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Befejeződött a Kövicses-patak
mederrendezése Hasznoson
Befejeződött Pásztó-Hasznos
városrészben a Dobó út 19–38
házszámú ingatlanok között a
Kövicses-patak mederrendezése:
a beruházás zárórendezvénye
szeptember 14-én volt a pásztói
városházán. A projekt az ÉMOP2010-3.2.1/F jelű, „Helyi és térségi
jelentőségű vízvédelmi rendszerek
rekonstrukciója” című pályázat
részeként, száz százalékos támogatás mellett valósult meg. A pályázathoz szükséges megvalósít-

Szent István ünnepén

hatósági tanulmányt a KRF.
Észak- magyarországi Regionális
Fejlesztési Zrt., a vízjogi létesítési
engedélyezési tervdokumentációt
a Márkus és Társai Kft., a pályázatot a Pásztói Polgármesteri Hivatal Főmérnöksége készítette.
A beruházást a NORDA ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. 87 millió 322 ezer
580 forinttal támogatta
(Folytatás a 2. oldalon.)

Romkerti szabadtéri szentmisével kezdődött – a hagyománynak megfelelően – a Szent István-nap alkalmából tartott ünnepségsorozat Pásztón. A délelőtti szertartást Kecskés Attila
plébános celebrálta, utána pedig Sisák Imre polgármester először szegte meg az új kenyeret. Ugyancsak a hagyománynak
megfelelően, apró darabokra vágva, mellé sót téve kínálták a
segítők a szertartás résztvevőinek.
Délután ünnepi testületi ülés volt a városházán, amelyen öten
vehették át kiemelkedő munkájukért, közéleti tevékenységükért a képviselő-testület által adományozott Ágasváry Lajos,
Keglevich Margit és Csohány Kálmán díjakat. (Tudósításunk
lapunk 4-5. oldalán.)

Új intézmény született!
Már évekkel ezelőtt megfogalmazódott Pásztón az egyházi óvoda alapításának gondolata: ez év szeptember 1jére a munka meghozta gyümölcsét, a Szent Imre téren
átadták rendeltetésének a szépen felújított Magyar Szentek
Katolikus Óvodát. Az épületet
dr. Beer Miklós váci megyéspüspök áldotta meg. Az udvar
zsúfolásig megtelt, nem csak
a leendő óvodásokkal és szüleikkel, testvéreikkel, hanem
az intézmény iránt érdeklődőkkel is.
Elsőként Holtner Győzőné
vezető óvónő köszöntötte a jelenlévőket, közöttük a társ-

egyházak képviselőit is. Elmondta, hogy a katolikus értékrend szerinti nevelést folytató intézmény iránt már évekkel ezelőtt megfogalmazódott

az igény Pásztón.
Nagyon rövid idő alatt sikerült elvégezni a felújítás
munkáját, hogy fogadhassák
(Folytatás a 3. oldalon)

Dr. Hír János
Széchényi-díjas
Az 1999-ben alapított
Széchényi Ferenc Díj
közgyűjteményi (könyvtári, levéltári, múzeumi)
szakterületen dolgozóknak adományozható állami kitüntetés, évente
hatan kaphatják meg. Ez
év augusztus 20-án dr.
Hír János, a Pásztói Múzeum igazgatója – elsőként a Nógrád megyében
tevékenykedő szakemberek közül – vehette át az
elismerést. (Cikkünk októberi lapszámunkban.)
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Befejeződött a Kövicses-patak mederrendezése Hasznoson
(Folytatás az 1. oldalról)
A zárórendezvényt Sisák Imre
polgármester nyitotta meg. Amint
fogalmazott: nagyon kellene már
vagy 30-40 milliméter csapadék,
egyrészt a földekre, másrészt,
hogy tesztelni lehessen az elvégzett munkát. Szólt ezután a pályázat elnyerésének körülményeiről, arról, hogy a 3,1 milliárdos
pályázati keretre 8 milliárd forintnyi igény érkezett. Pásztó is
csaknem 100 milliós beruházás
megvalósítására adta be pályázatát, amit csaknem 14 millió forinttal csökkentettek. Emiatt az
eredetileg tervezett beruházás is
szerényebb mértékben valósult
meg, de így is a bal parton 321, a
jobbon pedig 161,5 folyóméter
hosszúságban sikerült elkészíteni
a mederrézsű terméskő burkolatát.
Köszöntet mondott ezután
mindazoknak, akik a műszaki és
a pénzügyi megvalósításban, valamint a kivitelezési munkában
részt vettek.
A polgármester úr felolvasta
ezután Illés Zoltán államtitkár levelét, amelyben 2011 májusában
írt egy, a Csörgő-patakon megépítendő záportározó ügyében. A
veszélyhelyzetek elhárítását célzó
beruházáshoz három lehetséges
helyszínt vizsgáltak meg, végül
a Békás-tó felettit találták a legalkalmasabbnak a szakemberek.
A lehetséges árvízi helyzetek kezelésére – a klímaváltozás miatt
egyre szélsőségesebb helyzetekre
kell számítani – az egyetlen megoldás ennek a tározónak a megépítése lenne, ami szükség esetén
megtartaná a vízgyűjtőre zúduló
csapadéktöbbletet.
Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei
Közgyűlés elnöke ezután a pályázati pénzek lehívásának Nógrád
megyei helyzetéről adott tájékoztatást: amint kifejtette, az utóbbi
időben a régión belül sokat javult

a megyei hajlandóság. Elmondta
továbbá, hogy a 2014 és 2020
közötti uniós költségvetési időszakra már készülni kell. Ennek
része a veszélyhelyzetek elhárítása

megmozgatva. A kivitelezés hónapjai alatt megdőltek a napi melegrekordok. Ez az alacsony vízállás miatt megkönnyítette a munkát, ugyanakkor az állandó hőség

is, csak a Zagyva vízrendszeréhez
kapcsolódó beruházások területén
– a 2014 és ’20 közötti időszakban
–, 30 záportározó megépítése szerepel. Rövid tájékoztatást adott
ezután a megye és a Zagyvavölgy turisztikai fejlesztésére vonatkozó elképzelésekről is, beleértve a Salgótarján és Boldog
között tervezett zagyva-völgyi
kerékpárút megépítését is, ami
persze Pásztót is érinti.
Sisák Imre polgármester kiegészítésként hozzátette: a jelenlegi, módosításra szoruló terv a
város főutcájára terelné a kerékpáros-forgalmat, ami így megvalósíthatatlan.
Ezután Pusztai Gábor vállalkozó mutatta be a kivitelezés
főbb elemeit, vetítéssel is színesítve a főbb állomásokat. A munkának – amint fogalmazott – a
vállalkozások létbizonytalansága
miatt nagyon örültek, a kivitelezés
során több alvállalkozójuknak is
foglalkoztatást tudtak biztosítani.
Szólt a műszaki megoldásokról
is, amelynek során mini rakodógépekkel szállították a felhasználás
helyére az építőanyagot, összesen
mintegy 3,5 millió kilogrammot

a dolgozókat is óriási kihívás elé
állította. Megköszönte végül kollégáinak és alvállalkozóinak a
közreműködést és azt kívánta: a
Kövicses-patak a megvalósuló
beruházásoknak köszönhetően ne
okozzon több gondot a környéken
élőknek.
Malomhegyi Lajos, a hivatal
műszaki vezetője azután a pályázatról adott tájékoztatást. Mivel
előleg is igényelhető volt 25 százalék erejéig, nem kellett azt teljes
mértékben az önkormányzatnak
előfinanszíroznia. A beruházás
során a fővállalkozóval együttműködve végig ügyeltek arra is,
hogy az alvállalkozókat kifizessék,
így ne keletkezzenek az építőiparra jellemző tartozások. Az
önkormányzatnak – a száz százalékos támogatás ellenére – mégiscsak jelentkeztek költségei a
kivitelezés során: mivel a patak
medre több helyen magánterületeket is érintett, ezeket meg kellett
vásárolni és a kerítéseket is át
kellett helyezni. Erre kevés idő
volt ugyan, de mindent sikerült
megoldani.
A betonba elhelyezett terméskő
kiváló megoldás, jobb, mint a

drót erősítéssel, kötőanyag nélkül
rakott gabion-támfal. Elmondta,
hogy egy támfal megépítésével
párhuzamosan dréncsövezték is
a medren kívül eső részt, hogy a
csapadékvíz bejuthasson a patakba.
Márkus Pál tervező, a Márkus
és Társai Kft. képviseletében elmondta: egy tervező számára a
legnagyobb öröm, ha munkája
megvalósulását látja. Kifejtette,
hogy a szűkös határidők miatt a
terveket nagyon gyorsan kellett
elkészíteniük. „Ha a gondolkodásra több idő maradna, akkor
jobb létesítményeket lehetne tervezni” – mondta. Kifejtette, hogy
korábban egy beruházás legnehezebb része az elszámolás volt,
most ezzel kapcsolatosan is kedvező tapasztalatokat szereztek.
Molnár Attila, az Észak-magyarországi Regionális Vízművek
ZRt. műszaki igazgatója a hasznosi víztározó védműveinek javításáról adott tájékoztatást. Ezt
a cég erőn felül is teljesítette,
hogy árvízvédelmi biztonságot
nyújtson a gát alatt élők számára.
Jelenleg a megváltozott hidrometeorológiai viszonyok között
alig van ivóvíz a Mátra érintett
részén, de a 2005-ös és a 2010es veszélyhelyzet idején rendkívüli
körülményekkel kellett szembenézni. Emiatt a tározó gátján vészárapasztó építését tervezik, ami
megakadályozza a vízszint túlzott
megemelkedését. Hozzátette:
2013-ban, a közbeszerzési eljárás
lefolytatása után szeretnék megvalósítani ezt a beruházást is, de
végleges megoldást csak a már
említett záportározó megépítése
hozna. A Zagyva-völgy tározóinak
kezelése – árasztása és apasztása,
ezek összehangolása – már a vízügyes szakemberek dolga lesz.
F. Z.

KÖVICSES PATAK HASZNOSI MEDERRENDEZÉSE,
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0021 AZONOSÍTÁSI SZÁMÚ PROJEKT

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Új intézmény született!

(Folytatás az 1. oldalról)
a 27 apróságot a pásztói plébánia teljes működési területéről. A gyerekek helyes istenképének, ennek megfelelő

közösségi életének kialakítása
a jövőben remélhetőleg újabb
csoportok indítását is lehetővé
teszi.

Sisák Imre polgármester elmondta: fájdalmas döntést hozott az önkormányzat a korábban az épületben működő
óvoda bezárásakor, és már akkor elhatározta: mindent megtesz az újra
nyitásáért. A püspökség is óvoda a céljára
vette meg az ingalant,
majd pályázat is kínálkozott a felújítására. Viszont a kiírásban egy szót meg kellett volna változtatni,
mert az kizárta a pályázat érvényességét.
Még a miniszterelnök-helyettest is megkeresték ez ügyben,
de a város érdekeit
így sem sikerült érvényesíteni.
A polgármester úr
ezután a pásztói hívők
előző évi medjugorjei
zarándoklatára emlékezett viszsza. Ott, a helyszínen azért
imádkozott, hogy az intézmény
megvalósulhasson. Már a

kegyhelyen megnyugvás töltötte el, hogy így is lesz! Most
valóságos csodaként éli meg
azt, hogy ez év őszén a katolikus óvoda megnyithatta kapuit.
A polgármester úr köszönetet
mondott a kivitelezőnek és
munkatársainak, mindazoknak,
akik valamit tettek az új intézményért. Hozzátette: Kecskés Attila plébános úr 12 mi-

A pályázatból csak egyetlen
szó hiányzott, de ez már lehetetlenné tette a beadását. Ennek
ellenére sikerült megvalósítani
beruházást, mert Beer Miklós
püspök atya támogatandónak
találta a katolikus óvoda indításának szándékát.
„Minden köszönet a gondviselő Istené!” – mondta végül
a plébános úr.

sézőhelyet lát el a környéken
káplánja és diakónusa segítségével, ezért arra kérte a híveket, hogy segítsék munkáját,
amiben csak tudják.
„Azért imádkozzunk, hogy
Pásztót a Boldogságos Szűz
Mária mindig oltalmazza”, a
püspök atya pedig jövő év
szeptember 1-jén katolikus iskolát is nyithasson a városban!
– mondta. Végül a gyerekekről
szólt, akiket a Jóisten
ránk bízott, hiszen ők
jelentik a magyar jövőt, az ország talpra
állását.
Kecskés
Attila
pásztói plébános köszönetet mondott minden elődjének, aki előkészítette, hogy ez év
szeptember 1-jén megnyílhasson a katolikus
óvoda.
A munkában a Jóisten szándéka mutatkozik, abban is, hogy
igen rövid idő alatt sikerült befejezni a felújítási munkálatokat.

A Magyar Szentek Katolikus Óvoda apróságait és
a jelenlévőket végül dr.
Beer Miklós megyéspüspök
is köszöntötte, majd megáldotta az új intézményt,
kívül és belül is.
A gyerekek szüleikkel
együtt már ekkor birtokukba
vehették az intézményt, amelyben szeptember 3-án kezdődött
meg a hétköznapok munkája.
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Szent István ünnepén
volna a plébános atya által
megáldott új kenyeret. Ezt azután darabokra vágva a segítők
szétosztották a jelenlévők között.
Kora délután a városi kitüntetések átadásával folytatódott a sorozat. (Tudósításunk
az 5. oldalon.)
A színpadi programok 16.00

Délelőtt szabadtéri szentmisével kezdődött a régi, három hajós ciszterci templom
feltárt alapfalai között, a koronát Szűz Máriának felajánló
első királyunk szobránál a hagyományos Szent István-napi
ünnepségsorozat Pásztón. Az
ünnepi szentmisét Kecskés Attila plébános mutatta be, a
szertartás után pedig Sisák
Imre, a város polgármestere
tartott rövid megemlékezést.
Szólt első királyunk életéről,
azzal kezdve, hogy Géza fejedelem felszínes, valószínűleg
inkább csak politikai okokból

1038. augusztus 15-én, halála napján a Szent Szűz oltalmába ajánlotta népét és országát. Ez azonban Nagyboldogasszony napja, így 1083as szentté avatása után, az
1092. évi szabolcsi zsinat augusztus 20-át tette Szent István
királyunk ünnepévé.
Sisák Imre a tíz parancsolat

megtartása mellett Szent István
intelmeinek tanulmányozását
is a jelenlévők figyelmébe
ajánlotta, mielőtt megszegte

felvett kereszténységével szakítva komolyan vette megkeresztelését. Szilveszter pápától
kért és kapott koronát, elkerülve ezzel a német hűbérességet. Tette mindezt úgy, hogy
közben számos külső és belső
ellenséggel kellett megküzdenie, és családi tragédia is érte
trónra szánt utódja, Szent Imre
herceg korai halála miatt.

kiérdemelte az apostoli király
címet is. Feleségével, II. Civakodó Henrik leányával, Gizellával, bajor lovagok is érkeztek Magyarországra. Az
első ezredforduló táján segítségükkel szervezte meg a vármegyerendszert. Beszédének
végén úgy fogalmazott: van
odafenn egy kormányzó, aki

órakor kezdődtek a Kerek Perec Egylet gyermekműsorával,
majd Mackó Mária népdalénekes istenes énekeit hallhatta
a közönség. Fellépett a Rozmaring Népdalkör és Bognár
Barbara táncdalénekes is, illetve beszédet mondott Sisák
Imre polgármester is. Ezúttal azt emelte ki,
hogy első királyunk karddal és
kereszttel kormányozta országát, egyházszervező, püspökségalapító munkájával pedig

mindent előre pontosan megírt,
viszont az csak rajtunk múlik,
hogy követjük-e ezeket az intelmeket, az imádság erejét is
mellé téve. Ha bízunk Istenben
és Szent Istvánra támaszkodunk, az minden gondon és
bajon átsegíti a magyar nemzetet.
A beszédet a második új
kenyér megszegése és szétosztása követte, azután folytatódott a műsor.
Az est sztárvendége Dobrády Ákos volt: műsorának
kezdetére zsúfolásig megtelt
a romkert színpad előtti része.
A Muzsla Néptáncegyüttes fellépést sötétedés után tűzijáték
követte.
Képgaléria: www.dhkm.hu,
Pásztó menüpont alatt.
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Pásztó város kitüntetettjei

Kissné Agócs Mária Jánoshalmán született, általános és középiskolai tanulmányait is ott végezte. Érettségi után a Debreceni
Tanítóképző népművelő-könyvtáros szakára nyert felvételt, amit
jeles eredménnyel végzett el.
Könyvtárosként Baján kezdett el
dolgozni, Pásztóra 1986-ban került
férje, Kiss Sándor révén. A Dózsa
Iskolában is 1986-ban kezdett dolgozni. Az intézmény könyvtára
az ő munkájának köszönhetően
rövid időn belül az iskola kulturális
központjává vált. A ’90-es években
az ő hathatós szervező munkájának
köszönhetően „Gyöngy a Csillag”
néven országos versmondó verseny
jött létre. A mai napig szervezi a
Regionális Néptánc Fesztivált,
mint a Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány titkára.
Az általa felkészített tanulók
kimagasló eredményeket értek el
a könyvtárhasználati versenyeken.
Kimagasló munkájáért 1990-ben
Miniszteri Dicséretet kapott. Szerénysége, munkabírása, precizitása
példaértékű, ezért a Csohány Kálmán Díjat vehetett át.
Dr. Bálintné Hübner Judit
negyven évet töltött el a pedagógus
pályán. A pásztói középiskolában
magyar nyelv és irodalom, valamint
latin nyelv szakos tanárként, vezetőként, igazgatóhelyettesként és
a diákközösséget segítő pedagógusként dolgozott. Alapos szakmai,
pedagógiai és metodikai tudását a
diákok szaktárgyi felkészítésében
és nevelésében kamatoztatta.

Nagyfokú felelősség, elhivatottság jellemezte teljes pályáját,
mindig elsődleges volt számára a
gyerekek, a diákok érdekének
szem előtt tartása. Diákjai számára
példát adott kitartásból, becsületességből, emberségből, nyitottságból és elfogadásból éppúgy,
mint szakmai igényességből, felkészültségből és céltudatosan végzett munkából.
A nevelőtestület megbecsült
tagja, meghatározó egyénisége,
aki közösségépítő és formáló erejével segítette az intézmény arculatának alakítását és fejlődését. A
diákokért és a közösségért végzett
munkájára az évtizedes során az
érték és a mérték volt jellemző:
az emberi értékek szerint élni,
dolgozni, erre nevelni a fiatalokat.
A tanári pályát nem csupán
szakmának, feladatnak tekintette,
hanem méltósággal megélt, legszebb hivatásnak is. Kollégáival
és tanítványaival a tiszteleten,
megértésen és szereteten alapuló
kapcsolatot épített ki. Fentiekért
Ágasváry Lajos Díjat vehetett át.
Barna Tiborné tanítói munkáját Ecsegen kezdte, majd átkerült
Pásztóra a Dózsa György Általános
Iskolába, ahol azóta is dolgozik,
több éve igazgatóhelyettesként.
Nevéhez fűződik, hogy az intézmény Apáczai bázisiskolaként működik. Az eltelt 37 év alatt számtalan kisdiákkal foglalkozott. Tanítóként, osztályfőnökként, kollégaként sokrétű, hatékony munkát
végez. Az évek során tanítványi

megszerették a matematikát, énekzenét és a környezetismeretet.
Mindig voltak és vannak kiemelkedően teljesítő, megyei, országos
versenyeken jó helyezést elérő tanítványai. Számára a közösségi
életre való nevelés is mindig fontos
szempont volt akár tanítványai,
akár munkatársai körében. Kiváló
szakmai munkája mellett törődő,
lelkiismeretes, nagy empátiakészséggel rendelkező pedagógus, vezető.
Elismerés övezi a tanulók, a
szülők és a pedagógus kollégák
körében is.
Gondos tanítói és vezetői munkája, nyugodtsága biztonságot teremt a tantestület közösségében.
Az oktató, nevelő és vezetői munka
mellett többször foglalkozott és
ma is foglalkozik gyakorló pedagógusokkal, akik szakmai tekintélyként tisztelik.
A pályája során nagy hangsúlyt
fektetett az önképzésre, például
megszerezte a tanügyigazgatási
szakértői képesítést is.
Barna Tiborné vezetésével az
osztályközösségek folyamatosan
részt vesznek az iskolai és városi
rendezvényeken, emelve azok színvonalát. Tájékozottsága, magas
színvonalon végzett pontos munkája, kitartása, türelme, önzetlensége, az emberre figyelő munkája
példaértékű, ezért a város Ágasváry
Lajos Díjjal tüntette ki.
Dr. Fekete Gyula 1970-ben fejezte be az orvosi egyetemet, s
kapott diplomát általános orvosként.
Ezt követően az orvosi pályát a várpalotai kórházban kezdte, 1972-ben
Devecserre került, majd Ajkán dolgozott. Innen a salgótarjáni kórház
sebészeti osztályára került: itt ismerte
meg és dolgozott együtt csaknem
húsz éven keresztül dr. Csiky Miklós
osztályvezető főorvossal. Ő lett a
példaképe, aki sok mindenre megtanította. 1993 augusztusában pályázta meg a pásztói Margit Kórház
sebészeti osztályának vezetői állását.
Pásztó lett az utolsó munkahelye:
vezette az osztályt 2007-es megszűnéséig. Ezután is kitartott a betegek mellett: a sebészeti szakambulancia munkáját irányította.
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Az itt töltött húsz év alatt sok
fiatal kolléga vált a keze alatt
biztos kezű sebésszé. Az osztály
munkáját mindvégig a fegyelem
és a rend jellemezte. Munkája
során mindig a betegek voltak az
elsők: sem a munkaidő, sem az
anyagi források időnkénti hiánya,
sem a fáradtság nem állhatta útját
a pontos, precíz ellátásnak. A társszakmákban dolgozó kollégákkal
való kapcsolatát is ez jellemezte.
Pályáját, mint minden orvosi pályát, a sok siker mellett egy-egy
fájdalmas kudarc is kísérte, de
ezekből is a többi beteg gyógyítása
érdekében vonta le a tanulságot.
A fiatalabb kollégák sokat tanulhattak tőle. Kiemelkedő tevékenységéért Keglevich Margit Díjat
vehetett át.
Holló Imréné Pásztón született,
itt végezte általános és középiskolai
tanulmányait is. A sport és a mozgás szeretetének köszönhetően
egyenes útja vezetett a testnevelő
tanári pályára. Kezdetben Hasznoson, majd Pásztón, a Dózsa iskolában, utána Szurdokpüspökiben
képesítés nélkül tanított. Munka
mellett nyert felvételt Egerbe, a
Ho Si Minh Tanárképző Főiskola
földrajz-testnevelés szakára, ahol
1978-ban államvizsgázott. Mai
munkahelyére 1980-ban került. Itt
oroszlánrészt vállalt a testnevelés
tagozat létrehozásában. Szervezőkészségének köszönhetően ekkor
honosodott meg a „Fut a Dózsa”
utcai futóverseny, a „Miénk a tornaterem” családi sportnap, emellett
szervezett úszótanfolyamokat, téli
jégpálya programokat is.
A testnevelés tantárgyon belül
nagy szerelme volt a torna, tanítványai országos versenyek előkelő
helyezéseit is megszerezték. A mai
tart kondicionáló torna foglalkozásokat, új szerelme a tollaslabda
sport: az eredmények igazolják is
lelkesedését, tanítványai megyei
diákolimpián dobogós helyezéseket
szereztek. Holló Imréné gyermekszeretete, szerénysége, kimagasló
szakmai tudása példaértékű. A városi testnevelés és sport érdekében
kifejtett, példamutatóan eredményes és kiemelkedő tevékenységéért Pásztó Város Sportjáért Díjat
vehetett át.

A 2012. augusztus 20-ai kulturális rendezvény és a tűzijáték támogatói: Pásztó Városi Önkormányzat, ÉRV Zrt., OTP
Bank Nyrt., Frézia Virágbolt (Tóthné Szabó Piroska), Kézmű Nonprofit Kft., Mezővári József (Cukrászati Bt), SIC Hungary
Kft., Kohári Béláné, Blagó Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Jevcsák Oil Kft., Kálmánfi Bernadett, Petrex Trade Bt., Cukrászati
Bt., Fabogár Kft., Dél-Nógrádi Vízmű Kft., PONT
Market Bt., Dar-Span Kft., Ózon Étterem és Pizzéria, Bence Étterem,
AKTÍV-1. Kft., Óra és Ékszerbolt, Parti Ékszerbolt, Rabló Étterem és Pizzéria, BAUMIT Kft., Tóth Ildikó.
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Kitüntetett pedagógusok a Mikszáthban
A pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium nevelőtestületének két pedagógusa részesült az
elmúlt időszakban elismerő kitüntetésben.
D r . tézményekbe való felvétel valamint
Bálintné a munkahelyeken való helytállás
Hübner terén. Diákjai számára példát adott
J u d i t kitartásból, becsületességből, emSzent Ist- berségből nyitottságból és elfován ün- gadásból éppúgy mint szakmai
nepén a igényességből, felkészültségből és
M a g y a r a céltudatosan végzett munkából.
KöztársaA nevelőtestület megbecsült
ság Ezüst tagja, meghatározó egyénisége,
É r d e m - aki közösségépítő és formáló erekeresztjét jével segítette az intézmény arvehette át Balogh Zoltán minisz- culatának alakítását és fejlődését.
tertől. (Pásztó város Ágasváry Dí- Vezetőként törekedett a közösséget
ját Sisák Imre polgármester úrtól.) előremozdító együttműködésre a
Mindkét kitüntetést pedagógiai kollégákkal, szülőkkel és a diámunkásságának elismeréseként kokkal egyaránt.
kapta, hiszen közel negyven évet
A diákok és a közösségért végtöltött el a pedagógus pályán. Ma- zett munkájára az évtizedek során
gyar nyelv és irodalom valamint az érték és a mérték volt jellemző:
latin nyelv szakos tanárként, ve- az emberi értékek szerint élni,
zetőként, igazgató-helyettesként dolgozni erre nevelni a fiatalokat,
és diákközösséget segítő pedagó- mely értékek adják meg mindenki
gusként dolgozott.
számára a morálisan is elfogadható
Alapos szakmai, pedagógiai és követhető mércét.
és metodikai tudását a diákok
A tanári pályát nem csupán
szaktárgyi felkészítésében és ne- szakmának, feladatnak tekintette,
velésében kamatoztatta pedagó- hanem méltósággal megélt, leggusként, osztályfőnökként és ve- szebb hivatásnak. Kollégáival és
zetőként egyaránt.
tanítványaival a tiszteleten, megNagyfokú felelősség és elhi- értésen és szereteten alapuló kapvatottság jellemezte teljes pályáját, csolatot épített ki, mely segített
melyen elsődlegesen szempont a pozitív életszemlélet és értékrend
mindig a gyerekek, a diákok ér- kialakításában és követésében.
dekének szem előtt tartása volt. Emberi értékei és pedagógiai
Munkája eredményét bizonyít- munkája követendő kollégái és
ják tanítványai sikerei a szaktárgyi az őt körülvevő nemzedék száversenyeken, a felsőoktatási in- mára.

Több évtizedes munkájának,
pedagógiai életművének – ami
nyugdíjba vonulásával lezárul –
elismerése ez a két díj, melyhez
tiszta szívből gratulálunk.
Gombárné Papp Tünde pedagógus napon vette át az Arany
Katedra Emlékplakettet, melyet
eddigi pedagógiai munkájának és
eredményeinek elismeréseként kapott.
A kolléganő magyar nyelv és
irodalom szakos középiskolai és
ének-zene szakos tanár, aki közel
négy évtizede dolgozik a pedagógus pályán, nemcsak tanárként,
munkaközösség vezetőként és diákközösséget segítő pedagógusként tevékenykedett, hanem negyed százada vezeti iskolánk énekkarát, kamarakórusát illetve képviseli és védi a pedagógusok és
az alkalmazottak érdekeit.
Szakmai tudását, széleskörű
műveltségét a diákok felkészítésében és nevelésében egyaránt
kamatoztatta pedagógusként, több
osztály osztályfőnökeként, közösségvezető karvezetőként. Munkája
eredményességét bizonyítják tanítványai sikerei a tanulmányi
versenyeken, művészeti bemutatókon, fesztiválokon, vetélkedőkön
és nem utolsó sorban a felsőoktatási intézményekbe történő felvételek során.
Az igazságra törekvő elhivatottság jellemzi teljes pályáját,
melynek során tanítványai előtt
példaként áll mint tanár és mint
ember egyaránt.

„We Want to Be Free” –
Nemzetközi ifjúsági csere a függőségekről
Az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programja támogatásával a pásztói
Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola Diákönkormányzata
2012. július 1-je és 8-a között három ország:
Spanyolország, Olaszország és Bulgária fiataljait fogadta egy négyoldalú ifjúsági projekt
keretén belül Budapesten.
A Pásztói Szabadidő Sportegyesület, mint
befogadó szervezet, és a Mixát-DÖK, mint
pályázó közös szervezésében a Mikszáth Kálmán Gimnázium Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium jelenlegi és öreg diákjai
voltak a csere házigazdái. A csere célja az
volt, hogy a nem-formális tanulás módszereinek alkalmazásával rávezesse a fiatalokat a
függőségek veszélyeire és hátrányaira; a

közös tevékenységek élményeivel hozzájáruljon a résztvevők személyes fejlődéséhez, fejlessze kulturális tudatosságukat, anyanyelvi
és angol nyelvi kommunikatív készségeiket.
A program helyszínéül a fővárost választották, ezáltal a nógrádi fiatalok is ki tudtak szakadni megszokott környezetükből és új
gyakorlati ismereteket is szereztek a tömegközlekedésről, a nagyvárosi élet előnyeiről és
hátrányairól. Bár az elviselhetetlen hőség
mindenkit megviselt, a résztvevők hősiesen
végig küzdötték valamennyi programelemet:
csapatépítés a Városligetben és a Palatinuson,
látogatás a Parlamentben és a Vásárcsarnokban, műhelymunka a függőségekről a Korányi
Frigyes Szakkollégiumban, nemzetközi vacsora a négy ország jellegzetes ételeiből, ki-

Népes
családja
mellett –
négy fiú
gyermeket neveltek fel és
taníttattak pedagógus
férjével –
mindig szakított időt diákjaival
közösen szervezett és eltöltött,
felejthetetlen élményeket nyújtó,
a fiatalok szellemi, érzelmi és
közösségi, társadalmi fejlődését
szolgáló programokra vagy a
problémák gyökerét feltáró nagy
beszélgetésekre.
Egyénisége nagy kohéziót jelent, mind a diák -, mind a pedagógus illetve az alkalmazotti közösségben.
Kapcsolataira a tisztelet, egymás megbecsülése jellemző, az
intézményi közösség és a város
lakossága körében nagy tiszteletnek és szeretetnek örvend.
Kedves írójával Németh
Lászlóval együtt vallja, hogy
„Azért lettem pedagógus, hogy a
természetnek nyers gyémántját,
szép vigyázattal csiszoljam kristállyá”.
Herczegné Varga Ilona
a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium igazgatója

rándulás Gödöllőre és Hollókőbe, Szentendrei
séta és fagylaltozás. Ez a projekt nem jöhetett
volna létre az Európai Bizottság Fiatalok
Lendületben Programjától elnyert több mint
18.000 Euró támogatás, valamint Dánné
Sályi Mária, Szabó Mária tanárnők és dr. Sós
Natália szülő segítsége nélkül. Köszönet érte!
Köszönjük továbbá Szabó Csaba polgármester úrnak és országgyűlési képviselőnek, hogy
mind a Parlamentben, mind Hollókőben a
házigazdánk volt.
Akik több képet szeretnének látni a cseréről, keressék fel iskolánk honlapját:
www.mixat.hu , akik kedvet kaptak hasonló
programok szervezéséhez, látogassanak el a
MOBILITÁS honlapjára:
http://www.mobilitas.hu/flp
Czeglédi Katinka, Tóth-Petyi Bernadett
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Nagyboldogasszony-napi búcsú
Mátrakeresztesen

Augusztus 12-én rendezték
meg Pásztó városrészében a
hagyományos Nagyboldogaszszony-napi búcsút, a nagy egyházi ünnephez legközelebb eső
hét végén. A rendezvény előtti
napon, szombaton bronzkori
túrán is részt vehettek az érdeklődők, amit Csépe Attila
várkutató vezetett. A kirándulást több kulturális program is
színesítette. (A búcsú alkalmából a békástói pályán sportrendezvényt is tartottak: tudósításunk lapunk 10. oldalán.)
Másnap, vasárnap délelőtti
ünnepi szentmisét tartottak a
római katolikus templomban,
kora délután koszorúzás volt

a Dalmata-kertben, majd 14.00
órától a színpadi programokkal
és más látványosságokkal folytatódott a program. A színpad
közelében felállított jurtában
megnyílt Nagy Ádám kerámia
kiállítása. Odler Tamás fagyökerekből, görbe ágakból készített díszeket, használati tárgyakat mutatott be.
A színpadi programok sorában fellépett Muzsla Néptáncegyüttes, az Esztam Zenekar kíséretében, a közönség
megcsodálhatta Fülöp Dominika has-, illetve Fülöp Adrián
breaktáncát is.
A Rozmaring Népdalkör
fellépése után Sisák Imre,

KÖZLEMÉNY
Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak!
Ha belekerült az adósságcsapdába, ha nem tudja fizetni hiteleit, ha
közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás indult Ön ellen,
ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent, ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval, ha jogi képviseletre van szüksége:
vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat az új kormányzati intéz-

Pásztó polgármestere köszöntötte a festői fekvésű városrész lakosságát. Beszédében megemlékezett a nagy egyházi ünnepről, első,
apostoli szent királyunk államalapító
munkájáról, életének
tragédiáiról és halálának évfordulójáról
is, ami éppen augusztus 15-e. Megemlítette Szent István felajánlását is,
ami szerint Szűz
Mária oltalmát kérte
országára: azt, hogy
hazánk egyáltalán
megmaradt, ennek
köszönhetjük.
Megemlékezett ezután a
Mátrakeresztes alapításáról is,
az ebben döntő érdemeket szerző ciszterci perjelről, Dalmata
Ferencről is. A jeles szerzetes
pásztói ténykedése alatt, 1740–
41-ben üveghutát alapított a
Mátra erre a célra alkalmas
részén, ennek közelében tele-

pültek le a mátrakeresztesiek
elődei is.
Beszéde után Bognár Barbara és a Triál Party Music
Band lépett fel, majd este Harsányi Gábor és Nyertes Zsuzsa
színművész szórakoztatta a közönséget. A búcsú szabadtéri
bállal zárult.
F. Z.

kedésekről, az eszközkezelőről és az adósság mérséklési lehetőségekről!
Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése; Pertársaság „a tiszta
lappal történő kezdés” érdekében!
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület Információk +36 70-253-2910;
valsagkezeles2008@gmail.com;
www.bankikarosultak.hu.
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MÚLTIDÉZŐ

Múltba néző
Ha Pásztó utcáin sétál az ember, a még megmaradt alacsony
ablakú házak előtt, valahol a Klapka-köz vagy a Gábor Áron út
környékén, felrémlenek benne
Csohány Kálmán grafikái és érezni
fogja, hogy a művész életének
egykori színhelyein jár.
Nem csalódom én sem, amikor
a város régi utcáin bolyongva keresem az igazi pásztói hangulatokat, ahol, mint a váratlan „Látogató”képzeletben belekukkanthatok az egykori lakók életének
belső rejtelmeibe, vagy enyhe világot adó mécses fényében hallgathatom messzi múltból jött történeteiket.
Séta közben felerősödik bennem az a csodálatos vonzó erő,
amely a bölcsőhelyhez köt: a szülői ház meghittsége, melege, az
udvar, a kert, a bútorok, a munkaeszközök, amelyek a gyorsuló
idő változásokat diktáló parancsára
immár javarészt lim-lommá, jobb
esetben múzeumi tárgyakká váltak.
És – nem utolsó sorban – az
emberek, a valamikori közösség,
amelyhez én is tartozónak vallom
magam, ami nélkül nehéz volna
velük sorsközösséget vállalni.
Nem tudok, de nem is akarok
elszakadni emlékeimtől, élményeimtől és elődeimtől. Az életkor
bölcsessége mutatkozik meg ebben, vagy a mostani szeretethiányos világ reménytelensége ki tudhatja? Talán az élettől való
megszelídülés, az az erő, ami újrarendezi az ember életében az
égiekhez fűződő, könnyen romló
földi viszonyokat.
Jó ilyenkor visszaszállni az
időben, gondolat-várakat építeni,
újraálmodni mindazt, ami már elmúlt. A tiszta szándék hevületével
bejárni a múlandóság útjait, nem
csupán a kíváncsiságot vonzza,
hanem mindent, ami az emlékezés
mögött bennem van és pillanatok
alatt magához szelídít.
Eltűnődöm az élet forgásán: a
test elporlad, a lélek mécsese kialszik, de a szellem világa tovább
él: a madarak dalában, a ringó
búzakalászokban, a Kövicses-patak csobogásában… Gondolataimban kedves, szépszavú öregek
hátsó udvarokba, keskeny közökbe
kényszerült csöndes élete, beszédükben elfészkelődő szavaik, szemük tisztasága és szomorúsága,

hajdani önmaguknak már csak törődött mása idézi meg a múltat,
az ízeket, a szokásokat, az alakokat, a „Pásztói emberek”-et.
Ideálok jelennek meg lelki szemeim előtt: dolgos, egyszerű emberek, akikben életük végéig ott
élt a hivatás, a mesterség, a föld
szeretete. Rég elsüllyedt korok
tettre kész hősei voltak ők, a hagyományos életértékek jegyében
cselekvő, erős akaratú tisztesség
esendő, de őszinte, becsületes
magyarjai.
Hiába a régmúlt halomba gyűjtött bizonyossága, csak befelé a
lélekre nézve kap kedélyem vigasztaló látványt. Körülöttem mindent megcsúfolt a rohanó idő, s
minél hosszabb utat akarok megtenni az emlékek erdejében, a valóság tudata annál nehezebb árnyékot vet bensőmre. Magyar tartalmaktól idegen, jellegtelen vonások, ízlések hódítanak, miközben észre sem vesszük miként
emésztenek lelket, szellemet és
kultúrát. Eltűntek a világból a
régi mítoszok; beépültek az üres
telkek; elmentek a jól ismert, kedves arcok.
Hol vannak már a téli esték
csendes meditációi, a meghitt beszélgetések, a tiszta emberi gondolatok, a folyton gyérülő emlékezet örök kötőanyagai? Hol van
a kifejezés eleganciájának mármár utolérhetetlen teljessége? A
vendégségek különös hangulata,
ahol ebéd után szivarjuk füstjébe
burkolózva okosan csevegő férfiak
bölcselkedtek a világ dolgairól?
Emlékezetemben megjelenik
a „ Rabló”étterem kockás terítős
asztalaival, ahol Kállai Berci prímás pontosan tudta, mit kell fülébe
húznia annak, aki mulatozni akar,
s mit, ha pihenni, elmélkedni támadt kedve.
És hol vannak a régi aratások:
a búzaföldön egymás mellett kaszával a kezükben felsorakozó
férfiak, akik az első kaszasuhintás
előtt mindannyian letérdeltek és
imádkoztak. Imádkoztak az áldott
földért, az életért, a mindennapi
kenyérért.
Lassan lépegetek az emlékezés
országútján. Simicska Márton szabómester mosolygós arcát látom,
kihez gyakorta betértünk apámmal
meghányni-vetni a világ dolgait,
s ha beszélgetés közben csend

fészkelődött közénk, hosszan hallgattuk a varrógép monoton kattogását, amellyel együtt dobolt
halkuló ritmust a múló idő.
Mesévé lényegült gyermekkoromban hányszor felkéredzkedtünk
a szomszéd Szabó Miska bácsi
anekdotába illő szamaras fogatára.
Végigkocogtunk a Vasút utcán, s
közben öntudatosodó hajlandósággal szívtuk magunkba az öreg
filozofikus gondolatait a szamarak
különleges lelki világáról. Akkor
talán el is hittük, hogy e derék
négylábúak emberi nyelven mondják az „iá”-t.
Mennyire hiányzik az utcákról
a mozgó újságárus, „Mindenki”
Kálmánkája, Pásztó örökös rikkancsa. Sok éve már, hogy minden
földi zengéstől megtisztult újságjaival az égieknek szerez örömet.
Hol van már a Sport utca melletti tó, a megunhatatlan vízi játékok öröme? A part közelében
sütött halak íze, a titokban elszívott cigaretták kesernyés füstje?
Még visszaköszönnek az érdes,
szikrázóan hideg napok, amikor
élesre köszörült korcsolyánkkal
versenyre keltünk volna akár a
széllel is. Mennyien hódoltak akkor e szép téli kikapcsolódásnak!
Köztük volt szeretett középiskolai
tanárunk, Szombathy Zoltán (Batyi bácsi) és hitvese is. Ki ne figyelt volna oda összehangolt, ritmikus mozgásukra, kecses tartásukra? Mi gyerekek (majomcsőszök, ahogyan ő nevezett bennünket) pedig csodálattal vizsgálgattuk a különös rajzolatú ábrákat, amelyek korcsolyájuk nyomán íródtak a tó borzas, enyhén
behavazott jegére.
A futballpálya közelében nőttem fel, s emlékezetemben nagyon
sok felejthetetlen játékos maradt.
Nem tudok úgy elmenni a pálya
mellett, hogy ne jutnának eszembe
Szklenár István góljai. Szegény
Pista…! Réges-rég nincs közöttünk, de érzem, hogy ott fenn az
égi futballpályán is ő a gólkirály.
Az egykori polgári iskola és a
gimnázium mellett visz el az utam.
Az itt töltött évek emléke, mint a
víztükör megremeg és képmása
lassan elenyészik az időben, de a
sugárzó egyéniségű tanítók, tanárok példát mutató, osztályt-iskolát magával ragadó szellemisége
tovább él a hálás tanítványok szívében.
Néhai gimnáziumi osztályfőnököm, Korpás József emléke jelenik meg előttem, ahogy bejött
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a terembe, és végighordozta tekintetét a vigyázzállásba merevedett osztályon- elegánsan, rendkívül gondozottan, mintha örökké
skatulyából húzták volna ki. Neki
is lehettek emberi gyengeségei,
de mi akkor csak egy kifogástalan
modorú, nagy tudású egyéniség
jelenlétét éreztük. Jellegzetes gesztusaival, hanghordozásával kísért
történelem óráin a tények megismertetésén túl nevelt és példát
adott nemcsak tudásból, hanem
emberségből, következetességből
is. Kedves Tanúr Úr! Ön legyen
soha el nem múló legenda,mi pedig, a régi tanítványok olvasói
maradunk mindörökre.
Valahol a Hunyadi utcában állt
Sótér néni szatócsboltja, ahol egyegy rossz felelet után finom cukorkával ízesítettük meg kesernyés
szájízünket. Az édesség mellé persze kijárt a feddő, zsörtölődő hang
is – „kis csibészek vagytok mindannyian” – de nem bántuk, mert
tudtuk, hogy Sótér néni egy-két
szem cukorral mindig megtoldja
néhány fillérért vett porciónkat.
A mai korban szép lassan
feledésbe merülnek a régi ízek,
italok is. Manapság McDonald’s
éttermek olcsó reklámjai hívogatnak, s az étel mellé vendégcsalogató ajándék is jár. Zónapörkölt
helyett sajtburgerek, Mcchickenek
, gyrosok műanyagba csomagolt
adagjaival laktat a modern gasztronómia. A tüzes borokat, a zamatos körtepálinkát felváltotta a
tartósítókkal, aromákkal kevert
italok, baccardy-k, mojito-k divatja. Hiába, nagyot változott a
világ!
Lassan az esti séta végére érek.
Jó volt álmodozni, visszarévedni,
eltűnt idők nyomában járni, bolyongni régi utcák elsóhajtott tegnapjaiban. Megérezni: minden,
ami a múltból jön, annak üzenete
van, üzenete, mint a hervadó temetőknek, melyek nemcsak holtakat, hanem titkokat is rejtettek
keresztjeik tövében; a mindennapok titkait, amit úgy is hiába keresünk, mert az elmúlás, az enyészet rontó penésze már régen elborította.
Elszállt, tovasuhant a hangulat.
Maradt a város lüktető vegetációja,
egy másfajta lényeg hol nagyhangú, hol szenvtelen színjátéka.
Mi van még előttünk?
Adorján László
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„Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti
szolidaritás európai éve 2012”
Országos Könyvtári Napok
programjai a Teleki László Városi Könyvtárban:
Okóber 2-a, kedd 17.00 óra:
Bölcs időskor – időskori bölcsességek – „élő emlékezet”
régi korok emlékeiről beszélgetés, interjú készítés pásztói
emberekkel a könyvtár helyismereti részlegében. A klubfoglalkozást vezeti: Gerhát Gyuláné
nyugdíjas könyvtáros.
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Október 4-e, csütörtök,
17.00 óra: társas időskor –
„Lelki társaink – A hit ereje”
vendégün Szőke Gábor (Gábor
atya) plébános, a Semmelweis
egyetem óraadó tanára.
Október 7-e, vasárnap, 9.00től 12.00 óráig: könyves vasárnap. „Láncjáték” a családok
és egyéni látogatók részére. A
könyvtár minden szintjén olvasásnépszerűsítő játékokkal

várjuk az érdeklődőket
12.30 órától: zenés „napzárta”, eredményhirdetés, jutalmazás Gitárszóló: Brazda
PéterKönyvtárunkban ezen a héten ingyenesen lehet beiratkozni és a késedelmes könyveket is térítésmentesen veszszük vissza.
Teleki László Városi
Könyvtár

Pontosítás
A Pásztói Hírlap 2012.
június-júliusi számának
4. oldalán „Elismerést
kapott a művelődési
központ” című cikk
pontosításra szorul: az
elismerést ugyanis a
Teleki László Városi
Könyvtár és Művelődési
Központ kollektívája
kapta.

Újabb sikeres Európai Uniós program a Mikszáthban
A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium folyamatosan
sikeres pályázati tevékenységének
eredménye az az iskolai és kollégiumi projekt, amely segíti a felkészülést a referenciaintézményi
feladatokra, mivel előminősített
intézményként erre jogosultságot
nyertünk.
A TÁMOP 3.1.7 pályázata, a
Referenciaintézmények országos
hálózatának kialakítása és felkészítése területen nyertünk el két
projektmegvalósítást, a középiskolában és a kollégiumban egyaránt.
Mindkét projektet az Európai
Szociális Alapból és a Társadalmi
Megújulás Operatív Program előirányzatából, vissza nem térítendő
támogatás formájában valósul
meg.
A középiskolai projekt költségvetése: 3 millió 999 ezer 816
forint; a kollégiumi projekt költségvetése: 2 millió 999 ezer 952
forint. Mindkettő 100 százalékos
támogatással valósul meg.
A projekt keretében a referenciaintézményi előminősítés után,
az intézményi Fejlesztési Tervben
(IFT) megfogalmazott tevékenységek megvalósítása történik. Az
intézmény vezetése, pedagógusai

a sikeres referenciaintézményi
működés biztosításához szükséges
továbbképzéseken vesznek részt.
Így a kötelező képzések keretében
felkészültünk a referenciai-intézményi működéshez szükséges
szervezeti és oktatás-szervezési
feltételrendszer kialakítására, a
mentorálás mesterségére, a horizontális tanulásra, a hálózati
együttműködésre, a célirányos
kommunikációra, a vezetői munka
hatékonyságának növelésére, a
felsőoktatási gyakorlóhely funkcióvállalására és a gyakorlatvezető
mentortanárságra. E továbbképzéseken húsz kolléga vett részt.
A választható képzés
keretében 15
pedagógus ismerkedett a
konfliktuskezelés, a tanári

kommunikáció és az önismeret
hatékony módszereivel.
A továbbképzések szervezését
a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézettel együttműködve bonyolítottuk. A megszerzett ismereteket
a felkészített pedagógusok, a projektmenedzsment és a szaktanácsadók segítségével adaptáljuk az
intézmény életében, szervezetfejlesztéssel, a belső felkészítő foglalkozásokon és műhelymunkákon.
A projektek megvalósítását
Herczegné Varga
Ilona igazgató
koordinálja, a
szakmai tanácsadó Somogyiné
Quallich Lenke
szakértő és Zsigáné Maczák
Szilvia mérlegképes könyvelő
a pénzügyi vezetője. A program
ez év május 1-

től december 31-ig tart, majd folytatódik a belső képzésekkel, fejlesztésekkel.
Reményeink szerint sikerül felkészülnünk arra a feladatra, mely
lehetővé teszi, hogy az intézményi
„Jó gyakorlatainkat” átadjuk más
iskoláknak, kollégiumoknak, hogy
a pedagógusképzés bázisintézménye lehessünk és mentorálhassuk
leendő fiatal kollégáinkat.
Herczegné Varga Ilona
igazgató
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Sportnap
Mátrakeresztesen
Mátrakeresztesen korábban a
fiatalon elhunyt Nagy András
sportegyesületi elnök és Gubola
Károly fociedző emlékére évenként rendeztek labdarúgó emléktornát. Később fél évtizedre elmaradt a rendezvény a félezernél
is több lakost számláló Mátrakeresztesen. Idén viszont fordult a
kocka: a szervezés nem volt akadálymentes, de a főszervező Holtner Róbert és segítői nem adták
fel, így a Békástói sportpályán
augusztusban remek sportnapot
bonyolítottak le.
Már reggel 9-től jelentkezhettek
azok, akik a Mátrakeresztesen élő
erdész tájékozódási futó Európabajnok és magyar bajnoki érmes
Erdélyi Gyula jóvoltából megismerkedhettek e sportággal. A labdarúgó játékteret még a délelőtt
folyamán több részre osztották,
így kaptak helyet az egyik sarokban az íjászok, a röplabdások, illetve az erőfitogtatók. A játéktéren
kívül a hazai főzőmesterek jóvoltából egy nagy üstben már kora
reggeltől készült az ízletes gulyásleves, amelyből minden részvevőt, látogatót megvendégeltek
a szervezők.
Kora délután a Pásztóról érkező

tűzoltókocsit nézhették meg az
érdeklődők, majd a játéktéren az
erőemelők kanna cipelésben és
traktorgumi görgetésben bizonyíthattak. Ezt követően került sor a
helyi fiatalok és a nem túl fiatal
labdarúgók Balogh János által dirigált összecsapására. A rendes
játékidőben nem bírt egymással
a két gárda – nyolc-nyolc volt az
eredmény – végül a hosszabbításban az „öregek” 10-8-ra nyertek.
A sportnap versenyeinek eredményei:
Tájékozódási futás: Gyermek
lányok első lett Erdélyi Petra, második Bognár Cintia, harmadik
Maróti Fanni. Fiúk: Király Bálint
nyert, második lett Gubola Ádám,
harmadik Nagy Dominik. A felnőttek között Batta László diadalmaskodott.
A csapatversenyben a Holtner
Zsolt-Bacsa János állhatott a dobogó legfelsőbb fokára.
Az íjászversenyen Fuksz Péter
győzött, csigás íjjal Búza Csaba
vitte el a pálmát. Erőemelésben
Sándor Attila bizonyult a legjobbnak,120 kilóval.
Cz. Zentai József
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ATHÉNÉS HÍREK
Pásztón, az idősek átmeneti otthonában képzőművészeink alkotásaival ismét megnyitja kapuit a Zsigmond Király Galéria. Ünnepélyes
megnyitó: 2012. október 13. szombat, 14.00 óra.
Megjelent „Athéné Almanach 2012” című kiadványunk. 2000 forintért (Athénéseknek 1000 Ft-ért) megvásárolható. Érdeklődni lehet:
paszti.szabo@gmail.com.
Csapó Lajos válogatott verseiből „Szemen szedett” címmel jelent
meg egy kiadvány, amely a szerzőnél 1500 Ft-ért megvásárolható.
Szeptembertől folytatódik nyílt alkotói találkozóink havi rendszerességgel megtartandó sorozata. Helyszín: idősek átmeneti otthona,
Pásztó, Sport utca. (A kórház mögött.) Időpontok (havonta minden
második szombat du. 14.00-tól): október 13. szombat, 14.00 óra; november 10. szombat, 14.00 óra; december 08. szombat 14.00 óra.
Felhívásainkra, rendezvényeinkre és programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Érdeklődni lehet: athene.paszto@gmail.com Részletek és egyéb információk: www.athenefala.hu

Dióhéj Kiadói Kft.
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Könyveink – a természetről, a történelemről, rint d
ed
közöttük pásztói témával is – megrendelhetők!
iká
lva
Pásztón ingyenes házhozszállítás!
is!
Hat kötet megrendelése esetén az ár: 6800 forint!
Megrendelés: A.-Faragó Zoltán, dhkm@dhkm.hu;
telefon: 06-30-211-3138; Részletes könyvismertetők: www.dhkm.hu.
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Elsősnek lenni jó!
Annak rendje s módja szerint
eljött a szeptember, s vele együtt
az elmaradhatatlan iskolakezdés.
Mi elsős tanító nénik nagy igyekezettel készültünk a gyerekek
fogadására. Az előkészületekben
segítségünkre voltak „régi” tanítványaink, s az intézmény technikai
alkalmazottjai is.
A tanévnyitó ünnepélyen számtalan kisdiák bizonyította rátermettségét versmondással, körjátékkal, az ünnepélyen való iskolás
viselkedéssel. Persze ott még segített ebben a szülők és az óvó
nénik jelenléte, ismerős tekintete,
biztatása.
Az első néhány tanóra ismerkedéssel, bemutatkozással, az iskola épületének bejárásával telt,
megismertettük a nebulókat a gárdonyis szokásokkal. A gyerekek
számára első iskolai ebéd elfogyasztása után néhány aggódó
szülő már várt ránk az iskolában.
Látszott rajtuk a megkönnyebbülés: gyermekeik vidáman újságolták friss élményeiket, s azzal
„fenyegették” a tanítókat, hogy
másnap is jönnek iskolába.

Elfáradtak – elfáradtunk. Már
az első héten rengeteg új információt
gyűjtöttünk egymásról, lassan kialakult az ülésrend, megtanultuk a
házirend szabályait és megpróbáltuk
azokat betartani, betartatni. A magánhangzós hívóképek ismeretéből
önkéntes alapon szóbeli feleltre is
sor került, így az első piros csillagok
bekerültek a tájékoztató füzetbe és
a naplóba is. Remek csapatépítő
programnak bizonyult a hagyományos őszi túra: a mátraszentimrei
tájház, az erdőjárás nyomkereséssel
és jelvadászattal, a termések gyűjtése, az egymásra figyelés, a közös
játék, a buszozás mind-mind az
osztályközösségek megerősödését
eredményezte.
Így megy ez napról-napra, hétről-hétre, hónapról-hónapra, amíg
egy tartalmas és rengeteg változást
ígérő iskolai év után elérkezünk
a tanév végéhez.
Bízom abban, hogy akkor
(visszagondolva a 2012-13-as tanévre) sem változik a véleményünk:
Elsősnek lenni jó!
Gömbiczné Kanyó Beatrix
tanító

Új állami kamattámogatásos
lakáshitel az OTP Banknál
A hazai bankok közül először – augusztus 6-án – az OTP Bank
kínálatában jelentek meg az új kamattámogatott lakáshitelek. A
legnagyobb hazai pénzintézet – amely februárban elsőként tette
elérhetővé az új „szocpolt” is – immár az államilag támogatott lakásépítési, vásárlási és korszerűsítési célra igényelhető finanszírozási
termékek teljes körét kínálja ügyfeleinek. Ezek segítségével
nemcsak a klasszikus lakáscélok megvalósítása válik könnyebbé,
hanem számos nehéz helyzetbe került deviza hiteles is megoldást
találhat a problémájára.
Az OTP Bank számára mindig számától, az ingatlan hasznos
is kiemelkedően fontos volt az ott- alapterületétől (60-160 nm lehet)
honteremtés, ezért már 2012. február és az ingatlan energetikai minő18-tól elérhetővé tette a fiataloknak sítési osztályba sorolásától.
szóló lakásépítési támogatást. A
Miután a konstrukció összeszocpol igénylések száma azóta is vonható egyéb banki termékekkel
folyamatosan emelkedik, hiszen és akciókkal is, így még kedvezőbb
egyre több ügyfél ismeri fel ennek szerződési feltételeket lehet elérni.
a vissza nem térítendő állami táAz augusztus 6-tól igénylehető
mogatásnak az előnyeit.
új támogatási forma is lökést adhat
A lakásépítési támogatás (szoc- a hosszú ideje pangó lakáspiacnak.
pol) célja az energiatakarékos, A korábbi kamattámogatott konstmegfelelő komfortérzetet biztosító rukcióval szemben az új, otthontelakások építésének, valamint a remtési támogatott hitel már használt
gyermekvállalás és a munkavál- lakás vásárlására is igénybe vehető.
lalás ösztönzése. A támogatás mér- Az ingatlan és hitelpiac élénkülését
téke 800.000 Ft-tól 3.250 000 Ft- segítheti az is, hogy a konstrukció
ig terjedhet. Az összeg függ az az első öt évben 10% alatti kamateltartott-, illetve vállalt gyermekek szinteket biztosíthat az ügyfelek

számára, így vélhetően a korábbi
időszakban tapasztaltnál többen
mernek majd ismét hitelt vállalni
lakáscéljuk megvalósításához.
Új lakás vásárlására vagy építésére legfeljebb 10 millió forint
összegű támogatott lakáskölcsön
igényelhető abban az esetben, ha
az ingatlan (telekár nélküli) értéke
nem haladja meg a 30 millió forintot. Lakáskorszerűsítésre és
használt lakás vásárlására 6 millió
forintban állapította meg a törvényalkotó a felvehető legmagasabb kölcsönösszeget, amely legfeljebb 15 millió forintos vételár,
illetve bekerülési költség esetén
vehető igénybe. Az új támogatott
hitel a futamidő első 5 évében a
piaci feltételű hiteleknél lényegesen alacsonyabb kamatszintet
biztosít. A kamattámogatás nagysága hitelcélonként eltérő és 5
éves időtartama alatt csökkenő
mértékű. Új lakás építése vagy
vásárlása esetén az eltartott gyermekek számától függően is változik. A kamattámogatás időszaka
alatt az ügyfeleknek (egy átlagos
5 millió forint összegű, 20 éves

futamidejű hitel esetén) nagyságrendileg fél millió forinttal kevesebbet kell fizetniük egy piaci kamatozású konstrukcióhoz képest.
Az állami kamattámogatás és
a vissza nem térítendő lakásépítési
támogatás, vagyis a szocpol együttesen is igénybe vehető az OTP
Banknál. Mint ismeretes, a gyermekvállalásra is ösztönző szocpol
új lakás építéséhez vagy vásárlásához biztosít 800.000 forinttól
3.250.000 forintig terjedő, vissza
nem térítendő támogatást.
Az otthonteremtési kamattámogatás a fizetési nehézségekkel
szembesülő devizahiteleseknek is
segítséget nyújthat. Ez a konstrukció ugyanis késedelmes jelzáloghitellel, vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan megvásárlására is igénybe vehető, lakóingatlan fedezetű késedelmes
deviza jelzáloghitel kiváltására,
vagy abban az esetben, ha a deviza
kölcsönét késedelmesen fizető
adós lakását kisebbre kívánja cserélni.
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Legközelebb
a gyógyítás helyszínéhez!

A pásztói

Margit Gyógyszertár
a kórház épületében áll
vásárlói rendelkezésére!
Juvita
termékcsalád 20% árengedménnyel kapható

Elmex

szájvíz erózió ellen 400 ml 800 Ft/doboz (2 Ft/ml)

Omega Defend
magas hatóanyagú halolaj kapszula 1740 Ft/doboz (29 Ft/kapszula)

D’Olivia
natúr kozmetikai termékcsalád 30% árengedménnyel kapható

Nyitva:
Hétfő:
8-16 óráig
Kedd:
8-18 óráig
Szerda:
8-18 óráig
Csütörtök:
8-18 óráig
Péntek:
8-14 óráig
Cím:
Pásztó, Semmelweis u. 15-17.
Telefon: 06-32 561-036

Akcióink a készlet erejéig tartanak!

AKCIÓS SZÉN!
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
értesíti a lakosságot, hogy újraindítjuk olcsó szén akciónkat.

A szén ára 995,-Ft/mázsa.
Előjegyzést a Boltív Tüzép Kft. tud felvenni.
Érdeklődni a
06/32-460-539 vagy a 06-30-543-5343-telefonszámon lehet.

FELHÍVÁS!
Értesítem a pásztói lakosságot, hogy 2012. szeptember 29-én szombaton
8 órától 14 óráig lomtalanítást és "E" hulladékgyűjtést tartunk
a városban gyűjtőszigetes technológiával.
Minden a háztartásokban feleslegessé vált lomot most érdemes leadni.
Amit nem tudunk elfogadni: lakossági kommunális hulladék, akkumulátor,
autógumi, fáradt olaj.
A lomtalanítás helyszínei az alábbi gyűjtőszigetek:
Pásztó: vámudvar, strand parkoló, Cserhát-lakótelep, a „Flamingó” előtti tér;
Hasznos: Vár úti játszótér;
Mátrakeresztes: templommal szemközti parkoló.
„E” hulladékot csak az OTP melletti parkolóban tudunk elfogadni!
Kérem vegyék igénybe ingyenes szolgáltatásunkat!
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. nevében:
Robotka Róbert
ügyvezető igazgató

Pásztó, Csillag tér 21.
TTel.:
el.: (32)
(32) 4
460-208
60-208

