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Újévi gondolatok
„Isten, áldd meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt”
Az új esztendő kezdetén az
emberek többsége még mindig
elénekli a televízióban is felhangzó nemzeti imánkat, Himnuszunkat.
Majd jönnek a jókívánságok,
amelyeket kinek-kinek a saját
helyzete határoz meg. Így aztán
van, aki derűlátóbban és persze
vannak, akik borúsabban látják a
2014-es évet.
Én nemzeti imánk első versszakával kívánok városunk minden
lakójának hitet, reményt és szeretetet az új esztendőben! Ennél nemesebb – múltunkat, jelenünket és jövendőnket is magába
foglaló – gondolatokat Kölcsey
Ferencnél szebben és kifejezőbben nem lehetne megfogalmazni.
A mai napon végképp időszerű
ez a választás, hiszen január 22ét írunk. Ma van a Magyar Kultúra napja, amikor száz és százezrek szavalják el a Himnuszt
közösen, határainkon belül és határainkon túl a modern média segítségével.
Sokféle felmérés készül Európában, amely egy-egy nép különféle jellemző vonásait, magatartását mutatja meg. Az egyik
ilyen kutatás szerint mi, magyarok Európa egyik legpesszimistább nemzete vagyunk. Én magam is tapasztalom, hajlamosak
vagyunk arra, hogy a valós helyzetünknél sokkal rosszabb képet

fessünk a mai Magyarországról,
városunkról, Pásztóról, vagy éppen saját családunk életéről.
Különösen kedvez ennek a
pesszimista szemléletnek a most
zajló politikai küzdelem, amely
megelőzi a tavaszi országgyűlési
választásokat. Ki-ki a saját szempontjából próbálja értékelni a jelen helyzetet és sajnos az önös

célok érdekében sokan a valós
tények elfordításától, a hazugságtól sem riadnak vissza!
Mi vidéken sűrűn használjuk
azt a kifejezést, hogy mennyire
fontos a „józan paraszti ész”. Én
mindenkinek azt javasolom, – az
egyre fokozódó és elfajuló politikai küzdelmeket látva –, hogy
használja a „saját józan eszét” és
ne higgyen a politikai lózungokban!
„Ora et labora”, imádkozzál és dolgozzál, hangzik a bencés szerzetesek jelmondata, akik
1138-ban már biztosan itt éltek
Pásztón.
A dolgos pásztói nemzedékek
pedig sorra elfogadták Szent Benedek rendjének a reguláját, s a
vérzivataros történelmi időszakokat túlélve, évszázadok után is
létezik városunk.

Kedves Pásztói, Hasznosi, Mát
rakeresztesi Embertársaim!
Hagyjuk hát el a pesszimizmust,
a borúlátást, és ahogyan Kölcsey
tette, mi is kérjük, hogy áldja meg
nemzetünket a Jó Isten!
Hitem szerint vallom, hogy
ma is időszerű az „imádkozzál
és dolgozzál” jelmondat. Hittel és kitartó munkával ma is le-

het eredményeket elérni. S ha
mi, mai magyarok azt keresnénk,
ami minket összeköt: „a haza
szeretetét”, akkor meggyőződésem szerint nem lenne széthúzás
országunkban.
A napokban olvastam Böjte
Csaba ferences szerzetes „A fehér szív útja” című könyvét,
amely az Isten által az emberiség részére adott parancsokat ismerteti.
Az egyik főparancs „Szeresd
felebarátodat, mint önmagadat.”
Azt tudjuk, hogy Isten a tiszta
szeretet és őszinte fenntartások
nélküli szeretettel van irányunkban. A nagy kérdés azonban a
második parancs előtt az, hogy
mi vajon képesek vagyunk-e az
Isten iránti bizalommal járni a
szeretet útján? Ha igen, akkor
merülhet fel a Böjte Csaba ál-

tal feltett kérdés: „Mennyi szeretet, jóság, irgalom van bennem, a környezetemben élő emberek iránt? Tudok-e nagyvonalúan újrakezdeni, másokat biztatni, lelkesíteni, jóra, szépre tanítani. Életem ajándék a környezetemben élők számára? A szavam,
mindennapi munkám, puszta létem Isten áldó simogatása azok
számára, kiknek szerencséjük
van engem megismerni?”
Kedves Embertársaim!
Milyen jó lenne, ha minden
ember feltenné ezeket a kérdéseket saját magának és tartana egy
kis lelkiismeret vizsgálatot? Ha
így történne, akkor talán képesek
lennénk a jóra nemcsak vágyni,
hanem a szeretet mindent legyőző erejével a jót tenni!
Legyen hát bennünk őszinte
szeretet egymás iránt, hagyjuk el
a képmutatást, vessük ki lelkünkből a gyűlölködést, mert az magát az embert is megmérgezi.
Tegyünk meg mindent azért,
hogy a ma élő pásztóiakra is igaz
legyen a ciszterciek híres jelmondata: „Ardere et lucere”, vagyis „Lángolj és világíts.”
Higgyünk abban, hogy mi igazi fény lehetünk a sötétben, s ha
ez így van, mutassuk meg mások
számára is a fényre vezető utat,
ami nem más, mint az Isteni igaz
szeretet!
Így kívánok városunk minden
lakója számára hittől, reménytől és szeretettől ragyogó új esztendőt!
Pásztó, 2014. január 22.
Sisák Imre
polgármester
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Krämer László posztumusz Közszolgálatért Díjat kapott

több millió forint a pásztói mentőállomásra és a Margit Kórházba került. Gazdasági, vállalkozói,
képviselői tevékenységét a felkészültség jellemezte.
Születésnapja alkalmából családtagjai a pásztói Közszolgálatért Díjat vehették át az elmúlt évi
utolsó képviselő-testületi ülésén
Sisák Imre polgármester úrtól.

Pásztó városa múlt év október
19-én elveszítette egy mindenkor
tettre kész, a közösség érdekében
sokat dolgozó polgárát. Krämer
László 2006 és 2010 közötti ciklusban önkormányzati képviselőként sokat tett a városért, az Intézményirányítási és Szociális bizottságban dolgozott, vállalkozóként is a város közismert személyisége volt.
Fájdalmasan korán érte a halál,
hiszen csak 2013. december 30-án
lett volna 45 éves.
Az elhunyt szakember munkáját Bartus László, a városháza intézményirányítási
osztályának
vezetője méltatta. Krämer László sok más érdeme mellett elmondta, hogy az ő kezdeményezésére indult el a Margit Kórházban 2007-ben az alvásdiagnoszti-

ka, ami évente emberek tucatjainak segít a mai napig. Szervezője
volt az első Pásztó Pláza rendezvénysorozatnak. Szociális érzékenységének emlékezetes példá-

ja volt, amikor 2009-ben gyűjtést
szervezett Babják Bertold külföldi
gyógykezelésére – sajnos önzetlen segítsége már nem érhette el
eredeti célját, de az összegyűjtött

Civil szervezetek kiegészítő támogatása

Bursa Hungarica
2014. évi pályázati
eredményei
2013. november 15-én lezárult
a 2014. évre vonatkozó Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.
A beadási határidőn belül 21
pályázat érkezett. Ezek közül
20-at már főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytató pályázók („A” típusú pályázatok), míg
1-t a középiskola utolsó évfolyamát végző tanuló („B” típusú pályázat) adtak be.

Múlt év december 30-án, – miután a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta, – plusz önkormányzati támogatást vehetett át több pásztói civil szervezet. Sisák Imre polgármester, miután köszöntötte a jelenlévőket, az ünnepélyes átadáson elmondta: 2012-ben és
2013-ban a civil szervezetek és
a sportegyesületek támogatására csak szűkös források álltak
az önkormányzat rendelkezésére. Az év végére azonban javult
a pénzügyi helyzet, így lehetőség
nyílt a jogos támogatási igények
részbeni korrekciójára.
A polgármester úr hozzátette: a
Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület tavaly
ünnepelte fennállásának 30. év-

fordulóját. (Erről szóló cikkünk
a Pásztói Hírlap 11. oldalán.) A
hosszú, eredményes múltra vis�szatekintő együttes több országba is elvitte a város jó hírét színvonalas előadásaival. Támogatásunkkal ezt a három évtizednyi kitartó és színvonalas munkát szeretnénk megköszönni és a
további sikeres fellépésekhez segítséget nyújtani.
A Pásztón működő sportszervezetek már évek óta nehéz anyagi
körülmények között végzik munkájukat.
A működési költségek finanszírozására 250–250 ezer forint támogatást kapott a Pásztói Shotokan Karate Klub és a
Pásztói Szabadidő Sportegyesület. A száz éves Pásztói Sport

Klub ugyanezen célra 200 ezer
forint támogatást vehetett át, 100
ezer forintban részesült a Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Klub,
a Pásztói Asztalitenisz Club, a
Pásztói Sakk Egyesület, a Pásztói Kézilabda Club és a HUFEZE
Sport Klub.
A Pásztói Muzsla Néptánc és
Hagyományőrző Egyesület 30
éves jubileuma alkalmából 200
ezer forint támogatást kapott.
A civil szervezetek 2014. január 31-ig kötelesek – szöveges
értékeléssel együtt, számlákkal –
elszámolni a támogatás felhasználásáról. Amennyiben ezt határidőre nem teszik meg, 2014-re
nem jogosultak további támogatásra.

Nem nyújtható támogatás 14
pályázó esetében, mivel náluk az
egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 19/2008
(IX.26.) számú önkormányzati
rendelet 3.§. /3/ bekezdésében, a
szociális rászorultság kritériumaként meghatározott felső határt,
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 százalékát.
A fennmaradó hét pályázó esetében az Intézményirányítási és
Szociális Bizottság 129/2013.
(XI.28.) számú határozatában
rögzített döntése értelmében
1 pályázó havonta 5.000 Ft támogatást
6 pályázó pedig havonta 4.000
Ft támogatást kap a 2013/2014.
tanév második (tavaszi), illetve a
2014/2015. tanév első (őszi) félévére.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap.
Barna Tiborné
Elnök
Intézményirányítási és
Szociális Bizottság
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Sikeres költségvetési évzárás után

Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. december 19-én tartott ülésén fogadta el
a város 2013. évi költségvetésének
ötödik módosítását, amely működési és fejlesztési hiány mentes évzárást eredményezett. A költségvetési helyzetről kérdeztük Sisák
Imre polgármestert.
– A 2012-es és 2013-as év a nagy
ellátórendszerek állami átalakításáról szólt, amelyet az önkormányzatok több-kevesebb ellenérzéssel, de kénytelenek voltak elfogadni. Ezentúl az úgynevezett normatív
támogatási rendszerről az új önkormányzati törvényben meghatározottak szerint áttértünk a feladatfinanszírozásra, ami persze nem minden területet érint. A 2012-es esztendő legnagyobb változása az volt,
hogy az egészségügyi fekvő- és járóbeteg-ellátás május 1-től állami
fenntartásba került. Pásztón a 175
ágyas Margit Kórház és a járóbeteg
ellátást biztosító szakrendelő is állami tulajdonba került. Ez csaknem
3,5 milliárd forintos önkormányzati tulajdon vesztést okozott! Külön kuriózum Pásztó a tekintetben
is, hogy a kórház számláján az átadást megelőzően több mint 100
millió forintos szufficit jelentkezett.
Abban bízunk, hogy az állam legalább olyan jó gazdája lesz kórházunknak, mint amilyen Pásztó Város Önkormányzata volt.
– Mik voltak az elmúlt év fontosabb eredményei?
– 2013. január 1-től kisebb változást hozott az a tény, hogy a korábbi
Önkormányzati Tűzoltóság már Hivatásos Állami Tűzoltóságként működött tovább.
A közigazgatási területen én személy szerint már megéltem azt,
amikor 1983. december 31-jével
megszüntették az akkori Pásztói Járási Hivatalt, most pedig azt, hogy

2013. január 1-vel újra megkezdte
működését a Pásztói Járási Hivatal.
A működtetéshez szükséges irodahelyiségeket Pásztó Város Önkormányzata biztosította, ahogy a technikai eszközök és irodabútorok egy
jelentős részét, valamint 17 álláshelyet szintén mi bocsátottunk rendelkezésükre. Egy év elteltével úgy értékelhetjük, hogy korrekt együttműködést alakítottunk ki a Pásztói
Járási Hivatal vezetésével és dolgozóival, az állampolgárok érdekében.
A legnagyobb változást azonban
az elmúlt év január 1-jén az okozta, hogy a középfokú oktatási intézmények után az általános iskolák is
állami fenntartásba kerültek. Pásztón ezen túl a Váci Egyházmegyével történt megállapodást követően
szeptember 1-jén a már működő katolikus óvoda mellett megkezdte az
oktatást a Magyar Szentek Római
Katolikus Iskola is.
– Zökkenőmentes volt a váltás?
– A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), az önkormányzat, valamint a szülők véleménye jó néhány szakmai kérdésben
teljesen eltérő álláspontot mutatott,
amit véleményem szerint sokszor
hatalmi szóval válaszoltak meg.
Meggyőződésem, hogy az elmúlt
időszakban végrehajtott átszervezések önkormányzati működtetés
és fenntartás esetén nem így valósultak volna meg az általános iskolában. Egyébként az állami fenntartás és működtetés csak részlegesen
igaz, hiszen Pásztó Város Önkormányzata éves szinten a KLIK részére az oktatási intézmények fenntartásához 145,5 millió forintot köteles biztosítani. Ezen túlmenően
elvonják tőlünk a gépjárműadó 60
százalékát, mintegy 36 millió forintot, ami további önkormányzati hozzájárulást jelent az oktatás
feltételeinek biztosításához. Azt is
meg kell említeni, hogy az összes
pásztói oktatási intézményben ellátott gyermek étkeztetését a város
biztosítja, ami további 30 millió forintos többletkiadást jelent.
A pásztói gyermekek egészséges
testi és lelki nevelését ezzel is segíti önkormányzatunk. Azt azonban nem értjük, hogy a nem pásztói
gyermekek ellátását miért nekünk
kell kifizetni.
A feladatellátás változása természetesen jelentős költségvetési kiadás főösszeg csökkenést eredményezett. Az eredeti önkormányzati költségvetési rendelet kiadási főösszege 1 milliárd 404 millió
824 ezer forint volt, s bár a stabi-

litási törvény előírta, hogy a helyhatóságok működési hiányt nem
tervezhetnek, a költségvetésükben
ezt úgy hidalták át, hogy a korábbi évben elnyert ÖNHIKI támogatás erejéig ezt mégis megtehették.
Pásztó 2012-ben 210 millió forintot meghaladó ÖNHIKI támogatást
nyert el, a költségvetési hiányt pedig 209,4 millió forintban határozta
meg a képviselő-testület. Ha a korábban jelzett oktatási hozzájárulást visszaidézzük, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy városunk már az
eredeti költségvetés elfogadásakor
működési hiánymentes lett volna,
amennyiben az állami oktatási feladatokhoz nem kellene több mint
200 millió forinttal hozzájárulni.
Még egyszer jelzem azonban,
hogy ez a támogatás jó helyre került, hiszen gyermekeink alapozzák
meg a jövőnket.
– Milyen intézkedésekkel sikerült
végül mégis hiánymentessé tenni az
önkormányzati költségvetést?
– Többször elmondtam már, de
ezt ismét le kell szögezni, hogy
2006 és 2010 között a korábbi kormányzat Pásztó város költségvetéséből összességében 617 millió forintot vont el! Ez a komoly érvágás
csak nagyon korrekt és felelős gazdálkodással, valamint az intézmények működtetését segítő hitelek
felvételével volt kezelhető.
Tovább sújtotta városunkat az
a tény, hogy 2002 és 2010 között,
szintén a korábbi kormány időszakában, Pásztó egyetlen forint önhibáján kívül hátrányos helyzetű települési kiegészítő állami támogatást sem kapott. Persze feltehetjük a kérdést, hogy miért? Nyilván
nem pénzügy szakmai, hanem politikai okai voltak mindennek. Hozzáteszem, hogy mindezek ellenére a felelős gazdálkodás, és a több
milliárd forintos fejlesztések következtében sem került kezelhetetlen pénzügyi helyzetbe Pásztó Város Önkormányzata.
– Mikor következett be a fordulat?
– 2011-től kezdve azonban komoly fordulat következett be, hiszen abban az évben csaknem 140
millió forint ÖNHIKI támogatást
nyertünk el, ami 2012-ben 210,7
millió forint volt és a sikeres lobbi tevékenységnek köszönhetően
2013-ban ez az összeg 180 millió
forint lett. Az intézményi és egyéb
feladatellátás átvilágítása, s az ezt
követő intézkedések, továbbá a saját bevételeink növelése már évközben is folyamatos költségvetési hiánycsökkentést eredményeztek. Ennek megkoronázása volt az

év végén elnyert 180 millió forintos fejezeti tartalék, korábbi nevén
ÖNHIKI.
Helyzetünket tovább javította,
hogy Mátraszőlős Község Önkormányzata részére is sikerült hathatós érdekérvényesítő tevékenységgel kilobbizni azt a 24,9 millió forintos támogatást, amely ös�szeget a Pásztón tanuló általános
iskolás gyermekek pluszköltségei
miatt bírósági úton kívántunk rendezni. A támogatás odaítélése és a
Pásztó Város Önkormányzata által
első fokon megnyert per után végül
Mátraszőlős megfizette részünkre
tartozását.
– Hogyan alakult a hitelállomány?
– Nyilván a 2013-ban végrehajtott hitelkonszolidáció is segítette a
kedvező pénzügyi helyzet kialakulását. Pásztó esetében a 487 millió
forint nagyságrendű hitelállomány
60 százalékát – 296,6 millió forintot – vállalta át a Magyar Kormány.
Hosszasan lehetne még értékelni
a felelős gazdálkodás apróbb lépéseit is, de a végeredmény a fontos,
Pásztó Város Önkormányzata 2013
év végén nulla forintos működési és
fejlesztési hiánnyal rendelkezett!
Most pontos számot még nem tudok mondani, de a 2013. évi zárszámadási
rendelet
elfogadásakor minden bizonnyal jelentős szufficittel, tehát költségvetési többlettel fogjuk zárni az évet.
Tesszük ezt annak ellenére, hogy
a 2013. december 19-i költségvetés módosításakor az önkormányzati feladatellátást célzó intézkedések
eredményeként további 79,6 millió
forint támogatást biztosítottunk.
Köszönettel tartozunk a pénzügyi
helyzet jelentős javulásáért a felelős, korrekt pénzügyi gazdálkodást
folytató intézményeknek, az adófizető állampolgároknak és a településünkön gazdálkodó vállalkozásoknak. A jelentős állami többlettámogatások elnyerésében segítségünkre voltak Becsó Zsolt és Bíró
Márk országgyűlési képviselők is.
Eredményes pályázati tevékenységünket mi sem bizonyítja jobban,
hogy az ötödik költségvetési módosításban önkormányzatunk költségvetési kiadási főösszege 2 milliárd
127 millió 512 ezer forintra növekedett – mondta végül Sisák Imre polgármester úr.
A 2013-ban elnyert több mint
egymilliárd forintos Európai Uniós és hazai fejlesztési forrás támogatás felhasználásáról későbbi lapszámunkban számolunk be.
Faragó Zoltán
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Megújul a Hétpettyes Tagóvoda 2014-ben
A támogatáshoz kapcsolódó önrész összegével együtt 31 millió.250 ezer forint fordítható infrastruktúra-fejlesztésre, amelyet a
város még várhatóan kiegészít egy
gyermekmosdó és két terasz teljes
felújításával.
A nevelői közösség és a szülők
nagy örömére Sisák Imre polgármester úr bejelentette az óvoda karácsonyi ünnepélyén, hogy Pásztó városának sikerült a Belügyminisztérium által kiírt pályázati keretből 25.millió forint támogatást
elnyerni óvoda felújításra.

A pályázat műszaki tartalma: az
épület teljes nyílászáró cseréje, a
homlokzat hőszigetelésének felújítása, az épületen belüli burkolat
alatti fűtési vezetékek cseréje.
A Százszorszép Óvoda mellett a
Hétpettyes Tagóvoda nevelési feltétele is lényegesen javul, így kor-

szerűbb, esztétikusabb és egészségesebb környezetben fogadhatjuk
a következő nevelési évtől az óvodás gyermekeinket. Elmondhatjuk,
hogy 2010-től óvoda felújításra a
város pályázat útján megközelítően az önrésszel együtt mintegy 85
millió forint nagyságrendű összeget fordít.
Ezen túl Hasznoson az elmúlt
évben a Pitypang Tagóvoda egyik
tűzfalának a felújítása vált szükségessé és ebben az évben még a nyílászárók cseréjére sor kerül.
Az óvodánk 500 ezer forint támogatásban részesült Becsó Zsolt

országgyűlési képviselő és az
ÉMÁSZ, ELMŰ vezérigazgató megállapodásának jóvoltából: a
pénzt az udvari játékeszközök bővítésére fordítjuk.
Pedagógusi meggyőződésünk,
hogy a gyermekintézmények fejlesztése jó befektetés, hiszen a felnövekvő generáció fejlődése tőlünk, felnőttektől függ a nevelők,
szülők, intézményi fenntartók ös�szefogásával.
Pásztó Városi Önkormányzat
Óvodájának vezetősége

Gazdag programok a Százszorszép Óvodában

Az év utolsó négy hónapja változásokkal, örömteli eseményekkel,
programokkal, telt óvodánkban.
Szeptemberben felkészültünk az
új gyermekek fogadására, a beszoktatás szép és izgalmas feladatára. Az új kiscsoportosokat szeretettel fogadták az óvodapedagógusok, már ritkán hallani sírást, a
kisgyermekek örömmel érkeznek,
tevékenykednek a csoportban.
Szeptemberben óvodánkba két
óvodapedagógus, két pedagógiai
asszisztens, egy óvodatitkár, gazdasági dolgozó, szakácsnő, karbantartó érkezett. A tapasztalt nevelőközösség és az új tagok lendülete együtt nagy erőt képvisel, lelkes,
tartalmas szakmai, pedagógiai munkát eredményez.
Jól képzett, lelkiismeretes munkát
végző, gyermekeket szerető pedagógusok és technikai dolgozók látják
el feladataikat intézményünkben.
Az őszi eseményeinket – Takarítási Világnap, az Állatok Napja, az
őszköszöntő nap, erdőjáró napok
– az adventi gyertyagyújtások alkalmai, Mikulás és karácsonyvárás
követte. Készültünk bábdarabbal,
hangszer-játékkal, ünnepi dalokkal,
hogy a gyermekeknek örömet szerezzünk, élményt nyújtsunk. Együtt
ünnepeltek az óvoda gyermekei, felnőtt közössége, vártuk a karácsony
eljövetelét. Szeretetben, örömteli
hangulatban teltek napjaink.
Nagy öröm számunkra, hogy óvodánk decemberben elnyerte az Örökös Zöld Óvoda címet – erre 2013ban nyílt alkalom először. A Vidékfejlesztési Minisztérium az Emberi
Erőforrások Minisztériummal karöltve kiemelten kezeli a környezeti nevelés kérdését. A jövő generációjának környezettudatosságra ösztönzése a cél, hogy az óvodás korosztály megfelelő élményekre és ta-

pasztalatra építő környezeti nevelésben részesüljön. A fenntarthatóságra
nevelés, az óvodás gyermekek környezettudatos szemléletének, gondolkodásának megalapozása, alakítása az óvodai és a természetben
végzett foglalkozások, kirándulások
során kiemelt jelentőségű.
A pályázati beszámoló tartalmazta az elmúlt kilenc év óvodai környezeti nevelésének részletes elemzését, a megvalósított programok
eredményeit, a fenntartható fejlődés
elveinek érvényesülését, az óvoda
további terveit.
A „Örökös Zöld Óvoda” címet az
országban 26 intézmény nyerte el.
Az elismerés további lendületet ad
munkánknak, hogy újabb utakat keresve, még hatékonyabban tegyünk
meg mindent a környezetünk megóvósáért, hiszen környezetünk részesei, alakítói, felelősei és hatásának élvezői, sajnos sokszor szenvedői vagyunk.
Ennek jegyében részt vettünk két
csoporttal Mátrafüreden a Mátrai
Erdészeti Nyílt Napon, mely tartalmas élmény volt gyermeknek, felnőttnek egyaránt.
Együttműködési megállapodást írt
alá Sárik Jánosné intézményvezető

a Bükki Nemzeti Park igazgatójával, amelynek értelmében óvodánk
részt vesz a „Fenntartható Fejlődésre Nevelés Évtizede” UNESCO
programban. Ennek keretében Szabó Lajos erdőmérnök, természetvédelmi felügyelő havi rendszerességgel tart foglalkozásokat a nagycsoportos gyermekeknek. Általa a gyermekek tovább bővítik ismereteiket
többek között az erdő élővilágáról,
a madárvédelemről, az erdőgazdálkodásról, a természeti fenntarthatóság tevékenységeiről.
Örömmel élünk a lehetőséggel,
hisz az erdőmérnök úr személyében a természet és környezetvédelem iránt elkötelezett szakember segíti munkánkat.
A Tehetséghidak programban kiírt pályázat elnyerésével folyamatban van a százszorszép tanösvény
és zöld ovi élménypark kialakítása.
A tervezés szakaszában vagyunk, a
kialakítással meg kell várnunk a tavaszt. A megvalósítás változatos,
fejlesztő lehetőséget nyújt a gyermekeknek, általa örömforrássá válik a környezeti játék, az ismeret és
a tudás megszerzése.
Óvodánk tehetségpontként működik 2011 óta, tehetségműhelyek ki-

munkálását kezdtük el, melyek fejlesztik a gyermekek tehetségterületét. A Százszorszép Óvoda a természeti tehetségterület a természet adottságainak és környezetünk felfedezésének műhelye. A másik tehetségterület a mozgás (testi- kinesztetikus), amely az ovi-foci Bozsik Program tehetség műhelye. A gyermeki mozgásigény kielégítésére és tehetségek felfedezésére két focicsapat alakult, amelyek
részt vesznek az országos szervezésű Bozsik Programban.
A tartalmi munkán túl tárgyi felszereltségünk is gazdagodott, többfunkciós udvari fajáték beszerzésére került sor, egy fészekhintát pedig megrendeltünk. Ezek a gyermekek udvari mozgáslehetőségeit gazdagítják.
Mi, óvodapedagógusok a komplex
foglalkozások rendszerében a különböző tevékenységek lehetőségének megteremtésével, megszervezésével arra törekszünk, hogy naponta
valós értékeket közvetítsünk gyermekeink számára
Óvodai nevelésünk feladata, a
gyermek vágyainak, érdeklődésének, szükségleteinek kielégítése. A
jövő felé mutató célja pedig a gyermekek iskolára való felkészítése és
tudatos felnőtt életre való nevelés.
Ebben a gyorsan változó világunkban ez nem könnyű feladata az óvodáknak, így a mi intézményünknek
sem. Óvodánk alkalmazotti közössége úgy érzi, hogy évről-évre sikerül a folyamatos változó körülmények között úgy munkálkodnia, hogy megújulva alkalmazkodni
tud a változásokhoz, mindazonáltal
megőrzi a nevelőmunkánk alapértékeit, a Százszorszép Óvoda eddig elért eredményeit.
Balásné Major Éva
tagóvoda vezető
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Történelmi kirándulás Bécsbe Pályázatok

November végén a Rákóczi Szövetség Gárdonyis Csoportja ötödik alkalommal szervezett hagyományőrző történelmi kirándulást Bécsbe. Az osztrák főváros évszázadokon keresztül meghatározta országunk sorsát. Legszebb arcát ilyenkor, advent idején
mutatja.
Napjainkban a Bécsbe érkező magyar turisták legfontosabb célpontja Schönbrunn, így
mi is ott kezdtük a programunkat. A magyar
nyelvű idegenvezetéssel egybekötött kastélylátogatás felejthetetlen élmény marad. A császári pár – Ferenc József és Erzsébet királyné – reprezentációs termein és magánlakosztályain kívül bepillantást nyertünk a XVIII.
századi, Mária Terézia korabeli impozáns
szobákba is. Advent időszaka lévén a kastély előtti parkban már felsorakoztak az adventi árusok, és kínálták mesés portékáikat.
Autóbuszos városnézésünkön a Ringen haladva láthattuk többek közt a görög mintára
épült osztrák Parlamentet, a magyar vonatkozású Fogadalmi templomot, a város egyik
jelképét, a Prátert, valamint a Hundertwasser
építész által tervezett különleges házat, mely

teljesen beleolvad a természetes környezetbe.
Gyalogos városnéző sétánkon betértünk az
Ágoston-rendi templomba is, melyben egykor a császári párok házasodtak. A császári
kripta megtekintése, ahová 1633 óta temetetik a Habsburg-ház leszármazottait, meglepően misztikus élményt nyújtott.
A Stephansdomban láthattuk az eredeti máriapócsi könnyező Madonna-képet.
Már esteledett, amikor a városháza elé, a
Rathausplatzra értünk. Az itt megrendezett világhírű Christkindlmarkt fényei ez alkalommal is vonzották a turisták sokaságát.
Elmaradhatatlan volt a csoportunk számára,
hogy megkóstoljuk a finomabbnál-finomabb,
illatosan csábító édességeket. Kedves apróságok, mint például karácsonyi díszek, angyalkák és festett üveggömbök vásárlásával zártuk a kirándulásunkat.
Az éjféli órákban fáradtan, de ez alkalommal is rengeteg élménnyel gazdagodva értünk haza Pásztóra.
Kása Dorottya – Pusztai Karina
Rákóczi Szövetség Gárdonyis Csoportja
Pásztói Általános Iskola

„Béni bácsi emléke” címmel rajzpályázatot hirdet a Pásztói Múzeum, dr.
Rajeczky Benjamin halálának 25. évfordulójára. A pályaművek témája a zenetudós
ciszerci szerzetes, az utolsó pásztói perjel
életútja és munkássága. Az általános iskolás diákok két-, a középiskolások egy korosztályban pályázhatnak, fejenként legfeljebb három alkotással. Az A4-es, vagy
A3-as méretű alkotások technikája szabadon választható, a beérkezési határidő 2014. március 3-a. A pályaműveket a
Pásztói Múzeum címére – Pásztó, Múzeum tér 5 – kell eljuttatni. A borítékon fel kell
tüntetni: „Béni bácsi emléke - rajzpályázat”! Az alkotások hátoldalán nyomtatott
betűkkel fel kell tüntetni a kép címét, az alkotó nevét, iskoláját, osztályát, lakcímét, a
saját, vagy a szülők telefonszámát.
Információ mindkét pályázatról: Kormos
Vanda, 32/460-194, vagy 06-70-621-8499.
Ugyancsak a Pásztói Múzeum hirdet
fotópályázatot „Mesélő arcok, mesélő
egyéniségek” címmel.. Pályázni 10-24
éves diák és felnőtt kategóriában lehet. A
pályázat célja olyan jellegzetes személyiségek, egyéniségek, karakterek megörökítése, akik valamilyen értéket, hagyományt
tükröznek.
Pályázni legfeljebb három alkotással lehet. A fotókat szakmai zsűri bírálja el.
A legjobb alkotásokból 2014. február 28án, 15.00 órakor nyílik kiállítás a múzeumban. A kiíró díjai mellett közönségdíjat is átadnak, erre a Pásztói Múzeum Facebook
oldalán lehet szavazni.
A képeket nyomtatott és digitális formában is kérik, az előhívatott fotók A4-es
méretűek legyenek, a hátoldalára írják rá
a kép alkotójának nevét, címét, elérhetőségeit, a kép címét, kategóriáját. A képeket a múzeumban kell ledni, kérik, hogy
a borítékra írják rá a pályázat címét. Digitálisan 800x600 pixel felbontású, legfeljebb 300 kbyte nagyságú képeket kérnek
a pasztoimuzeum@gmail.com postafiókra.
A beérkezési határidő mind a digitális,
mind a papírképek esetében 2014. február 18-a.

Zárórendezvény a városi könyvtárban
Múlt év december 19-én zárórendezvényéhez
érkezett az „ÉRTED! Hogy megértsed” - Fejleszd
magad a pásztói tudástárban! TÁMOP 3.2.4.A11/1 című pályázati program. A képzés a Teleki
László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
szervezésében, a város oktatási intézményeivel
együttműködve valósult meg.
A 2012 őszén útjára indított projektet a gyermek és az ifjúsági korosztály számra szervezték meg, a programokon óvodások, általános iskolások, gimnazisták, valamint a helyi gyógypedagógiai intézet diákjai vettek részt. A decemberi zárórendezvényen a projekt munkatársai, peda-

gógusok, a könyvtár dolgozói is beszámoltak a
program során szerzett tapasztalataikról, az elért
eredményekről, a tehetséggondozás részleteiről.
A programot több szakmai előadás, gyermekrendezvény, közöttük író-olvasó találkozó is színesítette. A projekt résztvevői a mátracserpusztai
Lurkóheverdében – diákok számára fenntartott
kulcsosházban – is eltöltöttek néhány feledhetetlen napot a múlt nyáron, a pihenést a fejlesztőprogram foglalkozásaival is kiegészítve.
A különféle foglalkozások során 917 órát tartanak, természetesen szakemberek vezetésével.
Ezeken 117 csoportban 936 diák vett részt.
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Láthatatlan veszélyek
Lelkünk „fájdalmas játékai” negatívan hatnak testünk gyengeségére, míg a „jó”, kellemes, erőt
adó érzéseket kelt bennünk. Lehetőségek. Fájdalom és szeretet. Ilyen gondolatok cikázhattak annak a nőnek a fejében, aki
egy rendelő várótermének zajos
magányában várakozott. Vizsgálatot követően. Diagnózis:
méhnyakrák. Otthon kicsi gyermek és férj várta. Eszébe jutottak együttes élményeik: séták, sírások, kacagások, szerettei tekintetei. Értük, felelős. Mi lesz velük, hogyan tovább? Életben maradok? – sikított kérdése.
Jó lett volna régen tájékozódni,
kérdéseket feltenni a fertőzések
veszélyeiről, a szűrővizsgálatok
fontosságáról, a párkapcsolat buktatóit megelőzve a helyes választásról, majd a családtervezés szépségeiről, a várandósság csodájáról
és az azzal járó folyamatok megfelelő értékeléséről. Jó lett volna.
- vélte. Családjára gondolt.
A család, ami összetartásra, egyben óvatosságra int. Ez alkalmat
kínál arra, hogy a családi élet fogalmát egészségügyi szempontból
is megközelítsük és felhívjuk újra
és újra a fiatal és idős nők és férfiak figyelmét a lehetséges veszélyek elkerülésére és a meglevő bajok orvoslására.
Kérdéseinkre dr. Hlinka Tibor
szülész-nőgyógyász-urológus főorvos úr válaszolt.
– Mi a HPV?
– A HPV-vírus, mint a vírusok
általában, csak gazdaszerveze segítségével képes szaporodni. A
gazdaszervezet sejtjeibe bejutva „átírja” annak működését, így
„szaporíttatja” önmagát. A gazdasejt működése is megváltozhat,
szabálytalanul fog osztódni. Ily
módon, ráksejtté alakul. A HPV
egy vírus család, 13 típusát ismerjük. Jellemző rá, hogy hámszövettel borított szerveket támad meg.
Különböző a daganatkeltő képességük. A HPV 30 típusa genitális
HPV, mert a genitális (nemi) szervek környékét fertőzik. Néhány
típusa méhnyakrákot okoz. Hatásukra olyan rendellenes sejtek alakulnak ki, melyek a méhnyak hámborításában rákká fajulnak. Más HPV – típusok genitális
szemölcsöket és jóindulatú (nem
rákos) méhnyaki elváltozásokat
okoznak. A HPV- t összefüggésbe hozzák olyan ritka megbetegedésekkel is, mint a hüvelyrák és a

szeméremtestrák. A HPV – vírus,
az összes daganatos megbetegedések, kb. 6 %-áért felelős.
– Hogyan lehet HPV – fertőzést
kapni?
– Szexuális úton, ráadásul a szex
minden formájával. A nemiszervi
kontaktussal járó szexuális aktivitás során bárki kaphat genitális
HPV-t, közösülés nélkül is. A
HPV- fertőzött egyének úgy terjesztik a vírust, hogy nem tudnak róla, mert nincs feltétlenül,
HPV- re utaló panaszuk, tünetük.
A fertőzés elleni védekezés nagy
biztonsággal, semmivel sem valósítható meg. Az óvszer használata
csökkentheti a kockázatot. A HPV
esetében, legfőképp a megelőzésre kell törekedni, a biztonságos
együttlétre, és nem szabad sűrűn
váltogatni a partnereket! Nem szabad dohányozni, mert a dohányzás
olyan független faktor, ami növeli
a méhnyakrák kialakulási esélyét.
Magas rizikójú csoportba tartozó vírusoknak hét-nyolc egyedét ismerjük. A HPV-fertőzöttek
90 százaléka két év alatt spontán
gyógyul, külső beavatkozás nélkül. A fertőzöttek 5-10 százalékánál tartós fertőzés alakul ki.
– Honnan tudható, hogy van-e
valakinek HPV-fertőzése?
– A legtöbb fertőzést a
Papanicolaou-vizsgálat rendellenes eredménye jelzi. Ez a citológiai vizsgálat segít a méhnyak hámborításában található abnormális
sejtek kimutatásában, mielőtt azok
rákmegelőző elváltozásokká,vagy
méhnyakrákká fajulnának. Több
rákmegelőző elváltozás – olyan
elváltozás, ami rákhoz vezethet, –
a HPV-vel függ össze. Ha időben
diagnosztizálják, sikeresen kezelhető.
Hathatós védőoltás áll rendelkezésre a fertőzés megelőzésére.
Ajánlatos és célszerű a 12-13 éves
leánygyermekek három oltásból
álló, HPV- elleni védelmét biztosítani. A legújabb álláspontok szerint a HPV – fertőzöttek védőoltása is ajánlatos – hívta fel a figyelmet a főorvos úr, majd így folytatta:
– A HPV-fertőzés következményei – a rendellenes méhnyak
hámsejtek, a méhnyakrák és a
genitális szemölcsök – közül néhány gyógyítható. A HPV – vírus
okozhat a bőrön, a nemi szervek
környékén szemölcsszerű elváltozásokat.
– Mi jellemzi a genitális szemölcsöket?

– Ezek az elváltozások gyakran
tünet nélküliek, olykor égő érzést,
viszketést vagy fájdalmat okozhatnak. A szakember általában ránézésre felismeri a genitális szemölcsöket. Erre az abnormális citológiai eredményt mutató vizsgálaton
kerül sor.
– Mik a kezelés módjai?
– A genitális szemölcsök általában eltűnnek, nincs szükség kezelésre, ám ez előre nem jósolható meg. Speciális oldattal vagy
krémmel kezeljük a szemölcsöket.
Egyes típusok fagyasztással, égetéssel vagy lézeres kezeléssel távolíthatók el. Ha a kezelések eredménytelenek, sebészi úton lehet
ezeket eltávolítani. A szemölcsök
kezelést követően kiújulhatnak, ha
a háttérben álló HPV-fertőzés még
jelen van.
– A HPV-vírus okozta megbetegedés közül melyik a leggyakoribb?
– Nőgyógyászati szempontból a méhnyakrák. 99,7 százalékát a HPV okozza. A WHO adatok szerint naponta 650 nő hal meg
méhnyakrákban a világon. Ez a
betegség, a nőket fenyegető második leggyakoribb rosszindulatú
daganat. A legfontosabb megelőzés a méhnyakrákszűrés gondos és
gyakori, évente esedékes elvégzése. Rendszeres szűrés mellett felismerhetők a vírusok okozta, ún.
rákmegelőző állapotok, amelyek
kezelésével a kifejlett rák létrejötte megelőzhető. Meggyőződéssel állítható, hogy aki rendszeres
és szakszerű méhnyakrákszűrésen
esik át, annál az észlelés miatt a kifejlett méhnyakrák nem jön létre!
A méhnyakrákszűrés fájdalmatlan, minden nőgyógyászati rendelésen, a társadalombiztosítás is finanszírozza.
– Tekintsük át részletesen! Mit
érdemes tudni a méhnyakrákról és
a rákot megelőző elváltozásokról?
– A méhnyakrák, a sejtek kóros
növekedése a méhnyak területén.
A méhnyak a méhnek azon része,
amely a méh felső részéből a hüvelybe vezet. A méhnyakrák súlyos betegség, életveszélyes lehet.
A HPV bizonyos fertőzését követően, az egészséges sejtek rendellenes szaporodásnak indulnak és
rák előtti, rákmegelőző elváltozások alakulnak ki. A kóros sejtekből – ha nem ismerik fel és nem
kezelik korán – rák alakulhat ki.
Nem szabad úgy elképzelnünk,
hogy a fertőzést követően másnap
már rosszindulatú méhszáj elvál-

tozásom van. Létrejöhet spontán
gyógyulás is. Amennyiben a vírusok továbbra is jelen vannak, akkor hozzák létre az előbb említett,
ún. rákmegelőző állapotokat. Még
ilyen esetekben is lehetséges spontán gyógyulás. A mennyiben ez
nem jön létre, akkor jöhet létre a
méhszáj rosszindulatú daganata.
Tehát, időben relatíve hosszú folyamat a rák kialakulás, ezért kerülhető el rendszeres szűréssel.
– Hogyan fedezhető fel a rákmegelőző elváltozás és a méhnyakrák?
– A rák előtti elváltozásoknak és
a korai stádiumú ráknak nincs tünete, a betegséget mát csak előrehaladott stádiumában fedezik fel.
A betegség jelei akkor felismerhetők, amikor a rák növekszik és beszűri a közeli szöveteket. Gyakori tünet a rendellenes hüvelyi vérzés, mely a havi vérzéstől függetlenül jelentkezik és erős. Az intim
együttlét során érzett fájdalom is
utalhat méhnyakrákra. Ezek a tünetek más betegség tünetei is lehetnek, ezért a tünetek okának
kiderítését szakorvosra kell bízni. A Papanicolaou-vizsgálat az
egyik legmegfelelőbb módszer a
méhnyakrák megelőzésében.
A főorvos úr hozzátette: ha a citológiai kenetvétel során rendellenes
sejteket mutatnak ki a méhnyak
területén, javasolható a vizsgálat
megismétlése, vagy HPV–DNSvizsgálat, kolposzkópia (a méhnyak vizsgálata nagyító eszközzel)
és biopszia (szövetminta vétele laboratóriumi elemzés miatt).
– A méhnyak hámborításában
található rendellenes sejtek el is
múlhatnak. Enyhe rendellenesség
esetén fokozott figyelemmel kell
kísérni a beteget – mondta. – Ha
ez súlyosabb, a sejtek eltávolításával majdnem mindig megelőzhető a méhnyakrák létrejötte. A méhnyakban található kóros sejteket
elektromos eszközzel kezelik vagy
sebészeti beavatkozással távolítják el. Ha a rendellenes sejtek kiújulnak, a kezelés ismétlése válik
szükségessé. A méhnyakrák kezelésének három fő módszere a sebészi beavatkozás, a rák eltávolítását
célzó műtét, a sugárkezelés – nagy
energiájú besugárzással pusztítják
el a ráksejteket – és a kemoterápia.
Utóbbi a rákos sejtek szaporodását gátló gyógyszerek használatát
jelenti – mondta végül dr. Hlinka
Tibor főorvos úr.
Előzzük meg a bajt! Óvjuk, családunk érdekében is magunkat!
Géczi Boglárka
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Margit Kórház Pásztó, mint kedvezményezett az Új Széchenyi Terv
keretében Európai Uniós támogatással valósítja meg az „Intézményfejlesztés a pásztói Margit Kórházban” című projektjét.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A TIOP-2.2.612/1B-2013-0022 számú, „Intézményfejlesztés a pásztói Margit Kórházban” című fejlesztés keretében építési beruházás – jelenlegi fő
épület korszerűsítése, valamint orvostechnikai eszközbeszerzés valósul meg. A támogatás összege: 210.000.000,- Ft. A projekt időtartama:
2013. 10. 15 – 2014. 10. 14., a megvalósítás kezdete 2013. 12. 03.
A 2000. és 2004. évi kórház-rekonstrukciót követően a pásztói Margit
Kórházban az elmúlt években európai uniós támogatással jelentős fejlesztések, építészeti beruházások és gép-műszerpark korszerűsítés valósultak meg. Elsőként 2007-ben az informatikai rendszer újult meg, majd
2010-ben átadásra került az új Szakrendelő, mellyel egyidejűleg megújult majdnem a teljes járóbeteg szakellátás gép-műszerparkja is. 2013
októberében fejeződött be - az észak-magyarországi régióban elsőként
– a regionális rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése, ennek keretében
az új rehabilitációs szárny építése és a beköltöztetett Tüdőgondozó orvostechnikai eszközeinek cseréje.
3060 Pásztó, Semmelweis u. 15-17.
Főigazgató: Dr. Boczek Tibor
Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404
E-mail:margitkp@invitel.hu
www.pkorhaz.hu

A hosszútávú stratégiai tervhez igazodóan, a tulajdonos egyetértésével és
támogatásával újabb európai uniós projektet valósít meg az intézmény 2014
októberéig. Az „Intézményfejlesztés a pásztói Margit Kórházban” című projekt céljai:
1. Infrastruktúra fejlesztése – a 14 éves fő épület amortizálódott részeinek korszerűsítése, felújítása, a betegellátás magasabb minőségének érdekében orvos-technológia fejlesztése (pl. központi gázellátás kiépítése Krónikus
osztályon, mentőbejáró felújítása, fő épület bejárati ajtók cseréje, stb);
2. A kialakult struktúra optimális működésének támogatására a
Fizioterápiás egység, az Egynapos sebészeti részleg, a Központi Műtő és a
Krónikus Belgyógyászati osztály infrastruktúra, orvos-technológia és betegápolási eszközpark fejlesztése;
3. Kiemelt fejlesztés: a Röntgen osztályon primer digitális röntgenkészülék beszerzése, mely a korszerű diagnosztikai tevékenységhez ma már nélkülözhetetlen;
Ezen legújabb, 2013 októberében indult intézményi fejlesztés befejezésével a kórház történetének újabb fejezete zárul le, melynek révén egy letisztult, véglegesnek tekinthető kapacitáson – krónikus és rehabilitációs fekvőbeteg ellátás, széles profilú járóbeteg és egynapos sebészeti szakellátás,
komplex fizioterápia és otthoni szakápolás – magas színvonalú infrastrukturális és technikai feltételek mellett biztosítja a betegei részére az egészségügyi szakellátást.
A célok egybeesnek az ellátott betegeink érdekével: ezért tartja kiemelten fontos operatív feladatnak a projekt megvalósulását a kórházvezetés és
a projektmenedzsment.

FELHÍVÁS
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Margit Kórház Pásztó intézménye a TÁMOP 6.1.2-13/1-2013-0005 számú, „Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán Nógrád megyében” című projekt keretében dohányzás leszokás segítő programot indít.
Aki szeretne leszokni a dohányzásról és ehhez segítségre, megerősítésre van szüksége
2014. januártól erre lehetőség nyílik a Margit Kórház Tüdőgondozó Intézetében.

A programon való részvétel ingyenes.
Első alkalommal egyéni beszélgetés (interjú) történik, mely 15 percet vesz igénybe, ez alapján történik a csoportos foglalkozásra
való felkészítés.
A továbbiakban 6 alkalommal, hetente egyszer, alkalmanként 90 percig történnek a csoportos foglalkozások, interaktív formában.
Egy csoport 15 főből áll.
A foglalkozások célja, hogy minél többen le tudják tenni a cigarettát, tartósan dohányfüst mentesen és jó életminőségben éljenek.
Érdeklődni munkanapokon 13.00-15.00 óra között Dr. Füleki Margit tüdőgyógyász főorvosnál az alábbi elérhetőségek egyikén:

		

Tel: 06-32/460-042		

Email: margitkp@invitel.hu

illetve személyesen a Margit Kórház Pásztó Tüdőgondozó Intézetében
(3060 Pásztó, Semmelweis u. 15-17. új fehér épületének földszintjén).
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Két nap, két bajnoki,
két győzelem

A termi elfoglaltságok miatt január 11-én,
szombaton, majd két napra rá január 13-án,
hétfőn is bajnoki mérkőzésre kellett kiállniuk a Pest megyei kosárlabda csapatbajnokság
A csoportjában szereplő a pásztói Zöld Ördögök felnőtt férfi kosárlabda együttesének.
A fiúk mindkettőt sikerrel vették.
PSZSE-Green Devils – Váci Reménység
SE 79:36 (13:10, 25:9, 19:7, 22:10)
Vezette: Görgényi M., Solymosi T.
PSZSE: Markó I.13/6 , Mohácsik G. 8, Szeles I.18/3, Markó A.11, Szőllősi Sz. 13,
csere: Zeke O.10, Reviczki G. 4, Kocsis D.
2, Lukács L.

9

sport

Kosárlabda: számolni kell
a pásztói ördögökkel!

Túrázók elismerése

Teljesítménytúra. A rózsaszentmártoni a
Hérics TTSE immáron harmadik alkalommal
írta ki az országos Mátra teljesítménytúrázója mozgalmat, ahol végül tavaly 136 fő tudott
megfelelni a versenykiírás követelményeinek. A túramozgalom legmagasabb, első fokozatát (10 túra és 450 kilométer) 68 fő, a 2.
fokozatot (8 túra és 250 kilométer) 36 fő, míg
a 3. fokozatot (6 túra és 150 kilométer) 32 fő
teljesítette, közöttük három pásztói túrázó is.
Eredmények: az I. fokozat 17. helyét a
pásztói Maksó Róbert szerezte meg, 540,4
kilométerrel. A II. fokozat: 24-25. helyezett
Balás Csaba és Bakallár Tímea 257,5 kilométer teljesítményével. Tímea a hölgyek között
a 9. helyet szerezte meg.
Cz.Z.J.

Felemás pásztói
szereplés
Gyermekkézilabda. Az Erima országos
gyermek fiú kézilabda bajnokság régiós csoportjában a Pásztói Általános Iskola két gyermek csapata is szerepel. A 11-12 éves fiúk
decemberben Budapesten a Veresegyháza
együttesétől (18-6), a Budai Kézisuli csapatától pedig (18-9) arányú vereséget szenvedtek. A pásztóiak legjobb góldobója, László
Norbert (5) volt.
A 13-14 éves fiúk Alsónémediben lebonyolított csoportfordulója során viszont remekeltek pásztóiak. Elsőként a Treff 07 SE-t
(21-17), majd a Dunaharaszti MTK gárdáját
(32-9) győzték le. A két találkozó legeredményesebb góldobói: Bercsényi Patrik (15),
Bedő Márk és Tóth Valter (8-8).

A Markó István által irányított Kisördögök jövőre már igazán erősek lehetnek

Karácsonykor ért véget a 2013/2014-es kosárlabda idény őszi szakasza a Pest megyei kosárlabda bajnokságban, melynek küzdelmében
a Pásztói Szabadidő Sportegyesület kosárlabda
szakosztálya három csapatot nevezett. A megyén
kívüli szereplés oka, hogy már második éve Nógrádban nem írják ki a megyei bajnokság küzdelmeit. Az első évadot nagyon jól zárták a pásztói
felnőtt férfi kosárlabdacsapat tagjai, hisz a bronzérmes helyen sikerült végezniük. A zárást követően Markó Istvánnal, a csapat játékos-edzőjével
összegeztük az elmúlt fél év történéseit.
– A felnőtt férfi csapat, a PSZSE-Green Devils
az őszi bajnokságot kizárólag pásztói játékosokkal kezdte, hiszen a hatvani Kurucz Gergely távozott tőlünk – mondta Markó István. – Figyelembe
kellett vennünk, hogy a felnőtt játékoskeret már
túl van az ideális átlagéletkoron. Az 1997 óta
együtt játszó alapötös legfiatalabbja is már elmúlt 32 éves, bár az is igaz, a közel két évtizedes
tapasztalat azért a lejátszott bajnoki mérkőzések
zömében szép sikereket hozott.
– Félidőben, hányadik helyen zárt a PSZSE
Green Devils együttese?
– Az őszi hét mérkőzésen ötször sikerült győzni, kétszer vereséget szenvedtünk. Az egyik
csak egy labdán múlt, az utolsó, karácsony előtti oroszlányi mérkőzés azonban egyértelműen a
hazaiaké volt. A Green Devils így a bajnoki tabella harmadik helyén várta a januári folytatást.

– Ön milyen eredménnyel lenne elégedett a bajnokság végén?
– A 2013-14. évi bajnoki küzdelemben az erőviszonyok alapján már sokkal nehezebb rájátszás
várható, mint az elmúlt évben. A csapat háza táján
mindenki bizakodik, hogy ezúttal sem marad érem
nélkül a gárda.
– Pásztón a felnőttek mellett igen aktív kosárlabda utánpótlás nevelő munka folyik.
– A Pest megyei bajnokság utánpótlás küzdelmében az előző évhez hasonlóan ismét két csapatunk szerepel. A fiataloknál még nem a győzelem
a legfontosabb, hanem az alapok elsajátítása, illetve a folyamatos játéklehetőség. A 11 éven aluliak, a PSZSE-Miniördögök, Tóth Tibor irányításával a mini bajnokságban olyan sikeresen szerepelnek, hogy egy jó folytatás esetén akár érmes helyen is végezhetnek. Egyébként a Miniördögök januártól az országos kenguru (U11) bajnokságban is
kipróbálják magukat. Hogy mindkét sorozatot tudja-e vállalni a pásztói csapat az nem a srácokon fog
múlni, hanem az anyagi feltételeken.
Másik együttesünk a 11-12 évesek PSZSEKisördögök néven az én felkészítésem mellett szerepelnek a Pest megyei gyerek (U12) bajnokságban. A csapat a tavalyi évhez képest szintén sokat
fejlődött. Már eddig több győzelmet gyűjtöttek be,
mint egész előző évben, de véleményem szerint a
Kisördögök életkoruk alapján a következő szezonban lehetnek majd igazán erősek.
Cz. Zentai József

Bencsikék fővárosi helytállása

Bencsik Gergely

A BVSC Szőnyi utcai asztalitenisz csarnokában lebonyolított országos Kiandra Kupa első fordulós küzdelmeiben a
pásztóaik közül Bencsik Imre és fia, Bencsik Gergely vett
részt. Az I. kategóriában Bencsik Gergely, még a II. kategóriában Bencsik Imre holtversenyben az 5-8. helyen végzett. A II. kategória vigaszágának küzdelmét Bencsik Gergely megnyerte.

Oldalunk a Polytechnik Kft. támogatásával készült.
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Arany
EMógyipkus
“A”fa- tomi
rönk isten

Utca,
röviden
Éttermi

,

Észak
Női név
(Nagy Bandó
lánya is ez)

Ráles a
végén!

A.A.R.O.

Elege van
az életből
(morózus,
lehangolt)
Présbe

Részben
learat!

Ráles a
végén!

A.A.R.O.

Nézőtér a
stadionban
Nehezen
húz

Latin
tagadószó
Némán
Zambia
kutató!
felségjele

Építési
törmelék
Hun vezér
volt

Becsül,
Asztácium
saccol
vegyjele
Római
Végtelen
50
csalás!

Nézőtér a
stadionban
Nehezen
húz

Latin
tagadószó
Zambia
felségjele

Építési
törmelék
Hun vezér
volt

Becsül,
saccol
Római
50

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

Kifesti, de jelzője lehet
visszafelé!! Nem engedő
Hág,
lépdel

Csiga
jelzője

Részben
learat!

Vissza:
Öreg fa
dombjelzője
lehet
hajlat

Izom
közepe!
Végtelen
zúgás!

Nem hisznek
Visszasír!
Angol Kimisvonat! károl

Nyitva:

Nem enFélút!
gedő

Női név
(márc. 22)
Zűr
kezdete! Asztácium

Női név
(márc.
...
Carte 22)
(ét-

vegyjele
Végtelen
csalás!

Egy,
németül
Igavonó
állat

Egy,
németül
Igavonó
állat

Igavonó
állaté
Talál

Alap
közepe!
Elébe húz
(két szó)

Magot

Zűr
lap szerint)
elszór
A MARGIT
GYÓGYSZERTÁR
AKCIÓI
kezdete!
Kén, urán
Mézben

Római
49

van!

Igavonó
állaté
Orlai Petrich ...
Talál

vegyjele

lap
Fosztóképző
( -tlen
párja)

Fosztóképző
( -tlen
párja)

Alap
közepe!
Elébe húz
(két szó)

Az idő
kezdetétől
Csodálkozás
hangja
Zagyva
kecskebeszéd!!

Az idő
kezdetétől

Csodálkozás
hangja
Zagyva
kecskebeszéd!!

Késnek a napfény télen is veszélyt jelent?
Osztrák
Tudta, hogy
van
felségjel
Jód
(Festő volt) Magot készítményével,
Ima a Bioderma
Némánbőrét
Óvja
termékcsalád
Photoderm
...
Carte (étvegyjele lap szerint)
Éjfél!
kutató!
kezdete!
elszór
urán
Római amelyhez a tavalyinál
Mézben is kedvezőbb áronKén,
juthat
hozzá.
vegyjele
49
van!
Késnek
Osztrák
Orlai PetSíeléskor elengedhetetlen,
sőt, nyár
van
felségjel
rich ...lesz az idén is!
Ima
kezdete!

Jód
vegyjele

(Festő volt)
Éjfél!

ÚJDONSÁG
Kis magyar valóság...

2

Éttermi
lap

Észak
Női név
(Nagy Bandó
lánya is ez)

Elege van
az életből
Nem ki
(morózus, Visz- Belátás
táviratlehangolt) sza- ban
Présbe ér! G.É.S.S.

Trombitahang

Vissza:
dombhajlat
Félút!

Utca,
röviden

2012 október

Trombitahang

Dísz

Ismertető
Ízelt- Bec.
lábú Máállatot ria

Kötélvégre
lógató
település!!!

Vadat lopó
Ehető ikra
Kóc
vé- Bec.
gei! Katalin

Barlangban
is futottak

MOZAIK
!

Arany
EMógyipkus
“A”fa- tomi
rönk isten

Nem ki
Belátás
Visz- táviratsza- ban
ér! G.É.S.S.

Nem hisznek
Visszasír!
Angol Kimisvonat! károl

Alap lehet
ilyen

Roma Üres
férfi gyomor

Néma móka!

Ver

A Pál
utcai
vezér

Dísz

Ismertető
Ízelt- Bec.
lábú Máállatot ria

Kötélvégre
lógató
település!!!

2012 október

!

!

A megyében először és csak nálunk:
kizárólag
gyógyszertárban
forgalmazható
Három magyar ül egy magyarosKis
étteremben.
Esznek,
majd megisszák
a sörüket, és
magyar
valóság...
HELIA-D
kozmetikai termékek.
némán nézik egymást. Egyszer csak az egyik
egy hatalmasat
köp az asztal mellé. A
belső, exkluzív
külső,
kedvező
másik ránéz,
nagyotétteremben.
csap Megújult
az asztalra.
A harmadik
összeráncolja
a
Három
magyar majd
ül egyegy
magyaros
Esznek,
majd
megisszák
aár!sörüket, és
termék!köp az asztal mellé. A
némán
nézik egymást.
hatalmasat
szemöldökét,
és így szól:Egyszer csak az egyik egy Magyar

másik
ránéz,
egyfolytatása
nagyot
csap
az
asztalra.
Au.harmadik
Cím:
Pásztó,
15-17
Tel.:összeráncolja
06-32/561-236 a
“Na de ...,
....” Amajd
mondat
az
1-es
és Semmelweis
2-es
sorokban
olvasható.
szemöldökét,
éskíván:
így szól:
Jó szórakozást
Makuch Mihály
“Na de
..., ....” A mondat
folytatása
1-esa és
2-es sorokban
olvasható.
Keresztrejtvényünk
helyes
megfejtőiaz
közül
szerencsés
nyertes a Pásztó
Városi Önkormányzat
Jó szórakozást
kíván:
Makuch Mihály
könyvajándékát
veheti át. A helyes megfejtéseket kérjük, hogy zárt borítékban
Keresztrejtvényünk helyes megfejtői közül a szerencsés nyertes a Pásztó Városi Önkormányzat
– a név és a cím megadásával – juttassák el a városháza portájára!
könyvajándékát veheti át. A helyes megfejtéseket kérjük, hogy zárt borítékban
(3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.) A borítékra kérjük írják rá: „Keresztrejtvény”.
– a név és a cím megadásával – juttassák el a városháza portájára!
(3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.) A borítékra kérjük írják rá: „Keresztrejtvény”.

Lapunk cikkeit, friss

Lapunk
cikkeit,
friss
információit,
képinformációit,
képgalériáit megtekintheti
galériáit
megtekintheti
a www.dhkm.hu
hona www.dhkm.hu honlapon.
lapon.

MUNKATÁRSUNK KITÜNTETÉSE
KITÜNTETÉSE
MUNKATÁRSUNK

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

www.dhkm.hu

MGSZH igazgatója gratulál az elismeréshez.

Mátra Maraton

Mátra Maraton

Mátrafüred-Sástó környékén a rendkívül rangos

Mátrafüred-Sástó
környékén
a rendkívülVerseny
rangos
Mátra Mountain Bike
– Hegyikerékpár
Verseny
Mátra
Mountain
Bike
–
Hegyikerékpár
32 kilométeres rövidtávján a Masters2 női kate32
kilométeres
rövidtávján
Masters2
női Barkategóriában
16 induló
közül a apásztói
Vincze
góriában 16 induló közül a pásztói Vincze Barbara 2 óra 18 perc 19 másodperces idővel a
bara 2 óra 18 perc 19 másodperces idővel a
kiváló második helyen végzett nemrég.
kiváló második helyen végzett nemrég.

2014. január-február

mozaik
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Jubileumot ünnepelt a Muzsla Néptáncegyüttes
A pásztói székhelyű nép
táncegyüttes, a Muzsla a tavalyi évben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. A
jeles évfordulóra három egész
estés műsorral, és egy a 30
évet átfogó kiállítással is emlékeztek.
– A tavalyi év végén ünnepel
tünk,1983-ban alakult meg a
Muzsla Néptáncegyüttes Pásztón. Az alapításkor még senki nem gondolt arra, hogy lesz
egyszer egy 30 éves évforduló – mondja Tóth Lászlóné,
Marica, az egyesület elnöke.
Az alapító Rákos Csaba nagy
lelkesedéssel fogta össze a környékbeli fiatalokat, hogy a magyar néptánckincset szervezett
formában mentse át az utókornak. Az együttes tagjai elkötelezték magukat a tánc mellett,
és ez ugyanúgy igaz a múltra és
a jelenre is. A hit és a sok munka eredményeként az együttes
sok szép hazai és külföldi sikerrel dicsekedhet, méltó módon képviseli Pásztót és a megyét széles e világban. A harminc év alatt olyan nagyszerű
vezetőink voltak, mint Angyal
László, Horváth István, és a jelenlegi vezető, Ágoston László.

–Milyen táncokat, produkciókat láthatott a közönség az első
jubileumi gálán?
– A repertoárjuk meglehetősen nagy területet fed le, hiszen
Rábaköztől Erdélyig, a Felvidéktől a déli országhatáron
túl terjedő területekig mutatják be a magyarok tánckincsét.
Az első műsor, mintegy két hónappal ezelőtt a táncszínházi alkotásoké volt. Abban a műsorban egy korábbi, ismét elővett
és felelevenített előadásból, a

Rockballadákból láthatott a közönség részleteket. Ebből és
újabb alkotásokból állt össze az
est programja.
– Hogyan született a nagy sikert aratott Rockballadák előadás?
– Az idő megérlelte az együttest és kialakult az alkotók azon
köre, akik képesek voltak egy
teljes táncszínházi programot
színpadra állítani. A szokatlan
és merész vállalkozás teljes sikert és nagy elismerést hozott
az együttesnek, hiszen napjainkig mintegy 40 alkalommal
léptek színpadra csak ezekkel a
koreográfiákkal. A 30. évforduló ünnepi műsorsorozatát nyitotta meg az együttes azzal a
műsorral, ami a balladák világába kalauzolta el a nézőket.
– Milyen előadás volt még a
repertoárban a jubileumi gálákon?
– A novemberi programban
az együttes volt táncosai és az
utánpótlás csoportok tagjai mutatkoztak be. A műsorban fellelhetők voltak azok a koreográfiák is, amelyekkel az együttes nemzetközi fesztiválokon is
szerepelt, és 2005-ben elnyerte
a Zakopanei Nemzetközi Fesztivál I. díját, illetve 2006-ban a
Beszkideki Nemzetközi Fesztivál nagydíját.
– Milyen hazai sikereket tudhatnak magukénak?
– A nemzetközi sikerek mellett a hazai és külföldi színpad-

okon fesztiválok és egyéb események alkalmából több száz
alkalommal és helyszínen látták a nézők ezeket a táncokat,
és arattak osztatlan sikert minden alkalommal. Ebből a szem-

– Nemcsak a decemberi, hanem tulajdonképpen mindhárom előadásra mondhatjuk,
hogy különleges volt. A szokásosnak mondható jubileumi
műsoroktól eltérően a kiemelkedő évfordulók programjában
nemcsak az ismert koreográfiákat szerkesztette a programba, hanem olyan epizódokkal is
színesítette a műsort, amelyek
megismételhetetlenek. A rendezvény nagy sikerét bizonyítják a mellékelt képek is, amelyeken az együttes jelenlegi és
korábbi tagjai a Rockballadák
műsorában szerepeltek.
– Hol és mikor láthatja a közönség legközelebb a táncosokat?
– Február 8-án lesz jótékonysági bál Pásztón, ez a következő fellépésünk, de készülünk

pontból azonban különleges
volt a december 14-ei program,
mert itt kifejezetten olyan alkotások és táncosok kerültek színpadra, amiket és akiket sem ezelőtt, sem ezután nem láthattak,
illetve láthatnak. Ez színesítette
meg az együttes jelenét, az elmúlt harminc évét.
– Miért volt különleges a jubileumot lezáró harmadik, decemberi gála?

a szintén Pásztón megrendezésre kerülő vadásznapra, itt is
műsort ad az együttes. Kiemelendők a hazai fellépések közül a sziráki kastély programjai, ahol szinte állandó szereplők vagyunk. Továbbá szívesen
teszünk eleget a felkéréseknek,
legyen az itt a környéken, hazánkban vagy akár nemzetközi
fesztiválokon is.
Veszelovszki Balázs
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természet

2014. január-február

Természeti értékeink

Pásztó környéke igen gazdag természeti értékekben: a város fekvése igen kedvező, hiszen a Mátra és a Cserhát őshonos, kemény lombos erdei, és a közöttük húzódó Zagyva-völgy művelt területei rendkívül változatos, mozaikos élőhelyeket kínálnak. Mind természetes, mind mesterséges vizes élőhelyek is akadnak, tovább színesítve a Pásztó közigazgatási területén előforduló fajok listáját. Kisebb területeken szélsőséges élőhelyet igénylő fajok is előfordulnak: a cserteri várhegyen a sziklagyepek különleges, meleg- és fényigényes növénytársulásai tenyésznek, a Csörgő-patak völgyében pedig az örök árnyékot is elviselő fajok is megélnek. Ez a változatosság kedvező élőhelyeket teremt az itt előforduló állatfajok sokaságának, a mikroszkopikus élőlényektől
a nagy testű növényevőkig. A város közigazgatási területét érinti a Mátrai és a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet is. Összeállításunk néhány jellegzetes állat- és növényfajt mutat be: ezek nem védett területen készültek, de ettől függetlenül valamennyi faj természetvédelmi oltalom alatt áll.
Fotó: A-Faragó Zoltán

Kékcinege: mindenfelé gyakori

Fecskefarkú lepke a Zagyva partján

Csuszka, a madáretető gyakori vendége

A sakktábla lepke nyáron repül

Kénes lepke a Kövicses-patak mellett

Farkasalma lepke a Muzslán: ritkaság!

Szártalan bábakalács, a legelők növénye

A nagy tűzlepke réteken él

Erdei holdviola: a Mátrában nem ritka

A hóvirág ma már védett növény!

Tisztelt Támogatóink!

MUZSIKÁL AZ ERDŐ ALAPÍTVÁNY

A hatályos törvényeknek megfelelően idén is lehetőség nyílik a személyi jövedelemadó 1százalékát kedvezményezett szervezeteknek felajánlani.
Kérjük, hogy az SZJA 1 százalékával a MUZSIKÁL AZ ERDŐ ALAPÍTVÁNY kiemelt céljait támogassák: 2014.évben már tizenegyedik alkalommal rendezzük meg a Muzsikál az erdő - Mátrai Művészeti napok rendezvénysorozatot, 2014. június 28 –től július 06- ig.
A rendezvénysorozat fő célja az erdő, a környezet védelme, a művészetek,
a zenei kultúra népszerűsítése, támogatása, az emberek környezettudatának
erősítése. Egy olyan aktív szabadidő alternatíva megteremtése a térség lakó-

inak illetve az ide érkező turistáknak, ahol az erdő és a zene, valódi értékek
helyezkednek el a háttérben.
A rendezvényeken való részvétel ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb információk, képek, filmek a www.muzsikalazerdo.hu honlapon elérhetők.
Köszönjük segítségét és támogatását, szeretettel várjuk a rendezvényeken!

A kedvezményezett adószáma:

18642036-1-12

Üdvözlettel:
Szabó Lajos, az alapítvány elnöke

