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Karácsonyváró ádventi gondolatok
Vasárnap országszerte meggyújtották a 

keresztény templomokban az ádventi ko-
szorú harmadik gyertyáját, amely rózsaszí-
nű, vagy fehér, de minden esetben egy ró-
zsaszínű masni van alatta, eltérően a három 
lila színű gyertyától. Az Örvendezés vasár-
napját ünnepeltük, de mit is jelent az ádvent 
és van-e egyáltalán okunk örülni?

Az ádvent a latin adventus, eljövetel szó-
ból ered. Az alapgondolata az egykor közöt-
tünk élő Jézus Krisztus második, világvégi 
eljövetelének a várása. 

Az ádvent kiemelkedő napjai a harmadik, 
a gaudete vasárnap, – tehát az örvendezés 
vasárnapja, – valamint a december 17-e és 
24-e közötti napok.

Örömünknek pedig az az oka, hogy közel 
van már a világot megváltó kis Jézus szüle-
tése, aki örömet, békét és szeretetet hozott 
erre a világra. 

Persze sokan mondják mai felvilágosult és 
fejlett világunkban, hogy őket nem érdek-
li mindez, mert ez egy idejétmúlt szokás és 
karácsony esetén legfeljebb, ha a szeretet 
ünnepéről van szó. Ez is ugyanolyan idő-
szak, mint az év többi hónapja, legfeljebb 
hidegebb, nyirkosabb és még a hó sem esik, 

pedig milyen jó lenne már, ha korcsolyáz-
hatnának, szánkóznának a gyermekek. 

A bevásárlóközpontokban természetesen 
már november közepén felgyulladtak a ka-
rácsonyi fények, a városok többsége már 
november 27-től ünnepi fényárban úszik. 
Fontos mindez, hiszen minél csillogóbb-vil-
logóbb egy üzlet, annál vonzóbbnak tűnik a 
vásárló számára. 

A televízióban, az írott és vetített médiu-
mokban, a reklámújságokban hihetetlen ár-
előnyökről olvashatunk, és karácsonyi aján-
dékot vehetünk már 0 forint THM mellett 
is – hitelre. Ugye milyen nagyszerű dolog 
is ez? S ha már minden szekrénybe eldug-
tunk egy-egy ajándékot, jöhet az újabb ka-
land, mit is főzzünk karácsonykor? Újra be-
levethetjük magunkat a vásári forgatagba, 
ki-ki vehet halat, pulykát, s mi szem-száj-
nak ingere. Attól függ mindez, hogy egy ki-
csit magyarok vagyunk-e még, vagy már 
amerikanizálódtunk. Persze, ha ezen is túl 
van a mai átlagpolgár, akkor úgy gondolhat-
ja, hogy van még egy fontos cselekedet, hi-
szen még a lakást is ki kell takarítani. Ami-
kor ez is kész, már csak a fenyőfát kell fel-
díszíteni.

Kedves Pásztói, Hasznos, Mátrakeresztesi 
Embertársaim!

Ha az előzőekben felsorolt célkitűzé-
seket katonásan teljesítettük, ha a képze-
letbeli feladatainkat egy papírra rögzítve 
azon mindent kipipáltunk, akkor már csak 
egyetlen kérdést kell feltenni magunknak. 
Lélekben is felkészültünk az ünnepre és a 
szeretteink is ezt várják el tőlünk?

Én Wass Albert Karácsonyi versek II. cí-
mű csodálatos művének a két versszakával 
vá laszolnék erre a kérdésre: 

„Karácsony készül, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek 
hogy emberek lehessetek! 

Vigyázzatok! Ez a mese 
már nem is egészen mese. 
Belőle az Isten szeme 
tekint a földre lefele. 
Vigyázzatok hát emberek, 
Titeket keres a szeme!”

(Folytatás a 3. oldalon)
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Szeretetben
Manapság korán esteledik. A 

nesztelenül besurranó alkony el-
hozza szárnyain gyermekkorom 
sok szép csodáját: séták, nyarak, 
téli esték, beszélgetések, régmúlt 
karácsonyok jelennek meg emlé-
kezetemben. 

Ilyenkor, decemberben, az em-
ber lelkének labirintusában kü-
lönösképpen fölélednek a kará-
csonyvárások, szentesték feledhe-
tetlen pillanatai: a betlehemi já-
szol ígéretével, a templom köré 
odafagyott harangszóval, a jégvi-
rágos ablakokkal, amelyeken ke-
resztül égi fénnyel mindig belopó-
dzott a magyarok szívébe egy kis 
melegség. A birsalmaillatú szobák-
kal, az estvéli diótörésekkel, az el-
maradhatatlan havazásokkal, a há-
zak felett pilinkéző hópelyhekkel, 
amelyek megültek a Kövicses- pa-
takba nyaklott száraz ágakon, a ke-
rítések kidőlt-bedőlt oszlopain, az 
előkertekben árválkodó lucfenyő-
kön, hogy aztán milliárdnyi tűlevél 
hegyén csillogó, s csilingelő, apró 
díszként hirdessék: itt van már a 
karácsony.

Behunyom a szemem. A frissen 
vágott fenyő átható, kellemes sza-
ga, a szegfűszeg kesernyés, külö-
nös illata leng körülöttem, s az ün-
nepi sütemény íze már nemcsak 
gyermekkori emléket ébreszt ben-
nem, de az ódon történések híd-
ján időutazást is tehetek. Gondo-
latban ismerős utcákon suhanok. 

Nem tudjuk még, hogy fe-
hér lesz-e idén a karácsony: 
amennyiben nem, kedves ol-

vasóink fogadják sok szeretet-
tel ezt a zúzmarás fenyőfáról 

készült képet! 

Kiadónk nevében áldott kará-
csonyi ünnepeket és boldog új 

esztendőt kíván: 
A-Faragó Zoltán főszerkesztő

Nagy pelyhekben, kavarogva hull 
a hó, befödi az utakat, rátelepszik 
a házak tetejére. Töretlen szűz hó 
ropogása hallatszik. Valaki hazafe-
lé ballag, hogy mielőbb magához 
ölelje a szenteste égig érő béké-
je. Aztán hatalmas a csend és nem 
mozdul semmi, csak az út mentén 
megilletődve álldogáló, ezüstha-
jú fák törzse roppan, mintha meg-
hajolva, alázattal várnák a kisded 
születését. Régmúlt karácsonyok 
emlékét őrző melegséggel a szí-
vemben állok meg az alacsony kis 
ház előtt.

Hazaértem.
Benn füstölögve ég a petróleum-

lámpa, az asztal körül ott a csa-
lád; sütemény és fenyőillat édesí-
ti a levegőt, lobognak a gyertyák, 
csengő csilingelése oldódik fel az 
összedobbanó szívek elegyében. 
Áhítat, zsongás, ének idézi vissza 
azt a régi karácsonyt.

Rossz idők jártak akkoriban. 
Reggel még nem tudtuk, hogy es-
tére miként adjuk meg az ünnep 
módját. Fát szerezni délig sem si-
került, kenyeret is alig. Apám dél-
után hazajött két nagyon félolda-
las, ritkás fenyővel, inkább ágnak 
tűntek, mint fának. Elkeseredtem. 
De apám megmutatta, hogyan le-
het összeilleszteni, összekötözni 
a kettőt, és lett belőle egyetlen fa. 
Vékony fúróval átfúrta törzsüket, 
rézdrótot fűzött át, s azt összeso-
dorta. Már a látványtól is jobb ked-
vünk lett.

Anyám kötényt kötött, és diadal-
masan kijelentette, hogy lesz sza-
loncukor. De hát hogyan? Hol kap-
ni? Csak bízzátok rám – mondta –, 

és a konyhába hívott segíteni. Va-
rázsolt valami egész különös cu-
kormasszát, amelyet gyúródeszkán 
szétöntött, majd amikor megder-
medt, összevágta. Kicsiny négy-
szögletes darabokra. Selyempa-
pírba csomagoltuk és cérnát kötöt-
tünk rá, hogy föl lehessen aggatni.

Egy aranyozott csillagocska is 
került a fa tetejére két angyalkával. 
Háború előtti dísz volt, mint szin-
te minden tárgy, ami az életünket 
egy kicsit szebbnek marasztalta. A 
gyertyákat félve gyújtottuk meg: 
azok igazi gyertyák voltak. Tud-
tuk, hogy veszélyes. A család min-
den tagja felváltva vigyázott arra, 
hogy a láng ne kapjon a fenyőgaly-
lyakba: valaki mindig a szobában, 
a láng mellett maradt. De azért iga-
zi karácsony volt az is, mint a töb-
bi. És szép volt, mert benne volt a 
hitünk, a vágyunk és az akaratunk.

A gyertyagyújtás, a jókívánság-
ok után körülvettük apánkat, s áhí-
tattal hallgattuk történeteit, meséit, 
amelyek felértek egy – egy irodal-
mi alkotással: a szívekben élő és 
virágzó érzésekről, a családi össze-
tartozásról, a szeretetről, a bátor 
hősökről, akiknek már csak emlé-
kük él, vagy már az is beleveszett a 
múlt homályába. A fenyő alatt sze-
rényen megbúvó ajándékot, kopott 
fedelű könyvet találtam. Móra Fe-
renc Kincskereső kisködmön című 
regényével leptek meg a szüleim. 
Ó, milyen nagy örömmel szorítot-
tam a szívemre új kincsemet, s az-
óta is féltve őrzöm könyvespolcom 
legelőkelőbb helyén.

Soha nem tudtam, milyen volt a 
gazdagok karácsonya, ma sem na-

gyon érdekel, csak azt tudom, hogy 
milyen volt a szegényeké. S tu-
dom, hogy akkor a legtöbbet adtuk, 
kaptuk: a szeretetet, ami kimeríthe-
tetlen bőségben áradt felénk. Mert 
talán mégiscsak van igazság a föl-
dön, hogy a szeretet pótolni tudja a 
hiányzó kincseket.

Feltoluló emlékekkel a szívem-
ben járok ismét abban a házban. 
Anyám már alszik, apám is elbó-
biskolt. A testvéreim is pihenni tér-
tek, a nagymamám imával búcsú-
zik a naptól.  Az asztalhoz lépek, 
és elfújom az égve hagyott petró-
leumlámpát. De szívemben tovább 
világol az összetartozás érzése…

A távoli múltból felém araszol-
va lépegető karácsonyok üzenetet 
hoznak. Nincs reménytelen hely-
zet, mert szentestén a kis Jézus-
sal együtt a remény is megszüle-
tik. A remény, amely magába gyűj-
ti a templomok néma áhítatát, az 
aprócska harangok messze zengő 
kondulását, családfők ünnepi ru-
háját és ünneplő tekintetét, a kezek 
szelíd simogatását, a kemencék 
melegségét, a kenyerek pirosságát, 
a kamrák mosolygósságát és alma-
illatát, a szalmával díszített betle-
hemi jászolokat, az erős pálinká-
kat, a behavazott határokat, a plé-
bános úr készülődését a karácsonyi 
beszélyre, s az égbe szálló sóhaj-
nyi imát: mi Urunk, jóságos Iste-
nünk, – tekints le ránk! 

Az ünnepi áhítat csendjében ta-
lán felhangzik a lelkekben újból 
az a régi karácsonyi ének, amely 
magasztalta az Urat, és békességet 
ígért a Földön az embernek.

Adorján László
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Kedves Barátaim!
Hitem és meggyőződésem 

sze rint mindenkinek el kelle-
ne gondolkodnia a fenti soro-
kon. Igen, minden embernek 
szüksége van ádventre, a vára-
kozásra, amelynek a végén el-
érkezik hozzánk a szeretet Iste-
ne. Mert a szeretet önmagában 
mit sem ér, ha nem a kis Jézus 
közvetíti számunkra. Ő azért ér-
kezik közénk, hogy békét hoz-
zon a földre, hogy megszüntes-
se a széthúzást, hogy mai bűne-
ink váltságaként az örök szere-
tetéből fakadóan képletesen is-
mét keresztre feszítsék. Mert, 
ahogy János evangéliumában 
olvashatjuk: 

„Mert úgy szerette Isten a vi-
lágot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy mindaz, aki őbenne hisz, 
el ne vesszen, hanem örök éle-
te legyen.”

Tekintsünk hát önmagunk-
ba, tartsunk mindannyian lel-
kiismeretvizsgálatot karácsony 
előtt! Gondoljunk a kis Jézus-
ra, és fogadjuk meg mindannyi-
an, hogy nemcsak elkerüljük a 
bűnöket, hanem folyamatosan a 
jóra törekszünk! Ha békétlenek 
voltunk, legyen egy jó szavunk 
embertársunkhoz. Ha mulasz-
tottunk, hát pótoljuk azt egy jó 
cselekedettel. Mert higgyük el: 
„Jónak lenni jó!” 

Mindenki ismer közülünk nél-
külözőket, akiknek karácsony-
kor nem kerül az asztalára fény-
űző lakoma, nem roskadozik dí-
szektől és szaloncukortól a ka-
rácsonyfája és nem telik nekik 
ajándékra. Látogassuk meg őket 
és osszuk meg velük lehetősé-
günk szerint javainkat, legyünk 

mi 2013-ban is Szent Erzsébet 
követői! Szívünk mélyén bizto-
san mindannyian tudjuk, hogy 
jobb adni, mint kapni!

Súroljuk fel hát lelkünket is, 
ne csak a lakásunkat, ahogy 
Wass Albert írta, mert van még 
néhány nap a Megváltó eljöve-
teléig. 

Ne töltsön el bennünket ag-
godalommal, hogy még nincs 
meg egy-egy ajándék, vagy a 
karácsonyi ételhez való adalék, 
hogy nem ragyog még a padló.

Költözzék lelkünkbe a hit fé-
nye, szívünkbe az öröm és a 
derű!

Mindenkihez legyen egy jó 
szavunk, hogy láthassák raj-
tunk, mi tényleg a lényeget 
akarjuk látni és érezni!

Higgyük el hát, kedves bará-
taim, ha ilyen lesz az előkészü-
letünk, karácsony szent esté-
jén, a Szentírást kezünkbe véve, 
örömtől repesve olvashatjuk 
családunk tagjainak Máté evan-
géliumából a következő soro-
kat: 

„Íme, a szűz méhében fogan 
és fiút szül, 

és a nevét Emmánuelnek fog-
ják hívni”

(Iz 7,14). Ez azt jelenti: Ve-
lünk az Isten.”

Így kívánok Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete és a saját nevemben vá-
rosunk minden lakója számára 
megtisztulást hozó ádventi elő-
készületet, és a kis Jézus szere-
tetével átitatott, áldott szent ka-
rácsonyt!

Sisák Imre polgármester

Városunk sikerrel pályázott!

Sajtótájékoztatót tartott Becsó 
Zsolt országgyűlési képviselő, a 
Nógrád Megyei Közgyűlés elnö-
ke és Sisák Imre, Pásztó polgár-
mestere december 6-án: a pásztói 
születésű politikus és a városveze-
tő – hosszú évek gondjai és bajai 
után – a különféle állami támoga-
tások tekintetében kedvező kilátá-
sokról számolhatott be.

Sisák Imre visszatekintővel kezd-
te a sajtótájékoztatót: kifejtette, hogy 
milyen támogatásokat és lehetősége-
ket kapott, illetve nem kapott meg 
Pásztó az elmúlt bő egy évtizedben?

– Az önkormányzatok működé-
sében az állami szerepvállalás igen 
jelentős – mondta a polgármester 
úr. – A helyzetet pedig, 35 éves ön-
kormányzati múlttal, túlzás nél-
kül mondhatom, hogy jól ismerem! 
Pásztó 2002 és 2010 között egyet-
len forintot sem kapott az önhibáju-
kon kívül hátrányos helyzetbe került 
települések (önhiki) támogatására ki-
írt pályázatokon. Mondani sem kell, 
hogy már csak ez milyen hátrányba 
hozta a várost, nem is beszélve az el-
vonásokról, aminek következtében 
2006 és 2010 között 617 millió forin-
tot vontak el Pásztótól!

Ettől függetlenül, felelős gazdál-
kodás mellett, sikerült a talpon ma-
radás, az önkormányzat végig ellátta 
a kötelező feladatokat.

Sisák Imre ezután kifejtette, hogy 
a város a hosszú szünet után, a kor-
mányváltásnak köszönhetően, 2011-
ben kapott csaknem 140 millió forint 
támogatást az önhibájukon kívül hát-
rányos helyzetű települések támoga-
tására kiírt pályázaton. Ezt 2012-ben 
további 210 millió 695 ezer forint 
kormányzati támogatás követte.

– Ez év annyiban különbözött a ko-
rábbiaktól, hogy az önhiki helyére az 
úgynevezett önkormányzati fejeze-
ti tartalék léptett – folytatta a pol-
gármester úr. – Országosan 24 milli-
árd forintot meghaladó keret áll ren-
delkezésre erre a célra 2013-ban, vi-
szont – míg az önhiki-re évente há-
romszor lehetett pályázni, – idén 
csak egy alkalommal. Az elbírálás 
végső határideje december 20-a, ami 
a következő évi költségvetés terve-
zése miatt már eléggé késői időpont!

A polgármester úr ezután elmond-
ta, hogy emiatt a Belügyminisztéri-
um önkormányzati államtitkárával, 
Tállai Andrással személyes egyez-
tetést is folytatott: ennek köszönhe-
tően már december 6-án megérke-
zett az a 2-ai keltezésű levél, ami-
ben arról értesítik az önkormányza-
tot, hogy 180 millió forint támoga-
tást kap az önkormányzati fejezeti 
tartalékból!

– Mivel a város költségvetési hiá-
nya 178 millió 250 ezer forint, a tá-
mogatásnak köszönhetően ez azon-
nal el is tűnik – mondta Sisák Imre. 
– Ezzel annak a kormányzati elvá-
rásnak is megfelelünk, ami szerint az 
önkormányzatoknak nullszaldósnak 
kell lenniük. A továbbiak tekinteté-
ben, az elvárt adók befizetése után, 
a város költségvetése így többletet 
mutat majd, szemben az elmúlt évti-
zed állandó hiányával – ez akár több 
tízmillió forint is lehet!

Kitért arra is, hogy az elmúlt há-
rom év alatt a város több mint 530 
millió forint támogatást kapott. „Le-
het riogatni az embereket bármivel, 
de ezek a tények önmagukért beszél-
nek!” – mondta.

Szólt ezután a város hitelállomá-
nyának alakulásáról, a 2013 februári 

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás a 4. oldalon)
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konszolidáció után kialakult helyzetről is: ezt és 
a fentebb már említett támogatásokat figyelembe 
véve ugyanis a város 827 millió 120 ezer forintot 
kapott három év alatt – míg 2002 és 2010 között 
egy forintot sem…

– Ezek a tények a kormány elkötelezettségét 
mutatják az önkormányzatok helyzetének rende-
zését illetően – mondta. – Pásztó kistérségének 
önkormányzatai – beleértve Pásztó 180 millióját 
is – összesen 239 millió forint fejezeti támogatást 
nyertek el, 12 település kap különféle összegeket. 
Ez nagyon szép eredménynek tekinthető, mert az 
összes igény 258 millió forint volt.

Sisák Imre külön is megemlítette, hogy Mátra-
szőlős község 27 millió forint feletti támogatást kap, 
amiből rendezni tudja a Pásztóval közös intéz mény-
fenntartó társulás működése alatt felhalmo zott 25 
milliós tartozását. Erről már megszületett a bírósági 
döntés is, így a polgármester úr abban bízik, hogy a 
pénz mielőbb megérkezik a város számlájára.

Sisák Imre ezután az önkormányzati adóskon-
szolidáció folytatásáról adott tájékoztatást: 2014. 
február 28-ig az ötezer főnél népesebb települések 
esetében további kormányzati hitelátvállalás vár-
ható: a város csaknem 161 millió forintot remél 
ebben a programban.

– Pásztó adóssága 487 millió forint volt. A tá-
mogatásoknak és a konszolidációnak köszönhető-
en jövő február 28-ától megszabadulhatunk ezek-
től a terhektől – mondta. – A felelős és szigorú 
gazdálkodásnak köszönhetően a hiány mellett sem 
jelentkeztek likviditási gondok, a működtetéssel 
sem volt probléma az elmúlt időszakban, de ez így 
bizony nagy lehetőség!

A támogatásokért és a közbenjárásért köszönet 
illeti Becsó Zsolt képviselő urat, a továbbiakban 
pedig reméljük, hogy számíthatunk segítségére a 
Hétpettyes Óvoda felújításában is! – mondta.

A polgármester úr ezután röviden ismertette az 
elmúlt években megvalósított fejlesztéseket, ame-

lyek 2,2 milliárd forint értékben valósultak meg 
Pásztón, illetve megemlítette, hogy 5,5 milliárdos 
nagyságrendű projektek megvalósítását tervezik a 
2014 és 2020 közötti időszakban,  ennek legfonto-
sabb része a munkahelyteremtés lenne.

Becsó Zsolt, úgy is, mint a Nógrád me-
gyei 1-es számú választókerület – Salgótarján, 
Bátonyterenye és Pásztó, valamint térségük – or-
szággyűlési képviselőjelöltje szólt ezután a 2013. 
évi önkormányzati támogatásokról. Elmondta, 
hogy a választókerület 47 települése közül 38 ka-
pott kisebb-nagyobb összeget, együttesen a három 
város egymilliárd, a községek pedig 330 millió fo-
rintot, 14 különféle jogcímen.

– Pásztó önkormányzata sikeres, a civil szer-
vezetek és a vállalkozások együttműködésével a 
különféle operatív programokban csaknem más-
fél milliárd forint érkezett ide – mondta. Külön 
is megemlítette a Margit Kórházban végrehajtott 
fejlesztéseket, a kelet-nógrádi hulladéklerakók re-
kultivációjára kiírt, már nyertes pályázatot. Szólt a 
város földrajzi helyzetéből adódóan fenyegető ter-
mészeti katasztrófák megelőzésére tett intézkedé-
sekről, az önkormányzatok adósságrendezésének 
további lépéseiről, a közmunkaprogram további 
támogatásáról.

Pásztó kiemelkedő jelentőségéről kifejtette:
– Megszületett a kormányhatározat a 21-es szá-

mú főút kétszer kétsávosra bővítéséről, Heves me-
gye területén a helyszíni bejárás is megvolt ebből 
a célból. Egy újabb négy és fél kilométeres sza-
kasz készül el a közeljövőben, a kivitelezés az idő-
járástól is függően 2014 tavaszán kezdődhet. Erre 
a munkákra 8 milliárd 900 millió forint áll ren-
delkezésre, a beruházás teljes egészében támoga-
tott. Egy másik, 5,3 kilométeres szakasz négysá-
vosra bővítésére Zagyvaszántó térségében szintén 
száz százalékos támogatást biztosít a kormányzat. 
A Heves megyei szakaszon a beruházások meg-
valósítására – beleértve az M3-as lehajtója után a 
21-es aszfaltburkolatának felújítását is – 13 milli-
árd forint áll rendelkezésre.

A főút négysávosra való bővítése Pásztót is be-
kapcsolja az ország vérkeringésébe, a kétszer két 
sávon Budapest háromnegyed óra elérhető lesz a 
városból, ami a gazdaság fejlesztése területén le-
het előnyös – mondta Becsó Zsolt. – Ezzel remé-
nyeink szerint a főváros fejlődési gyűrűjének ré-
szévé válik a város!

Végül ismét Sisák Imre vette át szót, kifejtve, 
hogy a 21-es számú főút kétszer kétsávosra bőví-
téséhez kapcsolódva a város egy 60 hektáros ipari 
park kialakítását is tervezi, ami a környék munka-
helyteremtésében játszhat szerepet a jövőben. Ez 
azért is fontos, mert a 21-esen ehhez a tervezett 
beruházáshoz kapcsolódva kétszintű csomópontot 
is kiépítenek.

F. Z.

közélet
(Folytatás az 3. oldalról)
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A Magyar Szentek Római Kato-
likus Iskola csatlakozott a Bozsik-
programhoz, melynek célja a gyer-
mek labdarúgás népszerűsítése, és 
a tehetséges gyermekek felfedezé-
se.

Nem kell ahhoz profinak lenni, 
hogy szeressen a gyermek focizni! 
Érezzék jól magukat a pályán! Az 
edzések iskolaidőben délután van-

nak, heti két órában, amin a gyerekek hétről hétre nagy lelkesedéssel 
vesznek részt. Fontos feladat a labdarúgás gyakorlása mellett a csa-
patmunka, a sportszerűség, az egymás iránti becsület és tisztelet ta-
nulása.

Ebben a tanévben négy alkalommal veszünk részt iskolán kívüli lab-
darúgó mérkőzéseken, amelyeken a körzetben lévő többi iskola tanu-
lóival mérjük össze tudásunkat. Kettő csapattal indulunk a tornákon 
összesen 31 gyermek csatlakozott a programhoz. Az első korcsoport-
ban (első-második osztály) csak fiúk, a második korcsoportban (har-
madik-negyedik osztály) fiúk-lányok vegyesen. 

Terveink szerint csatlakozunk a Katolikus Iskolák Diák Sportszö-
vetségéhez (KIDS) is. A szövetség célja a katolikus iskolák diákja-
inak képviselete, sportolásának, versenyeztetésének szervezett kere-
tek közötti elősegítése. Iskolánk ebben a tanévben három alkalom-
mal rendez házi sportversenyt. Ezen a versenyen az osztályok mérik 
össze tudásukat, különböző sportágakban: futás, labdarúgás, sorver-
seny, egyebek.

mozaik

Magyar Szentek Hete 
az egyházi óvodában

Mit jelenthetnek az óvodás korú gyermekek számára a magyar 
szentek?  Sokan kétkedve teszik fel a kérdést, hiszen mi, felnőttek 
is hiányos ismeretekkel bírunk velük kapcsolatban. 

A szentek igazi egyéniségek, akik – függetlenül attól, mikor él-
tek – példamutató hitükkel és cselekedeteikkel a mai napig hatás-
sal vannak ránk. Legyünk mi is tiszták, hősök, mint ők voltak!  Vall-
juk be, jó példát manapság nem is oly könnyű találni gyermekeink 
számára. 

A katolikus óvodában egész évben ismerkedünk olyan elődökkel, 
mint Szent Gellért, aki kalandos úton került Magyarországra, s lett 
Imre, egy másik szentünk tanítója. Szent Márton, ki jószívű katona 
volt, s libák közé bújt szerénységében. Szent László bátor vitéz volt, 
s csodák fűződnek nevéhez. Erzsébet, aki mindig segítette a gyen-
gébbeket, szegényeket. Margit ápolta, gondozta beteg társait, egy-
szerűség és szegénység kísérte életét. Szent Ferencet a teremtett vi-
lág, a természet szeretete, alázata és szelídsége tette népszerűvé. A 
róluk szóló történetek a szeretet, jóság, gondviselés, öröm, engedel-
messég, bizalom, segítő szándék, megbocsátás példái!

A gyermeket életkoruknak megfelelő mennyiségben és tartalom-
mal, játékosan ismertetjük meg  a történetekkel, így élvezhetők és 
példaértékűek lesznek számukra. Az idei kéthetes ünnepkör is ezt 
adta gyermekeink számára.

Intézményünk ünnepének programsorozata számtalan maradandó 
élménnyel ajándékozott meg óvodást és felnőttet egyaránt. A prog-
ramsorozat az óvodában tíz naposra sikeredett, hiszen már novem-
ber 6-án megkezdődött Szűcs Ildikó művésznő Lúdanyó meséivel. 
A következő napokban lámpásainkat készítettük, közben a gyerme-
kek ismerkedtek Szent Márton történeteivel, és az üvegfestés forté-
lyaival. Folyamatosan készültek a témában kiírt rajzpályázatra az 
alkotások is. 

Saját készítésű színes mécseseink fényénél és melegénél vettük 
részt a hétfői ünnepi szentmise után a Márton-napi lámpás felvonu-
láson. Számomra és minden jelenlévőnek különleges mozi-élményt 
jelentett a filmklub vetítése, a Sacra Corona, a szent korona legen-
dája. Várjuk a folytatást!

Szerdán az ovisok büszkén álltak a sportdélután megnyitóján a 
nagy iskolások mellett. A sokféle ügyességet kívánó próba teljesíté-
se után a nyeremény-labdával boldogan mentünk vissza az óvodába. 
A Magyar szentek és boldogok napján jó volt ismét együtt hálát adni 
az Úrnak a Forrás zenekarral az ünnepi szentmisén.

Pénteken dalos játékaink csokrát Szent Erzsébet történetében 
nyújtottuk át a művelődési házban a programsorozat záró rendezvé-
nyén. A rajzpályázat díjazottjai és résztvevői is büszkén vették át a 
könyveket és az emléklapokat a színpadon.

Mit is jelentett az óvodás kisgyermekeknek a Magyar szentek 
hete? Játékokat, verset, mesét, dalt, táncot, sportot, alkotást, közös 
élményt felnőtt és gyermekközösségben.

 
Hisz feladatot kaptunk:
Mindenképpen vigyázz magadra és nagyon ügyelj,
hogy amiket saját szemeddel láttál, el ne felejtsd,
hanem őrizd meg emlékezetedben egész életedben,
sőt add tudtára gyermekeidnek és gyermekeid gyermekeinek is.

MTörv 4,9

Percze Józsefné óvodavezető

ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a ka-
rácsonyi és az újévi hulladékszállítás az alábbi-
ak szerint alakul:

2013. december 23. hétfő. . . . . . . . . . . .hétfői körzet
2013. december 24. kedd. . . . . . . . . . . .keddi körzet
2013. december 25. szerda 
 . . . . .helyette: 2013. december 28. szombat
2013. december 26. csütörtök 
 . . . . .helyette: 2013. december 29. vasárnap
2013. december 27. péntek . . . . . . . . pénteki körzet
2013. december 30. hétfő. . . . . . . . . . . hétfői körzet
2013. december 31. kedd. . . . . . . . . . . keddi körzet
2014. január 01. szerda 
 . . . . .helyette: 2014. január 04. szombat

Kérjük a szemétgyűjtőedényeket reggel 7 órára 
az ingatlanok elé kihelyezni szíveskedjenek.

Ezúton kívánok Pásztó város minden lakó-
jának a Pásztói Városgazdálkodási Köz-
hasznú Nonprofit Kft. dolgozói nevében

áldott, békés karácsonyt és boldog új évet!

Robotka Róbert
ügyvezető igazgató

Célunk a játéköröm!

A természetvédelmi hét zárásaként 
őszi túra, akadályversennyel
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A tanév egyik legszebb ünnepélyére került sor 
nemrég a Mikszáth Kálmán Líceumban – a végzős 
diákok felnőtté avatása szép pillanatainak lehettek 
szemtanúi az ünnepségen résztvevők. A diákokat 
dr. Bálintné Hübner Judit, a Magyar Köztársaság 
ezüst érdemkeresztjével kitüntetett, Ágasváry-díjas 
tanárnő köszöntötte szép gondolataival:

„Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves ün-
nepelt diákok és kedves osztályfőnökök!

Öt éves középiskolai tanulmányaitok és diákéle-
tetek jelentős állomásához érkeztetek, a szalagava-
tó ünnepélyhez.

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünne-
pelj egészen.

Ölts fekete ruhát. Tisztálkodjál belülről és kívül-
ről. Az ünnep legyen ünnepies. Az ünnep legyen 
különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendha-
gyás. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.” – 
emeli ki Márai Sándor az ünnepnapok jelentőségét.

Az iskolai élet analógiájával élve, a szalagava-
tó olyan, mint a jelzőcsöngetés. Még nincs vége 
az órának, még feszült percek várnak vagy várhat-
nak ránk, de hamarosan kicsöngetnek, és teljesít-
ményünk, tudásunk vagy szerencsénk függvényé-
ben jókedvűen vagy szomorúan hagyjuk el az osz-
tálytermet.

A végzős diákok életében jelentős eseménynek 
számít a szalagavató. Hiszen négy és fél eltelt a ta-
nulmányokból, és a már megszilárdult osztálykö-
zösség vág bele az utolsó félév küzdelmeibe. A 13. 
a 31, a 13.b tizenöt és a 13. f 39 tanulója áll együtt 
a színpadon osztályfőnökével, várva arra, hogy az 
ünnepi ruha gallérjára felkerüljön a szalag, melyen 
most először szerepel iskolánk új neve: Mikszáth 
Kálmán Líceum.

Mit jelent és mit jelképez a szalag? Jelzi azt, hogy 
Ti kedves diákok középiskolai életetek és tanulmá-
nyaitok vége felé közeledtek, a legnagyobb meg-
méretések előtt álltok.

Jelzi azt, hogy életkorotokban és gondolkodáso-
tokban is érettekké váltatok, méltóak a szalag vi-
selésére. Jelképezi egy évfolyam tanulóinak össze-
tartozását, remélhető, hogy ez szalag nélkül is el-
mondható: a közös készülés, az azonos feladat el-
végzésének kötelezettsége kiváltotta az összetarto-
zás élményét. Jelképezi végül a szalag mások – kül-
ső szemlélők számára az iskolai közösséghez tarto-
zást Pásztón, Salgótarjánban vagy Palotáson. 

És az ünnep után folytatódnak a hétköznapok:
„S mert vándor vagy, minden nap tovább kell 

menned az úton. Nem tudhatod, meddig élsz. egy-
általán lesz-e időd eljutni utad végcéljához, lel-
ked és az isteni megismeréséhez? Ezért menj min-
den nap tovább, sebes lábakkal” szólnék ismét 
Máraival.

Az élet egy-egy fordulópontján, állomásán ün-
nepi alkalmakkor számvetést készít az ember, bi-
zonyára Ti is megteszitek születésnapon, az év zá-
rásakor, vagy éppen tanév végén. Én is ezt fogom 
most tenni.

Mit adott nektek az eltelt négy év, mivel gazdagí-
tott benneteket, természetesen csak akkor, ha ma-
gatok is megdolgoztatok érte? 

Adott rengeteg ismeretet, széleskörű tudást, 
amelynek birtokában biztosabban nézhettek a jövő 
elébe. Nem lehet elégszer elmondani és bizonyí-
tottnak látni, milyen elengedhetetlen ismereteitek 

állandó bővítése, mélyítése. Minél nagyobb a tu-
dásotok, annál teljesebben észlelitek a körülötte-
tek lévő világot, és annál teljesebben élhetitek meg 
az életet. Az ismeretek széles köre a humor, a derű 
alapja is, mely nemcsak megfűszerezi életünket, 
hanem segít nehéz helyzetek elviselésében.

Lehet, hogy még nagyobb eredmény, hogy az is-
kola, a tanáraitok megtanítottak Benneteket tanul-
ni, hiszen még korántsem jártok a tanulási folya-
mat végén.

Kölcsey Ferenc Parainesis című művében a mai 
korunkban is rendkívül érvényes gondolatokat fo-
galmaz meg az élethosszig tartó tanulásról:

„ Törekedjél ismeretekre! Ne gondold, mintha a 
tanulás csak bizonyos időkhez az ifjúság éveihez 
köttetnék. Ifjú korunk oly szűk, s oly sokféle ta-
nulmányokkal elfoglalt, hogy gyors elfolyása alatt 
erős alapon épült tudományra jutni csaknem lehe-
tetlen. Boldog ifjú az, aki azon utakkal, melyeken 
az ismeretek kútfejeihez eljuthat, megbarátkozhat.” 

Személyiségetek a szellemi gyarapodás mellett 
egy másik összetevőjében is gazdagodott: érzel-
mi életetek árnyaltabb, bonyolultabb lett, sok em-
beri kapcsolatot teremtettetek és gondos ápolással 
építettetek fel, a meglévőket elmélyítettétek, gon-
doztátok.

Jorge Semprun, a franciául író jelentős spanyol 
író híres regényében, A nagy utazásban végletes 
helyzetben – a halál árnyékában – fogalmazza meg 
a főhős, mi a legmaradandóbb:

„Embereknek van a legnagyobb súlyuk az életed-
ben, embereknek, akiket ismertél. Ezen az éjszakán 
egyszer és mindenkorra megértettem ezt. Minden: 
a tudomány, a tanulás, a könyvek, a zene egészen 
más. Bármivel gazdagítanak is, csupán eszközök, 
hogy eljuss az emberekhez. Mert akinek a legna-
gyobb súlya van az életedben, az a néhány ember, 
akit ismertél.”

Ki ez a néhány ember? Először is a családotok, 
amelyben ugyan már 19 éve éltek, de felnőve, éret-
té válva sokkal mélyebben élitek át a közös sorsot, 
tapasztaljátok szüleitek érdeketekben tett fáradozá-
sait, melyek nem csökkennek, hanem nőnek a gye-
rekek növekedésével.

És rajtuk kívül ki tartozik még az el nem felejthe-
tő néhány ember közé? Az iskolában tanáraitok, kik 
nem csak szakterületükkel ismertetik meg a diáko-
kat, hanem nevelnek is. Kitüntetett szerepük van az 
osz tályfőnököknek, akik a József Attila-i „érted ha-
rag szom, nem ellened” szellemében a legnehezebb 
hely zeteket is igazságosan és emberségesen próbál-
ják megoldani.

Utoljára említem az ifjú ember számára legfonto-
sabbat: a középiskolában megszületett barátságokat. 
Az egyszerű rokon- és ellenszenvekkel átitatott osz-
tálytársi kapcsolatokból sok és mély barátság szüle-
tett, és születik még a hátralévő hónapokban. A szel-
lem és a szív mindezen kincsei olyan nagy gazdag-
ság, amely nagyon értékessé teheti, a legtöbb ember 
esetében teszi is a gimnáziumi éveket.

Végezetül már csak a jókívánságaim maradtak: A 
mai este legyen a komoly, derűs majd vidám, fel-
szabadult ünneplésé! Holnaptól, visszazökkenve a 
mun kás élet rendjébe végezzétek rendületlenül fel-
adataitokat, eltökélten és kitartóan harcoljatok cél-
jaitokért egy egész életen keresztül! Legbelül pe-
dig maradjatok mindig „nemes, küzdő, szabadlelkű 
diákok! És ahogyan a konferanszban hallhattátok: 
Valete! Éljetek boldogan, Isten veletek!”

A köszöntőt követően került sor a szalagtűzésre és 
a diákok köszönetnyilvánítására tanáraiknak, majd a 
há rom osztály vidám műsorára.

13. a osztály, osztáyfőnök: Madjász Julianna. 
Alattyáni Szilvia, Bajnóczi Adrienn, Biró Bálint, 
Bíró Nikoletta, Csákvári Kinga, Csépe Dorothy, 
Da nyik Dávid, Dropka Gábor, Ferenczi Vivien, Hla
vacs ka Darinka, Horváth Bence, Kaldenecker Edi
na, Király Dominika, Kovács Cintia, Kulcsár Kris
tóf, Mező Balázs Roland, Mihályi Edina, Mihályi 
Re gina, Nagy Máté, Péter Erzsébet, Sulyok Betti
na, Szekeres Bálint, Szekeres Gábor, Széles Attila, 
Szen tes Sándor, Szőke Vivien, Szőllősi Dávid, Tábi 
Bri gitta, Tari Laura Anna, Tóth Katalin Aliz, Vár
völgyi Dániel.

13.b osztály, osztályfőnök: Hajnal Emese. Baranyi 
Ka talin, Besenyei Barbara Anna, Győri Szabolcs, 
Hepp Vivien, Koós Rita, Kovács Ádám, Kovács 
Bet tina Pálma, Kulik Péter Pál, Mucsina Fanni, 
Nagy balázs Viktória, Németh Richárd, Szalai Tina, 
Válóczi Erna, Verebélyi Bence, Virág Benjamin.

13.f, osztályfőnök: dr. Hírné Fodor Erika. Angyal 
Adrienn, Babcsány András, Bakos Rebeka, Bar
nák Roland, Baross Attila, Barsi Judit, Bódi Ani
ta, Csépe Bence, Csintó Gréta, Csonka Doroty
tya, Gáspár Evelin, Gecse Kinga, Gubinyi Valenti
na, Halama Renáta, Jakubovics Péter, Kakuk Mar
cell, Kobolák Fanni, Kováts Domonkos Bence, 
Kurunczi Lilla, Laczkó Franciska Nóra, Létai Lili, 
Nagy Adriána, Paulicsek Zsófia, Persik Lilla Beá
ta, Poczik Alexandra, Sándor Lilla, Schramek Zsó
fia, Szabados Anna, Szabó Vivien, Szemerády Dóra, 
Szomszéd Renáta, Till Anilla Fatima, Tóth Áron, 
Tóth Dorina, Tóth Laura Tünde, Tóth Tamás Ben
degúz, Tóth Viktória, Uhrin Benjamin, Végh Zsófia.

Szalagavató a Mikszáth Kálmán Líceumban
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Ágasváry Lajos emléke
Egy fél évszázad evolúciós léptékkel mér-

ve egy pillanat, történelmi időként tekintve 
egy társadalmi fordulópont kiteljesedése –, 
emberi lépték szerint az élet egyéni és kö-
zösségi szempontból is aktív időszakát je-
lenti.

Ötven évvel ezelőtt, 1963-ban, Pásztón 
már felépült a gimnázium Rákóczi úti épü-
lete, diákjai és tanárai büszkék voltak az is-
kolához méltó névadóra, Mikszáth Kálmán-
ra és már öt osztály diákjai tettek sikeres 
érettségi vizsgát az új intézményben.

Volt azonban egy szomorú eseménye 
is ennek az évnek: elhunyt az a nagy for-
mátumú pedagógus és oktatásszervező, 
Ágasváry Lajos igazgató úr, akinek Pásztó 
nemcsak a középiskoláját, hanem szinte a 
teljes oktatásrendszerét köszönhette.

Évtizedekig volt az általános iskola veze-
tője, a nagy gazdasági válság idején meg-
szervezte és vezette a lányoknak és a fiúk-
nak is a kereskedelmi szaktanfolyamokat, 
amelyekkel nemcsak a fiataloknak nyújtott 
továbbtanulási és szakmaszerzési lehető-
séget, hanem a kor jelentős tudós és peda-
gógus egyéniségének, Gyires Béla, későb-
bi Európa szerte elismert matematika pro-
fesszornak és akadémikusnak munkát, ál-
lást biztosított, amelyet bizonyítanak a kö-
vetkező sorok is:

 „Kedves Lajos Bátyám! Engedd meg, 
hogy a pásztói kereskedelmi iskola meg-
alakulásának huszonötödik évfordulója al-
kalmával hálás szívvel és meleg szeretet-
tel köszöntselek. Hálás szívvel, mert az ak-
kori idők állástalanságában nekünk, okleve-
les tanároknak exisztenciát jelentett a pász-
tói állás, sok évi reménytelen várakozás he-
lyett. Meleg szeretettel, mert ez a bánás-

mód, amit Részedről kedves Lajos Bátyám 
a pásztói iskolába való belépésemtől kezd-
ve egész ott tartózkodásom alatt kaptam, azt 
az érzést keltette bennem, hogy igazi ottho-
nom a pásztói kereskedelmi iskola. Így nem 
csoda, hogy mindannyian, az iskola akko-
ri tanárai szívesen térnek vissza gondolat-
ban pályájuk hőskorára, a pásztói kereske-
delmi iskolában töltött éveikre...” (Gyires 
Béla levele Ágasváry Lajosnak, Debrecen, 
1959. június 6.)

Az ’50-es évek vezetői nem voltak ilyen 
hálásak Ágasváry Lajosnak. Engedték 
ugyan 1951-ben a közgazdasági technikum, 
majd 1954-ben az általános gimnázium el-
indítását, de 1956-ban az első adandó alka-
lommal leváltották vezető posztjáról. Igaz, 
hogy engedélyeztek számára még igazgató-
ként egy tanévet, de 1958-ban az első gim-

náziumi osztályt elballagtatva ő is elballa-
gott iskolájából – nyugdíjba vonult. Erről 
így emlékezik Pintér Nándor tanár úr, egy-
kori pedagógus kollégája:

„Lajos bácsi úgy vált el az iskolától, hogy 
igazán el sem búcsúztunk.”

Nagy űrt hagyott maga mögött matema-
tika tanárként és vezetőként is egyaránt. 
Utolsó éveit a közélettől visszavonultan töl-
tötte haláláig, 1963-ig.

Ne feledjük el, hogy valamikor az idők 
mélyén, ott élt-nevelt, majd meghalt az el-
múlt és a jelen idők valamennyi pásztói pe-
dagógusát szimbolizáló Ágasváry (Fliegler) 
Lajos igazgató úr, kinek réges-rég tovatűnt 
léptei neszére a ma élő pásztóiak olykor-
olykor visszagondolni, megemlékezni meg 
ne feledkezzenek!

Herczegné Varga Ilona
a Mikszáth Kálmán Líceum igazgatója, 

Ágasváry Lajos késői utóda

A KÉZMŰ Nonprofit Kft. pásztói üzemében 2013-ban csaknem 20 fő-
vel bővült a dolgozói létszám, a jelenleg itt foglalkoztatott 148 főből 78 
megváltozott munkaképességű. A sikeres profilbővítésnek és a több mint 
40 millió forint értékű gépberuházásnak köszönhetően a közeljövőben 
újabb 100 fő munkába állása várható. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. nem-
csak munkalehetőséggel, hanem különféle képzésekkel is segít a meg-
változott munkaképességűeknek, hogy megtalálják helyüket a munka vi-
lágában. A képzések a Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV) kiemelt 
TÁMOP program keretében zajlanak, az Új Széchenyi Terv 5 milliárd 
Ft-os támogatásából.

A KÉZMŰ Nonprofit Kft. most 148 főt – ebből 78 megváltozott mun-
kaképességű dolgozót– foglalkoztató pásztói üzemében 2013-ban 20 fő-
vel nőtt a létszám, és még ez évben további 10 ember felvétele várható. 
2014-ben újabb jelentős létszámbővítésre kerül sor: közel 100 főt vesz-
nek majd fel az üzembe és a második műszakban is megindul a termelés. 
A dinamikus növekedés a sikeres profilbővítésnek köszönhető.

Pásztón ez idáig kizárólag bőrdíszműipari termékeket gyártottak, itt 

készültek például a 2012-es londoni olimpián részt vevő magyar spor-
tolók táskái és övei. Az üzem neves olasz cégek megrendelésére is gyárt 
bőrtáskákat.

A sikeres bőrdíszműipari tevékenység folytatása mellett most bővül a 
profil: az üzem új megrendelésre  megkezdi  a  haszongépjárművekbe  
való  autó  üléshuzatok gyártását. A fejlesztés fontos eleme volt az idei, 
több mint 40 millió forint értékű gépberuházás, mely a Nemzeti Reha-
bilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) által meghirdetett pályázat se-
gítségével valósult meg.

A nonprofit kft. megváltozott munkaképességűeket segítő tevékeny-
ségében fontos helyet foglalnak el a képzések is. Az október végén le-
zárult a szakmai képzés során 25 fő sikeresen elvégezte az „egysze-
rű konfekcióipari termékek gyártástechnológiája” elnevezésű tanfolya-
mot. Várhatóan még ez év decemberében, 21 fő részvételével elindul az 
alapvető képzés is, melyen a megváltozott munkaképességűek elsajátít-
hatják azokat az ismereteket és készségeket, amelyeknek birtokában a 
nyílt munkaerőpiacon sikerrel pályázhatnak meg állásokat.

Újabb munkahelyek és képzések megváltozott munkaképességűeknek
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Dicsőség a megyének és a Margit Kórháznak
Budapesten rendezték meg ok-

tóber 27-én a Magyar Egészség-
ügyi Szakdolgozói Kamara szer-
vezésében azt az országos szak-
mai versenyt, amelyen a Margit 
Kórház négytagú szakdolgozói 
csapata első helyezett lett. Mivel 
munkatársakról van szó alábbi 
cikkben, engedtessék meg a te-
geződés.

A „Vérmes 4-es” tagjai: Hanka 
Krisztina, Takácsné Salamon Ka-
talin, Kristonné Bercsényi Katalin 
és Sőregi Krisztina. Hanka Krisz-
tina, a csapat vezetője elmondta: 
a tavalyi hatodik helyezéssel szo-
morúan jöttek haza, de tudták, hogy újra meg kell próbálni. Biztos volt 
abban is, hogy idén jobb eredményt fognak elérni.

– Az elmúlt évek versenyei mennyire játszhattak  közre az idei csúcs
formában?

– A folyamatos megmérettetés, versenyhelyzet és újabb informáci-
ók begyűjtése, a meglévő tudás felfrissítése segített a siker elérésében. 
A csúcsformához ezeken túl nagy-nagy akarat, hit és egymás iránti bi-
zalom kellett. Gyakoroltunk is, munka után és pihenőnapokon. Fontos 
elmondani, hogy nem csak a saját szabadidőnket használtuk erre a cél-
ra, hanem olyan emberek pihenőidejét is, akik nagy odaadással segí-
tettek minket. Reimann Attilának, az OMSZ tisztjének és Kalóz Eriká-
nak, az egészségügyi középiskola szakoktatójának, a gyakorlati okta-
tás vezetőjének őszinte köszönettel tartozunk! 

– Milyen témakörökből és hogyan készültetek?
– Az írásbeli fordulóra minden szakmai könyvet átlapoztunk. A gya-

korlati feladatoknál végigpróbáltuk az alapellátási és szakellátási teen-
dőket. Ezeket sokszor demonstrációs formában végigcsináltuk. A vil-
lámkérdésekre  úgy tudtunk felkészülni, hogy mindent átnéztünk, le-
gyen az szakmai témakör, vagy pedig a kamara életével, kapcsolatos 
adat.

– Mit érzett a csapat a verseny előtt?
– Feszültséggel teli napok voltak. Egyik csapattársammal azt kellett 

megbeszélnem, van-e értelme elindulni, vagy hagyjuk, nem kell ne-
künk mindenben részt venni. Aztán meggyőztük egymást, sikerült egy 
kicsit felpörgetni magunkat. A verseny napján már „csak azért is” han-
gulat uralkodott. Bátorító, nyugtató szavakkal indított a „csatába” min-
ket kórházunk igazgatója is. 

– Mivel lehetett túljutni az izgalmakon a „ringben”?
– Nagy fokú koncentrálással és hatalmas önbizalommal. Fontos volt 

a szurkoló táborunk biztatása, a humor és az egymás iránt érzett biza-
lom is.  A versenyen 19 megye legjobb csapata vett részt.  Folyama-
tosan koncentrálni kellett, a legegyszerűbb kérdésekre is nehezen jött 
a jó válasz, ami azért csak eszünkbe jutott. Nagy élmény volt a villám 
kérdések forduló is. „Gyilkos” volt, mert aki nem tudta rögtön a vá-
laszt, vagy nem helyesen, attól két pontot levontak. Mi tudtuk a he-
lyes válaszokat, de beleizzadtunk rendesen… Összességében csodá-
latos nap volt!

– Könnyen vettétek az akadályt?
– Félidőben tudtuk, hogy jók vagyunk, ez az érzés segített a töb-

bi feladat sikeres teljesítésében. A bemutatkozásunk fantasztikus volt, 
bár kicsit tartottunk tőle. Rimóci népviseletben, helyi népdalt énekel-
tünk. Mi kaptuk a legmagasabb pontot a bemutatkozásra, és ami ennél 

is fontosabb, a többi csapattól és a 
kísérőktől vastapsot. 

– Megismerkedtetek távoli kór
házak munkatársaival is?

– A legnagyobb ellenfelünkkel, a 
győriekkel jó kapcsolatot alakítot-
tunk ki. Barátságos volt a hangu-
lat, mindenki kedves és jó kedvű 
volt. A többi csapat nagyon erős 
volt, az intenzív, a sürgősségi osz-
tályról, a szívközpontból, vagy a 
mentőktől jöttek. Ezt hallva egy 
kicsit elbizonytalanodtunk, hogy 
mit is akarunk mi a kis, krónikus 
ellátást nyújtó kórházunkból ilyen 
egységekkel szemben…

– Számítottatok győzelemre?
– A hivatalos végeredmény kihirdetésekor csak csendben néztük és 

hallgattuk. Elsők lettünk és a könnyeinkkel küszködtünk.
A hivatalos elismerést a vándorkupa szemlélteti, ami egy évig lehet 

nálunk, de a szakmai érték talán ennél is nagyobb jelentőséggel bír. Mi 
négyen egy évig az „Ápolási hivatás mestere” rangot viselhetjük, ami-
től nagyobb szakmai elismerésre nem vágyhat egy ápoló, szakdolgo-
zó – jelentette ki Hanka Krisztina.

Lukács Józsefné, a pásztói kórház ápolási igazgatónő is elkísérte dol-
gozóit. Így vélekedett a versenyről:  

– A verseny első fordulója a szakmai elméleti teszt megírása volt. Ez-
után következtek a gyakorlati részek. Minden csapatnak az újraélesz-
tési feladatot kellett megoldani. Intenzíven dolgozó szakorvos és men-
tőtiszt értékelte a feladatot, ahol kiemelt dicséretet kapott csapatunk 
a szakszerű végrehajtásért és a magas szintű elméleti magyarázatért.

Az alap és szakápolási feladatokat a Gottsegen Országos Kardiológi-
ai Intézet kórtermeiben hajtották végre versenyzőink. Dicséretes volt a 
feladat végrehajtásuk és a beteggel történő kommunikációjuk. A ”Szó-
beszéd” című játék a Magyarország szeretlek című vetélkedő mintájá-
ra történt, híres emberek életrajzából hangzottak el kivonatok.  A táj-
anatómia esetében, amin maximális pontszámot értek el versenyzőink, 
minden, latinul megadott testtájat meg tudtak nevezni magyarul, illet-
ve el is tudták azt helyezni. 

 Mely szervezet vett részt a verseny szervezésében?
– A főszervező a MESZK országos vezetése volt. Sokat dolgo-

zott rajta a Péterfy Sándor utcai kórház ápolási igazgatója, Babonits 
Tamásné, a munkatársaival együtt. A szervezőktől naponta kaptunk 
hírlevelet, amiben egyre több információhoz jutottunk. Ezekből tud-
tuk meg a helyszíneket, a feladatokat, a díjakat és a verseny forgató-
könyvét is.

– Izgultál a „Vérmes 4es” ért?
– Nagyon, hiszen akkora volt már a nyomás a versenyzőkön, hogy 

már akármilyen apró dolgon el lehetett volna csúszni. Annyira izgul-
tam értük, hogy a nap végére én jobban elfáradtam, mint ők…

Lukács Józsefné végül hozzátette:
– Ez a győzelem hatalmas siker! Nagy dicsőség kis kórházunknak, 

hogy ilyen jól felkészült szakdolgozói vannak. Abban az intézmény-
ben, ahol nincs is aktív ellátás. Kórházunkon kívül, nagy dicsőség 
Nógrád megyének is, hogy a pásztói kórház dolgozói ekkora sikert 
arattak egy országos szintű, 19 csapattal megharcolt megmérettetés-
ben!

Géczi Boglárka 

A győztes csapat tagjai Balogh Zoltánnal, 
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnökével
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Új szárnyat avattak a Margit Kórházban
Október 25-én adták át a pásztói Margit 

Kórház új épületszárnyát, amelyben kiter-
jedtebben folytatódhat a betegek rehabilitálá-
sa. Hűvösben, esőben, forróságban is dolgoz-
tak a kivitelező munkatársai, hogy négy és fél 
hónap alatt sikeresen lezáródjon a „A reha-
bilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-
magyarországi régióban” – című uniós pályá-
zat. Ennek eredményeképpen egy 604 négy-
zetméter alapterületű létesítményt adtak át 
Pásztón, a betegek szolgálatára.

Dr. Boczek Tibor, a pásztói Margit Kórház 
főigazgatója az ünnepélyes átadást megelőző 
sajtótájékoztatón elmondta, hogy az első ka-
pavágást hosszúra nyúlt operatív egyeztetés 
előzte meg.

– A kezdet 2011-re tehető, a beruházás 2013 
októberére valósult meg – mondta. A régió-
ban végül 4,5 milliárd forintot osztottak szét.

Dr. Boczek Tibor kiemelte Becsó Zsolt or-
szággyűlési képviselő hathatós segítségét, 
majd az új épületről szólt.

– A pályázaton elnyert 260 millió forintból 
160 milliót költöttünk a szükséges az építési 
munkálatokra, a többit pedig orvosi műsze-
rek, gépek vásárlására. A pásztói kórház ese-
tében megvalósult a tömbösítés, azaz a szak-
rendelések egymás közelében helyezkednek 
el, a tüdőgondozó, a tüdőgyógyászati szak-
rendelés az új épület földszinti részére köl-
tözött. Az emeleten található az új rehabili-
tációs szárny, amit függőfolyosó köt össze a 
2000-ben megvalósult fekvőbeteg mozgás-
szervi rehabilitációs osztállyal.

A betegek komplexebb gyógyulása érde-
kében új tornaterem, fizikoterápiás helyiség, 
hydroterápia–tangentor áll most már rendelke-
zésre. A földszinten a pulmonológiai járóbeteg 
szakellátást allergológiai vizsgálat, újdonság-
ként sóterápia teszi teljesebbé. A padlástérben, 

további forrásból, rekreációs egységet szeret-
nénk majd megvalósítani, a betegek és a la-
kosság kikapcsolódását is szolgálva.

Dr. Boczek Tibor ezután köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik gondolatokkal, tény-
leges munkájukkal hozzájárultak az új épü-
let megvalósulásának folyamatához. Kiemel-
te a Gesztelyi és Trsa Zrt.-t, mely cég, pász-
tói vállalkozókra bízta  az építkezést, valamint 
Patvaros József szerepét az épület megvalósí-
tásában.

Dr. Deczky Zoltán, a GYEMSZI térségi 
igazgatóságának vezetője örömét fejezte ki a 
pásztói kórház, rekreációra való hajlandósá-
ga, adottsága miatt: ”Kevés az olyan szakmai 
színvonallal és eszközökkel működő adekvát 
hely, amely megfelelő ellátást tesz lehetővé” 
– fogalmazott. Különlegesnek tartotta, hogy 
mosolygó emberekkel találkozott a kórház-
ban, mely arra utal, hogy a betegeket helyes 
lelki hozzáállással és szakmaisággal látják el.

Becsó Zsolt országgyűlési képviselő, a Nóg-
rád Megyei Közgyűlés elnöke is kitért beszé-
dében a közelmúltra, az operatív programra, 
amelynél a legnagyobb konszenzus mellett 
osztották szét a beruházási pénzösszeget: eb-
ben döntő szerepe volt Sisák Imre pásztói pol-
gármesternek.

Becsó Zsolt méltatta a pásztói kórház fele-
lősségteljes gazdálkodását is. Beszámolójában 
kitért az újabb sikerre, a 210 millió forint ér-
tékű, TIOP-os pályázat útján a pásztói Margit 
Kórházba kerülő fejlesztési forrásra is.

Hozzátette: a salgótarjáni Szent Lázár Me-
gyei Kórház esetében kétmilliárd forint áll 
majd rendelkezésre a fejlesztéshez: 1,6 mil-
liárd Ft-ból eszközfejlesztést hajtanak majd 
végre, MRI-készülék vásárlását tervezik és 
központi sterilizálót is kialakítanak. A balassa-
gyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és Ren-
delőintézet 1,8 milliárd forintot kap, rekonst-
rukciós fejlesztésre.

Gróf Almássy Antal, a kórházalapítók le-
származottja elmondta:

– 1908-ban gróf Almássy Kálmán és fele-
sége, Keglevich Margit, a saját vagyonukból 
alapították a pásztói kórházat. Biztosan büsz-
kék lennének a fejlődésére.

Megemlékezésében gróf Almássy Antal ki-
tért a család múltjára: 1956 után rokonai kül-
földre menekültek, Londonba, Brüsszelbe, 
Észak- és Dél-Amerikába. Nem térhettek 
vissza sokáig Magyarországra, ő 1996-ban 
tért haza.

A sajtótájékoztató zárásaként Sisák Imre, 
Pásztó polgármestere foglalta össze a pász-
tói kórház múltját és jelenét érintő fonto-
sabb eseményeket. Elmondta, hogy 1999 óta 
3 milliárd 550 millió forint hazai és uniós 
pénzforrást használtak fel a beruházásokra. A 
polgármester úr elmondta, hogy a jelenlegi, 
új rehabilitációs beruházás kezdetén a Pász-
tó Városi Önkormányzat, mint a kórház ak-
kori tulajdonosa is elhivatottan döntött arról, 
hogy a beruházást követően biztosítja a szak-
mai minimumfeltételekhez a szükséges esz-
közöket, a szakalkalmazottakat és az öt szá-
zalékos önrészt. Ezután bizalmát fejezte ki az 
Egészségügyi Szakállamtitkárság és Becsó 
Zsolt országgyűlési képviselő felé, hogy a 
2014-2020 közötti időszakban megvalósul-
hatnak az intézményben a balneoterápiás – 
gyógyvizes – kezelés feltételei is.

Az új épület avatóünnepségén dr. Boczek 
Tibor főigazgató méltatta a meghívottak előtt 
a kivitelezőket és a tervezőket is.

Sisák Imre polgármester köszönetet mon-
dott dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár-
nak, a pásztói kórház fejlődésében nyújtott 
segítségéért, ezenkívül megköszönte a kór-
házvezetés bátorságát, illetve a betegek meg-
felelő ellátását. 

Ezután az egyházak képviselői megáldot-
ták az új épületet, a bajaik enyhítéséért be-
térő betegeket és a testi-lelki szolgálatukban 
résztvevő dolgozókat. A ceremónia zárása-
ként következett az ünnepélyes szalagátvá-
gás: dr. Boczek Tibor és dr. Cserháti Péter ez-
zel jelképesen és a valóságban is megnyitotta 
az új épület ajtaját.

Géczi Boglárka
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Magyar szentek programhét a katolikus iskolában

Nevelési intézményünk a Pásztói Általá-
nos Iskola Deák utcai telephelyén a több mint 
százéves falak közt, a Szent Lőrinc plébá-
niatemplom tőszomszédságában kezdte meg 
működését 2013. szeptember 1-jén, 64 tanu-
lóval.

Hála és köszönet ezért Istenünknek, aki 
mindvégig tudta, mit szeretne rajtunk keresz-
tül megvalósítani. Köszönet a fenntartónk-
nak, akik mindvégig támogatásukról biztosí-
tottak bennünket. Köszönet Pásztó képvise-
lő-testületének az épület biztosításáért. Kö-
szönet a szülőknek, akik legféltettebb kincsü-
ket, gyermeküket bízták ránk. Mindazoknak, 
akik, velünk együtt fáradoztak a tanévindítás 
előkészítésében, az épület nyújtotta lehetősé-
gek legoptimálisabb kihasználásában, a sze-
mélyi és tárgyi feltételek folyamatos megte-
remtésében, felújításában, szépítésében. 

Alkalmazotti és szülői közösségeink elsőd-
leges célja a katolikus keresztény erkölcsi ér-
tékek közvetítése tanulóink számára. Ez a ne-
velési cél meghatározza az intézmény oktatási 
folyamatát, az egész napos iskola keretét ki-
töltő tehetségfejlesztő szakköreinket, a sport 
és szabadidős tevékenységeket, vagy éppen 
a felzárkóztató, logopédiai, gyógytestnevelés 
ill. fejlesztő foglalkozásaink sorát is. 

Az indulásból adódó kényszerhelyzet miatt 
a tankönyvrendelésnél csak a pótrendelés le-
hetőségével tudtunk élni, mégis hiánytalanul 
és viszonylag időben megérkeztek a KELLO 
rendszerén keresztül megrendelt tankönyve-
ink. 99 százalékban az Apáczai Kiadó igé-
nyes kivitelezésű, magas színvonalú tanköny-
veit kaptuk meg, amelyekből öröm tanulni és 
tanítani is. Kicsivel később, de megérkeztek a 
kézikönyvek is, amelyek hatékonyan segíte-
nek minket, pedagógusokat a tanórákra való 
felkészülésben.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondo-
zásra, melynek egyik legjelentősebb forrása a 
Szivárvány gyermek-folyóirat. Havi rendsze-
rességgel degeszre tömött borítékban küldjük 
be a tanulóink által elkészített megoldásokat 
magyarból, matematikából és környezetis-
meretből. A levelezős versenyeken kívül tan-
órákon és szabadidőben is előszeretettel ol-
vassuk és olvastatjuk a folyóirat szépirodal-
mi, ismeretterjesztő szemelvényeit, szívesen 

töltjük az időt a rejtvényfejtéssel, az illuszt-
rációk, fotók pedig számtalan baráti beszél-
getés elindítói gyermekek és felnőttek köré-
ben egyaránt. 

Természetesen meghalljuk testvérintézmé-
nyeink felhívásait is.  A péceli Szent Erzsé-
bet Általános Iskola irodalmi pályázatán első 
helyezést ért el Szécsényi Balázs negyedikes 
tanulónk (felkészítője: dr. Halász Istvánné), a 
rajzpályázaton pedig harmadik lett Szécsényi 
Zsófia (felkészítője: Molnár Marianna). A ta-
nulók értékes könyvjutalomban részesültek. 

Névadóink a Magyar szentek. Ünnepe, no-
vember 13-a alkalmából az óvodával és a 
plébániával közösen szerveztük meg hagyo-
mányteremtő céllal a Magyar szentek hetét. 
Hétfőn a jól megszokott módon történt a hét 
lelki indítása. A szülőkkel közösen imádkoz-
tunk, megismertük az adott hétre vonatkozó 
egyházi ünnepeket, az Ároni áldással köszön-
töttük a heti szülinaposokat, valamint azokat, 
akik hét végén a MÚZSA művészeti fesztivá-
lon és a Muzsla Néptáncegyüttes gáláján kép-
viselték iskolánkat.

Az utolsó tanóránkat követően átsétáltunk 
a templomba, ahol a Rajeczky Benjamin em-
lékmisén vettünk részt. A szentmisét követő-
en lámpás felvonulásra indultunk Szent Már-
ton püspök emlékére. A templomtól mintegy 
100-120 résztvevővel – ovisok, iskolások, 
hozzátartozók és érdeklődők – saját készíté-
sű lámpásokkal vonultunk az óvodáig, majd 
tovább a főutcára.  A vidáman éneklő résztve-
vők meglepték a kisváros lakóit!

Kedden este a szülőknek, pedagógusoknak, 
érdeklődőknek a szent korona legendájáról 
szóló film megtekintése különleges élményt 
jelentett.

Elérkezett a Magyar szentek és boldogok 
napja: délután az ovisokat vendégül láttuk 
egy több helyszínen – tantermekben, torna-
szobákban – megrendezett sport- és ügyes-
ségi vetélkedőre. Az élményeken túl minden 
csoport egy-egy labdát kapott jutalmul.

Délután öt órakor kezdődött az ünnepi szent-
mise, amelyben közreműködött a Forrás zene-
kar is. Az iskola homlokzati falára időközben 
felkerült az intézmény neve, melynek meg-
szentelését mindannyian történelmi pillanat-
ként éltük meg!

Izgatottan vártuk a pénteki programzá-
ró rendezvényt, amelyet a város Művelődé-
si Központjában tartottunk. Az óvoda Szivár-
vány csoportja Szent Erzsébet történetét ele-
venítette meg a színpadon. A gyerekek moz-
gásos, énekes dramatikus játéka hűen tükröz-
te az egyik legnagyobb magyar szentünknek 
a szegények megsegítése melletti elkötelezett-
ségét. Kicsik és nagyok egyformán várták a 
programhéthez kapcsolódó pályázatok értéke-
lését. A díjazott pályamunkák alkotóit az Apá-
czai Kiadó csodálatosan kivitelezett, tartalmas 
ajándékkönyveivel örvendeztettük meg.

Az első helyezett verseket és fogalmazáso-
kat az alkotók előadásában hallgattuk meg. 
Megtudtuk ezekből, hogy mennyire jó egyhá-
zi iskolába járni, hogy Attila atya szendvicse 
veszélyben van, ha nem figyel, s hogy csodák 
csodájára még a matekot is megszerették né-
hányan. 

Az intézmény énekkarának bemutatkozó fel-
lépése elkápráztatta a hallgatóságot. A tisztán 
csengő gyermekhangot az óvoda és az isko-
la nevelőközössége egészítette ki, s mindezt a 
szülők gitáros kísérete tette még inkább feled-
hetetlenné. 

A program zárásaként Földi Veronikának, az 
Apáczai Kiadó Nógrád megyei referensének 
köszönhetően megismerkedtünk a legújabb 
tankönyvekkel, kiadványokkal. Ezzel egy idő-
ben a szülők, támogatók által felajánlott sok-
sok finomságtól roskadozó asztal körül gyűlt 
össze a gyereksereg.  Biztosak lehetünk ab-
ban, hogy mindannyian testi-lelki élmények-
kel gazdagodva zártuk ezt a hetet.

Legyünk büszkék a magyar szentekre és bol-
dogokra! Adja Isten, hogy a mindennapokban 
is tudjunk „tiszták, hősök” lenni, mint előde-
ink voltak! Kérjük az ő közbenjárásukat Jé-
zusnál!

Az intézmény nevelőközössége nevében: 
Anna és Bea tanító néni
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A cím egy picit furcsának tűn-
het, ezért mindjárt meg is ma-
gyarázzuk. A Pásztó – amint az 
sejthető – már megint a Mikszáth 
Kálmán Líceumra és annak kivá-
lóságára utal, a „Bátonyterenye” 
pedig a témát jelenti.

Egész pontosan a Bátonyte-
renyei és a Hevesi kistérség terü-
letfejlesztéséről írt ki vetélkedőt 
középiskolások számára a gyön-
gyösi Károly Róbert Főiskola. A 
versenyen iskolánkat a 12. F csa-
pata képviselte, melynek Adame 
Regina, Besze Márton és Haj-
dú Péter volt a tagja. A társasá-
got Jakab György készítette fel. 
A versengés két részből állt: elő-
ször egy mintegy húszoldalas te-
rületfejlesztési tanulmányt kel-
lett elkészíteni a választott kis-

térségről. A mi esetünkben 
Bátonyterenye és térsége volt a 
témánk, s különös hangsúlyt fek-
tettünk az országos átlagtól el-
maradó Kis-Zagyva-völgy hat 
településének kiugrási esélyeire. 
Tettük ezt azért is, mert a csapat 
két tagja ebben a mikrorégióban 
él. A november 28-án rendezett 
gyöngyösi versenynapon a ki-
lenc induló prezentációit hall-
gathatta meg a Patkós Csaba egri 
főiskolai intézetvető vezette zsű-
ri és a harmincfős hallgatóság. 
A kilenc csapatból mi a bronz-
érmet szereztük meg.  Bár a cél 
minden esetben a győzelem, nem 
lehettünk csalódottak, mert min-
den csapat a középiskolai szintet 
messze meghaladó, tudományos 
igényű produkcióval rukkolt elő.

Pásztó harmadik Bátonyterenyéből!

„Szövegértés-fejlesztés a TÁMOP-3.2.4.A-11/1 számú pályázat segítségével a 
pásztói városi könyvtárban” címmel indult képzési program a Teleki László Vá-
rosi Könyvtár és Művelődési Központ szervezésében, együttműködve a város ok-
tatási intézményeivel.

November 12-én és 20-án Lázár Zsófia írónő találkozott ifjú olvasóival a könyv-
tár gyermekrészlegében, nagy sikerrel, a résztvevők igen aktív közreműködésével.

A gyermek és az ifjúsági korosztály számra szervezett programokon óvodások, 
általános iskolások, gimnazisták, valamint a helyi gyógypedagógiai intézet diák-
jai egyaránt részt vesznek. A különféle foglalkozások során 917 órát tartanak, ter-
mészetesen szakemberek vezetésével. Ezeken 117 csoportban 936 diák vesz részt.

Az Európai Unió „Fiatalok Len-
dületben” programja keretében 2013 
októberében négy napot töltöttem ta-
nulmányúton a szép spanyol tarto-
mány, Galícia fővárosában. A ma-
gyar „delegációt” négy személy al-
kotta: Géczi László Miklósné, Szur-
dokpüspöki polgármestere, Pintér 
Ervin, Szurdokpüspöki alpolgármes-
tere, kolléganőm Dánné Sályi Mária 
programfelelős és én. 

Rajtunk kívül a következő orszá-
gok képviseltették magukat: Olasz-
ország, Anglia, Norvégia, Lengyelor-
szág, Csehország, Portugália és Spa-
nyolország. A projektben részt vevő 
fiatalok az egyes európai országok if-
júságpolitikáját, a fiatalok helyzetét, 
a helyi, regionális és országos ható-
ságok fiatalokat támogató vagy nem 
támogató politikáját hasonlították 
össze. Szó volt a fiatalokkal foglal-

kozó szervezetek munkájának fon-
tosságáról a nem formális nevelés te-
rén, a nem formális nevelés elismer-
tetéséről. 

Projektünk hivatalos megnyitó-
jára La Coruna város polgármeste-
ri hivatalában került sor. A baráti fo-
gadtatás után egy előadást hallgat-
tunk meg az oktatást támogató euró-
pai uniós programokról, mint példá-
ul az Erasmus és a Leonardo. Más-
nap Santa Comba önkormányzatán 
a résztvevő országok programfelelő-

sei ismertették azokat a projekteket, 
amelyeket eddig lebonyolítottak. 

A harmadik napon Ribeirában egy 
nemzetközi konferencián vettünk 
részt, mely egyben a Fiatalok Lendü-
letben Program galíciai  záró rendez-
vénye is volt. A konferencián  Pascal 
Lejeune, az Európai Bizottság Okta-
tás és Kultúra Főigazgatóság ifjúsági 
ügyekért felelős osztályvezetője el-
mondta, hogy az unió 2014-2020 kö-
zötti költségvetésében a fiatalok nem 
formális nevelésére fordítható támo-

gatás 70 százalékkkal lesz magasabb, 
mint az előző költségvetési időszak-
ban. Megjegyezte, hogy ezzel az Eu-
rópai Bizottság elismerte a fiatalok-
kal foglalkozó szervezetek, egyesü-
letek munkájának jelentőségét és a 
nem formális tanulás értékét. 

A konferencián Dánné Sályi Mária, 
iskolánk angoltanára  is előadást tar-
tott spanyol nyelven, több száz hall-
gatónak. Nagyon büszkék voltunk 
rá, mert  előadása érdekes és színvo-
nalas volt. A közönség szeretetteljes 
tapssal jutalmazta, mintegy elismer-
ve azt a munkát, amit ő az elmúlt ti-
zenkét évben az ifjúságért végzett .

A negyedik nap városnézéssel telt. 
Santiago katedrálisa, Szent Jakab ko-
porsója, az óváros szűk utcái a cégé-
rekkel, a csodálatos terek és szökő-
kutak felejthetetlenek. 

Balás Csabáné

Tanulmányúton Santiago de Compostelában
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Makuch Mihály:
Karácsonyra készülődve

Otthon vagy – egyedül egy szép kis 
szobába’.
Bent lámpa világlik, és már áll a fe-
nyő!
Ha kinézel onnan a nyüzsgő utcára,
Díszfényt látsz mindenen, mert most 
ez a menő!

Vágysz tán nyugalomra, pihenni sze-
retnél?
Menned kell neked is költekezni, mu-
száj!
Pénzed, mit szorgosan e napra gyűj-
töttél,
Elúszik, mint folyón egy megrakott 
uszály…

S ha eljön az ünnep, s fa alatt lesz 
minden
Drága, szép ajándék, mosolyogva 
adod.
Mégis ürességet érzel a szívedben…
Valami hiányzik – régen más volt, tu-
dod.

Látod magad apró, kicsinyke gyer-
meknek.
Nem volt még semmid sem, s mennyi 
mindent adtál!
Örömet szereztél azzal szüleidnek,
Ha nekik egy lapra valamit rajzoltál.

A szíved nyitott volt szépre és a jóra.
Tiszta volt a lelked, kis Jézust így 
vártad.
Sosem vágytál másra, csak dicsérő 
szóra,
Cserébe te „csupán” önmagadat adtad.

Érezted, hogy mily jó mindenkit sze-
retni,
És tudtad, hogy téged is mindenki 
szeret!
Csodás volt így este a templomba 
menni,
S kívánni egymásnak kellemes ün-
nepet.

S ha eltelt karácsony, hangulata nem 
múlt
El szívedből sokáig, ott maradt lángja,
Amit köznap szele ugyan hiába fújt,
Mert bizony azt nem más: szeretet 
táplálta!

Elillant az emlék – de maradt valami,
Ami arra késztet, a fényeket oltsd el,
Mert csak hivalkodnak, de meleget 
adni
Nem igazán tudnak, s neked most épp 
az kell!

Gyújts meg hát egy gyertyát a lelked-
ben – belül
Szétárad majd fénye, élvezd meleg-
ségét!
Ölelj át mindenkit, aki veled örül,
És megérted újra Karácsony lényegét:

Őszinte örömmel egyre többet adni
– nem földi hívságot, múlandó ér-
téket –,
S szíved pisla lángját nagy tűzzé 
szítani,
Hogy minden nap égjen benned a 
szeretet!

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY 2013. DECEMBER 
25-ÉN, SZERDÁN A PIAC ZÁRVA TART. HELYETTE A SZOKÁSOS NAGYPIAC 
2013. DECEMBER 24-ÉN, KEDDEN LESZ MEGTARTVA!

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

Pászti Szabó Zoltán 
EZ A HAZÁM – EZ A VÁRAM 

1956
valóság és látomás
amiről mindig beszélnek
amit őriz nyomtatás

egy dátum a naptárban
kiváló alkalom
szónokolni sokaknak bátran
elvész a fájdalom

megjátszott áhítat
látják az özvegyek
kendőt könny átitat
erény és hit megremeg

kik örökké élnek
ők mindent látnak
becsület és igazság
kellenek barátnak

sokan vakon néznek
nem tudják mit látnak
ahol minden néma
ott nincs tér hazugságnak

1956
valami történt akkor
kedves halottaink dala
lelkünk üdvéért szól
Pásztó, 2013. október 23.

OKTÓBER HUSZONHÁROM

Mert amíg vannak emberek,
és vannak népek,
akik óhajtják
a jót, a szépet;
Béke és Szabadság
addig – tiétek.
Pásztó, 2009. 10. 23.

Pásztó város október 23-ai megemlékezése félórás zenei és irodalmi programmal kezdődött a 
Rajeczky Benjamin zeneiskola növendékeinek, illetve az Athéné Alkotókör tagjainak előadásában.
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Pásztói 
aranyérmek!

A Portugáliában megrende-
zett karate korosztályos ESKA 
Európa bajnokság második ver-
senynapján a junior női kata csa-
pat versenyszámában a magyar 
trió Horváth Diána, Scvarcz Kit-
ti és Váradi Valentina (Pásztói 
Shotokan Karate Klub) összeál-
lításban Európa bajnoki aranyér-
met szerzett.

A kontinensbajnokság záró 
napján újabb remek magyar csa-
pat siker született. A felnőtt fér-
fiak kata versenyszámában Lőrik 
Csaba tanítványa, Ocsovai Gergő 
is tagja volt a győztes magyar vá-
logatottnak, így a pásztóiak Por-
tugáliából két aranyéremmel tér-
tek haza!

Cz. Z. J.

Oldalunk a Polytechnik Kft. támogatásával készült.

A Pest megyei kosárlabda baj-
nokságban szereplő Pásztói Sza-
badidő SE -Green Devils felnőtt 
férfi együttese mindkét mérkőzé-
sét megnyerte novemberben.

Gödi SE–PSZSE-Green Devils 
60:61. – PSZSE: Markó I. 12, 
Mohácsik 17, Szeles 8, Markó 
A.12, Szőllősi 9. csere: Reviczki 
2, Lukács 1, Pataki, Zeke.

A pásztóiak erős kerettel utaztak 
a tavalyi „bronzriválishoz”. A gö-
diek nagyrészt a juniorcsapat tag-
jaival álltak ki, talán ezért is lett 
túlzottan magabiztos a vendég-
csapat, amely a végén majdnem 
megbosszulta magát. A mérkőzés 
vége egyetlen pontocskát sikerült 
megőrizni a korábbi negyedekben 
szerzett tetemes előnyből.

Markó István: Egy könnyűnek 
ígérkező diadalból végül egy ne-
hezen megszült győzelem lett. 

Szokás mondani, hogy a győzel-
met nem kell magyarázni…, de-
hogynem! Intő jel, hogy erősebb 
ellenféllel szemben ez a jövőben 
nagyon kevés lesz.

PSZSE-Green Devils - Du-
nakeszi Bikák  80:46 – PSZSE: 
Markó I.14/3 Mohácsik 25/3, 
Szeles 18/3, Zeke 1,Markó A.17 
csere: Lukács 2, Kocsis 2, Pataki 
1, Reviczki.

A Dózsa iskola tornatermében 
lejátszott mérkőzésre ismeretlen 
ellenfél érkezett. Az eredmény 
végül rácáfolt az aggodalmakra, 
az első perctől az utolsóig az tör-
tént a pályán, amit a Green Devils 
akart. Minden negyedet megnyer-
tek, és a játékunk akkor sem in-
gott meg, amikor egy alaposan 
felforgatott csapat volt a játékté-
ren.

Markó István: A könnyed győ-
zelemhez ezúttal mindenki hoz-
zátette a magáét. Külön öröm, 
hogy a társaság úrrá tudott len-
ni a játékvezetői tévedéseken is. 
Végül, nem is lehetett más ered-
mény, mint egy fölényes pásztói 
győzelem. A csapat ezúttal komo-
lyan odatette magát, úgy vélem, 
ez a játék kiszolgálta a hálás kö-
zönséget!

Cz. Zentai József

Nemrég rendezték meg Budapes-
ten a II. Joo-Pont Kupa nyílt asz-
talitenisz-versenyt, amelyen mint-
egy hatvan versenyző vett részt. Ott 
volt a Pásztói AC asztaliteniszező-
je, Bencsik Gergely is, aki a csoport 
küzdelmek során az első kettő mér-
kőzését 3:0 arányban nyerte meg, 
majd a csoportelsőségért vívott har-
cát elvesztette 3:1-re, de így is to-
vább jutott a második helyen. 

A 32-es főtáblára kerülés során 
Bencsik Gergelyt a verseny negye-
dik kiemeltjével sorsolták össze. Ezt 
az akadályt a pásztói fiú 3:1-es győ-
zelemmel vette, majd könnyed győ-
zelmet aratott a második körben is, 
ahol 3:0-ra verte ellenfelét, így már 
a nyolc közé került. A legjobb négy 
közé jutásért már igencsak meg kel-
lett izzadnia, de sikerült nyernie 3:2-
re, a döntő szettben 14:12-re. A talál-
kozó majdnem egy óra hosszáig tar-
tott!

Az elődöntőben Gergely csak a má-
sodik szettre találta meg ellenfele 
gyengéjét, végül több új taktikai ele-
met alkalmazva, meglepetést okoz-
va megnyerte az utolsó szettet és ez-
zel a döntőbe került. A két óra alatt le-
játszott igen nehéz mérkőzések sokat 
kivettek a pásztói játékosból. Ez ki-
ütközött a döntőben, hisz fáradsága 
miatt már nehezen tudott koncentrál-
ni, így 3:1 arányú vereséget szenve-
dett. Második helyezése így is dicsé-
retet érdemel!

Az egyéni ezüstérmes helyezés mel-
lett Bencsik Gergely a ma már inkább 
csak versenybírói tisztségeket ellátó 
bátyjával, Bencsik Zoltánnal páros-
ban is asztal mellé állt: végül a leg-
jobb nyolc közé jutásért játszott mér-
kőzésen kaptak ki. II. Joo-Pont kupa 
egyéni végeredménye: 1. Révfy Tibor 
(Csepel) 2. Bencsik Gergely (Pásztói 
AC) 3. Tompos Balázs (PPKO)

Cz. Zentai

Mohácsik Gergely

Egy győzelem idegenben, egy itthon

Asztalitenisz ezüstérem Éjszakai
győzelem

Hosszú kényszerű hónapok kiha-
gyását (betegségek, műtétek) kö-
vetően a közelmúltban újra edzés-
be állt két pásztói tájékozódá-
si futó, Fedelin Tibor és Czimer 
Z. József november 15-én éjsza-
ka Bódi Zoltán pásztói túrakerék-
páros segítségével – speciális led 
versenylámpákat biztosított – a 
szlovákiai Szliácson állt rajthoz 
egy nemzetközi rövidtávú tájéko-
zódási futóversenyen. A korábban 
versenyszerűen is tájbringázó-táj-
futó Fedelin Tibor ezúttal jó rajt-
idővel és magabiztos éjszakai tá-
jékozódási mellett kategória győ-
zelmet aratott egy osztrák verseny-
ző, illetve edzője, a bronzérmes 
Czimer Z. József előtt.

Két vereség, egy győzelem 
A Heves megyei serdülő sakkcsa-

patbajnokságban szereplő Pásztói 
SE a 3. fordulóban 11,5-4,5 arány-
ban legyőzte a Maklári SE együt-
tesét. A találkozón Vas Vincze 4, 
Babják Léna 3,5, Sevelya Virág 
3,0, Bognár Kevin 1, ponttal járult 
hozzá csapata győzelméhez.

Játékvezetői tanfolyam indul Pásztón
A Magyar Kézilabda Szövetség és a Nógrád megyei Kézilabda Szövetség Pásztón, december köze-
pétől március közepéig, 30 képzési órában alapfokú játékvezetői tanfolyamot indít, melyre bővebb 
információt a tanfolyam vezetője Alapi Sándor ad a 06 30 999 28 29 tel. számon. Jelentkezési ha-
táridő 2013. december 16. A képzés Pásztón a Dózsa György Általános Iskolában lesz.
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A Pásztói Hírlap kiadója és felelős szerkesztője, Faragó
Zoltán (jobbra) országos szakmai díjat kapott az ez évi balas-
sagyarmati 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.

MUNKATÁRSUNK KITÜNTETÉSE

Keresztrejtvényünk helyes megfejtői közül a szerencsés nyertes a Pásztó Városi Önkormányzat 
könyvajándékát veheti át. A helyes megfejtéseket kérjük, hogy zárt borítékban 

– a név és a cím megadásával – juttassák el a városháza portájára! 
(3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.) A borítékra kérjük írják rá: „Keresztrejtvény”.

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

Barlangban 
is futottak

Aggteleken és környékén
egy rendezési hiba mellett
bonyolították az I. Baradla Un-
derground Trail országos
terepfutóversenyt. A 16 km-es
távon ezúttal az útvonal két
kilométeren a föld alatt, a
Baradla-barlangban vezetett,
ahol fejlámpával futottak a
versenyzők. Sajnálatos, hogy
a földalatti küzdelemben  egy
rendezéstechnikai hiba miatt a
verseny élmezőnye eltévedt.
A nem mindennapi versenyen
felnőtt nőknél a pásztói Re-
viczki Enikő az előkelő 8.
helyen (1 óra 51 perc 41 má-
sodperc) ért célba.

Lapunk cikkeit, friss
információit, kép-

galériáit megtekintheti
a www.dhkm.hu hon-

lapon.
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Cím: Pásztó, Semmelweis u. 15-17 Tel.: 06-32/561-236

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy nyitva tartásunk 
az ünnepek miatt a következőképpen alakul:

Utolsó nyitva tartási nap: 2013. 12. 20. (péntek). 

Ügyelet:
2013. 12. 21. déli 12.00 órától 2013. 12. 23., reggel 8.00 óráig.

 2013. 12. 23. – 2013. 12. 31. között zárva tartunk. 

Legközelebbi nyitva tartásunk:
2014. 01. 02-a, reggel 8.00 órától.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet 
kívánnak a Margit Gyógyszertár dolgozói!

Nyitva: 
Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: 8-18 óráig
Szerda: 8-18 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig
Péntek: 8-14óráig

Valamennyi kedves ügyfelünknek áldott karácsonyt és 
Boldog Új Évet Kívánunk!

Valamennyi kedves ügyfelünknek áldott karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk!

Valamennyi kedves ügyfelünknek áldott karácsonyt és 
Boldog Új Évet Kívánunk!



2013. december 15hirdetés

13
11

04
-IN

V

Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel ADSL és IPTV szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek számára. 
Az 5M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,50 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 1,00/0,19 Mbit/s. Az előfizetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 
12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen 
tájékoztatás nem teljes körű!

Az Invilág S csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 4990 Ft, de mi  
a 36 tévé- és rádiócsatornáért, 5 M internetért és a telefon-előfizetésért  
együtt fél évig csak 2495 Ft havi díjat számlázunk!

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen 
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Pont: Pásztó, Fő út 54.

A másik felét költsd az ünnepekre
Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt Fél évig

-50%

IN_33011922_HYHP_PasztoiHirlap_180x255_131104-INV.indd   1 10/25/13   2:01 PM
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2013 képekben

Január 4én dr. Bakondi György, a Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának főigaz

gatója átadta át a pásztói tűzoltóparancsnokságot

Február 23án a katasztrófavédelem, az ÉRV Zrt. és a szakha
tóságok egyeztetést tartottak a hasznosi víztározónál. Az egyik 

fontos téma a mátrakeresztesi záportározó megépítése volt.

Március 7én Tállai András, a Belügyminisztérium önkor
mányzati államtitkára adta át a helyi vállalkozók kivitele

zésében felújított pásztói óvodát

Május közepén, a Magyar Honvédelem Napja alkalmából 
Sisák Imre, városunk polgármestere az I. Osztályú Honvé

delemért Kitüntető Címet vehette át

Madarak és fák napja május 10én, Pásztó Városi Önkor
mányzat Óvodájában: a rendezvényt hagyományos meg

tartja az intézmény

Március 15én a város megtartotta az 184849es forra
dalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján a szo

kásos ünnepséget

Június 2829én Pásztón rendezték IX. találkozójukat a Váci 
Egyházmegye egyházközségei: a képen dr. Varga Lajos, a Váci 

Egyházmegye segédpüspöke mutat be szentmisét.

Július 7én ünnepelte fennállásának századik évfordulóját 
a Pásztói Futball Klub: a jeles alkalomból könyv is megje
lent, illetve egész napos rendezvény várta a sportbarátokat

Június 4én a trianoni országcsonkításra, az ezt okozó kö
rülményekre, a máig ható következményekre emlékezett a 

város, a diktátum aláírásának évfordulóján

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök az általa celebrált au
gusztus 20ai szentmise után a Pásztó Város Díszpolgára 

kitüntetést vette át Sisák Imre polgármester úrtól

Ez év szeptember 1jén megkezdte működését a Magyar 
Szentek Római Katolikus Általános Iskola, a KisDózsa 

épületében: a kép a tanévnyitón készült

Augusztus 20án a Szent István szobornál volt az ünnepi 
szentmise és a kenyérszegés, illetve itt vehették át elisme

résüket a város ez évi kitüntetettjei

Október 6án a város megemlékezett az aradi vértanúkról: 
a rendezvényen a Pásztói Általános Iskola diákjai mutat

ták be műsorukat

Október 25én átadták rendeltetésének a pásztói Margit 
Kórház új, rehabilitációs szárnyát

Szeptember 28án a hagyományos szüreti felvonulás szó
rakoztatta a nagyérdemű közönséget, a Szőlő és Borün

nep részeként


