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Dr. Varga Lajos segédpüspök a nyitónapon mondott szentbeszédet

Dr. Beer Miklós megyéspüspök szombaton látogatott Pásztóra

Egyházmegyei találkozó városunkban
„Ne félj, csak higyj!” – e mottó
jegyében találkoztak a Váci Püspökség egyházközségei Pásztón ez
év júniusának utolsó hét végéjén.
A Hit évének nagyszerű rendezvényét, amelyet a pásztói plébánia szervezett több mint kétszáz önkéntes segítő közreműködésével, a város önkormányzata mellett igen sokan támogatták. A rendezvény sikerét jelzi,
hogy a két napos találkozón több ezren vettek részt az egyházmegye területéről. „Bármi történik, nem vagy
egyedül” – hangzott el az egyik előadásban: a hit, az Úrba vetett bizalom
minden nehezéségen átsegíti az em-

bert. Mindemellett az egyházmegyén
belül is közösségteremtő ereje is volt
a rendezvénynek .
A nyitónapon, június 28-án, a Szent
Lőrinc plébániatemplom tornyából –
a helyi zeneiskola pedagógusainak
és növendékeinek jóvoltából – fanfárok hangja adta hírül, hogy kezdődik a rendezvény. A négy égtáj felé
szállt a hang a magasból, köszöntve
az egyházmegye településeiről érkezetteket.
Kecsekés Attila plébános úr megnyitóját azzal kezdte, hogy a pásztói plébánia fíliái is a négy égtáj felé
helyezkednek el a város körül, aho-

gyan a toronyzene is a négy égtáj felé
szállt, megszólítva a résztvevőket.
Hozzátette: az előző év nyarán vették át a pásztóiak a pilinyi találkozón a vándorzászlót, a IX. Váci Egyházmegyei Találkozó érdemi szervezéséhez pedig ez év januárjában láttak hozzá. Szűk körben kezdődött ez
a munka, a végére azonban több mint
kétszázan vettek részt az előkészítésben. Ők a szolgálat szeretetében is
megerősödtek, tudatosulhatott bennük, hogy ők is tehetnek valamit Isten országáért. Egyúttal köszönetét is
kifejezte mindazoknak, akik tettek a
találkozó sikeréért.

Sisák Imre, Pásztó polgármestere a
szervezőmunkára emlékezve Kecskés Attila plébános atyát idézte, aki
az előkészítő munkát lezáró szentségimádáson, illetve az ezt követő
szentmisén kifejtette: legfontosabb
számunkara a legfőbb parancs, ami
szerint szeresd Uradat-Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Utána megfogalmazta,
hogy ez a parancs nem így, egyedül
áll, ott van mellette a másik is: szeresd felebatátodat, mint önmagadat!
Ez a két parancs kell, hogy előttünk
álljon – nem csak a találkozó ideje
alatt, hanem mindig.
(Folytatás a 3. oldalon)

Sisák Imre polgármester megnyitóbeszédét mondja – Fotó: Faragó Zoltán

Az egyházmegye területén ténykedő paptestvérek koncelebrálják a szentmisét
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Ima a találkozóért

Jézusom, Te mondtad: „Kérjetek és
kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek.”
Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet az egyházmegyei
találkozó minden szervezője számára, hogy életük és szolgálatuk megdicsőítse az örök Atyát.
Jézusom, Te mondtad: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” Íme, most a Te Szent
Nevedben kérjük a Mennyei Atyától
a Szentlélek kegyelmét az egyházmegyei találkozó minden segítő szolgálója számára. Add, hogy szolgáló
szeretetükkel terveid megvalósításának hatékony eszközei lehessenek.

Jézusom, Te mondtad: „Ég és föld
elmúlnak, de az én igéim el nem
múlnak.” Íme, most szavaidban bízva kérjük a Szentlélek kegyelmét
az egyházmegyei találkozó minden
résztvevője számára, hogy szívük
Neked énekeljen, lelkük a Te Lelkedben örvendezzen és hirdessék dicsőségedet az egész világon!
Jézusom, Te mondtad: „Ne félj,
csak higgy!” Íme most nagy bizalommal Rád bízom minden még
meglévő bizonytalanságunkat, és hiszem, hogy Szentlelked vezetésével
a hit, a remény és a szeretet jele lesz
ez a Találkozó!
Ámen
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(Folytatás az 1. oldalról)

Kilátás a Szent Lőrinc plébániatemplom tornyából
A helyszínre – a volt ciszter monostor területére – utalva a polgármester úr idézte a város életében évszázadokon keresztül döntő szerepet játszó szerzetesrend jelmondatát:
„Lángolj és világíts!”
– Lángoljunk és világítsunk, hogy
lássák embertársaink az arcunkon,
hogy mi igazán szeretünk, mi mindent elviselünk! Ha megütik az
egyik orcánkat, odatartjuk a másikat
és azt mondjuk: gyere barátom, ez
az isteni szeretet, mi ezt éljük meg,
hidd el, neked ugyanezt kell megélned!
A megnyitók után dr. Hír János, a
Pásztói Múzeum igazgatója tartott
előadást a jelenlévőknek a város történetéről. (Irásunk lapunk 6. oldalán.) Az érdeklődő résztvevők – jelképes áron kapható támogatójegy
birtokában – a megadott időpontokban szakavatott vezetés mellett meg
is látogathatták az intézmény kiállításait, beleértve a Csohány Kálmán
Galériát és az Oskolamester házát is.
A találkozó első napján dr. Varga
Lajos, a váci egyházmegye segédpüspöke koncelebrált szentmisét, az
egyházmegye több településéről érkezett paptestvér közreműködésé-

vel. A püspök atya évekig szolgált
Pásztón, ezért még a szertartás előtt
örömét fejezte ki, hogy sok ismerősét látja a romkertben kialakított szabadtéri misézőhelyen.
Szentbeszédében a találkozó időpontjára, Péter és Pál apostolok ünnepére utalva elmondta: mindkét
apostol vértanúhalált halt, ami hitelesítette hitük erejét.
– Meg tudtak halni azért az igazságért, amit ők hirdettek. Miután a
halált is vállalták Krisztusért, ennek
következtében biztosak lehetünk abban, hogy amiről ők beszéltek, abban hittek is. Hiszen az ember az életét nem áldozza fel egy olyan dologért, amiben ő maga sem hisz!
A továbbiakban kifejtette: érdemes megemlíteni a vértanúk sorában
Szent András apostolt, aki személyesen is találkozott Jézus Krisztussal,
és a testvérét is elvitte hozzá. Ezen
találkozásnak köszönhetően Jézus
megszólította Szent Péter aposolt is.
– A keresztény értelemben vett tanúságtétel mindig valamiféle személyes kapcsolatból indul. Ebből a személyes közegből jutunk el bizonyos
ismeretek megszerzésére, elsősorban
Jézus Krisztus személynek az isme-

A Rajeczky zeneiskola növendékeinek fellépése

Dr. Varga Lajos segédpüspök szentmisét mutat be
retére. Amint megtörtént a vele való
megismerkedés, utána következhet a
saját életünk tanúságtétele. Amikor
tanúságtételről beszélünk, elsősorban talán a szavak jutnak eszünkbe,
és itt is meg kell állnunk egy pillanatra. Nem könnyű megtalálni azokat a szavakat, amelyek megszólítják embertársainkat. Nem könnyű

A Kis-Dózsa – szeptembertől egyházi intézményként működik majd –
épületében a találkozóra kiírt rajzpályázat munkáit tekinthette meg a közönség. Jellemző az érdeklődésre,
hogy a gyerekek mintegy 240 munkát adtak be a pályázatra.
A jelenlévők természetesen ellátásban is részesültek, a programok

A pásztói Magyar Szentek Katolikus Óvoda apróságai is megörvendeztették
fellépésükkel a jelenlévőket – Fotó: Faragó Z.
olyan módon beszélni, hogy azok a
szavak, amelyeket kiejtünk a szánkon, a másik embernek a szívébe hatoljanak – mondta végül.
A szentmisék, a szentségimádás,
a gyónás elvégzésének lehetősége mellett a IX. Váci Egyházmegyei Találkozó szervezői más programokról is gondoskodtak. Ezek egy
része nem a hitélethez kötődött, illetve színpadi programok is akadtak közöttük: az óvodások fellépésétől a művészeti csoportok bemutatkozásáig, a mazsorettektől a néptáncosokig számos produkciónak tapsolhatott a közönség a két naő során. Emellett folyamatosan különféle foglalkozásokat is szerveztek,
a legkisebbeknek a Magyar Szentek Katolikus Óvodában, a nagyobbaknak az iskolában. Volt véradás,
vércukor és vérnyomásmérés, a helyi ízekkel és kézműves termékekkel
pedig az „Ízek és formák utcájában”
ismerkedhettek a látogatók.

között pedig volt tíz kilométeres, a
városkörnyék természeti értékeinek
felfedezését szolgáló túra is, Szabó
Lajos erdőmérnök szakavatott vezetésével.
A találkozó második napján dr.
Beer Miklós, váci megyéspüspök
mutatta be a szentmisét. A püspök
atya szentbeszédében egy személyes
élményt felidézve emlékezett arra a
lengyelországi zarándokútra, amelynek során – erdélyi testvérek társaságában – felkeresték Czesztohowát és
Krakkót is –, és ahonnan előző napon érkeztek haza.
– Visszafelé, már a vonaton végigmentem minden kocsin. Egyszer
csak találkoztam egy öreg, vékony,
törődött bácsival. Megkérdeztem,
hogy nem fáradt-e el, nem volt-e
hosszú a gyaloglás Krakkóban, tudott-e pihenni, aludni?
Megérlelődött hittel mondta:
– Püspök úr, ez volt az utolsó, többet én már nem megyek zarándoklat-
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(Folytatás a 3. oldalról)

ra. Én most már hazakészülök. Tetszik tudni, egyre inkább meggyőződésem, hogy minden nap úgy kell
imádkoznom, mintha minden az Úristentől függne, de mindennap úgy
dolgoztam és dolgozom, ameddig Ő
erőt ad, mintha minden rajtam múlna. Én tudom, hogy az életem végéhez értem. Készülök az utolsó útra…
Hazaérve az a gondolatom támadt,
hogy találkoztam egy igaz emberrel,
egy szent emberrel – folytatta a püspök atya –, aki a hitével eljutott arra
bölcsességre, hogy ő félelem nélküli
szabadságban él!
Dr. Beer Miklós ezután a világ betegségeiről szólt. Az emberek azért élnek félelemben, mert aggódnak, hogy a bankbetétjükön éppen mennyi lesz a kamat, félnek az
árfolyamingadozástól, attól, hogy
kevesebb lesz a nyugdíj, vagy magasabb az adó.
– Valami borzasztó minden nap azt
hallani, hogy megszorító intézkedések jönnek, szörnyű, mi lesz a világgal? – mondta. – Pedig mindnyájan
tudjuk, csak egy picit kell gondolkodni, hogy a gazdasági válságból,
adósságból másképp nem lehet kiemelkedni, csak áldozat árán. Ameddig parancsszóra tesszük ezt, addig
továbbra is rabok leszünk, amíg félelemben fogunk élni, addig zsarolhatók leszünk.
Ma azért imádkozunk, hogy a
Szentlélek Úristen vezessen el bennünket arra a felnőtt hitre, hogy mi
a feltámadás reményéségével értékeljük mindennapjainkat, és tudjunk
nagylelkűek lenni. Segítsétek egymást, ne parancsszóra, hanem önként. Nézzetek körül, ha valakinek

Kiállított tárgyak a hatszögletű temetőkápolnában
anyagi gondja van, segítsetek rajta!
A hit a jövőbe vetett bizalom!
Szentbeszédében a püspök atya kifejtette: a találkozón közösségek ismerkednek egymássl, a kapcsolatok
erősödnek ezáltal, barátságok is kötődnek. Szólt az egyházmegye lelki
megújulásának lehetőségeiről is, kiemelte egyben a zsinat jelentőségét.
A megváltozott világban hogyan tudunk hűségesek maradni az Isten-

A rendezvény fő helyszíne – a templom mellett – a romkert volt

hez? A hűséges az, aki mindig megújulva hűséges – mondta.
A pilinyi találkozó óta eltelt időszakról kifejtette, hogy a keresztények számára fontos, hogy időközben XVI. Benedek pápa meghirdette
a Hit évét, majd ez év elején megéltük azt, ami már évszázadok óta nem
fordult elő: két pápánk van egyszerre, méghozzá olyanok, akik szeretik
egymást. Szólt ezután Benedek pápa
erejéről, hogy be tudta ismerni gyengeségét: eszerint kora és egészségi
állapota miatt már nem tudja ellátni
szolgálatát. A püspök atya hozzátette: megválasztása óta ő személy szerint Ferenc pápánkat is egyre jobban
szívébe zárja.
– Ha mindent úgy akarunk tenni, mint eddig, akkor nagy bűnt követünk el. Ha mindent másképpen
akarunk tenni, mint eddig, akkor is
nagy bűnt követünk el – fogalmazott a püspök atya. – Ezért kérjük a
Szentlélek Úristent, hogy megértsük
és -tapasztaljuk azt, amiben változni
kell, amit másnak kell csinálni, hogy
hiteles legyen a mi keresztény éle-

tünk. Mi az, amit méginkább a szívünkbe kell fogani, méginkább hittel kell vallani, mi az, amit soha nem
akarunk elengedni, mi az, amit soha
nem akarunk változtatni.
Dr. Beer Miklós végül arról szólt
szentbeszédében, hogy örömmel látta a találkozó résztvevőit, akik barátsággal, mosolyogva fordultak egymáshoz.
„Ezért vagyunk mi keresztények…, hogy ízessé tegyük ezt a beteg világot, hogy a félelem rabságától segítsük megszabadulni a többieket is. Oly’ szépen élhetnénk ebben a
kis hazában, ha mindannyian szabadok lennénk. A kapzsiság, az irigység, a féltékenység rabságától csak
úgy tudunk megszabadulni, ha a hitünk fényénél, a Feltámadottba vetett hitünkből fakad a mi félelem nélküli életünk!”
Pásztó húsz éve tartozik a Váci
Egyházmegyéhez. Korábban az Egri
Főegyházmegye része volt. Ezért aztán a találkozón nem csak mint hívő
emberek mutatkoztak be a pásztóiak, hanem a környéket is igyekeztek megismertetni a más videkekről
érkezőkel. A szervezők éppen ezért
nem zsúfolták tele színpadi programokkal a találkozó két napját, hogy
a jelenlévőknek lehetőségük legyen
az egymással és a várossal való ismerkedésre is. A már említett mátraaljai túrán kívül az elszántabbak
– a túlzsúfoltság elkerülése céljából felügyelet mellett – felmehettek
a Szent Lőrinc plébániatemplom tornyába is, ahonnan a négy égtáj felé
tekintve gyönyörködhettek a szép teremtett világában, a Zagyva termékeny völgyében, a Mátra és a Cserhát erdős vonulataiban, a két hegység között elnyúló városban. A hatszögletű kápolna is sok érdekes kiállítási tárggyal várta a szép számú érdeklődőt, a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai pedig folyamatosan gondoskodtak arról, hogy a környezet tiszta és a kellemes maradjon.
A találkozó több ezer résztvevője
lélekben gazdagodva, hitben megerősödve és gyarapodva, szép élményekkel térhetett haza Pásztóról,
hogy jövőre Dunavarsányban találkozhasson újra, a sorrendben tizedik
egyházmegyei rendezvényen.
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Tisztelt Emlékező Közösség!

Kedves Gyászoló Család! Tisztelt Emlékező Közösség!
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Kiss Mária, a szeretett édesanya és
nagymama, Pásztó város kiváló gyermekgyógyásza és díszpolgára, méltósággal és türelemmel viselt betegsége után 2013. július 11-én az égi hazába költözött.
Ezt a rövid híradást olvashattuk a pásztói és a Nógrád megyei médiumokban
arról a számomra szinte felfoghatatlan és –, ha nem lennék keresztény ember
mondhatnám-, hogy elfogadhatatlan tényről, ami bekövetkezett. Dr. Kiss Mária – Pásztó lakossága számára egyszerűen csak Mária doktor néni – nincs
többé közöttünk. Nincs pótolhatatlan ember, szól a régi magyar mondás, de ez
az Ő esetében nem igaz! Mi, akik szerettük és tiszteltük Őt, tudjuk, hogy akkora űrt hagyott maga után, amit szavakkal nem lehet kifejezni.
Tartalmas életútját, orvosi pályafutását röviden így foglalhatjuk össze: 1934.
augusztus 10-én született Budapesten. 1952-ben a budapesti Szilágyi Erzsébet
Gimnáziumban érettségizett. Még abban az évben megkezdte tanulmányait a
Szegedi Orvostudományi Egyetemen, majd az ötödik évfolyamtól a budapesti
egyetemen folytatta. Ötvenöt évvel ezelőtt, 1958-ban, gyermekkori álma beteljesüléseként általános orvosi diplomát kapott.
Első munkahelyén a pásztói kórház gyermekosztályán dr. Győrey István
osztályvezető főorvos segédorvosa lett 1958-ban. 1962-ben szakvizsgázott
csecsemő- és gyermekgyógyászatból. 1962-től 1969-ig az Országos Ideg- és
Elmegyógyintézet gyermekosztályán dolgozott. 1966-ban gyermekpszichiátriából tett szakvizsgát. 1966-tól a pásztói kórház rendelőjében délelőtt gyermekszakrendelést, délután megyei gyermek pszichiátriai rendelést folytatott.
Az 1966-os év hozta el számára azt a csodálatos érzést, a szerelmet, melynek beteljesedéseként először polgári házasságot kötött férjével, dr. Farkas
Andrással, majd az újpesti plébánián a Mennyei Atya szent színe előtt is megerősítették frigyüket. A boldog ifjú pár szerelmének gyümölcseként 1966. november 28-án Salgótarjánban megszületett fiuk, Farkas Péter András.
1972-ben a harmadik szakvizsgáját is megszerezte gyermekneurológiából.
1978. novemberében megalakították a Nógrád Megyei Gyermek-ideggondozót Salgótarjánban, amelynek vezető főorvosa lett. Nyugdíjazásáig ott dolgozott. Férje, dr. Farkas András,1952-től haláláig Nógrád megyében dolgozott
mint szülész-nőgyógyász, majd osztályvezető főorvos lett.
Dr. Kiss Mária nem önszántából került Pásztóra. A diktatúra parancsa
kényszerítette Őt és férjét erre a vidékre. Mégis, amikor ez a kényszer megszűnt, Ő itt maradt és gyógyított egészen haláláig.
Kevés pásztói család van, ahol nem segédkezett valamely gyermek betegsége kapcsán.

Gyorsan terjedt városunkban a hír, Mária néni egészségi állapota szükségessé tette, hogy előbb a Margit Kórházba, majd állapota rosszabbodása miatt a
budapesti Uzsoki Kórházba szállítsák. Aggódva vártuk a híreket, és az utolsó
pillanatig azt reméltük, hogy meg fog gyógyulni.
Július 11-én csörgött a telefon és fia Péter közölte a megváltoztathatatlan
szomorú tényt, Mária néni meghalt.
Hitem szerint az Úristen akarta, hogy pontosan ezen a napon, Nursiai Szent
Benedek, Európa fő védőszentjének a napján fejezze be földi pályafutását.
Szent Benedek, aki a bencés szerzetesek rendjét megalapította, az „Ora et
labora” „Imádkozzál és dolgozzál” híres jelmondatot választotta a küldetésük
üzeneteként. Mária nénire is igaz ez a jelmondat. Egész életét az Isten iránti alázat, s a beteg gyermekek gyógyításáért vállalt elkötelezettség hatotta át.
Csak a Jó Isten tudhatja, hogy hány tízezer család köszönheti neki gyermeke gyógyulását. Odaadását, hivatása túlcsorduló szeretetét mutatja, hogy egészen kórházba kerüléséig dolgozott, vezette a pásztói Margit Kórház ifjúsági
és gyermek pszichiátria rendelését 2003-tól 2013. június 30-ig.
A mai törtető, széthúzó és egoista világban a Mária nénire való emlékezés
alkalmával joggal idézhetem Jézus Krisztus szavait Márk Evangéliumából:
„Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki közül az utolsó, és mindegyiknek a szolgája. Majd odahívott egy gyermeket, közéjük állította, magához
ölelte, és azt mondta nekik: Aki egy ilyen gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be, és aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt,
aki engem küldött.”
Mindannyian példát vehetünk életéből, hiszen rá valóban igazak voltak Jézus szavai, amelyeket a tizenkét tanítványnak mondott.
Mária néni egész életét a hivatásának szentelte, mindig a közösség iránti tettrekészség jellemezte. Minden találkozásunk alkalmával a magyar társadalom feszítő gondjairól beszélt, saját betegségéről szinte tudomást sem vett.
Mindig mosolygós arca önbizalmat, optimizmust és szeretetet árasztott a beteg gyermekek és szüleik számára.
Hivatásszeretetét csak fia, Péter, az Ő felesége, Tímea és három unokájam
Dóri, Ádám és Gergő iránti rajongása múlta felül.

Tisztelt Emlékező Közösség!
A rá jellemző alázat mindig elnyomta benne a világi hívságok iránti vágyat.
Soha nem gondolt arra, hogy munkáját kitüntetésekkel ismerjék el, s erre a
rendszerváltást megelőző időszakban az akkori történelmi kor meggyőződésével ellentétes hitvallása miatt nem is kerülhetett sor.
Mi pásztóiak azonban büszkék lehetünk rá, hogy önkormányzatunk képviselő-testülete 2003-ban, első alkalommal a Pásztóért Emlékplakett kitüntető díjat, majd 2007. április 26-án, Pásztó várossá nyilvánításának 600. évfordulója alkalmából a Pásztó Díszpolgára címet adományozta munkássága elismeréseként. Még ugyanebben az évben Nógrád Megye Önkormányzatának
Perliczi János Díját is kiérdemelte.
Ma amikor rá gondolunk, joggal idézhetünk Pál apostolnak a Timóteushoz
írt második leveléből: „”A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a
hitet megtartottam.”
Pásztó Város Önkormányzata, a Margit Kórház közössége és a saját nevemben is őszinte részvétemet fejezem ki kedves Családjának. Gyászukat enyhítse a Jó Isten és az a biztos tudat, hogy a szeretett édesanya és nagymama a
mennyei hazába érkezett!
Mária néni emlékét örökre megőrizzük, s az égben most érte zúgnak a harangok! Nyugodjon békében, az örök világosság fényeskedjék Neki.
Isten Vele!
Pásztó, 2013. július 22.
Sisák Imre polgármester
A búcsúztató 2013. július 22-én volt a Szent Lőrinc plébániatemplomban.
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Évmilliók és évszázadok emlékei Pásztón
Pásztó városának fekvését és szépségét alapvetően meghatározza a Mátra és a Cserhát -hegység közelsége, valamint a kettőt elválasztó Zagyva-völgy. A mai táj képét olyan folyamatok határozták meg, melyek mintegy 16 millió éve vették kezdetüket.
Ekkor a Mátra és a Cserhát egy működő vulkán volt, mely időről időre forró lávát és vulkáni
port, tufát szórt ki a környezetébe. A vulkáni működés ma látható legszebb emlékei a sámsonházai
védett kőfejtő, a tari dácittufabánya, a béri
andezitoszlopok, vagy a Mátrakeresztes közelében
található Csókakő sziklái.
Az évmilliók során a mátrai vulkán is többször
átépült, vagy törések mentén szétdarabolódott.
Egy ilyen törésrendszer hozta létre a Zagyvavölgyét. Ha a vulkán elcsendesült néhány százezer
évre, úgy tavak, lagúnák alakultak ki a peremén.
Ezekben képződött az a kovaföld, melyet a szomszédos Szurdokpüspöki határában a nyolcvanas
évek végéig fejtettek. A kovaföldben az egykor élt
növények lenyomatai, szárazföldi állatok csontmaradványai tanúsítják, hogy az akkori Mátra környéke buja vegetációnak és állatvilágnak adott otthont.
A mátrai ősvulkán lábánál hullámzó tengernek is
rendkívül gazdag élővilága volt. Ebben a tengerben lerakodó puha lajtamészkő szinte ontja az ősmaradványokat, korallokat, mészalgákat, puhatestűek héjainak millióit, tengeri sünök vázait, de cápák, ráják, krokodilok fogait is találhatjuk benne,
ha Buják, Mátraszőlős, Garáb, Sámsonháza, Szentkút mészkő, vagy meszes homok előfordulásainál
figyelmesen vizsgálódunk. De ezzel a 16-13 millió
évig itt hullámzó tengerrel mindenki naponta kapcsolatba kerül, mivel az ételeinkbe pergetett só, ennek a tengernek a vizéből ülepedett ki.
13 millió éve komoly változás állt be. A tenger
élővilága fajokban szegényesebbé vált, mivel a
mai Horvátország területén levő tengerszorosok
elzáródtak és a Földközi-tengerrel megszűnt a kapcsolat. Ennek a szarmata tengernek az ősmaradványokban gazdag üledékei Vanyarc és Kozárd községek környékén található.

Dr. Hír János előadása a rendezvényen

FOTÓ: F. Z.

Mintegy 11 millió éve megszületett a Kárpátmedence, melyet kitöltött egy összefüggő víztest,
a Pannon-tó. A tó partja hosszú időn keresztül a
Cserhát és a Mátra alján húzódott.
Ecseg, Csécse, Egyházasdengeleg környékének homokfejtőiben hagyták ott teknőiket pl. a
Congeria kagylók, melyekhez kötődik a kecskeköröm legenda, de ismerünk innen őselefántok, vagy
a hárompatájú ősló, a Hipparion csontjait is.
A Pannon tó partközeli mocsaraiban rakódott le
az a lignit is, melyet kicsit távolabb Visontán, vagy
Bükkábrányban ma is bányásznak.
Mintegy kétmillió éve bekövetkezett a jégkorszak. Nagyjából százezer évenként váltakoztak a
hideg éghajlatú időszakok és a jégkorszakok közötti melegebb periódusok. Az utolsó jégkorszak
végén, mintegy 30 ezer évvel ezelőtt jelentek meg
ezen a tájon az első ismert embercsoportok, akik
mamutvadászok voltak. Telepüket Jobbágyi község közeléből írták le.
Hétezer éve, a rézkor kezdetétől a Mátra és a
Cserhát vidéke folyamatosan lakott volt. Az ekkor
itt élő emberek már földet műveltek és állatokat
tartottak. Egyik fontos telepük volt a Kozárd melletti Pogány-vár, vagy Héhalom. A vaskor idején itt
élő kelták földvárakat is emeltek (pl. az ő művük a
Mátrakeresztes közelében fekvő Óvár sánca).
A magyar honfoglalás idején Pásztó környéke pihenőhelyként szolgált Árpád hadai számára. Innen
indultak a Felvidék meghódítására.

Dr. Hír János szakavatott vezetése mellett ismerkedhettek a látogatók a Pásztói Múzeummal

FOTÓ: F. Z.

A 12. század elején királyi alapítással létesült az
a bencés monostor, melynek alapjait a romkertben láthatjuk. Az apátság lényeges szellemi központ volt, mivel az 1130-as években Cerbanus velencei klerikus itt fordította latinra görög egyházatyák munkáit. Az apátságot még a 12. század végén átvették a ciszterciek, és egészen 1526-ig működtették. Az apátsághoz tartozó gazdasági épület
volt az üveghuta, mely Közép Európa legrégibb
ismert üvegolvasztó műhelye.
A fehérre meszelt Oskolamester Háza a15. század elején épült. Gótikus lakóház, de okleveles
utalások szerint az 1400-as évektől tanítás is folyt
benne. Ugyancsak gótikus épület a plébániatemplom oldalkápolnája.
A 15. század azért is fontos Pásztó életében, mivel a gazdasági virágzás mellett 1407-ben mezővárosi jogállást kap Luxemburgi Zsigmond királytól. Nem véletlen tehát, hogy a királynak 1988-ban
szobrot állított a város.
A városi jogállás megszerzésében döntő szerepe volt Pásztó és Tar földesurának, Tari Lőrincnek, aki Zsigmond Király bizalmi embere volt és
korának kiemelkedő műveltségű férfiúja. Három
nyelven beszélt: latinul, görögül és héberül. Beutazta az akkori Európát és a Közel-Keletet. Az írországi Szt. Patrik –barlangban tett látogatása révén úgy vonult be a magyar művelődéstörténetbe,
mint „Pokoljáró” Tari Lőrinc.
Pásztón az oszmán hódoltság 1552-ben kezdődött és 1687-ben ért véget. Az 1690-ben visszatelepülő Ciszterci szerzetesek 1717-re építették fel a
barokk kolostorépületet.
A 19. században Pásztó gazdasági árnyékba került. Salgótarján ipari, bányászati központtá fejlődött, míg Hatvan közlekedési csomópont lett. Súlyos csapás volt a környék gazdaságára az 1880-as
években a szőlőkultúrát elpusztító filoxéravész.
Mindezek dacára a városi szellem tovább élt a település lakóinak öntudatában. A városi jogállást a 20.
század végén, 1984-ben sikerült visszaszerezni.
Dióhéjban megkíséreltük 16 millió év legfőbb
történéseit röviden összefoglalni. Ez természetesen csak kedvcsináló lehetett. A szavaknál beszédesebbek a múzeum vitrinjeiben látható tárgyak és dokumentumok. Akit érdekelnek ennek a
nagyszerű folyamatnak a részletei, kérem szakítsanak időt a múzeum kiállításainak megtekintésére. Az évmilliók és évszázadok eseményei mellett
megismerkedhetnek azokkal az emlékkiállításokkal, melyeket Pásztó Város kiemelkedő személyiségeinek tiszteletére rendeztünk, ők Rajeczky
Benjamin ciszterci perjel, zenetudós, Csohány
Kálmán grafikusművész és Gaál István filmrendező.
Pászti Andrea, Zentai Evelin, Hír János
Elhangzott a IX. Váci Egyházmegyei Találkozón
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Nem lehet elég korán elkezdeni!

Ez év június 12-én került megrendezésre a Mikszáth Kálmán Gimnáziumban a már szinte hagyománynak számító biológia diákkonferencia, melyet a 12. osztályos biológia
fakultációs csoport tartott.
Az év elején a csoport minden tagja
kiválasztotta a szívéhez legközelebb
álló a természetről vagy az emberről szóló témát, amiről egész évben

tájékozódott és információt gyűjtött.
Ezeknek a kutatásoknak az eredményeit összefoglalva mindenki előadta
a diáktársak, tanárok, szülők és vendégek előtt. Ezzel is bizonyítva, hogy
a kutatómunkát nem lehet elég korán
elkezdeni.
Szomszéd Renáta a boldogsághormonról, Kováts Domonkos a csonttörésről, Ferenczi Vivien a gerincproblémákról, Tóth Laura az agy tanulási módszereiről, Halama Renáta a drogfüggőségről, Gecse Kinga
a fájdalomcsillapításról, Csonka Dorottya egy gyógyszertárról,
Csintó Gréta a lovas terápiáról,
Kurunczi Lilla az állatokkal történő
gyógyításról, Mező Balázs a hüllők
tartásáról, Szemerády Dóra a kávéról és a koffeinről, Tóth Áron a jobbbal agyféltekéről, Schramek Zsófia a
pacemakerről, Kaldenecker Edina a
mélytengeri utatásokról,
Alattyáni Szilvia pedig a plankton
projektről tartott előadást.

A konferencia nemcsak az előadók kommunikációs és előadó képességeit fejleszti, de segít a vizsgadrukk leküzdésében is. Mindannyian hálával tartozunk ezért tanárunknak Herczegné Varga Ilonának, hogy
az egész évben aktív biológia óránkon kívül más szabadidős tevékenységet is lelkesen és teljes odaadással
szervez tanítványainak, természetesen mindezt a biológia bűvkörében.

Ide értve a diákkonferenciát, a tehetséggondozást, a nyári tanulmányi tábort és a ráadás kémia órákat is.
Remélem, hogy ezzel a konferenciával sikerült egy igazi hagyományt
teremteni és a soron következő biológiafakultációs növendékek is követik példánkat.
Tóth Áron
12. f osztályos tanuló, műkedvelő biológus

Felvidéki kirándulás a Nemzeti Összetartozás Napján
A Rákóczi Szövetség Gárdonyis

dó iskola közösségének. Ily’ módon

Volt szerencsénk megismerni Rima-

pán távolról pillanthattuk meg, de Sel-

Csoportja első alkalommal vett részt

köszöntük meg, hogy lehetőségünk

szombat nevezetességeit is. Megtud-

mecbánya nevezetességei mindenkép-

június 4-én a Szövetség – Nemze-

nyílt megismerni a velünk egyidős,

tuk, hogy Tompa Mihály mellett több

pen kárpótoltak minket. A festői szép-

ti Összetartozás Napja alkalmából

határon túli gyerekek helyzetét és le-

híres magyar személy életrajza is kap-

ségű városban - mely egy ősi vulkán

meghirdetett – diákutaztatási prog-

hetőségeit. Ezután Mács Katalin, he-

csolódik a városhoz, például Hatvani

kráterében fekszik – legelőször a Sza-

ramján, amelynek köszönhetően tag-

lyi néptáncpedagógus, vezetésével fer-

István matematikus, Ferenczy István

badtéri Bányászati Múzeumot néztük

intézményünk 45 diákja utazhatott a

geteges gömöri táncház következett a

szobrászművész, Blaha Lujza énekes-

meg. A mintegy 1500 méter hosszú,

Felvidékre. Kísérő tanáraink voltak:

17-19. század között kialakított bánya-

Lenkey-Simon Mária, Márton Gabri-

vágatok bejárása mindenkinek külön-

ella, Nagyné Dobrovoczky Adrienn és

leges élmény volt. Az óvárosban – ami

Baloghné Kanyó Mária.

az UNESCO Világörökség része – az
Új- és az Óvárat is megnéztük. A régi

Kirándulásunk első állomása Rima-

evangélikus líceum falainál – ahol Pe-

szombat volt. A Rima partján fekvő

tőfi Sándor és Mikszáth Kálmán is ta-

városban mi, idősebb diákok már jár-

nult – a pásztói szervezetünk nevében

tunk, ám a fiatalabb tanulók most elő-

koszorút helyeztünk el, és elénekeltük

ször látogattak ide. Izgatottan léptünk

a Himnuszt. Napi programunkat rövid

be a Tompa Mihály Alapiskola kapu-

sétával és fagyizással zártuk.

ján, ahol Orosz István igazgató úr és

Késő este, fáradtan érkeztünk haza

Tóth Csilla igazgatóhelyettes köszön-

Pásztóra. Találkozás a rimaszomba-

tött minket, majd röviden bemutatták

ti diákokkal és barangolás a Felvidék
egyik legszebb településén, Selmecbá-

nekünk az intézmény életét és körbevezettek a szépen felújított épületben.

rimaszombati diákokkal együtt. Vé-

nő a térség szülöttei, Mikszáth Kálmán

nyán, örök emlék marad számunkra.

Nagy élmény volt mindannyiunk szá-

gül a két iskola tanulói közös ének-

a város gimnáziumában tanult, Petőfi

Köszönjük a Rákóczi Szövetség támo-

mára, hogy bepillantást nyerhettünk

léssel búcsúztak egymástól. Mindany-

Sándort pedig Rimaszombaton válasz-

gatását. Szeretnénk a következő évben

egy külhoni magyar iskola jelenébe.

nyian sajnáltuk, hogy csak ilyen rövid

tották meg Gömör vármegye tisztelet-

is a Nemzeti Összetartozás Napján egy

Hirtelen megelevenedett számunkra

időt tölthettünk a gömöri iskolások kö-

beli táblabírájává.

hasonló kiránduláson részt venni.

mindaz, amit az iskolában a trianoni

zött, ahol a felnőttek és a gyerekek is

Ezt követően a Magyar Királyság

békekötés következményeiről tanul-

egyaránt nagyon kedvesek voltak hoz-

legfőbb bányavárosába, Selmecbá-

Bottyán Bianka

tunk. Mi, pásztói gyerekek, egy nép-

zánk, s nagyon örülnénk, ha ők is ellá-

nyára indultunk. Útközben a IV. Béla

Bráth Bianka 8.B

dalcsokorral kedveskedtünk a foga-

togatnának iskolánkba.

király idején épült Zólyom várát csu-
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Pásztó Város Önkormányzata
E1 Egyszerűsített mérleg 2012.
Előző évi költségvetési
beszámoló záró adatai

Pásztó Város Önkormányzata
E1 Egyszerűsített mérleg 2012.

Tárgyévi költségvetési
beszámoló záró adatai

Ezer Ft
Tárgyévi auditált egyszerűsített
beszámoló záró adatai

6 186 512

4 973

MEGNEVEZÉS
8 582 558
4 973

3 608 347

IV. Üzemeltetésre, kezelésre

6 186 512

18 508
3 608 347

113 543

Auditálási
eltérések
( +, - )

18 508
5 912 856
113 543

2 459 649

Előző évi auditált
egyszerűsített beszámoló
záró adatai

5 912 856
136 231
2 459 649

1 821

326 659

Auditálási
eltérések
( +, - )

I. Immateriális javak
136 231
2 514 963
1 821

326 659

I. Készletek

-

91 990

8 582 558

II. Tárgyi eszközök

2 514 963
40 504

626 790

A / Befektetett eszközök összesen

átadott eszközök
40 504

626 790

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B / Forgóeszközök összesen

-

91 990

221 512

221 512

11 336
6 513 171

357 924
142 989

11 336
6 513 171

5 971 872

142 989
85 373
9 209 348

5 971 872

357 924

85 373
9 209 348
7 959 432

IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pénzügyi
elszámolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
7 959 432

-

D / Saját tőke összesen

-121 291

292 880
-

5 678 992

-121 291

-

-121 291

292 880
-

-121 291

5 678 992

211 536

-

784 829

-

211 536

662 590

7 174 603

211 536

-

784 829

211 536

1 038 380

741 662

279 894

741 662

279 894

12 205
6 513 671

401 549

248 836

12 205
6 513 671

401 549

248 836

662 590

-

7 174 603

2. Tőkeváltozások
3. Értékelési tartalék
E / Tartalékok összesen

I. Költségvetési tartalékok
II. Vállalkozási tartalékok
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek

16 824
9 209 348

0

0

Előző év auditált
egyszerűsített
beszámoló záró
adatai

0

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló záró
adatai

0

Tárgyévi auditált
egyszerűsített
beszámoló záró
adatai

Ezer Ft

16 824
9 209 348

F / Kötelezettségek összesen

1 038 380

1. Induló tőke

II. Követelések

0

III. Értékpapírok

Auditálási
eltérések
( +, - )

II. Rövidlejáratú kötelezettségek
III. Egyéb passzív pénzügyi
elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Auditálási
eltérések
( +, - )

Pásztó Város Önkormányzata
E4 Egyszerűsített vállalkozási maradvány - Kimutatás 2012.
Pásztó Város Önkormányzata
E4 Egyszerűsített vállalkozási maradvány - Kimutatás 2012.
Megnevezés

0

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

Előző évi
beszámoló záró
adatai

1.

Sorsz.

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

3. Váll. tev. forgatási célú finansz., passzív pü. elszám.bev.
A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)

0

0

0

2. Vállalkozási tevékenységfelhalmozási célú bevételei

4.

5. Vallalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

4. Vallalkozási tevékenység működési célú kiadásai

0

0

2.
5.
6.

B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)

6. Váll. tev. forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai

2.

8.

0

0

7.

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)

0
0
0
0

C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)
8. Alaptev. ellát.-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)
Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.
D. Váll. tevék. módosított pénzforg.-i váll maradv. (C-7-8+-9)

0

9.
11.
12.
13.

F. Válllakozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)

E. Vállalkozási tevék.-et terhelő befizetési kötelezettség (-)

10.

15.

14.

Pásztó Város Önkormányzata

-834
213 764

3 062

211 536

-

-

70 019

-

-

-834
213 764

3 062

211 536

-

-

70 019

-

141 517

-117 083

-

-117 083

4 208

-121 291

-

-

1 452

-341 931

219 188

Előző évi
Tárgyévi
Auditálási
auditált
költségvetési
eltérések egyszerűsített
beszámoló
( +, - )
beszámoló záró
záró adatai
adatai

1 539

-117 083

-

-117 083

4 208

-121 291

-

-

1 452

-341 931

219 188

Tárgyévi
Auditálási
auditált
eltérések egyszerűsített
beszámoló záró
( +, - )
adatai

Ezer Ft

-

213 764

1 539

-

22 279

2012.

213 764

190 718

-

22 279

141 517

190 718

-

23 046

Előző évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

-

23 046

E3 Egyszerűsített pénzmaradvány
Pásztó Város Önkormányzata
E3 Egyszerűsített pénzmaradvány 2012.

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet
2. Forgatási célú pénzügyi
műveletek egyenlege
3. Egyéb aktív és passzív

pénzügyi elszám. összevont
záró egyenlege (+,-)
4. Előző év(ek)ben képzett
tartalékok maradványa (-)
5. Vállalkozási tevékenység
pénzforgalmi eredménye (-)
6. Tárgyévi helyesbített
pénzmaradvány
7. Finanszírozásból származó
korrekciók (+,-)
8. Pénzmaradványt terhelő
elvonások (+,-)
9. Költségvetési pénzmaradvány

10. Vállalkozási maradványból
alaptevékenység ellátására
felhasznált összeg
11. Költségvetési pénzmaradványt
külön jogszabály alapján
módosító tétel (+ , -)
12. Módosított pénzmaradvány
13. A 12.sorból Egészségbiztosítási
alapból folyósított
pénzmaradvány
14. A 12.sorból kötelezettségváll.-al
terhelt pénzmaradvány
15. A 12. sorból Szabad
pénzmaradvány

Pásztó látképe a Muzsláról – Fotó: Faragó Zoltán
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PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Pásztó Város Önkormányzata
E2 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2012.
E2 - EGYSZERŰSÍTETT
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012.
#

Megnevezés

1.

2.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
3.

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás
Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás
Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+…+12)
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
15-ből likvidhitelek kiadása
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)
Pénzforgalom nélküli kiadások
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)
Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Műk. célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás
Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
28-ból Önkorm. Sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei
Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel
Támogatások, kiegészítések
32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+…+28+30+31+32+34+35)
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Rövid lejáratú hitelek felvétele
38-ból likvid hitelek bevétele
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.
Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)
Pénzforgalom nélküli bevételek
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+…+46)
PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)
IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (48+44-21) KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-)
KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)
AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)

4.

Teljesítés
5.

1080192
297065
1085996
72284
9000
5340
16550
114304
0
11988
568
0
2693287
288180
375702
0
0
0
663882
3357169
0
0
3357169
493642
543837
1033244
5700
12839
12839
111795
301000
361265
361265
6300
50
2869672
38629
448868
0
0
0
487497
3357169
0
0
0
3357169

897791
223646
789034
248180
12778
3340
35019
134471
6380
51660
568
0
2402867
288180
375402
0
0
0
663582
3066449
0
0
3066449
210650
561718
597148
6318
27943
12839
107055
301000
777291
777291
2813
3750
2595686
19559
237440
0
0
0
256999
2852685
213764
0
0
3066449

863533
214002
723931
250594
11493
3305
33321
126312
6380
51111
350
0
2284332
284962
375402
0
0
0
660364
2944696
0
-74037
2870659
214061
578686
590659
10848
27878
12441
103948
299598
780539
777291
1952
3700
2611869
0
341931
341931
0
0
341931
2953800
214783
0
-5470
3163113

176385

192819

327537

176385
-176385
0

406583
-406583
0

542320
-318433
68567

Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során Pásztó Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját, annak részleteit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján
elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített
összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az
államháztartási szervezet beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.
Véleményem szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló Pásztó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése teljesítéséről, a
2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről
megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlanklaszter nyilvántartásában, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített
összevont éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.
Kelt: Salgótarján, 2012. 04. 23.
Könyvvizsgáló társaság képviselője
Képviseletre jogosult neve:. . . . . . . . . . . . Győriné Új Mária
Könyvvizsgáló társaság neve:. . . . . . . . . . Universal Audit Kft.
Könyvvizsgáló székhelye:. . . . . . . . . . . . . 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19.
Kamarai nyilvántartási szám: . . . . . . . . . . 000592
Bejegyzett könyvvizsgáló neve: . . . . . . . . Győriné Új Mária
Kamarai tagság száma: . . . . . . . . . . . . . . . 000161
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TISZTELT ADÓFIZETŐK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013. II. féléves adóívek elkészültek, melyek kézbesítése folyamatban van.
Az értesítésben szereplő adófizetési kötelezettségüknek a megadott határidőig (2013. szeptember 16-ig) a mellékelt készpénz átutalási megbízáson szíveskedjenek eleget tenni.
Késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra,
melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Amennyiben a befizetés nem történik meg, úgy az adóhatóság a
behajtás érdekében kényszerintézkedést kénytelen végrehajtani.
A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a
végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének
részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII.28.) számú NGM rendelet 3. § (1) bek. értelmében, ha az adóhatóság a kiszabott, meg
nem fizetett adót kényszerintézkedés - azaz munkabérből való letiltás, inkasszó kiállítása - útján hajtja be, akkor az adóhatóságnak 5.000,- Ft költségátalányt kell felszámítania az adós terhére.
Tájékoztatjuk továbbá adóalanyainkat, hogy az adóhatóság ügyintézői az alábbi ügyfélfogadási időben állnak rendelkezésükre:

Hétfő, szerda
Péntek

8,00 – 16,00-ig
8,00 – 12,00-ig

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében adókártyájukat szíveskedjenek magukkal hozni.
Pásztó, 2013. augusztus 7.

Adócsoport

Civil támogatások közzététele - 2013
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.

Szervezet megnevezése

Országos Fogyasztóvédelmi EgyeTanácsadó iroda működtetése, fórumok, előadások szervezése, lebonyolítása, egyéb működési költségek
sület Városi Szervezete
Pásztói Muzsla Néptánc és HagyoEdzőtábor, kiállítás, „Rockballadák” előadás, 30 éves jubileumi gálaműsor szervezése, lebonyolítása, egyéb költségek
mányőrző Egyesület
Működési költségek javítása, az egyesület jogszerű működésének és gazdálkodásának biztosítása, aktív részvétel az
Mikszáthos Öregdiákok Köre
iskolai hagyományok ápolásában.
Városvédő Egyesület
Általános működési feltételek biztosítása. Helytörténeti anyaggyűjtés és adatbázis-építés folytatása.
Bibliai és egészségmegőrző programsorozat, Ismerkedés Dániel könyvével, karácsonyi jótékonysági hangverseny
Boldog Élet Klub
szervezése, lebonyolítása, előadó díja, terembérlet, egyéb működési költségek.

6.

Kökényvirág Népdalkör

7.
8.
9.
10.
11.

Rozmaring Népdalkör
Mátragyöngye Népdalkör
Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Apraja Néptánccsoport
Garabonciás Néptánccsoport

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Támogatott pályázati cél

Városi rendezvényeken való részvétel, karácsonyváró ünnepség szervezése, lebonyolítása, egyéb költségek.

Az egyesület megalakulásának 30. évfordulójának megünneplése, ezzel kapcsolatos egyéb költség.
Muzsikál az erdő mátrakeresztesi vendéglátás, karácsonyváró ünnepség szervezése és lebonyolítás költségei.
Mátrakeresztesi falunap, Zsigmond napi fellépésekkel kapcsolatos egyéb költségek, működési költségek.
Ruhatáruk bővítéséhez anyagvásárlási költségek.
Ruhatáruk bővítéséhez anyagvásárlási költségek.
Nemzetközi találkozó megrendezése Hollókőn, közgyűlés, buszos kirándulás, régiónk bemutatása, palóc ízek és kulOperation Friendship Hungary
túra bemutatása, diákcsere program egyeztetése, szervezése.
Lépésről-lépésre a Gyermekekért
Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat szervezése, lebonyolítása. Pásztó kulturális életének színesítése, programok
Alapítvány
szervezése, néphagyományos felelevenítése, kreatív foglalkozások, kiállítás szervezése.
Hasznosi Óvodásokért Alapítvány „Zöld Óvodaként” őszköszöntő délután szervezése, lebonyolítása, játékeszközök, ajándéktárgyak készítése.
Versenyeztetés megyei, régiós, országos és nemzetközi versenyeken, utánpótlás nevelés, tömegsport lehetőségének
Pásztói Asztalitenisz Club
biztosítása, hátrányos helyzetű emberek segítése integrált versenyek rendezése.
2013. május 25-26-án Szerbiában megrendezendő korosztályos JKA Karate Európa bajnokságon a pásztói csapattaPásztói Shotokan Karate Klub
gok költségeinek részbeni fedezése, hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon való részvétel. Egyéb működési költségek.
Az egyesület több mint 40 fős versenyzői gárdájának bajnokságokon való szerepeltetése, progamok, rendezvények
Pásztói Kézilabda Club
szervezése, szakami munka koordinálása. Zsigmond Kézilabdás Nap megszervezése és lebonyolítása, működési költségek, tagdíj biztosítása.
„Fuss az egészségedért” futóverseny megrendezés, kishegyi szabadidőpark programjainak bővítése, teljesítménytúPásztói Szabadidő SE
rák, kerékpárverseny rendezése. Edzőterem felújítási munkái, Szabadidő park területének alakítása.
Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club Csapatok versenyeztetése, bajnokságokon való részvétel, nevezési díjak, működési költségek
A pásztói labdarúgás 100 éves évfordulójának és az ezzel kapcsolatos könyv megjelentetésének költségei. SportorvoPásztói Sport Klub
si díjak, versenyeztetéssel kapcsolatos költségek, utaztatás, közüzemi díjak fedezete.
Forrás zenekar
A zenekar eszközeinek korszerűsítése, berendezések beszerzése költségeinek fedezésére
Mikszáth Kálmán Gimnánium
Az iskola tablókönyvének kiadása
Diákönkormányzata

támogatás
(Ft)
30000
120000
15000
15000
20000
20000
40000
50000
20000
20000
20000
50000
50000
30000
50000
170000
100000
130000
80000
290000
50000
30000
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Néptáncfesztivál, idén huszadszor

Május végén rendezte meg a a Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány és Pásztó Város Önkormányzata a huszadik gyermek
néptáncfesztivált, amelyre a környező megyékből és a szlovákiai Losoncról is érkeztek fellépők.
A művelődési ház színháztermében tartott verseny megnyitóján a jelenlévőket Sisák Imre, Pásztó polgármestere köszöntötte. A huszadik seregszemle megrendezéséről elmondta: „Különösen
büszkék lehetünk erre akkor, ha emlékezetünkbe
idézzük, hogy a kultúrára sajnos egyre kevesebb
pénzt áldoznak, a kereskedelmi tv-csatornákat, az
internet-hálózatot és az írott sajtót is a kultúrának
egyáltalán nem nevezhető művek öntik el. A pénztelenség Pásztón is rendhagyó helyzetet teremtett,
hiszen az elmúlt esztendőben pontosan a pályázati
lehetőségek teljes hiánya miatt hiúsult meg a fesztivál megrendezése. Pásztó Város Önkormányzata
mindig is fontosnak tartotta a népi kultúra minden
válfajának a támogatását. Nem is cselekedhetünk
másként, hiszen városunkban a kultúrát olyan kiváló emberek fémjelzik, mint Rajeczky Benjamin
az utolsó pásztói ciszterci perjel, gregorian és népzene kutató, Kodály Zoltán közvetlen munkatársa
vagy Csohány Kálmán grafikus művész, Gaál István képíró.
Természetesen dr. Tari Lujzáról sem feledkezhetünk meg, aki a mai népi zenének egyik legjelentősebb kutatója. Elegendő, ha csak arra utalunk, hogy
Kodály Zoltán Pásztón gyűjtötte híres esti dalát, de
a környező településeken Tartól Hasznoson át szintén végezte ezt a munkát.”
Szólt ezután a néptánc és a népi hagyományok
ápolása terén kiemelkedő munkát végző, ez évben 30 éves Muzsla Néptáncegyüttesről, illetve a
két utánpótláscsoportról, a rendezvényen is fellépő Garabonciásról és Aprajáról. A polgármester
úr hozzátette: szintén 30 éves múltra tekint visz-

sza a kiváló munkájáról ismert Rozmaring Népdalkör, több éve színvonalas munkát végez a Kökényvirág és a Mátragyöngye Népdalkör. Tevékenységükkel ápolják és megőrzik Pásztó, illetve a környék hagyományait.
Megemlítette a Pásztói Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményben folyó munkát,
amelynek eredményeként bemutatkozhatott a Napraforgó és a Vadvirág Néptánccsoport. Az együttesek vezetői mindig is motorjai voltak a népi kultúra ápolásának: Tóth Lászlóné, Ágoston László, Prezenszki Elvira, Ágoston Attila, Mihályné
Szklenár Mária, Bacsa Sándorné, Illés Istvánné nevét említette a polgármester úr. Kitért ezután a fesztivál örökös zenekarának érdemeire: az Esztam és
vezetője, Sturmann Jenőné, Toncsi munkásságára.
„A fesztivál szervezőit nagy-nagy köszönet illeti odaadó és elkötelezett munkájukért, de közülük
is kiemelkedik Kissné Agócs Mária a Tehetséges
Pásztói Gyermekért Alapítvány titkára” – fogalmazott Sisák Imre.

A XX. REGIONÁLIS
NÉPTÁNCFESZTIVÁL
EREDMÉNYEI
I. korcsoport: első lett a Zobonka Táncegyüttes, Balassagyarmatról. Csoportvezető: Oláhné
Csercsics Ivett, Oláh József. Második a Garabonciás Néptánccsoport, Pásztóról, vezetői Prezenszky
Elvira és Ágoston Attila. A harmadik helyezést a
Kereplő Néptáncegyüttes szerezte meg, Rétságról,
vezetőjük Simon Katalin.
II. korcsoport: első lett a Mákvirág
Néptáncegyüttes Gyöngyösről. (Tomory Kinga,
Tomory Gergely), második a Vadszilvák Néptánccsoport Ózdról. (Elekné Holló Hilda), harmadik az
Apraja Néptánccsoport Pásztóról. (Prezenszky Elvira, Ágoston Attila)

A zsűri különdíjait a következő együttesek
kapták: A Mindennapi Testnevelésért és Diáksportért Alapítvány különdíját a szécsényi Kispalócok Néptáncegyüttes, a Herkules Diáksport Egyesület különdíját a Vadszilvák Kistánccsoport, a Ma
a Holnapért Alapítvány különdíját a szurdokpüspöki Csillagtánc és a Pernahajder Tánccsoport, a
Pásztói Általános Iskola Dózsa György Tagintézmény Szülői Munkaközösségének különdíja a losonci Pitypang Néptánccsoport, a Dózsa György
Tagintézmény Diákönkormányzatának különdíját a szurdokpüspöki Széllelbélelt Tánccsoport vehette át.
Pásztó Város Polgármesterének különdíját a Garabonciás, az Apraja, a Napraforgó és a Vadvirág
Néptánccsoport vehette át
A TÁMOP a „Múlt, jelen és jövő a palócföldi
Szurdokpüspökiben” pályázat különdíját a szurdokpüspöki Csillagtánc, a Pernahajder és a Széllelbélelt Tánccsoportok vehették át, csoportvezetőjük
Nagymarosi Lászlóné.
A szülői közösség különdíját a Zobonka Táncegyüttes kapta.
Szécsény polgármesterének különdíját a Kispalócok néptáncegyüttes vehette át.
A Pásztói Ált. Isk. Dózsa György Tagintézmény
Szülői Munkaközösségének különdíját a Garabonciás és az Apraja Néptánccsoport kapta.
A Fészekmeleg Alapítvány különdíját a Napraforgó és a Vadvirág Néptánccsoport képviselője
vehette át. Csoportvezetőjük Mihályné Szklenár
Mária. A fesztiválon fellépő összes csoport részesült a Fabogár Kft. által felajánlott ajándéktárgyakból.
A csoportvezetők a következő különdíjakban részesültek: a KÉTTEXtilház Kft. ajándékát Mihályné Szklnár Mária, a Kézmű Nonprofit
Kft. Pásztói Bőrdíszmű Üzeme különdíját kapta Prezenszky Elvira, Oláhné Csercsics Ivett, Huszár Krisztina, Tomory Kinga és Nagymarosi
Lászlóné vehette át. A Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány különdíját kapta Simon Katalin,
Ágoston Attila, Oláh József, Elekné Holló Hilda,
Tomory Gergely, Paluch Norbert és Kertész Eleonóra.
A zsűri elnöke Ágoston László, a pásztói Muzsla
néptáncegyüttes művészeti vezetője, tagjai Strack
Orsolya táncpedagógus, Örökös Aranygyöngyös
Táncos, a Népművészet Ifjú Mestere és Kocsán
László, a Jászság Népi Együttes művészeti asszisztense volt.
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vel, mint közreműködő szervezettel megkötöttük.
Az építési kivitelezést érintően a közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel terv
szerint augusztus 12-én kötünk szerződést, mely
alapján elkezdődhet az épület felújítása.

www.dhkm.hu

Mátrafüred-Sástó környékén a rendkívül rangos
Mátra Mountain Bike – Hegyikerékpár Verseny
32 kilométeres rövidtávján a Masters2 női kategóriában 16 induló közül a pásztói Vincze Barbara 2 óra 18 perc 19 másodperces idővel a
kiváló második helyen végzett nemrég.

A Pásztói Hírlap kiadója és felelős szerkesztője, Faragó
Zoltán (jobbra) országos szakmai díjat kapott az ez évi balassagyarmati vadásznapon: az MTI (MTVA) munkatársaként a
vadászatról és a vadgazdálkodásról írt cikkeiért a Kittenberger
Kálmán Sajtódíjat vehette át. Képünkön Bacsa Béla, az
MGSZH igazgatója gratulál az elismeréshez.

2013. július-augusztus
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HIRdETÉS

VÁRJA VENDÉGEIT A PÁSZTÓI STRANDFÜRDŐ!

A Margit Gyógyszertár
nyári ajánlatai
Biokozmetikumok akciója:
A Bioderma és a Doliva termékcsaládok kozmetikai készítményei,
valamint a magas fényvédő faktorú napozó termékei 10% árengedménnyel kaphatóak!

Jutavit termékek:
Káposztaleves kapszula a karcsú vonalakért 75x (1520 Ft/doboz, 20,27Ft/db)
Beauty kapszula haj+bőr+köröm egészségéért 60x (1635Ft/doboz, 27,25db)
Diabétesz kontroll tabletta a normál vércukorszintért 80x
(1635Ft/doboz, 20,44Ft/db)
Kurkuma forte tabletta az ízületek támogatására 60x
(1520 Ft/doboz, 25,33 Ft/ db)
Slim Lady tabletta az ideális testsúlyért 100x (2290 Ft/doboz, 22,9 Ft/db)
Zöld Kávé tabletta a szénhidrát-zsír anyagcsere optimalizálásáért 60x
(1520 Ft/doboz, 25,3 Ft/db)

Vércukormérő csereakció! Akciós csereár: 2990 Ft/db
Fogkrémek és Fogápolási termékek akciója
Gyereknek és felnőtteknek egyaránt

AKTUÁLIS AKCIÓINKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN
GYÓGYSZERTÁRUNKBAN!
Nyitva:
Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: 8-18 óráig
Szerda: 8-18 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig
Péntek: 8-14 óráig

Ügyelet:
Augusztus 17-18;
Szeptember 7-8; 28-29;
Október 19-20.

Cím: Pásztó, Semmelweis u. 15-17 Tel.: 06-32/561-236
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Száz éves a pásztói labdarúgás

Fociünnep volt július 6-án Pásztón, a helyi labdarúgóklub megalakulásának 100. évfordulója alkalmából: a klub 1913. augusztus 7-én
alakult, köztiszteletben álló pásztói
polgárok közreműködésével.
A Pásztói Sport Klub (PSK) elnökévé Berényi Sándort, a polgári iskola egykori igazgatóját választották, az ügyvezető elnök Földes Andor, a főjegyző Verebélyi Sándor, az
aljegyző Jungreisz Miklós, a pénztárnok Pászty László lett, ellenőr pedig Fekete László és Stálberg József. A pályagondnok Szamkó János,
a szertáros Strémen Imre volt. A választmányi tagok között volt Bródy
Miklós, Klein Imre, Lakató Dezső,
Svarc Miklós, Zeke Gábor, a póttagok közé került Gottlieb Miklós és
Nagy István. A pályaorvos feladatát
dr. Herkovics Bertalan látta el, a csapatkapitányi tisztséget pedig Hollósi
Miklós. A pásztóiak büszkék lehetnek
arra, hogy a város több mint ezeréves
múltjából egy kerek évszázad a legnépszerűbb sportágnak is jutott!
A jeles évforduló megünneplésére természetesen a sportpályán került sor, labdarúgó mérkőzések sorával színesítve a programot. Volek
György, Pásztó alpolgármestere, a
rendezvény védnökeként is köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte, hogy
nagyon örül a „Száz év foci a Mátraalján” című könyv megjelenésének
is, köszönet érte a szerzőknek, Balás
Róbertnek, Balogh Tibornak és Bárány Jánosnak. A város helytörténete
sokkal szegényebb lenne e kötet nélkül. Az is kiderül belőle, hogy a régi
sportemberek is nagy lelkesedéssel
láttak munkához, de sokszor igen nehéz körülmények között értek el eredményeket, szorgalmuknak, kitartásuknak köszönhetően.
Ezután a házigazda sportegyesület nevében Tóth Sándor elnök üdvözölte a résztvevőket. Elmondta,
hogy egy éve vállalta el az egyesület vezetését és ez idő alatt tapasztal-

ta, hogy a sportéletet támogatások híján nem könnyű működtetni. A klub
menedzselése átlagon felüli hozzáállást, elhivatottságot igényel. Az elnök
egyúttal köszönetet mondott mindazoknak, akik ehhez bármiféle segítséget nyújtanak.
Az ünnepi program az utánpótláskorú fiatalok tornájával kezdődött.
A pásztói csapatok mellett Balassagyarmat, Gyöngyös, Hatvan és Palotás együttesei mérték össze tudásukat.
Az U-7-es korosztályban a Pásztói
Utánpótlás Labdarúgó Club (PULC),
az U-9-esben és az U-11-esben a Hatvan csapatai nyertek. A Pásztó Város Önkormányzata által adományozott kupákat és díszokleveleket Volek
György adta át a nyerteseknek, illetve
a résztvevőknek.

ben a PSK fennállásának 100. évfordulóját beharangozó riportműsor után
beszélgetett Sisák Imre polgármesterrel, Tóth Sándor klubelnökkel és
Gabora Jánossal. Ennek során ígéretet tett arra, hogy 2014-ben a Ferencváros öregfiúk csapata játszani fog
egy meccset Pásztón!
A délutáni ünnepélyes megnyitón Tóth Sándor, a PSK elnöke arról
szólt, hogy a futballt a világon mindenütt ismerik, nem túlzás, hogy ez a
legnépszerűbb sportág. Pásztón immár száz éve működik a csapat. Ez
azt is jelenti, hogy már nem él olyan
ember, aki a saját tapasztalatai alapján tudna mesélni a kezdetekről, de
azok elbeszélése alapján, akik még ismerhették az alapítókat, rekonstruálhatók voltak az első évtizedek esemé-

A jelenlévők köszöntötték a városban elő legidősebb egykori labdarúgót, az 1924-es születésű Bóta Miklós
bácsit. A legendás pásztói edzők közül eljött a rendezvényre Veres Béla
bácsi, akit a helybeliek „Kapi”-nak
becéznek. Az egykori játékos és sikeredző Csorba Tibor és Tóth József
is jelen volt a rendezvényen, illetve a
korábbi elnökök közül Szabó István,
Halasi Sándor és Hegedűs László.
Magyarország két olimpiai bajnok
labdarúgója is eljött az ünnepségre:
az egyúttal ezüstcipős, tehát magyar
gólkirály Dunai II. Antal és Básti István, aki – igazi ritkaság – Nógrád megyeiként állhatott az olimpiai dobogó
legfelső fokára. Ugyancsak eljött egy
másik ezüstcipős, Fekete László is. A
Magyar Old Boys válogatott felvonultatott olyan korábbi legendás futballistákat is, mint Törőcsik András
és Zámbó Sándor. Nyilasi Tibor nem
tudott eljönni Pásztóra, de a SportTv-

nyei. Ezért köszönet illeti a már említett könyv szerzőit.
Elmondta ezután, hogy a nehézségek a támogatói háttér hiányával is
magyarázhatók. Ma a csapat a megyei I. osztályban játszik, az utánpótlás csapat évek óta kimagasló teljesítménye pedig reménykeltő. A klubelnök végül megköszönte a város önkormányzatának és a támogatóknak a
működéshez nyújtott segítséget. Külön is kitért a lakosság támogatására,
a szurkolók buzdítására. Hozzátette: a
sportsikereken keresztül a labdarúgócsapat is szeretné öregbíteni a város,
a klub hírnevét, sok örömöt szerezve
a helyi szurkolóknak.
Ezután Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő is köszöntötte a jubileum
alkalmából a résztvevőket.
– Száz évvel ezelőtt fontos dolgok
történtek a világban. Azonban nekünk, pásztóiaknak, ha valami fontos

1913-ból, nem más, mint augusztus
7-e, amikor jó szándékú, tehetséges
fiatal pásztóiak, élvezve a helyi elöljárók támogatását, létrehozták a Pásztói Sport Klubot.
Részletezte ezután, hogy amikor
1913-ban megalakult a Pásztói Sport
Klub, a csapat színe a zöld-fehér volt,
azt pedig a mai napig nem tudni, hogyan változott át piros-kékre?
Elmondta ezután, hogy az első mérkőzést 1913-ban a régi vásártéren
rendezték, a Pásztó ellenfele Hatvan
város csapata volt. Története során
megesett, hogy a Pásztó felkerült az
NB III-ba, többször is, de az idények
többségét a megyei I. osztályban játszotta végig a csapat.
Becsó Zsolt elmondta: „Számos
emlékezetes mérkőzés kötődik ehhez
a száz évhez, én ebből csak egyet szeretnék kiemelni, amelyet gyermekként majdnem végigkövethettem. Itt
vendégszerepelt 1976-ban, kupamérkőzésen, a Vasas. Vannak itt többen,
akik személyesen is jelen voltak azon
a mérkőzésen, amikor 5–1-re nyert az
élvonalbeli gárda.”
Kifejtette ezután, hogy Nógrád megyében kevés csapat dicsekedhet azzal, hogy olimpiai bajnok is akad a játékosai között. Pásztón volt ilyen, hiszen 1982-ben itt játszott Básti István. Hozzátette: „Minden elismerést
és dicséretet megérdemelnek azok,
akik az elmúlt száz évben segítették
a pásztói labdarúgás továbbélését.
Boldog születésnapot kívánok a száz
éves pásztói labdarúgásnak, és azt kívánom, hogy az elkövetkező száz évnek egészséggel, hittel és teli bukszával szaladjunk neki!”
Ezután Dunai II. Antal, az MLSZ
tanácsadója szólt a jelenlévőkhöz.
Kifejtette, hogy a lelkesedést látva
biztos benne, hogy Pásztónak van jövője, nem véletlenül ünnepli fennállásának századik évfordulóját a klub
„Előbb vagy utóbb, de remélem, minél előbb NB III-as csapat lesz a
Pásztó, mert ez a város megérdemli.
Sok szerencsét kívánok a jövőben a
városnak, és tegyenek meg mindent
annak érdekében, hogy minél többen
sportoljanak!” – mondta.
Sisák Imre, Pásztó polgármestere köszöntőjében arra emlékeztetett,
hogy bizonyára a település szülöttje, Vágó Antal 17-szeres magyar vá(Folytatás a 15. oldalon)
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logatott teljesítményes szolgált példaképül a labdarúgóklub megalapításához. Vágó Antal 1891. augusztus
9-én született. Kűnő védekező stílusú balfedezet volt, 1908 és 1917 között nemcsak a magyar válogatottban
játszott, hanem 1912-ben a stockholmi olimpián vigaszdíjas magyar csapatnak is tagja volt. A jeles sportember az MTK színeiben nyolc bajnoki
címet szerzett.
A polgármester úr a sportélet fontos
céljai között említette, hogy a rendszeres testmozgás hozzájárul a fiatalok egészséges testi és lelki fejlődéséhez. Pásztón erre figyelmet is fordítanak, hiszen a PSK és a PULC csapataiban több mint száz gyermek és fiatal kergeti a labdát.
– Külön büszkeséggel tölt el, hogy
a 2012/2013-as idényben a PSK ifjúsági és serdülő csapata toronymagasan nyerte meg a Nógrád megyei bajnokságot. Pásztó Város Önkormányzata, bizonyítva a sport iránti elkötelezettségét, várhatóan egymillió forinttal támogatja a 2013/2014-es bajnokság kezdetén a PSK csapatát.
Végül azt kívánta a klubnak, hogy
élje meg a következő száz évet.

SPORT

A PSK ifjúsági és serdülő bajnokcsapatának Dunai II. Antal, az MLSZ
tanácsadója és Schuchmann Attila, az
MLSZ Nógrád Megyei Igazgatóság
igazgatója adta át az aranyérmeket.
Igazi fociünneppel folytatódott a
rendezvény: az MLSZ válogatottja
játszott a SportTv csapatával, majd a
Hortobágy-Magyar Old Boys válogatott a pásztói öregfiúkkal. A Pásztó U50 és a Pásztói Nosztalgiacsapat
gálamérkőzése után felhőszakadás zúdult a környékre, de ez sem vette el a
tekintélyes létszámú nézőközönség
kedvét: miután a viharfelhők elvonultak, folytatódott a rendezvény. Ennek egyik szép momentumaként Sisák
Imre polgármester átadta az 1945-ben
elveszett egyesületi zászló mását Bóta
Miklósnak és Veres Bélának.
A polgármester úr a rendezvény végén bejelentette, hogy Pásztó önkormányzata a jubileum alkalmából a
PSK-nak a Pásztó Város Sportjáért kitüntető címet adományozza: az elismerést Szent István ünnepén adják át.
A vihar után újra felfestett pályán a
Nógrád megyei I. osztályú válogatott
a Pásztó megyei I. osztályú csapatával mérte össze tudását, majd az estét bál zárta.
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BEINDULT A BÉRFŐZÉSI SZEZON!

ÚJ RÉZKATLAN KFT.

Kereskedelmi pálinkafőzés:
a palackozott termékek helyben megvásárolhatók!
Cégünk várja azok jelentkezését is, akik bérfőzés
szolgáltatásunkat szeretnék igénybe venni!

Pásztó, Városerdő 2. szám

Telefon: 06-20-544-4799; 06-20-421-5014

Virágzik a fehér és a piros rózsa a Csillag téren, a körforgalomban. A városgazdálkodási nonprofit kft. szakemberei gondosan ápolják a pásztói közterületeket. Fotó: Faragó Z.

