2013. március
Elmélkedés az ünnep előtt

Tisztelt Hasznosi, Mátrakeresztesi és
Pásztói Embertársaim!

Metsző hideg szélre és fagyra ébredtünk virágvasárnap hajnalán, az időjárás inkább télre,
mint a tavaszra emlékeztetett.
Reggel a Szentlélek Kápolna felé vettük családommal az utat, ahol az ilyenkor szokásos liturgia keretében Kecskés Attila plébános atya
megáldotta és megszentelte a Jézus Krisztus virágvasárnapi dicsőséges bevonulásakor
használt pálmaágakat jelképező barkát és az
aranyvesszőket, amelyeket a szépszámú hívő
sereg hozott magával.
A Szent Lukács evangéliumából olvasott
szakaszt hallva Mi is újra átélhettük azt a kétezer évvel ezelőtti önfeledt ünneplést, ami Jézus jeruzsálemi bevonulását övezte.
Szinte hallottuk, amint a tömeg azt kiáltja:
„áldott a király, aki jön az Úr nevében! Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban!” Amikor a Fő utcán a Szent Lőrinc Templom felé indultunk a verőfényes napsütésben,
már semmit nem éreztünk a hidegből. Szívünket, lelkünket áttüzesítette az a tudat, hogy mi
most a világot megváltó Urunkat, Jézus Krisztus követjük. Az utcán többen ránk csodálkoztak a gyalogosan vagy autóval közlekedő emberek közül, és nemigen tudták mire vélni, hogy miért és hová indulunk.
Azt persze mindenki tudja, hogy egy hét múlva vasárnap már a húsvétot ünnepeljük, néhányan még azt sem felejtették el, hogy hétfőn azután
következhet a locsolkodás.

Tisztelt Olvasóink!

Napjainkban sok család van nagyon nehéz anyagi helyzetben, akik
a közelgő ünnepre szorongással készülnek, hiszen nem tudják előteremteni a szükséges javakat, amelyek szerintük elengedhetetlenek az
ünnepléshez. Sok-sok idős, vagy betegséggel küzdő ember is fájdalmaival éli meg a hétköznapokat.
Éppen ezért emlékezzünk vissza karácsony ünnepére, Jézus Krisztus
születésére! Ő nem egy királyi palotába született, nem bíborba, bársonyba öltöztették. A szegényes és hideg betlehemi istállóban adott
életet Mária a „Világ Igazi Urának”, és az állatok jászolába fektették.
Amikor a sátán megkísértette Őt a pusztában, az egész világot ígérte
neki, de Ő ezt válaszolta: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak
Neki szolgálj.” Ennek rendelte alá földi életének minden pillanatát.
Jézus virágvasárnap úgy vonult be Jeruzsálembe, hogy királyként
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tisztelték, de Ő nem e világ királya. Dicsőséggel köszöntötték, de Ő
a mennyei Atya dicsőségét hirdette
akkor, és hirdeti ma is. Az Őt követő
tömeg a zsidó nép számára szeretett
volna jólétet és nyugalmat szerezni
az ő vezetésével. Manapság is sokan
gondolják úgy, hogy Jézus Krisztus
egy „játékautomata”. Bedobjuk a résen a kívánságokat és Ő azonnal teljesíti azt!

Kedves Ünnepre Készülő
Embertársaim!

Jó lenne, ha mi mindannyian húsvét igazi üzenetét hordoznánk a szívünkben, lelkünkben, a keresztény
hit alapját. Húsvét nem több és nem
kevesebb, mint Jézus Krisztus megváltó halálának és feltámadásának
ünnepe!
Amint azt Jézus küldetéséről olvashatjuk János Evangéliumában:
„Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy
mindaz, aki őbenne hisz, el ne ves�szen, hanem örök élete legyen. Mert
nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem,
hogy üdvözüljön általa a világ.”
A negyven napos nagyböjti időszak hamvazószerdától nap mint nap
erre kellene, hogy emlékeztessen mindannyiunkat. Isten fia azért jött
közénk, hogy magára vegye bűneinket és megváltsa azokat kereszthalálával!
Milyen jó lenne, ha Pásztón, Hasznoson, Mátrakeresztesen és szerte Magyarországon minden ember magáévá tenné a húsvét igazi üzenetét. Nem a széthúzás, a szeretetlenség, a gyűlölet, mások megalázása, pocskondiázása jellemezné a közéletet és a médiumokat. Ha minden ember hagyná, hogy Jézus Krisztus – aki az Isteni szeretet megtestesítője – költözzön a lelkébe egy csapásra megváltozna minden.
Ha a gazdagok át tudnák érezni a szegény családok nehéz sorsát, ha
oda tudnánk figyelni mindannyian idős embertársainkra, ha a hozzátartozók és az egészségügyben dolgozók Jézus szelíd és alázatos arcát látnák beteg embertársaikkal való találkozásaik alkalmával, kiteljesedhetne a keresztény szeretet, és akkor megérthetnénk Jézus küldetésének igazi üzenetét.
Feledjük hát el minden gondunkat, problémánkat, legyünk úrrá azon
a pesszimizmuson, amelyben az európai népek között dobogós helyen
áll a magyarság…
(Folytatás a 2. oldalon)

Valamennyi kedves olvasónknak áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!
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Helyszíni szemle a záportározó területén

Mátrakeresztesen, a Békás-tó közelében megépítendő záportározó területén tartottak helyszíni szemlét február végén az illetékes vízügyi,
katasztrófavédelmi és önkormányzati szakemberek. Az időpont nem volt véletlen, hiszen
2012-13 tele csapadékos volt, a tavaszi hóolvadást megelőzően pedig, a korábban kialakult
katasztrófahelyzetek megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani a Kövicses-patak vízgyűjtőjén bekövetkező hidrológiai változásokra.
A helyszíni szemle után a hasznosi víztározónál a szemlén résztvevők sajtótájékoztatót tartottak a víztározó gátján. Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos polgári védelmi főfelügyelője elmondta: a 2010 májusában kialakult katasztrófahelyzet nem ismétlődhet meg, mert azóta több
védelmi intézkedés történt, és biztonságnövelő
beruházáok is megvalósultak. A katasztrófavédelem a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, ezért kockázati analízist készített – nem csak Pásztó, Hasznos és Mátrakeresztes, hanem minden település
esetében.

Tóth Ferenc hozzátette: a Mátrában hirtelen bekövetkező, gyors hóolvadás sem okozhat gondot a
hasznosi víztározó esetében, viszont a jövőben fel
kell készülni a globális klímaváltozás által okozott
szélsőséges helyzetekre is.
Sisák Imre, Pásztó polgármestere arról beszélt,
hogy megnyugtató megoldást csak a Mátrakeresz
tes mellett megépítendő tározó üzembe helyezése hozhat, aminek hatósági engedélyezése ez évben várható. Az új vízügyi létesítmény úgynevezett száraz tározó lesz, azaz csak akkor töltik fel,
ha a hirtelen lezúduló csapadék, vagy a gyors hóolvadás miatt ez szükségessé válik a gát alatti területek biztonsága miatt. A Békás-tó közelében kialakítandó új tározó 800 ezer köbméter víz befogadására lesz alkalmas.
Sisák Imre hozzátette: a mátrakeresztesi létesítmény megépítése mellett el kell végezni majd
a hasznosi tározó mederkotrását is. Az innen kikerülő, több százezer köbméternyi hordalék egyrészt növeli a tározó kapacitását, másrészt pedig
az új gátba is beépíthető, úgyhogy a lehetőségekhez mérten takarékos megoldást is jelent. Előbbiek
mellett meg kell oldani a Kövicses-patak mederrendezését is: ez fontos mind a hasznosi, a pásztói,
mind a Zagyva mentén délebbre fekvő, más településen élők élet- és vagyonbiztonsága érdekében is.
Sisák Imre végül elmondta: a Mátrakeresztes
melletti záportározó építése – az ez évi engedélye
zés után, illetve a jövőben megvalósítandó köz
munkaprogramoktól függően – már 2014-ben
megkezdődhet a kormány kedvező döntése esetén.
Berecz György tűzoltó ezredes, a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója a Pásztói
Hírlap kérdésére elmondta: február végétől az igazgatóság munkatársának hetente kell jelentést adnia arról
a munkáról, ami a mátrakeresztesi záportározó megépítésével kapcsolatosan elvégeztek.
F. Z.

2013 március
(Folytatás a 1. oldalról)
Hívjuk mindehhez segítségül azt az igaz
magyar embert, akinek tengernyi fizikai fájdalmat és lelki bántalmat, megaláztatást kellett elviselnie: Mindszenty József bíborost. Ő
így bátorít minket ma élő magyarokat: „Egy
nemzet fölemelkedése mindig a mai napon
kezdődik. A fásultakban is van parázs a hamu
alatt, csak a tűzre várnak. Isten így teremtett
bennünket, embereket: az igaz és jó meg szép
utáni vágyat nem lehet kioltani az ember szívében-lelkében. Ez erősebb tény, mint a reménytelenség és a csüggedés: ez utóbbiak futólagosak; a remény és a bizalom elsődleges
polgárai az emberi szívnek.”
Fogadjuk hát el Jézus Krisztus felénk kinyújtott kezét, tárjuk ki szívünket szeretete előtt és zárjuk lelkünkbe a keresztény hitet és reményt.
Soha ne feledjük a Római levél üzenetét:
„Ha Isten velünk, ki ellenünk?”
Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása hozza el minden magyar ember számára
az igazi örömet.
Így kívánok Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében minden embertársamnak áldott, szent Húsvétot!
Sisák Imre
polgármester

Kedves Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a
Magyar Szentek Római
Katolikus Általános Iskolába
az első évfolyamra
történő beiratkozás
2013. április 8-án és 9-én
(hétfőn-kedden)
08.00-tól 18.00 óráig lesz.
Beiratkozás helye:
Pásztói Általános Iskola,
Dózsa Tagintézmény, könyvtár
3060 Pásztó, Nagymező u. 36.
Kérjük, a beiratkozásnál jelezzék
iskolaválasztási szándékukat!
A 2., 3. és 4. évfolyamra
„Beiratkozási nyilatkozatot”
kérünk kitölteni,
amelyet a pásztói plébánián lehet kérni,
illetve Pásztó város honlapjáról letölthető
(www.paszto.hu).

Leadási határideje:
2013. április 9. (kedd)
Helye:
Római Katolikus Plébánia
(3060 Pásztó, Múzeum tér 2.)
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Javuló jövőkép: megújult az óvoda

Sárik Jánosné óvodavezető köszöntője

A nemzetiszín szalag átvágása

Megújult Pásztón a Százszorszép Óvoda: a beruházás átadására eljött
Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára is. Az ünnepség előtt Becsó Zsolt országgyűlési képviselő, a megyei
közgyűlés elnöke és Sisák Imre polgármester társaságában vágta át az intézmény főbejáratánál a nemzetiszín szalagot.
Az ünnepségen Sárik Jánosné óvodavezető köszöntötte a megjelenteket
a nevelőközösség és a szülők nevében is. Bemutatta az intézményt is, ami
1976-ban épült és nagy társadalmi igény jelentkezett a megvalósítására; jelenleg is öt gyermekcsoporttal működik, ami magasnak számít. A székhelyintézményhez két tagóvoda is tartozik.
Az elmúlt évtizedekben az épület elhasználódott, a mentőövet az intézményi infrastruktúra felújítására vonatkozó pályázat nyújtotta, amit a város vezetése is támogatott, az elnyert 21 millió 33 ezer forintos támogatást 5 millió 280 ezer forinttal kiegészítve. A felújítás 2012. november
5-én kezdődött, a nagy munkálatok pedig december 21-re el is készültek.
Egyébként a szerződés szerinti befejezési határidő 2013. május 30. lett volna. A pályázati nyeremény felhasználása gyors és precíz volt, csak az elismerés hangját lehet szólni róla. Az óvodai nevelés érdekei ebben az időszakban is jól működtek, ami a kivitelező hozzáállását is dicséri.
A felújítás során szigetelték a falakat, valamennyi nyílászárót kicserélték, a gyermekmosdókat teljesen felújították, a padló- és a falburkolatokat is kicserélték. Ezzel nem csak biztonságosabb, hanem környezetbarát
is lett az intézmény, mind a foglalkozások, mind a pihenés feltételei javultak, emellett a fűtés költségei is csökkentek.
Szólt ezután az intézmény zöld óvoda státuszáról is, amit már háromszor nyertek el.
Sisák Imre, Pásztó polgármestere ezután a város helyzetéről adott rövid tájékoztatást. Elmondta, hogy az összes önkormányzattól átvett és állami feladatellátásba került intézmény kiváló állapotban van. Ezek közül kiemelte a Margit Kórház államosítását és kifejtette, hogy az állam első osztályú minőségben vehette át az önkormányzati tulajdont, a 3,5 milliárd forint értékű ingatlanvagyont a rendelkezésére álló 130 millió forintos megtakarítással együtt; ez valószínűleg páratlan eredmény volt az országban.
Ezután az óvoda felújítására vonatkozó pályázat részleteiről adott tájékoztatást, külön is kiemelve annak gyorsaságát. Fontosnak tartotta, hogy
az épület kivitelezésén csak pásztói vállalkozók dolgoztak – az önkormányzat törekvése is, hogy ilyen módon is támogassa a helyi cégeket.
Köszönetet mondott Tállai András államtitkár úrnak az önkormányzatok adósságkonszolidációja során nyújtott segítségéért, aminek köszönhetően Pásztó esetében 40-ről 60 százalékra nőtt az átvállalás aránya – más
kérdés, hogy a város így is 209 millió forintot meghaladó hiánnyal kezdi
2013. évi költségvetését. Hozzátette: bízik a további pályázatok kiírásában, a hogy a Százzsorszép Óvoda másik épülete is megújuljon.
Tállai András, miután megköszönte a meghívást a pásztói rendezvényre, elismeréssel szólt a város fejlődéséről. „Aki az oktatásba fektet, az ko-

moly szándékokról tesz tanúbizonyságot” – mondta. Az óvoda felújíátásra
elköltött 26 millió forint más beruházásokhoz képest nem sok, de a gyerekek érdekeit jól szolgálja. Az apróságok számára nagyon fontos, hogy milyen benyomásokat szereznek abban a közösségben, amit elsőként ismernek meg. Az óvodában tanultakat egész további életükre magukkal viszik,
így az sem mindegy, hogy milyen külsőségek között és felszereltség mellett zajlanak a foglalkozások.
A pásztói óvoda így, a felújítás után a legszebbek közé tartozik az országban, a ráköltött pénznél pedig sokkal többet is visszaadhat: a város az óvodájába fektetett, ez pedig azt jelenti, hogy Pásztónak van jövőképe!
Tállai András hozzátette: a kormány véget akar vetni az országban zajló káros folyamatoknak, de ebből sokszor csak a feszülség érzékelhető. Ez
jellemző az önkormányzati területre is, hiszen 2010-re csak eladósodott,
kiúttalan, a működőképesség határán dolgozó önkormányzatok voltak Magyarországon. A változtatás fontos részét képezi a szülők biztonságérzetének javítása, a gyerekek gondtalanságához pedig a pedagógus életpályamodell kialakítása is hozzátartozik.
Becsó Zsolt hozzászólásában kifejtette: jó érzés olyan rendezvényen
részt venni, ahol mindenki boldog. Pásztón a támogatásnak köszönhetően,
a beruházás megvalósításával sikerült emelni az óvodai munka színvonalát. A város más intézményeiben is szükség lenne felújításra.
– A keret véges, a pályázatok száma végtelen – mondta. – Pásztón viszont
sokat tettek azért, hogy a célok valóra váljanak! Ezen az úton végig kell
menni, mert eredmények csak így érhetők el!
Az ünnepség – amit az óvodások fellépései színesítettek – a beruházás
megtekintésével ért véget.
F. Z.

Vendégek a rendezvényen
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Költségvetés, közbiztonság

Pásztó város februári képviselő-testületi ülése polgármesteri beszámolóval kezdődött az
előző időszakban végzett munkáról. Sisák Imre
a fontosabb események között említette, hogy
tárgyalásokat folytatott az OTP régiós igazgatójával az önkormányzat pénzügyeiről, tárgyalt Ritter Gézával, az Észak-magyarországi Regionális Vízmű vezérigazgatójával közös Start közmunkaprogram indításáról is: ennek része lenne a hasznosi tározóból a hordalék
eltávolítása, a vész árapasztó megépítése, illetve a Kövicses-patak mederrendezése is, de elsősorban a mátrakeresztesi záportározó megvalósítása.
Sisák Imre végül a fontos eredmények között említette az önkormányzat hitelkonszolidációval kapcsolatos megállapodást is, amelyet a
költségvetés tárgyalásánál részletesen ismertetett. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai február 23-án a mátrakeresztesi
záportározó lehetséges helyszínén tartottak bejárást, a vízügyi főfelügyelőség, az önkormányzat és a természetvédelem szakembereivel
együtt. Ahogyan Sisák Imre fogalmazott: a vélemény egyöntetű volt, fő szempont a záportározó megépítése. (Cikkünk a Pásztói Hírlap 2.
oldalán.) Fontos esemény volt az elmúlt időszakban a Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft.
pásztói telephelyén a munkahelyteremtő beruházás: 83-ról 132-re növekedett a foglalkoztatottak létszáma., bár a pásztóiak aránya csak 20
százalék. A polgármesteri tájékoztatót a képviselők elfogadták.
Ezután kezdődött a 2013. évi költségvetési tervezet tárgyalása. Sisák Imre elmondta: az
önkormányzatok adósságkonszolidációjának
mértékét az eredetileg tervezett 40 százalékkal
szemben – többek között Becsó Zsolt országgyűlési képviselővel és Tállai András államtitkárral folytatott tárgyalások eredményeképpen
– előbb 45, majd 60 százalékra emelték. A hitelkonszolidáció ilyen aránya lényegesen több a
tervezettnél, de azt is meg kell állapítani, hogy
más önkormányzatok esetében éppen a felelőtlenül gazdálkodók részesültek a legnagyobb
kormányzati támogatásban… Pásztó végül 296
millió 595 ezer forinthoz jutott. Ahogyan Sisák
Imre fogalmazott: a 99 százalékot tisztességes
és korrekt megoldásnak találta volna, hiszen a
környező városok Pásztónál sokkal nagyobb hitelállománnyal rendelkeztek
– A felelősen gazdálkodók rovására a felelőtlenek hatalmas támogatásokat kaptak! – fogalmazott Sisák Imre.
Ezután elmondta, hogy a közmunkaprogramban az eredetileg tervezett hat órás, nettó
37 ezer forint bérrel járó helyett sikerült elérni, hogy Pásztón március 12-től december 31-ig
a foglalkoztatás nyolc órában valósuljon meg,
151 fő részvételével.
A helyi adóbevételek szempontjából is fontos kérdés a városban a munkahelyteremtés. A
Polytechnik Kft.-t például szerették volna Ózdra csábítani, de úgy tűnik, ezt sikerült megakadályozni. A tulajdonos tárgyalt is Pásztó önkormányzatával, bemutattak is több, fejlesztésre alkalmas területet. Ehhez képest derült égből villámcsapásként érte a hír, hogy Bátonyterenyén
és Mátraszőlősön is tárgyal a Polytechnik vezetése. Ahogyan fogalmazott: nem örül, ha Pásztó

önkormányzata másnak kaparta ki a gesztenyét.
A város persze próbál korrekt partneri viszonyt
kialakítani a vállalkozásokkal.
Sisák Imre ezután kifejtette: az önkormányzatnak olyan feladatokat írnak elő, amihez semmi köze. Az iskolák államosítása mellett is havi
12 millió 122 ezer forintot kell kifizetni a tankerületnek – ez évente 145 milliós kiadást jelent,
holott elvileg az állam fenntartásába vette az oktatási intézményeket. További gond, hogy elveszik a gépjárműadó 60 százalékát, ami 36 millió
forint körüli veszteséget okoz. Iparűzési adót ez
évben 302 millió forintot kellene beszedni, de
az előrejelzés szerint csak 232 millió forint várható. Az állam által kötelezően elvárt bevételek
így nem tarthatók!
A polgármester úr a további gondok között
említette, hogy a gyermekétkeztetést egy tollvonással önkormányzati feladattá tették, az egy tanulóra megállapított 102 ezer forint pedig mes�sze nem éri el a kiadásokat. Pásztónak ez további 30 millió forintos fedezet nélküli kiadást jelent.
Hozzátette: az adósságkonszolidáció megvalósításával a költségvetési hiány 209 millió forint. Ha az állam a fenti említett elvonásokat
nem tenné, illetve az önkormányzatnak nem
kellene állami feladatokat támogatnia, a városnak 86 milliós szufficitje lehetne. Ebben az esetben jutna fejlesztésekre is, de egyelőre az önkormányzatok újabb kiszipolyozása folyik.
Sisák Imre kifejtette: mielőtt ellenzéki színben
tűnne fel, el kell mondania, hogy ezt a jelenlegi pénzügyi helyzetet nem a jelenlegi kormány
ténykedése okozza csak. Az önkormányzatok
támogatását a szocialista kormányzatok csökkentették. Pásztó 2002 és 2010 között, nyolc
éven keresztül egyetlen forint ÖNHIKI támogatást sem kapott. A konszolidáció persze sokat
segít, de az elvonás így is nagy mértékű. Mindenesetre a város szándékozik pályázni a korábbi ÖNHIKI-hez hasonló támogatásra is, de ez
még bizonytalan.
Ami az ez évi fejlesztéseket illeti, több pályázat áll elbírálás alatt, így a sportcsarnok építése, és a gondozóházra vonatkozó beruházás is. A bevételeket növelheti, hogy például a
Mátraszőlős önkormányzatával fennálló perben – egyelőre nem jogerősen – 21 millió forintot ítélt meg a bíróság Pásztó javára. Sisák Imre
végül köszönet mondott munkatársainak, közöttük is első helyen dr. Tassi Borbála főjegyző as�szonynak a költségvetés összeállításáért.
Hozzászólásában Sándor Károly aljegyző kifejtette: a 1567 pásztói tanuló közül 627 bejáró, ami a normatív támogatások kifizetésében
58 millió forint plusz kiadást jelent. A kistelepülések iskoláit elvitték, de a pásztói iskolák
fenntartásához éves szinten csaknem 145 millió forinttal kell hozzájárulnia Pásztó városnak.
Azon önkormányzatok, ahonnan Pásztóra járnak a gyerekek, támogatást kellene fizetniük: az
iskolákban és a kollégiumban 31 település diákjai tanulnak, illetve laknak. A jövőben szeretnék
megkeresni az érintett településeket ez ügyben.
Előbbiek mellett az önkormányzatnak mintegy 100 milliós adókinnlevősége is van, amit
szintén szeretnének behajtani.
Sisák Imre az elhangzottakhoz hozzátette: eltökélt a szándék a bevételek növelésére. Állami

támogatást legalább a költségvetési hiány erejéig szeretne kapni a város, ami az önkormányzati feladatellátás finanszírozási helyzetét javítaná. A kinnlevőség beszedése, a mátraszőlősi per
jogerőre emelkedése további bevételeket eredményezhet.
A képviselők a 2013. évi költségvetést elfogadták.
A testületi ülésen részt vett Nagy Károly ezredes, megyei rendőrfőkapitány-helyettes, rendészeti igazgató és Vida Ottó Kolos alezredes,
pásztói rendőrkapitány is, aki a város közbiztonsági helyzetéről és az elvégzett szolgálati
feladatokról adott részletes tájékoztatást. Vida
Ottó Kolos azzal kezdte: a képviselő-testület, a
társszervek és a rendőrség között nagyon jó a
kapcsolat, egymás javaslatait, kéréseit kölcsönösen figyelembe veszik. A megyei rendőrség
eredményeiről elmondta: az elkövetők elfogása
terén a megye az országban az első három között van. Kifejtette ezután: fontos lenne, hogy
akit valamilyen jogsérelem ért, az keresse fel
miatta a rendőrséget, a szülők is vállalják fel ezt
a gyermekek védelmében. A Pásztói Rendőrkapitányság működési területén az elmúlt időszakban a közterületi órák száma azonos volt, mint
a korábbi években. Sikerült a bűncselekmények
számát csökkenteni, az országossal közel azonos az eredményességi mutató.
Növekedett viszont a kábítószerrel való vis�szaélések száma, illetve – bár a térségben kevesebb vagyon elleni bűncselekmény történt, –
Pásztón ezek száma is emelkedést mutat. Úgyhogy a 2013-as év az ezek elleni fellépés jegyében zajlik majd. A városban öt rablás történt,
ezek közül négyet sikerült felderíteni.
Vida Ottó Kolos hozzátette: a 2012-es évben
gyalogos járőrszolgálatot is szerveztek a közterületeken, az iskolák, a strand és a Kishegy környékén, biztosítva ezzel a rendőri jelenlétet. Ezt
jól fogadta a lakosság és a diákság is. A kábítószerek elleni fellépés mindig prioritást élvez,
piacnapokon pedig végig figyeltek a fokozott
rendőri jelenlétre, főleg a zseblopás és a garázdaság megfékezésére.
A 2013-as év céljai között szerepel az állampolgárbarát, ügyfél centrikus munkavégzés erősítése, az együttműködés fejlesztése a segítőkkel, a közös munka a közbiztonság érdekében.
A rendőrség egyik fontos partnere fentiekben a
polgárőrség.
Nagy Károly hozzászólásában kifejtette: a
megyei rendőr-főkapitánysággal együttműködve a jobb közterületi jelenlét – a helyi igények
figyelembe vételével – kiemelt feladat. A közbiztonsági gondok megoldására igény esetén a
Nógrád megyei kommandósok teljes, le nem
kötött kapacitását Pásztó és környéke kaphatja,
mert ez a legnagyobb terület, úgyhogy itt van
a leginkább szükség a munkájukra, természetesen kiegészülve a készenléti rendőrség erőivel.
Sisák Imre kifejtette, hogy Szirákon, vagy
Jobbágyiban új rendőrőrs felállítása, illetve a
pásztói kapitányság létszámának legalább húsz
fővel történő növelése javíthatná az emberek
biztonságérzetét. A rendőrök munkáját a polgármester úr jónak ítélte, de javítani is lehet rajta. A
beszámolót a képviselők elfogadták.
F. Z.
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közélet

Bővíteni kellene a vállalkozói övezetet

Január 30-án tartotta, – még az éves költségvetés elfogadását megelőzően, – Pásztó lakossága
számára a közmeghallgatást a város képviselőtestülete. A hivatalos rendezvényre eljött Becsó
Zsolt országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnöke is.

5

vezői annak a létesítménynek, amire a Hasznosi Szabadidő Egyesület ÉMOP 2.1.1-es pályázatán 334 millió forintot nyert” – mondta. A kialakítandó szabadidőparkot a gyermekintézmények csoportjai rendszeresen, jelentős kedvezménnyel vagy ingyenesen vehetik igénybe. A projekt megvalósításával a látogatók
és a vendégéjszakák számának növelése a kiemelt cél
Sisák Imre, Pásztó polgármestere a város helyzetét
– persze a környezettudatosságra és környezetvédeismertető hozzászólását a város költségvetésének alalemre való nevelés mellett. A fenntarthatóság biztosíkulásával kezdte. Ahogyan fogalmazott: a város műtását hatékony marketing tevékenységgel képzelik el.
ködőképességének megőrzése az alapvető cél, ha a
Becsó Zsolt országgyűlési képviselő (Fideszvégeredményt tekintjük, akkor megállapítható, hogy
KDNP), a megyei közgyűlés elnöke a közmeghallgaezt a város teljesítette is. A Belügyminisztériumtól
táson a megye helyzetéről adott tájékoztatást a jelenPásztó az ÖNHIKI pályázatán összesen 210 millió
lévőknek. Azzal kezdte: Nógrád éveken keresztül nem
forintot kapott 2012-ben, ami jelentős előrelépés, hikapott elegendő pályázati támogatást, viszont az elszen a 2002 és 2010 közötti időszakban – nyolc év
múlt hónapokban már észrevehető volt, hogy a megye
alatt – ez az összeg összesen is csak 48 millió forint
felkerült Magyarország fejlesztési térképére. Kifejtetvolt, az erre a célra elkülönített központi keretből.
te: biztos abban, hogy a közeljövőben a jelenleginél
A polgármester úr hozzátette: ha a város évente csak
jelentősebb eredményeket lehet elérni. A kulcskérdé50 millió forint körüli összeget kapott volna, akkor
sek között említette 21-es számú főút négysávúsítását,
ma szufficites lenne Pásztó költségvetése. Ehelyett az
ez a beruházás ugyanis 2002 után elmaradt. Eddig az
elvonások növekedése és az elmaradó ÖNHIKI támoidőpontig a megye 2002-ig logisztikailag is versenygatások miatt a városnak 500 millió forint körüli hiben volt, az M3-as további szakaszainak megépítése
Becsó Zsolt hozzászólása FOTÓ: FARAGÓ Z.
tel- és az ezzel járó kamatköltsége keletkezett, korábsorán azonban totális lemaradás következett be. Most
ban soha nem látott mértékű működési hiányt okozva. Az önkormányzat- azonban úgy tűnik, hogy az ipartelepítés szempontjából újra megpezsdült
ok adósságkonszolidációnak köszönhetően ez a hiány idén 257 millió 911 a megye gazdasági élete. Amint fogalmazott: több milliárdos beruházások
ezer forintra csökkent. Az, hogy a város nem adósodott el nagyobb mér- realizálódnak, most mennek a területvásárlások, a régészeti feltárások. Mitékben, az a felelős gazdálkodásnak volt köszönhető. A helyi adóbevételek vel a 2014 és ’20 közötti időszakban nem élvez elsőbbséget a közlekedésis a tervezett feletti mértékben folytak be az elmúlt évben, akkor 282 mil- fejlesztés, ezért ezt még most kell megcsinálni.
lió forint iparűzési adót fizettek be a helyi vállalkozók. Ezen a téren azonPásztó esélyei között említette, hogy a városból 40 perc alatt elérhető lesz
ban gond lesz az idén, a helyi adóbevételek várhatóan nem érik el az állam a főváros. Ha az agglomeráció fejlődésének folyamata nem áll meg, akkor
által elvárt mértéket. (A költségvetésről szóló cikkünk lapunk 4. oldalán.)
Pásztó térsége Budapest aranygyűrűjének része lesz a jövőben.
A közmeghallgatás következő részében Volek György alpolgármester
A turizmus területén a megye 8 milliárd forint támogatást kapott másfél
adott tájékoztatást két KEOP-os pályázatról. A hulladéklerakó rekultiváci- év alatt – ez a 2002 és 2010 között elértekhez képest háromszoros fejlődés.
ója kapcsán csaknem 519 milliós beruházás végezhető el.
A közeljövő tervei között árvízvédelmi fejlesztések, záportározók építése,
A hulladékgazdálkodással kapcsolatosan elmondta: 51 település 1,7 mil- a belterületi csapadékvíz elvezetés megvalósítása is szerepel.
liárd forintos beruházást valósíthat meg, ebből Pásztó 220-230 milliós ös�Becsó Zsolt hozzátette: a szabad vállalkozási övezet Nógrád megyében
szeggel érdekelt. Ebből 60 millió forintért hulladékudvar és komposztáló- a teljes keleti iparmedencére kiterjed, de a határát délebbre kellene húzni,
telep kialakítására, konténeres gépjármű, illetve más eszközök, – szállító- hogy Salgótarján és Bátonyterenye mellett Pásztó is beleférjen.
járművek, aprítógép, kisteherautó, a társasházakhoz kihelyezhető, 1100 liMivel fontos a tervezés, – indul ugyanis az újabb hét éves uniós költségteres konténerek – beszerzésére nyílik lehetőség. Egy gond lehet a pályá- vetési időszak előkészítése – ezért szeretné, ha a pásztói vállalkozások mizattal: a dél-európai tapasztalatok rosszak, nem szeretik válogatni a hulla- nél több ötlettel állnának elő, hogy ezek beépíthetők legyenek a megyei tedékot az emberek. Ahol a szelektív gyűjtés megvalósult, ott sem teszik, pe- lepülésfejlesztési programba. Ezzel a szabad vállalkozási övezet gyakorlati
dig nagyon fontos lenne, hogy a lakosság együttműködjön ezen a téren. Az megvalósításához is komplex, integrált módon járulhatnak hozzá. A 2014
ártalmatlanítás díja emelkedni fog, ami olyan terheket ró a Városgazdálko- és 2020 közötti uniós költségvetésről Becsó Zsolt elmondta: kevesebb fordási Nonprofit Kft.-re, ami visszaszáll az önkormányzatra, további gondo- rás áll majd rendelkezésre, mint az előző időszakban, 8000 milliárd helyett
kat és kiadásokat okozva.
6000 milliárd forint. Viszont a remények szerint – az új intézményrendszer
Gömbiczné Kanyó Beatrix képviselő arról adott tájékoztatást, hogy felállásával – a megye tízmilliárdos nagyságrendű forrásokhoz fog jutni.
TÁMOP pályázatukat határidőre beadták, várják annak elbírálását. SzinBecsó Zsolt hangsúlyozta a határon átnyúló operatív programban lehetőtén remélik a tehetséggondozásra beadott pályázat sikerét. „Örömteli, de ségeit: erre 200 millió Eurós forrás áll majd rendelkezésre és biztosan lesznem szorosan az iskolához kötődik, de leginkább a gyerekek lesznek az él- nek olyan programok is, amelyeket a város fejlődésére lehet majd fordítani.
Eztán Illés Rudolf , a Pásztói Szabadidősport Egyesület vezetője adott tájékoztatást a számos feladatot felvállaló civil szervezet működéséről. Elmondta, hogy nincs tagdíjbevételük, fizetett munkatársaik, mindent társadalmi munkában kell megoldaniuk. Emellett gond, hogy a napi kiadásokat
fedezni kell, a készenléti díjakat pedig a szolgáltatóknak fizetni úgy is, ha
nincs fogyasztás.
Hozzátette: nem sikerült az elmúlt 25 év alatt olyan székhelyet kialakítani, ahol le tudnának ülni elvégezni a papírmunkát – erre a célra a saját lakása szolgál, heti három-négy alkalommal. Nem tudják hová kihelyezni a relikviákat, nincs hol társasági életet élni, vendégeket fogadni. Tavaly az önkormányzattól 110 ezer forintot kaptak, ezt a Dózsa iskola teremfestésére
költötték, kiegészítve azt a saját forrásaiból 167 ezer forintra.
Tavaly ugyan lehetett volna pályázni saját ingatlanra, de egy hónap állt
rendelkezésre a tervek elkészíttetésére, ami képtelenségnek bizonyult. Öt
olyan pályázat szűnt meg, ami a működés költségeit fedezte – Illés Rudolf
ezt a nyugdíjából finanszírozza…
Az a sporttevékenység, ami az egyesület életében mindennapos kellene,
hogy legyen, elsikkad, a civil társadalmat nem tudják megerősíteni. A jövő
fontos feladataként említette egy saját székhely megteremtését.
Illés Rudolf a PSZSE helyzetét ismertette
F. Z.
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Új munkahelyek Kézmű telephelyén

Az üzem megtekintésével vette kezdetét az a február 27-ei ünnepség Pásztón, amelyen a Kézmű Nonprofit Kft. helyi fejlesztését mutatták be a cég vezetői a sajtónak. A rendezvényen elhangzott: 2013tól megújult a megváltozott munkaképességű munkavállaló állami támogatása is. Több mint 30 ezer ember foglalkoztatását segíti a kormány azzal a 35 milliárd forinttal, melyet pályázati úton a költségvetésből biztosít több mint 300 vállalkozás számára. Az új rendszerben – első lépésként – a cégeknek pályázniuk kellett a foglalkoztatási
akkreditációra, melynek eredményeképpen Nógrád megyében 8 munkáltató 475 megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához nyert el támogatást. Közülük 156 fő a Kézműnél dolgozik.
Sisák Imre, Pásztó polgármestere hozzászólását azzal kezdte, hogy
a városban mindig is hagyománya volt a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának. Ugyanis ők azok, akik a munkaerőpiacra rendkívül nehezen tudnak bekerülni, ezért is fontos a foglalkoztató cégek, közöttük a Kézmű Nonprofit Kft. tevékenysége. A
fejlesztésért köszönetet mondott a cég vezetésének, hozzátéve, hogy
a város önkormányzata a jövőben is kiemelt feladatként kezeli a hatékony együttműködést.
Fülöp Attila család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkár a sajtótájékoztatón elmondta, hogy korábban 900 ezren kaptak rokkantsági ellátást Magyarországon. Közülük 195 ezer személy
esetében hajtottak végre felülvizsgálatot, mintegy 90 százalékuk esetében meg is maradt a jogosultság. Aki az ellátásból kikerült, annak
foglalkoztatásához átlátható, új feltételeket kell biztosítani, a hozzátartozó támogatási rendszerrel együtt. Ennek köszönhetően mintegy
tízezren állhatnak újra munkába, mert – amint fogalmazott – a megváltozott munkaképességűek „nem csak akarnak és tudnak dolgozni,
hanem a magas szintű munkavégzésre is képesek.”
Az Kézmű Nonprofit Kft. lapunknak eljuttatott közleménye szerint
„az új pályázati rendszer a korábbihoz képest egyszerűbbé és igazságosabbá teszi a munkaadók támogatását, ösztönzi a megváltozott
munkaképességű munkavállalók fejlesztését és nyílt munkaerő-piaci
elhelyezkedését, valamint a differenciált foglalkoztatásra és bérezésre
is lehetőséget ad. A rendszer lényege, hogy az azonos fogyatékosságú
emberek után ezentúl azonos támogatást kapnak a munkáltatók. Az új
rendszerben is megmarad a rehabilitációs kártya, valamint a szociális foglalkoztatás. Előbbi előnye, hogy a cégeknek nem kell befizetniük a 27 százalékos szociális adót, a szociális foglalkoztatás keretében
pedig az intézményekben élő, általában súlyos fogyatékossággal élő
emberek kapnak munkát.”

A rendezvényen Bernáth Ildikó, a Szakmapolitikai Koordinációs
Testület elnöke az országos képzési programokról adott tájékoztatást. Elmondta, hogy ez májustól három állami tulajdonban lévő védett foglalkoztató, a Kézmű, a Főkefe és az Erfo Nonprofit Kft.-nél
valósulhat meg.
A tájékoztatón elhangzott: számos más, minőségi termék mellett a
magyar olimpiai csapat formaruhája is a Kézmű dolgozóinak munkáját dicséri, Pásztón az övek és a táskák készültek.
Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke az elmúlt időszak
politikai döntéseit méltatta, aminek köszönhetően 47 szabad vállalkozási zóna jöhet létre az országban, ezek közül három érinti Nógrádot: Pásztót ez ugyan nem érinti, de jó esélyekkel csatlakozhat a
Bátonyterenyei és Salgótarjáni Kistérséghez.
Az ilyen jellegű támogatás valódi segítséget nyújtott a hátrányos
helyzetben lévő térségeknek, a különböző infrastrukturális fejlesztések, az ipari parkok kialakítása, a hulladék-rekultivációs programok,
mind a munkahelyteremtés felé viszik a magyar gazdaságot. Így az
ilyen jellegű programok is óriási lehetőséget jelentenek a megváltozott munkaképességű társaink számára.
Végül Csereklyei Dániel, a Kézmű Nonprofit Kft. ügyvezetője mutatta be a céget. Elmondta, hogy az ország legnagyobb, 4500 embert
foglalkoztató könnyűipari vállalata 1953 óta működik. A magyar és
nemzetközi konfekció- és bőrdíszműipar számára termelnek, vegyesipari termékeket és sportszereket is gyártanak. Pásztón magas szintű
bőrdíszműipari tevékenység folyik, olasz és francia divatcégek számára is készítenek táskákat.
F. Z.

2013 március
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Március 15-e hőseire emlékezett a város

Hóval-faggyal, viharos széllel
jött el ez évben március idusa.
A forradalom és szabadságharc
évfordulójára emlékező 15-ei
ünnepséget ezért – a megszokott
és meg is hirdetett – 1848-49-es
emlékmű helyett a Teleki László
Városi Könyvtár és Művelődési
Központ színháztermében rendezte Pásztó önkormányzata.
Így is megtelt a terem, sok érdeklődő tűzött kokárdát és jött el a megemlékezésre, amelyen Becsó Zsolt
országgyűlési képviselő, a Nógrád
Megyei Közgyűlés elnöke mondott
ünnepi beszédet. Ahogy a legelején
fogalmazott elődeinkre emlékezve: „a magyaroknak a szabadságért
mindig meg kellett verekedniük.”
Szólt ezután a történelmi helyzetről is, ami a forradalmi események
kialakulásához vezetett: az uralkódó
elit a magyarok által megtermelt javakat a birodalom bevételeiként kezelte, de a birodalom költségvetése
így is az összeomlás szélére került.
A márciusi ifjak és a magyar nemzet
nagyjai ekkor döntöttek úgy, hogy
maguk vegyék kezükbe a dolgok
irányítását. Az akkori helyzet persze nehezen hasonlítható a maihoz.
Ahogyan Becsó Zsolt fogalmazott:
„Aki dolgozni akart, az dolgozhatott. A jobbágy, ha összes kötelezettségét teljesítette, akkor is több ma-

radt neki, mint a mai átlag dolgozónak…”
Ezután az az 1848-49-es forradalom és szabadságharc örökségeként
említette, hogy a magyarok megmutatták, hogy képesek az összefogásra, az 1848-as események előtt pedig az egész világ kalapot emelt.
„Magyarország nem volt, hanem
lesz!” – mondta a közgyűlés elnöke. Ezután kifejtette, hogy az összefogás és az új irány kijelölése segíthet ebben. A történelmi visszaemlékezések során büszkék vagyunk
XIX. századi elődeinkre, de egy ünnepen számot vethetünk jelenlegi
teljesítményünkkel is. Magyarországon az elmúlt időszakban megszilárdult pénzügyi helyzet mellett
végre a gazdaság is a fejlődés pályájára is léphet. Tennivaló persze bőven van: az önkormányzatok anyagi
helyzetének rendezése után a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését
emíltette a fontosabb teendők között, illetve a rezsicsökkentést, ami
miatt „az extraprofithoz szokott közműszolgáltatók Brüsszelbe szalad-

gálnak.”
Messze még a nemzet felemelkedése, ehhez még számos feltételt
kell megteremteni. Fontos, hogy a
gyerekek több esélyt kapjanak, mint
a szüleik, mert ez is kell ahhoz, hogy
megmaradhassunk ezen a földön.
„Nógrád megye is jobban teljesített az elmúlt időszakban, mint korábban, végre felkerült az ország fejlesztési térképére is – mondta Becsó
Zsolt. – Nyolc milliárd forint értékű
turisztikai célú beruházás valósulhat
meg a közeljövőben.”
Kifejtette ezután: a környezetvédelem érdekeit szolgálja a szenny-

vízcsatorna-hálózat további kiépítése, a Nógrád megyében megvalósuló három szabad vállalkozói zóna
kiterjesztése Pásztó irányába szintén
lehetséges. Az elmúlt időszakban a
város is jól teljesítette feladatait.
Beszédében ezután az 1848-49-es
eseményekre visszatérve kifejtette:
Magyarország a március 15-i eseményekkel az európai haladás példaadója lett, a magyar társadalom
pedig egységes nemzetté vált. A
haza és haladás elvét követve ös�szefogott mindenki az ország érdekében, hogy a „haza fényre derüljön.” Az olyan nemzet, amelyik alkalmazkodni tud minden kihíváshoz
sikeres lehet. Ennek gyökerei vis�szavezetnek 1848-ig, az egyén szabadságának biztosításával az ország
szabadsága is mindörökké élhet.
A beszéd után a Mikszáth Kálmán
Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 12/f osztályos tanulóinak az 1848-49-es eseményekre emlékező, ünnepi műsora következett.
Ezután – mivel késő délutánra az
időjárás már jelentős mértékben javult, – a város önkormányzata, a politikai és a civil szervezetek képviselői a városháza előtti emlékműnél
megtartották a koszorúzást is.
F. Z.

Nemzetellenes sporttörténeti provokáció

A Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoportja február
22-i ülésén egyhangú határozatban fejezte ki felháborodását a szolnoki és az izraeli kosárlabdacsapat mérkőzésén a magyar zászlókat kitiltó
nemzetsértő intézkedés miatt.
Bár a hivatalos szervek hallgatása, illetve (ön-)ellentmondó nyilatkozatai a tisztánlátás szolgálata helyett „csak növelik, mert elfödik a bajt”,
az nyilvánvaló, hogy akár izraeli akár rendőri, akár rendezői fellépésre
megalázó, nemzeti önbecsülésünket, sőt állami szuverenitásunkat sértő
sporttörténeti provokáció, esetleg szégyenletes magánszorgalmú megalázkodás történt.
A Világszövetség pásztói csoportja az hosszú ideje sorozatosan ismét-

lődő példák ismeretében nem elszigetelt, „szerencsétlen” jelenségnek
látja a szolnoki esetet, s ezért nem is pusztán a helyi, hanem a legfelsőbb állami szervek nemzetünkkel szembeni felelősségévé teszi a felelősök előállítását, nyilvánosság előtti, minden kételyt kizáró bemutatását és önbecsülésünket visszaadó, példás megbüntetését.
Amennyiben az erre hivatott szervek érdemi intézkedése továbbra is
késlekedne vagy elmaradna, valamennyi nemzeti elkötelezettségű szervezet nemzet előtti felelőssége lesz annak összehangolt, együttes fellépéssel történő kikényszerítése.
Bottyán Zoltán,
a Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoportjának elnöke
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Projektnyitó rendezvény a városi könyvtárban

„ÉRTED! Hogy megértsed!” - Fej-

Ugyancsak a projekt része az orszá-

leszd magad a pásztói tudástárban!

gos lelőhely-nyilvántartáshoz igazo-

TÁMOP 3.2.4.A-11/1-202-0020” cím-

dó ismeretek átadása és a pedagógusok

mel projektnyitó rendezvényt tartott

fejlesztése.

2013. január 17-én a Teleki László

A szövegértés-fejlesztés esetében a

Városi Könyvtár és Művelődési Köz-

kiemelt célcsoport a gyermek és az if-

pont, a könyvtári nagyteremben.

júsági korosztály. Ehhez Pásztón négy

A megjelenteket Antalné Prezenszki

oktatási intézménnyel kötöttek együtt-

Piroska, az intézmény igazgatója kö-

működési megállapodást. Ezek a kép-

szöntötte. Elmondta, hogy a könyvtár

zések kulcsfontosságúak a gyerekek
számára, hiszen sokan nem képesek

három, a közművelődési intézmény pedig négy pályázatot nyert el az elmúlt

vé, eszközbeszerzésre. A TÁMOP tette

előadást. Kifejtette: az Internet által kí-

arra, hogy szövegből kiemeljék a lénye-

időszakban, összesen 130 millió forint

hozzá a humánerőforrás fejlesztést, il-

nált globalizációs szerep nem csak kon-

get. A csoportokat direkt a felzárkózta-

értékben. Aki készített, levezényelt és

letve a szolgáltatások szélesebb körű-

kurenciát jelent, hanem új szerephez is

tás szempontjai szerint választották ki.

elszámolt már ilyet, az tudja, mekkora

vé tételét: 7,35 milliárdot használtak fel

juttatja a könyvtárakat. Tartalomszol-

Sándor Gáborné hozzátette: mivel

kihívást és pluszmunkát jelent a dolgo-

eddig erre a célra. A könyvtárak a ren-

gáltatóként a forrásoldalon is megjelen-

oktatási intézmények vesznek részt a

zók számára – viszont az eredmények

delkezésükre álló forrásokat tartalma-

nek az intézmények, hiszen az Interne-

programban, abban valamennyi érintett

óriásiak és önmagukért beszélnek! Sok

san használták fel. A visszajelzések na-

ten könnyű publikálni.

intézmény pedagógusai is részt vesz-

mindent ingyenessé tudtak tenni a prog-

gyon jók, gondok legfeljebb az elszá-

Ezután Sándor Gáborné, a pásztói

ramok résztvevői számára, a különféle

molás terén jelentkeztek, de hát ott nem

könyvtár igazgatója, projektmenedzser

programokat, rendezvényeket és tábo-

is nehéz…

mutatta be magát a programot. Amint

A projekt során új tanulási és ismét-

Változtak a kiírások, hiszen eltelt

kifejtette: a könyvtár nem a legjobb

lési lehetőségeket biztosítanak a gye-

rokat is.

nek, szám szerint 32-en – természetesen a könyvtárosok mellett.

Hozzátette: a művelődési központ és

négy év a kezdetek óta. Az alapcélok

helyzetben van pillanatnyilag, az egész

rekeknek. A térség hátrányos helyze-

a könyvtár integrált működése ez év-

megmaradtak, de sok minden kiegé-

közművelődéshez hasonlóan. Az intéz-

tét figyelembe véve ezek a foglalko-

ben ünnepli fennállásának huszadik év-

szült, például az olvasáskultúra fejlesz-

mények a pénzhiány miatt alig tudják

zások a felzárkózást segítik. Az óvo-

fordulóját. Az intézményt mindig az

tését, a nem olvasó felnőttek megszólí-

gyarapítani állományukat, fejlesztések-

dából három csoportnak tartanak szö-

együttműködés jellemezte – nem csak a

tását is tervbe vették.

re pedig nem is gondolhatnak – csak a

vegértés-fejlesztő képzéseket, 24 gyer-

pályázatok segítségével.

mek részvételével. Azért ilyen alacsony

könyvtár és a művelődési központ, ha-

Sörény Edina a jövő tervei között

nem a kistérségben található oktatási és

említette, hogy a rengeteg információ,

Tájékoztatást adott a korábbi fejlesz-

a létszám, mert egy csoportban legfel-

művelődési intézmények között is. Ma

ami rendelkezésre áll összekapcsol-

tési célú pályázatokról, majd az „ÉR-

jebb nyolc fő lehet. A Gárdonyi és a

már a hagyományos könyvkölcsönzés

va, szolgáltatásként álljon az érdeklő-

TED! Hogy megértsed!” – Fejleszd

Dózsa tagintézményből nyolc-nyolc

visszaszorulóban van, de jók az esélyei

dők rendelkezésére. A 2014-20 közöt-

magad a pásztói tudástárban! TÁMOP

csoportot és 64-64 főt foglalkoztatnak

annak, hogy sikerül megtalálni azokat

ti időszakban a közoktatás, a felzárkó-

3.2.4. A-11/1 című pályázatról elmond-

a pedagógusok, illetve a könyvtáros-

az új formákat, amelyekkel a könyvtár

zás kérdésköre kerül az érdeklődés kö-

ta: 2012. szeptember 1-je a projekt kez-

ok, a Mikszáth Kálmán Gimnázium és

az óvodástól a nyugdíjas korosztályig

zéppontjába.

detének napja, a fizikai befejezés és a

Szakközépiskolából pedig három cso-

Volek György alpolgármester kö-

megvalósítás határideje pedig 2014.

port, 24 fővel vesz részt a programban.

szöntötte a jelenlévőket. Elmondta: az

február 28-a lesz. A könyvtár a megva-

A gyógypedagógiai intézményből hat

Minisztériuma

Új Széchenyi Terv operatív program-

lósításra 38 millió 090 ezer 708 forintot

csoportban 48 fő részesül a képzésben.

Könyvtári Osztályának vezető tanácso-

ban benyújtott pályázat 38 millió 90

kapott, száz százalékos támogatással.

A városi könyvtárban további 84 cso-

sa nyitotta meg a rendezvény. Ahogyan

ezer 708 forintot nyert. Ez azért is na-

A pályázat átfogó célja az, hogy a mi-

portban 712 fő vesz részt benne, össze-

fogalmazott: sikertörténet a pásztói mű-

gyon jó, mert Pásztón van egy olyan

nőségi könyvtári rendszert, a minőségi

sen tehát 112 csoportban 936 fő része-

velődési intézményé, hiszen élt azokkal

közösség – az óvodástól a gimnazis-

oktatást és oktatáson kívüli képzést, va-

sülhet a projekt kínálta előnyökben.

a lehetőségekkel, amelyeket a minisz-

ta korosztályig, – amelyik rendszere-

lamint a tanulás céljait szolgálja. A pro-

A helyismereti gyűjteményben térké-

térium és a Nemzeti Fejlesztési Ügy-

sen igénybe veszi a könyvtár szolgálta-

jekt kiemelt célja, hogy csökkentse a te-

peket, folyóiratokat, apró kiadványo-

nökség felkínált, és megújította arcu-

tásait. Tanórai és tanórán kívüli felké-

rületi különbségeket is: ez azért is fon-

kat, képeslapokat, mozgófilmeket is

latát, infrastruktúráját. Szólt ezután az

szülésre, pályázatokra, a szakdolgozat

tos, mert Pásztó és a kistérség hátrá-

digitalizálnak: a projekt során három

ezredforduló táján az olvasási és az in-

megírására sok száz diák készül fel a

nyos helyzetű. A projekt közvetlen cél-

ütemben 25 ezer ilyen dokumentum vá-

tézményhasználati szokásokban történt

városi könyvtárban. A válság, ami Nóg-

ja a szövegértés-fejlesztő képzés, ennek

lik elektronikusan is hozzáférhetővé a

változásokról, az újfajta igényekről il-

rád megyét különösen sújtja, csak akkor

technikai elsajátíttatása a korszerű, ma-

projekt végére. Sándor Gáborné ezután

letve arról, miképpen lehet ezeket a

léphető túl, ha a fiatalok olyan ismerete-

gas szintű szolgáltatások biztosításával.

részletezte a projekt költségvetését is,

szolgáltatási rendszerbe beépíteni.

ket szereznek, amit használni is tudnak.

Tevékenységei közé tartozott a szöveg-

végül, a fenntarthatóság fontosságáról,

Elmondta, hogy a TIOP pályázatok

Czoboly Miklós, az E-Corvina Kft.

értés-fejlesztéshez kapcsolódó szükség-

az esélyegyenlőség feltételeinek javítá-

eddig 4,3 milliárd forint értékű fejlesz-

ügyvezetője „Corvina fejlesztések a

letfelmérés, ennek átadása a közokta-

sáról szólt.

tési forrás felhasználását tették lehető-

pásztói könyvtárban” címmel tartott

tásban résztvevő csoportok számára.

megszólíthat mindenkit.
A köszöntő után Sörény Edina, az
Emberi

Erőforrások
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Átadták a hivatásos tűzoltóparancsnokságot

Ez év január 1-jével megalakult a

került is megvalósítani. 1997 május

Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancs-

1-jén kötötték meg a Belügyminiszté-

nokság: az ünnepélyes átadás január

riummal azt a szerződést, ami 12 kör-

4-én volt, dr. Bakondi György tűzol-

nyékbeli településen biztosította a tűz-

tó altábornagy, az Országos Kataszt-

védelem ellátását, 1998. január 1-től

rófavédelmi Igazgatóság főigazgató-

pedig már elsődleges vonulók voltak

jának részvételével. Az új parancs-

ezen a területen.

nokság nem csak a pásztóiak számá-

A köztestület addig látta el felada-

ra fontos, hiszen a környező 31 tele-

tát, amíg az új katasztrófavédelmi tör-

pülésen is elsődleges tűzoltói és kár-

vény változásai miatt 2012 márciusá-

felszámolói tevékenységet végeznek
szakemberei.

ban a képviselő-testület úgy nem dönBalról jobbra: Becsó Zsolt, dr. Bakondi Gyögy, Sisák Imre – Fotó: Gyurkó Péter

tött, hogy önkormányzati tűzoltóság

A rendezvény megnyitóján Juhász

te: 610 négyzetkilométeren 31 telepü-

– Ha visszatekintünk az Önkéntes

alakuljon Pásztón. Ezzel együtt kez-

László alezredes, a megyei katasztrófa-

lés 46 ezer lakosának biztonságát szol-

Tűzoltó Egylet munkájára, ami 1885-

deményezték az országos főigazgató-

védelmi igazgatóság tűzoltósági főfel-

gálja az új parancsnokság, a remények

ben az akkori ipartestület 86 tagjával

ságon a hivatásos tűzoltó parancsnok-

ügyelője adott jelentést, majd dr. Bakondi

szerint javuló eszközparkkal. Az átala-

alakult meg, akkor azt gondolom, hogy

ság létrehozását, ami 2013. január 1-től

György mondott ünnepi köszöntőt.

kulással hivatásás állományba kerülők

az előzmények mindenképpen fonto-

meg is valósult.

Ahogyan fogalmazott: 2012-ben je-

előtt ezzel – persze a profi, felelősség-

sak – mondta a polgármester úr. – Pász-

Sisák Imre megköszönte a katasztró-

lentősen átalakult a katasztrófavédelem

teljes munkavégzés mellett – új karrier-

tó történetében 1725-ben jegyezték fel

favédelmi főigazgatóság segítségét, to-

Magyarországon. A hatósági megelőzés

lehetőségek is megnyílnak.

az első nagyobb tüzet, amikor a város

vábbá a volt és a jelenlegi, immár hi-

fele leégett…

vatásos tűzoltó bajtársak munkáját. A

és a reagálóképesség javítása érdekében

A főigazgató úr után Becsó Zsolt or-

számos lépést tettek, viszont Nógrád

szággyűlési képviselő, a Nógrád Me-

Hozzátette: 1790 június 28-án a régi

régi mondás „egy mindenkiért, min-

megyében egyfajta helyi sajátosságként

gyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a

városháza környéke, 1797-ben a pász-

denki egyért” – elv mellett a Jóisten tá-

az elmúlt időszakban csak két hivatásos

jelenlévőket, kiemelve, hogy a 2010-

tói nagygazdák által lakott Büge vált

mogatását is kérte a hivatásos állomány

tűzoltóparancsnokság működött, a sal-

es kormányváltás óta eltelt rövid idő-

a lángok martalékává. 1822-ben is na-

munkájára.

gótarjáni és a balassagyarmati. Miköz-

szak is sok változást hozott. Ezen a té-

gyobb tűz pusztított, 1836-ban pedig az

Ezután Berecz György alezredes, me-

ben köztestületi és önkéntes tűzoltóság-

ren megemlítette az önkormányzatokat,

egész város leégett. Nem véletlen, hogy

gyei katasztrófavédelmi igazgató átad-

ok működtek közre a megye tűzvédele-

az oktatást, az egészségügyet. A védel-

az ilyen múlt után 1885-ben az ipartes-

ta Csépe Zsolt alezredes 2013. január

mében, rendőrkapitányság például min-

mi igazgatás átalakítása a korábbi rend-

tület tagjai az Önkéntes Tűzoltó Egylet

1-től érvényes parancsnoki kinevezését,

den városban van.

szert is átalakította, a racionalitás és a

megalakítása mellett döntöttek. Az egy-

illetve a nyolc, immár hivatásos tűzoltó

hatékonyság növelése szempontjából.

let élén mindenkor köztiszteletben álló

előléptetésére vonatkozó személyügyi

személyek álltak.

parancsot is.

Ezután kifejtette, hogy a tűzoltó parancsnokság egy olyan közép-

Röviden megemlékezett a 128 éve

szintű irányítószerv, aminek végre-

alakult Önkéntes Tűzoltó Egylet törté-

– Az Önkéntes Tűzoltó Egylet hos-

Ezt az eskütétel követte, majd Kecs-

hajtó szervei vannak, őrsök és ka-

netéről, majd az elismerés hangján szólt

szú-hosszú évtizedek fejlődését köve-

kés Attila római katolikus plébános ál-

tasztrófavédelmi megbízottak, mert a

az önkormányzati tűzoltóság állomá-

tően jutott el oda, hogy hivatásos álla-

dotta meg az épületet, Isten áldását,

tűzoltóparancsnokság nem csak a meg-

nyának az elmúlt években végzett mun-

mi tűzoltó-parancsnoksággá alakuljon

derűs örömöt, erős oltalmat és tartós

előzését, a tűzoltásért, a műszaki men-

kájáról is.

– mondta.

egészséget kérve a benne szolgálatot ellátókra.

tésért felelős, hanem a polgári védelmi

Ezután Sisák Imre, Pásztó polgármes-

Szólt ezután a jelenlegi laktanya és az

feladatok megszervezéséért is. A járá-

tere – aki 1992-től folyamatosan a Ma-

eszközök – közöttük a gépjárműfecs-

Ezután következett a nemzetiszín

si hivataloknál a tűzoltó parancsnokság

gyar Tűzoltó Szövetség alelnöke is –

kendő – beszerzéséről is: 1995-ben szü-

szalag átvágása, amelynek végén Sisák

kijelölt vezetője látja el a helyi igazga-

Erdély Ernő: „A tűzoltó” című versének

letett képviselő-testületi döntés az új

Imre tett egy bejelentést is: bár jól meg-

tás szintjén veszélyhelyzetekben jelent-

részletével köszöntötte a megjelenteket.

tűzoltólaktanya megépítéséről, a tervek

építették a jelenlegi tűzoltólaktanyát, de

kező teendőket, a helyi védelmi bizott-

Ahogyan fogalmazott: a mai nap

egy évvel később készültek el, majd

Pásztó képviselő-testülete egy alkalmas

ságok feladatait is átvéve – ennek meg-

Pásztó több mint ezer éves történetének

1997-98-ban 17,6 millió forintos beru-

helyen lévő, közművesített telket aján-

felelően egy bonyolult és összetett fel-

aranybetűs ünnepe, hiszen hosszú évti-

házás eredményeképpen megvalósult

lott fel egy új objektum megépítésére.

adatot hajtanak végre.

zedek munkáját koronázta meg a hiva-

a beruházás. Az akkori önkormányzat

Ehhez kérte dr. Bankondi György fő-

tásos tűzoltóság átadása.

5,6 millió forinttal támogatta a laktanya

igazgató úr segítő közreműködését is.

Dr. Bakondi György ezután kifejtet-

megépítését, a többi pénz közadakozásból jött össze.

Ezután a laktanya előtt, a parkban
dr. Bakondi György, Berecz György

Sisák Imre hozzátette: „1998 novem-

és Sisák Imre emlékfát ültetett, végül a

ber 27-én, amikor dr. Pintér Sándor bel-

vendégek megtekintették az új hivatá-

ügyminiszter úr felavatta a tűzoltólak-

sos tűzoltóság épületét.

tanya épületét, azt mondta, ez a vá-

Kecskés Attila plébános (balra) megáldja a tűzoltóparancsnokságot

ros egyik legjobb befektetése volt. Én

Pillanatnyilag a Pásztói Hivatásos

azt gondolom, a belügyminiszter úrnak

Tűzoltó-parancsnokságon 24 fő dolgo-

mindenképpen igaza van.”

zik, közülük 21-en készenléti szolgálat-

A város képviselő-testülete 1997-ben

ban, illetve egy 2006-ban gyártott gép-

döntött úgy, hogy önkéntes köztestületi

járműfecskendő áll készenlétben, négy

tűzoltóságot hoz létre, ezt Mátraszőlős

fős személyzettel.

önkormányzatával együttműködve si-

Faragó Z.
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (I.31.)
önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja és hatálya
1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megállapítása, ami a levegő tisztaságának
védelmét elvárható és betartható módon biztosítsa, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.
2.§ A rendelet területi hatálya Pásztó
város közigazgatási területére terjed ki.
3.§ A rendelet személyi hatálya
Pásztó város közigazgatási területén a természetes személyekre, a jogi
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
4.§ E rendelet alkalmazásában:
a) avar és kerti hulladék: lehullott
falomb,avar, gyökérmaradvány, szár,
levél, kaszálék, nyesedék.
b) közigazgatási terület: a város
önkormányzatának működési területe, amely belterületből és külterületből áll.

c) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy
tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az
ingatlannak.

II. Fejezet
Részletes rendelkezések
3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
5.§ A város területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.
6.§ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése márciustól novemberig
csütörtöki napokon megengedett.
7.§ (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel
kell lenni. Égetni csak szélcsendes
időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint
szeles, párás, ködös, esős időben.
(2) Az avart és kerti hulladékot
égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett
csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és
környezeti kárt nem okoz.
(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója
köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.
(4) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart
és a kerti hulladékot előzetesen szik-

kasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet,
amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és
kerti hulladék égetése tilos.
(5) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más
kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.
(6) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt.
Amennyiben fennáll a veszélye a tűz
feléledésének gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.
8.§ Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad
felmentést.
4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények
9.§ (1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat
nem tartja be hulladékgazdálkodási
bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos jogszabályok - jelenleg a hulladékgazdálkodási bírság
mértékéről, valamint kiszabásának
és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet - szabályai vonatkoznak.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
10.§ (1) E rendelet 2013. március
1. napján lép hatályba.
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2013. január 31.
A helyi rendelet tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX
törvény (a továbbiakban: Jat.) 18.§ában foglalnak megfelelően eljárva
az alábbiak szerint indokolom:

Általános indokolás
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetéséről szóló
önkormányzati rendeletéhez.
A környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja lehetővé teszi a települési önkormányzatoknak, hogy helyi rendelet keretében szabályozzák az avar és kerti
hulladékok égetését.
A képviselő-testület többszöri kérésére a rendelet tervezetet elkészítettük annak érdekében, hogy a város közigazgatási területén az avar
és kerti hulladék nyílttéri égetésére
olyan helyi szabályt állapítsunk meg,
ami a levegő tisztaságának védelmét
elvárható és betartható módon biztosítsa, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.
Részletes indokolás
Az 1.§ - 3. §-hoz: A rendelet célját,
területi és személyi hatályát meghatározó rendelkezés.
A 4.§-hoz: A rendelet alkalmazása
szempontjából releváns fogalmakat
tartalmazó rendelkezés.
Az 5.§ - 8.§-hoz: Az avar és kerti
hulladék égetésének szabályait meghatározó rendelkezés.
A 9.§-hoz: Az eljáró hatóságot és
jogkövetkezményeket
tartalmazó
rendelkezés.
A 10. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének napját meghatározó rendelkezés.
Pásztó, 2013. január 22.
Sisák Imre polgármester
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

FELHÍVÁS

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy 2012. szeptember 1-jétől hatályba lépett az egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
szóló 115/2012. (VI.11.) Korm. rendelet,mely rendelkezik az ebek kötelező
egyedi azonosítóval (transzponderrel, mikrochippel) - a felhívás további szövegében: mikrochippel - való megjelöléséről. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet az állatok
tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezései szerint, az
ebek mikrochippel történő megjelölését 2012. év december 31-ig el kellett végezni. 2013. január 1-jétől 4 hónaposnál idősebb eb, csak mikrochipp megjelöléssel tartható, melynek betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény kimondja, hogy a mikrochipp beültetéséért, legfeljebb 3500,- Ft-ot lehet kérni, az állat gazdájától. Ez az összeg magába foglalja a mikrochipp árát és
a beültetés díját, valamint az országos eb-adatbázisba való regisztrációt is (az
állat és tulajdonosának pontos adatai), melynek rendszerbe való felvezetéséről
a beültetést végző állatorvos gondoskodik. Az eb mikrochippel történő megjelölését követő 8 napon belül a beavatkozást végző magánállatorvos, köteles az
állatnak az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatait, a mikrochippel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban (továbbiakban: adatbázis) regisztrálni.
A magánállatorvosoknál lévő elektronikus nyilvántartások, melyek tartalmazzák az ott ellátásban részesült ebek adatait, valamint a tartás helye
szerint illetékes jegyző által, legalább háromévenként végzett eb összeírás
adatai (Pásztó városban legutóbb, 2012-ben megtörtént), elektronikus formában rendelkezésre állnak. Csak idő kérdése, mikor kerül összevetésre
a két nyilvántartás, hiszen az országos elektronikus adatbázis működtető-

jének kérésére - mely a mikrochippel megjelölt, ebek adatait tartja nyilván - a jegyző, továbbá a Magyar Állatorvosi Kamara, köteles a nyilvántartott ebekről adatot szolgáltatni.
Tehát a „türelmi idő” lassan lejár! Kérem a Tisztelt Ebtartókat, hogy az
ebek mikrochippezésével kapcsolatos kötelezettségüknek mihamarabb tegyenek eleget, és keressék fel az állatorvost a kutyával történő beavatkozás érdekében!!! A magánállatorvos az eb vizsgálata, kezelése, oltása előtt köteles
meggyőződni, hogy az állat ily módon jelölt-e. A négyhónaposnál idősebb
mikrochippel nem jelölt ebről, a jegyző és a magánállatorvos köteles jelentést tenni, a járási állat-egészségügyi hivatal felé. Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet
jelentős pénzbírság kiszabását teszi lehetővé. Az állatvédelmi bírság alapös�szege 15.000,-Ft, azaz tizenötezer forint, de mértéke az eb egyedi jelölésének
(mikrochipp), vagy az egy éven belüli kötelező veszettség elleni védőoltás elmulasztása esetén, külön-külön akár 45.000,- Ft is lehet. Tehát a bírság mértéke - a jogsértés tényétől és körülményeitől függően - a jogszabályok figyelmen kívül hagyása esetén, megsokszorozódhat. A határidőre meg nem fizetett
állatvédelmi bírság, adók módjára behajtandó köztartozás, mely magában foglalja az azonnali beszedési megbízás kibocsátását, a munkabérből való letiltást,
végső esetben a bírság önálló bírósági végrehajtóval történő érvényesítését!
Kérem Önöket az ebtartás szabályainak szigorú és következetes betartására,
az ezzel kapcsolatos jogszabályok szerinti jogkövető magatartásra, környezetük és nem utolsó sorban, kutyájuk és saját maguk érdekében.
Pásztó, 2013. március 5.
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

2013 március

kitekintő

Nemzeti ünnepünk Kassán

A Rákóczi Szövetség Gárdonyis Csoportja az előző évek hagyományait követve ez alkalommal is részt vett a Rákóczi Szövetség március 15-i diákutaztatási programján.
Az emlékezetes révkomáromi és pozsonyi utazást követően ez év március
idusán is a Felvidékre látogattunk el. A kétnapos kirándulás első napját a 2013as év Európai Kulturális Fővárosávában, Kassán töltöttük. Hoffmann Éva idegenvezető segítségével a zord időjárás ellenére is sikerült megtekintenünk a
multikulturális város legfőbb magyar vonatkozású nevezetességeit. Megnéztük többek között a Szent Mihály kápolnát, a Szent Erzsébet székesegyházat,
az Orbán-tornyot, a Rodostói-házat és a Miklós-börtönt.
A dóm kriptájában, a magyar turisták zarándokhelyén, a csoportunk II. Rákóczi Ferenc fejedelem tiszteletére koszorút helyezett el. A híres Lőcsei-ház
vendéglőjében, amelynek egykor Tinódi Lantos Sebestyén is lakója volt, ebédszünetet tartottunk. Városnéző sétánkon felkerestük a Márai Sándor, mint az
egyik legnagyobb 20. századi magyar író tiszteletére berendezett Márai-házat.
Ezt követően a helyi Szakkay József Szakközépiskola igazgatóhelyettesének,
Puzder Erzsébet segítségének köszönhetően a csoportunk a Csemadok Kassai Városi Választmánya által rendezett ünnepi műsoron vett részt, a volt Dohánygyár kultúrtermében. A meghitt megemlékezésen Kollár Péter, a Csemadok helyi vezetője, idézte fel az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc
eseményeit. A műsorban fellépett továbbá a nagyidai Ilosvai Selymes Péter
Népi Együttes és zenekara, az abaújszinai Rozmaring együttes, valamint a
kassai Őszirózsa éneklő csoport. Lelkes előadásuk minden jelenlévőnek emlékezetes marad.
Kirándulásunk második napján, a Sáros vármegye kincseként emlegetett
Bártfára utaztunk. A ciszterek által alapított várost a tatárjárás után az ide érkező németek tették gazdag, virágzó településsé. A számos magyar vonatkozású történelmi esemény közül kiemelkedik, hogy itt tartották egykor a magyarországi protestánsok első zsinatukat. A városháza előtti téren, a szebbnél
szebb középkori polgárházak harmonikus építészeti egysége már első pillantásra rabul ejti a látogatót. Megnéztük a Világörökség részeként számon tartott Szent Egyed templomot is, mely műemlékei gazdagságának köszönhetően egyedülálló a világon.
Felvidéki túránkat, a tervezett lőcsei program helyett a bizonytalan útviszonyokra való tekintettel, Kelet-Szlovákia második legnagyobb településén,
Eperjesen folytattuk. Városnéző sétánkon, a műemlékileg védett városmag nevezetességein keresztül, a II. Béla magyar király által alapított város gazdag
történelmi múltjával ismerkedtünk. Megnéztük többek közt a Szent Miklós
templomot, a Rákóczi-házat, Caraffa áldozatainak kő domborművét és a főtér pártázatos házsorát.
Emléktáblák sokasága tanúskodik arról, hogy Eperjes, mint iskolaváros, milyen fontos szerepet játszott a múltban. Itt joggyakornokoskodott többek közt
Kazinczy Ferenc, Eötvös József és Kossuth Lajos.
Felvidéki kirándulásunkról – a barátságtalan időjárás ellenére – számos új élménnyel és ismerettel tértünk haza. Ezúton is köszönjük a Rákóczi Szövetség
támogatását és a helyi szervezet nevében köszönetet mondunk minden résztvevőnek a túra megvalósulásáért.
Baloghné Kanyó Mária
Rákóczi Szövetség Gárdonyis Csoportja
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Santiago de Compostela
Val di Sole – Pásztó
Mi a közös ebben a három helyszínben? Az, hogy az Európai Bizottság
“Fiatalok Lendületben” programja keretében nemzetközi ifjúsági projekteken
dolgoznak együtt.
Az elmúlt közel egy évben megélénkült a „Fiatalok Lendületben” Program keretében végzett ifjúsági munka Pásztón. A Mikszáth Kálmán Gimnázium Diákönkormányzata 2012 májusában, októberében és 2013 februárjában vett részt nemzetközi ifjúsági cserében, Santiago de Compostelában. 2012 júliusában Bulgáriába utaztak diákjaink és ugyancsak júliusban bolgár, olasz, spanyol fiatalokat fogadtak Magyarországon.
Jelenleg két ifjúsági demokrácia projektben veszünk részt, melyben a város önkormányzata is partnerünk. Az Eco-Youth Democracy című projekt gazdája és koordinátora Padrón önkormányzata (Spanyolország, Galicia Autonóm Tartomány), öt ország tíz szervezetének részvételével zajlik. A projekt előkészítő találkozójára február 28-a és március 3-a között került sor Santiago de
Compostelában, ahol a várost Gömbiczné Kanyó Beatrix, a Mikszáthot Dánné
Sályi Mária képviselte.
A Democratically Participate című projekt gazdája és koordinátora a San
Vigilio Alapítvány, Ossana (Olaszország, Trentino Autonóm Megye), a projekt
négy ország nyolc szervezetének részvételével zajlik. A projekt előkészítő találkozójára március 3-a és 6-a között került sor Ossanaban, ahol a várost, polgármesteri megbízással, Herczegné Varga Ilona, a Mikszáthot Dánné Sályi Mária
képviselte.
Az előkészítő találkozókon megismerkedtek a projektfelelősök és megállapodtak a projekt feladatainak ütemezésében, a módszerekben és nagyon sok gyakorlati kérdést sikerült tisztázniuk. A következő három hónap során a pásztói önkormányzat és a projektben résztvevő fiatalok tematikus találkozókat szerveznek, melyek keretében a fiatalok a nem-formális tanulás módszereivel ismereteket szereznek a részvételi és képviseleti demokrácia fogalmáról, majd a tematikákhoz kapcsolódó javaslatokat fogalmaznak meg. A három hónap munkájának eredményéről ifjúsági cserén számolnak be Santiago de Compostelában és
Ossanaban.
Miért támogatja az EU a nemzetközi ifjúsági projekteket? Az Európai Bizottság által 2010-ben végzett felmérés szerint az Európai Unió „Fiatalok Lendületben” Programja által támogatott projektekben részt vevő fiatalok 95százaléka fejlesztette nyelvtudását, és 66 százalékuk meg van róla győződve, hogy a projektek
során szerzett tapasztalatok növelik a munkához való jutás esélyét. 60 százalékuk
szavazott a 2009 es európai parlamenti választásokon, szemben az európai fiatalok körében mért átlag 29 százalékkal.
E felmérés eredményei a haszonélvezők szemszögéből erősítik meg a Fiatalok Lendületben Program két fő céljának vonatkozásában elért hatékonyságát.
Elsőként lehetőséget kínál új készségek nem iskolarendszerű tanulás keretében
történő elsajátítására, másodszor pedig ösztönzi a fiatalokat az aktív társadalmi
szerepvállalásra. A körülbelüli 140 millió eurós éves költségvetésével a Fiatalok
Lendületben Program (2007-2013) minden évben több mint 7000 projektet támogat, amelyekben több mint 130 ezren vesznek részt. Különös figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű fiatalokra. A Program tevékenységek széles körét támogatja, többek között csereprogramokat, nemzetközi önkéntes szolgálatot, valamint a fiatalokkal foglalkozó ifjúsági szakemberek képzését és hálózatépítését.
Dánné Sályi Mária projekt koordinátor

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓ
szemétszállítási díj és díjhátralék megfizetéséről
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénnyel kapcsolatban az
alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
A közszolgáltatással érintettek a szemétszállításért díjat kötelesek fizetni.
A díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat,
valamint a behajtás egyéb költségei továbbra is adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősülnek.
A közszolgáltató által eredménytelenül felszólított díjhátralékosok tartozásait a 2012. évi CLXXXV. törvény 52.§ (3) bekezdése alapján 2013.
január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban NAV) adók
módjára hajtja be, melynek költsége a tartozást növeli.
A közszolgáltató a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45
nap elteltével értesíti NAV-t, amely kézhezvételtől számítva 8 napon belül intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek
behajtásról.
Fentiek elkerülése érdekében kérjük, hogy szíveskedjenek a szemétszállítás díját határidőben megfizetni, illetve az esetleg fennálló díjhátralékukat 2013. március 20-ig rendezni.
Pásztó, 2013. február 4.
Dr. Tasi Borbála sk. címzetes főjegyző
Robotka Róbert sk. ügyvezető igazgató
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1905. április 11-én született József
Attila, a magyar irodalom egyik legjelesebb poétája. Születésnapja egyben
a költészet napja is, a líra ünnepe.
Az ember, a költő legszemélyesebb, legtömörebb, legemelkedettebb
kifejezőeszköze a vers. A legszebb, a
legszentebb játék. Álmaink szavakba
öntése, ritka míves szavak gyurmája,
az álom földi mása. A versekkel való
találkozás igazán őszinte, emberi világot hoz látóterünkbe, olyan világot,
ahol a lélek, a szellem alkotó csendje akkor virágzik, amikor arra a legnagyobb szükségünk van.
A vers sóhaj, sóvárgás, estébe hajló szótlan meditáció… Mintha maga
a teremtés sóhajtana, mintha a legsúlyosabb, mégis a legáttetszőbb kristálykehelyből szállna felénk a gondolat. Annak a hitnek a sugallata, amelyben a szeretet és a megismerés vágya,
az önátadás tökéletessége és a birtoklás
elutasítása eggyé ég, hogy aztán az ihlet és az alkotás izzó fókuszában testté, verssé váljon az ember gyönyörűségére. A vers ablak a lírai teremtés titkos műhelyére; különös bódulat és
megszállott percek együttese; fényből
és erkölcsből szőtt varázslatos bokréta, költői ihletés a haza és a történel-

mozaik

Pásztortüzek

mi idő vallomásos egységéről. A versek, a költeményszakaszok a haza fészek- melegét őrzik: közös bölcső faragott díszeit; a szülőföld tág határát;
sejtelembe merülő messzeséget; őrzik elsuhant századok gazdag örökségét. Olyan pásztortüzek, amelyek alig
látható zsarátnokok csupán, de elég a
szellő finom fúvása, tragédia közelítése, vagy valamely öröm foszlékony
pillanata, s egyszerre világítani kezdenek.
A költészet alkotórésze mindnyájunk életének. Bármilyen nagy is a
különbség sors és sors, műveltség és
műveltség között, valahogy rokonok
vagyunk valamennyien. Ahogy nem
mindenki költő, aki rímeket üt össze,
költő mindenki, aki igazán él. Ha tetten érjük csak egyetlen igaz rezdülésünket, már zeng bennünk valami,
ami egybehangol az aktív művésszel.
Elég ehhez egy fáradt vagy boldog
hazagondolás , egy percnyi elmerengés egy alákerengő őszi levélen,
elég egy pillanat őszinte csodálkozása, öröme vagy rémülete. Ne volna ez
így(?), lehetetlen volna visszhangot
kelteni. Mindnyájan költők vagyunk,
csak éppen ritkán és tökéletlenül.
Milyen lágyan csukódik a nyár, ajtónyikorgás nélkül, örökre kint. A

természet szirénereje visszaretten,
összefonódik a Kint és a Bent, bár
voltaképpen ez békíti ki a költő lelkében az évszakváltást, hogy úgy fogadhassa, mint „kedves kezek, amelyekbe egy madár szívesen feküdne.”
Minden elmúlik, de csak azért, hogy
minden évben visszatérjen. A virág
elmúlik, de nem a kelyhéből felszálló gyönyörűség. Minden elmúlik, de
a legteljesebb érettség pillanatában
megszabadítja örömünket és birtoklásunkat mindattól, ami veszendő.
Marad a szépség: a havas bozót, a
bűvös mesezár, a vércseppeket hullajtó kecskerágó, a pirók althangú fuvolája, amely akkor szólal meg, amikor nyár – illúziókat kergetünk hideg
téli napokon.
A folyton kutató, figyelő, mindig magasan szálló költő gondolataiban mesterien búvik meg minden
apró észlelés, érzékelés, amely a valósághoz köti. Képes bizalmasan személyessé avatni az élményt és általa emberi meleget lehelni. Olyan fajta költőiség ez, amely a mindenséggel közlekedik, érzékszervei ennek
változásaira rezdülnek, s ha fáradt,
olyan helyen pihen meg, ahol „dalol
a nyár szőke réten”, ahol „smaragd a
fű”, ahol nem kérdeznek s nem felel-
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nek egymásnak a dolgok, de természetes ősiségükkel pihentetnek és vigasztaló álomba ringatnak a rátalálás
szerény örömei.
Verset olvasni: imádság, figyelemaktus, az emberi lélek felkészítése a
belső csend meghallására. A költői
csodát megidézni, megélni, a verset
jól elmondani igazul, hitelesen, hittel, kivételes öröm, mintha az ember
a világ egy kis pontján rendet csinálna. Verset mondani jócselekedet önmagunkkal és másokkal szemben.
Hogy közelebb jussunk a szeretet,
az igazságosság, az érték, a szépség
megértéséhez. Hogy soha ne feledjük
az igaz válaszokat, hogy képesek legyünk átérezni: a vers a lélek erőfeszítése, ima azért, hogy mindig vis�szataláljunk az atyai házba.
Verset írni: isteni adomány. A vers Isten mosolyának visszfénye. Verset írni
nem egyéb, mint fát ültetni, vagyis boldognak lenni. Verset írni nem egyéb,
mint mosolyogni: imát írni a világ világosságáért, Isten mosolyáért.
A költészet napja alkalmából illik
köszönetet mondani a poétai szóért,
az árnyat adó fáért, hogy a költészet
útjait járva Isten mosolyának visszfénye minden ember szívét beragyogja.
Adorján László

Pásztón adta át adományát a Palóc-COOP Zrt.
A Coop Segély Alapítvány az
Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve idén is
csaknem 6400 különleges ellátást
igénylő gyermek étkeztetését támogatta országszerte.
Az alapítvány az adományozási
programban valamennyi, állami gondozásban élő különleges szükségletű gyermeket – három év alatti, illetve kortól függetlenül fogyatékos és tartós beteg – támogatta, függetlenül attól, hogy intézményben vagy nevelőszülőknél él.
Halmosi György, a Coop Segély
Alapítvány képviselője, a Palóc-Coop
Zrt. ügyvezető igazgatója a Nógrád
Megyei Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézet és Gyermekotthon pásztói intézményében megtartott,
adományátadással egybekötött sajtótájékoztatón elmondta: Nógrádban 114
gyermeket támogattak, 1,254 tonna súlyú, két raklapnyi élelmiszeradomán�-

nyal. A gyermekközintézmények támogatásának célja, hogy ráirányítsák a
figyelmet a hátrányos helyzetű, különleges szükségletű gyermekek támogatásának fontosságára, egyben példát is
adjanak más cégek számára.
Ezután Halmosi György jelképesen
átadta az élelmiszeradományt Fülöpné
Gálik Erikának, a salgótarjáni székhelyű Nógrád Megyei Gyermekvédelmi
Központ igazgatójának, aki gondoskodik az elosztásról.
Az alapítvány a támogatását COOP
saját márkás termékekből összeállított adományokon keresztül valósít-

ja meg, az adománycsomagba hosszú
szavatossági idővel rendelkező alapélelmiszerek – liszt, cukor, tej, tészta,
rizs – került.
A pásztói eseményen Asztalosné
Zupcsán Erika, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának szociálpolitikáért
felelős helyettes államtitkára a Himnusz második sorával indította hozzászólását: „nyújts feléje védőkart…”
– érzékeltette a mai korban nehéz helyzetben élők segítségének szükségességét. „Nagy szükség van védőkarra,
fontos a közvetlen és közvetett segítségnyújtás”, utalt ezzel a gyermekköz-

intézményekben dolgozó munkatársak
áldozatos munkájára, valamint a külső
segítségnyújtásra.
Zsiga Tamás, a Pásztói Járási Hivatal vezetője elismerte az üzletlánc
felelősségvállalását. Ahogyan fogalmazott: etikus magatartásról tesz tanúbizonyságot, amely legalább an�nyira fontos termelőeszköz, mint a
pénz, szaktudás vagy a technológia.
„Az ilyen tettek a teljes társadalom
morális tőkéjét szaporítják, melyet
nem tudunk megvásárolni, ezt magunknak kell megteremteni” – mutatott rá Zsiga Tamás.
Volek György, Pásztó alpolgármestere hozzászólásában kifejtette:
az alapítvány célkitűzése egybeesik
a mai Magyarország érdekeivel, hiszen azokon segít, akik leginkább rászorulnak. Csak ilyen példás összefogással lehet felemelni a hátrányos
helyzetben lévő magyarságot, éppen
ezért minden olyan céget, aki megteheti hasonló cselekedetre biztatott.
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sport

Bajnokesélyes a Green Devils!

A Pásztói Szabadidő Sportegyesület kosárlabda szakosztálya 1997-ben alakult: nyolc
lelkes pásztói fiatal azzal kereste fel Illés Rudolfot, az egyesület elnökét, hogy versenyszerűen szeretnének kosárlabdázni. Az egyesület befogadta az alakuló csapatot, ami azóta
két Nógrád megyei bajnoki címet, illetve két
ezüst- és három bronzérmet is szerzett.
A 2012-2013-as bajnoki szezonban a Pest megyei bajnokságban indultak a pásztói kosarasok: a Green Devils, tekintettel a csapat tagjainak NB II-es múltjára, az erősebb „A” csoportba kapott besorolást. Eddigi tapasztalataik alapján színvonalas, sokcsapatos bajnoki küzdelem
a Pest megyei, amelyben az ellenfelek zömével
jó mérkőzéseket lehet játszani. A március közepéig lejátszott mérkőzések (14 meccs, 11 győzelem, három vereség) alapján a gárda esélyes
a bajnoki cím megszerzésére! A végső győztesről azonban csak a rájátszás fog dönteni. A rájátszásban az alapszakasz első nyolc csapata vehet részt, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 ellen játszik oda-visszavágós rendszerben. A továbbjutók ugyanilyen
módon elődöntőt játszanak, majd a két legjobb
szintén oda-visszavágón dönti el a bajnoki cím
sorsát. Az erőviszonyok, valamint a jelenlegi állás ismeretében célkitűzés a Pest megyei bajnoki cím megszerzése.
A hazai mérkőzéseket átlagosan 40-50 néző,

érdeklődő látogatja. A hangulat fantasztikus,
olyan amelyet alacsonyabb szinten csak elvétve találni az országban. A Facebook-on Green
Devils szurkolói oldal szerveződött, amelyen folyamatos információt kphatnak az érdeklődők a
mindennapi eredményekről, illetve a csapat történetébe is betekintést nyerhetnek a látogatók.
Az oldalnak közel 500 ismerőse van!
Játékos keret: Markó István irányító, Lukács
Lóránt bedobó, Pataki András irányító, Dedics
Máté center, Kurucz Gergely center, Markó Attila center, Reviczki Gábor bedobó, Szeles Péter
bedobó-center, Zeke Ottó center, Koczka Kristóf bedobó, Mohácsik Gergely bedobó, Szőllősi
Szabolcs center.
A Pásztói Szabadidő Sportegyesület 2012-ben a
látvány-csapatsport támogatás pályázati rendszerében (TAO) 4,7 millió forintot kapott. Az egyesület a támogatási pénzt utánpótlás nevelési rendszer

kialakítására és működtetésére nyerte és használja
fel. Célunk, hogy minél több gyerek ismerkedjen
meg a kosárlabdával, és megszeresse ezt a nagyszerű sportot. A Gárdonyi iskolában végzett toborzások után mintegy 40 gyerekkel kezdődtek meg
az edzések az ősz folyamán. Korosztályok szerint bontva két csapat jött létre: a mini korcsoportban Tóth Tibor testnevelő tanár vezetésével 20032004-es születésű, a gyerek csoportban Markó István edző irányításával 2001-2002-es születésű fiúk
és lányok edzenek és versenyeznek. A Pest megyei mini (U11), illetve gyerek (U12) bajnokságban szerepelnek a csapatok.
A TAO-ban minden évben új pályázatot kell
benyújtani a támogatás elnyerésére, így 2013ban, tehát a következő szezonra is benyújtjuk
a pályázatot. Reményeink szerint bővíteni tudjuk az utánpótlás repertoárt, újabb gyerekek bevonásával, illetve serdülő (U14) csapat indításával a jövőben.
A PSZSE-Green Devils egy rendkívüli rekordot is tart: a csapat utolsó hazai vereségét 2009.
április 25-én szenvedte el, még az NB II keleti
csoportjában. Azóta 21 hazai összecsapáson maradtak veretlenek –, ha a következő egy hónap
alatt – három mérkőzés – sem szenved vereséget, akkor négy évesre nyúlik a hazai veretlenségi sorozat.
Markó István

Slágermérkőzés volt a Hooligans-Bauton találkozó: itt a mezőny egyik legidősebb átlagéletkorával rendelkező csapata mindvégig partiban volt ellenfelével, de góllövés terén a Bauton nagypályás
játékosaival végül meg tudta őrizni a torna során
a veretlenségét. Az utolsó találkozón a felsőtoldi
Deportívó legyőzte a torna során mindvégig igen
sportszerűen játszó Young Boys együttesét.
Az eredményhirdetés a napokban fiatalon elhunyt kiváló pásztói labdarúgó, Kapás Gyula
emlékére egyperces néma tiszteletadással vette
kezdetét.
A Herkules DSE elnöke, Sípos Péter, Szabó
Zsolt a tornának helyet biztosító Dózsa tagiskola igazgatója és Sisák Imre Pásztó város polgármestere közösen adta át az arra érdemeseknek a
Farsangi kupa hatalmas vándorserlegét, a helyezésekért járó kupákat, érmeket, okleveleket, tiszteletdíjakat.

Sisák Imre polgármester különdíját a torna gólkirályi címét is elnyert Alapi Gábor (Bauton) érdemelte ki. A legtechnikásabb játékos Csépe István (Bauton) lett, míg a legjobb kapus címét,
egy szűnni nem akaró vastaps közepette Kapás László (Kapás Gyula öccse. A SZERZŐ.)
a Bauton játékosa vehette át. A legsportszerűbb
csapat tiszteletdíját ezúttal a Young Boys érdemelte ki.
A torna végeredménye: 1. Bauton (36 pont);
2. Hooligans (27 pont) 3. Szurdokpüspöki (22
pont) 4. Deportívó (19 pont) 5. Young Boys (9
pont) 6. Jobbágyi (6 pont) 7. Bokafogó (6 pont.)
A góllövőlista végeredménye: 47 gólos: Alapi
Gábor Bauton; 29 gólos: Nagy Zsolt, Jobbágyi;
26 gólos: Csépe István Bauton; 21 gólos: Bognár Attila, Hooligans; 18 gólos: Bognár Zsolt,
Hooligans; 16 gólos: Hucskó Roland, Deportívó.
Cz. Zentai József

Mindent vitt a Bauton

Az elmúlt télen a Dózsa György iskola tornatermében több hétig tartott felnőtt téli Farsangi Kupa terem labdarúgótorna. A hét csapatos tornán végül veretlenül a korábbi győztes Bauton együttese diadalmaskodott, sőt
eredmény hirdetéskor a legsportszerűbb csapat kivételével minden különdíjat, legtechnikásabb játékos, legjobb kapus, valamint a
gólkirályi címet is elvitték.
A záró játéknap első találkozóján a Bauton tucatnyi góljára az ellenfél csak egy találattal tudott válaszolni, majd egy mindvégig izgalmas és szoros mérkőzésen tudott csak nyerni a
Hooligans a Szurdokpüspöki ellen. A Jobbágyi
az első játékrészben még nem bírt a pásztói fiatalokkal, végül fordulás után megszerezték első
győzelmüket.

Sportoldalunk a

Polytechnik Kft.
támogatásával készült.
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Előző lapszámunk keresztrejtvényének helyes megfejtései:
1. „A kannibálé!” 2. „Odacsapjak?”
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A beküldők közül ezúttal Válóczi
Ferencnének (Pásztó) kedvezett a szerencse, nyereménykönyvét a polgármesteri hivatal titkárságán veheti át.
Kérjük, hogy márciusi keresztrejtvényünk helyes megfejtését 2013. április
25-ig juttassák el a pásztói polgármesteri hivatal portájára!

Beiratkozás

Magyar Szentek
Római Katolikus Óvoda
3060 Pásztó,
Szent Imre tér 1/a.
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képTovábbi versenyen
információ:
A nem mindennapi
va nemzetközi kezdeményezések sorát. 2010 óta hazánk a parlament kék színűre világításával, valamint
galériáit
megtekintheti
Győzőné
felnőtt nőknélHoltner
a pásztói
Retöbb hazai
nagyváros különböző rendezvényeivel
kapcsolódott
a „Blue it up”a kampányhoz,
Mátrafüred-Sástó
környékén
rendkívülmelynek
rangoscélintézményvezető
viczki Enikő az előkelő 8.
ja, hogy felhívja a figyelmet
társainkra.
a www.dhkm.hu
hon- autistaMátra
Mountain Bike – Hegyikerékpár Verseny
A salgótarjáni rendezvény részleteit itt találja: http://www.dhkm.hu/node/970
helyen (1 óra+36-30/583-0036
51 perc 41 málapon.
32
kilométeres
rövidtávján a Masters2 női katesodperc) ért célba.

!

Mátra Maraton

MUNKATÁRSUNK KITÜNTETÉSE

góriában 16
közüljóa pásztói
Vincze BarJóinduló
tanulók,
sportolók
bara 2 óra 18Március
perc14-én
19amásodperces
idővel a
salgótarjáni Megyeházán,
Pásztóról az alábbiak vehették át a „Jó tanuló jó sportoló” megyei díjakat:
kiváló
második
helyen
végzett
nemrég.
Bedő András (Gárdonyi tagisk.), Bartus Petra Csenge (Dózsa tagisk.), Váradi Valentina
(Mikszáth Gimn.) karatékák, valamint Várkonyi Viktória ( Gárdonyi tagisk.) teniszező.

Köszöntötték a hölgyeket a városban. Nőnapot rendezett Pásztó Város Önkormányzata a művelődési központban. Sisák Imre
A Pásztói
Hírlap
kiadója
és felelős
Faragó
polgármester
úr ünnepi
köszöntője
után –szerkesztője,
a sztárvendég Palcsó
Tamás
mellett
–
felléptek
a
Rajeczky
Benjamin
Művészeti
Iskola
Zoltán (jobbra) országos szakmai díjat kapott az ez évi balas-tanárai, az Athéné Alkotókör tagjai, a Gárdonyi Géza Tagiskola Mosagyarmati
vadásznapon: az MTI (MTVA) munkatársaként a
derntánc csoportja.
vadászatról
és a vadgazdálkodásról írt cikkeiért a Kittenberger
A városi ünnepség mellett köszöntötték a hölgyeket az idősek ottKálmán
Sajtódíjat
vehette
át. Képünkön
Bacsa
Béla, az
honában
is, az Athéné
Alkotókör
tagjainak kedves
műsorával.
Felvételünk
utóbbi
helyszínen
készül.
FOTÓ:
Faragó Z.
MGSZH igazgatója gratulál az elismeréshez.
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ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Pásztóra érkezik
a Paksi Atomerõmû
a gyógyítás
helyszínéhez!
tájékoztató kamionja

A pásztói

Margit Gyógyszertár

Hogyan mûködik az atomenergia? Mi lenne, ha nem létezne a Paksi Atomerõmû? Hogyan õrizhetjük meg egészséges környezetünket gyermekeink, unokáink
számára úgy, hogy ne kelljen áramhiánnyal küszködnünk, vagy a mainál jóval maa kórház
gasabb villanyszámlát
fizetnünk? épületében áll
Ezekre és mégvásárlói
további izgalmas
kérdésre is választ kaphat, ha meglátogatja a
rendelkezésére!
Paksi Atomerõmû interaktív kiállítását. Az MVM Csoport, a Paksi Atomerõmû tájéNyitva:
koztató
kamionjában személyesen is kipróbálhatja, hogyan nõne a villamos energia
ára ésHétfő:
a környezetterhelés,
ha csökkentené a legolcsóbb és legtisztább áramot elõ8-16 óráig
állító atomerõmû teljesítményét. Megtudhatja, milyen szigorú biztonsági intézkedéKedd:
8-18
óráig
sek mellett
mûködik
a paksi
erõmû, s tájékozódhat az olcsó és tiszta atomenergia
hosszúSzerda:
távú alkalmazásával
8-18 kapcsolatos
óráig tervekrõl.

Csütörtök: 8-18
óráig
Idõpont:
2012. április 10
Fõ út - Gyárliget út közti parkoló
Péntek: Helyszín:
8-14 óráig

Robinson-szigetek:
HALTELEPÍTÉS
2013. április 13-14-én; május 4-5-én
Ügyelet:

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

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

Augusztus
20-án;
SZÉCSÉNY.
A napokban
sikeresen u.
lezajlott
a szécsényi RobinsonCím:
Pásztó,
Semmelweis
15-17
szigetek
halállományának
tavaszi bõvítése. Az egyik három és fél
Augusztus
25–26-án;
Tel.: 06-32/561-236
hektáros
tóban túlnyomórészt ponty, valamint kárász és keszeg talált
Szeptember
új, ideiglenes
otthonra,15–16-án
a Pergetõ-tavakba pedig csukák költöztek.
MINDEN SZERDÁN MEGLEPETÉS AKCIÓKKAL
Cím:VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Pásztó, Semmelweis u. 15-17.
VALAMENNYI
Telefon: 06-32KEDVES
561-036VÁSÁRLÓNKNAK
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

TÁJÉKOZTATÁS
Mátrakeresztes
Ifjúsági Tábor –Erdei Iskola
működtetését 2013.03.01-jétől
Pásztó Városi Önkormányzat
Óvodája látja el.

VII. Múltidéző Zsigmond Nap ’48 jegyében!
Pásztón, a romkert műemléki övezetében!

Jelmezes felvonulás hívogatja a városlakókat a rendezvény helyszínére,
ahol a nap folyamán betekintést nyerhetnek a magyar történelem
„boldog békeidőként” jelzett időszakába!

Az átadás-átvétel, a beindítási munkálatok zökkenőmentesen megtörténtek,
Szervező: a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Pásztó Város Öna személyi és tárgyi feltételek biztosíÖsszesen
mintegy
harminc
mázsa halat telepítettek,
amelyek
kormányzata,
az oktatási intézmények, műkedvelő együttesek és civil segítők.
tottak. A működés
az eddig
megszokott
csak
arrafeltételekkel
várnak, hogy
a türelmesállhorgászok kifogják õket! A tuszakmai
és minőségben
Információ:
lajdonosok
szívesen
minden amatõr és profi pecást, az év
a tábort igénybe
vevők látnak
rendelkezésére.
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ:

bármely szakában.
Elérhetőség:
További információkat
keresztesiifjusagitabor@gmail.com
a www.robinsonszigetek.hu honlapon
Óvoda vezetése
találhatnak
az érdeklõdõk.

32/460-881, 460-456;

E-mail:
muvkozp@freemail.hu; pasztoi.muvkozpont@gmail.com

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
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hirdetés

Több van benne,
mint vártad

2013 március

díjmentes
extrákkal

Ajánlott díjmentes extráink:
Vevőegység
0 Ft-os percdíj a hálózatunkban
Tévés minicsomag
Telefonkészülék

Tévé, internet, telefon, extrák – Mixer csomagban

130307-INV

•
•
•
•

Válaszd Mixer csomagunkat 24 hónapos határozott idejű szerződéssel!
Így a 70 tévécsatorna, 5 Mbit/s sebességű internet és a kedvező percdíjak mellett
értékes extrákat is kínálunk, havi 6490 Ft-ért, többletköltség nélkül!
Az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj a legközelebbi
Telepontban, keresd weboldalunkon, vagy a 1288-as telefonszámon!

Telepontunk: Pásztó, Fő út 54.

Az ajánlat 2013. március 1-jétől visszavonásig érvényes, meghatározott területeken az ADSL és IPTV technológiával lefedett szolgáltatási területünkön belül, új (akik
az elmúlt 90 napban nem rendelkeztek előfizetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfizetők számára, a szolgáltatáscsomagra kötött 24 hónapos határozott idejű
szerződéskötés esetén. Az 5M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,50Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 1,00/0,20Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt a vonatkozó ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű,
valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetőek. A feltételekről ügyfélszolgálatunkon adunk bővebb felvilágosítást. A díjak az áfát tartalmazzák.
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