Újabb siker az ÖNHIKI-s pályázaton
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok
pályázatának elsõ körében is benyújtotta igényét Pásztó Városa.
Az elsõ pályázati határidõ április 30-a volt, s ebben a fordulóban
9,8 milliárd forintot osztottak szét a 2012. évi állami költségvetésben rendelkezésre álló 25 milliárd forintos keretbõl. Pásztó 41
millió 954 ezer forintos támogatást kapott, csaknem tízmillió forinttal többet, mint az elõzõ év azonos idõszakában. Fentieket
Sisák Imre polgármester jelentette be a júniusi testületi ülésen.
(Tudósításunk a 2. oldalon.)

Tárgyalás a tűzoltó
parancsnokságról

2012. június 19-én tárgyalást
folytatott Sisák Imre polgármester a Pásztói Önkéntes Tûzoltóság elnöke dr. Tollár Tibor úrral,
az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság gazdasági fõigazgató-helyettesével a Pásztói Önkormányzati Tûzoltóság 2013.
január 1-jei hivatásos tûzoltó pa-

rancsnoksággá alakulásáról. Képünkön Balya Róbert parancsnok az önkéntes tûzoltókkal,
Bozó István Krisztián, a Salgótarjáni Hivatásos Tûzoltóság parancsnoka és Csépe Zsolt, a
Pásztói Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság korábbi parancsnoka.

Sokmilliós ivóvízhálózatés csatornafejlesztés
Megkezdõdött az
ivóvíz- és a csatornahálózat korszerûsítése Pásztón,
ezek közül bizonyára a Nagymezõ
és a Széchenyi úti
a leglátványosabb,
a forgalomkorlátozások miatt a lakosságnak is leginkább szembetûnõ
beruházás. A DélNógrádi Vízmû
Kft. ez évi fejlesztései persze nem
korlátozódnak a
városra. A részletekrõl Horváth Imrét, a cég igazgatóját kérdeztük.
– Múlt év december 30-án a
parlament elfogadta a CCIX számú, a víziközmû szolgáltatásról
szóló törvényt. Eszerint 2012.
december 31-ig át kell alakulniuk a szolgáltató cégeknek. A
DNV Kft. ettõl függetlenül a
megszokott rend szerint végzi
szolgáltatásait, az elmúlt évek
koncepciójának megfelelõen
végrehajtva fejlesztéseit és beruházásait is.
– Mik ezek?

– A pásztói szennyvízcsatornahálózat és a szennyvíztisztító telep felújítására 14 millió 435 ezer
forintot költhetünk ez évben. A
Klapka köz csatornahálózatának
felújítására 2 millió 175 ezer forintot szántunk. A Dobó úton 81 méteres hosszúságban kicseréljük a
szennyvízcsövet, ennek költsége
972 ezer forint. Emellett húsz
háztartás szennyvízbekötésének
cseréjét is elvégezzük, aminek 3
millió forint a költségvetése.
(Folytatás a 4. oldalon.)

FERGETEGES BULI A PÁSZTÓI STRANDON!
20 órától 0.00 óráig éjszakai fürdõzési lehetõséget biztosítanak a rendezõk,
20.30-tól 23.30 óráig – a labdarúgó Európa-bajnokság döntõjéhez hasonlóan –
kivetítõn tekinthetõ meg a helyszínen a
Londoni Olimpia megnyitó ünnepsége.
23.30-tól 04.00 óráig zenés, táncos rendezvény: Hege és barátai szolgáltatják a
talpalávalót.
Belépõdíj 1000 forint.
Tájékoztatjuk városunk lakóit, hogy a
Dél-Nógrádi Vízmû Kft. és Pásztó Város
Önkormányzata szórakoztató rendezvényt

szervez a pásztói strandon 2012. július 27én, a Londoni Olimpia nyitónapján este
19.30 órai kezdéssel.

Belépõjegy sorszáma alapján értékes
nyereményeket sorsolunk ki!

Mindenkit szeretettel várnak
a szervezõk!
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Pályázatok és a kultúra sikerei
A június havi testületi ülésen Sisák Imre polgármester elõször az elmúlt idõszak munkájáról
számolt be. A jelentõs események között említette, hogy átadták a Balassi Bálint Díjakat – elsõ alkalommal kapta meg egy integrált közmûvelõdési intézmény, a Teleki László Városi Könyvtár és
Mûvelõdési Központ, a kiváló munka elismerésére. (Cikkünket lásd a 4. oldalon.) Június 4-én
a szégyenteljes trianoni békediktátum megkötésének 92. évfordulóján Pásztó Város Önkormányzata és a Magyarok Világszövetsége Helyi
Csoportja megemlékezést tartott az elsõ világháborús emlékmûnél. (Cikkünk az 5. oldalon.)
Június 6-án dr. Boczek Tibor kórházigazgató fõorvossal Budapesten járt, ekkor írták alá azt a
megállapodást, ami állami tulajdonba vette a Margit Kórházat és vagyonát. Az intézmény – ami sosem volt állami tulajdon és kezdetben alapítványi
formában mûködött – értékét tekintélyes önkormányzati hozzájárulások is növelték. (Az átalakulásról és a feladatokról, tervekrõl dr. Boczek Tiborral készült interjúnk lapunk 6. oldalán.)
Sisák Imre ezután kifejtette: a Pásztói Margit
Kórházban kiváló szakmai munka és gyógyító
tevékenység folyik, az a beteg, akit más intézményben is kezeltek, az tud errõl igazán számot adni. A polgármester ezután elmondta,
hogy az államosítás elleni tiltakozással semmit
nem lehetett volna elérni, a lobbi tevékenység
eredménye, hogy minden egészségügyi dolgozó munkahelye megmaradt 2012. május 1.
után is, illetve a mozgásszervi rehabilitáció fejlesztése hat új státuszt teremthet, és plusz 20
ágyat is kapott a kórház.
Szólt ezután a Pásztóért Emlékplakett Díj átadásáról a francia Bernard Le Calloc'h profeszszornak (Tudósításunk lapunk 7. oldalán.) és a
Pásztói Önkormányzati Tûzoltóság hivatásos parancsnoksággá való alakításáról, amire 2013. január 1-tõl számíthat a város.
Megemlékezett a város a holokausztról is a
pásztói zsidóság elhurcolásának évfordulóján:
550 embert hurcoltak el 1944 júniusában.
A polgármester úr elmondta, hogy a munkaügyi központtal is több tárgyalást folytattak,
mert a közfoglalkoztatás más formáit is igénybe
veszi a város a Start Munkaprogramban. Hátrányosan érinti a megyét, hogy Nógrád – arányait
tekintve – 300 millió forinttal kap kevesebbet,
mint például Borsod-Abaúj-Zemplén. Ezért felhívta Becsó Zsolt országgyûlési képviselõ figyelmét is a probléma kezelésére és segítséget kért az
aránytalan elosztás rendezésére.
A kistérségi központ rehabilitációjának bejárását is megtartották, a több mint 30 projekt hibáinak helyreállításáról egyeztettek a kivitelezõvel.
Szólt ezután a lejárt határidejû határozatok
között a pásztói játszóterek helyzetérõl. A fogyasztóvédelmi felügyelõség felülvizsgálatot
tartott és kiderítették, hogy a játszóterek nem
felelnek meg az uniós szabványoknak. Ezen a
téren óriási maffia épült ki Magyarországon, a
tanúsítványt kiadó cégek családtagjaikkal kartellt alkotva mûködnek. A magyar játszótéri
eszközök, amelyek a városban mûködtek,
már nem használhatók, a legegyszerûbb új
szerkezetek darabja is több száz ezer forint
körül alakul. A városnak 60-100 millió forint
közötti összeg kellene a teljes felújításhoz. A

gondok ellenére az önkormányzati szándék
megvan a játszóterek rendbetételére.
Sisák Imre ezután az önhibájukon kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok pályázatán elnyert csaknem 42 millió forintos pályázati sikerrõl számolt be. Elmondta: a Belügyminisztériumon keresztül az Európai Önerõ Alapból 16 millió forintot igényeltek, és ez a pénz is megérkezett. Ezt az összeget az elnyert önhiki támogatással együtt a folyószámla hitel csökkentésére utalták át. Az elmúlt idõszakban összesen 66 millió
forintot fordított a város erre a célra, így a hitel
336 millió forintra mérséklõdött.
Sisák Imre ezután arról szólt: az önkormányzatok számára legnehezebb esztendõ következik. A gépjármûadó 60 %-át valamint a
teljes illetékbevételt elvonják az önkormányzatoktól, a jövedelemkülönbségek mérséklésére rendelkezésre álló SZJA kiegészítés 91,7 milliárd forintját pedig a település üzemeltetés finanszírozására fogják odaadni az önkormányzatoknak. Ez azt jelenti, hogy várhatóan a 2012
évi költségvetéshez képest az önkormányzatok
2013-ra 464 milliárd forinttal kapnak kevesebb
forrást a feladataik ellátásához. Természetesen
a közoktatás és más alapfeladatok egy része is
az államhoz kerül. Amint a polgármester
mondta, úgy érzi, hogy a forráskivonás aránytalanul magas, a feladatok csökkenése nem indokolná ezt a mértékû elvonást.
A polgármester úr ezután a költségvetési
rendelet módosítására – a zárolt elõirányzatok
feloldására – tett javaslatot. Az óvoda felújításának építési engedélyezésére 3,3 milliót fordít a
város. Mivel útkarbantartásra nincs semmiféle
pályázat, csak a kátyúzásra tudnak pénzt elkülöníteni, de a rendelkezésre álló egymillió
forint kevés, még további egymilliót kellene
felszabadítani erre a célra.
A város a hasznosi orvosi rendelõ és környezete felújítására 500 ezer, a hasznosi Mária
Magdolna-nap megtartására 1 millió 405 ezer
forintot biztosít. Utóbbi összeg késõbb megtérül, mert a Hasznosi Szabadidõ Egyesület 1
millió 405 ezer forint Leader támogatást nyert
a rendezvény lebonyolítására.
A Dél-Nógrádi Vízmû Kft. megkezdte a
Nagymezõ és a Széchenyi utcák ivóvíz vezetékének cseréjét. (Részletek cikkünkben, a lap
1-5. oldalán.)
Két ingatlan megvásárlását is tervezi a város, a kolostor-múzeum alatt, egy már önkormányzati tulajdonban lévõ terület szomszédságában. A tulajdonos hétmillió forintot kér értük, az elkészített - a vagyonrendeletben is elõírt - értékbecslés azonban 1,2 illetve 1 millió forintban állapította meg az ingatlanok értékét.
Ennek megfelelõen a testület döntése értelmében 2,2 milliós ajánlatot tettek rá.
Az általános iskola igazgatói állására nem érkezett érvényes pályázat, ezért a képviselõ-testület Szabó Zsolt igazgató helyettest bízta meg a
2012-2013-as tanévre az igazgatói feladatok ellátására. A jelenlévõ pedagógus megköszönte a bizalmat és erre az évre elvállalta a feladatot. A képviselõk – jó munkát kívánva – egyhangúlag elfogadták a javaslatot.
Sisák Imre hozzátette: az állam várhatóan átveszi az iskolák igazgatását és szakmai vezetését

is, valószínûleg az EMMI fogja kinevezni az intézményvezetõket 2013. január l. után.
Ezután Antalné Prezenszki Piroska, a Teleki
László Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központ igazgatója számolt be az intézmény
munkájáról. Szép hasonlattal kezdte az ismertetést: „a kulturális tevékenység olyan, mint
egy kút, minél több vizet veszünk belõle, annál több és tisztább marad.”
Barna Tiborné képviselõ elmondta: a mûvelõdési házban és a könyvtárban nagyon sok jó történik. Alapos, minden területre kiterjedõ, mintaértékû a beszámolót kaptak róla a képviselõk is.
Hozzátette: az intézmény a pályázatokat maximálisan kihasználja, nagy rendezvényeket is
tart, a közösségben rejlõ lehetõségekkel jól él:
büszke lehet rájuk mindenki!
Sisák Imre polgármester is megköszönte az intézmény munkáját. „Nem illik a kultúra kapcsán
pénzrõl beszélni, de szó nélkül hagyni sem lehet
a tekintélyes összegû pályázati nyereményeket.
Pásztón, bár sokan mondják, hogy kevés a rendezvény, ez nem igaz! Annyi van, hogy válogatni kell közülük” – mondta.
Ezután az Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezetének munkájáról tárgyalt a testület. Máté
Nándorné szóbeli kiegészítésében elmondta,
hogy a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség, a belsõ kontroll mûködtetésével
igyekeznek megfelelni az újabb feladatoknak.
Ilyen az önkormányzati tûzoltóság, vagy a háziorvosi ügyelet ellátása. Ugyanilyen fontos a meglévõ értékek és hagyományok továbbvitele. A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
Volek György alpolgármester a Kelet-Nógrádi
Hulladékgazdálkodási Társulásról tartott elõterjesztést. Elmondta, hogy ennek jogi személyiségû gazdasági társulássá kell átalakulnia,
és ehhez az önerõt vállalni kell. Pásztó 0,1 százalékos önerõvel vesz részt a társulásban. A
korszerû hulladékszállításra vonatkozó fejlesztésekben persze célszerû részt venni –
Pásztóra kerül a pályázatban nevesített hulladékudvar, a szállító jármû is. Gond, hogy
egyetlen település ellenállásán is elakadhat az
átalakulás. A pásztói képviselõk egyhangúlag
elfogadták az átalakulásról szóló elõterjesztést.
Pásztó város óvodája 18 millió forintos uniós
támogatás elnyerésére pályázhat az elfogadott
döntés szerint.
A 2012. második félévi ülésterv elfogadása után
Sisák Imre javasolta, hogy az októberben kérjenek
tájékoztatást a rendõrkapitányságtól a közbiztonsági helyzetrõl. Az utóbbi idõszakban számos, a
közbiztonságot veszélyeztetõ esemény történt. A
pásztói strandot nem annyian látogatják, mint szeretnénk, de olyan személyek is mennek oda, akiket nem látunk szívesen. Ezért azokat a rendzavarókat, akik az általános emberi együttélés szabályait megsértik, azokat kitiltják a strandról. A rendõrség együttmûködésével sikerült egy csoportot
lefülelni akik több lopást is elkövettek. Szerencsére a sértettek észrevették a bûncselekmény elkövetését, illetve civil ruhában a helyszínen tartózkodott a kapitányság munkatársa is, így sikerült elfogni az elkövetõket. Biztonsági okokból a pásztói
strandon nincs lehetõség éjszakai fürdõzésre, az
szigorúan büntetendõ cselekmény. A javaslatot elfogadták a képviselõk.
F. Z.
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Olcsóbb lesz az ivóvíz

Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület

Kölcsey út

A július 12-i rendkívüli ülésen
javaslat hangzott el a költségvetés
módosítására, Sisák Imre polgármester elõterjesztésében; a város
feloldotta a zárolt pénzeszközök
egy részét több közcél – például
két játszótér felújítása – megvalósításának céljából.
Tárgyaltak a képviselõk a DélNógrádi Vízmû Kft. (DNV Kft.)
sorsáról is, hiszen a a törvényi
szabályozás szerint ugyanis csak
azok a víziközmû szolgáltató társaságok tarthatják meg önállóságukat, amelyek legalább 50 ezer
fogyasztóhellyel rendelkeznek.
Dél-Nógrádban alig haladja meg

a 25 ezret ez a szám. Sisák Imre
hozzátette: olyan törvényjavaslat
alapján hozzák meg a döntést,
amit még nem hirdettek ki, de
jogvesztõ határidõ is szerepel
benne, így sürget az idõ. Az
Észak-Magyarországi Regionális
Vízmû Zrt. (ÉRV Zrt.) ajánlatott
tett a ivóvíz szolgáltatás ellátására
és a szennyvízcsatorna hálózat
üzemeltetésére, a DNV Kft. dolgozói létszámának megtartása
mellett. Ahogyan a polgármester
úr fogalmazott: a nehéz helyzetben lévõ kistérségben egyetlen
munkahely is számít, nemhogy
60 család megélhetése.

A rendkívüli ülésre eljött
Lõrincz Ákos, az ÉRV Zrt. stratégiai igazgatója is. Hozzászólásában elmondta, hogy mind az önkormányzat, mind a DNV Kft.
számára megfelelõ megállapodást dolgoztak ki, amivel minden
érintett jól jár. Fontos cél a mûködés színvonalának fenntartása, a
fogyasztói megelégedettség is.
Mivel a hasznosi víztározó a cég
kezelésében van, a DNV Kft. átvételével az ivóvíz köbméterenkénti árát 40 forinttal csökkenteni fogják a jövõben.
A napirendi pont elfogadása
után a Margit Kórház fenntartó
váltás miatti bekövetkezõ, ez év

január 1-je és április 30-a közötti
költségvetési beszámolóját fogadta el a testület, illetve ezzel kapcsolatosan is módosította költségvetési rendeletét. Sisák Imre polgármester hozzászólásában felfoghatatlannak és elfogadhatatlannak minõsítette, hogy a több
mint 3 milliárdos önkormányzati
intézményt egyetlen forint kártérítés nélkül vették állami tulajdonba.
Egyúttal köszönetet mondott a
jelenlévõ dr. Boczek Tibor igazgató fõorvosnak és az intézmény
kollektívájának áldozatos gyógyító munkájukért, és sok sikert kívánt a további mûködéshez.

Mágnes utca

„Magyar Szentek” Római Katolikus Óvoda
A katolikus óvoda alapításának szándéka már évekkel ez
elõtt megfogalmazódott: kell legyen a szülõk számára választási lehetõség. Óvodánk alternatívaként jelenik meg tehát, vagyis
a szülõk szabadsága megnõ azzal, hogy választhatnak – ez ideig, ez nem volt lehetséges a térségben. Egy olyan nevelési intézmény lesz - a nélkülözhetetlen család intézménye mellett
állva-, ahol az otthoni, hitbeli és
vallásos nevelést kiegészítik,
megerõsítik a gyermekek életének egy nagyon jelentõs szakaszában- és nem csak azzal,
hogy van hittan, hanem annak
egész szellemiségével, lelkiségével, amihez az alkalmazottak elkötelezettsége, a pedagógiai
program és eszköztár a biztosíték. A Pásztói Plébánia kezdeményezésére a Váci Egyházmegye megvásárolt egy ingatlant
erre a célra, amely már korábban is óvoda volt. Itt, a Pásztó,
Szent Imre tér 1. szám alatti ingatlanon valósul meg az óvoda,
amelyet az egyházmegye me-

gyéspüspöke alapít. Gyermekeket a plébánia egész területérõl
várunk, amely jelenleg 9 települést jelent a Pásztói Kistérségben
– tehát a meglévõ óvodák sem
veszítenek jelentõs létszámot. A
gyermekek bejövetelét és haza
jutását kisbusz beszerzése teszi
majd könnyebbé, amivel a szülõknek is segítségére leszünk.
Eddig 24 gyermekrõl jelezték a
szülõk, hogy ennek az óvodának elsõ, vegyes csoportjába
szeretnék hozni.
Alapvetõen mindazt biztosítja majd óvodánk, amit egy óvoda kell, hogy biztosítson. De
mitõl katolikus egy óvoda? – tehetik és teszik is fel sokan a kérdést. A fent említett szellemiség
és értékrend szerint a Katolikus
Egyház kétezer éves hagyományára alapozódik. Jézus Krisztus személye, és tanítása, a katolikus keresztény hitvallás és
erkölcs áll érdeklõdése középpontjában. Ezt kínálja fel azok
számára, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel. A házasságon alapuló család, mint

Isten eredeti tervének megfelelõ
szeretetközösség, kiemelten
hangsúlyos értékrendjében:
amely okból a gyermekek szüleit is „formálni” törekszik. A
nemzeti ünnepeken túl az Egyház ünnepeit – a vasárnapot, a
fõünnepeket, az Úr ünnepeit – a
liturgikus naptár szerint követi,
a gyermekekkel és családjaikkal megismerteti és ünnepli.
Óvodánk pártfogói a Magyar
Szentek lesznek, akik az intézmény nevét is „adják”. A szentek tisztelete a Katolikus Egyház hitében és vallásosságában
komoly tradíció. A szentekben
azokat látjuk, és tiszteljük, akik
az adott korban, történelmi szituációban és a maguk aktuális
életállapotában megismerték,
megszerették és hûségesen követték Jézus Krisztust, amely
neki tetszõ élet után aztán elnyerték a mennyei dicsõséget.
Õk példát mutatnak számunkra, hogy mi is helytálljunk az
elõbb már említett, ránk is ható, külsõ és belsõ feltételek között.

Magyarok, vagy hazánkba érkezett, és népünk részévé vált
férfiak és nõk, egyháziak és világiak, fiatalok és idõsebbek, tehetõsek és szegények, vértanúk, hitvallók, szüzek: SZENTEK. A magyar történelem számos, nagyszerû szentet „termett” az egyetemes Egyház
szántóföldjén. Nemzeti vonatkozást tesz hangsúlyossá, hogy
hazánk szentjeit választjuk ki a
nevelés folyamatában. Azzal pedig, hogy nem egyet közülük,
hanem valamennyit a gyermekek és családjaik elé állítja az
óvoda egy esztendõ folyamán,
gazdagon felkínál egy „szellemi,
lelki örökséget”, személyes üzenetük megragadását, és a tudatos védõszent választást a fiúk
és a lányok számára.
Szeretettel ajánljuk a kedves
családok figyelmébe alakuló
óvodánkat, ahol a jövõben talán
sokuk gyermekét köszönthetjük és formálhatjuk a szülõkkel
egyetértésben katolikus, keresztény szellemben.
Kecskés Attila plébános
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Elismerést kapott
a művelődési központ
Balassi-díjat vehetett át nemrég kultúraközvetítõ tevékenységéért a Teleki László Városi
Könyvtár és Mûvelõdési Központ kollektívája: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 1995 februárjában alapított elismerése
fõleg a könyvtárakban kiemelkedõ munkát végzõk tevékenységét ismeri el.
Részlet a laudációból: A 62
éves könyvtár és a 42 éve alapított mûvelõdési központ Teleki
László Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központ néven jövõre ünnepli integrációjának huszadik
évfordulóját. Az összevonás óta
eltelt 19 év alatt az intézmény - a
nehéz gazdasági helyzetben is kiegyensúlyozott és költ-

mi, gazdasági, kulturális elvárásainak, ami kötõdik a múlthoz,
ugyanakkor fejlesztései által jól
kivehetõ jövõképet is képes fölmutatni.
Fontos társadalomszervezõ
szerepet tölt be, otthont találnak
falai között a kulturális információkra és élményekre vágyók, a
fiatalok és idõsek, az öntevékeny mûvészetek területén tevékenykedõk, a közösségi összetartozást és a hasznos szabadidõ
eltöltését igénylõk egyaránt.
Erõsségük, hogy tevékenységükben a közmûvelõdési és
könyvtári funkciók pozitív módon,
egymásra épülve egészülnek ki, legyenek azok tanulási, szórakozási
vagy közösségi indíttatásúak.

Balról jobbra: Bottyán Katalin, Antalné Prezenszki Piroska, Sándor Gáborné

séghatékony gazdálkodással, a
szakmai munka egymásra épülésével és az igen jelentõs pályázati eredményességgel mûködött. Az utóbbi évek sikeres uniós pályázatainak eredménye
mintegy 80 millió forint.
Intézményfilozófiájuk szerint
Pásztó és térségének kulturális
életében az integrált intézménynek szakmai szempontból dominánsan kell jelen lennie: szolgáltatóként, igényfelkeltõként és
értékközvetítõként egyaránt.
A Teleki László Városi Könyvtár - mint nyilvános települési
könyvtár - jól szervezett, folyamatosan fejlesztett gyûjteménynyel áll az olvasók rendelkezésére. A könyvtári munka hangsúlyát a szakszerû gyûjtemény kialakítása mellett a korszerû és
minõségi szolgáltatások biztosítására helyezték, a szervezeti és
tartalmi átalakulások is ezt a célt
szolgálták.
A pásztói könyvtár és mûvelõdési központ teljesítõképességében meg tud felelni a társadal-

Fejlesztéseik,
színvonalas
szolgáltatásaik és ünnepei alkalmaik nemcsak a város, hanem a
pásztói kistérség lakói számára
is nyitottak és igen látogatottak.
Ebben óriási szerep jut a fenntartóval, a kistérséggel, a régió és
a megye kulturális intézményeivel, kiemelten a Balassi Bálint
Megyei Könyvtárral és Közmûvelõdési Intézettel, történõ szoros szakmai és emberi együttmûködésnek.
Alapelvük, hogy a megváltozott helyzethez való alkalmazkodás, az értékek adaptálása, a
tapasztalatok átadása, a napi
munkakapcsolat és érdekképviselet a hatékony együttmûködés
nélkülözhetetlen elemei. Az intézmény olyan könyvtárosokkal
és népmûvelõkkel rendelkezik,
akikre jellemzõ a magas szakmai tudás, az önképzés képessége, a közösségi tevékenység, a
kreativitás, nagyfokú szervezõkészség és forrásteremtés.
Forrás: Balassi Bálint Megyei
Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet
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Sokmilliós ivóvízhálózatés csatornafejlesztés

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ivóvízhálózat rekonstrukciójára folyamatos Pásztón, az
elmúlt idõszakban megtörtént
a Baross és a Hunyadi úton, valamint a Fõ úton a Kossuth utcától a piaci elágazóig. Most a
Nagymezõ úton, a volt OTP
elõtt, illetve a Széchenyi úton
folyik a munka. Itt kicseréljük
a teljes ivóvízhálózatot, ezzel a
idén Pásztó belsõ részének teljes
ivóvízhálózat-felújítása
megtörténik. Erre a célra idén
21 millió 404 ezer forintot fordítunk.
A mûködési terület többi települése sem marad ki az ivóvízhálózat korszerûsítésébõl, Szirákon, Taron, Mátraszõlõsön, Palotáson, Héhalomban, Szurdokpüspökiben, Ecsegen végzünk
két-három milliós munkákat.
Ezek egyik fontos része a tûzcsapok cseréje, összesen tíz darab ilyet helyezünk el, a legkor-

szerûbb, HAWLE nevû fajtából.
Az ivóvízhálózat korszerûsítésére összesen 32 millió 34 ezer forintot fordítunk – elõbbiekbõl látható, hogy beruházásaink a legnagyobb településre, Pásztóra
koncentrálódnak.
A fejlesztések és a rekonstrukció fõ célja, hogy zavartalanul
biztosítsuk a lakosság egészséges ivóvízellátását, és csökkentsük a hálózati hibákból adódó
veszteségeket.
Terveink között szerepel a
pásztói vízmûkutak fejlesztése
is, a hozamok növelésére.
Az igazgató úr hozzátette: az
átalakítások nem akadályozzák
az ellátást, megvalósításuk pedig
a hosszú távú elképzelések megvalósítását teszi lehetõvé. A
Nagymezõ és a Széchenyi úton
a kivitelezési munkálatok a forgalom idõszakos korlátozásával
zajlanak, emiatt a lakosság megértését és türelmét is kérte.

VÁRJA VENDÉGEIT A PÁSZTÓI STRAND!
HÉTFÕTÕL VASÁRNAPIG FOLYAMATOSAN NYITVA TART A PÁSZTÓ
STRAND. A VENDÉGEKET 09.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG FOGADJÁK.
Az úszók már korábban, reggel 6.00 és 8.00 óra között igénybe vehetik a szolgáltatást!

Jegyárak
Az egész napos felnõtt jegy 800 forint, a gyermekjegy 500 forint;
Kabin 300, napozóágy pedig 400 forintért bérelhetõ naponta.
15.00 órától a felnõttek 500, a gyerekek 400 forintért léphetnek be
a strand területére.
A kora reggeli úszás kedvelõi öt darab úszójegyet 2000 forintért
vásárolhatnak.
Figyelem: a jegyárakat tekintve a 3-14 éves korosztály gyermeknek
számít, a betöltött 14. életévtõl pedig felnõttnek!
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MEGEMLÉKEZÉS

Megemlékezés a nemzeti tragédia évfordulóján
Június 4-én, nemzeti tragédiánk, a trianoni diktátum aláírásának évfordulóján ez évben is megemlékezést tartott Pásztó önkormányzata a Csillag téri emlékmûnél.
A megjelenteket Sisák Imre polgármester köszöntötte, majd elmondta, hogy az évfordulón Pásztón, akárcsak 1920. június 4-én
délután fél ötkor, megszólalt a
Szent Lõrinc plébániatemplom
harangja, siratva a „nemzeti tragédiát”. 92 évvel ezelõtt a csonka
Magyarország minden településén
megkondultak a harangok, tíz
percre megállt az élet. Példátlan a
világtörténelemben az a gyalázat,
megaláztatás, amit Magyarországnak át és meg kellett élnie. Csaknem egy évszázada senki nem
szolgáltatott igazságot hazánknak. Nemzettel nem bántak még
úgy, mint velünk, magyarokkal.
Mondhatják, hogy mi nacionalisták vagyunk, de hogyan
is tudnánk elviselni azt, hogy
a magyar királyi koronázó város is más koncává válhatott –
mondta a polgármester úr.
Idézte ezek után gróf Bethlen István írását, aki a földönfutóvá tett magyarokról írt:
„õk lesznek azok, kik a nemzeti öntudatot ébren fogják
tartani. Az amputált kéz akkor is fáj, ha a kezünk már rég
nincs meg. Õk lesznek azok,
kik éber szemmel fogják kísérni a nemzet mozgalmait,
és õk lesznek azok, kik figyelmeztetni fogják a nemzetet, amikor a
kellõ pillanat elérkezik. A halálos
ágynál a legádázabb ellenségek is
kibékülnek. A menekültek képviselik azt a halálos gyászt, mely a
nemzetre borult. Õk követelik a
békét magyar és magyar között,
hogy egy értelemmel, egy tudattal
vigyék elõre a nemzet jövõjét.”
Sisák Imre ezután emlékezett
azokra a milliókra, akik magyarként egy szomszédos állam megtûrt polgárai lettek – igaz, hazafiságot, nemzetszeretetet ma is tanulhatunk utódaiktól!
„Igazi öröm számomra, hogy
ilyen sok fiatal vesz részt a mai
megemlékezésen.
A ti feladatotok, hogy az otthon
maradt társaitoknak, a jövõ nemzedékének elmondjátok: Mi magyarok soha sem feledkezhetünk
meg Trianon szégyenérõl.
Ma élõ magyarként nem vehetjük tudomásul a magyarokat ért
szégyenteljes megaláztatást, legfeljebb a Jó Istentõl kérhetjük az
ellenünk elkövetett bûnök megbocsátását” – mondta végül.
Sisák Imre beszéde után Adorján László pedagógus emlékezett

Balról jobbra: Volek György alpolgármester, Sisák Imre polgármester,
Adorján László a megemlékezésen

a nemzeti tragédiára. Amint fogalmazott: gyásznapok végtelen sora
a magyar história, „elveszített ütközetek, elbukott forradalmak,
önsors-rontó cselszövések, majd

rút lezáró trianoni békeszerzõdés
irgalmatlanul megcsonkította
ezeréves hazánkat. A francia politika nyílt támogatásával, a francia
tábornokok önkényével és Károlyi Mihályék közremûködésével Magyarország 282 ezer
négyzetkilométernyi
területe 93 ezerre
zsugorodott. A békeparancs teljesen figyelmen kívül hagyta az etnikai határokat, csaknem négymillió magyar kényszerült az utódállamok területére. Az európai nagyhatalmak
Koszorúzás a Csillag téri emlékmûnél
elvtelen alkuja következtében a mabitófák erdeje. Megannyi balsorsú gyar hazához a kisemmizettség
fordulat figyelmeztet arra: élni képzete társult, a hely a tragédia, a
akarásával mi mindenen vergõ- végzet szimbólumává vált. „Minddött át ez a nép a békésebb jele- ez történt azzal az országgal, ahol
nig. Mégis siratjuk, ami siratni va- a nemzet, a magyarság évszázadló, mert visszahozhatatlan.”
okon át annyi vért és életet áldoMegható beszédében
emlékezett 1920. június 4-re, megemlítve,
hogy azon a napon
megszólaltak Magyarország harangjai. „Bús,
bánatos hang volt a harangok zúgása, szívbe
markoló; hirdette: valami égbekiáltó igazságtalanság történt a magyarsággal. A fájdalmas
harangszó – akár a
pusztulás szelleme –
Koszorúzó diákok
sokáig ott lebegett az
õsi magyar föld felett, megérin- zott Európáért. Trianon hatalmi
tette az öreg Hargitát, búcsút in- érdekbõl, hatalmi erkölcsökkel kitett a Háromszéki-havasoknak, erõszakolt népellenes bûntény
megpihent az Alföld, a Délvidék volt” – fogalmazott.
szelíd tájain, könnyet csalt az
Szólt a diktátum elleni tiltakoemberek szemébe, s aztán mint zásról, a családokat elválasztó ema magyarság követe felemelked- bertelenségrõl, az igazságtalanve az égi magasságokba, talán a ságról. Költemények sora fejezte
Jó Istennél esdekelt irgalomért.” ki azokat a fájó érzéseket, ameEzután arról beszélt, hogy a si- lyek nemzetünket a trianoni béke
kertelenül megvívott I. világhábo- idejében gyötörték.

Végül a mának szóló üzenetként Adorján László megemlítette:
„a sziklaszilárddá keményített hitbõl elõbb-utóbb meg fog születni
az áhítattal vágyott magyar igazság. Trianon talán mégsem lesz
végzetes, hiszen még vagyunk, hiszen még élünk.”
Megemlékezett a korábbi baloldali kormányok tetteibõl, a 2004.
december 5-i, a kettõs állampolgárságról szóló népszavazásról,
ami elõtt maga a kormányfõ szégyenteljes módon a határokon kívül rekedt magyar testvéreink jogos reménye ellen kampányolt.
„Azon a napon arcunkra égett a
szégyen. A megtévesztés, a félrevezetés, a hazug propagandaszöveg hatott: a kettõs állampolgárságról megtartott népszavazás
kedvezõtlenül alakult. Egy bõsz
üvöltés hörgött végig a Kárpát-medencén – Nem! Az igennel szavazó 1 millió 519 ezer 358 magyart
felelõtlennek minõsítette, nacionalizmusba hajlóknak, enyhén klerikálisoknak és szociálisan demagógnak nevezte az akkori magyar
miniszterelnök. Szerinte õk, a
„nem”-mel szavazók 1 428 358-an
jelenítik meg a „nyugatos”, a nyitottan hazafias demokratikus Magyarországot.”
Adorján László beszédét így fejezte be: „a legutóbbi parlamenti
választás méltó választ adott a
baloldalnak: a nemzet elsöprõ
többséggel a Fidesz-KDNP szövetségnek szavazott bizalmat, s
az új kormány egyik elsõ
dolga volt, hogy törvénybe foglalja: a jövõben határon túli magyarok is
kérhetik a kettõs állampolgárságot. Június 4-ét a
trianoni békeszerzõdés
napját pedig a Nemzeti
Összetartozás Napjává
nyilvánította a parlament.
Ez a nap segít feldolgozni
a trianoni tragédiát, hirdeti a szétszakított nemzettestek öszszetartozását, az államhatárok feletti összetartozást, a nemzeti öntudat újjászületését, erõsít bennünket hitünkben, hírleli világban a
magyar lélek gazdagságát. A mai
nap emlékeztessen bennünket az
élet legyõzhetetlen megújulására,
az erõvel megváltoztathatatlan
magyar igazságra. „Olykor meg
kell halni a hazáért, hogy megmaradjon. Olykor, mint most, élni kell érte.”
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Aktív ágyak nélkül a kórház
Július 1-je után a pásztói Margit Kórház struktúrája megváltozott: dr. Boczek Tibor, a Margit Kórház igazgató fõorvosa a részletekrõl és az átalakulásról adott tájékoztatást lapunknak.

Dr Borczek Tibor

- Az Országgyûlés döntése alapján valamennyi egészségügyi intézmény állami tulajdonba került, a
megyei tulajdonúak január 1-tõl, a
többi intézmény, a fekvõ, és a járóbeteg ellátók pedig május 1-tõl.
Pásztó önkormányzatának illetékesei és a kórház vezetése, a reájuk
esõ feladatokat határidõre elkészítették, a dokumentációkat, az eszközöket átadták… A részletes adminisztratív procedúra zárásaként
Sisák Imre polgármester úrral aláírtuk az átadási szerzõdést is, így a
Margit Kórház is állami tulajdonba
került. A tulajdonosi jogok gyakorlója a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) nevû szervezet lett.
Sajnálatos tényként kellett elfogadnunk a kórház húsz aktív belgyógyászati ágyának megszüntetését is.
– Mlyen erõfeszítéseket tettek az
aktív ágyak megmentésére?
– Sisák Imre polgármester úrral
együtt a kórház menedzsmentje
rengeteg energiát fektetett a húsz aktív belgyógyászati ágy megmentésébe, hiszen a lakosoknak szükségük
van a biztonságérzetre, és a belgyógyászati osztályon nyújtható sürgõsségi ellátásra. Úgy fél éven keresztül minden fórumot felkerestünk, de kérésünket folyamatosan
elutasították. A GYEMSZI-n és az államtitkárságon keresztül, politikai
lobbyk segítségével, eljutottunk végül a Szakmai Kollégium vezetéséhez. A Szakmai Kollégium kimondta: nem tud a Semmelweis Tervben
foglaltakkal szembe helyezkedni,
így nem támogatja és nem találja
fenntarthatónak a pásztói kórházban mûködtethetõ húsz aktív belgyógyászati ágyat. Magyarországon
a terv szerint fog haladni az aktív
ágyak számának csökkentés, következésképpen július 1-tõl, sajnos,
nem maradt kórházunkban egyetlen aktív ágy sem.
– A húsz aktív ágy megszüntetése
esetén, az államtitkárság hogyan
vette figyelembe Pásztó város és nagy

lélekszámú vonzáskörzete lakosságának egészségügyi szükségleteit?
– A döntés során a fõ szempont
az volt, hogy egy mûködõ, aktív
kórháztól mennyi idõ alatt közelíthetõ meg egy település. Kértük,
hogy vegyék figyelembe az itt élõ,
szociális és egészségügyi szempontból hátrányos helyzetû emberek érdekeit, és próbáljanak a lakóhelyhez
közeli, ideálisnak mondható ellátást
biztosítani. Szakmailag úgy vélte az
egészségügyi kormányzat, hogy az
itt élõ emberek sürgõs ellátáshoz való hozzáférése biztosított lesz a megyei intézményben.
– Hogyan sikerült „menteni a
menthetõt”?
– Szembesülnünk kellett több sajnálatos ténnyel, az aktív belgyógyászati ágyak elvételével, a kórház
szakmai hírnevének csorbulásával,
a lehetséges negatív gazdasági helyzettel. Rengeteg háttérmunka eredményeként Sisák Imre polgármester
úr segítségével elértük, hogy húsz
mozgásszervi rehabilitációs ágyat
kapjon a pásztói kórház. Ez nem
fogja pótolni az akut ellátást, viszont
a kórház jövõbeni gazdaságosságához hozzájárulhat. A mozgásszervi
rehabilitációs ágyszám 95-re emelkedett, erre a legmagasabb, 1,8-as finanszírozási szorzójú rehabilitációs
tevékenységet engedélyeztek, 3-as
progresszivitási szinten. Ez azt jelenti, hogy évente 72 millió forint
többletbevételre teszünk szert. Így is
a korábbi évekhez képest 20 millió
forinttal kevesebb társadalombiztosítási bevételhez jut a kórház. A jövõben minden erõnkkel azon leszünk, hogy megfeleljünk a 95 ágy
jelentette kihívásoknak és a szakmai
feltételeknek.
– Július 1-tõl milyen fekvõbeteg
osztályokkal rendelkezik a kórház?
– Július 1-tõl a pásztói kórház a
társadalombiztosítóval új feladatra
kötött szerzõdést. Június 15-én
megkaptuk az ÁNTSZ-tõl az írásos
értesítést, amely alapján kórházunk,
két osztályt fog mûködtetni, a 80
ágyas krónikus osztályt és a 95
ágyas mozgásszervi rehabilitációs
osztályt.
– Az átalakítás vonatkozik-e a
járóbeteg ellátásra?
– Nem, az intézmény szakrendelései változatlan formában mûködnek.
– Várható létszámleépítés a belgyógyászat megszûnése miatt?
– Országos viszonylatban hallani
létszámleépítésekrõl, de kórházunkban nem lesz dolgozói elbocsátás. A
megszûnõ osztály kollektívájának

munkájára továbbra is számítunk.
– A jövõben mik lesznek egy pásztói, vagy a kistérségben élõ, hirtelen
rosszul léttel sújtott beteg lehetõségei?
– Három lehetõség van. Felkeresheti a háziorvosát, de, ha nem járóképes, akkor a mentõszolgálatot a
32/460-052-es számon hívhatja. Ha
az eset délutáni, ügyeleti idõben történik, akkor a központi ügyeletet tárcsázhatja a 32/460-006-on. Ekkor a
háziorvosi ügyeletet orvos, miután
kiérkezett, eldönti, hogy a beteg milyen jellegû ellátást igényel. Ha úgy
ítéli meg, hogy a betegség elhárítható
háziorvosi segítséggel, akkor a helyszínen megteszi azt. Amennyiben
sürgõs kórházi kezelésre van szükség, az orvos elszállíttatja a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház Sürgõsségi Betegfelvételi Osztályára.
– Mik a tervek a fejlesztéseket illetõen?
– A polgármester úr továbbra is
elkötelezett a kórház iránt, és a kórház is felelõsnek érzi magát az itt
élõk ellátásáért. Ezért született egy
koncepció, ami a betegek optimális
ellátásához való jutását segítené. Ennek a reálisnak mondható egészségügyi koncepciónak a megvalósításához uniós pénzügyi forrásokra lenne szükség. Ez a lehetõség a sürgõsségi ellátáshoz nyújtana segítséget.
Felvetõdött annak a lehetõsége,
hogy a régi szakrendelõbõl egy
mentõállomás kerülne kialakításra,
a gondozóház felújításával párhuzamosan. A gondozóház földszintjén
mûködne a háziorvosi alapellátás,
az emeleti részen lenne az ügyeletes
helyiség a kiszolgálóhelyiségekkel
és a váróteremmel. Az új mentõállomáson mûködne egy közös diszpécserszolgálat, mely fogadná a betegek hívásait és koordinálná a szükséges mentõ- és alapellátást.
– A továbbiakban milyen jellegû
belgyógyászati ellátással próbálják
támogatni a betegeket?
– Törekvésünk a lakosok felé
olyan szolgáltatás nyújtása, ami bizonyos mértékû belgyógyászati ellátást biztosít. Ezért a krónikus osztályt két részre osztottuk, a százéves
épületben lesz továbbra is hatvan
ágy, húsz pedig a régi belgyógyászati szinten marad. Ezen a húsz ágyon
tervezetten, nem sürgõsséggel folyik majd a belgyógyászati ellátás. A
belgyógyász szakorvosok ellenõrzése mellett a nappali kórházban is
lesz lehetõség, infúziós kezelésre.
Ilyen módon mintegy 110 beteg látható el havonta.
– Mit takar a „tervezett ellátás” fogalma?

2012. július
– Az intézményünkben jelentkezõ a továbbiakban is el tudja érni a
jövõben emelt óraszámban dolgozó
belgyógyász
szakorvosokat.
Járóbeteg formában történik a kivizsgálás a szakrendelésen. A beteg
egyeztetett idõpontban fekszik be a
kórházba. Ilyen módon a vérnyomás-, a vércukor beállításra, a szívritmus szabályozásra és egyéb kezelésekre nyílik majd mód. Reményeink szerint az ellátottak megelégedettségére! A meglevõ belgyógyász szakorvosi létszámmal várjuk
a jövõben is a betegeinket. A szakorvosoknak több járóbeteg szakrendelésre lesz majd lehetõségük.
– Mik a kórház pályázati céljai?
– Megnyertük az Észak-magyarországi Operatív Programban megvalósuló, „Rehabilitációs ellátások
fejlesztése Észak-Magyarországon”
címû pályázatot. A megvalósítási
szerzõdés aláírása június 26-án
megtörtént. Elnyertük a 604 négyzetméteres új épület építésére vonatkozó európai uniós forrást, így
egy kétszintes épület kivitelezére
nyílik mód, melyben a földszinten
lesz a tüdõgondozó, az emeleti részen fog megvalósulni a mozgásszervi rehabilitációs osztály komplex egysége. Október elejére tehetõ
az építkezés elkezdése. Ha külsõ tényezõk csúszása miatt ez nem valósulna meg, akkor a jövõ év tavaszán
kezdõdhetnek a munkálatok.
– Az államosítás igazgatóválasztást is von maga után?
– Jogszabály írja elõ, hogy valamennyi egészségügyi intézményben a gazdasági igazgatói és az igazgató fõorvosi megbízás, az állami
tulajdonba vétel napjával lejár. Júliusban vagy augusztusban várható a
fenti két állás meghirdetése. Vannak
elképzeléseim a kórház mûködését
illetõen. Lendülettel, új gondolatokkal igyekeznék tevékenykedni, az
esetleges újabb lehetõség birtokában, a kórházért és betegeinkért. Az
elmúlt hat év során vezérelveim
közt szerepelt a kórháznak, a városnak és az itt élõ embereknek nyújtandó, teljes körû segítség megvalósítása és megvalósíttatása!
– Eddig mint kórházigazgatót
kérdeztem, most, mint magánembert kérem, fejtse ki, mit jelent önnek a pásztói Margit Kórház?
– Egy betegbarát intézményt!
Megfelelõ csapattal, rentábilisan
mûködtetjük országos hírnévre
szert tett kórházunkat. Ez kötelezettség is. Igyekszünk helyt állni,
megfelelni a megváltozott struktúra
követelményeinek. Szempontom
szerint mindegy, melyik osztály melyik ágyán fekszik egy beteg, egyformán jó ellátást kell kapnia! Cél a beteg folytonos megelégedettsége –
mondta végül dr. Boczek Tibor.
Géczi Boglárka
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Pásztóért Emlékplakett Díj a professzornak
Pásztó város különféle díjait, elismeréseit nemzeti ünnepeken szokta átadni a képviselõ-testület; ez év júniusában elõször fordult elõ,
hogy a „Pásztóért” Emlékplakett Díjat rendkívüli testületi ülésen vehette át a kitüntetett, a francia Bernard Le Calloc'h professzor. A Magyarok Világszövetsége, a Belga-Magyar Baráti Társaság és a Rákóczi Szövetség együtt kezdeményezte a díj odaítélését.
Sisák Imre polgármester az
ülést a professzor úr tevékenységének bemutatásával. Fiatal tanárként, 1947-ben érkezett Magyarországra, a gödöllõi premontrei gimnáziumban francia
nyelvet, történelmet és földrajzot oktatott anyanyelvén. Szerette volna megismerni az országot - arról, hogy miért, könyve
jelenik meg õsszel. A történelmi
események miatt 1949-ben fel
kellett hagynia a tanítással, de
még hosszú éveken keresztül
Magyarországon tartózkodott, a
francia nagykövetség alkalmazottjaként. Magyar feleségével
1953-ban távozott hazánkból, de
azóta is rendszeresen látogatja
Magyarországot és Pásztót.
A polgármester úr ezután
Bottyán Zoltánt, a Magyarok Világszövetsége megyei és helyi
szervezetének vezetõjét kérte fel
Bernard Le Calloc'h életútjának
méltatására.
Bottyán Zoltán méltatásában
elõször személyes élményeirõl
és a kapcsolat kialakulásáról beszélt. Elmondta: a két tannyelvû gimnázium igazgatójakét kereste meg õt dr. Hír János pásztói múzeumigazgató azzal,
hogy Kõrösi Csoma Sándor két
kiadatlan levelét, amelyeket a
professzor úr postázott a szécsényi múzeumnak, elküldték
Pásztóra, mert úgy gondolták,
hogy annak legjobb helye a
pásztói két tannyelvû gimnáziumban lesz. Bottyán Zoltán késõbb megkereste a Párizsi Magyar Intézetet, hogy segítsenek
felvenni a kapcsolatot a profeszszor úrral; ez sikeresen meg is
történt, megegyeztek abban,
hogy következõ év júniusában
ellátogat Pásztóra. Ekkor került
kezébe a „Gödöllõi emlékeim,
avagy hogyan lettem magyarbarát” címû kiadvány, melyet
Bernard Le Calloc'h írt. Meghatotta az írás, mert olyan dolgok
szerepelnek benne, amiket magyar ember itthon nem írhatott
volna.
Bottyán Zoltán hangsúlyozta,
hogy a professzor úrral való találkozás és életútjának megismerése megerõsítette abban: lehet bízni az emberben, vannak
alapvetõ emberi értékek, ame-

lyek nagyon szilárdak. Ha nem
lennének, a világ farkastörvénye
vetne véget mindennek!
Elmondta, hogy késõbb, felesége halála után Bernard Le
Calloc'h egy kötetet adott neki,
melyben a feleségéhez írott ver-

is megbecsült helyen fogja tartani a város elismerését.
Ezután következett a Pásztóért Emlékplakett Díj átadása,
majd Sisák Imre polgármester úr
a Pásztó számára fontos magyarfrancia kapcsolatokról szólt röviden: Szent István koronáját egy
francia pápa, II. Szilveszter adományozta. Pásztó és Franciaország kapcsolata igen régi, hiszen
Szent Róbert és clairvaux-i
Szent Bernát, a ciszterci rend
alapítói közvetítették Pásztóra a

téssel bír. Mutatja azt, hogy a
professzor úr személyes életmûve nem csak a nagy budapesti
egyetemeket hatotta át, hanem
eljutott az ország egészen távoli
sarkaiba is. A professzor úrhoz
hasonló emberek nagyon fontosak a kultúra közvetítésében és
az országok közötti megértés
elõsegítésében.
Magyarországra érkezése óta
meglepte és elbûvölte az az érdeklõdés, amit a magyarok a
francia nyelv és kultúra iránt ta-

Csoportkép a díj átadása után, balról a hatodik a kitüntetett tudós

sek voltak. Kiderült, hogy nem
csak kutató, hanem költõ is.
Bottyán Zoltán hozzátette:
szándékosan kezdte a díjazott
bemutatását a személyes oldalról, mert így érthetõ, hogyan
épül föl egy életmû és mi a súlya. A két tannyelvû gimnázium
könyvtárában több polcnyi kötet
származik a professzor úrtól,
részben a mûvei, részben az õ
ajándéka. Aki teheti, a könyvtárban magyar és francia nyelven is
vegye kezébe ezeket! Megtudhatja belõlük, hogy a legkisebb
részletre is odafigyelõ, rendkívül
tisztán és pontosan fogalmazó
ember.
Professzor úr munkásságából
kiemelte Kõrösi Csoma Sándorra
vonatkozó kutatásait: több mint
300 írást publikált a tudósról.
Bernard Le Calloc'h orvostörténeti elõadásokat is tart, és kutatásokat is végez. Õsszel jelenik
meg egy könyve a magyar történelemrõl.
Bottyán Zoltán befejezésül Petõfit idézte: „Ha nem születtem
volna is magyarnak, e néphez
állnék ezennel én”. Ezt a professzor úr is elmondhatja munkásságáról! Pásztó büszke lehet
arra, hogy a professzor úr a kitüntetettje. Biztos abban, hogy õ

ciszterciek üzenetét: nem sokkal
késõbb Magyarországon is létrejött a zirci, a pilisi, a pásztói
apátság. II. Rákóczi Ferenc fejedelem egyik szövetségese is
Franciaország volt. Rossz emlékek fûzõdnek viszont a párizsi
békekötésekhez; ezeket akarta
Bernard Le Calloc'h mélyebben
is megismerni, amikor Magyarországra érkezett. Számunkra
azért fontos a francia emberekkel való kapcsolat, hogy tisztázzuk végre Magyarország valós
történelmi szerepét és azt a negatív megítélést, ami nemzetünket éri Európában. Ezt próbáljuk
pozitív irányba terelni - a polgármester úr reményét fejezte ki,
hogy az õsszel megjelenõ, francia nyelvû könyv is segítséget
nyújt ebben.
Ezután Bernard Le Calloc'h
megköszönte az elismerést,
majd Francois Laquieze, a francia nagykövetség kulturális tanácsosa szólt a jelenlévõkhöz.
Amint mondta: meghatódott és
megtisztelve érzi magát, hogy
részt vehet a mai ünnepségen.
Le Calloc'h professzor számos
elismerésben részesült magyarországi intézmények részérõl,
de ez a kitüntetés, amit Pásztó
várostól kapott, különös jelen-

núsítanak – nem biztos, hogy
Franciaország mindig megfelelõen válaszolt erre. Ha a két ország idõnként távol került egymástól ennek az volt az oka,
hogy a franciák nem ismerték
kellõképpen Magyarországot.
Kulturális tanácsosként nagy
örömmel éli meg azt, hogy a
francia oktatási miniszter adott
engedélyt arra, hogy egy elõkelõ
párizsi francia gimnáziumban
magyar nyelvû tagozat induljon.
Végül megköszönte a meghívást az ünnepségre és megköszönte a magyar-francia két tannyelvû gimnázium mûködtetését. A francia állam is igyekszik
a tõle telhetõ módon segíteni a
nyelv tanítást, hiszen két tanárt
is biztosítanak: egy fiatal diplomást és egy nemzetközi önkéntest. Kijelenti, hogy ezt a támogatást a következõ években is
megadják.
Végül Sisák Imre megköszönte az elismerõ szavakat és pásztói látogatásra hívta meg Franciaország újonnan kinevezett
budapesti nagykövetét.
A rendkívüli testületi ülés díjátadó része Bernard Le Calloc'h
„Léon Feer, Kõrösi Csoma Sándor munkájának folytatója” címû elõadásával ért véget.
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„A Művház körei” –
Projekt uniós támogatással
„A Mûvház körei” címmel 2010. november 3-án kezdõdött meg a pásztói
Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központban (TLVKMK) az Új
Magyarország Fejlesztési Terv – 2011
nyarától Új Széchenyi Terv - részeként
meghirdetett, TÁMOP 3.2.3-09/2 „Építõ közösségek” – Közmûvelõdési Intézmények az élethosszig tartó tanulásért
címû, nyertes pályázat megvalósítása.
Erre a célra az intézmény 38 millió 780
ezer 206 forint támogatást kapott. A
projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A projekt hónapjai alatt öt nagyobb
és 274 kisebb rendezvényt (ezeken belül 1259 foglalkozást) tartottak a szervezõk, valamint öt tábort is megszerveztek. (Ezekrõl a Pásztói Hírlap és a
kiadó Dióhéj Kft. honlapja is rendszeresen beszámolt.)
A projekten belül három fõ komponens valósult meg sikeresen.
„A” komponens: a TLVKMK három
munkatársa részt vett a közmûvelõdési szakemberek továbbképzésén, hogy
a maga területén a legújabb ismeretekkel, magasabb színvonalon végezhesse
munkáját.
A „B” komponens a közoktatásban
résztvevõ fiatalokat szólította meg,
óvodás kortól az érettségizõ korú fiatalokig. A gyerekeket részt vehettek a
„Mi” a színjátszó csoport munkájában, dr. Szabó Irén irányításával, a
Bütykölde szakkörben Kõszeginé Kár-
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EU támogatásból származó források
a Teleki László Városi Könyvtárban

páti Mónika vezetésével. Illés
Istvánné és
Szlobodnyikné Illés Anett „Apró csodák” címmel szervezett szakkört.
Négy diákkal Patakiné Kerner Edit foglalkozott, a színjátszó egyéni tehetséggondozás részeként. A projekt nagy
hangsúly helyezett a képzõmûvészetekre: ifj. Stadler Árpád, Varga Csaba
és Bottyán Katalin vezetésével az érdeklõdõk kipróbálhatták a festészet, a
grafika, a szobrászat , a tûzzománc és
a digitális képtervezés, képalakítás fogásait. A „Párhuzamos mûhelyek” címû részprogramban négy fiatal vett
részt egyéni képzõmûvészeti tehetséggondozásban is, Varga Csaba vezetésével. Középiskolás diákokat szólított
meg a Palóc Helyismereti Szakkör
Czirbusz-né Bániczki Magdolna pedagógus vezetésével. A Roma Gyermekek Alkotóköre kéthetente várta az ifjú
érdeklõdõket.
Az „E” komponens a hátrányos
helyzetû felnõtteket szólította meg. Õk
ingyenes programokon vehettek részt,
a közösségi élet fejlesztésére és a szabadidõ hasznos eltöltésére, Huberné
Bognár Edit vezetésével. A programokon a GYED-en, a GYES-en, a GYET-en
lévõk, vagy onnan a munka világába
legfeljebb hat hónapja visszatérõk, a
megváltozott képességû és fogyatékkal
élõ emberek, a regisztrált álláskeresõk
és a nem regisztrált tartósan inaktívak
vehettek részt.
A program sikerét jól jelzi, hogy
a foglalkozásokon rendszeresen
résztvevõk száma meghaladta a
3000-et, igen csekély lemorzsolódás mellett.

Az elmúlt években felerõsödött a tendencia, hogy a
könyvtárhasználók elsõsorban a korszerûen felszerelt és
egyre differenciáltabb könyvtári szolgáltatásokkal rendelkezõ könyvtárakat igényelik. Ezen fejlesztések megvalósításához az Európai Uniós források bevonása nagy jelentõségûvé
vált. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel soha nem látott
mértékû források nyíltak meg a könyvtárak fejlesztésére. A
pásztói Városi Könyvtár két UNIO-s pályázatot nyújtott be a
Balassi Bálint Megyei Könyvtár konzorciumában, a Pásztó
Városi Önkormányzat támogatásával.
1. TIOP 1.2.3.-08/1-2008-0014 sz. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programjának (TIOP) 1.2.3. Könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra – fejlesztése –
„Tudásdepó – Expressz” tárgyú pályázat
A projekt címe: „Nógrádi Kincsestár: olvasás – tanulás – információ – tudás a Nógrád megyei Köz és Szakkönyvtárakban”. A projekt összességében: 99 millió 999 ezer 958 forintot
nyert, amely száz százalékos finanszírozású. Ebbõl Pásztó Város Önkormányzata 9 millió 151 ezer 338 forintot kapott.
A pályázat lehetõséget biztosított arra, hogy a már meglevõ helyi hálózatunkat, számítógépes eszközparkunkat kibõvítsük, növelve az esélyegyenlõséget a fogyatékkal élõk hagyományos és online szolgáltatások igénybevételénél. A fejlesztés eredményeként létrejövõ infrastruktúra fizikai értelemben azonnal egy már mûködõ informatikai rendszer részévé vált. Azonnal új, emelt színvonalon folytatódott a felhasználói igények kiszolgálása.
2. TÁMOP-3.2.4-08/1 „Tudásdepó-Expressz” A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erõsítése és élethosszig tartó tanulás érdekében –
Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését
szolgáló pályázat.
A projekt összköltsége: 93 millió 340 ezer forint, ebbõl
Pásztó Város Önkormányzata 8 millió 289 ezer 163 forintot
kapott. A projekt kezdete: 2010. 06.01. Fizikai megvalósításának napja: 2011. 12. 31., száz százalékos támogatás mellett.
A pályázatban levõ corvina elektronikus katalógusfejlesztés révén, a folyamatos rekordbevitel eredményeként a
könyvállományunk teljes mértékben feldolgozottá vált,
2010-tõl hozzáférhetõ a www.vkmkpaszto.hu webcímen.
A projektben vállalt olvasásnépszerûsítési programokon
123 foglalkozást tartottunk, ezeken 2 ezer 834 fõ vett részt.
A rendezvényeket a gimnázium, általános iskola, óvoda, a
Gyógypedagógiai Intézet (EGYMI) együttmûködésében valósítottuk meg.
Könyvtárunk a fejlesztési folyamatok megvalósításával a
könyvtári rendszer egészében alkalmassá vált arra, hogy a
felhalmozott tudást, mûveltséget, minõségileg magasabb
színvonalú könyvtári szolgáltatásokkal tegye elérhetõvé.

Népdaltól volt hangos a pásztói zeneiskola
Május 18-án tizedik alkalommal
rendezték meg Pásztón a Rajeczky
Benjamin zeneiskolában a Rajeczky Benjamin Népdaléneklési Versenyt. A több mint két évtizedes
múltra visszatekintõ rendezvény továbbra is népszerû az általános iskolás, a közép iskolás, a mûvészeti
iskolás tanulók körében. A megye
minden részébõl érkeztek, a jól felkészült növendékek, színvonalas
produkciókkal örvendeztették meg
a nagyszámú közönséget, és a zsû-

ri tagjait. A verseny megnyitóján
Tóth Tamás tagintézmény-vezetõ
köszöntötte a jelenlévõket, majd
Sisák Imre, Pásztó polgármestere
nyitotta meg a rendezvényt.
A megmérettetés 5 korcsoportban történt, kötelezõ és szabadon
választott népdalok hangzottak el.
Az ország legkiválóbb szakembereibõl alakult zsûri nehéz döntések
elé került, a sok jó énekes közül
nem volt könnyû kiválasztani a legjobbakat. A zsûri elnöke dr. Tari

Lujza, az MTA Zenetudományi Intézetének tudományos munkatársa, volt, tagjai Vakler Anna, a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
Népzene tanszakának tanára és
Bartus László, a városháza intézményirányítási osztályvezetõje, zenetanár, a verseny alapítója.
A hagyományok õrzése továbbra is fontos az iskola számára, bízva tekintenek a jövõbe. Reménykednek abban, hogy két év múlva
újra a népdaltól lesz hangos a zene-

iskola.A rendezvény díjkiosztással
ért véget a kora esti órákban. A verseny támogatói voltak: Pásztó képviselõ-testülete, Helyi Mûvészeti Iskoláért Alapítvány, zeneiskolába járó tanulók szülei.
A Rajeczky Benjamin Tagintézmény növendékei közül az elsõ
korcsoportban Pusztai Jázmin második, Petõ Zsuzsanna Zita harmadik lett, a harmadik korcsoportban
Gherdán Johanna elsõ, õ vehette át
Pásztó város különdíját is.
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Gyémánt oklevelet vett át a pedagógus
Gyémánt oklevél átadásával kezdõdött a júniusi testületi ülés Pásztón: Simon Imre pedagógus vehette azt át az ülés elõtt. Elõször Sisák
Imre polgármester méltatta röviden a tanárember tevékenységét,
majd Bartus László, az intézményirányítási osztály vezetõje olvasta
fel a Simon Imre életútját méltató sorokat. A szakember elsõ diplomáját hatvan éve, 1952-ben kapta meg a Szegedi Állami Pedagógiai
Fõiskolán, biológia-kémia szakos tanárként.
Életpályája az elsõ diplomája
megszerzésétõl a pedagógiai
munka szolgálatában állt. Gyakorló éveit tanítással kezdte,
majd igen hamar vezetõi feladatokat látott el. Több mint húsz
éven át iskolaigazgatói munkát
végzett, ebbõl a Dózsa György
Általános Iskolában 11 évet, illetve 12 éven keresztül tanulmányi
felügyelõként dolgozott.
A munka mellett folyamatosan tovább képezte magát. A természetrajz és vegytan szakok
mellé felvette késõbb a rajzot,
majd pedagógiából egyetemi
végzettséget szerzett. Hivatása
számára szolgálat volt. Lelkiismeretesen, igényesen, magas
színvonalon végezte feladatát.
Több, azóta már iskolai hagyománnyá vált program kezdeményezõje volt. A pedagógiai munkájáért és a társadalmi tevékeny-

ségéért többször kitüntetésben
részesítették.
A képzõmûvészet területén is
kimagasló munkát végez. Mûveit számtalan kiállításon mutatták be.
„Mûvészeti munkájának köszönhetõen városunk életében
ma is jelen van. Az általa készített és adományozott alkotások a
város intézményeiben láthatóak.
A város érdekében végzett kimagasló teljesítményéért 2005.
évben Pásztóért Emlékplakett
Díjban, a Csohány életmû gondozásáért 2010-ben Csohány
Kálmán Díjban részesült.”
Több évtizedes munkája,
szakmai tekintélye ma is példaértékû mindannyiunk számára.
A diplomaszerzés 60. évfordulóján a méltán megérdemelt gyémántoklevelet Sisák Imre polgármester adta át.

A díj átvétele után Simon Imre
munka melletti tevékenységétrõl beszélt, „amit hobbinak szokás tekinteni”. Amint mondta,
gyermekkora óta festett, rajzolt,
sok egyéb feladata mellett hatvan éven át alkotott, bár a mindennapi munka nem engedte
meg, hogy szenvedélyének éljen. Mivel 22 éve nyugdíjas, azóta sok lehetõsége adódik az alkotómunkára.
– Meg szokták kérdezni, hogy
mi van a képen? Én már nem a
naturális ábrázolást valósítom
meg, hanem többet annál! Azt

szoktam ilyenkor mondani, állj
meg a kép elõtt, nézd két percig
és gondolkodj, valami eszedbe
jut a saját életedbõl!
Szólt arról, hogy minden képe
a teste-lelke egy darabja, így nem
is szívesen válik meg tõlük.
Mégis a városnak adományozta 13 alkotását, amelyeket a testületi ülésre is elhozott. Sisák
Imre polgármester egyenként
bemutatta be a jelenlévõknek a
képeket, közben jó egészséget,
békességet, boldogságot kívánt
Simon Imrének a további alkotómunkához.

Felvidéki bányavárosok és szabad királyi városok
Május második hetében a
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolájának negyven hetedikes tanulója és kísérõ tanáraik – Bogácsiné Simon Katalin,
Mucsina Csaba, Nagyné Dobrovoczky Adrienn és Szabóné
Ádám Marianna – részt vettek a
Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.
„HATÁRTALANUL!” programja
keretében támogatott háromnapos szlovákiai utazáson. Az utazás támogatási összege 832
ezer forint.
A tanulmányi kirándulás
Rimaszombaton vette kezdetét a Tompa Mihály Általános Iskolában. A pásztói
diákok színes kulturális
összeállítással köszöntötték
a fogadó iskola tanulóit és
vezetõségét. Az elõzetes felkészülés segítõi Nagyné
Dobrovoczky
Adrienn,
Prezenszky Elvira és Szabó
Adrienn tanárnõk voltak.
A program során megnéztük
Körmöcbánya,
Besztercebánya, Lõcse,
Kassa, Eperjes és Bártfa
legfõbb magyar vonatkozású
nevezetességeit.
Kokava Líniáról indulva

panorámautazást tettünk a Felvidék legmagasabb és legszebb
hegyei között, a Magas-Tátrában. Ótátrafüreden, a 2004-es
orkánkatasztrófa helyszínén,
lehangoló természeti látvány fogadott minket. Bebarangoltuk
Szepes várát, Közép-Európa
legnagyobb kiterjedésû várromegyüttesét is.
Zólyomban Tõkei Zsolt szülõ
meghívására a csoport rövid

„pizza szünetet” tartott. Ezúton
is köszönjük a meglepetést.
A kirándulást több tervezett
program is színesítette: gömöri
táncest, vers- és prózamondó verseny, felvidék-ismereti vetélkedõ,
rövid megemlékezés és koszorúzás Kassán a Rákóczi-kriptában
és a Rodostó-ház elõtt, zenés reggeli tornák a szabadban, szemétszedés Szepes váránál.
Az utazáson a tanulók sokolda-

lúan feleleveníthették az egyes
szakórákon szerzett ismereteiket.
A diákokat a külhoni példamutató
magatartásukért és aktivitásukért
dicséret illeti. A túráról útinapló
készült, melyben Bráth Bianka,
Csonka Dorina, Csonka Rebeka,
Hornyánszki Hanna, Nagy Veronika és Valaszkai Zsófia örökítette
meg a csoport élményeit.
Köszönjük az elõzõ és jelen iskolavezetés – Ujvári Ferencné
nyugdíjas igazgató, Édes Attila igazgató, Gömbiczné
Kanyó Beatrix és Szabó
Zsolt igazgatóhelyettesek –
részérõl nyújtott támogatást, a kísérõ és felkészítõ tanárok segítségét, a Dózsa
Tagintézmény Diákönkormányzatának és a Gárdonyi
Tagintézmény Gyermekekért Alapítványának anyagi
hozzájárulását, Ludányi János buszsofõrnek a balesetmentes vezetést. Köszönetet
mondunk továbbá mindenkinek, aki segített a két tagintézmény nagyszabású
programjának megvalósításában.
Baloghné Kanyó Mária
projektvezetõ
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Meghívó a fogathajtó versenyre
A Mátrai Lovas Egylet 2012.
augusztus 12-én, vasárnap
10.00 órai kezdettel Pásztón, a
Gépállomás-lakótelep elõtti területen fogathajtó versenyt rendez. Az országos nyílt CAN-C 2
és SZLV 2 kategóriájú verseny
egyúttal a Cserhát Takarék Kupa és a Nógrád megyei fogathajtó bajnokság egyik helyszíne is. A rendezvény alatt büfé,
kirakodóvásár, tombola és póni

lovaglás várja a látogatókat.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk
Program:
10.00 órától: maratonhajtó
versenyszám; 14.00 órától: akadályhajtó versenyszám kettõ
fordulóban; 16.30 órától: ünnepélyes felvonulás és eredményhirdetés.
Pisák István elnök és
Kriston Péter titkár

Asztalitenisz, nemzeti bajnokság
Május közepén véget ért az
asztaliteniszezõk 2011/2012.
évi csapatbajnokság küzdelme.
A záró fordulóban a Pásztó AC
alaposan megfiatalított együttese Balassagyarmaton 14-4 arányú vereséget szenvedett. A
pásztóiaknál Bencsik Gergely
(2), Csépe Róbert és Németh
Bence 1-1 találkozót nyert. Az
együttes végül a bajnoki tabella
hetedik helyén végzett.

Karate: szép pásztói sikerek
a korosztályos kontinensviadalon

Sporthorgászverseny Hasznoson
Népes horgászhad lepte el
nemrég a hasznosi víztározó
partján a horgászható helyeket:
június 9-én rendezte meg a két
vízterületet is használó, félezer
tagot számláló Nógrádi Vízügyi
Horgászegyesület idei horgászversenyét.
A helyszínen Bódi Lajos elnök,
Keller Mihály titkár, Sándor
Csaba versenyfelelõs már kora
reggel hangos dudaszóval indította útjára a pecások küzdelmét, de
mint késõbb kiderült a remek
partmenti idõjárás ellenére a
halak ezúttal igencsak kerülték a
csalit.
A versengés végén a digitális
mérleg számegysége felnõt-

teknél a legnagyobb értéket a
pásztói Csépe Róbert szákjánál
mutatta, így az idei versenyt
(6000 gramm), õ nyerte Kocsis
László (2250), és Fábián József
(1140) mihálygergei csoporthoz tartozó tagtársai elõtt.
Nõknél Fábián Józsefné (2000
gr.,-mihálygergei
csoport),
ifjúságiaknál pedig Fábián
Tamás (860 gr.,-mihálygergei
csoport) végzett az elsõ helyen.
Gyermekeknél Balázs Gergõ
(7006 gr) fölényes abszolút
elsõséget is szerezve nyert, két
mihálygergei tagtársa Szalai
Márk (1100gr) és Varga
Liliánna (50gr) elõtt.
Cz. Zentai József

A Palóc Karate Szövetség két
vezetõje Lõrik Csaba és Józsa
Barnabás versenybíróként vett
részt a viadalon. A Pásztói
Shotokan Karate Klub kilenc
versenyzõje, Pintér Réka,
Vajvoda Anna, Bartus Csenge,
Juhász Csenge, Kecskés Laura,
Váradi Valentina, Nagy Regina, Lõrinczi Enikõ és Szabó
Bence vett részt az Európa-bajnokságon.
A résztvevõk megköszönik a
palotási, a csécsei, a herédi és
pásztói önkormányzat, valamint a pásztói Margit Kórház
kiutazáshoz nyújtott segítségét.
Az egyesület fõ támogatójának,
a Polytechnik Kft.-nek és Sõregi
József úrnak, hogy a versenyzõk szuper körülmények között készülhettek fel az üzem

területén kialakított edzõteremben az idei versenyre.
17 ország 580 indulója közül:
aranyérmes lett: Lõrinczi Enikõ
csapat katában és csapat
kumitében. Ezüstérmet szerzett
Juhász Csenge (egyéni kumitében), Bartus Csenge, Juhász
Csenge (csapat katában) és
Vajvoda Anna (csapat kumitében). Bronzérmes lett Vajvoda
Anna (egyéni katában), Nagy Regina (csapat katában) Váradi Valentina, Nagy Regina (csapat
kumitében). Negyedik helyezést
ért el: Bartus Csenge (egyéni
katában) és Szabó Bence (csapat
katában). Ötödik lett Szabó Bence (egyéni katában). Hatodik helyet szerzett: Pintér Réka (egyéni
katában) és Juhász Csenge
(egyéni katában).

2012. július

Guruló Derby: idén is szép siker
A Nõk a Szebb Jövõért Egyesület az idén a
gyermeknapot követõ vasárnap másodszor
rendezte meg a Guruló Derby családi programot. Egyesületünk célja az volt, hogy kicsik és
nagyok, családok és baráti társaságok is megtalálják a számukra érdekes szórakozási lehetõséget úgy, hogy mindez ne terhelje a szülõk
pénztárcáját.
A gyermekek (és felnõttek is) bármilyen guruló sporteszközzel nevezhettek: görkorcsolyával, kerékpárral, rollerrel, sõt bármilyen saját
készítésû, gurulni tudó eszközzel is.
A versenyben korcsoportonként párosával
indultak, a gyõztes ügyességét a másik gyõztessel ismét összemérhette. A kiesõk kipróbálhatták a terepjáróval és a traktorral való utazást. A
guruláson kívül célba dobás, ugróiskola, zsákban futás, kötélhúzás, aszfaltrajzolás várta az
érdeklõdõket. A programot bringó-hintók, és a
Pásztói Rendõrkapitányság közlekedési szimulátora, valamint kiváló állapotban lévõ, nagy
gonddal karban tartott veterán autók, motorok
és tuningolt terepjárók színesítették.
Mindezek mellett érdekességként bemutatkozott a Romhányi SE MP Widenta teremkerékpár Szakosztály, a Zen Mushin Do Harcmûvészeti Egyesület, és a Pásztói Shotokan
Karate Klub.
Ezúton köszönjük a segítségét
és támogatását: Sándor Bélának
aki megszervezte 2. alkalommal is
a veterán autó-motor kiállítást, és
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levezette a versenyt, Sándor Zsuzsának, Sándor
Józsefnek a bringó-hintókért, és fiuknak a közremûködésért, Kohári Józsefnek a pálya kiépítéséért, a Pásztói Rendõrkapitányságnak az önzetlen segítségéért, a szakmai tanácsokért, a veterán autókat és a motorokat, valamint terepjárókat kiállítóknak: Dinka Gábornak, Veréb Jánosnak, Palcsok Józsefnek, Nagy Zsoltnak, Király Károlynak, Sándor Bélának, Marschalkó
Péternek, Pusztai Dávidnak, Sándor Józsefnek,
Földi Balázsnak (Bátonyterenye), a pásztói
Bonjour üzletnek, Nagy (szódás) Sándornak, a
szülõknek, akik finomabbnál finomabb
sütikkel szereztek nagy örömet a gyerekeknek,
Király Károlynak, aki a teherautóját biztosította, Csépe Tamásnak a sörasztalokért, a
Csohány Kálmán utca lakóinak a segítségért és
türelmükért. Végül, de nem utolsó sorban a gyerekeknek a lelkesedésükért, ügyességükért!
A városi összefogás szép példája volt ez a csodálatos napsütésben, jó hangulatban megrendezett, sok érdeklõdõt megmozgató családi nap.
Szeretnénk hagyományt teremteni vele, hogy
minden évben egyre többen élvezhessék a Guruló Derby örömeit, izgalmait. Reméljük, hogy
mind többen jönnek majd versenyezni, drukkolni, hogy a családok, barátok már hónapokkal elõtte tervezgetik majd, aztán megépítik fantasztikus járgányukat, és szívesen bemutatják azokat a közönségnek is.
Nõk a Szebb Jövõért Egyesület,
Pásztó

A Pásztói Kézilabda Club
Stszj.: 18632996931952112
2011. évi Közhasznú egyszerûsített mérlege
Befektetett eszközök:
Immateriális javak:
Pénzeszközök:
Eszközök összesen:
Saját tõke:
Összesen:

20.000 Ft
466.000 Ft
486.000 Ft
486.000 Ft
486.000 Ft

Tárgyévi eredmény (közhasznú tevékenységbõl): 436.000 Ft
Források összesen: 486.000 Ft
Közhasznú Egyszerûsített Beszámolójának Eredmény levezetése
Összes közhasznúsági tevékenység bevétele: 1.436.000 Ft
Közhasznú mûködésre kapott támogatás: 948.000 Ft
Pályázati úton elnyert támogatás: 205.000 Ft
Tagdíjból származó bevétel: 162.000 Ft
Egyéb bevétel: 106.000 Ft
Pénzbevételt nem jelentõ bevétel: 15.000.Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 1.000.000
Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye:
436.000 Ft
Tájékoztató adat:
2011. évben a NAV által kiutalt 1 % összege: 118.000 Ft ( ezer
forintra kerekítve)
Mészáros Sándor
elnök
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RÉZKATLAN KFT.
Kereskedelmi
pálinkafõzés:
a palackozott termékek
helyben
megvásárolhatók!
Cégünk várja azok
jelentkezését is,
akik bérfõzés
szolgáltatásunkat
szeretnék igénybe venni!
Pásztó, Városerdõ 2. szám
Telefon: 06-20-544-4799;
06-20-421-5014

