó mun-
kát végzett és elérte célját, de azt
is elhitte, hogy immár örök idõk-
re berendezkedhet Magyaror-
szágon. Gondoljunk arra, hogy
mit jósolt Bach miniszter 1849-
ben: „Huszonöt év leforgása

alatt megnyerjük a játszmát. Ma-
gyarország addigra német és
szláv gyarmat lesz, a magyarság
eszméje pedig idejét múlt jelen-
séggé válik.”

Tizenhárom csodálatosan
tiszta, hazájáért valóban min-
dent, az életét adó nagy magyar-
ra emlékezünk most!

Tisztelt emlékezõk, tisztelt 
pásztóiak!

Milyen különös! Hat nemze-
dék választ el bennünket 1848
hõseitõl. Ma már a kõszívû em-
ber dédunokái sincsenek közöt-
tünk, mégis szabadságvágyunk
és eszményeink melletti konok
kitartásunk, mondjuk úgy, a jel-
lemünk mit sem változott. A ma-
gyarság legjava ma is kultúr
nemzetnek tekinti magát. A ma-
gyar szabadságharc hõsei, vérta-

núi mind eszmék, közös értékek
mellett tettek tanúbizonyságot
életükkel és halálukkal egyaránt.
Egy ügyért, egy eszméért, mint
amilyen a szabadság, a haza
vagy a becsület. 

Mi itt, Pásztón és máshol az
országban áldozatukat látva, ho-
gyan vélekedünk magunkról?

Teszünk-e legalább erõfeszí-
tést az elõttünk álló feladatok
megoldásáért?  Kritikát gyakoro-
lunk, széthúzunk, vagy össze-
tartunk? Merítsünk erõt az aradi
vértanúk áldozataiból.

Nagyságuk, egyéni érdekeken
felülemelkedni tudásuk, szolgál-
jon példaként!

„A jövõnk
akkor lesz nagyon szép,
ha összefog a Magyar Nép.
Amikor összefog-összetart
Magyar a Magyarral!”
Végezetül kedves pásztóiak,

azt kívánom mindannyiuknak,
hogy a XXI. század hozza meg
önöknek mindazt, amit a XX.
század megtagadott. Kívánom,
hogy teljesüljön minden nagy és
titkos, és minden hétköznapi vá-
gyuk, reményük. Adjon a Jóis-
ten sok erõt, egészséget, jó
szomszédot, megértõ társat, bol-
dog családot és munkát, amely-
nek haszna, értelme és gyümöl-
cse van!

Aradon 1849. október 6-án kivégezték a magyar szabadságharc
13 fõtisztjét – a szokásos pásztói megemlékezésen idén Barna

Tiborné képviselõ mondott beszédet.

Színes ősz a Százszorszép Óvodában
Gazdag programokkal, tevé-

kenyen indult az õsz óvodánk-
ban. 

A hagyománnyá vált Õszkö-
szöntõ ünnepséggel kezdtük
programjainkat, melyen az õsz-
höz kapcsolódó szüreti hagyo-
mányok kerültek felelevenítésre.
Népi játékokkal, gyermekdalok-
kal, verssel, tánccal köszöntöt-
tük az õszt, kicsit jelképezve az
évszak sokszínûségét. 

„Útra kelt a nyár” kezdtük a
gyermekekkel Osvát Erzsébet
versét az ünnepen, bár az idõ
még igencsak nyárias volt, amit
azért cseppet sem bántunk. Na-
pokig emlegették a kisgyerme-
kek a közös tánc és éneklés
nyújtotta élményt, melyen a
szülõk is részt vettek.

Ezekben a hetekben a gyer-
mekek megtapasztalták az õsz
gazdagságát. Az õszi zöldségek-
bõl, gyümölcsökbõl készítet-
tünk salátát, sütöttünk süte-
ményt a gyermekekkel közösen.

Részt vettünk szüreten, dióveré-
sen, készítettünk és kóstoltunk
mustot,  barkácsoltunk termés-
bábokat.

A Takarítási világnapon mi
sem tétlenkedtünk. Gereblyével,
szemetes zsákokkal felszerel-
kezve indultunk útra. A kiseb-

bek  az óvoda területén szorgos-
kodtak, míg a nagyobbak  már a
kerítésen kívüli területeket taka-
rították.

Október 4-én az Állatok világ-
napján útra keltek a csoportok.
Háztáji gazdaságokat kerestek

fel, hogy közvetlenül tapasztal-
ják meg a gyermekek a házkörül
élõ állatok életmódját, simogas-
sanak, etessenek, olykor félve el-
húzódjanak egy-egy állattól.

E nap alkalmából kiállítást
rendeztünk óvodánkban, a gyer-
mekek és szülõk által otthon ké-

szített termésbábokból, levélké-
pekbõl. Örömünkre nagyon sok
igazán szép és ötletes munka ér-
kezett. A szülõ-gyermek közös
munka öröme, az együtt tevé-
kenykedés pozitív példája ez a
kiállítás.  Köszönjük ezúton is a

szülõknek aktív közremûködé-
süket!

Be kell ismernünk ha akarjuk,
ha nem, hogy a nyárias õsznek
vége és a maga ezerszínû, szép-
ségével és hideg, szeles idõjárá-
sával ismét beköszöntött az õsz.

Nincs szebb egy õszi erdei sétá-
nál, millió látnivalót, szépséget kí-
náló kirándulásnál. Útra kelünk
hát mi is – mint minden évszak-
ban – kisgyermekeinkkel Mátra-
keresztesre, megcsodálni a  Mátra
természeti kincseit, változásait.

A hétköznapok egyhangúsá-
gát az ünnepek, tevékeny prog-
ramok törik meg, amelyekre
emberi voltunkból következõen
van szükségünk. Ha kultúránk,
környezetünk értékeinek, tuda-
tos megismerésével, felhaszná-
lásával továbbéltetésével életün-
ket színesebbé tesszük, mi ma-
gunk is gazdagabbak, értékeseb-
bek leszünk.

Százszorszép Óvoda 
nevelõtestülete

Barabás Miklós: 
A 13 aradi vértanú – litográfia



A program összeállításában a
korábbi hagyományokat követve
a célul kitûzött megye egyesületé-
nek elnöksége segítségét kértük,
amiben nem is csalatkoztunk.
Mind Máté Lászlóné elnök, mind
pedig Antalné Prezenszki Piroska
elnökségi tag nagy örömmel fo-
gadta látogatásunk hírét, s azon-
nal hozzákezdtek a programterv
összeállításához. Javaslataik alap-
ján összeállt a program, melyben
a megyei feladatellátástól a városi
– Salgótarján, Pásztó, Szécsény –
és kistelepülési – Hollókõ, Rétság
– egyaránt szerepelt. 

Végül a szeptember 27–29-e kö-
zötti Nógrád megyei tapasztalat-
cserére 21 fõ jelentkezett, s az
utolsó pillanatban történt lemon-
dások után 18-an vettünk részt.
Ez a korábbi évek hasonló prog-
ramjaihoz képest mindenképpen
alacsony részvétel, azonban nagy
örömmel tapasztaltuk, hogy
„sok” a fiatal, illetve kezdõ
kolléga a résztvevõk között. 

Szeptember 27-én reggel 8
órakor tehát a szokásos Mis-
kolc, Búza téri parkolóban
való találkozás után egy lel-
kes kis csapat indult Nógrád-
ba, azon belül is a program
elsõ állomására, Pásztóra.

A néhány perccel 10 óra
utáni érkezést követõen a
Teleki László Városi Könyv-
tár és Mûvelõdési Központ
igazgatója, s egyben a megyei
egyesület elnökségének tagja
Antalné Prezenszki Piroska kollé-
ganõnk fogadott igen nagy szere-
tettel, s mint jó házigazda, át is
vette a stafétabotot. Elõször is egy
kis pihenõ, frissítõ, kávé, pogá-
csa, majd pedig Pásztó városának
s ezzel együtt a helyi közmûvelõ-
dés helyzetének, lehetõségeinek
s elért szép eredményeinek be-
mutatása következett. Ezt köve-
tõen dacolva a délelõtti idõpont-

tal, a Muzsla Néptáncegyüttes lel-
kes, fiatal táncosai mutatták meg
kis csapatunknak hogyan kell
örömtõl sugárzó arccal, teljes át-
éléssel elõadni az elsajátított ko-
reográfiákat.

A csaknem tízezer fõt számláló
kisváros gazdag kulturális életé-
nek irányítója, kisközösségeinek
segítõje a Teleki László Mûvelõdé-
si Központ, mely intézmény a lel-
kes és jól képzett szakemberein
túl építhet a város rendkívül jó
adottságaira, melyek mind a mûv.
központ, mind pedig a könyvtár
lehetõségeire, illetve a ragyogó
szabadtéri környezetre és az erre
épülõ szabadtéri programokra
egyaránt vonatkoznak. A finom
és bõséges ebéd elfogyasztása
után Bottyán Katalin munkatárs
ismertette a Közkincs kerekasztal
elemeit, programjait és elért ered-
ményeit. Tájékoztatója elõtt azon-
ban még elfogyasztottuk a házi-

gazdák által odavarázsolt finom
rétest és a kávét, hogy megõriz-
zük „frissességünket”.

A mintegy ötórás pásztói tartóz-
kodásunk alatt képet kaptunk ma-
gáról a városról, annak kulturális
életérõl, az intézmény pályázati
aktivitásáról és ennek jótékony
hatásáról a település és a kistérség
közmûvelõdési életére. 

Délután Hollókõn tettünk egy ki-
rándulást, ahol Terékné Szabó Eri-
ka, a Hollókõért Alapítvány Kurató-

riumi elnöke avatott be minket a
közalapítvány mindennapi életébe,
harcaiba, feladataiba. 

A szállásunk Salgótarjánban a
Galcsik Fogadóban volt, ahol kipi-
henhettük magunkat. Elsõ este
mindenki bemutatta magát a
szakmája szempontjából fontos
momentummal, amibõl egy kelle-
mes baráti beszélgetés kerekedett
ki a fogadó különtermében.

Második nap reggel a Balassi
Bálint Megyei Könyvtár és Köz-
mûvelõdési Intézetben kezdtünk,
ahol elõbb Molnár Éva igazgató-
nõ, majd Máténé Marika, a Nóg-
rád megyei egyesület elnöke tájé-
koztattak bennünket a megyei
könyvtár mûködésérõl és a kon-
zorciumos pályázat eredményei-

rõl, a Nógrád Megyei
Könyvtárosok Egyesületé-
nek életérõl, valamint meg-
tekinthettük a megyei köz-
mûvelõdési feladatellátást
biztosító kollégák lehetõsé-
geit, munkakörülményeit. 

Ezután elsétáltunk a Sal-
gótarjáni Közmûvelõdési
Nonprofit Kft. József Attila
Mûvelõdési Ház és Konfe-
rencia-központ épületébe,
ahol Simon Lajos igazgató

avatott be a mûvelõdési ház életé-
ben bekövetkezett változásokba.
Mind a megyei feladatellátás,
mind pedig a nonprofit kft. mû-
ködésével kapcsolatban hallot-
tunk érdekes és meglepõ dolgo-
kat. Az igazgató úr által felvázolt
tervek és elképzelések többünk
meggyõzõdése szerint jól mûkö-
dõ intézményi formában is meg-
valósíthatók, azonban kétségte-
len, hogy a kft. nagyobb szabad-
ságot biztosít a mûködésre.

Ebéd után Szlovákiába kirán-
dultunk. Elõször Füleken a vár-
ban tettünk egy sétát, a bátrabbak
a vár „fokáig” is felmerészkedtek,
majd Losoncon ittunk egy kávét,
valamint egy  séta során ismer-
kedtünk a várossal. 

Utolsó nap elsõ megállója
Szécsény, ahol megismerked-
tünk a helyi mûvelõdési ház éle-
tével, s megtekintettük a szépen

felújított városközpontot, vala-
mint az éppen építés alatt lévõ
városkapukat. Szécsénybõl
Rétságra mentünk, ahol már várt
minket a „mindentudó” kollé-
gánk Végh József igazgató úr, aki
az Anna Étteremben elfogyasz-
tott ebéd után a helyi kulturális
életet mutatta be számunkra,
egy kis történelmi „tárlatvezetés-
sel” kiegészítve. Az utolsó prog-
ram Nógrád volt, ahol ismét egy
kiadósat kirándultunk, meg-
másztuk Nógrád várát, már
azok, akik még elég erõt éreztek
magukban egy újabb túrához. A
gyönyörû panoráma, valamint a
sok-sok új információ amit a kol-
léga odafönt mesélt nekünk 

Valamennyi résztvevõ nevé-
ben mondunk köszönetet házi-
gazdáinknak, Máté Lászlóné
egyesületi elnöknek és Antalné
Prezenszki Piroska elnökségi tag-
nak, a pásztói intézmény vezetõ-
jének és minden munkatársuk-
nak akik közremûködtek abban,
hogy az idei utunk ilyen sok él-
ménnyel, barátsággal és  tapasz-
talattal zárult. Örülnénk, ha sze-
retõ gondoskodásukat mielõbb
viszonozhatnánk Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében. 

Stumpf Gábor 
elnök

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népmûvelõk Egyesülete az
1996-os újjáalakulást követõen eddig minden évben megszer-
vezte az immár hagyománnyá vált szakmai tapasztalatcserét.
Idén a majdnem szomszédos Nógrád megye településein élõ és
dolgozó kollégák és intézmények munkájának, mûködésének
megismerése volt a cél.
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Visszatekintés a nógrádi tapasztalatcserére

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

GOMBAGOMBAVIZSGÁLÓI FELADAVIZSGÁLÓI FELADAT ELLÁTÁSÁRAT ELLÁTÁSÁRA.
Feladat ellátásának helye, idõtartama: Pásztó, városi piac, heti két alkalom. (Igény felmerüléséig.)

Feladat ellátáshoz szükséges: gombavizsgálói oklevél.
Jogviszony: megbízási.

Érdeklõdni telefonon: 32/460-189 vagy 06/30 423 1227, Robotka Róbert ügyvezetõ igazgató.
Személyesen: Pásztó, Kossuth út 116.

Pályázat
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Kárpátalján jártunk

Hosszas utazás után – majd két és fél órát
várakoztunk a magyar-ukrán határátkelõhe-
lyen – érkeztünk meg Munkácsra, ahol
Popovics Béla helytörténész várta a csopor-
tunkat. Elõször a munkácsi várat néztük
meg, melynek múltja számos irodalmi és tör-
ténelmi személyiséggel kapcsolatos, például:
Kazinczy Ferenc, Petõfi Sándor, Thököly Imre,
Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc. Emléküket
õrizve a várban koszorút helyeztünk el, s el-
énekeltük a magyar himnuszt is. Kaptunk
egy kis szabad idõt, aki akart vásárolhatott
emléktárgyakat Kárpátaljáról, vagy sétálha-
tott a szépen felújított várban és megcsodál-
hatta a város panorámáját a magaslatról. Ez-
után tovább utaztunk Ungvárra, Kárpátalja
fõvárosába. Megnéztük az ungvári várat és a
Szabadtéri Néprajzi Múzeumot, amelyben 28
„áttelepített” házikó látható. A skanzen a sok-
nemzetiségû Kárpátalja mesés népi faépíté-
szetét reprezentálja. Sötétedett már, amikor a
városnézéssel egybekötött sétánkon - közben
átkeltünk az Ung folyó feletti hídon is – vissza-
értünk az autóbuszhoz. Visszatértünk Mun-
kácsra, s elfoglaltuk a szállásunkat. Barátsá-
gos szálloda és kedves személyzet fogadott
minket. Vacsoraként megkóstoltuk a helyi
specialitásként számon tartott borscs levest
is, ami nagyon ízlett.

Másnap a II. világháború idején épített Ár-
pád-vonal maradványai mentén haladtunk a
Vereckei-szoroson keresztül a Vereckei-há-
góhoz, ahol megkoszorúztuk a magyar hon-
foglalás 1100. évfordulójára emelt emlékmû-
vet. A Kárpátok bércein tovább haladva ér-
keztünk meg Szolyvára, ahol a sztálini terror

idején elhurcolt kárpátaljai magyar férfiak
emlékére állított emlékpark található. Követ-
kezõ úti célunk Beregvár volt. Itt csak egy kis
idõt töltöttünk, de a Kárpáti Szanatórium-
nak is helyet adó hajdani Schönborn-kastély
hatalmas parkjával - régi sétautak, több száz
éves fák, tavacska – így is emlékezetes.

Beregszentmiklóson egy középkori várkas-
télyt néztünk meg, ami egykor a Huszt és Ung-
vár közötti védelmi vonal része volt. Bejártuk
zegzugos járatait, megmásztuk meredek lép-
csõit, miközben a helyi idegenvezetõ a kastély
történelmi érdekességeirõl mesélt, mint példá-
ul itt bontakozott ki a szerelem Zrínyi Ilona és
késõbbi férje, Thököly Imre között. Végül visz-
szatértünk a napi kiindulópontunkhoz, Mun-
kácsra, ahol a sétálóutcával ismerkedtünk.
Megnéztük többek között a Rákóczi-házat,
Munkácsy Mihály egykori szülõházának he-
lyét, a színházat és a városháza épületét. Rövid
szabadidõ után kirándulásunk utolsó állomá-
sa, Beregszász következett, ahol a külhoni ba-
rangolásunkat egy kis esti városnézéssel zár-
tuk. Elsétáltunk a római katolikus templom, a
megyeháza, a fõtér és a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Fõiskola elõtt is. Ismét sötéte-

dett már, amikor buszra szálltunk, s búcsút int-
ve Kárpátaljának hazafelé indultunk, meg sem
álltunk a határig, utána pedig hazáig.

Ez a két nap mély hatást gyakorolt minden
útitársunkra, gyermekre és felnõttre egy-
aránt. Segített abban, hogy tisztábban lássuk
és átérezzük az elszakított, magukra maradt
kárpátaljai magyarok sorsát. A sok szép lát-
nivaló, a gyönyörû táj is elvarázsolt minket,
és szerintem sokan visszavágynak Kárpátal-
jára, én legalábbis biztos.

Szeretnénk köszönetet mondani elsõsorban
Baloghné Kanyó Mária tanárnõnek, aki meg-
szervezte ezt az eseménydús kirándulást,
Popovics Béla tanár úrnak, aki segített bepil-
lantást nyerni egy másik világban élõ magya-
rok életébe, Ludányi János buszsofõrnek,
hogy épségben hazahozott minket. Köszönjük
továbbá Pásztó Város Önkormányzatának a ci-
vil pályázat keretén belül biztosított 15 ezer fo-
rint támogatást, valamint az iskola Gyermeke-
kért Alapítványának segítségét.

Kanyó Emese
8. a osztályos tanuló

Rákóczi Szövetség 
Gárdonyis Csoportja

A Rákóczi Szövetség Gárdonyis Csoportja
idén már harmadik alkalommal szerve-
zett kirándulást a Kárpát-medencébe.
Õszi úti célunk Kárpátalja volt. Szeptem-
ber végén Munkácsra, Ungvárra, a Verec-
kei-hágóhoz, Szolyvára, Beregvárra,
Beregszentmiklósra és Beregszászra láto-
gattunk.

Információs és útjelző táblák Pásztón
Befejezõdött a városközpont

megújítása, az építési és kivite-
lezési munkák után az utolsó
közterületi elemek, az útirány-
jelzõ és az információs táblák is
helyükre kerültek Pásztón. A
városba érkezõ vendégek eliga-
zodását öt útirányjelzõ oszlop,
tíz nagy méretû térképes tábla
és tíz kisebb, fõleg a mûemléke-
ket bemutató információs tábla
segíti. A térképes és az informá-
ciós táblák a külföldi vendégek-
re számítva angol és francia
nyelven is tájékoztatást adnak a
város múltjáról, nevezetességei-
rõl és jeles személyiségeirõl.
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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;
Nyolcad oldal (névjegy): 5.000 forint + áfa, bruttó 6 ezer 250 forint.

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

Párhuzamos műhelyek – A Művház körei

Egy, mind a felnõttek, mind
pedig a diákok körében egyaránt
sikeresnek mondható nyári al-
kotótábor után, szeptembertõl
ismét beindultak a szakkörök a
pásztói Mûvelõdési Központ-
ban. A TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-
0023-projektben, a párhuzamos
mûhelyek képzõmûvészeti
szakkör keretében én a szobrá-
szatot tartom, (ami nagyobb
csoportlétszámú rendezvény,
15-20 gyerek), emellett két kis-
csoportos (két-három résztve-
võ) egyéni tehetséggondozó fog-
lalkozást is.

A szobrászat minden korosz-
tály részére érdekes, hiszen me-

lyik gyermek ne szeretne kézzel
gyúrni úgy, hogy az sem baj, ha
könyékig sáros lesz? Persze sze-
retném és tudom is, hogy ettõl
többrõl van szó, ahogyan szok-
tam is mondogatni: "az agyag
mindaddig csupán sár, míg tuda-
tosan nem kezdjük formázni,
funkciót nem adunk hozzá, vi-
szont onnantól, még ha nem is
sikerül mindig mestermû, az

azért már szobrászat…
Az egyéni tehetséggondozás

szerintem hiánypótló jellegû
munka, meggyõzõdésem, hogy
szükség van ilyen jellegû iskolán
kívüli oktatásra. Tudjuk az isko-
lákban egyre kisebb órakeret áll
rendelkezésre, pedagógushiány,
forráshiány ezek ma ismert gon-
dok. Nem is olyan jó szó az „ok-
tatás”, hiszen éppen az a célunk,
hogy nem az iskolában megszo-
kott módon dolgozzunk. A peda-
gógiai szempontok helyett, ez
inkább mûhelymunka, ahol
együtt dolgozik felnõtt és gye-
rek. Nincs nehéz dolgom, mert
tehetséges fiatalokban nincs hi-
ány. Az érdeklõdés sem utolsó,
mert iskola után vagyunk, ilyen-
kor, csak aki szívesen rajzol, és
valóban érdeklõdési köre az al-
kotómunka, képes jól együttmû-
ködni. Vagyis fontos, hogy nem
csupán délutáni elfoglaltság „jó
helyen van a gyerek…”-legyünk.
Tapasztalat is egyébként, hogy
bár az adottságok változóak, a
10–12 éves korosztály, ha érde-

kes feladattal, kihívással és siker-
élmény lehetõségével állunk ki
meglepõen színvonalas mûvek
születnek, és ez elsõsorban szor-
galom és hozzáállás kérdése.

Vannak gyerekek, akik egy-
szerûen, csak többet rajzolná-
nak. Mások mélyebb, vizuális
kommunikációs, tudatos alkotó-
tevékenységként rajzolnak.  Te-
hetségük és igényük is van el-

mélyültebb, az iskolától eltérõ
foglalkozásra, ahol személyen-
ként, egyénenként foglalkoznak

velük. A foglalkozáso-
kon az egyéni igénye-
ket tartom szem elõtt,
technikai, kompozíci-
ós eszközöket gyakor-
lunk, de a lényeg a sa-
ját, ötlet, elképzelés fel-
tárása. Egyfajta segéd-
eszközt próbálok felkí-
nálni, amit akkor hasz-
nál a fiatal alkotó, ha
nincs egyéb ötlete, el-
akad, legyen szó vonal-
vezetésrõl, színkom-
pozíciós ötletrõl, esz-
közhasználatról.

Külön érték ez ne-
kem, valóban nincs ne-
héz dolgom, tehetsé-

ges gyermekek vannak, Antal
Sára, ki tavaly óta jár a foglalko-
zásainkra, számtalan rajzver-

seny elsõ díját nyerte már el.
Varga Adél kilenc évesen gyak-
ran okoz meglepetést egyéni
rendkívül kifejezõ ötleteivel,
vagy Fekete Fanni, aki idén kap-
csolódott hozzánk, szintén igen
fiatal, rendkívüli tudatossággal,
érdeklõdéssel és persze tehet-
séggel áll a szobrászathoz, de
szinte bárkit megemlíthetnék.

Én sok örömöt lelek e munká-
ban, jó látni, mennyi meglepe-
tést okoznak olyan fiatalok,
akikrõl egyébként nem is gon-
dolnánk milyen tudatosság, ki-
tartás, és érdeklõdés van bennük
az alkotótevékenység mûvelésé-
re! Remélem, hogy a pásztói Te-
leki László Városi Könyvtár és
Mûvelõdési Központ nagyszerû
kollégái még sok hasonlóan
hasznos és színvonalas együtt-
mûködés lehetõségét teremtik
meg a jövõben!

Varga Csaba



Ez év október 3-a és 9-e között
kerül sor az Országos Könyvtári
Napok eseményeire. Ezeken a
szép õszi napokon olyan ren-
dezvényekre került sor, amelyek
felhívták a figyelmet arra, mi-
lyen alapvetõ szerepe van a
könyvtáraknak a tanulási folya-
matokban. A program résztve-

võit naponta más-más témakör-
höz kapcsolódó kiállítások, elõ-
adások, olvasáshoz kötõdõ játé-
kok, zenei érdekességek várták.
A rendezvény kiemelt szerepét a
helyi értékek bemutatása, a tele-
pülés hagyományainak felidézé-
se alkotta. A programok gerincét
dr. Zacher Gábor toxikológus
elõadása, könyvtári foglalkozás,
praktikus tudás a fodrászkodás
megismerése adta. Kiemelt ese-
mény volt az idén is a Könyves
Vasárnap október 9-én, amikor a
könyvtárunk rendkívüli nyitva
tartással, rendhagyó programok-
kal, sokféle meglepetéssel várt
minden korosztályt.

A hét egy különleges kiállítás-
sal indult. „Ügyes kezû alkotó-
ink” címmel hagyományok, ér-
tékek bemutatására került sor.
Helyi alkotók munkáinak kiállí-
tását tekinthetik november 30-ig
a látogatók:

Alapi Ferencné elkötelezett
foltvarró. Ezt a szép és hasznos
tevékenységet 1999-ben kezdte
el. Minden érdekli, ami a textillel
kapcsolatos.

Bognár Béla Fabogár Kft.-je
1998-ban alakult. Népmûvészeti
ajándéktárgyak készítése a fõ
profiljuk.

Csoór Józsefné pásztói amatõr
alkotó, csaknem 40 éve foglalko-
zik szebbnél szebb kézimun-
kák, azsúrok, horgolások, köté-
sek készítésével.

Kiss Károlyné kézimunkái kü-
lönbözõ textilanyagokból tevõd-

nek össze. Minden maradékot
felhasználva, a színeket, a for-
mákat számtalan variációban
összeilleszti.

Kresák Jenõ népmûvészeti al-
kotómûvész. Az 1960-as évek vé-
gétõl foglalkozik szaru-, csont- és
fafaragással. Munkáival több or-
szágos kiállításon is részt vett.

Sándor Gábor munkáinak
alapanyaga fa. Kreatív alkotó,
többféle kiállítási anyaggal jött
hozzánk. Munkáiban megtalál-
ható fafaragás, úgymint a prakti-
kus fából készült darabok, pél-
dául  ékszertartó dobozok készí-
tése.

Bajzáth Zsuzsanna a bábmû-
vészet eszközeivel segíti a gyer-
mekeket a világ sokoldalú megis-
merésében.

Pusztainé Borbás Enikõ 1997
óta foglalkozik fazekassággal.
Kerámiái számtalan helyre elju-
tottak. Sok-sok országban ott
vannak a pásztói fazekas termé-
kei. (Szlovákia, Svájc, Franciaor-
szág, Kanada, Ausztrália stb.) 

A Praktikus tudás napján, ok-
tóber 5-én „Fodrászkodjunk!”
címmel hajápolási és frizuraké-
szítési tanácsadással egybekö-
tött bemutatót szerveztünk. A
program a gyermekrészlegben
kezdõdött egy rövid elõadással,
a témával foglalkozó ismeretter-
jesztõ könyvek bemutatásával,
majd egy fodrászmûhelyben
folytatódott az elõadást kiegészí-
tõ fodrászati alapismeretek gya-
korlati bemutatásával, hajápolá-
si tanácsadással. A frizurakészí-
tés alapfogásait egy a helyszínen
kisorsolt résztvevõ frizurájának
elkészítésén keresztül mutatta
be a szakember. 

Október 6-án Tanulás a tudá-
sért témában „Ki vagyok én?”
elõadást tartott a függõséget
okozó szerekrõl dr. Zacher Gá-

bor fõorvos a budapesti Péterfy
Sándor utcai kórház toxikológiai
osztályának vezetõje. Résztve-
või a pásztói Mikszáth Kálmán
Gimnázium 9. és 13. évfolyamos
tanulói voltak. 

Október 7-én a „Játékkal a tu-
dásért” program keretében a
Szélike királykisasszony címû

népmesét feldolgozó foglalko-
zásra hívtuk a harmadik osztá-
lyos gyermekeket. A program
során a résztvevõk régi mester-
ségekkel ismerkedhettek meg já-
tékos formában. 

A rendezvény kiemelkedõ
napja most is október 9-én a
Könyves Vasárnap volt.

„Ki miben tudós?” címmel já-
tékos feladatok, fogas kérdések
várták a látogatókat a könyvtár
minden részlegében. (Folyóirat-
olvasó és informatikai, felnõtt,
gyermek, helyismereti).

Internetes termünkben a könyv-
tár integrált számítógépes rendsze-
rén (Corvina) keresztül elektroni-
kus katalógusunk használatával,
keresztrejtvényes feladatokat ol-
dottak meg a használók.

A felnõttek szórakoztató tu-
dáspróba-kvízzel és évfordulós
rejtvény-játékkal tehették próbá-
ra ismereteiket. A helyes vála-
szok kikereséséhez, megadásá-
hoz a lexikonok, kézikönyvek,
katalógusok és az internet volt
segítségükre.

Többen vasárnap délelõtt újí-
tották meg könyvtári tagságukat
(139 fõ), és hozták vissza régi,
lejárt határidejû, késedelmes
könyveiket. A felnõttrészlegben

az októberi héten beiratkozottak
száma: 159 fõ, a gyermekrész-
legben: 51 fõ.

Helyismereti részlegben már
évek óta a gyakorlat ezen a na-
pon, hogy a látogatók – felnõt-
tek, gyerekek – megismerjék já-
tékos feladatokon keresztül
Pásztó és kistérsége történelmét,
mûemlékeit, hagyományait.

A gyermekrészlegben az óvo-
dásokat, a kisiskolásokat és a fel-
sõ tagozatosokat a korcsoport-
oknak megfelelõ erõsségû rím-
keresõ játékokkal vártuk. Az
óvodások Weöres Sándor, az al-
só tagozatosok Fazekas Anna,
Kopré József, Petõfi Sándor és
Móra Ferenc, míg a felsõsök Jó-
zsef Attila „lyukas” verseihez ke-
resték meg a megfelelõ rímeket.
Az általános iskolások részt ve-
hettek még (két korcsoportban)
a Ki az írója címû játékban, ahol
a felsorolt gyermekkönyv szer-
zõket és könyveiket kellett páro-
sítani a könyvek helyükön való
megkeresésével.

A kicsik ismert és népszerû
mesefigurák puzzle-játékával
szórakozhattak, melyeket elké-
szítés után hazavihettek. 11 órá-
tól nosztalgia diafilmvetítésre in-
vitáltuk a legkisebbeket szüleik-
kel együtt, de szívesen jöttek a
nagyobbak is. Bemutattuk a régi
diafilm és diapozitív vetítõket,
diafilmtekercseket és diakocká-
kat, majd a résztvevõk választá-
sa alapján három diafilmet leve-
títettünk - közös olvasással a
szülõkkel.

A Könyves Vasárnap záróak-
kordjaként gitárzene szólt
Brazda Péter közremûködésével.
A közismert és népszerû dalokat
a közönség együtt énekelte az
elõadóval.

13 órakor eredményt hirdet-
tünk és díjkiosztásra került sor. 

Rendezvényeinket 104 fõ 14
év alatti, 234 fõ 14 és 18 év kö-
zötti, 56 fõ 19-50 év közötti, 24
fõ ötven éven felüli személy láto-
gatta, összesen: 425-en.

Programjaink az Informatikai
és Könyvtári Szövetség szerve-
zésében, a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósultak
meg.

Teleki László Városi Könyvtár 
Pásztó

KKÖÖNNYYVVTTÁÁRR14 2011. október–november

Könyvtárak a tanulásért!



– Mióta vagy tagja az Athéné-
nek?

– Alapító tag vagyok. Irodalmár-
ként egyedül, mivel rajtam kívül
akkor még kizárólag csak képzõ-
mûvészek voltak az Athéné Alkotó
Körben (AAK).

– Hogyan, mikor kezdtél verseket
írni?

– Amióta ismerem a betûket, az-
óta írok verseket, novellákat. Elõ-
ször inkább csak kalandos történe-
teket. Fõleg krimiket, indiános, tö-
rökös és tengerészes meseszerû el-
beszéléseket. Nagy író akartam
lenni, mint Dékány András, Róna-
szegi Miklós. Aztán rájöttem, hogy
túl sok az ötlet, a benyomás, az él-
mény, türelem és kitartás pedig
nincs bennem a hosszú írásokhoz.
Akkor kezdtem el komolyabban
verset is írni, mert az már akkor is
percek alatt elkészült. Fõleg szerel-
mes verseket. De meg nem mutat-
tam volna senkinek, fõleg azoknak
nem, akiknek írtam. 1983-ban el-
kezdtem dolgozni, pénzem lett, ki-
tágult elõttem a világ. Akkor még
nem voltak tele a parkok, templom-
kertek, erdõk hajléktalanokkal, és
élhettünk szabadon csavargó ösz-
töneinknek. Autóstoppal jártuk az
országot, kint aludtunk a szabad
ég alatt. Hihetetlen kalandokat él-
tünk át. A kilencvenes évek köze-
pén döntöttem; elkezdek úgy írni,
hogy az másoknak is örömöt sze-
rezzen. Jack Kerouac, Bohumil
Hrabal és Vlagyimir Giljarovszkij
nyomdokaiba kívántam lépni. Há-
rom évig írtam végtelen kalandja-
inknak sorát, melyet „Úton magyar
módra” címmel szerettem volna
megjelentetni. Én, naiv kis tudat-
lan, azt gondoltam, ebbõl fogok
majd élni. Alkotóként a valóság
durva és kegyetlen pofonjait kap-
tam hosszú éveken át, amíg a Bu-
dapesti székhellyel mûködõ Cser-
hát Mûvész Kör két vezetõje,
Ihász-Kovács Éva és Bornemisza
Attila fel nem karolt. Náluk, a „Dé-
libáb” újságban jelent meg elsõ

versem – mert õk bizony prózával
nem foglalkoznak! Kalandos törté-
neteim azóta is a szekrényben vár-
ják jobb sorsukat.

Verseimet viszont leporoltam,
újakat írtam hozzá, és egy éven be-
lül két könyvem is megjelent. „Vi-
rágok az út mentén” címmel a
Cserhát Mûvész Kör,
valamint „Titkok és
vallomások” címmel
az Uránusz Kiadó gon-
dozásában. Igazából
ezt követõen kezdtem
csak el jobban odafi-
gyelni a versírásra, és
mára az lett belõlem,
amire soha nem gon-
doltam, és soha nem is
vágytam rá; sokak ál-
tal elismert költõ. 

– Milyen elképzelé-
sekkel vetted át az AAK vezetését?

– Az Athéné Alkotó Kör vezetése
folyamatos harcokkal jár. Ezekbe a
harcokba fáradt bele az elsõ négy
év után alapító elnökünk, Zsiga La-
jos is. Úgy gondoltam, majd én bé-
két teremtek. De ez eddig még ne-
kem sem sikerült. Az alkotóelme
nem gyúrható, nem vezethetõ. Va-
lahogy mégis kell. Próbálok rájönni
– hogyan…

– Milyen költõi és vezetõi céljaid,
terveid vannak most, mit szeretnél
elérni költõként, és az Athénével?

– A kör programjai, megjelené-
sei, az alkotók elõadásai, tárlatai,
kiadványai szerintem jók. Ezzel
soha nem is volt baj. Azon va-
gyunk, hogy tagjaink közül min-
denki tanuljon, fejlõdjön. Követke-
zõ célunk a gördülékeny és rugal-
mas mûködés megvalósítása lehet,
valamint a támogatók és mûvésze-
tet kedvelõk elérése, megõrzése.
Nagy örömünkre egyre több fiatal
jelentkezik sorainkba. Ami az
egyéni ambícióimat illeti; sajnos az
AAK vezetése nálam napi 24 órás
elfoglaltság. Otthon, a munkahe-
lyemen és alvás közben is folyama-
tosan ezen jár a fejem, néha már

tiszta zizi vagyok tõle. Számtalan
„kötelezõ” és alkalmi elõadásra
nyílik lehetõség, ez most nekem
bõven elég, néha már sok is. Írnom
pedig többet kell „hivatalból”, mint
amennyit az idõm enged rá. Leve-
lek, protokoll versek, e-mail üzene-
tek - kapok is érte otthon rendesen.

– Hogyan látod az
Athéné helyét Pásztó
kulturális életében?

– Pásztón a kulturá-
lis élet változatosnak
mondható, és ennek
mi is vastagon részesei
vagyunk. Inkább az ér-
deklõdés gyatra, mivel
az embereknek ebben
a mai világban nem
igazán jut idõ és kedv a
kultúrára. 

– Verseid többnyire
strófikus szerkezetûek, „magyaros”
verselésûek. Nem vonzanak a „mo-
dernebb” versformák? Kipróbáltad
már magad ezekben?

– Verseim mindig úgy írom,
ahogy magukat adják. Ahogy az
elsõ néhány sor összeáll, vagy
nem. A szabadabb verselés sem
idegen tõlem, de én inkább a sorok
közt is a rendet szeretem.

– Milyen köteteid jelentek meg
eddig? Hol olvashatjuk a verseidet?

– Az elsõ kettõt már említettem.
A harmadik „Suttogó szelek szár-
nyán” címmel a napokban jött ki a
nyomdából, Bottyán Katalin il-
lusztrációival és borítótervével, aki
történetesen az AAK képzõmûvé-
szeti csoportjának a vezetõje. Írá-
saim jelenleg a „Délibáb” és a „Klá-
ris” folyóirat, valamint a Pásztói
Hírlap hasábjain olvashatóak rend-
szeresen, de megtalálhatók még
számtalan alkalmi kiadványban, il-
letve más lapokban is. Az elmúlt
években több antológiába is bene-
veztem, ma már inkább csak a
Csapó Lajos által szerkesztett Athé-
né Almanachokra összpontosítok
– hiszen ez a miénk!

Kontra Marika Szvita
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Pászti Szabó Zoltán

LÉLEKSUGÁRZÁS

– ars poetica –

Megszülettem… Nevelkedtem…
Most már felnõtt vagyok.
Mindig van, ki figyeljen rám,
Mikor megszólalok.  

Édesanyám intelmeit
Holtig õrizgetem.  
A természet szeretetét  
Apám adta nekem.  

Nagyszüleim örökségét  
Hegedû siratja.
Az erdõk és szántók földjét
Emlékük belakja.

Büszke vagyok a hazámra.
Magyarnak születtem.
Folyton szép tájait járom.
Ebben lelem kedvem.

Hétmérföldes nagy csizmámat 
Petõfi adta rám.  
Kányádinak „vidékein” 
Telik a tarisznyám.  

Kiskunságon, a Zám-tanyán
Buda Ferenc mondta
„Ne rejtõzz el”, kóbor lelked
Tedd ki az ablakba!

Ratkó József bús haragját
Az asztalra csapom:
Mind - aki e népet nyúzza,
Ne örüljön nagyon!

Elõttem egy teleírt lap.
Mosolyok és könnyek.
A szeretet - mi elkísér.
Szép szavak és könyvek.

Kevés a szó - ha csak írják:
Kimondva - hatalom!
Történelmünk „kis” tetteit
A színpadra rakom.

Gyönge hangom nem hallani.
Hangos zúgás fogja.
De, mint látod – mozog a szám,
És amíg él – mondja.

Budapest, 2008. 10. 01.

Így látjuk – Az Athéné Alkotó Kör elnöke

� November 15-én Salgótarján-
ban, a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár Bóna Kovács Károly
Galériájában nyílt meg az Athéné
Alkotó Kör képzõmûvészeinek
kiállítása, irodalmi csoportunk
bemutatkozó programjával.

�December 5-én hétfõn 16.30-
kor Kiss Károly kiállításának

megnyitója lesz a pásztói
könyvtárgalériában.

� A pásztói mûvelõdési ház de-
cember 8-án csütörtökön 15.00-
kor Zsiga Lajos alkotói mûhely
programjának ad otthont.

� „Suttogó szelek szárnyán”
címmel megjelent Pászti Szabó

Zoltán harmadik verseskönyve.
Ünnepélyes könyvbemutató a
2012-es Költészet Napon várható.

� Felhívásainkra, rendezvé-
nyeinkre és programjainkra
minden érdeklõdõt szeretettel
várunk! Érdeklõdni lehet: 

paszti.szabo@gmail.com
Részletek: www.athenefala.hu

ATHÉNÉS HÍREK
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Aranyérem Budapestről
A fõvárosban 16 ezer részvevõ-

vel megrendezett nemzetközi
Spar maraton futóviadalon „Fut a
település” váltószámban a Pásztót
képviselõ Bagyinszki Anita,
Czirbusz Katalin, Reviczki Enikõ,
Tóth Andrea, Vincze Barbara ösz-
szeállítású csapat  3 óra 44 perc 38
másodperc elsõ helyen végzett. A
minimaraton hét kilométeres ver-
senyszámában Hugyecz Zoltán
abszolútban a 104., Kapás Judit
pedig a 768. helyen ért célba.

Középiskolás atléták sikerei
Salgótarjánban a középiskolás

atlétikai csapatbajnokságon gerely-
vetésben a pásztói Mikszáth gim-
názium fiú – Rostás Roland, Hajdú
Péter, Bíró Bálint, Juhász Bálint,
Gyõri Szabolcs – illetve leány –
Tamásy Alexa, Gábor Kincsõ, Né-
meth Vivien, Létai Lilli, Mihályi
Edina – összeállítású csapata is
aranyérmes lett.  Továbbiakban a
lányok a svédváltóban második, a
fiúk távolugrásban és súlylökésben
második, a svédváltóban pedig har-
madik, helyen zárták a versenyt.

Eddig két vereség
Az NB III. észak-magyarországi

A csoportjában szereplõ  Pásztói
ACI.  együttese az elsõ forduló elha-
lasztott mérkõzését követõen a má-
sodik fordulóban itthon egy szoros
mérkõzést követõen 10-8 arányban
maradt alul a Hatvan ASE gárda el-
len, majd idegenben a Lõrinci ott-
honában 14-4 nagyarányú veresé-
get szenvedett.  Páros találkozót
még nem sikerült nyerni a pásztói-
aknak, egyéniben eddig a legered-
ményesebb játékosuk Bánszky Fe-
renc négy gyõzelemmel.

Ötödik hely Bécsből
Október elején a bécsi Augarten

hatalmas parkjában több mint fél-

ezer résztvevõvel lebonyolított
Schulcup tájfutó idénynyitó futa-
mán a pásztói Czimer Z. József re-
mekül szerepelt. Az eredetileg he-
tedik helyen célba ért pásztói futó
elõtt végzett két osztrák verseny-
zõt  utólag kizárták –tiltott útvona-
lon való átfutás miatt – így az ötö-
dik helyen végzett, miközben a
szenior korosztályban fölényesen
nyerte a bécsi kupaverseny elsõ
fordulóját.

Kerékpáros teljesítménytúra
Jászberény térségében október

elején, rekkenõ hõségben három
távon rendezték meg az országos
Hajta kerékpáros teljesítménytú-
rát. A Hajta-patak és Zagyva folyó
gátvonalán végigvezetett útvona-
lon a rendkívül mély, homokos
talaj sokat kivettek a túrázókból.
Ennek ellenére az 50 kilométeres
távon a pásztói Bódi Zoltán, a
mátraszõlõsi Fedelin Tibor igen
jól teljesítettek és 3 óra 23 perces
idejükkel az élmezõnyben értek
célba.

Teljesítménytúra, terepfutás
Szeptember végén Mátraszõ-

lõsön a Pásztói Szabadidõ SE és a
helyi önkormányzat rendezte
meg a Kronvald Tamás országos
terepfutóversenyt és a cserháti
Függõkõ 30 és 15 kilométeres tel-
jesítmény gyalogtúrát. A két ren-
dezvényen, több mint kétszázan
vettek részt. A futóverseny ovis
versenyszámában a pásztói
Hugyecz Eszter bronzérmes lett.
A túra hosszú távját Szeles Edina,
Vincze Barbara, Zagyi Edit, Fehér
Kornél, Maksó Róbert, Virág Ti-
bor, még a rövidet Gyurkó Anna-
mária dr., Klonka Júlia és Szabó
Csaba pásztói túrázók szintidõn
belül teljesítették.

Az összeállítást 
Cz. Zentai József készítette

Motokrossz: jó szereplés

A fiatal pásztói Alliance
Sebastian (Sebi) a Yamaha
Fehér klub színeiben a MAMS
16 futamos nemzetközi junior
kupa éves értékelésében a
remek 4. helyen zárt. Sebi tel-
jesítményének értékét növeli,

hogy csupán hat futamon vett
részt és ezeken háromszor nyert
és háromszor lett második. 

Legutóbb a pannonhalmi
zárófutamon a cseh Straka
mögött másodikként haladt át a
célvonalon.

Fiatal kupagyőztes

Egerben 19 sportegyesület 38
sakkozója vágott neki az V.
Eventus-Agria Park kupának,
amelyet minden iskolai szünet-
ben az Agria Parkban bonyolíta-
nak le.  Az U15-korosztályos  fia-
taloknál az elsõ helyet a
Nógrádmegyeren élõ, de a Pász-

tó SE NB II-es csapatát erõsítõ
Görcsi Gábor (6 pont) nyerte.
Klubtársa, Patai Péter hetedig
lett. A Felnõtteknél a pásztóiak
közül id. Vajda Albert a hetedik.,
Bódi Tamás a 11., Vajda Anna a
18., Patai Tamás a 19. helyen
végzett.

Asztalitenisz: három ezüst
Idén Zánkán a Magyar Hal-

lássérültek Sportszövetsége a
Magyar Parasport Szövetséggel
közösen rendezte meg az aszta-
litenisz országos bajnokságot,
ahol címvédõként állt asztal

mellé Bencsik Gergely, a Pásztói
AC versenyzõje. A küzdelmek
végén egyéniben, párosban és
öszszetettben is, Bencsik Ger-
gely az ezüstérmes helyen vég-
zett.

Középen Görcsi Gábor


