HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ

Önkormányzati
Tűzoltóság Pásztón
Gyökeres változásokon
esett át a magyar katasztrófavédelem 2012. január 1-tõl. A
pásztót is érintõ kérdésektõl
Berecz György tûzoltó alezredes, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vezetõje a februári képviselõtestületi ülésen egyszer már
tájékoztatta a képviselõket. A
március 29-i testületi ülésen
dönteni kellet arról, hogy
2012. április 1-tõl hivatásos állami tûzoltóõrs, vagy önkormányzati tûzoltóság mûködjön Pásztón. A pillanatnyi
helyzetet és a továbblépés lehetõségét is megvizsgálva a
képviselõk végül egyhangúlag az önkormányzati tûzoltóság mellett foglaltak állást.
A testületi ülésre, a téma jelentõségénél fogva, újra eljött
Berecz György. Elõször köszönetet mondott kollégáinak, hiszen csak a március 15-i négy
napos ünnep alatt négyszázötven körül alakult a megyében
a tûzesetek száma. Ezután elmondta: Pásztó képviselõ-testületének döntenie kell:
(Folytatás az 5. oldalon.)

„Lehet valaki szépségkirálynõ,
lehet tudós professzor, körülrajongott sztár, népszerû mûvész, ha nem tud szeretni tiszta szívbõl, olyan, mint egy csicsás ajándékdoboz, amely belül üres. Aki megkaparintja és
kibontja, hatalmasat csalódik”
– írja Böjte Csaba a dévai ferences szerzetes.
Most, a nagyhéten különösen
megszívlelendõk gondolatai: mert
a közhiedelemmel ellentétben
nem egy könnyed, felszínes ünnep a húsvét! Aki csak az ilyenkor
szokásos ajándékozásban, a

Testületi: tisztánlátás, törzstőke
Szokás szerint az elmúlt idõszak eseményeinek ismertetésével kezdõdött Pásztón a legutóbbi képviselõ-testületi ülés. A fontosabbak között Sisák Imre polgármester úr a Polytechnik Kft.
vezetõivel, mások mellett Becsó
Zsolt és Bíró Márk országgyûlési
képviselõk társaságában, a Parlament épületében folytatott tárgyalást említette. Az egyre szövevényesebb ügy részleteirõl elmondta, hogy a megnyilvánuló
aknamunka ellen a város megtette, amit lehetett. Az egész ügy
kiindulója az, hogy egy YESACentral Europe Handelskai
2651020 Wien címen lévõ cég
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perckor az alábbi email-t küldte
a városnak:
„Tisztelt Hölgyem/Uram,
Csesznegi Richárd vagyok a
YESA CE Magyarországért felelõs
vezetõje. Az Önök térségében keresünk egy német befektetõ partnerünknek 5-8 ha-os ipari területet, ahol magas hozzáadott értékû
gyártás folytatna 150 fõvel. Érdeklõdnék, hogy van-e szabad önkormányzati telek, illetve az ipari
parkjukban eladó ingatlan.
Várom mielõbb válaszukat!
Üdvözlettel:
Csesznegi Richárd”
(Folytatás a 4. oldalon.)

„pénzkeresõ” locsolkodásban, a
vidámságban, az evés-ivásban, a
hosszú hétvége, az iskolai szünet
örömeiben, valamiféle tavaszköszöntõben gondolkodik, az bizony tévúton jár! Zaklatott a világ,
nehezen talál megnyugvást az ember, pedig a nagyböjt idõszaka éppen elgondolkodásra késztetne…
A keresztény ember számára a
hamvazószerdával megkezdõdött
a húsvéti készülõdés, negyven napos önmegtartóztatással, imádsággal, hogy ez által is méltóképpen
fogadhassa szívébe Jézus Krisztus
kereszthalálát és feltámadását. Ezt
a csodát azonban csak akkor ismerhetjük meg, ha naponta megállunk és szemlélõdve elmélyülünk a kereszt és a rajta függõ korpusz elõtt. Gondolkodjunk el
ilyenkor azon, hogy a világ Urát,
Isten Fiát miért sújtották a legkíméletlenebb halállal, amelyet a
rabszolgák és a bûnösök szenvedtek el, miközben õ egész életében
tiszta volt. Sokan talán ma is úgy
gondolkodnak, mint a Lukács
Evangéliumában említett fõemberek, akik így gúnyolták: „Másokat
megmentett, mentse meg most
magát, ha õ a Krisztus, az Isten választottja!” Lk 23,35 Fel sem merül

az emberekben az a gondolat,
hogy Jézus Krisztus tudatosan vállalta értünk a szenvedést. Ahhoz,
hogy kereszthalálának az értelmét
megértsük János Evangéliumából
kell, hogy olvassuk a következõket: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta,
hogy mindaz, aki õbenne hisz, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten
a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön általa a világ.” Kedves embertársaim a
mai széthúzástól, haragtól és sokszor gyûlölettõl átszõtt világban
meg kell, hogy álljunk és el kell
gondolkodjunk azon, hogy Jézus
Krisztus a MI BÛNEIKÉRT áldozta
fel magát a kereszten. A húsvét tehát nem pusztán hagyománytisztelet, nem egy népszokás, nem
azért ünnepelünk, mert magyar
elõdeink is így tettek egy évezreden keresztül. A kereszténység legnagyobb ünnepe ez, mely a negyven napos elõkészület során végig
arra figyelmeztet bennünket, ami
a hamvazkodás alkalmával is elhangzik a nagyböjt kezdetén: „emlékezzél ember, hogy porból vagy
és porrá leszel”.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Diakónusszentelés Pásztón

Január végén dr. Beer Miklós váci megyéspüspök a Szent Lõrinc
plébániatemplomban diakónussá szentelte a pásztói Loborik Attilát. Nincs írásos nyoma annak, hogy valaha lett volna ilyen esemény Pásztón. (Interjúnk a 7. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A Megváltó keresztáldozata a lélek halhatatlanságát ígéri, minden
emberi gonoszság és rosszindulat,
bûn és meg nem értés ellenére is,
kellõ bûnbánat árán. Mai bonyolult világunkban, azonban sokan
azt sem tudják kinek és mikor ártanak, de legalább ne szándékosan
tennék mindezt. Gondoljunk csak
a köszöntõ elején olvasott Böjte
Csaba idézetre! Szeretet nélkül az
ember élete semmi, csicsás ékszerdoboz, amely belül üres. Adrienne
Von Speyer így írt errõl: „Szenvedni tudni és szeretni tudni: ugyanazt jeleneti.” Ha rátekintünk a keresztre és Jézus Krisztus rajta függõ élettelen testére, az jut az
eszünkbe amelyet Kozsuch Zsolt
atya mondott a három napos pásztói lelkigyakorlat során: „Kereszt
egyenlõ szeretet, szeretet egyenlõ
kereszt.” Jézus Krisztus is szeretete által váltotta meg a világot, teljesítve az Atya akaratát. Követnünk
kell õt a nehéz úton, sokszor elbukva, de újra és újra talpra állva.
Igaz, a világ nem kedvez annak,
aki igaz keresztényi életet szeretne
élni. Az ember figyelmét könnyen
elvonja számtalan, ügyesen kitalált
szórakoztató eszköz, a televíziótól
a számítógépig. Életét döntõen befolyásolja az önmegvalósítás földi
boldogságát harsogó, a pénz mindenhatóságát hirdetõ gondolkodásmód. Ilyen a világ, ha nem is

ÜNNEP – HIRDETÉS

HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ
akarjuk elfogadni, ezt próbálják
ránk kényszeríteni. A hívõ embert
szokás maradinak, ódivatúnak,
mi több, butának tartani. Változott
persze a világ Jézus kora óta: keresztre már senkit nem feszítenek
a hite miatt, kínhalált sem kell senkinek halnia, kiéheztetett vadállatok elé sem vetik az embereket. Helyette kigúnyolják, nevetség tárgyává teszik, vallásos érzelmeiben
sértegetik, mi több: a mûvelt Nyugat a liberalizmus jegyében valóságos hadjáratot folytat a keresztény
jelképek ellen. Gondoljunk csak
arra, hogy a keresztényi gyökereket alapvetõnek nevezõ új magyar

Alkotmányt is miféle támadások
érték…
Volt már ilyen a kereszténység
kétezer éve alatt számtalanszor! A
napi problémák, a nehézségek, a
megélhetés gondjai mellett is igyekezzünk ellenállni a kísértéseknek, ha esetleg vétünk Krisztus
törvényei ellen, bánjuk meg és kerüljük a bûnt további életünkben!
Így juthatunk elõbbre, hazánk, városunk és a magunk lelki gyarapodására, Isten kegyelmében bízva és nem feledve a szeretet mindennél erõsebb törvényét! Ne feledjük, hogy a csokoládé nyúl, a kölni, a hímes tojás, sõt talán még a

2012. április
vízzel telt vödör is fontos, mint
népszokás - de mindez csak külsõség. A lélek tisztaságát nem pótolja semmi, szeretet nélkül pedig
nem csak értelmetlen és haszontalan, hanem boldogtalan is az ember élete! Idézzük hát fel újra és újra húsvétkor és az év mind a háromszázhatvanöt napján Jézus
szavait János Evangéliuma szerint: „Én vagyok az út, az igazság
és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.” Jn 14,6
A fenti gondolatok jegyében kívánunk városunk valamennyi lakójának a Mi bûneinkért keresztre
feszített és dicsõségesen feltámadt
Jézus Krisztus kegyelmétõl áldott,
szent húsvétot!
Faragó Zoltán felelõs szerkesztõ
Sisák Imre polgármester
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Március 15-re emlékeztünk
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra a polgármesteri
hivatal melletti emlékmûnél tisztelgett a város. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium
12. F. osztályosainak lélekemelõ ünnepi mûsora után Sisák Imre, Pásztó polgármestere mondott ünnepi beszédet.
Elõször a 164 évvel ezelõtti események történelmi okaira világított rá, emlékeztetetve az 1526.
augusztus 29-ei mohácsi csatavesztés egyik fõ következményére, a nemzeti tragédiát követõ kettõs királyválasztásra, ami Magyarország
megosztottságát
okozta.
„Felmerülhet a kérdés, hogy
miért is nyúlok vissza a történelmünk ily korai idõszakára, de
gondoljunk csak bele, a Habsburg
elnyomás ellen küzdõ reformellenzék és a 12 pont követelései
között is ott szerepelt az 1528. január 8-tól 1556-ig végrehajtott
osztrák központosítási törekvések eltörlése” – mondta a polgármester úr.
Szólt ezután az osztrák elnyomás elleni küzdelmekrõl, az 1848ban Európán végigsöprõ forradalmi hullámról. A szicíliai Palermóban, majd Párizsban, Münchenben, Bécsben tört ki a forradalom
és ez tettekre ösztönözte a fiatal
értelmiségiekbõl álló pesti Ellenzéki Kört.
„Miközben 1848. március 3-án
Kossuth Lajos felirati javaslatot
terjesztett be Pozsonyban az alsótábla elé, követelve a közteherviselés, a politikai jogegyenlõség, a
népképviselet és a független kormány felállítását Magyarországon, egyben alkotmányt a Habsburg Birodalom örökös tartományainak is, addig a pesti Ellenzéki
Kör egy petíciós mozgalom tervét
fogadta el. A petíciót végül egy ifjú radikális, Irinyi József fogalmazta meg március 11-én, s 12
pont formájában terjesztette elõ.”
A 12 pont már sajtószabadságot és törvény elõtti egyenlõséget
követelt; ezt március 13-án programként fogadták el, majd Petõfi
Sándor Nemzeti dalával együtt
március 15-én - a cenzúrát kiiktatva - nyomtatták ki. A Nemzeti
Múzeumnál összegyûlt tízezres
tömeg nagy lelkesedéssel fogadta
a 12 pontot és Petõfi versét is. Így
vér nélkül gyõzött a magyar forradalom, példát mutatva Európának. Az események csúcspontja
1848. április 11-e volt, amikor V.

Ferdinánd bezárta az utolsó rendi
országgyûlést, szentesítette a parlamentáris kormányzási rendet
megalapozó harmincegy törvénycikket és hivatalba lépett a
Batthyány-kormány.
Sisák Imre a 164 évvel ezelõtti
események történelmi üzeneté-

tekben annyiszor kellett csalódnunk.
„Említsük elõször a Rákócziféle szabadságharc idején a franciákat. XIV. Lajos elõször elutasította a magyarokkal kötendõ szövetséget, majd amikor az érdekei
úgy kívánták és az örökösödési
háborúban hátrányba került,
azonnal átlátta a Habsburgok katonai erejét megosztó magyar
szabadságharc jelentõségét. Azután egyetlen pillanat alatt elhidegült a viszony, amikor a szabad-

rõl is szólt. A legfontosabbként
említette, hogy „a mi csonka Magyarországunkat akkor tudjuk
további ezer évig fenntartani, ha
felhagyunk a széthúzással és
végre felismerjük azt, hogy öszszefogással védhetjük meg az
önös érdekek érvényesítésétõl
nemzetünket.”
Kifejtette: a magyar történelem
vérzivataros századaiban bebizonyosodott a régi római mondás
igazsága, ami szerint „divide et
impera”, azaz oszd meg és uralkodj! A török 150, az osztrák 300
éves elnyomásának a trianoni
diktátum lett a vége. Joggal tehetjük fel a kérdést: kiben bízhatunk? Erre én azt mondom – egyedül Istenben – s, ha benne hiszünk, akkor magunkban is hihetünk! Hiszem és vallom, hogy az
önzést, a megalkuvást és a megaláztatást elutasítva lesz még magyar feltámadás és egy hitében
megerõsödött, büszke Magyar
Nemzet!
Miért csak Istenre és magunkra
számíthatunk, mivel lehet mindezt igazolni? – tette fel a kérdést,
majd emlékeztetett arra, hogy
ahányszor bíztunk más nemze-

ságharc és Franciaország érdekei
elváltak a török politika, illetve a
svéd-orosz ellentét ügyében.”
A nagyhatalmak viszonya Magyarországhoz 1848-ban sem változott, a magyar diplomaták Párizsban és Londonban is elutasításban részesültek.
„Európa népeinek többsége
mindig ellenségként kezelte hazánkat, amihez persze hozzájárult a két vesztes háborúban vállalt, vagy inkább ránk kényszerített vesztes pozíció – folytatta
a polgármester úr. – Ennek ellenére állítom, hogy a világ egyetlen nemzetét sem érte olyan
igazságtalanság, mint minket,
magyarokat az 1920. június 4-én
megkötött trianoni békedekrétum aláírásakor, amikor Magyarország területe harmadára, lakossága kevesebb, mint a felére
csökkent.
Ennek a II. világháborúban
gyõztes nemzetek által továbbfejlesztett változata az 1947. február
10-én aláírt békeszerzõdés, amely
a trianoninál is sanyarúbb feltételeket szabott Magyarország számára. S ami ennél is borzasztóbb,
hogy gondolkodás nélkül a kom-

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

munista Szovjetunió karjaiba lökte hazánkat.”
Sisák Imre így folytatta:
„Általában távol szoktam tartani magamat az ünnepi megemlékezések alkalmával az aktuálpolitikától, ma azonban rendhagyó
módon cselekszem. Mi magyarok, akik oroszlánként védelmeztük a tatár hordáktól és az oszmán-török birodalomtól Európát,
mi, akik Szent István óta Európa
szerves részét képezzük, mára ismét bizonyítottan kitaszítottakká
váltunk Európából.” Pedig 2004.
május 1-jén új reményekkel léptünk be az Európai Unióba.
„Nem elég a megaláztatásból,
folyamatosan kettõs mércét alkalmaznak hazánkkal szemben.
Azt vágja a fejünkhöz Bendit,
akit inkább csak banditának lehet nevezni, hogy nem érvényesülnek a kisebbségek jogai Magyarországon! Mondják ezt nekünk azok, akik a mai napig
semmit nem tettek a magyarok
kollektív bûnösségét kimondó
benesi dekrétumok ellen.”
Szólt arról, hogy nekünk kell
eldöntenünk, mik számunkra az
igazi értékek: a valóság show-k, a
liberalizmus mindenhatóságát, az
ember mindenek feletti szabadságát hirdetõ erkölcsromboló médiumok, vagy a Szent István által
kõbe vésett keresztény értékek.
Ezután a hazánk ellen politikai
alapon folyó eljárásokról elmondta: az államháztartási hiánycél számonkérésérõl, a jegybank elnökének nyolcmillió forintos bérérõl akkor, amikor embereknek nettó 47 ezer forintból
kell megélniük, nap-nap után
szembesülve azzal, hogy gyermekeik megélhetése nincs biztosítva. Ráadásul a Magyarországot megbélyegzõ szavazásokon
vannak, akik magyarként voksolnak hazánk ellen.
Végül a polgármester úr azt
üzente minden magyarnak, hogy
csak felemelt fõvel, hittel töltekezve tudunk a polip szorításából szabadulni. „Fogjunk hát össze mi,
magyarok, ne azt keressük, ami
szétszakít, hanem ami összeköt
bennünket… Ezért mondjuk hát el
újra és újra nemzeti imánk kezdõ
sorait: Isten áldd meg a magyart!”
Képgalériánk
a www.dhkm.hu Pásztó
menüpont alatt.

Pásztói Ügyfélszolgálati Iroda

3060 Pásztó, Nagymezõ út 3.
Tel./fax: 32/463-343
Mobil: 30/5981257
E-mail: nkikmarti@pasztonet.hu
Ügyfélfogadás: szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00
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Testületi: tisztánlátás, törzstőke
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ebbõl a levélbõl egyáltalán nem derült
ki, hogy a Polytechnik Kft. részére keresnek Pásztón területet egy új zöldmezõs beruházás megvalósításához. Mindezek után
a Polytechnik Kft. tulajdonosával, Leo
Schirnhofer úrral és a YESA-Central
Europe képviselõjével, Stenzel Veronikával, valamint a fentebb megnevezett országgyûlési képviselõkkel a Parlament
épületében 2012. február 16-án folytatott
tárgyaláson Stenzel Veronikától az hangzott el, hogy Pásztó Város Önkormányzata
az általuk megküldött levélre három hét
múlva nemleges választ adott.
– Ezt én azonnal cáfoltam és hazaérkezvén elõkerestettem a levelünket, amelyet
három napon belül küldtünk meg térképekkel és a városról szóló 15 oldalas kiajánlással a YESA képviselõje részére –
mondta Sisák Imre.
Pásztó polgármesterének levelét szó szerint közöljük az alábbiakban:
„Csesznegi Richárd
YESA-CENTRAL EUROPE
Tisztelt Csesznegi Úr!
Pásztó Város Önkormányzatának eddig
legfontosabb feladata – különösen a mai
munkahiányos világban – hogy az ipartelepítést, munkahelyteremtést elõsegítse. Településünk Budapesttõl 80 km-re, nagyrészt autópályán, javuló útviszonyok között rövid idõ alatt elérhetõ. Elõny, hogy
több pályás vasútállomás és átrakó is van.
A településen és közvetlen környezetében
jelentõs számú jól képzett szakember van –
részben munka nélkül. Pásztó Város Önkormányzata tulajdonában ipari jellegû területek a város Északi iparterületein vannak.
Az Északi iparterületen az önkormányzat tulajdonában 8 ha 4306 m2 terület van.
Az 1. számú rajzon besraffozott terület
van.
A Déli iparterületen 2. számú rajz 10 ha
6657 m2 területnagyság van az önkormányzat tulajdonában.
A területen a közmûvek kapacitástól függõen jelen vannak, illetve kiépíthetõek. A
terület ajánlásához ismerni kell, milyen tevékenységet kívánnak folytatni.
A területekrõl mellékelten megküldtük a
rajzot, melyen sraffozva vannak az önkormányzati területek.
Javaslom, hogy a városunk kiváló adottságait egy elõre egyeztetett idõpontban tekintse meg.
Ennek érdekében szeretettel várom egy
helyszíni egyeztetésre.
Csatoltan küldök egy színes kiadványt
városunkról.
Pásztó, 2011. október 20.
Tisztelettel: Sisák Imre polgármester”
A munkahelyteremtéssel kapcsolatos
ügyintézést Sándor Károly aljegyzõ végezte, õ készítette el a tájékoztatót.

A Pásztó elõnyeit ismertetõ anyagot
nem csak papíron, hanem DVD-n is megküldték elemzés céljából a cég ausztriai
központjába. Leo Schirnhofer úr, a cég tulajdonosa viszont a városról készült ajánlást – amint késõbb kiderült – nem kapta
kézhez, ezért ígérete szerint ki fogja vizsgáltatni, hogy miért történt mindez.
Sisák Imre hozzátette: a helyzet meglátása szerint nem túl rózsás, a cég áttelepítését kezdeményezõ ózdiak valószínûleg
helyzeti elõnyben vannak – a beindítandó
kõszénbánya mellé ipart is telepítenének
–, viszont igazi érdekesség, hogy a közlekedési viszonyok Ózd felé nem alkalmasak a beruházásra. Az összes utat 30 tonna teherbírásra tervezték, ezzel szemben a
Polytechnik Kft. kazánjai 50-80 tonnát
nyomnak. Más kérdés, hogy aki Magyarországon él, az tapasztalt már furcsább dolgot is.
Mindenesete a polgármester úr levelet is
írt a tulajdonosnak, hogy Pásztó önkormányzata mindent megtesz a cég maradásáért, a 67 dolgozó munkahelyének megtartásáért. A város vezetése és a hivatal
munkatársai mindent korrekt módon intéztek, de a tapasztaltak szerint van olyan
szervezet is, amelyik a város ellen dolgozik. Leo Schirnhofer úr 2012. február 23án az alábbi email-t küldte a polgármester
úr részére:
„Tisztelt Sisák Polgármester Úr!
Szeretném megköszönni a DVD-t és a fáradozásait. A terveket átnéztük, és a legközelebbi alkalommal megnézzük a területet.
2012 február 22-én termelési megbeszélést tartunk itt nálunk, amelyen Frau
Pritsch ügyvezetõ és Herr Sõregi termelési
vezetõ fognak részt venni.
A pásztói terület témáját is meg fogjuk
beszélni.
Amint már a tegnapi parlamenti megbeszélésünkkor említettem, március második
felében Pásztón leszek (a pontos idõpontot
még jelezni fogom) azért, hogy Önnel a
pásztói telephellyel kapcsolatban beszélgetést folytassunk.
Még egyszer köszönöm a fáradozást és a
„Pásztó Ipari Zóna” címû színvonalas
DVD-t.
Tisztelettel, Leo Schirnhofer”
***
A képviselõk elfogadták a polgármesteri
tájékoztatót.
Az ülésen szó esett még arról, hogy a
Dél-Nógrádi Vízmû Kft. a törvényi szabályozás változásai miatt felelõs döntés elõtt
áll. Az új vízi közmû törvény ugyanis nem
teszi lehetõvé, hogy a Kft. 2012. december
31-e után önállóan folytassa tevékenységét, ezért a Dél-Nógrádi Vízmû Kft. taggyûlésének és a 23 tulajdonos önkormányzatnak várhatóan 2012. június 30-ig dönteni kell arról, hogy mely nagyobb, várhatóan állami tulajdonú gazdasági társasághoz

csatlakozik a víz- és csatornaszolgáltatást
illetõen.
Sisák Imre szólt arról, hogy a kórház vezetésével részt vett a Semmelweis-terv
részleteirõl tartott tájékoztatón 2012. február 6-án, amelynek tétje az volt, marad-e
a húsz aktív belgyógyászati ágy? Ezek
megszûnése éves szinten 96 millió forint
elvesztését jelenti…
Ezután a költségvetési rendelet második
fordulójának tárgyalása következett. A polgármester úr elõterjesztésében elhangzott,
hogy az önkormányzati intézmények esetében négy százalékos zárolást rendeltek el
minden kiadás tekintetében. A költségvetés lecsupaszítása megfosztja a várost a fejlõdés lehetõségétõl, de számítanak az önhibájukon kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok támogatására. Tavaly az állami költségvetésben 31, idén 25 milliárd
forintot különítettek el erre a célra. Ez évben – a csökkenés ellenére is Pásztó Város
Önkormányzata legalább az elmúlt évi 140
millió forintos ÖNHIKI támogatást szeretné elérni.
A 2012-es államháztartási törvény alapján az önkormányzat helyzete tovább
romlik. A Magyarország elleni politikai támadások az unió és az IMF részérõl ellehetetlenítik a mûködést - viszont Görögországot támogatják, pedig ott 18 havi bért
fizettek ki a közalkalmazottaknak, ugyanakkor Magyarországon már a 12 havi is veszélyben van. Kész tényként kezelik, hogy
3,25 százalék lesz a költségvetés hiánya –
más országokban is így van, de csak Magyarországot vonják miatta kínpadra. A
nagy ellátórendszerek ezt meg fogják
szenvedni.
Járási hivatal felállításáról a polgármester úr elmondta: mindegy, mikortól lesz,
az is, hány településsel fog mûködni, a lényeg a részletekben bújik meg, azaz mik
lesznek a feladatai? Mivel az unióval akarják megfinanszíroztatni az átalakítást,
nem lenne csoda, ha egy fillért sem adnának rá. Egyelõre az is érthetetlen, hogy a
járási hivatal a Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetéhez képest mennyiben fog több és színvonalasabb feladatot
ellátni?
Szólt ezután a kórház helyzetérõl: a háromszor bezárásra ítélt intézményt, elõdjének is köszönhetõen, mindeddig sikerült
megmenteni – ilyen pedig nincs még egy
az országban! Olyan sem, hogy egy kórház nyereségesen mûködjön, legfeljebb a
magánklinikák lehetnek kivételek. Sisák
Imre kifejtette, hogy a jelenlegi intézkedéseknek – a nagy, államkapitalista rendszer
kialakítására – legfeljebb annyi értelmük
lehet, hogy 2014 után privatizálni lehessen
a vagyont. „Jobb oldali gondolkodású emberként nagyon elégedetlen vagyok azzal,
amit látok” – mondta végül.
Ezután a Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. mûködésének biztosítására
16,8 millió forint törzstõke-emelésre hang-

2012. április
zott el javaslat. A cég elmúlt évi
vesztesége tíz millió forintot meghaladó nagyságrendet is elérhet. A
közüzemi szolgáltatások árának
törvényi befagyasztása, az üzemanyagárak robbanása és az áfa
emelése a szolgáltatás színvonalának csökkenését fogja okozni.
Volek György alpolgármester
hozzászólásában
elmondta,
hogy a költségvetés rendkívül
nehéz helyzetet hozott az önkormányzatra és az intézményekre. A minõségi bérpótlék
megadása így is rendben lesz.
A városgazdálkodási kft. helyzete is rendkívül nehéz, hatványozottan sújtják a céget a törvényi szabályozások, az új rendelkezések, a kamatterhek, a lakásgazdálkodás gondjai, a behajtás nehézségei – számtalan
olyan tényezõ, ami rajta kívül
álló ok miatt következik be.
Ugyanakkor cél, hogy egy jól
mûködõ, hatékony városgazdálkodási cég ténykedjen a városban. Ehhez a lakosság részérõl
is nagyobb figyelem kell. A jövõben – mivel az önkormányzat
költségvetése kijelölt egy irányt
– csak azon tevékenységet kell
elvállalni, amelyekre van pénz.
Gyõriné Új Mária könyvvizsgáló válaszában kifejtette, hogy
a 2012-es költségvetés a zárolással tartható. A városgazdálkodási kft. tavalyi vesztesége még kezelhetõ, ha viszont idén is megismétlõdik, akkor a felszámolás
sem elképzelhetetlen. Ha nem is
havonta, de félévkor meg kell
nézni, hogy áll a cég.
Sisák Imre hozzátette: a kft.
részben önhibáján kívül került nehéz helyzetbe, ha a piacon az elárusítóhelyeket bérbe tudja adni,
akkor nem lenne gond. Jó szándékúan a zöldhulladékot is elszállították a lakosságtól – ennek költsége, az emelkedõ üzemanyagárak
is hozzájárultak az elmúlt év
gondjaihoz. A cég nem mehet
csõdbe, a város rehabilitációjának
részeként megvalósult, 100 milliós
piaci fejlesztés pedig öt éven belül
nem idegeníthetõ el. A rendelkezésre álló 3,5 millió forintból a
többszörösére növekedett parkfelületet sem lehet gondozni.
Tasi Borbála címzetes fõjegyzõ a fejlesztésekrõl elmondta,
hogy a kötelezõ önkormányzati
feladatok ellátása a legfontosabb. Aggályosnak találja az
óvoda bõvítésével kapcsolatos
elképzeléseket is, mert a fenntarthatósági követelményeknek
is meg kell felelni.
A fennálló kinnlevõségek közül a fõ hangsúly Mátraszõlõs
20 milliós adósságán van, de ki-
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KÖZÉLET
sebb összegekkel több önkormányzat is tartozik. Az adóhatóság részérõl is mindent meg kell
tenni, hogy a hátralékokból bevételek legyenek. A helyi és a
gépjármû adókörbe tartozó hiányokat – a tízezer forint felettieket – megjelentetik majd névvel,
címmel, de átmeneti idõszakot
is biztosítanak arra, hogy az
adósok rendezzék tartozásaikat.
A városgazdálkodás mûködésérõl kifejtette, hogy a nagyobb
bajok megelõzésére havonkénti
beszámolót kell tartani.
Ezután Sisák Imre elmondta,
hogy a közfoglalkoztatottak 118
fõs létszáma kedvezõ, a program
résztvevõi azonban számíthatnak
arra, hogy bérükbõl levonják a
köztartozásokat. Bízik viszont abban, hogy az elnyert pályázatok
eredményre vezetnek és köszönik a lakosság türelmét, a város
bízik a kórház rehabilitációs pályázatában is – de leginkább mégiscsak a Jóisten segítségében.
A képviselõk névszerinti szavazással fogadták el a 2012. évi
költségvetési rendeletet.
Szó esett még a testületi ülésen egy kórházi beruházásról az új röntgenfilm-elõhívó automata beszerzésérõl, a régi gép
beszámításával. Képviselõi kérdésre dr. Boczek Tibor kórházigazgató elmondta, hogy a digitális készülék helyett azért választották a hagyományos technikát, mert azt a mammográfia
miatt úgyis kénytelenek fenntartani. Ennek digitális változata
ötmilliós beruházás lenne, amit
pillanatnyilag nem vállalhatnak.
Mindemellett a digitális eszköz
meghibásodása esetére a hagyományos technika biztonsági tartalékot jelent.
A képviselõk ezután módosították a Pásztói Kórházért Alapítvány alapító okiratát.
Antalné Prezenszki Piroska, a
mûvelõdési ház igazgatója egy
pályázati sikerrõl számolt be: sikerült egy újabb uniós pályázatuk, ami technikai eszközök beszerzését teszi lehetõvé. Ezek
költségkímélõk, nem csak a régi
eszközök cseréjét teszik lehetõvé, hanem a bevételt is hozhatnak. A pályázatban meghatározták a paramétereket, amelyeket
teljesíteni kell, de például 50 százalékos megtakarítás érhetõ el a
szórólapok, hirdetési újságokban való megjelentetés terén.
Ezután a Múzeum téri lakás
vásárlási elõjogának gyakorlására és a lakótelkek értékesítésére
vonatkozó elõterjesztést fogadtak el a képviselõk.
F. Z.

Önkormányzati Tűzoltóság Pásztón
(Folytatás az 1. oldalról.)
hivatásos állami tûzoltóõrsöt akar- e, vagy önkormányzati tûzoltóság alakul. Véleménye szerint mindkettõnek rendelkezésre állnak
mind a gazdasági, mind pedig a szakmai feltételei. A döntés elõtt
húsz státuszt üresen hagyott a Pásztóiak számára, ha õrs alakulna
a salgótarjáni hivatásos állami tûzoltóság kötelékében. Hangsúlyozta, hogy az átalakulással a tûzoltóság nem szûnik meg Pásztón, de hatósági munka a fogadóórák idejére korlátozódik.
Sisák Imre polgármester kifejtette, hogy a testületnek igen
komoly fellelõs döntést kell hoznia a mai napon. Szólt ezután
a pásztói tûzoltóság múltjáról, megemlítve, hogy 2010-ben ünnepelték az önkéntes tûzoltó egyesület fennállásának 125. évfordulóját. Az önkéntes köztestületi tûzoltóságot pedig 1997. június 13-i ülésén alapította meg Pásztó város önkormányzat
képviselõ-testülete. Az önkormányzat és megyei igazgatóság
elképzelései nincsenek távol egymástól, de az érdekek egy helyen ellentétesek – mondta a polgármester. Mi csak abban az
esetben támogatjuk az állami tûzoltóság létrehozatalát, ha
önálló hivatásos városi tûzoltó parancsnokság alakul és a jelenleg alkalmazott tûzoltóink tagjai lehetnek az új egységnek.
Tudni kell ugyanis, hogy a hivatásos tûzoltóállományba a jelen
szabályok szerint csak a 37. életévét be nem töltött magyar állampolgárok léphetnek be, akiknek megfelelõ az egészségi állapota is. A polgármester szerint - aki egyúttal az önkéntes tûzoltóág elnöke is - elfogadhatatlan, hogy azok a pásztói tûzoltók,
akik 10, 16 vagy éppen 18 éve végzik testi épségük kockázatásával a munkájukat, azok egyetlen nap alatt a tûzoltóõrs helyett az utcára kerüljenek. Ezért önkormányzati tûzoltóság
megalapítására tett javaslatot. Jelezte, hogy feltétlenül mérlegelni kell, hogy a pásztói tûzoltóság jelenlegi mûködési területén
lévõ 15 településre a balassagyarmati, a gyöngyösi, a hatvani
vagy a salgótarjáni állami tûzoltóság egységei csak 25-40 perc
alatt érnek ki, míg a pásztói önkéntes tûzoltók két perc alatt
megkezdik a vonulást. A Nógrád megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság ellenõrizte a pásztói köztestületi tûzoltóságot és
mind pénzügyileg, mind a tûzoltó technikai eszközök megléte
szempontjából megfelelõnek találta azt.
Sisák Imre hozzátette: reméli, hogy Berecz György igazgató úrral együtt próbálják meggyõzni a BM Országos katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot arról, hogy Pásztón önálló hivatásos városi tûzoltóság létrehozása kell, hogy legyen a cél. Ehhez a szakma mellett a politikai lobbi segítségét is szeretné
igénybe venni.
Berecz György válaszában kifejtette, hogy a lépcsõfokokat
be kell tartani, aki a hivatásos pályára alkalmatlan, amellett ne
induljon mentõhadjárat. Sisák Imre elmondta: az önkormányzat kezdeményezi, hogy 2013 január 1-tõl a belügyminiszter
úr tegyen javaslatot önálló tûzoltó parancsnokság létrehozására. Ehhez kérte Berecz György támogatását, a megyei és
szomszédos hevesi tûzoltó parancsnokságokkal való együttmûködést is.
Sándor Károly aljegyzõ kifejtette: az önkormányzat 50 milliós épületet adna használatba, ami kifejezetten tûzoltóságnak
épült. Nagy értékû eszközökkel is rendelkezik a város, így kérte: kezdeményezzék, hogy ne 2013-tól, hanem már elõbb jöjjön
létre a helyi parancsnokság. A pásztói legénység nélkül az elmúlt években nagyon sok kár keletkezett volna, az fel sem mérhetõ, hogy hány ember életét mentették meg.
– A tûzoltók nem mondják, hogy kis pénz, kis tûzoltás, õk
mindig szívvel-lélekkel dolgoznak – mondta. – A helyzet megérett arra, hogy mindenki papírra vesse az elképzelését és letegye azt az illetékesek asztalára!
A képviselõk végül egyhangúan elfogadták, hogy április 1-tõl
Pásztón Önkormányzati Tûzoltóság jöjjön létre. Ezzel együtt a
testület felhatalmazta Sisák Imre polgármester urat, hogy kezdeményezze a Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságánál az állami tûzoltó parancsnokság felállítását.
F. Z.
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MÛVELÕDÉS

2012. április
A boldog békeidõben rendezett találkozóra elsõsorban – de nem kizárólagosan – a fent nevezetett
kor monda- és mesegyûjtésébõl választott történetekkel nevezhetne a pásztói kistérség 2-3-4. osztályos diákjai és felkészítõ tanáraik. Így Benedek
Elek monda- és regegyûjteményeit ajánljuk elsõsorban.
Iskolánként három fõ jelentkezhet, kivéve a két
pásztói tagintézmény, ahonnan hat-hat kisdiák vehet részt a versenyen.
Díjátadás: 2012. április 29., vasárnap, a romkertben!
Jelentkezés, információ: Szivákné Vígh Anna gyermekkönyvtárosnál személyesen, vagy a 32/460-100
telefonszámon, illetve az annavigh5@gmail.com email postafiókon lehet.

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT
A Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelõdési
Központ a VI. Múltidézõ Zsigmond Napok keretében GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÉPZÕMÛVÉSZETI
PÁLYÁZATOT hirdet technika megkötés nélkül, a
következõ korcsoportok számára és témákban:
Óvodások és általános iskolák, 1-2. osztályosai: illusztráció Lesznai Anna: A kis pillangó utazása Lesznán és a szomszédos Tündérországban
címû mûvéhez; 3-8. osztályos általános iskolások: Életfa;
Középiskolások: Csók.
Mindenki maximum három alkotással pályázhat. Beadási határidõ: 2012. április 15. (3060 Pásztó, Nagymezõ út 3.) A csomagoláson kérjük feltüntetni a pályázat megnevezését: „Rajzpályázat a
Boldog Békeidõk jegyében”!
Kérjük az alkotásokat kiállításra kész állapotban
benyújtani!
A legjobb mûveket kiállításon fogjuk bemutatni
a mûvelõdési központ galériájában, valamint korcsoportonként három pályázót díjazunk.
Jelentkezés, információ: Bottyán Katalin, 06-32460-881.

TÖRTÉNELMI PÁLYÁZAT
ÉNEKVERSENY
A pásztói mûvelõdési központ a VI.
Múltidézõ Zsigmond Napok keretében
„SZÍVEM SZERET” címmel sanzon, kuplé, operett és magyarnóta éneklõ versenyt hirdet!
A boldog békeidõk jegyében rendezett
programsorozaton a versenyt ének és
hangszeres zene kategóriában hirdetünk
meg, a pásztói kistérségben élõ fiatal és
felnõtt egyéni elõadók és csoportok (zenekarok, kórusok) számára.
Az elõadott mûvek maximális ideje a
szólistáknál öt perc, a csoportoknál nyolc
perc.
A versenyre 2012 ÁPRILIS 21-ÉN,
SZOMBATON kerül sor a pásztói mûvelõdési központban. A produkciókat szakértõ zsûri értékeli, a legjobbak jutalomban
részesülnek és fellépési lehetõséget kapnak a VI. Múltidézõ Zsigmond Napon és
az Idõsek Világnapjának Gáláján. Jelentkezés, információ: Kárpáti Mónika, pasztoi.muvkozpont@gmail.com, 06-32-460881

FŐZŐVERSENY
A pásztói mûvelõdési központ a VI.
Múltidézõ Zsigmond Napok keretében

SZABADTÉRI FÕZÕVERSENYT HIRDET
2012. április 29-én a romkertben.
Várjuk minden sütni-fõzni szeretõ személy, baráti társaság, civil szervezet,
munkahelyi kollektíva jelentkezését!
Célunk az együttlét örömének biztosítása, a palóc konyha hírnevének öregbítése.
Az ételválasztás tekintetében megkötés
nincs, de elõnyt élveznek a boldog békeidõk korából származó, illetve a palóc tájjelegû ételek. A legjobb étkeket készítõ
csapatok értékes díjban részesülnek. Az
ételkészítés, a tûzrakás valamennyi kellékérõl, hozzávalójáról a versenyzõknek
kell gondoskodni.
Jelentkezés, információ: Kárpáti Mónika pasztoi.muvkozpont@gmail.com, 0632-460-881.

MONDAMESÉLŐ TALÁLKOZÓ
A pásztói városi könyvtár a VI. Múltidézõ Zsigmond Napok keretében „SZÉKELYFÖLDI MONDÁK ÉS MESÉK” címmel mondamesélõ találkozót servez.
Idõpont: 2012. április 26., csütörtök
14.00 óra.
Helyszín: Teleki László Városi Könyvtár Gyermekrészlege.

A Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központ a VI. Múltidézõ Zsigmond Napok keretében TÖRTÉNELMI PÁLYÁZATOT HIRDET
„boldog békeidõk…” a dualizmus kora a történelmi Magyarországon címmel középiskolások számára.
A következõ témákban várjuk a pályamunkákat:
– A millenniumra készülõ Magyarország körképe (társadalom, gazdaság, szellemi élet)
– Portré a korszak egy kiemelkedõ személyiségérõl - alakja, egyénisége, munkássága (pl.:
Deák Ferenc, Ferenc József, Erzsébet királyné,
Tisza Kálmán)
– Népiskolák, népoktatás - a magyar iskolaügy
fejlesztése. Eötvös József és Trefort Ágoston
oktatáspolitikája, tevékenysége.
A pályamunka lehet: dolgozat, esszé, képes-szöveges prezentáció, tabló.
Terjedelem: legfeljebb hat, A/4-es gépelt oldal,
plusz a képek.
A jelentkezési lapokat és a pályamunkákat a városi könyvtár felnõtt részlegében kell leadni, illetve
elküldhetõ elektronikusan is, (maximum 3 Mb) a
konyvtar@vkmkpaszto.hu postafiókra.
A pályamunkák leadási határideje: április 16.
Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás
2012. április 29., vasárnap
További információ és segítség: városi könyvtár,
Barócsi Sándorné.
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Tartsatok bűnbánatot!
Húsvéthoz közeledve talán mindenkiben feltámad az igény egy kis
csendességre: ez az ünnep Jézus
Krisztus értünk való, de alig felfogható kereszthalálát és feltámadását jelenti. Errõl beszélgettünk az Elsõ Remete Szent Pál Monasztikus Nõvérei
Közösséghez tarozó Mária Teréz pálos szerzetes nõvérrel, aki Erdõkürtön, a Magyarok Nagyasszonya Monostorban él.
– Húsvét misztériumát hogyan lehet helyesen, szépen megélni?
– A húsvéti misztérium záloga,
hogy az ember a nagyböjt vasárnapjain megjelenjen a templomban és a
szent három napon, nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton
is – mondta Mária Teréz nõvér. – Aki
ezt a három napot mély lelkülettel
megéli, valóban át tudja érezni az
ünnep lényegét! Azt az örömöt, hogy
Jézus odaadta magát az Eukarisztiában, meghalt értünk a kereszten és
feltámadt a halálból. A nagyböjti idõszaknak kellene felkészíteni az embert, hogy jobban el tudjon mélyülni
a Titokban.
– Hogyan erõsítheti a hitét az az
ember, aki vallásosnak mondja magát, ám néha letér az útról?
– Neki és mindenki másnak is, az
egyház, ad egy hatalmas eszközt, a
bûnbánatot! Ha az ember felismeri,
hogy lekanyarodott az „útról”, akkor
meg kell állnia, meg kell bánnia tettét.
Húsvét elõtt még mélyebben érdemes arra emlékeznünk, hogy mit tett
értünk Isten? Képes volt az emberekért szenvedni. Nem csak velünk
van, mint Teremtõ, hanem Megváltónk is. Hihetetlen nagy kegyelem,
hogy amikor az ember szenved, nem
értelmetlenül teszi, hanem bekapcsolódik Jézus szenvedésébe, ezáltal a
nagy mûbe, a megváltásba.
Az egyház azt mondja, imádkozzatok többet ebben az idõben, böjtöljetek, osszatok alamizsnát. Az imánál
legfõképp a szentmise látogatást, a
keresztúti ájtatosságot és a szentségimádást ajánlja. Gyengék vagyunk,
de a szentgyónás valóságos gyógyszer! Megbánhatjuk, letehetjük bûneinket az Úr elé, Õ pedig megbocsátja
azokat. Ez a szentség akkora erõt ad,
hogy az ember képes lesz kilépni a
bûneibõl, vagy legalább nem sokszor
követi el azokat.
– Mit gyónjon meg az ember?
– Érdemes egy lelki tükröt magához
vennie, támpontként! Elõször az ebben leírt súlyos bûnöket kell magától
elvetnie, vagyis bevallania, meggyónnia, elhagynia. Azután azokat kell
számba vennie, melyek kisebbek, ám
messzire vetik a lelkét Istentõl. Például a hazugság, az embertársak iránti
figyelmetlenség, a szülõk megbántá-

sa. A templomlátogatás, az ima, a gyónás hanyagolása... H van az embernek Istennel élõ kapcsolata, akkor
ezek a bûnök nem hatnak rá, vagy ha
igen, lesz lelki ereje legyõzni õket.
Az ember önmagától nem várhat
segítséget, mert nem elég erõs hozzá.
Az eredeti bûntõl megsebezve hajlik
a rosszra. A megerõsödéshez szüksége van lelki támaszra. Ezt akkor kapja meg, ha Istenhez fordul és erõfeszítéseket tesz.
Az egyház ajánlja a húsvét elõtti
idõszakban a böjtöt is. Hamvazó
szerdán, nagyböjt péntekjein és
nagypénteken nem szabad húst enni.
Pici önmegtagadásokat is kér ilyenkor az egyház. Aki például dohányzik, egy cigarettával kevesebbet szívjon, vagy, ha kedveli a csokoládét, ez
idõ tájt eggyel kevesebbet egyen.
Ezek kis dolgok, mégis megerõsítik
az embert. Az alamizsna osztásnál
arról van szó, hogy az ember lemond
a feleslegérõl és oda adja a szegényeknek.
– Húsvét misztériumát hogyan lehet átvinni a hétköznapokba?
– Minden vasárnap a húsvéti misztérium megünneplése! Szent Pál
mondja, „naponta meghalok”. Akkor
tud az ember feltámadni, ha meghal a
bûnnek. Tehát akkor tudja levetkõzni
a rossz szokásait, ha elhagyja azokat.
Ha a hétköznapokban egy picit „meghal” az ember, azaz elhagy egy rossz
szokást, akkor vasárnap örülhet,
hogy Jézussal együtt „feltámad”. A
nagyböjtben még komolyabban kellene venni ezt a fejlõdési folyamatot.
Az embernek fel kell tennie a kérdést:
„miben tudok fejlõdni, mit tudok letenni, miben tudok meghalni húsvétig?” Az ember így fokozatosan elszakítja szívét a földi rossztól, a gonoszságtól, a hatalomvágytól.
A valóságos halál megéléséig a
rossz hajlamok is meghalhatnak így
bennünk. Ezt a halált Jézus élte meg
elõször. Feltámadása, illetve a Szentlélek elküldése után megadja nekünk
azt, hogy legyen erõnk a gonosz kívánságára azt mondani: „akarom,
hogy Jézus éljen bennem: a jóság, a
szeretet, a türelem, az irgalom. Akarom, hogy az Isten által elvárt jó dolog
erõsödjön, éljen bennem.”
– Milyen üzenettel várjuk a húsvétot?
– Bátorság, ne féljetek! Nem kell
félni az Istentõl, mert a javunkat
akarja. Akkor sem, ha úgy érezzük,
szenvedések, anyagi és fizikai nehézségek érnek. Mindenbõl tud jót elõhozni, mert mindenben az Õ szeretete nyilvánul meg. Ha az ember kéri,
szenvedéseihez erõt ad és lelki haszon lesz az eredmény!
Géczi Boglárka

Diakónusszentelés Pásztón

Isten új hivatást támasztott Pásztón – de mit jelent az,
ha valaki diakónus a római katolikus egyházban? – kérdeztük Loborik Attilától, akit január 28-án szentelt fel a
megyéspüspök atya.
– Már az õsegyházban is szerepet játszott a diakónus.
A Szentírás az Apostolok cselekedeteiben említi elõször,
hogy a keresztények számának gyarapodásának köszönhetõen az apostolok már nem tudták ellátni a hívõket,
ezért hét diakónust vettek maguk mellé, akik az asztal
körül segédkeztek - mondta Loborik Attila. - Késõbb változott a szó jelentése, a felszentelés elõtt egy évvel szentelték diakónussá a papságra készülõket. A II. Vatikáni
Zsinat élesztette újjá a nõs diakonátust, amihez hittudományi fõiskolai végzettséget kell szerezni, szükséges
hozzá a betöltött 35. életév, illetve – mivel a szolgálat neve is mutatja, állandó diakónus, vagy nõs diakónus – a feleség írásban történõ hozzájárulására, hogy a férje vállalhassa a szolgálatot.
– Mik a diakónus feladatai?
– Az egyházi rend tagjaként keresztelhet, temethet,
igeliturgiát tarthat, áldoztathat, megyés püspöki megbízással önállóan is vezethet plébániát. Viszont nem gyóntathat, nem bérmálhat és nem misézhet..
– Hogyan választotta ezt a hivatást?
– A Szent Ignác-i lelkigyakorlatok része, hogy az életet
fel kell osztani részletekre, három, négy, öt fordulópont
alapján. Ezeket áttekintve látom, hogy volt olyan is, amelyiket Isten irányította. Tudtomon kívül léptem egyházi
szolgálatba, tulajdonképpen nem is az én akaratom teljesült. Tûzoltó voltam, a hittudományi fõiskolát azért
kezdtem el, mert diplomával a kezemben részt vehettem
volna akár tiszti átképzésen. Mire azonban hitoktatóként
végeztem, a fordulópont alapján már láttam, hogy egyházi szolgálatba kell lépnem! Fél éven keresztül voltam plébániavezetõ is Nagybárkányban, a püspök atya megbízásával.
A január 28-ai szentelés után a világhálóra számos fotó is felkerült a nagy eseményrõl. Egy bejegyzés szerint
ilyen esemény egy emberöltõ alatt egyszer adódik a városban – kérjük hát az Urat, hogy támasszon papi és
szerzetesi hivatásokat! Lelki üdvünk érdekében, ha kérünk valamit, az biztosan meghallgatásra talál!
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Környezettudatosság és spórolás II.
Folytatás február-márciusi lapszámunkból
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft teljes kollektívája a környezetünk védelmét szem elõtt tartva végzi tevékenységét. Munkánkkal a lakosság szolgálatában állunk és azon
dolgozunk, hogy közvetlen környezetünket tisztábbá, lakóhelyünket élhetõbbé tegyük. Tekintetve, hogy minden emberi tevékenységnek van környezeti hatása, ezért ne feledjük: erkölcsi felelõsséggel is tartozunk cselekedeteinkért az utódgenerációknak. Környezetünk védelmét általában két fontos tényezõ nehezíti. Az egyik a környezettudatosság hiánya, a másik a források
hiánya. Forráshiányos idõket élünk, ilyenkor tehát még fontosabb, hogy bánjunk takarékosan a természeti javakkal és ezáltal kevésbé terheljük környezetünket. Nem kell azonban ahhoz
fejre állítanunk az életünket, hogy környezettudatosabbak legyünk. Munkatársunk, Czabafy László 14 apró trükköt ajánl,
ami nem követel nagy áldozatot. Segítségükkel azonnal zöldebbé varázsolhatjuk háztartásunkat és kevesebb szemetet termelnénk. Tudatosabban fogunk fogyasztani és végül, de nem utolsósorban még spórolhatunk is egy kicsit.

3. Komposztálok
A háztartási hulladék menynyiségének csökkentéséhez az
egyik legeredményesebb módszer a komposztálás. A kertbõl,
konyhából kikerülõ szerves
anyagok – vagy a Svájcban elterjedt találó kifejezéssel élve:
„zöld javak” – zöme többnyire
ma még a kukákban végzi, pedig komposztálással visszajuthatnának az élõ környezet körforgásába.
Nemcsak kertes házban egyedileg – hanem társasházaknál is
közösen – megoldható a komposztálás. Lakótelepi nyugdíjasoknak különösen ajánlott lehetne a velejáró mozgás a szabadban, ami ráadásul a hasznosság
közösségi élményét is nyújtja. A
módszer szinte teljesen költségmentes, csupán a megfelelõ ismeretek kellenek ahhoz, hogy a
kertben felállított komposztálókeretbe mibõl mennyit dobhatunk bele. A keletkezõ magas
tápanyagértékû
humusszal
megspórolhatjuk a mûtrágyák,
tápok és virágföldek költségét.

4. Megjavíttatom, újra használom
Kézenfekvõ, mégsem tesszük,
pedig régen a javíttatás magától
értetõdõ volt. Az igénytelen, egyszer használatos tárgyak és a divatkövetésre sarkalló reklámok
mind azt sugallják, hogy a minõségi problémákra a tárgyak sûrû
lecserélése az ideális megoldás.
Valóban szükséges lecserélni a
mobiltelefonunkat akkor, amikor az egyetlen érv a reklámban
az, hogy a maga néhány hónapos létezésével máris „szégyellni
való” divatjamúlt a készülékünk? Legyünk kritikusak a reklámokkal szemben. Kizárólag

tényleges szükségleteinkre figyeljünk.
A túltermelés és a fogyasztási
kényszer miatt lett divat, hogyha valami elromlik, akkor azt kidobjuk. Ezt a pazarlást kerülhetjük el azzal, ha már vásárláskor
olyan jó minõségû terméket veszünk, ami javítható, van hozzá
alkatrész és szervizhálózat. Az
újrahasználatnak csak a kreativitásunk szab határt. Egy-egy
tárgynak rengeteg funkciója lehet azon kívül, amit a gyártók
kitaláltak neki. Például készülhet mécses tartó a befõttes
üvegbõl, stb.

5. Elcserélem, továbbadom
A hulladékcsökkentés és újrahasznosítás egyik legleleményesebb és legszociálisabb módja a
már megunt tárgyaink továbbadása valamilyen formában. Ez
lehet cserebere, ajándékozás
vagy adományozás, a lényeg,
hogy sok használható dolog még
körforgásban marad anélkül,
hogy idõ elõtt a szemétben végezné. Ráadásul az ajándék
öröm annak, aki kapja, és annak
is, aki adja. Nem kell kidobni,
nem is kell megvenni, mindenkinek tiszta haszon. Megunt tárgyaink például internetes aukciókon való továbbértékesítésével
még némi többletbevételhez is
juthatunk, a cserebere pedig izgalmas módja az új holmik begyûjtésének. A módszernek
nincs költsége, csak csináljunk
félévente lomtalanítást otthonunkban, nézzük át, hogy melyek azok a tárgyak, amelyek
épek, de mégsem használjuk.
Mutassunk példát gyerekeinknek, barátainknak azzal, hogy
elajándékozzuk vagy adomány-

ként továbbadjuk a számunkra
már felesleges tárgyakat.

6. Piacon vásárolok, támogatom
a helyi kereskedelmet
A friss áru önmagában meggyõzõ, de a hazai termelõktõl
való vásárlással magunk is segítjük a munkahelyek megõrzését.
A választásunk így környezettudatos, hiszen a rövidebb szállítás, tárolás kevesebb szennyezéssel jár. A helyi élelmiszer
gyorsabban kerül az asztalunkra, nem kell annyi tartósítószer.
Minél kevésbé feldolgozott az
áru, annál jobb. A piacnak hangulata van – szokták mondani az
odajárók. Az áruházak szinte
személyzet nélküli világához képest a pultból áruló termelõk és
kereskedõk látványa, a vidám
zsivaj valóban üdítõ, a vásárlást
élettel tölti meg. Itt ember vesz
embertõl, nem pedig egy megfoghatatlan gazdasági társaságtól, lehetõség van röviden elbeszélgetni és alkudozni, közösségi élményekkel gazdagodni. Persze a legjobb és a legértékesebb
termék az, amit magam termeltem meg. Aki még nem tudja, az
próbálja ki!

az betétdíjas sörös, boros, szörpös üveget választunk, akkor a
csomagolás árát visszakapjuk,
amit egyébként az eldobható
csomagolásnál is kifizettetnek
velünk. Utóbbit gyakorlatilag a
kukánknak vesszük.

9. Csökkentem a postai
levélszemetet
A papírhulladék tetemes része
postai reklámanyag. Társasházban legyen egy közös gyûjtõhelyük, gondoskodjunk a szelektív
gyûjtésükrõl, ragasszunk ki elutasító matricát a postaládára. A
direkt marketing ellen védelmet
nyújt személyes adataink titkosítása. A különféle nyereményjátékoknál olvassuk el az apró betûs részt is, mert ott vállaljuk
(kérjük!), hogy árasszanak el
bennünket reklám anyaggal.

10. Takarékosan bánok a villamos
energiával

A szelektív gyûjtésnek akkor
van igazán értelme, ha az abból
készült újrahasznosított termékeket vesszük. Ha tehát az elsõ
lépést megtettük, akkor tegyünk azért, hogy az anyagok
körforgásban maradjanak és ne
a hulladéklerakókon, égetõkben
szennyezzék a környezetet. Külföldön az újrahasznosított dizájntermékeknek divatja van.<

Ahogy a lámpákat lekapcsoljuk, amikor nincs rá szükségünk, úgy az elektromos készülékeket is kapcsoljuk ki, amikor
nem használjuk! Stand-by
funkcióban is a normál üzemmód 3-15%-át fogyasztják
ugyanis. A megoldás a kapcsolóval ellátott elosztó vagy hoszszabbító. A használat után is a
konnektorban hagyott töltõk és
adapterek is energiát fogyasztanak, pedig épp semmit sem töltenek. Húzzuk ki a mobiltöltõt,
amikor már nem használjuk! A
gyerekeket meg lehet kérni,
hogy szóljanak, ha elfelejtünk
odafigyelni a töltõkre, kapcsolókra. Szívesen segítenek, örülnek az ilyen feladatoknak, örülnek, ha ránk szólhatnak.

8. A visszaválthatót választom

11. Nem pazarlom a fűtési energiát

A hulladékcsökkentés a tudatos – vagyis környezetbarát,
energiatakarékos és az egészségmegõrzésre törekvõ szemléletû – vásárlással kezdõdik. A
környezettudatos vásárlási szokások meghonosítását már nem
nagyon halogathatjuk tovább,
hiszen a fejenként termelt 400
kg körüli éves hulladékmennyiséggel már rövidtávon sem tud
mit kezdeni az ország.
A betétdíjas termékek sajnos
csaknem teljesen eltûntek a polcokról, pedig ezzel a rendszerrel
elkerülhetjük a felesleges vásárlást és hulladéktermelést. Ha
visszaváltható csomagolást, az-

Környezetünk hõmérséklete
komfort érzetünk egyik legfontosabb tényezõje. Hõérzetünk
nem egyforma, és ezt egy légtéren belül a fûtéssel nem is lehet
kellõen kompenzálni. Viszont a
megfelelõen beszabályozott alacsonyabb állandó szobahõmérséklethez ki-ki hozzáöltözhet. A
túlfûtött helyiség élettanilag sem
elõnyös és amellett felesleges pazarlás. Ismert adat, hogy 1 Celsius-fok hõmérsékletcsökkentés
kb. 5 százalék fûtõenergia-megtakarítást eredményez. Ezt azért
fontos tudni, mert a tapasztalatok szerint a helyiségeket általában inkább túlfûtjük.

7. Keresem az újrahasznosított
termékeket

2012. április
Bár fûtési szezonban is kell a friss levegõ, de
közben azért ne az utcát fûtsük! Ne hagyjuk az ablakot órákon keresztül résnyire, vagy tárva nyitva,
miközben fûtünk! Inkább a nap folyamán szellõztessük három-négy alkalommal, 3-5 perc erejéig,
teljesen kitárt ajtókkal és ablakokkal. Így a friss levegõ megfelelõen tud cserélõdni, anélkül, hogy a
falak kihûlnének. Nyitott ablak mellett történõ tartós szellõztetés esetén észrevétlenül illan ki a meleg és a bútorok, falak is áthûlnek.
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KÖZLEMÉNYEK

Lakossági felhívás

FELHÍVÁS

Felhívom a lakosság, valamint az ingatlan tulajA Pásztó Városi Önkordonosok figyelmét, hogy az ingatlan-nyilvántartás mányzat fenntartásában lévõ
szerinti és a lakcímkártyájukban szereplõ házszá- óvodában és általános iskolámot az ingatlanaikra kihelyezni szíveskedjenek.
ban az alábbiak szerint került
A pontos házszámok kihelyezése a postai külde- meghatározásra a beíratás idõmények, nyugdíjak idõben történõ kézbesítése, a pontja a 2012/2013. tanévre:
közmûszolgáltatók, mentõk, orvosi ügyelet, futár– óvodai felvétel 2012. április
szolgálat és egyéb szolgáltatók munkáját segíti és
24-25.
jogszabály írja elõ. A házszámok pontosításában a
– iskolai beiratkozás 2012.
12. Gazdaságosan használom a vizet
Polgármesteri Hivatalban Stadler Árpádné és
április 25-26.
Felnõtt korban, megrögzött szokásainkon ne- Bencsikné Tóth Izolda ad felvilágosítást.
Pásztó Város Önkormányzata
hézkes a változtatás, pedig nagyon is érdemes lenDr. Tasi Borbála címzetes fõjegyzõ
ne a például a fürdést zuhanyzásra váltani. A gyerekeket már könnyen rá lehet szoktatni a zuhanyozásra az esti fürdés helyett ezzel ugyanis a kádban
szükséges vízmennyiség 2/3-át megtakaríthatjuk
Pásztó Város Önkormányzata 2010 hetõségét és területünk jelentõsebb kézés még egészségesebb is. Fõleg, ha víztakarékos
zuhanyfejet használunk. Ne folyó vízzel mosogas- õszén pályázatot nyújtott be a Helyi Vi- mûveseit. A 80 oldalas könyv a bevezetõsunk, borotválkozzunk, illetve mossunk fogat! Ér- dékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezeté- nél és az általános tájékoztatónál rövid
demes a hagyományos WC-tartályt is lecserélni nek végrehajtásához nyújtandó, Térségen szlovák, bõvebb angol, német és francia
víztakarékosra, amellyel felére csökkenthetõ a WC belüli együttmûködés támogatása meg- fordításokat tartalmaz. A települések esevízfelhasználása. A csöpögõ csapok és WC-tartá- nevezésû célterületre. A Mezõgazdasági tében az érdeklõdõk német és angol nyellyok egy hónapban akár több kádnyi vizet is elpa- és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) támo- ven informálódhatnak és kaphatnak rözarolnak, ezért mihamarabb szüntessük meg a gatta a „Pásztói kistérség” címû turiszti- vid, színes bepillantást a térségünk jellegvízszivárgást! Ha a gyerekek ezt szokják meg, ezt kai könyv elkészítését.
zetes értékeikbe.
Az elõkészítõ munkák 2011. második
látják jó példának, akkor késõbb õk is ezen értékek
A Tisztelt Olvasó a csaknem kilenc hónegyedévében kezdõdtek el. A kiadvány- napos munka eredményeként egy jó színmentén takarékoskodnak majd.
ban a Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. vonalú kiadványt vehet kézbe és kerülhet
13. Aktív állampolgárságra és tudatos vásárlásra
területéhez tartozó települések kaphattak közelebb a Mátra- és a Cserhát-hegység
törekszem
megjelenést, amely Galgaguta településsel ölelésében élõ, nyitott és vendégszeretõ
Környezettudatosnak lenni a változtatásokon túl bõvült. A hiánypótló kiadvány elkészíté- palócok világához.
azt is jelenti, hogy folyton tájékozódunk, informáló- sét Pásztó Város Önkormányzatának
Pásztó Város Önkormányzata a projekt
dunk a természet állapotát és a természetvédelmet gesztorálása mellett – egy önkormányzat teljes elõkészítését és megvalósítását, vailletõen, és amit megtudunk, azt megosztjuk gyer- kivételével –, minden pályázati partner tá- lamint annak pénzügyi hátterét biztosítotmekeinkkel is. Sõt, õket is buzdíthatjuk informáló- mogatta. Így a 2 millió 80 ezer forint net- ta. Az elszámolás és a pénzügyi lehívás,
dásra. Az internet korában az információ gyûjtése tó bekerülési költség mellé (amely meg- valamint a projekt MVH általi ellenõrzése
kellemes kihívás a gyerekeknek. Leghatékonyabban egyezik a vissza nem térítendõ támogatás megtörtént, rövid idõn belül várható a tápénzünkkel gyakorolhatunk hatást, mutathatunk összegével) a kistérség települési önkor- mogatás átutalása.
példát. Vásárlásaink során elõnyben részesíthetjük mányzatai a projekt ÁFA tartalmát, vaPásztó Város Önkormányzata, valamint
azokat a márkákat, amelyek tulajdonosai erõfeszíté- gyis 520 ezer forintot fizettek meg lakos- a Pásztói Kistérség Többcélú Társulása neseket tesznek vállalataik környezettudatosságának ságarányosan.
vében köszönöm a könyv elkészítése sojavítására, illetve a vállalatok társadalmi felelõsségA kiadvány a terveknek megfelelõen rán nyújtott hatékony együttmûködést és
vállalásának erõsítésére. A közömbös cégek termé- tartalmazza a Kistérségi Társulási elnöké- munkát a projekt megvalósítását koordikeit nem kötelezõ ugyanis megvásárolni.<
nek köszöntõjét, a kistérség általános be- náló szakembereknek, az önkormányzat
mutatását, a települések fõbb földrajzi, dolgozóinak, a kistérségi önkormányzat14. Nem szemetelek az utcán sem
történelmi adatait, épített és kulturális ok vezetõinek, szakembereinek, valamint
A szeméthez a szemeteléshez a közterületeken örökségére vonatkozó legfontosabb infor- a megvalósítást támogató szervezeteknek,
is úgy viszonyulok, mint otthon. Képes vagyok mációkat, a térség kiemelt rendezvényeit, szolgáltatóknak és vállalkozóknak.
mindennemû szemétbe illõ tárgyat a gyûjtõbe jelentõsebb szolgáltatóit, közérdekû inforSisák Imre
Mészáros Sándor
dobni. Ha dohányoznék a csikkel is ezt tenném. mációkat, a kiállító helyek, tájházak elérPásztó polgármestere projektfelelõs
Sõt akár több méteren keresztül a kezemben szorongatom az üres üdítõs palackomat, vagy a használt papír zsebkendõmet mindaddig, míg egy kukát nem látok. Amit aztán, a szemetes mellett heverõ, felelõtlenül eldobált többi flakon vagy csoki
Tisztelt pásztói lakosok! 2012. évben
Minden hónap utolsó hetében törtépapír társaságában a szemétbe dobok.
a Kft. nehéz anyagi helyzete és létszám nik az elszállítás, telefonon történt bejeHa éppen az orrom elõtt szemetel egy másik vácsökkentése miatt a kialakított és jól lentés után, amikor leellenõrizzük, hogy
roslakó, gyermek vagy felnõtt, képes vagyok rámûködõ zöldhulladék gyûjtését át kell nincs-e köztartozása felénk az ügyfélszólni és kérni ne tegye.
alakítanunk. Továbbra is az a kérésünk, nek. Ha nincs, akkor történik az elszálTisztább élhetõbb lehetne a városunk, ha ezt
hogy a háztartásokban keletkezett zöld- lítás. Akinek nincs lehetõsége az így
egyre többen gyakorolnánk.
hulladékot ne a háztartási kommunális már fizetõssé vált szolgáltatás igénybeMinden háztartásban alkalmazható egyszerû jahulladék közé keverjék. Tehát ne tegyék vételére, az komposztálja vagy égesse el
vaslatok ezek, átgondolásra érdemesek. Tudom,
be a kukába. Aki továbbra is igényli, a kiskert hulladékát.
hogy errõl a témáról mostanában divat lett beszélhogy elszállítsuk lakásától a zöldet, az
Megértésüket elõre is köszönöm.
ni, de higgyék el nem elég beszélni róla. Mindenkiaz általunk forgalmazott, megkülönbözA Pásztói Városgazdálkodási Köznek tenni kell érte. A környezettudatosság egy matetõ jelzéssel (falevél) ellátott sárga zsák hasznú Nonprofit Kft. nevében:
gatartásforma, amit érdemes beépítenünk az életmegvételével azt megteheti. A zsák áráRobotka Róbert
vitelünkbe saját pénztárcánk és gyermekeink,
ban benne foglaltatik az elszállítás is.
ügyvezetõ igazgató
unokáink érdekében is.
Robotka Róbert

Új kistérségi turisztikai könyv

A zöldhulladék gyűjtéséről
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KÖNYVTÁR

2012. április

Uniós fejlesztések a Teleki László Városi Könyvtárban
a TÁMOP-3.2.4-08/1. pályázat támogatásával

A Teleki László Városi Könyvtár Pásztó Város Önkormányzata támogatásával 2009ben TÁMOP-3.2.4-08/1. számon pályázatot
nyújtott be a Balassi Bálint Megyei Könyvtár
konzorciumában. A könyvtár 8.289.163 Ft
támogatást kapott.
A pályázat 2010. június - 2011. december
31-ig tartott.
Az eltelt másfél évben a könyvtár a pályázati támogatásból egyrészt fejlesztéseket,
másrészt olvasásnépszerûsítési programokat valósított meg.
Fejlesztéseink fontos része, hogy corvina
számítógépes integrált rendszerünkbe bekerült a könyvtár teljes állománya, ennek segítségével már otthonról is megnézhetik, hogy
könyvtárunkban milyen könyvek találhatók.
Az elektronikus katalógusunk elérhetõ a
könyvtár
weboldalán
a
www.vkmkpaszto.hu -online katalógus- címen. Akik helyben szeretnék használni katalógusunkat, azok a könyvtár három szintjén külön erre a célra elhelyezett számítógépeken találják meg.
A pályázatban vállaltuk még a helyismereti dokumentumok feldolgozását is. Célunk
az, hogy a helyismereti gyûjteményünkben
található Pásztó és kistérsége minden anyagát számítógépre vigyük. Az elmúlt év szeptemberében elkezdtük a Pásztói Hírlap cikkeinek bevitelét a corvina rendszerünkbe,
ezek a rekordok már elérhetõek elektronikus
katalógusunkban.
Új bútorokat kapott az informatikai és folyóiratrészlegünk, ezzel barátságosabbá,
szebbé tudtuk tenni környezetünket, annál
is inkább mivel eddig a '70-es években vásárolt összeszedett bútorok voltak itt.
Pályázatunk nyolc konzorciumi tagja interaktív honlapot hozott létre ahol minden
könyvtárnak külön oldala van. Ide felkerülnek
azok az információk, amelyek lehetõséget adnak megyei portálon keresztül könyvtárunk
még szélesebb megismerésére.
Az e-Corvina Kft. (Budapest segítségével)
sikerült digitalizáláshoz és adatbevitelhez
olyan technikai eszközöket vásárolni, ame-

lyek lehetõvé teszik a munkánk gyorsítását
(gyorsfeldolgozó, digitalizáló kliens).
A pályázat képzést is támogatott. Egy kolléganõnk ment el ezekre a tanfolyamokra. A

SZÍVVEL címet viselõ versmondó versennyel József Attila emléke és költészete elõtt
tisztelegtünk egy-egy kötelezõen válaszható
verssel, ezt követõen a szabadon választott
Petõfi Sándor költemények szólaltak meg az
1848-49-es emlékévhez kapcsolódóan. Kossuth Lajos öröksége címmel kistérségi mondamesélõ találkozót szerveztünk az 184849-es mondavilág körébõl.
Megemlékezés és elõadás volt a Tittel Pál
évfordulón, születésének 227., halálának 180.
évfordulóján a Tittel Pál Kollégiumban Pásztón. Elõadónk Surek György csillagász, matematikus volt.
Könyvtárunkban nagyon sikeresek az olvasónapló pályázatok. Évente három irodalmi olvasónapló pályázatot adunk ki általános
iskolásoknak az alábbi korcsoport szerint:
4., 5 - 6. és 7 - 8. osztályos tanulók számára,
akik magyar és külföldi klasszikusok és a
kortárs írók mûveit dolgozzák fel.
A gimnazistáknak évfordulókhoz kapcsolódóan egy vagy két olvasónapló pályázatot
írunk ki, az elmúlt évben gr. Széchenyi István születésének 220. évfordulójára, „Bánk
bán” címmel Katona József születésének
220. évfordulója alkalmából adtuk ki a pályázatot.
A rendezvényeink látogatói voltak a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája, Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolájának
két tagintézménye, az EGYMI Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszerta-

tanfolyam témája: „Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az interneten”.
A projekt kiemelt része volt az olvasásnépszerûsítési programok megtartása, melynek
segítségével számos rendezvényt tudtunk
megvalósítani.
Ebben vállaltuk könyvtárhasználati foglalkozások, évfordulós pályázatok, vetélkedõk,
rendhagyó irodalmi órák, irodalmi játékok

megvalósítását. A projekt kapcsán rendhagyó irodalomóra keretében vendégünk volt
Sohonyai Edit írónõ.
Az általános iskola diákjai találkozhattak
„Bogármese” írónõjével Lázár Zsófiával.
A gimnazisták vendége Varró Dániel költõ, mûfordító volt, aki az eddig megjelent köteteirõl, irodalmi munkásságáról beszélt.
Könyves rendezvényeinkbõl a Magyar
Költészet Napján kistérségi versmondó találkozóra hívtuk meg a városkörnyék általános
iskoláinak 7 - 8. osztályos tanulóit. A TISZTA

ni Intézmény és Gyermekotthon tanulói és a
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium diákjai, a könyvtár használói, városunk lakói.
A másfél év alatt összesen 123 foglalkozást tartottunk, ezeken 2.834 fõ vett részt.
A projekt eredménye, hogy a fejlesztések
következtében a könyvtári rendszer egésze
alkalmassá válik arra, hogy a felhalmozott
tudást, mûveltséget, minõségileg magasabb
színvonalú könyvtári szolgáltatásokkal tegye elérhetõvé.
Sándor Gáborné
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Mikszáthos sikerek

„… felkötve saruit az emlékezésnek,
Nekivágok, hogy végre HAZA érjek…”
(Csapó Lajos: Szülõfalum)

A pásztói székhelyû

Athéné Alkotó Kör
felvállalta a környéken élt és alkotott
képzõmûvészek és irodalmárok
emlékének méltó megõrzését.
Kelemen Gábor kozárdi születésû,
fiatalon elhunyt publicista, író,
újságíró, sokáig a Magyar Nemzet,
késõbb a Nógrád munkatársa,
fõszerkesztõ-helyettese,
egyszersmind a falusi lét megélõje,
ismerõje,
Bajor Nagy Ernõ szavaival
az „ország tudósítója” volt.
Kelemen Gábor
halálának 20. évfordulója
alkalmából, rá emlékezve
az AAK
képzõmûvészeti és irodalmi
pályázatot ír ki
Szülõföldem
címmel.
A pályázat feltételei:
Képzõmûvészeti alkotások
esetében:
- festmények, grafikák mérete: nem
haladhatja meg az 50x70 vagy a
70x50-es méretet
- szobrok, kisplasztikák esetében: a
magassága, terjedelme nem haladhatja meg a 60x60 cm.
Irodalmi alkotások esetében:
- versek terjedelme: max. 10
versszak és/vagy 1500 karakter
- prózai alkotásoknál: max. kettõ
A/4 oldal, 12 betûméret, Times
New Roman betûtípus, és/vagy
8000 karakter (szóközökkel).
Beküldési- és beadási határidõ:
2012. április 20.
Az irodalmi alkotásokat az
athene.paszto@gmail.com
címre várjuk.
A képzõmûvészeti alkotásokat
kiállításra kész állapotban
a következõ címre kérjük eljuttatni:
Kozárd, Faluház,
Fõ u. 12.
3053
Nevezési díj nincs!
Az alkotásokat neves
képzõmûvészekbõl és
irodalmárokból álló zsûri bírálja el.
Kiállítás és eredményhirdetés a
Kelemen Gábor Emléknapon
2012. május 12-én, szombaton de.
10oo órakor
Kozárdon a Faluházban.
(3053 Kozárd, Fõ u. 12.)
Info:
Kontra Marika Szvita
+36 20 / 918 50 70 vagy
szvitaster@gmail.com

A tanév végéhez közeledve egyre több és fényesebb eredményrõl
számolhatunk be. Tehetséges diákjaink kitartásának, akaratának
és szorgalmának tudhatók be
ezek a szép sikerek, természetesen nem mellõzve a segítõ, felkészítõ tanáraik áldozatos munkáját.
Danyi Dávid végzõs gimnazista, 13.a osztályos tanulónk a nyolcadik Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Számítástechni-

kai Versenyen, az általa tervezett,
programozott és elkészített vonalkövetõ robotjával elnyerte a verseny elsõ díját. A sok értékes
tárgyjutalom (lézernyomtató,
könyvek, folyóirat elõfizetések)
mellett az egyik jelentõs magyar
számítástechnikai cég igazgatója
fejlesztõ munkát is ajánlott a tehetséges fiatalnak. Mentora Gyetván
Gyula tanár úr, aki nagy jövõt jósol tanítványa számára.

Franciául énekelt a „csalogány”

Nemzetközi színjátszó sikerek

Budapesten a Francia Intézetben március 2-án került megrendezésre az Országos Frankofón Dalverseny.
Izgatott mikszáthos
csoport kísérte Berki
Bianka (Nusi) 13. f
osztályos diákot a versenyre, ahová a sok
jelentkezõ közül 12
versenyzõt válogattak
be a döntõbe: Debrecenbõl, Szentesrõl, Budapestrõl, Miskolcról, Pécsrõl, Szegedrõl és természetesen Pásztóról. A nagyon magas színvonalú, látványos és izgalmas verseny gyõztesei, helyezettjei utazásokat nyertek.
A mikszáthos „csalogány” az elõkelõ harmadik helyezéssel egy brüsszeli hosszú hétvégét
nyert.
Tiszta szívbõl gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!

Az eddigi évekhez hasonlóan az idén is Pécsett
rendezték meg a francia
nyelvû Nemzetközi Színjátszó Fesztivált március
22-25 között. A világ minden részébõl érkeztek csoportok a magyarokon kívül a kanadai Québec tartományból, Romániából,
Oroszországból, Szerbiából.
Iskolánkat a Matthias
Quemener és Magali Mouthuy által felkészített csapat képviselte, akiknek az elõadása nagy sikert aratott és az eredményhirdetéskor Józsa Benjámin 13.f
osztályos tanulót szólították a legjobb férfi szereplõnek járó elsõ díj átadásakor.
A csoport tagjai: Berki Bianka 13.f, Gasparin Fruzsina 12.f, Józsa Benjámin 13.f, György Zoltán 13.f,
Farkasvölgyi Domokos 12.f, Fancsik Máté Péter 13.f,
Ferenczi Fanni 12.f, Kaspár Árpád 13.f, Oláh Attila
12.f.

Apróság

BEÉPÍTHETÕ TELEK ELADÓ! Pásztó frekventált helyén, a Régivásártér út végén, a Kövecses-patak partján 830 négyzetméteres (16,5 méter széles, 50
méter hosszú), hosszában a két oldalán bekerített telek (víz, gáz és 32A-es
árambekötési lehetõséggel eladó. (Hrsz: 2960/37. Szektor 62. Térképszelvény 14.) Érdeklõdni a +36-30222-3770 telefonszámon lehet.
ÉLVEFOFÓ FÉMCSAPDÁK ELADÓK! 250x250x500 milliméteres: 5.000 Ft/db+áfa. 300x400x1000 milliméter méretû: 10.000 Ft/db+áfa. Tel.: 06-30-523-8867; web: http://mepisz.tk
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Nógrády Andor

Látod, Kedves?!
Mindent visszaálmodok,
ami volt:
amikor az Akropolisz felett
felkelt a Hold…
és azt is,
ahogy esténként
Róma utcáin
Csend honolt.
Emlékszel?
Sétáltunk Párizs útjain,
néztük a
Latin-negyedet,
ott, ahol
Villon, a költõ
verekedett…
Madridban a szobor,
Cervantes hõse,
a búsképû lovag,
ki hol vesztes volt,
hol szomorú,
eszményi, vak…
Jártuk London sikátorait,
a híres templomokat,
és láttuk a
Big Bend-t,
A Towert,
a múzeumokat…
Visszanézünk.
Nem egy éve, de több,
mint harminc, hogy
otthon vagyunk,
bárhova megyünk,
mert
Európa a szülõnk,
s egyszersmind
a gyermekünk!
Jobbágyi, 2005.

Tájékoztatás
Szabó Zoltán kérésére az
érintettek tudomására hozzuk, hogy „Zsitvainé Borsos
Irén sérelmére elkövetett
kijelentéseit visszavonja, a
sértettõl bocsánatot kér, és
mindazoktól, akiket ennek
kapcsán megbántott.”

2012. április

Író, költő, képzőművész, tanár
– Sokan ismernek téged, hiszen
gimnáziumi tanárként sok embert tanítottál Pásztón, de talán
azt nem mindenki tudja, hogy
képzõmûvészettel és irodalommal is foglalkozol,
festesz és írsz. Hogyan és
mikor alakult ki benned
az alkotás vágya? Mióta
születnek képeid, verseid,
novelláid?
– Kilencéves koromban
olvastam Gárdonyi Géza
híres regényét, akkor határoztam el, hogy író és történelemtanár leszek. A következõ évben megírtam „preklasszikus”
mûvemet, a Buják ostromát. Sajnos elveszett, pedig remekmû
volt, én illusztráltam… 1957-ben,
miután kedves pásztói tanáraim
eltanácsoltak a gimnáziumból, tanulmányaimat Szentesen, a Horváth Mihály Gimnáziumban folytattam. Az iskolánkban mûködött
egy kiváló, nagy mûveltséggel
megáldott tanár által vezetett irodalmi kör, amely segítette az ifjú
írópalántákat. A neve Bácskai Mihály volt.
Elsõ versem 1963-ban jelent
meg a Nógrádban. Ugyancsak itt
jelentek meg az elsõ rajzaim is.
Rajzolni és festeni a tanítóképzõben Végvári János, a tanárképzõ
fõiskolán Nagy Ernõ festõmûvészektõl, valamint Iványi Ödön festõmûvész barátomtól tanultam.
– Alapító tagja vagy Pásztón az
Athéné Alkotó Körnek. Milyen elvárásokkal, célkitûzésekkel kezd-

ted az egyesületben az alkotó
munkát?
– Az Athéné kör megalakuláskor
bíztam abban, hogy összefogja,
segíti a pásztói és a Pásztóhoz kötõdõ mûvészeket
fejlõdésükben. Továbbá
bemutatkozási lehetõséget ad, a késõbbiek során
különbözõ kiadványokkal
népszerûsíti az athénések
munkásságát és munkáit.
Én, ha írok, nem az asztalfióknak írok. Állítólag ezt
Petõfi Sándor írta Arany Jánoshoz
küldött levelében…
– Számos festményed, grafikád,
linómetszeted készült az évek során különbözõ stílusokban. Melyik áll hozzád a legközelebb?
– Nem ragaszkodom egyetlen
stílushoz sem. Kétségtelen, hogy
rám a népmûvészet gyakorolta a
legnagyobb hatást, s ennek a formai megoldásait gyakran felhasználom a grafikáimban. Szeretek
tájképet festeni, ilyenkor az akvarell technikát használom.
– Nem csak a képzõmûvészet,
de az irodalom területén is otthon
vagy. Hogyan, milyennek látod a
mai magyar irodalmon belül a
Nógrád megyei, de legfõképpen a
pásztói irodalmárok helyzetét?
– Napjainkban száz és száz irodalmi kiadvány jelenik meg Magyarországon. Sok tízezer tollforgató kívánja elhelyezni írását. Természetesen mindegyikük zseni,
persze közöttük vagyok én is. Mivel sok az eszkimó és kevés a fó-

ka, csak ritkán jut húshoz a vadász, ezért nagyon meg kell becsülni azt, ami van.
– Az érdeklõdõ közönség hol láthatja a képeid, és milyen kötetekben olvashatja az írásaid?
– Festményeim gyakran szerepelnek különbözõ közös, de egyéni kiállításokon is, grafikáimat
közli sok sajtóorgánum a Nógrádtól a Népszabadságig. Írásaim is
több helyen jelentek meg, így a
Nógrád Megyei Hírlapban, a Palócföldben, a Röpke ívekben, a
Jobbágyi Hírekben. Több antológiában is szerepeltem, és négy
önálló kötetem is megjelent. Természetesen benne vannak az alkotásaim a 2011-es és 2012-es
Athéné Almanachban is.
– Miért tartod nagy eredménynek az Almanach megszületését,
és miért tartod fontosnak a folytatását?
– Féltve õrzök egy régi könyvet,
egy 1899-ben kiadott, Mikszáth
Kálmán által szerkesztett almanachot, afféle üzenet a múltból.
Lehet, a mi kiadványunk is ilyen
üzenet lesz száz év múlva.
– Mit üzensz a Pásztói Hírlap olvasóinak úgy is, mint „athénés” és
úgy is, mint volt gimnáziumi tanár?
– Kívánok minden kedves olvasónak egészséget, békességet,
emberséget és azt, hogy minél
több athénés rendezvényen, kiállításon, irodalmi délutánon találkozhassunk egymással!
Kontra Marika Szvita

ATHÉNÉS HÍREK
l Megjelent „Athéné Almanach 2012” címû ki-

adványunk. 2000 Ft-ért (Athénéseknek 1000
Ft-ért) megvásárolható.
l Alkotókörünk meghirdette 2012-es irodalmi
pályázatát. Érdeklõdni lehet: Kontra Marika
Szvita irodalmi csoportvezetõnél. E-mail:
szvitaster@gmail.com, T.sz.: 06 20 9185070
l „Suttogó szelek szárnyán” címmel megjelent
Pászti Szabó Zoltán harmadik verseskönyve.
1500 Ft-ért megvásárolható. Ünnepélyes
könyvbemutató április 11-én szerdán 17.00kor lesz a 2012-es Költészet Napon a pásztói
városi könyvtárban. Vendég: Bottyán Katalin
képzõmûvész
l Április 12-én csütörtökön de. 10.00-kor az
Athéné AK nyilvános irodalmi felolvasó matinét tart az Ózon Ételbárban.
l Április 28. Kozárd - Almavirág Fesztivál, sátoros kiállítási lehetõséggel.
l Májusban Ifj. Stadler Árpád kiállítás megnyitójára kerül sor a pásztói könyvtárgalériában.
l Az Athéné AK által szervezett Kelemen Gábor Emléknap alkalmából meghirdetett kép-

zõmûvészeti és irodalmi pályázat eredményhirdetése május 12-én de. 10.00-kor szombaton lesz Kozárdon a Faluházban. Érdeklõdni
lehet: Kontra Marika Szvita szervezõnél (elérhetõség fentebb olvasható)
l Május 25. péntektõl - 27. vasárnapig tart a tavaszi Pegazus Poéta Piknik Szurdokpüspökiben az Anna-ligetben.
l Kontra Marika Szvita és Csapó Lajos mûhelyprogramja május 25-én Pásztón elmarad, ill.
Szurdokpüspökiben a poéta piknik ideje alatt
megtekinthetõ.
l A „Muzsikál az erdõ” programsorozat ideje
alatt a kisterenyei kastélyban Az Athéné AK
és AMME közös képzõmûvészeti kiállítása
lesz megtekinthetõ.
l Július 22-29. Nyári Alkotótábor a szurdokpüspöki Anna-ligetben.
Felhívásainkra, rendezvényeinkre és programjainkra minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Érdeklõdni lehet: athene.paszto@gmail.com
Részletek és egyéb információk:
www.athenefala.hu
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Nemzeti ünnepünk Pozsonyban
ban számtalan történelmi esemény helyszínét ismerhettük
meg: itt tartotta ülését az utolsó
magyar rendi országgyûlés fel-

országgyûlések épülete. A korszakalkotó események színhelyét ma egy szlovák és egy
magyar nyelvû emléktábla õrzi.
Az ebédelési lehetõséggel öszszekötött rövid szabadidõ után
programunk a nemzeti ünneplés
jegyében folytatódott.
A pozsonyi Magyar Tannyelvû
Alapiskola és Gimnázium vezetõjének, Morvay Katalin meghí-

mert Medikus Kertbe sétáltunk,
ahol az ünnepi megemlékezésen
a mi csoportunk is elhelyezte koszorúját a Petõfi-szobornál. Meglepõen szép és elgondolkodtató
élmény volt számunkra, hogy a
mûsort követõen senki nem sietett, senki nem rohant el a parkból. Épp’ ellenkezõleg. A már kissé korosabbnak mondható, nemzeti kokárdát viselõ magyarok

sõháza, itt alakult meg az elsõ
felelõs magyar minisztérium
1848. április 7-én gróf Batthyány Lajos vezetésével, s itt írta alá
Haynau a magyar szabadságharc fõtisztjeinek, az aradi vértanúk halálos ítéletét. A Prímás
téren elénk tárult a város legszebb polgári épülete is, az Anjou-címerrel
díszített
Óvárosháza. A belváros hangulatos, nyugodt korzóin haladva
értünk a Fõ utcára, melynek látképét a Mihály-kapu határozza
meg. Ebben az utcában található a hajdani, reformkori magyar

vására ellátogattunk az intézménybe. Népes csoportunkat az
igazgatónõ az iskola tanári szobájában köszöntötte, s ismertetõje által betekintést nyerhettünk
egy külhoni magyar iskola mûködési rendjébe, mi pedig Mikó
Norbert – végzett gárdonyis diákunk – elõadásában Petõfi Sándor „15-dik március, 1848” címû
versével köszöntük meg a vendéglátást, különös tekintettel arra, hogy az írásbeli érettségi vizsgák ellenére is fogadtak minket.
Ezt követõen az iskola vezetõségével együtt a médiából jól is-

szívélyesen üdvözölték egymást,
s hosszasan beszélgettek …
Lassan mi is búcsút vettünk
Morvay Katalin igazgatónõtõl, s
indultunk haza.
A következõ évben is szeretnénk március 15-én határon túlra látogatni, hiszen ezen az ünnepnapon, az elszakadt magyarokkal való találkozás egy életre
szóló élményt jelent a diákoknak
és felnõtteknek egyaránt.
Baloghné Kanyó Mária
szervezeti vezetõ,
Rákóczi Szövetség
Gárdonyis Csoportja

A Gárdonyi Géza Általános Iskola közössége második alkalommal vett részt március 15-én határon túli utazáson, külhoni koszorúzási ünnepségen. Az elõzõ évi révkomáromi kirándulásunkhoz hasonlóan most is a Felvidékre látogattunk, s ez alkalommal Szlovákia fõvárosával, az egykori Habsburg-házi magyar királyok koronázó városával, Pozsonnyal ismerkedtünk.
A település történelme a honfoglalást követõen egészen az I.
világháború végéig összeforrt az
„ezeréves” Magyarország múltjával. A városba érkezõnek az elsõ megragadó élmény a pozsonyi vár látképe, mely koronaként ékeskedik a Duna menti 74
méter magas dombon. Ezt az
erõdítményt az Árpádok kezdték erõs kõvárrá kiépíteni, majd
több uralkodónk, például Zsigmond király, Hunyadi Mátyás is
bõvítette, erõsítette azt.
Pozsony felfedezését buszos
városnézõ körúttal kezdtük,
megtekintettük többek között a
Szlovák Köztársaság kormányának székházát, a Grassalkovichpalotát, a szlovák rádió fordított
gúla alakú épületét és a parlamentet. Rövid fényképszünetet
tartottunk a Slavín II. világháborús emlékmûnél, ahonnan a
szép idõnek is köszönhetõen,
teljes panorámát kaptunk a mai
szlovák fõvárosról.
Gyalogos sétánkon, a nemrég
felújított pozsonyi vár faláról látható volt a történelmi belváros
egyik legfõbb nevezetessége, a
gótikus Szent Márton-dóm,
melynek 85 méter magas tornyát három mázsa súlyú, aranyozott királyi korona díszíti,
annak emlékére, hogy 1563-tól
kezdõdõen 1830-ig hagyományosan ebben a székesegyházban koronázták meg a magyar
uralkodókat. A Prímás-palotá-

A Gárdonyi tagiskola élete figyelemmel kísérhető a www.pasztoiskola.hu honlapon!

Országos elismerés
Teljesítménytúra. Hazai természetjáró
egyesületek, szakosztályok az elmúlt év
során az ország minden tájékára kiterjedõen 422 (!) gyalogos teljesítménytúrát
rendeztek, miközben a túrázókat összefogó Teljesítménytúrázók Társasága
(TTT) idén ismét megszavaztatta a részvevõket, hogy szerintük mely rendezvény érdemli meg a „Hazai Legjobb Teljesítménytúra” címet.
Hét végén a Budapesten tartott tisztújító közgyûlésen Jakab Mária elnök a szavazatok összesítését követõen kihirdette a
végeredményt. Az elmúlt év legjobb hazai
teljesítménytúrája címet a „Dombay-tó”

nevû mecseki túra érdemelte ki. A pásztói
Szabadidõ SE természetjáró szakosztálya
által 2011. február elején megrendezett,
Tar vasútállomás-Szentkút-SámsonházaNagybárkány-Purga-Garábi-nyeregTepke-Pásztó útvonalon lebonyolított
„Szent László 33/15” túra a harmadik
helyre került.
A pásztói sikernek ezzel még nem volt
vége, hisz a szeptemberben Mátraszõlõs
környékén a Kronvald Tamás terepi emlék
futóversennyel együtt elsõ ízben megrendezett „Függõkõ” 33, illetve 15 kilométer
túra sikerét elismerve a TTT különdíjban
részesítette azt. A Pásztói Szabadidõ SE

Parádi László által vezetett természetjáró
szakosztálya volt az országban az egyedüli, akinek három rendezvénye is az elsõ
húsz országos teljesítménytúra közé került, ugyanis a túrázók ezt követõen a 8.
helyre rangsorolták a „Mátra/Muzsikál az
erdõ”, illetve a 15. helyre a „Pásztó” nevû
teljesítménytúrákat.
A végeredmény: elsõ lett a „Dombay-tó”
95,14 ponttal, második a „Mátra 115” 93,57
ponttal, harmadik a „Szent László” 93,14
ponttal. Nyolcadik a „Mátra/Muzsikál az
erdõ” 90,08, tizenötödik a „Pásztó” 87,89
ponttal.
Cz. Zentai József
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Jótékonysági Sportbál
A Pásztói Kézilabda Club és a Herkules Diáksport Egyesület
2012. február 18-án, a Dózsa György Általános Iskola aulájában
szervezte meg már hagyományosnak számító kézilabdás jótékonysági sportbálját. A bál célja a diáksport és a kézilabda club
mûködési hátterének biztosítása és fejlesztése.

régiben elhalálozott Kürti Bence
sporttársunk emlékének adóztunk egyperces néma felállással.
Az elnök megköszönte az elõkészítésben, megvalósításban

A közel tíz év alatt rutinossá
vált szervezõk, idõt és energiát
nem kímélve végezték elõkészítõ
és megvalósító munkáikat, melyet az est folyamán a résztvevõk
hálás szavakkal ismertek el.
Nagyon örültünk annak, hogy
a gazdasági nehézségek ellenére
jelentõs számú vendégeket köszönthettünk bálunkon, akik
között új arcok, asztaltársaságok is voltak.
A jelenlévõk közül megkülönböztetett figyelemmel köszöntöttük Sisák Imrét, Pásztó város
polgármesterét az est fõvédnökét, Becsó Zsoltot, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnökét, országgyûlési képviselõt, Volek Györgyöt, Pásztó
alpolgármesterét, az est védnökeit. Dr. Feldman Zsoltot, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelõs helyettes
államtitkárát, dr. Becsó Károlyt, a

résztvevõk, támogatók és segítõk önzetlen munkáját, kiemel-

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztõ Kft. vezérigazgatóját, Nagy-Majdon Józsefet,
Bátonyterenye polgármesterét,
Vida Ottó Kolozs urat, Pásztó
rendõrkapitányát és Lombos Istvánt, a Nógrád Megyei Kézilabda Szövetség új elnökét.
Az egyesület elnöke megnyitójában kitért az összefogás, a
példamutatás és a fiatalok egészséges életmódra való nevelésének fontosságára, amely nemcsak az iskola, az egyesület, hanem a gyermekek, szülõk együttes és felelõsségteljes feladata. A
sportolás során megszerzett
készségeket, tapasztalatokat, fizikai erõnlétüket késõbb fiataljaink nemcsak az iskolapadban,
hanem a majdani munkavégzés
során is kamatoztatni tudják.
Ezt követõen a felépülésben lévõ Szelva Péternek kívántunk mielõbbi gyógyulást, majd a nem-

Új vezetőség a Pásztó SE-nél
A fennállásának jubileumához közeledõ Pásztó SE március
elején tartott közgyûlésén új vezetõséget választott. Az elnöki
teendõket a jövõben Oravecz
György fogja ellátni. Az elnökség
tagjai közé került: Falusy Péter,
Horváth Imre, Reviczki László,
Robotka Róbert, Sisák Gábor és
Vida Ottó. A további három,

egyenként háromfõs bizottság
közül a felügyelõt Balogh István,
a fegyelmit Hegedûs László, a
fellebbvitelit Tóth Sándor fogja
vezetni. A bizottságok munkáját
Horváth Kálmán, Mikula László, Tóth Sándor, Pisák József,
Halasi Sándor, Strehó Sándor
sporttársak segítik.
Cz. Z. J.

ve az ételkészítõ és a díszítõ csoportban dolgozók magas színvonalú, innovatív tevékenységét,
valamint a Baumit Kft. és a
Polytechnik Hungária Kft. segítségét.
A mûsorban a Balassagyarmati Vitalitás-Rózsavölgyi Jazz
Tánc Csoport magas színvonalú,
sokszínû elõadását és a kézilabda club nõi és férfi csapatának
tagjai által elõadott szemet gyönyörködtetõ, profi táncát látták
és jutalmazták nagy tapssal a
vendégek.
Ezúton és nagy tisztelettel
mondok köszönetet minden
védnöknek, támogatónak, segítõnek, az egyesület és az iskola
vezetésének, sportolóinknak,
azok hozzátartozóinak és minden szponzorunknak, résztvevõnek, akik megjelenésükkel, támogatásukkal, munkájukkal,
tombola-ajándékaikkal segítették rendezvényünk színvonalas
megvalósítását.
Köszönjük! Hajrá Pásztó!
Mészáros Sándor
PKC-elnök

Alpesi sílesiklás

Két ezüstérem a Síparkból
Kékestetõ után a hazánkban legtovább nyitva tartó mátraszentistváni Síparkban is lebonyolították az évad utolsó, egyben idényzáró
alpesi lesiklóversenyét a Sípark kupát, melyen
négy mátrakeresztesi sportoló is rajthoz állt.
A verseny a nógrádiak szempontjából a
gyengébb nem képviselõinek sikerült jobban,
hisz Erdélyiné Tari Anett felnõtt nõk, Erdélyi
Petra pedig a gyermek leány korosztályban lett ezüstérmes. A
gyermek fiúknál Király Bálint, illetve a felnõtt férfiaknál Erdélyi
Gyula a negyedik helyen érkezett célba.
Cz.Z.J.

15

HIRDETÉS

2012. április

KELLEMES ÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Gál Enikõ üzletvezetõ és munkatársai
Folyamatos akciókkal és a hazai áru legjavával várjuk vásárlóinkat!
Vegyszermentes paradicsom és paprika kapható üzletünkben!

FÓKUSZELEKTRON
MŰSZAKI BOLT
KERÉKPÁROK MINDEN MÉTETBEN,
NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK ÜZLETÜNKBEN!
ITT A TAVASZ, A BENZIN DRÁGA,
A BICIKLIZÉS RÁADÁSUL EGÉSZSÉGES IS!
Pásztó, Fõ út 21.,
a csillagtéri körforgalomnál
Telefon: 32/460-018
Nyitva tartás:
Hétfõtõl péntekig: 8.30-16.30 óráig;
Szombaton: 8.30-12.00 óráig.

VITAMIN ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
kis és nagykereskedés
Pásztó, Fõ út 27. Telefon: 06-30-550-661
Kilenc éve a megszokott helyen.

A MAGYAR AGRÁRKAMARA TERÜLETI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJA
a pásztói Teleki László Könyvtár és Mûvelõdési Központ
épületében, a Nagymezõ út 3. szám alatt várja
a gazdálkodókat intéznivalóikkal.
A tanácsadó iroda hétfõn és szerdán,
7.30-tól 16.00 óráig tart nyitva.

VALAMENNYI KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

A Százszorszép Óvodásokért Alapítvány tájékoztatója

Eljut a város minden postacímére:
hirdessen a Pásztói Hírlapban!
Ingyenes közzététel
a
www.dhkm.hu
portálon a hirdetés
érvényességének
idejére!
Információ:
E-mail: info@dhkm.hu
Telefon: 06-30-211-3138

„Hagyományok és játékok Pásztó
térségében”
Címû projekt a LEADER pályázat keretében valósul meg.
Helyszíne: 3060 Pásztó, Madách út 22.
Idõpont: 2012. 03. 24.
„A Mûvház körei” – A Teleki László Városi
Könyvtár és Mûvelõdési Központban 2010
novembere óta mûködõ projekt, a
TÁMOP 3.2.3-09/2 Építõ közösségek –
Közmûvelõdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címû pályázaton 38 millió 780 ezer 206 forint támogatást nyert el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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JÖVŐNK ENERGIÁJA
Pásztóra érkezik a Paksi Atomerõmû
tájékoztató kamionja
Hogyan mûködik az atomenergia? Mi lenne, ha nem létezne a Paksi Atomerõmû? Hogyan õrizhetjük meg egészséges környezetünket gyermekeink, unokáink
számára úgy, hogy ne kelljen áramhiánnyal küszködnünk, vagy a mainál jóval magasabb villanyszámlát fizetnünk?
Ezekre és még további izgalmas kérdésre is választ kaphat, ha meglátogatja a
Paksi Atomerõmû interaktív kiállítását. Az MVM Csoport, a Paksi Atomerõmû tájékoztató kamionjában személyesen is kipróbálhatja, hogyan nõne a villamos energia
ára és a környezetterhelés, ha csökkentené a legolcsóbb és legtisztább áramot elõállító atomerõmû teljesítményét. Megtudhatja, milyen szigorú biztonsági intézkedések mellett mûködik a paksi erõmû, s tájékozódhat az olcsó és tiszta atomenergia
hosszú távú alkalmazásával kapcsolatos tervekrõl.
Idõpont: 2012. április 10
Helyszín: Fõ út - Gyárliget út közti parkoló

Robinson-szigetek: HALTELEPÍTÉS
SZÉCSÉNY. A napokban sikeresen lezajlott a szécsényi Robinsonszigetek halállományának tavaszi bõvítése. Az egyik három és fél
hektáros tóban túlnyomórészt ponty, valamint kárász és keszeg talált
új, ideiglenes otthonra, a Pergetõ-tavakba pedig csukák költöztek.

Összesen mintegy harminc mázsa halat telepítettek, amelyek
csak arra várnak, hogy a türelmes horgászok kifogják õket! A tulajdonosok szívesen látnak minden amatõr és profi pecást, az év
bármely szakában.
További információkat
a www.robinsonszigetek.hu honlapon
találhatnak az érdeklõdõk.

Szimulátorunkon Ön is irányíthatja
az atomerõmûvet, láthatja, hogyan drágulna az áram és hogyan nõne Magyarország károsanyag-kibocsátása, ha nem lenne atomerõmû;
l Megnézheti filmünket az atomerõmû mûködésérõl és az atomenergiáról;
l Interaktív kiállításunkon megismerkedhet a világ összes atomerõmûvével, a közel három évtizede biztonságosan mûködõ Paksi Atomerõmû történetével és jövõjével, a magyar villamosenergia-hálózattal, Paks és környezete élõvilágéval;
l Tekerjen egy kört áramfejlesztõ kerékpárunkkal, és megtudhatja, mennyit kellene biciklizni ahhoz, hogy megtermelje egy fél órás tévémûsor végignézéséhez szükséges energiát;
l Végül, de nem utolsósorban most minden kérdésére õszinte választ kaphat
az atomerõmû szakembereitõl.
Csoportos jelentkezés, érdeklõdés: Papp Ildikó, +36 30 834-7468; +361 3292763, ildiko.papp@mahirkiall.hu

