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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

Ébredj, ember, mély álmodból,
Megszabadulsz rabságodból.
Közelít már üdvösséged,
Eltörlik már minden vétked.

Elküldé az Úr angyalát,
Hogy köszöntse Szűz Máriát,
Kinek tiszta, szűz méhébe
Alászállt az örök Ige.
Tisztelt Hasznosi, Mátrakeresztesi, Pásztói Embertársaim!
Közeleg karácsony szent ünnepe, hamarosan meggyújtjuk az
ádventi koszorú harmadik gyertyáját.
Bizonyára sokan tudják az „ádvent” szónak a jelentését, de azért
nem árt, ha megismételjük, hogy
ez a szó a latin adventus, tehát az
eljövetel szóból ered.
Köszöntőm első néhány bevezető sora nem egy vers részlete,
hanem a Zsasskovszky féle „Énektár” 1874-ből származó éneke,
amelyet a rorátékon, a hajnali miséken szoktak énekelni a keresztény emberek.
Azok a hívek, akik szélben,
fagyban vagy éppen hóban reggelente hat órakor megérkeznek
a Szent Lőrinc Plébánia Templomba szentmisére. Sokszor elgondolkodom rajta, milyen jó is
lenne, ha az emberek tömegeit
láthatnám ilyenkor is, milyen csodálatos érzés tölthetne el mindannyiunkat a közös várakozás idején az Úristen színe előtt.
Kire is várakozunk, kinek az
eljövetelére készülünk ádventben?
Ez a legegyszerűbb és mégis a
legfontosabb kérdés karácsony
előtt. Az emberiséget bűneitől
megváltó Jézus Krisztus születése,
a keresztény ember karácsony várásának az üzenete. Ez a több
mint kétezer éves misztérium az,
amit Mi keresztények átélünk karácsonykor.
Milyen jó is lenne, ha az emberek
mindannyian ezt az egy szempontot
tartanák csak fontosnak.

Sokakban persze azonnal megfogalmazódhat a gondolat, hogyan
készülődhetnének gondtalanul,
örömmel az ünnepre a mindennapok megannyi súlyos problémája közepette.
Igen, a mai gazdasági helyzetben sok családnak nagyon nehéz
a helyzete. Dr. Beer Miklós Püspök
Atya pontosan ezért hirdette meg
az elmúlt évben a „Karolj fel egy
családot” mozgalmat. Ez a gondolat ma is nagyon időszerű.
Saját családi körünkben, de ismerőseink között is lehetnek lelki
és anyagi gondokkal küzdő emberek.
Így ádventben az előkészület
idején mi is lehetünk „irgalmas
szamaritánusok”, lehet, hogy néha
csak egy-egy jó szó is sokat segíthet másokon.
Mondhatjuk persze azt, hogy
nekünk is kevés jut az anyagi javakból és az állandó rohanásban
nem érünk rá mások gondján rágódni. A katolikus egyház egy
közelmúltbeli egyszerű, de nagyon
igaz üzenetet fogalmazott meg,
„jót tenni jó” címmel. Igen barátaim, jót tenni jó, jobb adni, mint
kapni, ez egy örök igazság.
Álljunk meg hát egy kicsit,
gondoljuk át, hogy ismerőseink

körében vannak-e olyan idős vagy
beteg emberek, akikre senki nem
nyitja rá az ajtót, senki nem visz
nekik ajándékot, de még egy jó
szót sem mond nekik karácsony
előtt.
Emlékezzünk a Máté Evangéliumában olvasható „Nyolc Boldogság” egyikére, amely így hangzik: „Boldogok az irgalmasok,
mert ők majd irgalomra találnak.”
Forduljunk hát irgalmas lélekkel
rászoruló embertársaink felé,
nyújtsuk ki kezünket feléjük, mert
ezáltal a Jó Isten kinyújtott karja
leszünk.
Ha képesek vagyunk másokkal
megosztani azokat a javakat – ha
még oly kevesek is -, amelynek
mi a birtokában vagyunk, higgyük
el, a mi szívünkben is karácsony
lesz, mert megszületik bennünk
a kis Jézus!
Az ilyenkor szokásos sürgés,
forgás közepette is jusson eszünkbe – bár fontos az, hogy kitakarítsuk a lakásunkat, előkészítsük
az ünnepi ételeket, megvegyük
szeretteinknek az ajándékokat -,
de nem ez az ádventi előkészület
igazi üzenete.
Assisi Szent Ferenc három dolgot tartott többek között mindenek
előtt fontosnak: a helyes hitet, a

biztos reményt és a tökéletes szeretetet.
Legyen számunkra is a legfontosabb ádventben a hit, a remény
és a szeretet, amely elvezethet
minket a lelki megtisztuláshoz.
S ha így készülünk karácsonyra,
a mindennapok gondjaival is könynyebben boldogulunk.
Gyújtsuk hát meg örvendezés
vasárnapján az ádventi koszorú
harmadik gyertyáját, örüljünk,
mert hamarosan megszületik a világ ura, az emberiséget megváltó
Jézus Krisztus, a tökéletes szeretet
Istene.
Mi pedig olvassuk, hirdessük
és éljük meg Wass Albert Karácsonyi versek című művének következő sorait:
Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!
Így kívánok Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
nevében városunk minden lakójának Áldott Szent Karácsonyt és
sok kegyelmet.
Sisák Imre
polgármester
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Hittanosok ajándéka

Előző év karácsonyán, még a szenteste előtt a pásztói hittanosok kis színdarabbal kedveskedtek a
Szent Lőrinc Plébániatemplomba ellátogató szüleiknek, rokonaiknak, más érdeklődőknek. FOTÓ: Faragó Z.

Lakástakarékkal álmai otthona
könnyebben elérhetô!
Kezdjen el idôben tervezni!

az OTP Lakástakarék Zrt.
támogatásával!
November 16-18.,
Budapest Sportaréna

Díjmentes
számlanyitás

Korszerûsítené, felújítaná otthonát vagy új lakásba
költözne? Megalapozhatja késôbbi lakáscéljait
állami támogatással!
Díjmentes számlanyitási akció: 2012. szeptember 3-tól visszavonásig, legkésôbb 2012. december 31-ig.

Köszönjük, hogy

Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek. A díjmentes számlanyitás feltétele 48 hónapos hûségidô vállalása. A tájékoztatás nem
teljes körû, további részletes információkért kérjük tájékozódjon az OTP Bank ﬁókjaiban, illetve a www.otplakastakarek.hu oldalon közzétett
Általános Szerzôdési Feltételekbôl és Hirdetményekbôl. Az OTP Lakástakarék Zrt. megbízásából az OTP Bank Nyrt. jár el.
Részletes feltételek: www.otpbank.hu • www.otplakastakarek.hu • 06 1 3666 888 www.otpbank.hu/ongondoskodas

2012-ben is

www.otplakastakarek.hu • 06 1 3666 888

bennünket

otp lakástakarék

választottak!

Cik k e ink e gy ré s zé t m e gta lá ljá k
a w w w.dhk m .hu honla pon is !

KÖZÉLET

3

Megmaradó munkahelyek, olcsóbb víz, záportározó
Közös sajtótájékoztatót tartott nem sokkal az ünnepek
előtt Ritter Géza, az Észak-Magyarországi Regionális Vízmű
(ÉRV) Zrt. vezérigazgatója, Sisák Imre, Pásztó polgármestere
és Horváth Imre, a Dél-Nógrádi Vízmű (DNV) Kft. ügyvezető
igazgatója. A helyi víziközmű cég dolgozói megnyugodhattak
a bejelentés után: mind a 65 munkahely megmarad a
törvényi szabályozás miatt bekövetkező változások után is.
A lakosság számár további jó hír, hogy január 1-től a víz
fogyasztásarányos köbméterenkénti ára nettó 437-ről nettó
397 forintra csökken.
Sisák Imre a tulajdonos ön- elmúlt időszakban 38 százalékkal
kormányzatokat érintő változá- bővült az ÉRV Zrt.-nél a szolsokkal kezdte tájékoztatóját. El- gáltatások köre, ehhez pedig
mondta, hogy a törvényi szabá- rendszereket, struktúrákat kell
lyozás változásai miatt január átalakítani.
– A Dél-Nógrádi Vízmű Kft.1-je után csak azok a cégek maradhattak önállóak, amelyek leg- vel a tárgyalások során sikerült
alább 50 ezer fogyasztó egyen- tető alá hozni az alvállalkozói
értékkel rendelkeznek; Dél-Nóg- szerződést, a kölcsönös előnyörád 23 érintett településén ennek ket figyelembe véve – mondta
alig több mint a fele volt meg. Ritter Géza. – Az üzemeltetési
Az országban ez a változás csak- feladatokat a jövőben az ÉRV
Zrt. egységes arculati rendszenem 450 szolgáltatót érintett.
– A tárgyalásokat időben meg- rébe illesztve látja el a cég. Azt
kezdtük, az ÉRV Zrt. szakem- is elé kell mondanom, hogy egy
bereivel hónapokon keresztül remekül kézben tartott üzemelegyeztettünk – mondta Sisák tetési területet veszünk át!
Horváth Imre, a DNV Kft.
Imre. – A cégben tulajdonos önkormányzatok vagyona a 2011. ügyvezetője elmondta, hogy a
évi CCIX törvény értelmében a cég működési területén a foDél-Nógrádi Vízmű kft. köny- gyasztói egyenérték alig haladja
veiben nyilvántartottak szerint meg a 25 ezret, a gazdaság hely2012 december 31-el – térítés zete miatt pedig kevés a nagy
és áfa-mentesen – átháramlik fogyasztó. Alvállalkozóként is
(Visszaszáll. A SZERK.) az ön- ugyanazt a tevékenységet fogják
végezni, mint korábban, az ÉRV
kormányzatokra!
A jövőben a cég az ÉRV Zrt. Zrt.-vel pedig régi szakmai kapalvállalkozójaként folytatja mun- csolatban állnak. A megkötött
káját, a szerződést határozatlan alvállalkozói szerződés mindenki
időre kötötték meg. Az ÉRV érdekeit jól szolgálja, így a felZrt. vezetésével való, a kölcsönös újítási, rekonstrukciós munkák
érdekeket szolgáló egyezteté- is folytatódnak, az ezek finanseknek köszönhetően valameny- szírozásához szükséges forrányi munkahely megmarad a cég- sokat az ÉRV Zrt. biztosítja,
nél, tulajdonképpen csak a neve mert ezt kívánják a közös érdeváltozik. Köszönet ezért min- kek is.
denkinek, aki tett valamit ezért
Újságírói kérdésre Ritter Géza
az eredményért!
kifejtette, hogy a 2012. évi nagy
Ezután Ritter Géza vezérigaz- aszály miatt az ellátás egyetlen
gató úr adott tájékoztatást a vál- percre sem került veszélybe.
tozásokról. Elmondta, hogy az Ugyanakkor meg kellene tartani

az alkalmas időszakokban rendelkezésre álló vizeket, hogy az
időjárásban bekövetkező, kiszámíthatatlan változások ellenére
is kiegyenlített legyen a helyzet.
Ez ügyben Szlovákiában is folytattak tárgyalásokat víz vásárlása
céljából, annak ellenére, hogy
hálátlan feladat külföldről venni
a vizet. A fejlesztésekhez azonban erre is szükség lehet.
Sisák Imre ezután a rendkívüli
időjárási körülmények miatt kialakult vészhelyzetekről adott
tájékoztatást. Elmondta, hogy a
2005 áprilisában, valamint 2010
májusában és júniusában is volt
ilyen Mátrakeresztesen, illetve
Hasznoson. Azért, hogy ez ne
ismétlődhessen meg, az ÉRV
Zrt. 500 millió forintos beruházásokat végzett el a hasznosi
tározón, például 495 ezer köbméter, helyben kitermelt agyaggal erősítették meg a gátat. Vészárapasztót építettek ki, ami
másodpercenként 20 köbméter
víz leengedését teszi lehetővé –
mindkét vészhelyzetben az volt
a gond, hogy miközben 37 köbméter vizet lehetett leengedni a
tározóból, abba 45 érkezett másodpercenként.
– Végleges megoldást csak
egy záportározó megépítése hozna – mondta Sisák Imre – erre
Mátrakeresztesen, a Békás-tónál
lenne hely. Illés Zoltán államtitkár úr 2011. április 7-i látogatás
tett ígéretet arra, hogy keresni
fogja a megoldást az egymilliárd
forintos beruházás megvalósítására. A vízügyi és a vidékfejlesztési szaktárca között megoszlottak a feladatok, de reméljük, hogy a 2014-től kezdődő
uniós költségvetés lehetővé teszi
ezt a beruházást! Ehhez kezdeményeztem az engedélyezési

tervek elkészítését is.
A hasznosi tározó eliszapolódása miatt több százezer köbméternyi hordalékot kellene kiemelni a mederből, ami beépíthető lenne az új gátba, illetve
kiváló minőségű agyag is rendelkezésre áll a közelben. Az
egymillió köbméter víz befogadására alkalmas tározót csak
nagyobb esőzések vagy gyors
hóolvadás esetén töltenék fel,
egyébként szárazon állna.
– Természetvédelmi területen
épülne a záportározó, de az emberek élet- és vagyonbiztonsága
még ennél is előbbre való! –
mondta.
Ritter Géza hozzátette: az
ÉRV Zrt. egyet ért a tározó megvalósításával, hiszen újra csapadékosabbra fordulhat az időjárás, a beruházásról persze idejében el kell kezdeni a közös
gondolkodást. Elmondta továbbá, hogy a mederkotrás nem
egyszerű munka, de a cégnek
már van tapasztalata ezen a
téren. A mezőgazdaság számára
öntözővíz tárolására kormányzati
szándék is megnyilvánult az
utóbbi időben.
A sajtótájékoztató után Sisák
Imre, Ritter Géza és Horváth
Imre is köszöntötte a DNV öszszegyűlt dolgozóit, illetve röviden beszámoltak az alvállalkozói
szerződés megkötésével kialakult
helyzetről – ami a lényeg, hogy
a munka területén nem változik
semmi.
Az ivóvízdíj viszont 40 forinttal olcsóbb lesz január 1-től:
az eddigi nettó 437 helyett 397
forintot fizet érte a lakosság.
Faragó Z.
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Félmilliárdot meghaladó
pályázati siker, egyházi iskola
Pásztó város legutóbbi képviselő-testületi ülése polgármesteri,
illetve alpolgármesteri beszámolóval kezdődött. Sisák Imre az
elmúlt egy hónap munkájának részeként említette az Észak-Magyarországi Regionális Vízmű Zrt.-vel folytatott tárgyalásokat
(Erről szóló cikkünk a Pásztói Hírlap 3. oldalán), a Margit Kórház
fejlesztésére irányuló törekvéseket és a Habsburg Ottó tiszteletére
nyitott salgótarjáni kiállítást, amin előadást tartott. A tárlatot
majd Pásztón is láthatják az érdeklődők.
Pásztó város legutóbbi képviselő-testületi ülése polgármesteri, illetve alpolgármesteri beszámolóval
kezdődött. Sisák Imre az elmúlt
egy hónap munkájának részeként
említette az Észak-Magyarországi
Regionális Vízmű Zrt.-vel folytatott
tárgyalásokat (Erről szóló cikkünk
a Pásztói Hírlap 3. oldalán), a Margit Kórház fejlesztésére irányuló
törekvéseket és a Habsburg Ottó
tiszteletére nyitott salgótarjáni kiállítást, amin előadást tartott. A
tárlatot majd Pásztón is láthatják
az érdeklődők.
Volek György alpolgármester ezután egy sikeres és nagy volumenű
pályázatról számolt be, aminek
megvalósításán már évek óta dolgozik az önkormányzat: már a Magyar Közlönyben is megjelent,
hogy jóváhagyták a Kelet-Nógrád
Hulladék Rekultivációs Programot,
összességében csaknem hárommilliárd forintos támogatással. Ezzel
a hulladéklerakó telepek rendbetétele megkezdődhet a térségben.
Pásztón 519 milliós támogatás mellett indulhat a tari közigazgatási
területen lévő hulladéklerakó rekultivációja.
Sisák Imre elismeréssel szólt a
pályázati sikerről, hiszen az ez évi,
a Kövicses-patakon végrehajtott
mederrendezés mellett ez a 2010ben megválasztott testület egyik
nagy sikere, nem kis teljesítmény
volt a pénz megszerzése. A tájékoztatókat a képviselők egyhangúlag elfogadták.
Ezután az avar és a kerti hulladék
égetésének szabályozásáról szóló
előterjesztés hallhatták a képviselők.
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
hozzászólásában kifejtette, hogy
ez régi kérdés és fontosnak tartaná,
hogy minden érintett a legalaposabban megismertje a szabályozás
lehetőségeit, ezért a rendelet megalkotását széles társadalmi egyeztetésnek kell megelőznie. Gond,
hogy a tilalom ellenére is előfordul:
füst önti el a várost, olyan idősza-

kokban, amikor nem is lenne ildomos.
Gajdics Gábor képviselő elmondta: álláspontja szerint a hét
végi égetés jelent gondot – tavaszi
vagy őszi időszak kijelölését javasolta. A képviselő szerint a fő gond,
hogy nem figyelnek egymásra az
emberek.
Tasi Borbála hozzátette: a lehető
legegyszerűbb, könnyen betartható
szabályozás meghozása legyen a
cél, ne a büntetés. Fontos azon napok kiválasztása, amikor az égetés
nem zavar önkormányzati, iskolai,
vagy egyházi rendezvényeket.
Nyíri Ferenc képviselő hozzátette: a megoldást a zöldhulladék
elszállításában látja, a kültéri égetés
veszélyes is lehet. Többfordulós
megbeszélést tart szükségesnek a
zöldhulladék elszállításáról, javasolná zöld udvar, vagy zöld sziget
létrehozását is.
Édes Attila képviselő elmondta:
eddig is folyamatosan tüzeltek a
kerttulajdonosok, a zöldhulladék
elszállítása sem oldotta meg a helyzetet. A mezőgazdasági munkák
fő időszakában elég sokáig világos
van, óra határok közé nem kellene
beszorítani a lehetőséget.
A képviselők abban maradtak,
hogy szeretnék megismerni a lakosság véleményét a döntéshozatal
előtt.
Sisák Imre előterjesztésében ezután a kis Dózsa iskola egyházi
fenntartásba való átadásáról hallhattak a jelenlévők. A polgármester
úr emlékeztetett arra, hogy a Szent
Imre téri óvoda alapítására nem
nyílt lehetőség pályázati pénzek
elnyerésére, de dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök több mint 40
millió forintot biztosított erre a
célra. Pásztón igény jelentkezett
egyházi fenntartású iskola iránt is.
Az új katolikus iskola feladatainak
ellátásához a kis Dózsa iskola épületét biztosítaná az önkormányzat
– a Váci Püspökség már levélben
kérte az ingyenes használatba vétel

biztosítását. Az lehetőség kedvező,
hiszen azok a szülők, akik elkötelezett keresztény oktatásban szeretnék taníttatni a gyermeküket, a
2013-14-es tanévtől – amennyiben
sikerül az egyháznak működési engedélyt szereznie – akkor ezt már
meg is tehetik.
Sisák Imre elmondta, hogy a
környéken sok oktatási intézményt
adott át az önkormányzat az egyháznak, de Pásztón a Gárdonyi és
a Dózsa tagintézmény világi maradna. A kezdeményezéssel a kis
Dózsa új alapítású intézményként,
egyelőre alsótagozattal kezdhetné
meg működését. Végül hozzátette:
hite és tudása szerint is javasolja a
terv támogatását.
Gajdics Gárbor üdvözölte a kezdeményezést, de alapproblémák
miatt – például nincs hely a fejlesztésre – javasolta, hogy a testület
más lehetőségeket is gondoljon át.
Barna Tiborné képviselő kifejtette, hogy az államosítással a demográfiai hullámvölgy miatt az
enyészet sorsára jutna a kis Dózsa,
pedig régen nyolc osztály is működött itt. A raktárépület ebédlővé
átalakítható, tornaszoba is van,
úgyhogy ideális az épület a katolikus iskola kialakítására.
Sisák Imre megállapította, hogy
koncepcióbeli különbség fedezhető
fel a két képviselő véleménye között, de mindketten támogatják a
katolikus iskola indítását. Hozzátette: az lenne a legcélszerűbb, ha
a teljes iskolát átadná az önkormányzat, hiszen az egyházi iskolák
1,6 százalékos szorzóval kapják a
normatív támogatást. Tiszteletben
tartja azonban a szülők világnézeti
hovatartozását, aki nem akarja egyházi iskolába járatni a gyermekét,
annak lehessen más választása is.
Viszont azok álláspontja ugyanilyen
fontos, akik keresztény szellemben
nevelik gyermekeiket.
A keresztény óvoda működését
jó példaként említette, hiszen az
partnerségben működik az önkormányzati intézménnyel. Az is tény,
hogy nem lenne szerencsés a város
műemléki övezetében egy kiürített
épület sem.
Sisák Imre polgármester ezután
megemlítette, hogy 2012 december
1-ével kinevezték a kórház igazgatójává dr. Boczek Tibort, egyben
gratulált is ehhez. A kórház átadásával hárommilliárd forint vagyon
került ki Pásztó könyveiből. Egy,

az önkormányzat tulajdonlása idején
beadott fejlesztési pályázat megvalósítása egy fellebbezés miatt
januárra csúszik.
Elmondta: szeptember 17-én kellett volna megnyílnia annak a pályázatnak, ami a gondozóház felújítását tenné lehetővé. Ez a háziorvosi, a háziorvosi ügyeleti és a
fogászati rendelő kialakítását célozná, 60 millió forintos pályázati
forrással, a Margit Kórház közelségében.
A költségvetés tárgyalása során
elhangzott:a második fordulóban
229 milliós ÖNHIKI támogatásra
nyújtott be pályázatot a város, de
eddig nem született róla döntés.
Pásztó önkormányzata jelenleg likvid folyószámlahitelből biztosítja
működését. Az 5000 lélekszám
alatti települések problémáit a tervek szerint az állam megoldja december 31-ig. Viszont a működésben
koherencia zavar keletkezett, azaz
két törvény nincs egymással összhangban így a nagyobb önkormányzatok helyzete bizonytalan.
Az ÖNHIKI elfogadása december közepe felé várható, a város
nehéz helyzetbe kerülhet, ha nem
megfelelő mértékű támogatást kap.
Emiatt egyes zárolások feloldására
csak az ÖNHIKI ismeretében nyílik
lehetőség. A képviselők tárgyaltak
ugyan a költségvetési koncepcióról
is, de ahhoz most nem kapcsolódik
mérleg. Például azt sem tudni, hogy
kell-e bármiféle támogatást biztosítani az iskolák fenntartásához?
A bevételeket sem látják, a gépjárműadó és az iparűzési adó tekintetében is sok a bizonytalanság.
Külön gond hogy a többcélú kistérségi társulásnak 33 millió forinttal
tartoznak a települések. Hosszú távon a kommunális adó kivetése
elkerülhetetlen lesz, mindegy, hogy
a jövőben ki lesz a polgármester
és a képviselő-testület tagjai –
hangzott el. Jelenleg megoldhatatlan
helyzetek alakultak ki a jogszabályi
ellentmondások miatt.
A Pásztói Múzeum átadás-átvételéről szóló napirend tárgyalása
során Bartus László, az intézményirányítási osztály vezetője elmondta:
kezdeményezték hogy a Természettudományi Múzeum kihelyezett
intézményeként működjön a jövőben, mert a közművelődési intézménybe való átvételére nincs jogszabályi lehetőség.
F. Z.
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Margit Kórház: 24 órás
belgyógyászati ambuláns ellátás

A pásztói Margit Kórház Belgyógyászati Osztályának megszűnése rettegést kelthetett a
pásztói és környéki emberek
szívében.
Ám, október hónaptól bevezetésre került a 24 órás belgyógyászati ambuláns ellátás. A
részletekről kérdeztük dr. Boczek
Tibor kórházigazgató főorvost.
– Mit takar az elnevezés, a
huszonnégy órás belgyógyászati
ambuláns ellátás?
– Folyamatos, egyben kizárólagos járóbeteg ellátás biztosítását.
– Milyen előzmények kísérték
az ellátás létrejöttét?
– Május 1-től jogszabályi háttér birtokában valamennyi egészségügyi intézmény a magyar állam birtokába került. Július 1től a húsz aktív belgyógyászati
ágyat elvettek. A kórház és az
önkormányzat vezetése nem
nyugodott bele a döntésbe, de a
lobbi ellenére nem sikerült megmenteni az ágyakat. Július 1én, jogszabályi döntés alapján,
megszűnt a kórház belgyógyászati osztálya, húsz aktív ággyal.
Fura helyzet alakult ki, együtt
kellett értenünk az egészségügyi
kormányzat azon döntésével,
hogy a beteg egy olyan intézményében kapja meg a gyógyulásához szükséges sürgősségi
ellátást, ahol valamennyi feltétel
adott.
Sajnos a mi kórházunk nem
rendelkezik az összes diagnosztikai eszközzel, például nem tudunk biztosítani CT-vizsgálatot,
intenzív ellátást, 24 órán ke-

resztül nyújtható ultrahangvizsgálatot és a szűk szakmai háttér
miatt nincs konzíliárusi lehetőség. Ám, együtt érzett a kórház
vezetése a pásztói és környéki
lakosokkal. Tudomásul vettük
a biztonság hiánya miatt felmerült aggályaikat.

ciájára. Például vérnyomáskiugrás esetén a háziorvos adhat
vérnyomáscsökkentő gyógyszert,
de nem tudja biztosítani a beteg
biztonsága érdekében szükséges,
néhány órás megfigyelést, akkor
beutalhatja a 24 órás ambulanciára.

– Mit tettek ennek orvoslására?
– Amikor a szükséges jogszabály lehetővé tette azt, hogy
abban a szakmában, ahol megszűnt az aktív ellátás és 24 órás
ambuláns ellátásra ad lehetőséget
az egészségügyi kormányzat,
akkor azonnali hatállyal kezdeményeztük ennek a szolgáltatásnak a bevezetését, a lakosoknak, az egészségügyhöz való
jobb hozzáférése és szolgálatuk
érdekében. Ennek megfelelően,
október hónaptól bevezetésre
került a 24 órás belgyógyászati
ambuláns ellátás.

– Milyen panasszal juthat még
a beteg ide?
– Keringés- vagy vérnyomás
problémával illetve allergiás reakciókkal küzdő betegeket megfigyelés és további terápiára
való utalás céljából.
– Mi történik, ezen ellátásra
került beteggel?
– Az ott dolgozó orvos megvizsgálja és a szakma szabályai
szerint ellátja. Azt a beteget,
akinek a betegsége olyan, hogy
megfelelő terápia után hazabocsájtható, azt az orvos, haza engedi, miután felhívta a figyelmét
arra, hogy további vizsgálatok
céljából, vagy gyógyszerbeállítás
miatt, keresse fel háziorvosát.
Az orvos, irányíthatja a beteget
a járóbeteg ambulanciára is. Az
olyan beteget, akinek betegségét
az orvos az első vizsgálatot követően olyannak ítéli, hogy sürgős fekvőbeteg ellátásra szorul,
a beteg állapotának stabilizálását
követően, mentővel, a salgótarjáni kórházba utalja.
Abban az esetben, ha a 24
órás belgyógyászati ambuláns
ellátásra jelentkező személy betegsége nem egyértelmű, megfigyelésre a kórház ezen ellátás
miatt fenntartott, szabad kapacitású ágyainak terhére lefektetik,
megfigyelik.

– Hogyan érhető el ez az ellátás?
–A betegeknek továbbra is az
alapellátás szintjén kell jelentkezniük. Nappali időben felkereshetik a háziorvost, ügyeleti
időben pedig a városi háziorvosi
szolgálatot.
– Hogyan történik a betegek
ellátása, szükség esetén továbbküldésük?
– Ha a háziorvos vagy ügyeletes orvos azt tapasztalja, hogy
olyan a beteg kezelésének lehetősége meghaladja az ő lehetőségeit, akkor döntenie kell.
Ha a betegség természetéből
adódóan azonnali fekvőbeteg
ellátásra szorul a beteg, – például
agyvérzés, gyomorvérzés, epilepsziás rosszullét vagy szívinfarktusra utaló panasz esetén –,
akkor az orvos mentőt hív és a
beteget a salgótarjáni Szent Lázár
Megyei Kórház Sürgősségi Ambulanciájára utalja, majd az ottani
ellátást követően megtörténik a
megfelelő osztályra utalás.
Ha a betegség nem igényel
fekvőbeteg ellátást, most már
beutalható a beteg a kórház 24
órás belgyógyászati ambulan-

– Mely osztályon kerül elhelyezésre a beteg?

– A zöld épület második emeletén levő krónikus belgyógyászati osztályon. A húsz ágy esetén, kettőt-hármat fenntartunk
az ambuláns ellátásra szoruló
betegek miatt.
– Mi lesz a sorsa az ide kerülő
betegnek?
– Néhány óra alatt látszódni
fog a betegség tendenciája.
Azaz, ha a keringési problémával bíró beteg hazabocsájtható, az orvos hazab ocsájtja
és másnap felvételre kerülhet
a krónikus belgyógyászati osztályra, ahol elkezdődhet az értágító vagy vérnyomás beállító
kezelése. A 24 órás ambulancia a kórház zöld épületének
földszintjén, a sebészeti ambulancia és gipszelő mellett
található. Sárga táblák mutatják
a helyét.
Az ambulancián biztosított a
folyamatos ellátás. Hívó eszközt
helyeztünk az ajtó mellé, ezzel
jelezhet a segítséget kérő beteg.
– Kik vesznek részt a segítségnyújtásban?
– Szakképzett ápolói szakszemélyzet, akik korábban is a
belgyógyászati járóbeteg ellátásban vettek részt, az orvosok
részéről pedig csaknem kizárólag
belgyógyász szakorvosok.
Kérem a lakosok megértését!
Gyógyulásuk, szolgálatuk érdekében vezettük be ezt az ellátási
típust, de ismétlem, vannak korlátok. Így az a beteg, akinek állapota sürgős fekvőbeteg ellátást
igényel, továbbra sem maradhat
a pásztói kórházban – zárta tájékoztatóját dr. Boczek Tibor
kórházigazgató főorvos.
Géczi Boglárka
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Advent az óvodában

naptárak, „zsákocskák” is,
melyben naponta találnak apró
meglepetéseket. Az is örömteli
és izgalmas számunkra, hogy
minden nap más gyerek nyithatja ki a soron következő zsákot, ablakot.
Ez a fajta karácsonyvárás
sokszínűségével szinte elvarázsolja a gyerekeket, boldogságos izgalomban készülhetnek. Látván örömüket, ettől
leszünk mi is boldogok. A kisgyerekek izgalma felfokozottabb, hisz ők, főleg a kisebbek
olyan érzelmeket képesek kinyilvánítani, amelyek nekünk
felnőtteknek is irigylésre méltóak lehetnek.
Ezek az emlékek bizonyosan
egész életükre meghatározzák
majd a gyerekek karácsonyhoz fűződő viszonyát.
S egy lelki
recept: „Karácsonyi sütemény
Végy 1 kg
szeretetet, adj
hozzá 1 liter
bátorságot, 3
dl jóságot, 2

dl szorgalmat, gyúrd össze 2
tojásnyi kedvességgel, takard
be tiszta jókedvvel. Ha megkelt,
süsd meg a kitartás tüzénél,
kend meg asszonyi kacagással,
a türelem szitájával szórd meg,
tegyél rá pár csepp megfontolást. Vágd fel annyi darabra,
hogy eggyel több legyen, mint
ahányan az asztal körül ültök,
hiszen mindig akad valaki, aki
még rászorul.”
Kívánjuk, hogy ez a süti
Mindenkinek megsüljön, így
lesz boldog a karácsony!
A Százszorszép Óvoda nevelőtestületének nevében a fenti sorokkal kívánunk kegyelemteljes karácsonyt!
Barnákné Szádeczki Margit
Sisákné Tóth Gabriella

“Magyarország karácsonykor olyan szépet álmodott, sokan voltak ablakánál, aztán
meg az asztalánál, minden kalács elfogyott.”
December az a hónap,
amelyikre mindannyian nagyon vártunk, az adventi
várakozás, a karácsonyvárás hónapja. A karácsony a
családok legszebb ünnepe,
az az ünnep, amely a „lélek
díszruhája”. Az advent a
karácsonyi készülődés négy
hetes időszaka, mely a „kis
Jézus” eljövetelére, születésének megünneplésére utal.
Amikor karácsony ünnepére
készülünk, azt mindig nagy
várakozás előzi meg. Így van
ez az óvodában is. Az adventi
koszorú elkészítésével veszi
kezdetét, melyen hetenként
meggyújtunk 1-1 gyertyát.
Óvodánkat a négy hét alatt az
ünnephez méltó díszbe öltöztetjük, melynek részesei a gyerekek, saját kezűleg készített
díszeikkel. A családi készülődés során is azt tapasztalják ,
hogy otthon anya süt-főz az
ünnepekre, így teszünk mi is:
diót törünk – ilyenkor zeng a

csoport a kopogástól –, vagy
éppen tésztát gyúrunk, mézeskalács figurákat mintázunk,
sütünk.
Az ünnepi készülődés fontos
része az ajándékokról való
gondoskodás, melyben benne
van szívünk-lelkünk. Az apró
kezek nyomán nagy titokban
elkészülnek a családnak szóló
kedves meglepetések, sütemények. Miközben a gyerekek e
sokféle tevékenységben részt
vesznek, örömmel dalolnak,
verselnek, készülnek a karácsonyváró estékre.
Az egymás felé fordulás, az
ajándékozás öröme közelebb
hozza egymáshoz az embereket
egy kis időre. Nagy szüksége
is van erre a mai világban felnőttnek, gyermeknek egyaránt.
Ezt az érzést tápláljuk akkor,
mikor gyermekeinkkel készítünk meglepetést a családtagoknak. Mivel az óvodás korú
gyermekek még nem képesek
úgy megfogalmazni gondolataikat, érzéseiket, elsősorban
különböző tevékenységeken
keresztül hangolódnak rá az
ünnepre.
De előkerülnek az adventi

Óvodánkban immár hagyománynak számít az őszi családi
délutánunk, amit idén is megrendeztünk október 19-én.
A gyerekek mindig nagy izgalommal várják ezt az eseményt.
A felnőttek sokszor elfoglaltak:
lefoglalja őket a munka, a mindennapi megélhetéssel kapcsolatos
dolgaik. Nem titkolt célunk, hogy
ezen a délutánon megfeledkezzenek a „felnőtt” élet problémáiról
és élvezzék gyermekükkel az önfeledt játékot, nevetést. Így történt
ez most is.

Családi délután a Pitypang óvodában
A hangsúly pedig a családi
délutánunkon, a közös játékon
van.
Valljuk, a gyermekekkel való
közös játék olyan légkört teremt,
a gyermek és szülei között, ami
az egész életen át tartó bizalmas
kapcsolat kialakulását segíti
elő.
A délután a gyermekek dalos,
mondókás játékával kezdődött,
amibe a végén a szülőket, test-

véreket is beinvitálták az óvodások, kedvenc énekes játékuk
közös eljátszásába. Már ez a
játék is sok mosolyt csalt az
arcokra, hát még a folytatás.
Volt itt tökgurítás, dióval, kukoricával
egyensúlyozás,
krumplival célba dobás. Ki bátran, ki félénken sok biztatással
játszott, de egy biztos a nevetőizmok meg voltak dolgoztatva
rendesen és anélkül, hogy tudták
volna, de játék közben sok mindent megtanultak a gyermekek
pl. játékszabályokat, vagy elfogadni azt, ha nem ők nyernek,
hogyan viselkedjenek csapattársaikkal és nemcsak a gyermek, a szülő is tanult a gyermekéről. Miután jól elfáradtunk,
terem rendezés után kezdődhetett az eszem-iszom, ehettük

a Hasznosi ovi konyhás néniijeinek finom gulyását és a szülők, nagyszülők által készített
finomabbnál- finomabb süteményényeit, ropogtatnivalóját.
A délutánt igazán tartalmasan
tölthettük el, ahol test és lélek
is jóllakhatott. A felnőttek érezhették, hogy a gyermekek számára mit jelent a játék. Ha a
szülők, nagyszülők részt vesznek az ő játékában, akkor egy
olyan dologban vannak vele,
mellette, ami fontos számára.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani minden kedves szülőnek, nagymamának, a Hasznosi óvoda konyhai dolgozóinak, hogy ez a délután kicsit
más lehetet.
A Hasznosi Pitypang Óvoda
Nevelők Közössége
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Referenciaintézmény lesz a Mikszáth
A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium az ebben az
évben elnyert két TÁMOP 3.1.7
pályázattal, mind középiskolaként,
mind kollégiumként felkészül a
referenciaintézményi feladatok ellátására.
A pályázatok alapját azok a
belső fejlesztések, innovációs tartalmak jelentették, melyeket a nevelőtestület tagjai az elmúlt évek
során a HEFOP 3.1.3 illetve a
TÁMOP 3.1.4 projektek segítségével készítették el, próbáltak ki
és alkalmaznak azóta is – nagy
sikerrel és eredményesen.
Jelen pályázat keretében a pedagógusok és az intézményvezetés
továbbképzéseken készült fel a
feladatok elvégzésére: a referenciaintézményi működéshez szükséges szervezeti és oktatás-szervezési, szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására; a
mentorálás mesterségére, a hálózati
együttműködésekre és kapcsolatokra; a PR tevékenységekre és a
célirányos kommunikációra – a
referenciaintézményi kínálat szakszerű megjelenítésére; a vezetői
munka hatékonyságának növelésére; a konfliktuskezelésre valamint a tanári kommunikáció és
az önismeret összefüggéseire.

Iskolánk felsőoktatási gyakorlóhelyként is működik, ezért pedagógusaink és az iskolavezetés
is felkészült a gyakorlóhelyi funkció vállalására illetve a gyakorlatvezető mentortanári feladatok
teljesítésére. A továbbképzéseket
a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézettel együttműködve szerveztük
és bonyolítottuk le.
A továbbképzéseken résztvevő
létszám 35 fő volt és az így megszerzett ismeretek segítségével, a
megalakult munkacsoportok vezetésével és a szaktanácsadó támogatásával, műhelymunkák keretében kidolgozásra kerülnek a
legfontosabb referenciaintézményi
szabályzatok, eljárásrendek és
szakmai dokumentumok.
Ezek közül az egyik legfontosabb a „Jó gyakorlatok” átadásának eljárásrendje, melynek segítségével az intézményünkben kidolgozott, bevezetett ás alkalmazott szakmai-pedagógiai Jó gyakorlat bemutatására és átadására
nyílik lehetőség az érdeklődő iskolák illetve kollégiumok számára.
Iskolai Jó gyakorlataink:
Tanulási módszerek, stratégiák
kialakítása – tanulásmódszertani
foglalkozások a 9. évfolyamon –
a program célja a pozitív viszony

kialakítása a megismeréssel, a tanulással és ezek beépítése a mindennapi szokásrendszerbe.
Komplex természettudományos
oktatás bevezetése a 9. osztályban
– cél a természet sokszínűségének,
komplexitásának megláttatása, felfedeztetése a tanulókkal, a problémaközpontú gondolkodás kialakítása és fejlesztése.
Digitális iskolatáska használata
tanórán – a program célja a tanulói
motiváltság növelése a digitális
iskolatáska tanórai használata segítségével, melynek révén előtérbe
kerül a tanulói tevékenykedtetés,
az együttműködés és az egyéni
tanulási utak kialakításával a differenciált oktatás.
Kollégiumi Jó gyakorlataink:
Fő az egészség – a program
célja a szemléletformálás, az
egészségnek, mint értéknek a tudatosítása és megőrzése, élményszerű ismeretszerzéssel és sokoldalú együttműködéssel.
Csillagok hete – témahét, mint
komplex tematikus egység, egy-

szerre ad lehetőséget a tantárgyakon átívelő téma elmélyült feldolgozására, az önálló munkára
és az együttműködésre is.
A projektet 2012. május 1. és
december 31. között valósítjuk
meg, az Európai Unió vissza nem
térítendő támogatásával. A középiskola esetében 3.999.816 Ft,
a kollégiumi projektnél 2.999.952
Ft áll rendelkezésre.
A projekt menedzsere Herczegné Varga Ilona igazgató,
pénzügyi vezetője Zsigáné Maczák Szilvia mérlegképes könyvelő, szaktanácsadója Somogyiné
Quallich Lenke szakértő, a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet
megbízásából.
A projekt az Európai Szociális
Alapból, valamint a Társadalmi
megújulás Operatív Program előirányzatból vissza nem térítendő
támogatás formájában valósul
meg.
Herczegné Varga Ilona
Igazgató - projektmenedzser

A személyes kapcsolatok pótolhatatlanok!
A fenti gondolatot hangsúlyozta köszöntőjében Jürgen
Halm, a németországi BadenWürttemberg tartományban található Osterburken polgármestere, amikor október 16án fogadott bennünket, a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium igazgatónőjét: Herczegné Varga
Ilonát, két némettanárát: Szabó
Máriát és Balás Csabánét, a
diákcserében részt vevő 11
magyar és 11 német diákot,
az Osterburkeni Egésznapos
Gimnázium (Ganztagsgymnasium Osterburken – GTO)
igazgatóját: Willi Biemert, a
szervezésért felelős kollégáit:
Susanne Winckelt és Konstantin Kostadinovot, valamint
a vendéglátó osztály osztályfőnökét: Dirk Schneidert.

Közel tizennyolc évvel ezelőtt kezdődött a közös munka
a két gimnázium között. Ezalatt
a sok-sok év alatt kétévente
bonyolítottunk le diákcsere
programot. A legutóbbi magyarországi részét áprilisban,
a németországit pedig október
8-a és 15-e között. A diákok
mindig a fogadó családoknál
laktak, tehát valóban volt lehetőségük személyes kapcsolatok ápolására. Az egy hét
során változatos programokban
volt részünk. Ezek közül az
egyik legérdekesebb az Osterburkeni Római Múzeum „
A római sas szolgálatában” címet viselő ideiglenes tárlata
volt, amely a Baden-Württembergi Tartományi Régészeti
Múzeum és a szombathelyi
Savaria
Múzeum közös kiállítása.En-

nek középpontjában a Pannóniában született, és Osterburken környékén szolgálatot
teljesített katona, Publius Ferrarius Avitus élete áll. Bővítettük történelmi ismereteinket
a római hadviselésről, a limesről – a Római Birodalom határáról –, amely Osterburkenben húzódott, és amely egyes
részei a mai napig láthatók.
Megtekintettük a Neckar folyó partján fekvő csodálatos
város Heidelberg, valamint a
tartományi főváros Stuttgart
nevezetességeit.
Természetesen nem maradhatott ki a programból a GTO
– az Osterburkeni Egésznapos
Gimnázium körbejárása sem.
Le voltunk nyűgözve a hatalmas aulától, az iskolakönyvtártól, a természettudományi
tárgyak oktatására szolgáló

előadóktól, laboratóriumoktól,
az uszodától, sportpályáktól,
a műteremtől, az iskolai zenekar próbatermétől, a bármikor igénybe vehető pingpongasztaloktól, a játszósaroktól,
stb. Fájó szívvel hasonlítottuk
össze a GTO kínálta lehetőségeket és életteret a mi iskolánk
adottságaival, ahol nincs egy
olyan helyiség, ahol az iskola
valamennyi tanulója egyszerre
összejöhetne. Talán majd egyszer valamikor!
Köszönet azoknak a szülőknek, akik biztosították gyermekeiknek az anyagi javakat
a diákcserében való részvételhez, és a Pásztói Életesély Alapítványnak, amely támogatásával hozzájárult a diákcsere
lebonyolításához.
Balás Csabáné
némettanár
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Élethosszig tartó tanulás a Mikszáthban

A pedagógiai munka színvonalának emeléséhez elengedhetetlenül szükséges a folyamatos
tanulás, ismeretszerzés, módszereink és tudásunk gyarapítása.
E cél megvalósítása érdekében
a TÁMOP 3.1.5-09/A-2-20100248 pályázat támogatásával 2010.
július 1-től három pedagógus kolléga továbbtanulására nyílt lehetőség oly módon, hogy a négy
féléves képzések minden költségét
fedezte az elnyert összeg, mely
11 millió 797 ezer 950 Ft.
A képzésekben résztvevő pedagógusok részére a teljes fizetés
mellett 50%-os munkaidő kedvezményt biztosított a projekt,
amellett, hogy a kollégák helyettesítését is meg lehetett oldani a
pályázati keretből.
Mindhárom tanár tartós egyéni
használatra hordozható személyi
számítógépet kapott.
A pályázat biztosította a projekt
teljes idejére a projektmenedzser
és a pénzügyi vezető bérköltségét.
A képzésben résztvevő pedagógusok:
Racskó Péter matematika-informatika szakos igazgatóhelyettes, aki a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Társadalomtudományi Karán szerzett
újabb diplomát és lett közoktatás
vezető és szakvizsgázott pedagógus. Diplomamunkájának témája:

Információs és kommunikációs
technológiák a hazai és a francia
közoktatásban.
Verebné Bukta Éva német nyelv
és történelem szakos pedagógus
mindkét szakjából részt vett mesterképzésen, német nyelvből a Károli
Gáspár Református Egyetemen, történelemből az Eszterházy Károly
Főiskolán. A képzésen való részvételét portfólió készítésével zárta és
kapta meg mindkét szakja esetében
a mesterdiplomát.
Szabó Zsolt magyar és művészettudomány szakos kolléga az
ELTE Bölcsésztudományi Karán
szerezte meg a mozgóképkultúra– és médiaismeret szakos pedagógus végzettségét. Diplomamunkáját a Társadalmi változásokra való reflexiók a hetvenesnyolcvanas évek olasz krimi– és
akcióvígjátékaiban címmel készítette el.
A projekt befejezésének időpontja 2012. július 31.
A projekt folytatásaként tervezzük a hasonló pályázaton való
részvételt, hiszen valljuk, hogy a
tanulás életünk végéig tart.
A projekt az Európai Szociális
Alapból, valamint a Társadalmi
megújulás Operatív Program előirányzatból vissza nem térítendő
támogatás formájában valósult
meg.
Herczegné Varga Ilona
Igazgató, projektmenedzser

Kalandra fel! Erdei tábor
Erdei tábor öt napon keresztül
a mátrakeresztesi erdei iskolában és környékén a pásztói alapítványok összefogásával.
Minden nap autóbusszal utaztunk ki.
Fölcsendült az indulónk. Napok óta erre vártunk! Ráhangolódtunk, készültünk, megbeszéltük mi legyen a hátizsákban, hová gyűjtsük a kincseket,
kiránduló füzetet készítettünk.
Hogyan viselkedünk a buszon
és az erdőben?!
Zöldóvodánkba az óvodai
nevelés folyamata a gyerekek
tevékenységére épül. Az erdei
tábor egymásra épülő foglalkozások egysége, tudatosan irányított tevékenység.
Az óvodáskor az érzelmek
időszaka, az érzelmek határozzák meg kapcsolatát a környezettel, a „környezetben élőkkel”.
Természetbarát gyermek csak
természetbarát környezetben
nevelődhet.
Minden nap beköszöntünk
az erdőbe átöleltünk egy-egy
fát és a fának elmondtuk: Benedek Elek
Szeresd a fát című versét.
Az első nap vendégül láttuk
a Dózsa György tagiskola első

osztályosait. Közösen kiránduló
térképet készítettünk, túrabotot
kerestünk, elkészítettük „fészkünket” ágakból, kavicsokból.
Második nap Erdélyi Gyula
volt szülőnk bemutatta nekünk
a fakanál készítés mesterségét.
Köszönet érte, nagy élmény
volt gyermekeink számára.
Délután kiállítást rendeztünk
a szülőknek..
Harmadik nap a Fitó patakhoz túráztunk. Meghallgattuk
a patak hangját, búvárkodtunk,
kísérleteztünk, kőkígyót és hidat
építettünk. Megkóstoltuk a forrásvizet.
Negyedik nap nyitott szemmel, nyitott füllel jártunk: kisállatokat keresgéltünk (gyík,
szalamandra, sikló), nagyvadak
nyomait is találtunk (őz, vaddisznó), megnéztük az erdőben
a vadetetőt, eledelt raktunk az
állatoknak.
Az utolsó napot a szülőkkel
töltöttük el, akik együttműködő
partnereknek bizonyultak. Még
jelenleg is készülnek a fakanál
bábok az összegyűjtött kincsekből.
Fekete Lászlóné,
Nagy Ilona
óvodapedagógusok

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Tájékoztatjuk Pásztó Város lakosságát, hogy az ünnepi hulladékszállítás a következőképpen alakul:
– 2012. december 25-én és 26-án szemétszállítást nem végzünk;
– 2012. december 22-én szombaton a keddi körzetben történik a szállítás;
– 2012. december 23-án vasárnap a szerdai körzetben gyűjtjük a hulladékot;
– 2012. december 24-én hétfőn a szokott rend szerint végezzük a begyűjtést;
– 2013. január 01-én nem történik hulladékszállítás;
– 2012. december 29-én szombaton a keddi körzetben végezzük a szemétszállítást;
– 2012. december 31-én hétfőn a szokott körzetben történik a begyűjtés.
A szemétgyűjtő edényeket reggel 7 órára szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni!
Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kíván Pásztó Város minden polgárának a
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. minden dolgozója nevében:
Robotka Róbert, ügyvezető igazgató
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Tanulmányúton a Naturalis Biodiversity Centerben
A Pásztói Múzeum igazgatója,
dr. Hír János ez év őszén két
hetet töltött a hollandiai Leidenben, ahol az ország legnagyobb
természettudományi gyűjteménye, kiállítása és muzeológiai
kutatóközpontja található.
A tanulmányút célja az volt,
hogy a Pásztói Múzeum utóbbi
húsz év folyamán végzett őslénytani ásatásai során előkerült
kisgerinces leletanyagot közvetlenül összehasonlíthassuk azokkal
a spanyolországi leletekkel, melyeket holland kutatók gyűjtöttek
be az 1960-as évek óta. Ez napi
10 óra mikroszkóppal végzett
munkát jelentett. E mellett sike-

rült megismerni a központ világanyagot bemutató őslénytani,
növénytani és állattani kiállításait,
valamint a hozzá tartozó látogatóközpontot.
Leiden régi egyetemi város.
Számos nevezetessége között
említést érdemel, hogy a 16. században az egyetem botanikus
kertjébe kerültek Törökországból
az első tulipánhagymák, melyek
megalapozták a holland tulipánkultuszt.
A tanulmányutat az Európai
Unió által finanszírozott Synthesis ösztöndíj elnyerése tette lehetővé.

Fesztivál a múzeumban
A Pásztói Múzeum idén első
alkalommal csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz, a
Múzeumok Őszi Fesztiválja programjaihoz, amely 2012. október
1 - november 11. között került
megrendezésre.
A rendezvénysorozat a Varázslatos Magyarország kiállítás megnyitójával és a hozzá kapcsolódó
programokkal kezdődött. Az időszaki tárlat december 31-ig látogatható, mely a megnyitó óta nagy
népszerűségnek örvend.
A Pásztói Múzeum kiemelkedő,
szakmailag elismert, nívódíjas és
népszerű múzeumpedagógiai tevékenységére alapozva a programsorozat keretei között képzőművészeti tematikus napot tartottunk óvodás és általános iskolás
korosztály számára és két családi
napot, természettudományi, illetve
hagyományőrző napot rendeztünk,
amelyre igen szép számban látogattak el a városból és kistérségéből is.
A rendezvénysorozat keretei
között került kiírásra a Múzeum
újabb rajzpályázata „A legkedvesebb múzeumi emlékem” címmel,
mely nagy meglepetésre nem csak
a pásztói gyerekeket, hanem az
ország más vidékén tanuló diákokat is alkotásra csábította.
A „Rajzoljunk, alkossunk együtt
a Múzeumban!” című képzőművészeti tematikus napon közös alkotásra, kreatív, játékos feladatokra
invitáltuk a helyi óvodásokat és
általános iskolásokat, melynek során elkészítettük a „múzeumi,
romkerti” kígyórajzot is.

Október végén természettudományi családi napot szerveztünk
„Használd a Múzeumot!” címmel,
melyen játékos feladatlap segítségével ismerkedhettek meg a
résztvevők a Föld kialakulásával
és történetével. A felnőtt látogatók
szakmai tárlatvezetésen vehettek
részt. A délután folyamán érdekes
kísérleteket és mikroszkópos vizsgálatokat mutatott be Pászti Andrea, geológus a kicsiknek és nagyoknak.
A zárórendezvényre,s egyben
őszbúcsúztató programunkra november 10-én, szombaton került
sor, amelyen a Márton-naphoz
kapcsolódó hagyományokat felelevenítve őszi dekorációkat, díszeket készítettünk a gyerekekkel
és a lelkes szülőkkel.
„A legkedvesebb múzeumi emlékem” díjátadójára is ezen a napon került sor, és természetesen
díjaztuk a legszebb töklámpásokat
is egy kis ajándékcsomaggal. A
legszebb töklámpások díjazottai:
Daranco Lara és anyukája, Fekete
Kitti és anyukája, a Tari család,
és Győri Mátyás és anyukája,
Győriné Judit, aki nagyon sokat
segített a rendezvény szervezésében és az ötletek kidolgozásában.
A rendezvények támogatói és
segítői a Múzeumok Őszi Fesztiválja szervezője, a MVMSZ, Pásztó Város Önkormányzata és a
MOKK - Múzeumok Oktatási és
Képzési Központ, Szentendre.

Részlet az őslénytani kiállítás jégkorszakot bemutató részéből.

VValamennyi
alamennyi kkedves
edves oolvasónak
lvasónak
újj éévet
ááldott
ldott kkarácsonyt
arácsonyt ééss bboldog
oldog ú
vet kkívánunk!
ívánunk!

Civil szervezetek, sport szervezetek,
alapítványok 2012. évi támogatása
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Jókai Anna a ” Muzsikál az Erdőn”

– A jeles rendezvény évek óta fontos része Jókai Anna írói
estje. November végén megjelent egy könyv, „A szeretet túcsordulása – Annáról Annának” címmel. A könyvbe több szerző
is írt fejezetet, közöttük Szabó Lajos erdőmérnök, a rendezvénysorozat lelke és motorja is. További részletek a Pásztói
Hírlap következő számában.

Bolyai matematikai csapatverseny
Nagy izgalommal készültünk
a Bolyai Jánosról elnevezett
matematikai csapatversenyre.
A megyei fordulót Salgótarjánban a Gagarin Általános Iskolában október 12-én rendezték meg . A megyéből sok csapat indult a versenyen. Pásztóról tíz csapat mérte össze
tudását a körzet többi tanulójával. A megyei és körzeti forduló eredményhirdetése Egerben, a Balassi Bálint Általános
Iskolában volt, ahová Pásztóról
három csapat kapott meghívást.
Évfolyamonként hirdettek
eredményeket.
A Dózsa György
Általános Iskola
Tagintézményből a
8.a Ricp-Rok csapata
(Horváth Martin,
Németh Viktor, Szénási Benedek, Mucsina Eszter) körzeti
3. helyezést ért el.
Felkészítő tanárnő
Mucsina Csabáné. A
Gárdonyi Géza Általános Iskola Tagintézményből a 4.a
osztály Okos legyek
csapat (Hárskuti Dávid, Huszár Lóránt,
Kelemen Kristóf, Ki-

vés Gergő) körzeti 5. helyezést
ért el. Felkészítő tanítónőjük
Édes Attiláné. A Gárdonyi
Géza Általános Iskola Tagintézményből a 6/B osztályból
az IQháromszáz csapata (Antal
Fanni, Hárskuti Eszter, Kelemen Inez, Kiss László Marcell)
körzeti első helyezettek lettek.
Felkészítő tanárnő: Bakonyi
Zsoltné. Köszönjük felkészítő
tanárainknak az együttműködést! Meghívást kaptunk az
országos döntőre is, Budapestre. Reméljük, hogy ez is jól
fog sikerülni!.
IQ háromszáz csapata

Regionális találkozó
a zeneiskolában
Ez évben november 30-án
20. alkalommal került megrendezésre az Észak-magyarországi Trombitás Találkozó, az
RMAMI Rajeczky Benjamin
Tagintézményében Pásztón.
A találkozó regionális szakmai rendezvény, Heves, Borsod
és Nógrád megye művészeti
iskoláinak trombitaszakos növendékei és tanárai mutatkoztak
be. A program egész napos
volt, a növendékeken kívül,
neves előadók, művészek, művészeti együttesek szerepeltek
a találkozón, akik megmutatták
a jövő trombitaművészeinek,
trombita-tanárainak a hangszeren elérhető legmagasabb szint
elérésének módját.
A több mint húsz éve prosperáló szakmai együttműködés,
jól szolgálja a művészeti nevelés általános, és kiemelt céljait.
Régiónkból számos nemzetközi hírű trombitaművész, zenetanár indult pályáján, amihez
nagyban hozzájárult ezen rendezvényen kapott impulzus,
szakmai segítség. Ezek a neves
előadók tevékenységükkel ma
is gazdagítják hazánk kulturális
életét, külföldön méltón képviselik a magyar zenekultúrát.
A szakmai vezető dr. Zobay
Béla trombitaművész, tanszékvezető, egyetemi docens, a Miskolci Zeneművészeti Egyetem
tanára, aki a kezdetek óta összefogja a régió trombitaoktatásának ügyét. A meghívott vendég dr. Horváth Bence, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának szólótrombitása,

nemzetközileg is elismert művész, zeneakadémiai tanár volt.
A találkozót Sisák Imre, Pásztó polgármestere nyitotta meg.
A délelőtt folyamán az érdeklődő közönség dr. Horváth
Bence előadását hallgathatta,
majd a miskolci zeneakadémia
fúvós együttese adott koncertet.
Délután a régió művészeti
iskoláiból érkezett több mint
20 növendék adott hangversenyt. A színes műsorban különböző művészeti korokból
származó darabok hangzottak
el az utóbbi 400 év terméséből.
Az elhangzottakat dr. Zobay
Béla értékelte, méltatta azt a
magas szintű zenei nevelést,
amelynek eredményét a színpadon elhangzó zeneművek
előadása tükrözött. Reményét
fejezte ki, hogy a növendékek
közül többen is a zenei pályát
választják majd hivatásul. Köszönte a rendező iskolának azt
áldozatos munkát, elismerését
fejezte ki Tóth Tamás tagintézmény-vezetőnek, illetve a
pásztói zeneiskola tanárainak,
alkalmazottainak a találkozó
megszervezéséért és lebonyolításáért. A találkozó szakmai
tanácskozással zárult.
A rendezvényt támogatta:
Pásztó önkormányzata, Teleki
László Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Helyi Művészeti Iskoláért Alapítvány,
Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat Pásztó Városi Egyesülete.
T. T.
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Elszakított területeken
ünnepelhetnek a diákok
A Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoportja és a
Rákóczi Szövetség Pásztói Csoportja szervezésének és a Rákóczi
Szövetség éves pályázati lehetőségeinek köszönhetően a pásztói
fiatalok közel egy évtizede az elszakított területek magyar fiataljaihoz látogatva velük együtt ünneplik március 15-ét.
Felvidék (Pozsony, Komárom,
Losonc, Rimaszombat, Kassa),
Kárpátalja (Beregszász, Munkács), a Romániához csatolt Kelet-Magyarország (Szatmárnémeti, Tasnád, Sződemeter), Erdély
(Kolozsvár, Torda, Segesvár, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely,
Csíkszereda), Bácska (Szabadka,
Zenta – ma Szerbia), Dráva-szög
(Karancs, Eszék, Szentlászló, Kórógy - ma Horvátország) Muraköz (Csáktornya– ma Horvátország), és Mura-vidék (Lendva –
ma Szlovénia) után 2013-ban Őrvidéken zárul tíz éves körutunk.
Ennek megpecsételésére valamennyi vendéglátónkat közös ünneplésre hívjuk 2014. augusztus
20-ra Pásztóra. (Hogy ezt nem
március 15-re tervezzük, annak
gyakorlati okai vannak, mindenek
előtt a jobb időjárási viszonyok.)
Erre az alkalomra alakítjuk ki
A Magyar Összetartozás Emlékhelyét a Kishegyen. Az itt
felállítandó Turul nemzet-eszménk eredetére fog emlékeztetni,
a Kettőskereszt pedig arra, hogy
a Magyar Királyság Európa történetében egyedülálló megkülönböztetésként a német-római császártól és a pápától az archiregnum (a császár fősége alá nem
tartozó, saját jogú királyság), illetve az apostoli királyság (saját
birodalmában a magyar király a
pápával egyenrangú jogokat gyakorolhat) címet érdemelte ki. Az
emlékművek köré a vendégeink

által idehozott földet fogjuk teríteni.
Ahogy 1848 közös harcunk
volt, úgy ismét közösen megélt
ünnepünk lesz. Amint március
15-én is újra arra fogunk emlékezni, ami 1848-ban valóban történt: nemzeti és állami egységünk
Mohács utáni újjászületésére.
Tervünk megvalósításához várjuk városunk és kistérségünk lakosságának, civil szervezeteinek,
intézményeinek pénzbeli és egyéb
természetű támogatását (facsemete, virágpalánta, munkában való
részvétel, stb.). Pénzadományokat
a 73418-00463 108 számlaszámon, illetve egyeztetés után – telefon: 06-70-456-7284 vagy mail:
szabadidose@invitel.hu – átvételi bizonylat ellenében fogadunk.
A kapott támogatásokról folyamatosan hírt adunk: plakátjainkon havi rendszerességgel,
továbbá a Magyarok Világszövetsége Honlevele és a Rákóczi
Szövetség Rákóczi-hírvivője hasábjain, valamint segítőkészségüktől függően a Pásztói Hírlap,
a Nógrád megyei Hírlap, a Pásztó-tv, a helyi és megyei televíziós
csatornákon. Amennyiben az adományozók hozzájárulnak, természetesen nevüket is közzé tesszük.
A Magyarok Világszövetsége
és a Rákóczi Szövetség helyi szervezetei nevében:
Bottyán Zoltán elnök

Barangolás Ausztriában
Szeptember végén a Rákóczi
Szövetség Gárdonyis Csoportjával
újabb határon túli iskolai kirándulásra indultunk. A kétnapos túránkon Bécs és az osztrák Wachau
magyar történelemmel is kapcsolatos nevezetes helyeit kerestük
fel.
Első állomásunk a Bécsi-erdő
északi szakaszának egyik legszebb
városa, Klosterneuburg volt, ahol
az Európa-szerte híres látnivalót,
az Ágoston-rendi apátságot néztük
meg. Megcsodálhattuk a Lipótkápolnában az egyik legértékesebb
egyházművészeti kincset, a világhírű Verduni oltárt is, melyet
Verduni Miklós mester alkotott
1181-ben.
A templom és az apátság megtekintése után továbbutaztunk
Kahlenbergre, Bécs legmagasabb
pontjára, ahonnan gyönyörű kilátás
nyílt a fővárosra. A buszos városnézésünkön Bécs egyik külvárosában, Döblingben felidéztük
a legnagyobb magyar, gr. Széchenyi István emlékét, aki 1848
szeptemberétől az 1860. április
elején bekövetkezett haláláig egy közelgő nemzethalál víziójától

gyötörve - a helyi Görgen-gyógyintézet lakója volt. Kiemelt figyelemmel kísértük a császárváros
magyar vonatkozású nevezetességeit, átismételtük a bécsi vár mint a ,,bécsi udvar” - sorsdöntő
szerepét a magyar történelemben,
különös tekintettel a gyermek és
ifjú II. Rákóczi Ferenc életében.
Rendhagyó történelmi utazásunk az első napon Schönbrunnban
folytatódott, ahol ez alkalommal
a kastély parkjának nevezetességeivel ismerkedtünk. Megtekintettük a pálmaházat, a hintómúzeumot és végül az állatkertet,
melyet a világ legrégebbi állatkertjeként tartanak számon. A második napon utunk a Bécsi-erdőn
keresztül a festői Wachauba vezetett, melyet úgy is emlegetnek
mint ,,mosoly Ausztria orcáján”.
Először Krems ódon városában,
a híres osztrák Dunakanyar küszöbén tettünk gyalogos városnézést. Az óváros büszkesége,
hogy szinte minden háza műemlék. Az egyik házon emléktábla
jelzi, hogy itt született Liszt Ferenc
édesanyja.

A Magyarok Világszövetsége felhívása
1956. október 27. – december 8. emlékére
A Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport az előző években dvd-ken rögzített videofelvételekkel („Pásztóiak
emlékeznek 1956-ra”), valamint 1956-október 27. és december 8. meghatározó helyszínein az önkormányzattal közösen elhelyezett
emléktáblákkal igyekezett hozzájárulni a pásztói ’56 emlékének méltó megörökítéséhez.
2012-ben a Polgármesteri Hivatal és a Gimnázium Magyar – Francia Kéttannyelvű tagozata előtti hirdetőkön közzétesszük
azoknak az eseményeknek az idejét és helyszínét, azoknak a kezdeményezőknek és alakító résztvevőknek a nevét, amelyekről illetve
akikről tudomásunk van. Szeretnénk az ő emléküket is könyvben illetve kiállításon megörökíteni.
Felhívjuk mindazokat a családtagokat, rokonokat, ismerősöket, egykori és mai közéleti szereplőket, akik kiegészítő ismeretekkel,
fényképekkel, bármilyen dokumentummal tudják munkánkat segíteni, jelentkezzenek a 06703287720 vagy a 06703288736
telefonszámon, illetve mailben a roszt49gmail.com vagy a vasattila@gmail.com címen. Célunk elérésében számítunk városunk
iskoláira, melyek tanári és diákközösségeik révén különösen nagy segítséget nyújthatnak.
A közeljövőben a Magyarok Világszövetsége hasonló tájékoztatót és felhívást fog közzétenni az első és második világháború pásztói
hőseire vonatkozóan. Bottyán Zoltán, a Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport elnöke
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Múlt, jelen és jövő a palócföldi Szurdokpüspökiben
Nagy gonddal őrzi palóc hagyományait Szurdokpüspöki. A most
indult programban az Európai Unió támogatásával megvalósuló,
gyermekek számára indított iskolán kívüli kreatív ipari képzéseken
az idősebb generációk profi szakemberek közreműködésével adhassák át tapasztalataikat, s rendezvényeken is életre szóló élményt
adjanak a helyeiknek és az ide látogatóknak, akik hírüket a falu
határától messze vigyék.
Szurdokpüspökiben a TÁMOP- nyári táboroztatását is tartalmazó
3.2.3/A-11/1-2012-0090 jelű pro- program költsége 29 millió 974
jekt keretében két kreatív területen, 750 forint, amit teljes egészében
a képzőművészetben (grafika-fes- fedez az önkormányzat által a
tészet és tűzzománc) és előadó- községi könyvtár és faluház részére
művészetben (óvodai és általános elnyert támogatás.
A program az Európai Unió táiskolai néptánc, színjátszás) tartanak foglalkozásokat 27 hónapon mogatásával valósul meg. A fogkeresztül. Öt képzést indítanak lalkozások számára műtermet, ilösszesen nyolc csoportban, ame- letve próbatermet alakíthatnak ki,
lyeket helyi, vagy kistérségi, a fi- s rendezvényekkel hívják fel a fiatalokkal való foglalkozás tekin- gyelmet a támogatás tényére, vatetében nagy gyakorlattal rendel- lamint a helyi kreatív ipar eredkező kortárs művészek, oktatók ményeire. Mindehhez egy televezetnek. Mégpedig úgy, hogy püléstörténeti könyv megjelenteazok csoportonként és évente leg- tése is társul, az eredményeiket
alább négy bemutatót is eredmé- pedig egy önálló, folyamatosan
nyezzenek. A tehetséges fiatalok frissülő honlap teszi majd közis-

mertté. A projektben fejlesztendő
intézmény elődje, a Mikszáth Kálmán Közművelődési Könyvtár és
Faluház céljai között elsődleges
fontosságú a fiatal korosztály és
a nyugdíjasok közötti kapcsolat
fenntartása és megerősítése, a népi
hagyományok ápolása és a kreatív
gyakorlatok elterjesztése. A képzéseken elsajátított ismereteket a
helyi hagyományok autentikus
képviselői “ellenőrzik” az elő-

adásokon és a kiállításokon így
biztosítva azok hitelességét.
– A palóc hagyományok megőrzése, bemutatása nem csupán
nemes feladat, de a kulturális turizmussal összekapcsolva a helyi
gazdaság egyik kitörési pontja is
lehet – mondta a 2012. október
14-én tartott projektnyitó rendezvényen Géczi László Miklósné,
Szurdokpüspöki polgármestere.
Tarnóczi László

Kedves Muzslás Mindenki!

szünet.
Bizony szükségünk is volt nekünk nézőknek is egy nagy levegőre, mert elakadt a lélegzetünk
a mesés kalotaszegi viseletek láttán. Azok a színek, gyöngyök, a
redők és minden lépésnél ismétlik
vagy előjelzik a tánc ritmusát.
Már a ruhák is gyönyörű színes
mesébe repítenek, hát még a táncosok mozgása, játéka.
Megint az Apraja következik,
bennük a legapróbbak: abban a
nagy gatyában csakis Soma lehet
és a kislányok /Hanna és Luca/
nagyon komolyan veszik a feladatot és ügyesen teljesítenek a
nagyobbak között. Sok derültséget
és elismerő tekinteteket látok a
mellettem ülők arcán az oláh leány történetét nézve.
Utazunk tovább: Rábaköz,
Méhkerék és pörög a szoknya,
kopog a csizma, ropják a lányok,
de a mai estén a fiúk viszik a
pálmát, súgom szomszédomnak.
S ekkor megtelik a színpad a lányokkal! Hófehérek, kívül – belül,
finomak a mozdulatok, légiesek
és igézőek, mint a táncuk!
A szomszédom visszasúg: azért
a lányok se semmik! Hát bizony
jó újra hallgatni az Esztamot,
hogy az előző látványtól ismét a
„földre érjen a lábunk”.

S még mindig utazunk, következő megállónkon Eleki táncokat
kaphatunk lencsevégre.
Élvezem ezeket a színes, édes,
pörgős és nyugodt perceket, szívem és lelkem együtt él a táncosok mesebeli világával. Ám táncgondolat béli utazásomnak az est
„idegenvezetőjének”, Géczi Dorinának búcsúszavai vetnek véget.
Sajnos vége! De nem, még egy
állomásnyi időre maradunk. Igaz,
nem utazunk messzire, csak ide,
„Nagy Rimóc” falujába táncolnak
be a fiúk és lányok. Kipirult
arcok, legördülő izzadságcseppek
a színpadon, vastaps a nézőtéren,
s bár már elfogy a levegőjük, de
azért még ráadást is táncolnak a
Muzslások nekünk.
A mesében hinni, a jó tündérre
rácsodálkozni csak a kisgyermekek tudnak, mi felnőttek sajnos
csak ritkán részesülhetünk ebben
a csodában.
Ma este nekem s remélem másoknak is sikerült!
Hát ezért fogtam tollat, s írtam
Nektek, Kedves Muzslások ezeket
a kusza gondolatokat.
Köszönöm a csodát, s talán
jövő decemberig kitart.
Németh Józsefné,
Éva néni

Azért különös tekintettel: Hanna, Soma, Luca, Beni, Norci, Noémik Judit, Csenge, Levente, Norbi, Dorina, Eszter, Mónika, Balázs, Lackó, Szabolcs, Iván, Ákos,
Zsüli, Andrea… és bocsánatot
kérek azoktól akiknek a neve már
nem jutott eszembe!
Miért is írok én Nektek, hiszen
még gyakorta találkozunk és levelet írni ma már nem túl „divatos” dolog? Csak azért írom e
sorokat, hogy megköszönjem
Nektek ezt a fergeteges műsort,
s aki kihagyta az ez évi Muzsla
gálát, annak elmeséljem, milyen
élményről maradt le ezen a varázslatos estén.
Minden a szokásos módon kezdődött: a közönség gyűlt, gyülekezett, s lassan már egy gombostűt sem lehetett leejteni a nézőtéren, a zenekar (Esztam és a
Lassú Esztam) a színpad tövében
készülődött, a táncosok a színpadon és mögötte, no és Marica,
Tóth Lászlóné az egyesület vezetője/ hol itt, hol ott izgult és
aggódott az est sikeres kimeneteléért! Felgördül a függöny, a
fiúk már járják is a ritka és sűrő
legényest, miközben a lányok
karéja évődve mustrálja őket.

Először a pillantások találnak
párra, majd hamarosan együtt
táncolnak a fiúk és a lányok felidézve a Mezőség gazdag tánckincsét. A felnőtteket a fiatalabbak, az Apraja táncosai követik
a Somogyi huncutságokkal. Hát
ismerve a csapat jó néhány tagját,
bizony ők soha nem mennek egy
kis huncutságért a szomszédba.
Ezt sikerül a színpadon is megerősíteniük. Azok a grimaszok,
apró kis összemosolygások…
Kalandozunk tovább, a következő, helyszínünk Sárpilis, majd
a gondolat és a tánc szárnyán
könnyedén libbenünk Erdély mesébe illő, legtávolibb részébe,
Moldvába. A mozdulatok összhangja, a kecsesség és a vadság
mellett észre veszi a szemünk a
gyönyörű viseletek ritmusát is.
Kis járművünk máris Madocsában állt meg, majd a Magyarbődi csárdást csodálhatjuk Herczeg Hajni koreográfiájában. Kicsit
pihentetjük a szemünket, miközben a fülünk kap élvezeteket az
Esztam zenakaroktól. S még fel
sem ocsúdunk, már a Két falu
tánca pörög a szemünk előtt.
Hát kitettek a táncosok magukért, rájuk fér egy lélegzetvételnyi
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Remekeltek a terepfutók

Kiss Balázs világbajnok

Világbajnok a pásztói
Kiss Balázs!
Harcművészet. Az olaszországi WTKA világbajnokságon a
junior MMA -91kg kategóriában a Zen Mushin Do harcművészeti
egyesület versenyzői közül a pásztói Kiss Balázs (edzője Koczka
Bernát) világbajnoki címet szerzett. Klubtársai közül a szintén
pásztói Vincze Simon junior MMA -76kg kategóriában ezüst, a
feladásos birkózás küzdelmében pedig bronzérmes lett. Szenioroknál
a salgótarjáni Gyetvai Máté MMA-76 kg-ban ezüstérmet szerzett.
Nem akármilyen négy napot versenyszámokkal itt képviseltette
a
világ
legtöbb
töltöttek el az olaszországi Mas- magát
sa-Carrara sportkomplexumában küzdősportja. Az első versenya mátraszőlősi Koczka Bernát napon MMA (ketrecharc) volt,
tanítványai, akik ezúttal a világ ahol döntő meccsek időben nagylegnagyobb küzdősportokat össze- on elhúzódtak, éjfélkor léptünk
fogó rendezvényén – világbajnok- ki a sportkomplexum kapuján,
ságon – vettek részt. A címekért majd hajnali fél kettő felé tudtunk
az idei megmérettetésen 90 ország csak ágyba kerülni. De, még így
négyezer versenyzője küzdött meg. sem tudtunk gyorsan elaludni,
Koczka Bernát tanítványai a hisz az izgalomtól továbbra is
WTKA világbajnokság ketrec hevesen vert a szívünk, holott
(MMA), illetve a feladásos birkózás már tény volt: Gyetvai Máté és
(Submission Wrestling) versenyszá- Vincze Simon világbajnoki
maiban Olaszország, Oroszország, ezüstérmes, Kiss Balázs pedig
Svájc, Belgium, Svédország, világbajnoki aranyérmet szerzett
Finnország, Franciaország, USA, Magyarországnak, a Zen Mushin
Ukrajna, Azerbajdzsán, Kína, Por- Do egyesületnek!
A vasárnapi versenynapon mértugália, Spanyolország sportolóit
legelést követően azonnal kezdetét
kapták ellenfélül.
A 15-17 évesek a junior MMA vették a feladásos birkózás (Sub-91kg kategóriában a pásztói Kiss mission Wrestling) selejtező
Balázs világbajnoki címet szerzett. mérkőzései. Sajnos Gyetvai Máté
A szintén pásztói Vincze Simon térde az első selejtező mérkőzésen
junior MMA -76kg kategóriában egy térdfeszítési technika
ezüst, majd a második verseny- következtében kifordult, így oda
napon lebonyolított feladásos lett a további jó szereplés
birkózás küzdelmében bronzérmes lehetősége, miközben Vincze Silett. Szenioroknál a salgótarjáni mon egyre jobban küzdve menetelt
Gyetvai Máté az első verseny- a döntő felé.
Végül Simon a döntőbe
napon lebonyolított MMA-76 kgkerülésért egy olasz, illetve egy
ban ezüstérmet szerzett.
A világversenyről való haza- orosz versenyzővel küzdött meg,
érkezést követően a mátraszőlősi de ellenfelei legyőzték őt. AgKoczka Bernát az alábbiakban godalomra így sem volt okunk,
idézte fel az olaszországi szerep- hisz Simon a Submission
Wrestling (feladásos birkózás)
lésüket:
– Az olasz Massa-Carrara város kategóriában eredményhirdetéskor
Carrarafiere Sportkomplexuma a dobogó harmadik fokára állhatott
négy pavilonból áll, mintegy 25 fel.
ezer négyzetméteren különböző
Cz.Zentai József

Még az ősszel Palotáson rendezték meg a VI. Biomed országos
terepfutóversenyt, amelyen remekül szerepeltek az amatőr pásztói
futók.
Eredmények:
Táv: 3,7 kilométer: 3. Reviczki Enikő..7. Reviczkiné Pusztai
Anett
Férfiak: ..20. Bodrogi Máté;
Táv:12.5 kilométer: 1. Vincze Barbara, 3. dr. Dobrovoczky Ágota,
12. Kapás Judit.
Férfiak: 25. Skultéty Zoltán, ..29. Csoór TiborEgyütt a csapat Fotó: Bódi Zoltán

Apa és fia sikere
A karcagi Péter László asztalitenisz emlékversenyen némi meglepetésre egyéniben apa és fia, Bencsik Imre és Bencsik Gergely került a döntőbe, ahol a fiatalabb és frissebb Bencsik Gergely 3-1
arányban diadalmaskodott édesapja felett. Párosban is egy egységet alkotva a döntőig tudtak menetelni. Itt, nagy csatában vesztettek, de második helyezésük, így is elismerésre méltó.

Visszaigazolták Bencsiket
Néhány hónapos egri vendégszereplést követően a pásztói szakvezetés
visszaigazolta korábbi játékosát, a fiatal asztaliteniszező Bencsik
Gergelyt, aki elsőként újfent pásztói színekben a megyei bajnokság
ötödik fordulójában állt asztal mellé. A Pásztó AC 12-6 arányú
győzelméhez négy nyert mérkőzéssel, három egyéni és egy páros,
járult hozzá.

Sportoldalunk a
Polytechnik Kft. támogatásával készült.
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MOZAIK
Apróság

Angol nyelvtanítást, korrepetálást
és nyelvvizsgára való felkészítést
vállalok.
Hódossy Helga: +36-30-4137483, vagy +36-70-775-8352
Mátrakeresztesen családi ház
családi okok miatt, sürgősen,
áron alul eladó.
Érdeklődni: + 36-70-775-8352
Élvefogó fémcsapdák eladók!
250x250x500 milliméteres: 5.000
Ft/db+áfa. 300x400x1000 milliméter méretű: 10.000 Ft/db+áfa.
Tel.: 06-30-523-8867; web:
http://mepisz.tk
Köteteink a természetről és a
magyar történelem nagyszerű,
de elfeledett eseményeiről, közöttük pásztói témákkal is, megrendelhetők, Pásztón házhozszállítással is.
Telefon: 06-30-211-3138,
e-mail: dhkm@dhkm.hu.
Részletek: www.dhkm.hu
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat,
hogy a Pásztói Hírlap szolgáltatásaként a lakossági apróhirdetéseket 200 karakterig ingyenesen
feladhatják APRÓSÁG rovatunkban. A hirdetéseket kizárólag
elektronikusan,
az
info@dhkm.hu postafiókon fogadjuk. A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget.

Szappan Zamár- báka ló

Ragu része!
Levesféle
Nitrogén,
urán vegyj.

Lantán,
oxigén, kén
vegyjele
Amióta,
régiesen

Régi evőeszköze

Fehér
delfin
Néma
rém!
Végtelen
akarat!!!
Antonov, r.
Ingen
található

Ősi
rege
Ékkő
közepe!
Nyakban
van!
Vanádium,
oxigén, klór
vegyjele

“Levesének Ukkon
lakik
nincs .... borsa” Trükköz,
(József A.) svindlizik

Gazdag
ókori nép
Gél, táviratban.
Sportklub,
röviden
Duplán:
a vizek
városa

“A” vasat
megmunkáló mester
Papírra
vet

Lehullott
levél
Bölcsőde
után jön
Megértő,
méltányos
Fél- Lapos
út! edény

Készülék
hátoldala
Ragadozó
madár

Műsorszórás

Lefele!

Vízi
Karika
jármű
egynemű
betűi Fogat egynemű betűi

Sérülés
Hozzáfér,
odajut
Origo,
rövidítve

Létesül,
terem
Győzelem
rövid jele

Kevert
jel!!!
Nem fél,
bátor
Alám
keverve!!!
Idő jele
a fizikában

!

Bánat,
szomorúság

Üstben
van!!!
Szent
fogadalom

Addig ér
el (2 szó!)
Sutban
van!
Befejeződése,
elmúlása

Foszfor
vegyjele

Ráver
... al
Rasid
(mesehős)
Faldarab!

... - borsa

Félés!!!

“A ... közt
kelőben
(Arany J.
Visszajár!!!

Előír,
parancsol
Vattadarab!!!

Győz
Szorult
helyzetből
kiszabadít

... mars!
(Lódulj!) A második Salak“A”szabad- vicc
darab!!!
téri szalon- poénja
nasütés

E napon
Zárféle,
névelővel
Fadarab!

Testnevelő,
sportoló,
névelővel

Éjfél!!
Vissza:
gyakori
orosz női
név

Csermely

?

Kedves Olvasó!
Ebben a feladványban két vicc poénja rejtőzik. Az első vicc egy találós kérdés:
Kinek a felesége nem bánja, ha a férje falja a nőket? A válasz “Az első vicc poénja” sorban van.
A másik egy családi idillt mutat be, ahol a férj éppen odaszól a feleségének:
- Hozz ide nekem egy doboz sört!
Az asszonynak nem tetszik a parancsoló hangnem, ezért visszaszól:
- És a varázsszó???
Rögtön érkezik a felelet, és “A második vicc poénja” sorában található.
Kellemes szórakozást kíván: Makuch Mihály
Előző lapszámunk keresztrejtvényének helyes megfejtése:
„Uraim! Hétvége van, ma ne politizáljunk!”
A beküldők közül ezúttal Fekete Valternek (Pásztó) kedvezett a
szerencse, nyereménykönyvét a polgármesteri hivatal titkárságán
veheti át.
Kérjük, hogy decemberi keresztrejtvényünk helyes megfejtését
tikám”- pályázaton a 3000 induló 2013. január 16-ig juttassák el a pásztói polgármesteri hivatal
gyógyszertár közül, az önök sza- portájára!
vazatai alapján, a 13. helyezést
értük el!
Köszönjük, hogy ránk szavaztak! Köszönjük a bizalmukat és a
felénk áradó szeretetüket!
Hisszük, hogy ezt a szép eredményt csak közösen tudtuk elérni
és bízunk abban, hogy még további
közös, családias hangulatú éveket
tölthetünk el együttesen.
Szavazataikat ajándékkal szeretnénk meghálálni.
Gyógyszertárunk különdíjait
nyerték: Mihályi Csilla Pásztó,
Makács Pá Kisbágyon, Forsterné
dr. Szabó Irén Hollókő. A díjak
átadására az elkövetkezendő egészségnapon kerül sor.
A Margit Gyógyszertár dolgozói

Margit Gyógyszertár
Előkelő helyezés a
„Kedvenc patikám” című pályázaton
A Margit Kórház Gyógyszertárának második születésnapját
ünnepeljük.
Az Önökkel eltöltött két év tapasztalatát szeretnénk megosztani
önökkel, kedves betegeinkkel.
Akik bennünket választanak,
meleg, barátságos környezetben,
szakmailag jól felkészült csapattal
találkozhatnak, minden esetben
hasznos információkat kapnak betegségükkel és gyógyszeres terápiájukkal kapcsolatosan. Ezen
felül különböző programokat szervezünk, egészségük megőrzése
érdekében. Ilyenek az egészségnap, a 3-1-2 meridiántorna, az
arctorna.
Az Önök szeretetét mi sem bizonyítja jobban, hogy az országosan meghirdetett „Kedvenc pa-

Kerekekben van!!!
Rangjelző
szócska

A vas
vegyjele
Ez volt Pinokkió is.

Az első Végtelen kár!
vicc Nyavalya
Langyos,
poénja régiesen
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ÁLDOTT
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG
ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES
ÜGYFELÜNKNEK!

Pásztó, Csillag tér 21.
Telefon: 32 460-208

Egész évben a lakosság szolgálatában!

HIRDETÉS

ISTENTŐL ÁLDOTT
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK
VÁROSUNK
MINDEN LAKÓJÁNAK!

Pásztói Városgazdálkodási Kft.
Pásztó, Kossuth út 116.
Telefon: 32/460-189
www.vgkft.invitel.hu

Margit Gyógyszertár
KARÁCSONYI AKCIÓNK!
DR. HU BD 1160A Fülhőmérő
- Gyors, pontos mérés,
- Háttérvilágítással ellátott kijelző,
- Választható F/C mértékegységek,
- 8 mérési adat tárolására
alkalmas memória,
- Automatikus kikapcsolás,
energiatakarékos üzemmód,
- Felhasználóbarát, lágy tapintású
anyagból készült mérőfej,
- Tároló tasak a biztonságos
tárolás érdekében.
3850.- Ft/Db
DR. HU BD-8000 Automata felkaros
vérnyomásmérő, ajándék adapterrel
Hypertenzió jelzős és szívritmuszavar
érzékelős készülék 3 év garanciával!
- 60*70mm-es extra méretű LCD kijelző,
- WHO szerinti hypertenzió indikátor,
- Szívritmuszavar érzékelő rendszer,
- Egyszerre 4 fő által is használható,
- 396 mérési adat tárolására alkalmas,
- 4 riasztás beállítási lehetőség,
- Automatikus kikapcsolás,
- Alacsony töltöttség jelző,
4 db alkáli elemmel
vagy adapterrel üzemeltethető.
11.900.- Ft/Db
AKCIÓNK A KÉSZLET EREJÉIG TART!
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EZ VOLT 2012 PÁSZTÓN

Ez volt 2012 Pásztón
Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a
művelődési házban tartottunk ünnepséget

Kálmán-napi megemlékezés a Csohány
Kálmán Galériában, 2012. január 31-én

Március 15-én az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc hősei előtt tisztelgett a város

A Dél-Nógrádi Vízmű Kft. a nyári hónapokban több felújítási munkát is elvégzett

Júliusban rendeztük a szokásos Hasznosi
Rétesfesztivált, sok érdekes műsorral

Augusztusban Nagyboldogasszony napján
búcsú volt Mátrakeresztesen

Kenyérszegés: megtartottuk Szent Istvánnapi ünnepségünket is

Szeptember 1-jén megnyitotta kapuit
a Magyar Szentek Katolikus Óvoda

Szeptember végén megrendeztük
a hagyományos szüreti mulatságot

Októberben köszöntöttük az idős embereket
– képünk Hasznoson készült

Novemberben Franciaország nagykövete
kitüntetést adott át Broszman Györgynek

Decemberben kiderült: a Vízmű Kft.-nél
megmarad minden munkahely

A Dióhéj Kiadói Kft.
valamennyi kedves olvasónak
áldott karácsonyt és boldog új évet kíván!

