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Kialakították a Gondozó Központot

Pásztó új fejlődési
pályára állhat
„Komoly erőfeszítéseket tettünk azért, hogy véget vessünk egy
olyan folyamatnak, amely Nógrád
megyét szinte a csőd szélére sodorta. A kemény munka, a hatékony
érdekérvényesítés viszont meghozta eredményét, hiszen az elmúlt négy évben nőtt a foglalkoztatottság, csökkent a munkanélküliség, ezzel párhuzamosan pedig megyénk egyre nagyobb mértékben járul hozzá az ország gazdasági teljesítményéhez” – mondta Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés elnöke, a körzet országgyűlési képviselője. Arra kértük: foglalja össze az elmúlt négy év eseményeit, kommentálja az országban,
Nógrád megyében és a Pásztó térségében történt folyamatokat.
– A Fidesz-KDNP pártszövetség 2010-ben kétharmados parlamenti többséggel alakíthatott kormányt, és óriási vehemenciával fogott neki a rendszerszintű átalakításoknak. Mint döntéshozó, hogyan értékelné az országban lezajlott folyamatokat?
– Amikor a választók akaratából kormányra kerültünk, tisztában
voltunk azzal, hogy óriási erőfeszítéseket fog igényelni az országunk
társadalmi- és gazdasági állapotának helyreállítása. Úgy is mondhatnám, egy csőd szélén álló országot örököltünk a szocialista-liberális baloldali kormányoktól és
nem sokon múlt, hogy Görögország sorsára jussunk. Nem elhanyagolható a felelősségük abban,
hogy tetőzött a munkanélküliség,
csökkent a foglalkoztatottság, régiós versenytársainkhoz képest lemaradtunk, az ország pedig totálisan eladósodott.

(Folytatás a 2. oldalon)

Mintegy 60 millió forintos beruházással alakították ki a pásztói Gondozó Központot, amelynek földszintjén
a felnőtt háziorvosi rendelők, emeleti
részén pedig az orvosi ügyelet, illetve a fogorvosi rendelő kapott helyet.
A kívül-belül megújult Gondozó Központot 2014. január 31-én dr.
Cserháti Péter, az Emberi Erőforrá
sok Minisztériumának korábbi helyettes államtitkára, jelenlegi miniszteri biztosa, Becsó Zsolt, a Nógrád
Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő és Sisák Imre, városunk polgármestere adta át a nemzetiszínű szalag átvágásával.
(A beruházáshoz kapcsolódó közleményt lapunk 4. oldalán találja.)

Szalagátvágás, balra dr. Cserháti Péter, jobbra Sisák Imre – Fotó: Gyurkó P.

Ősbemutatóra gyűlt össze a közönség február 24-én a Gaál István
Kistérségi Központ nagytermében:
az 1956-os forradalom és szabadságharc pásztói eseményeit megörökítő, Alapi Lászlónak és Geczkó Istvánnak, a két kivégzett áldozatnak
és a pásztói eseményeknek is emléket állító dokumentumfilmet láthatták az érdeklődők. A város ezzel a méltó rendezvénnyel tisztelgett
a kommunizmus áldozatai előtt is,
akiknek február 25-e az emléknapja.

Zsúfolásig megtelt a nagyterem,
eljöttek az 1956-os események még
élő résztvevői, Kelemen Károly is,
akit a perben 15 évi börtönbüntetésre ítéltek, az üldöztetést elszenvedők családtagjai, a Magyar Politikai
Foglyok Szövetségének Nógrád megyei vezetői, számos érdeklődő is.
A vendégeket Sisák Imre, Pásztó
polgármestere köszöntötte, röviden
felidézve 1956 pásztói eseményeit,
a város azon erőfeszítéseit, amelyeket az áldozatok emlékének megőr-

Dokumentumfilm az ’56-os hősökről

Sisák Imre köszöntötte az ősbemutató résztvevőit

zésére tett. Kitért arra is, hogy a forradalom és szabadságharc kitörésének ötvenedik évfordulóján, 2006
október 23-án a két kivégzett áldozat, Alapi László és Geczkó István
posztumusz megkapta a Pásztó Város Díszpolgára címet kapta meg.
– Minden, az 1956-os események
szempontjából fontos helyszínen
tábla őrzi a szabadságért harcolók
emlékét. A két kivégzett hősről és a
pásztói eseményekről a Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatásával elkészült ez a film, hogy
a még élő kortársaktól tudja meg az
utókor, mi történt – mondta, majd
felkérte dr. Varga Lajost, a Váci
Egyházmegye segédpüspökét, hogy
tartsa meg előadását. Hozzátette: a
püspök atya soha nem tett államesküt a Magyar Népköztársaságra, így
saját, megélt tapasztalatai is vannak
a papság és az egyház üldözéséről.
Dr. Varga Lajos, azzal kezdte előadását:
– A fájdalmas események emlékei
indulatokat hoznak elő az emberekből, de a gyűlölet hangja nem illik a
keresztény emberhez.
(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)

Az önkormányzatoktól elvonták
a forrásokat, a kórházak fizetésképtelenné váltak, s veszélybe került a
nyugellátás és a közalkalmazottak fizetése is. Ebben a helyzetben kellett
nehéz döntéseket hozni, amely középtávon megállítja a negatív folyamatokat, konszolidálja és fejlődési
pályára állítja Magyarországot.
– Sokan utólag is bírálják ezeket a
döntéseket, s arra hívják fel a figyelmet, ezek az átalakítások veszélyeztetik az ország stabilitását. Mi a véleménye ezekről a kritikákról?
– Ne felejtsük el, hogy ellenzékből könnyű okoskodni és bírálni a
Fidesz-KDNP kormány politikáját.
Azt sem, hogy az MSZP-SZDSZ koalíciónak nyolc éve volt arra, hogy
letegyen valamit az asztalra. Az emberek 2010-ben döntöttek, s a választósokon egyúttal kiállították a
baloldal bizonyítványát. Lehet kritizálni, de a tények önmagukért beszélnek. Az elmúlt négy évben Magyarország fejlődési pályára állt,
s nem kellene erről az útról letérni, pláne nem visszafordulni. Az elmúlt ciklusban, – közösen az emberekkel, – rengeteg eredményt értünk el. Konszolidáltuk településeink adósságát, visszafizettük az IMF
hitelt, átalakítottuk a közigazgatást
és az oktatást, igazságosabbá tettük
az adórendszert, a rezsicsökkentéssel csökkentettük a családok terheit. Továbbá megőriztük a nyugdíjak
vásárlóértékét, támogattuk a családokat, segítséget nyújtottunk a devizahiteleseknek. Nézzék meg a statisztikai mutatókat, hiszen a számok
nem hazudnak: csökkent a munkanélküliség, alacsony az infláció, az
államháztartás stabil.
– Ennek ellenére a megyék rangsorában Nógrád – a pozitív mutatókat tekintve - még mindig az utolsó
helyek valamelyikén szerénykedik…
– Ennek okai pedig a múltban keresendők. Ha az első Orbán-kormány időszakát nézzük, megyénk
virágzott. A regisztrált munkanélküliek száma 11 ezer 888 fő volt,
versenyképességünk fokozatosan
nőtt, így nem volt nagy lemaradásunk hozzánk hasonló adottságú
megyékkel szemben. 1998 és 2002
között tehát Nógrád megye jól prosperált, hiszen többségében ebben az
időszakban telepedtek meg azok a
cégek, amelyek ma megyénk GDPjének több mint 60 százalékát adják. A Zollner, a Mitsuba, a Delphi,
vagy a Sinia ebben az időszakban
munkások százait foglalkoztatta. A
fiataloknak jövőképet építettünk, az
idősek méltán reménykedhettek abban, hogy életük végső szakaszát
nyugodt, méltó körülmények között élhetik le, szeretetteik és unokáik között.
– Ha csak 2002-2010-es tendenciákat nézzük, akkor Nógrád megye követte az országos trendeket.
A válság mégis súlyosabban érin-

közélet
tette térségünket. Miben látja ennek okát?
– Egyértelmű, hogy a válság nemcsak Magyarországot, hanem Európa fejlettebb térségeit is megtépázta.
Nógrád megye pedig azalatt a nyolc
év alatt elveszítette azt pozícióját,
amelyet négy év kemény érdekérvényesítést követően kiharcoltunk

jezett, vagy megítélt támogatással rendelkező projekteket, akkor a 21-es út mellett, talán a hollókői, vagy nemzeti kegyhelyünk,
Mátraverebély-Szentkúthoz köthető
turisztikai nagyberuházásokat említeném. A két projekt együttes beruházási értéke meghaladja a négymilliárd forintot.

az itt élők érdekében. A szocialisták
gyenge érdekérvényesítő képességének is köszönhető, hogy megyénk
rekordokat döntögetett a munkanélküliségi adatokban, hiszen amikor a
választók bizalmának köszönhetően a Fidesz-KDNP újra kormányra került, szűkebb hazánkban a regisztrált munkanélküliek száma már
meghaladta a 21 ezer főt. Gondoljanak csak bele, nyolc év alatt kilencezren veszítették el munkájukat.
Tömegével mentek tönkre vállalkozások, gyárak zárták be kapuikat,
leálltak a fejlesztések, köztük Kelet-Nógrád egyik legfontosabb projektje, a 21-es út négysávosításának
programja is.
– Ha már itt tartunk, aki a 21-es
úton közlekedik az láthatja, hogy
a munkálatok végre ténylegesen is
megkezdődtek. Mikor roboghatunk
négy sávon Hatvan felé?
– Annak idején sok ígéret elhangzott már a szocialistáktól. Mi
„fideszesek” vállalásokat tettünk,
amelynek első lépése az volt, hogy
a kormány kiemelt kormányzati projektté tette a 21-es út teljes négysávosításának programját. Jelenleg
Heves megyében két szakasz, míg
Nógrád megyében öt szakasz előkészítése van folyamatban. Ebből
Nógrád és Heves megyében egy-egy
szakaszon már a tényleges munkálatokat is megkezdték. Az ütemtervnek megfelelően Jobbágyi és Szurdokpüspöki települések között készül el a 21-es út, amely összeköti a már meglévő kétszer két sávokat. Ezen felül több, régebben épült
szakasz burkolat-megerősítési munkálatait megkezdtük, vagy már be is
fejeztük.
– A kérdés magától értetődik, a
térség országgyűlési képviselőjeként
mely fejlesztésekre a legbüszkébb?
– Ha tematikusan lajstromba ves�szük az elmúlt négy évben befe-

Ezen felül számos útfelújítást tudtunk eszközölni, de ezek közül is
kiemelkedik a Szarvasgedétől, az
Alsótold határáig futó, több település elérhetőségét javító, 2128. jelű út
teljes felújítása, amely értéke meghaladja az egymilliárd forintot. De
ki ne emlékezne a 2010-es nagy esőzések kapcsán kialakult vis maior
helyzetre, amely annyi kár okozott
nekünk, nógrádi embereknek. A károkat követően számos településen tudtunk településrekonstrukciót végrehajtani, s a hasonló problémák elkerülése érdekében tározókat
építettünk, vagy árvízvédelmi beruházásokat eszközöltünk Ecsegen,
Szurdokpüspökin, Hasznoson, mederrendezését oldottuk meg, mint
például a Kövicses patakét.
Nagyon büszke vagyok az orvosi rendelők felújítására, a pásztói
Margit Kórház, vagy a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójára, műszerezettségének a javítására, a városaink funkcióbővítő és szociális rehabilitációjára. Komoly beruházások indultak el a hulladékgazdálkodás korszerűbbé tételének vonatkozásában
és a hulladék-rekultiváció terén is.
Iskolákat tettünk komfortosabbá,
végre Salgótarjánban is lesz bölcsőde. Szociális és időseket ellátó intézményeket tettünk rendbe, támogattuk a sportot és a kultúrát. Ezek
mind-mind csak töredéke a megvalósult fejlesztéseknek.
– Pásztóról mit tudna elmondani?
– Pásztó Nógrád megye egyik ékköve! Egy dinamikusan fejlődő, polgárosult város, amely nemcsak hagyományaira, hanem a jelenére is
büszke lehet. Ehhez, – hasonlóan,
mint megyénk esetében, – szükség
volt a kormány kitüntető figyelmére
és támogatására is. Pásztón nemrégiben végiglátogattam a legnagyobb
foglalkoztató cégeket, s nem volt
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olyan cégvezető, aki ne pozitív eredményekről és a jövőbeni fejlesztési
terveiről számolt volna be. Hasonló
tapasztalatokat szereztem Salgótarjánban és Bátonyterenyén is. Végre valami elindult, hiszen a gazdaság
teremtheti meg a közjót, ha a gazdaság jól teljesít, akkor juthat több
pénz jóléti kiadásokra, fejlesztésekre, kultúrára, vagy sportra.
– Tételesen is fel tudja sorolni az
elmúlt négy évben a pásztói fejlesztéseket?
– Természetesen! Pásztó esetében
is létkérdés a 21-es út négysávosí
tási programjának folytatása. Az itt
élők életkörülményeit, boldogulását nagyban előmozdítja a térség elérhetőségének a javítása. Nagyon
fontosnak tartom a Margit Kórházhoz és a Gondozó Központhoz köthető beruházásokat, a már említett Kövicses-patak mederrendezését, a hasznosi tározó megerősítésének projektjét is. Számos cég kapott támogatást, amelyeknek köszönhetően csökkent a munkanélküliség a városban és a térségben is.
Olyan cégek fejleszthettek, mint az
EGLO, a SYBA Napvédelem Kft., a
Polytechnik Kft, a SIC Hungary Gumiipari Kft. Pásztó vonatkozásában
az ezen ciklusban a megítélt támogatások összege eléri a 2,5 milliárd
forintot. Nem beszélve arról. hogy
ezen felül csaknem 487 millió forint
adósságot vállalt át az állam a város
önkormányzatától, további támogatások érkeztek az államtól gyermekétkeztetésre, egyéb, a működőképességet megőrző támogatásokra,
vagy az ÖNHIKI révén.
– Mi a prognózisa a megyére, a
térségre és a városra vonatkozóan?
– Szerintem sikerült megállítani
azt a negatív folyamatot, amely megyénket eddig jellemezte. Nógrád
megye és Pásztó térsége is a fejlődés útjára léphet. Úgy is fogalmaznék, hogy a siker kapujában állunk,
s egyedül csak rajtunk áll, hogy ezen
az ajtón be tudunk e lépni. Ne legyenek illúzióink! Kemény és áldozatos munka vár még ránk, az emberek között járva jól látom, hogy rengeteg még a tennivalónk. Nógrád
megye előtt ugyanis két út áll. Vagy
megragadjuk ezt a lehetőséget, s kihasználva adottságainkat és a kormány kitüntetett figyelmét csatlakozunk a fejlett budapesti ipari pólushoz, vagy végérvényesen leszakadunk, s beágyazzuk magunkat a szegény dél-szlovákiai és a keleti megyehatárunknál kezdődő depressziós
térségekbe. A döntés rajtunk áll, hiszen az elmúlt négy év eredményeit figyelembe véve, Nógrád megye
újra felkerült Magyarország fejlesztési térképére. Képviselőként annak
idején esküt tettem, hogy méltóképpen képviselem az itt élők, a nógrádiak érdekeit. Én azt az utat választom, amellyel a megye a siker útjára léphet!
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Különösen vigyázni kell ezért,
hogy egy ilyen, fájdalmakat felidéző
alkotás, mint ez a dokumentumfilm
is, ne segítsen a gyűlöletkeltésben.
Szólt ezután Leninről, Sztálinról és
Hitlerről, akik a történelem legnagyobb tömeggyilkosai, ezért is említik gyakran egymás mellett őket.
Külön is kitért a kommunizmusra és
áldozataira.
– A kommunizmus nemzetközi mozgalom volt, nem csak
Magyarországon kell ezért kutatni
a történetét, hanem minden érintett
országban. Még muszlim államokban is jelen volt valamilyen formában – mondta.

Kitért ezután arra, hogy Hitler római katolikusnak született, Sztálin
pedig ortodox papnövendék is volt –
dicséretére váljék egyházának, hogy
idejekorán eltávolította a kispapok
sorából… Az is jellemezte mindhárom nagy tömeggyilkost, hogy keresztény identitásukat nem vállalták
fel, magatartásukat nem irányították
a kiengesztelés felé. A Szentírással
ellentétes a nacionalizmus, vagy éppen osztályidegenné nyilvánítani valakit, hiszen mindenki Isten teremtménye.
– Egy Atyának vagyunk a közös
gyermekei, – mondta a püspök atya,
– aki fölkelti napját jókra és gonoszokra is.
Szólt ezután a szovjet államról,
ami hivatalosan kinyilvánította a
vallásszabadságot, ugyanakkor az
egyház kiirtását tűzte ki célul: a világtörténelemben elsőként Lenin tekintette ellenségnek a vallást.
Személyes emlékként idézte fel,
hogy egy nagyszebeni konferencián találkozott a moszkvai és törökországi római katolikus püspökkel, aki elmondta: a Szovjetunióban
sok helyen úgy maradt fenn a katolicizmus, hogy az egyházközségeknek még papjuk sem volt. A sztálinizmus, – szemben a leninizmussal,
– már lehetővé tette, hogy a hívők alkalmanként összegyűljenek, együtt
imádkozzanak, ünnepeiket megtartsák, igaz, lelkipásztor nélkül. Ezért
1991-ben Moszkvában latin szertartású római katolikus adminisztratúra
alakult, hiszen a szovjet birodalomban sok lengyel, litván, német, ma-

közélet
gyar is élt, akiket széttelepítettek az
ország olyan részeibe is, ahol korábban nem éltek katolikus közösségek.
Dr. Varga Lajos hozzátette: az egyház üldözése fizikai bántalmazásokban is megnyilvánult. Felidézte az
azóta boldoggá avatott Romzsa Tódor munkácsi püspök és más, kárpátaljai római katolikus papok meggyilkolását, ezek körülményeit. A
magyarországi helyzetről kifejtette,
hogy 1972-ig folytak koncepciós perek egyházi személyek ellen. Az államhatalom ellenségként tekintett
mindazokra, akik keresztény szocialista eszméket vallottak. Ez az üldözés persze kiterjedt az egész Kárpát-medencére.
Sok más vértanú mellett megemlítette Romzsa Tódor utódját, Orosz
Pétert, akit leszállítottak a vonatról, majd agyonlőtték és eltemették
a rendőrség garázsában. A kommunista rendszer bukása után egyetlen
túlélő emlékezett az esetre, így kerültek elő a főpap földi maradványai.
Szólt ezután az egyházi iskolák államosításáról, ami után az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) rádöbbent,
hogy a sztálini módszerekkel nem
sikerül felszámolni a római katolikus egyházat. Emiatt fizikai bántalmazások sora következett, kiépítették az ügynökhálózatot is. Utóbbi
főleg zsarolással történt, erkölcsileg
és igen aljas módon, de a lejáratás is
az ÁVH mindennapi kenyere volt.
Végül – az üldöztetésről több személyes élményét is felidézve, – a jelenlévők figyelmébe ajánlotta azokat
a műveket, amelyek erről a témáról
szólnak. Egyiknek a címe is sokat elmond: „Hogyan üldözzük az egyházat?” Ezt a tankönyvet az ÁVH kapcsolattartó tisztjeinek adták ki.
Bottyán Zoltán, a Magyarok Világszövetsége pásztói szervezetének elnöke a film elkészítéséről és az elítéltekről tájékoztatta a közönséget.

– Nem akartak ők hősök lenni! A
túlélők is, ahogy visszagondoltak az
1956-os eseményekre, azt mondták,
nem akartak ők nagy tetteket véghezvinni. Az akkori rendszernek
volt fontos, hogy nagy dolgot csináljon belőle! – fogalmazott.

Hozzátette: az 1956-os forradalom és szabadságharc után elítéltek
háromnegyede bizonyíthatóan munkás- és bányászember volt, mégis azt
állították, hogy a „Horthy fasizmus”
követőinek köréből kerültek ki a perek áldozatai.
Bottyán Zoltán kifejtette: kérdés,
hogy a kivégzettek és a perbefogottak egyáltalán tudtak-e az 1956. december 11-én bevezetett statáriumról? Ami szerint ami volt, volt, de
ami ezután lesz, azt büntetni fogja az
államhatalom. Feltételezhető azonban, hogy a Kövicses-patak hídjának felrobbantása előtt a kivégzettek
sem hallottak a statárium kihirdetéséről. Az áldozatok ügyvédje szerint
is kaphattak volna enyhébb büntetést az elítéltek, akiket végül – a híd
robbantásához felhasznált robbanóanyag miatt – lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés bűntette miatt ítéltek el.
– A bíróság az ítélet meghozatala után kegyelmi tanáccsá alakult,
két embernek megkegyelmeztek, de
Alapi László és Geczkó István esetében azonnal végre is hajtották az
ítéletet. Cél volt, hogy példát statuáljanak. Nógrád megyéből négy ember végeztek ki, közülük kettő pásztói volt.
Elmondta ezután, hogy a propaganda ezután gondoskodott arról,
hogy mindenki tudomást szerezzen
a történtekről és az ítéletről.
Matthaeidesz Konrád történész
előadását a háborús rémtettek felidézésével kezdte. Elmondta, hogy
csak a plébániák anyakönyveiből mintegy száz olyan esetre derült fény az utóbbi időben, amikor a
megszálló szovjet katonák civil személyeket gyilkoltak meg. Felidézett
néhány esetet, például amikor a tizenéves fiút és a nagyapját azért lőtték agyon, mert nem adták oda a lovat, vagy azt, hogy Kőbányán kilenc
gyermeket végeztek ki. A háborús
időszakról kifejtette, hogy a szovjet
megszállásnak mintegy százezer civil áldozata volt Magyarországon.
A pásztói eseményekről elmondta,
hogy Alapi László, Geczkó István
és társaik a december 8-i salgótarjáni sortűzről hallva döntöttek úgy,
hogy a Kövicses-patak vasúti hídját
felrobbantják: ne tudják a Szovjet-
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unióba deportálni a magyar fiatalokat. Azért, hogy emberéletben ne essen kár, a robbantásról értesítették a
vasutasokat is. Egy közeli bányából
szerzett paxittal a hidat megrongálták ugyan, de azt néhány nap alatt
ki tudták javítani. A robbantás hírére Pásztón letartóztatási hullám söpört végig.

Ezután a jelenlévők megtekintették a történelmi tények mellett megható visszaemlékezéseket is tartalmazó dokumentumfilmet, amiben több ismert személy is megszólal, közöttük Kelemen Károly, akit
1956-ban a két kivégzettel együtt
ítéltek 15 évi börtönbüntetésre, s
végül az 1962-es amnesztiával szabadult. A film emlékeztet más áldozatokra is, Schleicher Máriára,
Sallai Évára, az áldozatok családjának megnyomorítására, üldözésére,
a korszak terrorjára. A börtönéletre,
a kivégzések végrehajtására külön
felvételek emlékeztetnek.
A film után a POFOSZ tagjai virággal köszöntötték az áldozatok jelenlévő hozzátartozóit, majd a polgármester úr adta át nekik a filmről
készült DVD-t. Sisák Imre végül arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
szeretné elérni: a két áldozat kivégzésének napján, május 6-án a közszolgálati televízió is tűzze műsorára a pásztói visszaemlékezésekről
készült dokumentumfilmet.
Matthaeidesz Konrád előadásában
elmondta: a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjára a pásztói valószínűleg az ország legszebb és legméltóbb megemlékezése volt. Most,
hogy a film is elkészült, a fiatalok is
képet kaphatnak a kommunista korszak legsötétebb eseményeiről.
F. Z.
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Átadták a felújított Gondozó Központot
Pásztó Városi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program
keretén belül, az ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0014 azonosító számú, „Pásztó, Semmelweis út 2.
szám alatti Gondozóközpont korszerűsítési munkái” című projekt támogatási szerződését
2013. július 17-ént kötötte meg. Az elnyert támogatás összege 58.942.333,- Ft.
A kivitelezésre 2013. augusztus 12-én kötött szerződést Pásztó Városi Önkormányzat a MECUM-DI Kft-vel.
A fejlesztés eredményeképpen átépítették a tetőfedést, az épület 10 cm-es homlokzati hőszigetelést
kapott. Megvalósult a külső, belső, nyílászárók cseréje, akadálymentes WC-k kialakítása, két megállós
lift építése, belső burkolatok részbeni cseréje, a parkoló és a bejárat akadálymentes összeköttetése,
gázkazán cseréje, valamint bútorok beszerzése.
A használatbavételi engedélyt 2014. február 7-én adata ki az építéshatóság, így március közepén a
megújult épületbe költözhet a három felnőtt háziorvosi rendelő, a fogorvosi rendelő és a központi háziorvosi ügyelet is.

Posztumusz díj, útfelújítás, első világháborús emlékmű
Városi díj posztumusz átadásával
kezdődött február 27-én a pásztói
képviselő-testületi ülés: a Keglevich
Margit Díjat dr. Lengyel István belgyógyász főorvos hozzátartozói vehették át, miután elhangzott a főorvos úr szakmai életútját és emberségét méltató beszéd. Az ez év január 8-án elhunyt, kiváló szakembert
1953. augusztus 24-én avatták orvosdoktorrá a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, a mai Semmelweis Orvostudományi Egyetem jogelődjén. Egy év múlva Pásztóra került, 1954-től ’63-ig dolgozott a városban, majd három évig Hatvanban tevékenykedett. Ezután visszatért Pásztóra, 1966-tól nyugdíjazásáig, 1991-ig a Margit Kórház belgyógyász főorvosa volt. Ezután is gyakorló orvos maradt, 2006-ig dolgozott. Színvonalas, példaértékű munkáját, elhivatottságát több díjjal is
elismerték, Érdemes Orvos volt, átvehette Nógrád megye Perliczi János Díját, a Pásztóért Emlékplakettet is, illetve 2013-ban a Semmelweis Egyetem állított ki számára

Gyémántoklevelet, hatvan éven át
kifejtett, magas színvonalú szakmai
tevékenységéért.
Ezután Szántó Marianna, a Pásztói Általános Iskola új igazgatója
- aki február 1-től tölti be ezt a beosztást - mutatkozott be a képviselő-testületi ülésen, ismertetve eddigi szakmai pályafutását. Ennek során
hangsúlyozta: az iskola ugyan állami fenntartásba került, de az önkormányzattal fontos a jó kapcsolatok
fenntartása.
Sisák Imre polgármester sok sikert és jó egészséget kívánt a szakmai feladatok ellátásához.
Ezután a polgármester úr a legutóbbi ülés óta történt fontosabb
eseményekről adott tájékoztatást:
elmondta, hogy átadták az új Gondozó Központot, de több olyan kisebb, kiegészítő munkát is el kell
még végezni, amelyeket a pályázati kiírás nem tartalmazott. Hozzátette: a Műszaki Biztonsági Felügyelet, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv és a Nógrád Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság szakvéleménye után a jogerős használatba vételi engedély kiadásával egy
új kiváló intézménnyel gazdagodik
a város. A polgármester úr a fontosabb események között említette az
1956-os, kivégzett hősök emlékére
készült dokumentumfilm bemutatását is. (A tudósítást lapunk 1-3. oldalán találják.)
A fontosabb napirendi pontok közül említést érdemel a város ez évi
közbeszerzési tervének jóváhagyása: elhangzott, hogy a járda és az útfelújítások együttes költsége 50 millió forint felett lesz. A közbeszerzési szabályzat módosítása a testület
egyhangúlag támogatta.
A hulladékgazdálkodásról Volek
György alpolgármester kifejtette: a
lerakó rehabilitációja után, a kötelező öt év leteltével a felépítmény nem
kerülhet az önkormányzat tulajdonába, mivel az önrésze 1 ezrelék volt.
Ha az önkormányzat más megoldást
vállal, akkor azért mintegy 40 millió forintos önrészt kellett volna vállalni és kifizetni. A telek viszont – az

alépítmény – az önkormányzaté marad, így okos gazdálkodás mellett
még bevételekre is szert tehet.
A Cserhát lakónegyedi Hétpettyes
Tagóvoda felújításával kapcsolatban
elhangzott, hogy az önkormányzat
25 millió forintot kapott az igényelt
30 helyett, így 6,25 millió forint önerőt kell vállalnia. Ez az összeg már
a vizesblokk épületgépészeti munkáit is tartalmazza.
A képviselők döntöttek arról is,
hogy a hasznosi első világháborús
emlékművet akkor is felújítják, ha
az erre a célra beadott pályázat –
amely ötmillió forint költséget tartalmaz – eredménytelen lesz. Sisák
Imre hozzátette, országzászló elhelyezésére is sor kerül Hasznoson.
Szó esett a szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztásáról – a kilenc szavazókörben 52 név
szerepel. A civil szervezetek és a
sportegyesületek támogatására kiírt
támogatásokról (lásd lapunk 4. oldalán) 2015. január 31-ig maradéktalanul el kell majd számolniuk a kedvezményezetteknek.
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Csohány Kálmán Emléknap

Január utolsó napján – a Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért
Alapítvány, Pásztó Város Önkormányzata, a Pásztói Múzeum és a
Mikszáth Kálmán Líceum gazdag programra invitálta az érdeklődőket és emlékezőket, akik a grafikusművész születésnapján, Csohány
Kálmán művészete előtt tiszteleghettek ill. emberi nagyságára emlékezhettek.
A Mikszáth Kálmán Líceumban, az „Énekek éneke” című kerámiafal mellett került elhelyezésre Király Lajos művésztanár bronz
domborműve, ami Csohány Kálmánt ábrázolja. Az alkotás Pásztó Városi Önkormányzat és az alapítvány támogatásával készülhe-

tett el, Bobály Attila műhelyében. A dombormű avatására az iskola diákjai közreműködésével került sor, akik nemcsak részt vettek
a programon, hanem versekkel és énekkel emlékeztek a művészre.
A domborművet Sisák Imre polgármester úr avatta, aki hangsúlyozta Csohány Kálmán szülőföld és ember szeretetét, Pásztóhoz
való kötődését és ragaszkodását, az utókornak hagyott alkotásait,
a Képzőművészeti Gyűjteményt és a sajnos egyre fogyatkozó barátokat.
„Hatalmas, meleg kenyér – ez volt mindannyiunknak. Egyetlen
szóval nem szabad, nem lehet többet mondani erről, mert minden
kevesebb annál, amit adott nekünk, ahogy osztotta szét magát mindannyiunk között, akik szerettük és még azok között is, akik nem is
ismerték olyan közelről, mint a barátai” – idézte Supka Magdolna
művészettörténészt. Ez a beszéd hangzott el Csohány Kálmán végső
búcsúztatásán Pásztón, 1980. április 23-án.
Az emlékezés délután a Szentlélek temetőben, Csohány Kálmán
sírjánál folytatódott egy megható vers folyammal, ami a barát, Gaál
István gondolataival záródott a palóc ciprusokról, a Csohány melletti famulusságról és a pásztói fejedelemségről…
A pásztóiak Csohány hűségét bizonyító galériában zárult a tisztelgő program zenés, verses emlékező műsorral, melyben a Mikszáth
Kálmán Líceum tanulói villantották fel a művész életének jelentős
pillanatait, irodalmi alkotásait, tépelődéseit, a kortársak leveleit és
verseit, sok szép, megható gondolatát. Köszönet minden résztvevőnek és szereplőnek!
Herczegné Varga Ilona,
a Mikszáth Kálmán Líceum igazgatója

Pályázati felhívás civil szervezetek 2014. évi támogatására

Pásztó Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek 2014. évi támogatására.
1. A támogatásra pályázatot adhatnak be azok
a sport célú és nem sport célú non-profit szervezetek, illetőleg egyesületek, amelyek
• székhelye Pásztón van,
• működését 2012. április 30. előtt kezdte meg
• érvényes bírósági bejegyzéssel, vagy alapszabállyal, vagy működési szabályzattal, nyilvántartott tagsággal és létrejöttétől folyamatos
tevékenységgel rendelkeznek,
• tagságuk önkéntes tevékenységét kizárólag közérdekű társadalmi célok megvalósítására szervezik, elsősorban a nemzeti értékek megőrzése, az egészség, az épített és a természeti környezet védelme, a gyermekek és a fiatalok részvételének biztosítása a civil társadalom
életében, a hátrányos helyzetű csoportok problémáinak megoldása érdekében.

• 2014. január 31-ig teljes körűen elszámoltak a 2013. évi civil támogatással
2. Költségvetési támogatás igényelhető az
alapszabály szerinti tevékenység költségeinek azon hányadához, amelyet a szervezet saját forrásaiból nem tud fedezni, így különösen:
• irodák, egyesületi helyiségek fenntartási,
működtetési költségeihez,
• közösségi programok és rendezvények
szervezéséhez.
3. Az igényléseket csak pályázati adatlapon
lehet benyújtani a Pásztói Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályának címezve (3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.) 1 példányban. Az adatlap kitöltése nélkül, hiányosan, vagy határidő után, valamint a pályázati
kiírásnak nem megfelelően benyújtott pályázatokat a pályáztató érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja.

A pályázati adatlap átvehető a Pásztói Polgármesteri Hivatal I. emelet 28/A irodában, az Igazgatási és Szociális Osztályon (3060 Pásztó, Kölcsey F út 35.), illetve letölthető a www.paszto.hu
honlapról.
4. A pályázó szervezet az elnyert összeget csak
a támogatott tevékenységre fordíthatja, más szervezetnek tovább nem adhatja.
5. A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról
2015. január 31-ig szöveges értékeléssel és hiteles
számlamásolatokkal köteles elszámolni.
6. A pályázat benyújtási határideje:
2014. március 31.
7. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
8. A pályázatok elbírálását Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30ig végzi el, és az eredményes pályázókkal az Önkormányzat céltámogatási szerződést köt.
Pásztó, 2014. február 13.
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Élményekre nyitva – Kultúrházak éjjel-nappal Pásztón
Hetedik évadához érkezett a Magyar Népművelők Egyesülete által kezdeményezett
országos akció, melyhez idén Nógrád megyéből 14 település több mint 40 esemén�nyel csatlakozott. A program elsődleges célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a művelődési házakra, melyek évi 80 millió érdeklődővel az ország leglátogatottabb kulturális terei.

Mátrakeresztesi farsang:
a Hagyományőrző Kör előadása

A három nap alatt – éjjel, vagy nappal, de
akár mindkét napszakban is – az intézmények arra törekedtek, hogy láthatóvá tegyék
az ott folyó sokszínű és társadalmilag fontos
értékközvetítő, alkotó munkát.
A pásztói művelődési központ kezdetektől
részese az akciónak és az együttműködő intézményekkel, civil szervezetekkel, közösségekkel együtt ez évben is tartalmas programkínálattal élt: bemutatva hány és hány klub,
művészeti csoport, fiatal és felnőtt lel otthonra falaink között, hasznos formát találva az
önkifejezésre.
Jelmondatunk továbbra is: alkotás és vidámság.
Vidámság, mert a farsangi időszakban kerül megrendezésre, így télbúcsúztatás, maskarázás, tánc és mulatság egyaránt része volt
kínálatunknak.
Az alkotói gondolat képi megjelenítését a
pénteki és szombati napon a könyvtári Galériában megvalósuló program tükrözte. A
„Kék helyzet” című művészeti kiállítás anyagát a Csohány Kálmán által adományozott
Pásztói Képzőművészeti Gyűjteményből válogattuk. A modern képzőművészet kihívást
jelent a közönségnek, a gyerekekre különösen igaz ez, így a művház tűzzománc-önismereti szakkörösei január közepe óta ismerkednek a modern művészet kifejező eszközeivel. A Kultúrházak Éjjel Nappal program
keretében ez az alternatív foglalkozás nyitottá vált a meghívott fiatalok részére. Péntek délelőtt a fiatalok sokféle úton közelítettek az alkotásokhoz: képi és verbális as�szociációk, improvizatív drámajáték segítettek egy komplexebb világlátás és művészeti
érzékenység kialakításában. A művészet eszköztára könnyen vezet önismereti és csapat-

építő játékokhoz: a jó és a rossz küzdelme,
közösségi ház építése, képzőművészeti alkotómunka: festés, kiállításrendezés és szeretet.
Szombaton délelőtt a szakkör tagjai összegezték a tapasztalatokat: újra és újra eljátszották a jó és a rossz küzdelmét. Pénteken és
szombaton is folyamatosan működött a képzőművészeti műhely, s a foglalkozás miliőjében készült alkotásokból kiállítást is rendeztünk.
Pénteken a Magyar Szentek Katolikus Óvoda farangi mesedélutánja töltötte meg élettel
a művelődési házat, ahol a kicsik kedves és
mókás produkcióit mosollyal, tapssal és farsangi finomságokkal honorálták a szülők,
nagyszülők.
Még ezen az estén a Muzsla Néptáncegyüttes
tagjai táncházba invitálták a közönséget. Az
estén a talpalávalót a tehetséges fiatal népzenészekből álló Pásztó Folk Band szolgáltatta.
Ezt követően a művelődési központ igen aktív közössége, a Nők Civilben Egyesület tartott éjszakába nyúló vidám, jelmezes farsangi összejövetelt.

Egyházmegyei farsang: fiatalok hitvallása
Fotó: Teleki László Városi Könyvtár
és Művelődési Központ

Szombaton Temessük együtt a telet! címmel farsangoló, télbúcsúztató családi délelőttre vártuk az érdeklődő gyermekeket és
szüleiket. Volt itt álarc, maszk és, szemüveg
készítés számtalan variációja, gipszfigurák
festése, csillámtetoválás, terményképek és
tavaszváró virágdíszek készítése. A gyerekek
lelkesek, ügyesek és kreatívak voltak - a szülők pedig hálásak. A jutalmat minden gyermeknek az a sok saját készítésű ”alkotás” jelentette, amit hazavihettek. Az anyukák számára farsangi sütemény-sütő versenyt hirdettünk, melyet a játszóházban résztvevő gyermekek „zsűriztek” és fogyasztottak el.
Délután „HANGoskodó címmel az intézményben tevékenykedő fiatalok kínáltak kortársaiknak változatos programot: szépségápolással kapcsolatos bemutatót, közös mozizás és táncos összejövetelt. Sajnáljuk, hogy
ezek a programok kevés fiatalt vonzottak.

Az est folyamán ismét megtelt a művelődési központ nagyterme az Egyházközségi Farsangra, ahol a több mint kétszáz fős közönség
hajnalig ropta, az alábbi jelmondat jegyében:
„Böjt előtt vagyunk és mulatunk.”
Vasárnap Mátrakeresztesen bebizonyosodott, hogy a helyi Hagyományőrző Kör nem
csak őstehetségekből áll, de a hagyományos
népi dramatikus-alakoskodó játékokat is tudja éltetni. A keresztesi gyermekek jelmezes
felvonulása és verses-énekes műsora már vi-

Pillanatkép a „Kék helyzet” című
képzőművészeti kiállításról

dám hangulatot keltett a teremben, de hamarosan kiderült, hogy a hangulatot még lehet
fokozni. A nyolc asszony olyan vidám, hagyományos farsangi műsort adott elő, amely
bármely színpadon megállta volna a helyét.
Bátran mondhatjuk, a közönség a hasát fogta
a nevetéstől, és a szemek ezúttal a jókedv miatt nem maradtak szárazon. A nótákat Dudás
András harmonikaművész kísérte. A műsort
farsangi fánk, sütemény kínálása követte, a
hagyományőrző kör tagjainak felajánlásából.
Reméljük sikerült látogatónak örömteli és vidám pillanatokat szerezni, ráirányítva egyúttal a figyelmet a kultúra iránti felelősségre is. A fenntartók, a támogatók, a működtetők és a szolgáltatásokat igénybevevők
közös felelősségére, annak érdekében, hogy
a közművelődési intézmények továbbra is részesei legyenek a közösségépítésnek.
Prezenszki Piroska és Bottyán Katalin,
művelődésszervezők
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Projektzárás a pásztói városi könyvtárban
2014. február 28-án zárult a TÁMOP Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott „‚’ÉRTED! Hogy megértsed!’’ - Fejleszd magad a
pásztói tudástárban!” című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020
jelű projekt.
A pályázat 2012. augusztus 16-án indult, 38.090.708 Ft támogatásban részesült. A projekt menedzsere Sándor Gáborné
a könyvtár vezetője volt.
Napjainkban a könyvtárak a változás korát élik. Új módszerekkel és programokkal segítik elő az olvasáskultúra fejlesztését, az életminőség javítását a hátrányos helyzetű térségben,
javítva ezzel a foglalkoztatottságot, mellyel versenyképesebbé tehetik az észak magyarországi régiót.
Három jelentős fejlesztés valósult meg ebben a pályázatban:
1. Pásztón és térségében tanuló gyermekek szövegértésfejlesztése
2. Olyan adatbázist hozott létre, amely megmutatja Pásztó értékeit, mindezt feltárja az internet világán keresztül,
így még jobban megnöveli a település lehetőségeit. Az
adatbázis elérhető a www.vkmkpaszto.hu weboldalon.
3. Mobil eszközökön keresztül elérhetővé teszik a könyvtár
szolgáltatásait, bővebben elektronikus kölcsönzéssel kulturális tartalmakhoz tudnak a használók hozzáférni. Folyóirat-katalógust és olvasói adatbázist fejlesztettek.

A pályázat eszközvásárlást is biztosított, ezzel a szövegértés
képzéseihez kapcsolódó könyvek vásárlását, másrészt számítógépes eszköz megvételét tette lehetővé.
1. A szövegértés-fejlesztésben a pályázat egyik kiemelt célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály volt, akik számára
könyvtár új tanulási lehetőségeket tett lehetővé. A térség hátrányos helyzetét figyelembe véve, nagyon fontosak voltak a
gyermekek körében ezek a foglalkozások. A képzések után az
alapvető igényfelkeltésen túl a könyvtár szolgáltatásait hasz-

A képzéseket három ütemben, három oktatási félévben valósították meg. Minden félévre kidolgozták a foglalkozások témáját, gyakoriságát. A képzéseket, részben külső partner, részben saját kivitelezésben valósították meg.
Az óvodás korúak rendszeres könyvtárlátogatása már az írásolvasás megtanulása előtt megalapozhatja a könyvek – mesék
– történetek felé forduló érdeklődést.

nálva, ennek sokszínűségével megismerkedve a használók
más szemszögből kezdik majd szemlélni a könyvtárat.
Az utóbbi időben világossá vált, hogy az alapképzésben az
olvasás technikáját elsajátító tanulókról a szakközépiskolában vagy a szakiskolában elég hamar kiderül, hogy komoly
gondokkal küzdenek már az egyszerűbb szövegek megértésekor is. A tanulás leküzdhetetlen akadályát képezik a szövegértésben mutatkozó hiányosságok, amelyek felszámolása nélkül egyetlen tantárgy anyagának megtanulásában sem
lehet eredményt elérni. Mindebből adódik, hogy a szövegértés-fejlesztés foglalkozások nagyon fontosak a gyermekek
életében, hiszen az oktatási intézményekben egyre kevesebb
idő jut a kiscsoportos, vagy egyéni felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, így feltétlenül szükségesnek látszott, hogy az iskola a korábbinál nagyobb segítséget nyújtson tanulóinak a
szövegértés fejlesztésében.
Ezért a szövegértés, mint készség kulcsfontosságú a tanulók
iskolai tanulmányainak eredményes elvégzéséhez, valamint
– és ez talán az előzőnél is lényegesebb – a mindennapi életben való sikeres eligazodáshoz. Nyilvánvalóvá vált, hogy a
tanulási kudarcok egyik oka az, hogy a tanulók nem tudnak
mit kezdeni a tanulásuk során eléjük kerülő szövegekkel.
A pályázati forrásból sikerült megteremteni azokat a lehetőségeket – mind infrastrukturálisan, mind anyagi szempontból – melyek biztosítják a megfelelő környezetet a foglalkozásokra.
A foglalkozásokat szakkör formájában a város oktatási intézményeivel (óvoda, általános iskola, gimnázium, EGYMI
(Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet) együttműködve valósította meg. Az együttműködő partnerek között a
munkamegosztás a szövegértést fejlesztő képzések tematikájának részletes kidolgozásában valósult meg. A projekt célcsoportját az iskolákkal, óvodával együtt határozták meg.
Felmérték azokat a lehetőségeket, amelyek ezekre a képzésekre alkalmasak.

Az általános iskola alsó tagozatán az értő olvasás megalapozása és elmélyítése, a rendszeres tananyagon kívüli olvasás igényének felkeltése a cél, kiegészítve az elektronikus tartalmakkal.
Felső tagozatban a már meglévő jártasság folyamatban tartása, ráépítés az eddig megismert műfajokra.
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A középiskolásoknál a szövegértési és szövegalkotási kompetenciák fejlesztése nagyon lényeges, hiszen a hatékony,
eredményes tanulás egyik legfontosabb feltétele az értő, mély
olvasás és a szöveg összefüggéseinek meglátása, megértése.
A városban működő bentlakásos Nógrád Megyei Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon
(EGYMI) hátrányos helyzetű diákjait a szövegértést-fejlesztő
képzések még nagyobb fejlődést eredményeztek.
A támogatásban a szövegértés fejlesztés képzéseknél pedagógus szakemberek, óvónők, gyógypedagógusok, könyvtárosok segítették a projekt megvalósítását.
A pályázatban 117 csoport, 936 diák, összesen több mint 914
óra foglalkozáson vesz részt a pályázati időtartam alatt, mely
jóval felülmúlja az oktatási intézményekben önállóan megvalósítható keretet ezen irányú foglalkozásokra.
2. A fejlesztés másik fontos területe, hogy a lokális, vagy helyi dokumentumok bekerüljenek a Corvina integrált számítógépes rendszerükbe az elektronikus katalógusukba. A könyvtárban a használók egyre nagyobb igényt támasztanak ezen dokumentumok iránt. Az igény alapvető forrása az emberek szoros kötődése egy szűkebb környezethez.

2014. március

A használó az elektronikus katalógusukba keresésnél Pásztó
és kistérsége anyagából 25.000 cikket talál meg (Pásztói Hírlap és egyéb időszaki kiadvány anyaga). A katalógusba bekerülnek még a helyismereti gyűjteményben található képeslapok, térképek, plakátok, aprónyomtatványok.
3. A mobil eszközökön elérhető fejlesztés lényege az, hogy
elektronikusan elérhetővé teszik a könyvtár szolgáltatásait,
elektronikus kölcsönzést alakítunk ki, ezáltal nagyobb lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kulturális tartalmakhoz jobban
hozzáférjenek használóik.
A projekt zárását követően a könyvtár vállalja, hogy a projektben vállalt szolgáltatásokat 5 évig fenntartja és üzemelteti.
A fejlesztések révén a jövőben a könyvtár még hatékonyabban tudja biztosítani használói számára, a mindenkori legkorszerűbb eszközök igénybevételével az információt, a felhalmozott tudást, valamint műveltséget. Valamint a szűkebb és tágabb környezet társadalmi, gazdasági, kulturális elvárásai szerint közvetíti az értékeit, mind a városban, mind a könyvtári
rendszerben, segítve ezzel a leszakadó, elmaradó térségek csoportjainak felzárkózását.

Mikszáthos diák az országos döntőben
Csaknem három évtizede a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola magyar szakos tanárai helyesírási versenyre hívták megyéjük legjobb helyesíróit. A 90-es évektől országossá és határainkon túlivá szélesült az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny.
A Nógrád megyei döntőnek idén is a Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola adott
otthont. A megmérettetésen tíz középiskola 23 diákja vett részt. A tanulók gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai kategóriában mérték össze tudásukat. A verseny során tollbamondást írtak, majd egy feladatlapot töltöttek ki. Munkájukat három tagú zsűri értékelte. Gimnáziumi kategóriában a Mikszáth Kálmán Líceum tanulója, Assani Alexandra Mune 11. a osztályos tanuló első helyezést ért el (felkészítő tanára: Volek-Nagy Krisztina), mellyel elnyerte a jogot, hogy ő képviselhesse megyénket az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny országos döntőjén.
E versennyel a szervezők igyekeznek felhívni rá a figyelmet, hogy tisztelnünk kell anyanyelvünket; ahogyan Jókai is írja: „Egy kincs van minden nemzetnek adva. Míg azt megőrzi híven,
addig él. E kincs neve: az édes anyanyelv.”
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1847. január 16-a nem csupán
az irodalomtörténet számára fontos dátum. A Mikszáth Kálmán Líceum és elődei már egy emberöltő óta ünneplik ezt a napot – változatosabbnál változatosabb programokkal tisztelegve névadójuk előtt.
2014. január 16. sem telt másként,
mikor is az iskola líceumként először készülődhetett a nagy napra –
immár 45. alkalommal.
A napra, amely szigorúan véve már
15-én elkezdődött. Szerda délután
ugyanis hét fegyelmezett röplabdacsapat esett egymásnak a tornateremben; a végén a 13. F (soraikban néhány „profival”) örülhetett leginkább,
bár a 9. F, a 11. F, a 12. F és a 13. B
tanulóiból mixelődött csapat (lényegében az iskola leány röplabdacsapata) se szomorkodott túlságosan, és a
harmadik helyért alaposan megizzadó
Tanárok se voltak nagyon bánatosak.
Aztán este 8-kor Éjsötét árnyék
hullt a kollégiumra: a filmklub ideiglenesen áttette székhelyét a társalgóba, ahol a törzstagság mellett szép
számmal nézték meg Tim Burton
2012-es produktumát olyanok is, akiket korábban nem sikerült becsábítani semmilyen mozira.
Villanyoltás, és már csörgött is a
vekker… Jó, jó Johnny Depp, de a
Mikszáth-nap sava-borsa mégiscsak
a prózamondó verseny meg a szekcióülés. A nap pátoszát a reggeli koszorúzás adta meg: a főhajtás mindenkor megilleti a „legnagyobb palócot” – nemcsak írásaiért, hanem az
azokban közvetített üzenetekért, illetve a szemléletmódért is.
Talán ezért is élvezhetett a prózamondó versenyen dominanciát a névadó Mikszáth. A zsűri elnöke, Zsibói
Gergely, a Váci Mihály Gimnázi-

Mikszáth-nap 2014
um tanára, író, költő nyitóbeszédében (mely a Mikszáth Erdélyben címet viselte) maga is A szelistyei as�szonyokat méltatta, majd elkezdődött
a tucatnyi diák versengése. A magas
színvonalú versenyen a 11. F osztályos Váradi Valentina – karate érmei
mellé – begyűjtött egy aranyat, az
ezüst meglepetésre egy újoncé, a tanévet 9. KNY/f-ben kezdő Péter Rebekáé lett, míg a „régi motoros” Tóth
Tamás Bendegúz (13. F) végzett a

zül a 11. F kvartettje került ki győztesen. Kevéssé lemaradva szerezték
meg a második helyet a 13. F kiválasztottai, míg a bronz „csillogásában” a 12. F osztály négy tanulója a
gyönyörködhetett.
A történelemtanárok előzetesen csa
ládtörténeti pályázatot hirdettek meg:
a tizenegy pályamű mindösszesen két
harmadik helyezést ért. A pályázók a
Mikszáth napon osztották meg munkáikat a szűkebb nyilvánossággal.

harmadik helyen. A további helyezettek: Babcsány András (13. F), Molnár Márk (9. NY/a), illetve Várhegyi
Márk (11. A). A diákzsűri Tóth Tamás
Bendegúzt ítélte a legjobbnak, a Szép
Magyar Beszédért díjat Bíró Nikoletta (13. A) kapta, további különdíjakat Fónad Fanni (9. B) és Hartman
Blanka (12. F) vehetett át. Valamen�nyi résztvevő boldog tulajdonosa lett
Zsibói Gergely Csönd-szilánkok c.
verseskötetének.
2013-at az Országgyűlés Gárdonyiévnek nyilvánította, így kézenfekvő volt, hogy az „egri remete” életműve szolgáljon az idei irodalmi csapatverseny témájaként. Stílszerűen tizenhárom jól felkészült csapat nevezett a megmérettetésre, amelyek kö-

Közülük a legjobb előadónak a 13.
F osztályos Gecse Kinga bizonyult, a
„Mesélte a nagymamám, mit csinált a
dédapám c. írásával.
Az angol nyelvi szekció ország
ismereti versennyel adózott a nap
emlékezetének: az előzetes plakátés poszterkészítés után nyilvánvalóan az Egyesült Királyság volt a kályha: az ott élők életével, szokásaival
kapcsolatban mérkőztek meg a felek,
melynek végén déltájt a 11. A csapata
örülhetett a leginkább. Hasonlóképp
történt a német nyelvi szekció eredményhirdetésekor is: ezen a megmérettetésen szintén a nevezett osztály
háromtagú legénysége került az élre.
Ők a német ajkú országok ismeretéből, híres embereiből, a Grimm test-

A Magyar Kultúra Napján

A Magyar Kultúra Napját 25. alkalommal ünnepeltük meg annak alkalmából, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. A
megemlékezés alkalmával figyelmet szenteltünk hagyományainknak, gyökereinknek, erősítettük nemzeti tudatunkat. Mindezt kissé megújult formában tette meg idén a Mikszáth Kálmán Líceum 11.a osztálya.
Herczegné Varga Ilona igazgató as�szony és Volek-Nagy Krisztina magyartanár segédletével iskolánk csatlakozott az Együtt Szaval a Nemzet

című programhoz. A program a Nagy
Versmondás folytatásának tekinthető, melyet 2008-ban indítottak útjára.
Kissé átalakulva ugyan, de folytatja
vállalt feladatát. Az egész nemzet –
határon innen és túl – egy időben, 10
órakor elszavalta a Himnuszt Jordán
Tamás színművész vezényletével – a
Google technikai közreműködésének köszönhetően; ehhez csatlakoztunk mi is iskolánk rendszergazdájának, Nágel Istvánnak a segítségével.
Idei próbánk sikeres volt, így jövőre az egész iskolával szavaljuk el a
Himnuszt a Magyar Kultúra Napján.
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vérek meséiből készültek fel (az előzetes feladatuk pedig egy németországi város bemutatása volt) – „über
alles”.
A földrajz-biológia-kémia szekció
mindhárom tárgyban alkotott: először dr. Hír János „Görögország hegyei” c. előadását hallgathatták meg
az érdeklődők, aztán egy vetélkedő következett nyolc vegyes csapat
részvételével: közülük a Marjai Fruzsinát (12. F), Mikó Norbertet (12.
A), illetve Molnár Dávidot (12. B)
soraiban tudó grupp győzedelmeskedett; végül, de nem utolsósorban különféle kémia experimentumoknak
lehettek szemtanúi a megjelentek. A
kémiából idén meghirdetett feladatmegoldó versenyre 24-en jelentkeztek, a legtöbb pontot Mikó Norbert
(12. A) gyűjtötte. Az előzetesen megtartott genetikai vetélkedő győztese,
és ezzel a „Mikszáth legjobb genetikusa” büszke cím birtokosa: a 13. F
osztályos Kurunczi Lilla.
Hasonlóképpen háromféle programmal indult a napnak a matema
tika-fizika-informatika szekció: először Gyetván Gyula tanár úr Perspektivikus ábrázolás a művészetben és a
matematikában c. interaktív előadása dolgoztatta meg a fiatalokat (hiszen szerkeszteniük is kellett), másodszor Várkonyi Bernadett tanárnő
mutatott be sikeres folyékonynitrogén-kísérleteket, harmadszor pedig
Medvéné Bató Éva tanárnő és Kanyó
Péter tanár úrral oldottak meg „lehetetlen feladatok”-at a diákok. Az élen
a Persik Lilláék, a Simson Riders, illetve az „A” Csapat nicknevű társaságok végeztek.
Ép testtel kezdtük szerda délután a
Mikszáth-napot, és ép lélekkel fejeztük be csütörtökön: legyen így ez jövőre is!
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Eredmények és tervek a Margit Kórházban
Nagyszámú érdeklődő előtt számolt be az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztésekről és
a 2014-2020. közti időszakra vonatkozó elképzelésekről dr. Boczek Tibor főigazgató és dr.
Muhari Géza orvosigazgató. Sok elnyert, Európai Uniós pályázat szolgálja a kórházat, melyek a jövőben megvalósuló, a betegek érdekeit figyelembe vevő folyamatokról és energetikai racionalizálási programról szólnak.
Dr. Boczek Tibor főigazgató részletes beszámolójából kiderült, hogy a 2013-as évben zárult le
egy nagy konzorciumi pályázat, mely 2011-ben
indult el.
– Végeredményeként egy új épülettel gazdagodott kórházunk – mondta. – A pályázás során, a
Borsod-Abaúj-Zemplén-megyei oktató kórház
volt a vezető, 11 kórház vehetett részt ebben a lehetőségben. Becsó Zsolt közbenjárására, aki akkor a regionális fejlesztési tanács elnöke volt,
megduplázódott a keretösszeg, így 4,5 milliárd
forint állt Észak-Magyarország régió kórházainak
rendelkezésére.
A Margit Kórház Pásztó, 260 millió forintot kapott, ebből csaknem 170 milliót az új épület építésére, 70 millió forintot pedig orvosi műszerek
beszerzésére, illetve előkészítési költségekre fordítottunk.
2013. március 13-án kezdődött a munka, október 25-én már ünneplő vendégek előtt vágtuk át a
nemzeti színű szalagot, az új épület bejáratánál dr.
Cserháti Péter, akkori egészségügyi helyettes államtitkárral” – folytatta dr. Boczek Tibor.
Hozzátette: az épület használatba vételi engedélyének kiadását követően, november 18-tól folynak a rendelések, kezelések az új épületszárnyban, nagyobb fennakadások nélkül, a kisebb hibák
korrigálásával. Ezáltal Pásztón, az összes egészségügyi szakrendelés – beleértve a tüdőgondozói, pulmonológiai szakellátást – egy telephelyen,
a Semmelweis út15-17. szám alatt található meg.
A főigazgató bemutatta az új épületet és megtudtuk, hogy a jövő tervei között szerepel egy rekreációs központ létesítése, az új épületben.
Dr. Boczek Tibor büszkén jelentette ki:
– A minőségirányító hatóság ellenőrei, az új
létesítményt megfelelőnek találták. Pénzügyiszámszaki és műszerezettség terén nem volt negatív észrevételük. Jól megépített létesítményt, jó
színvilágú betegkörnyezetet találtak Pásztón.
A főigazgató kifejtette, hogy sikerült elnyerni
egy olyan Európai Uniós pályázatot, amit a humán erőforrás támogatására írtak ki, és 58 fő vesz
részt benne. Tizenketten jelenleg, szakmája mellett, iskolarendszerű képzést kap, 45 fő vezetői-,
kommunikációs- és konfliktuskezelési tréningen
szerezhetett új tapasztalatokat. Egy másik Európai
Uniós pályázat 48 főnek biztosít módot a fejlődésre két éven át, havi 15 ezer forintos támogatással.
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A dohányzásról leszoktató program, a jövőben,
a lakosság ingyenes, dohányzásról való leszoktatásához nyújt majd hozzáférést.
Konzorciumi pályázat, amelyben a három Nógrád-megyei kórház vesz részt. A pulmonológiaitüdőgondozói szakrendelőn belül valósulhat ez
majd meg.
A főigazgató elmondta, hogy az energetikai racionalizálási pályázat keretein belül a gazdasági
épület tetejére kerül majd, egy 120 négyzetméter
összterületű napkollektor, mely a kórház használati meleg víz igényének 95 százalékát fogja majd
biztosítani.
Ezenkívül légfüggöny létrehozását is tervezik a
tüdőgondozóban, épületgépészeti, orvostechnikai, biztonságtechnikai készülékek beszerzésén
kívül a Margit Kórházban.
– Részt vettünk egy országos informatikai pályázaton – folytatta beszámolóját Dr. Boczek Tibor. – Minden beszerzéshez kormányzati engedély szükséges. Pályázatunk eredményeként
nyolc számítógép kerül kiosztásra az igények
alapján. Szintén Európai Uniós pályázat nyújt
majd lehetőséget az egynapos sebészet, a krónikus belgyógyászati osztály és a rtg-osztály, a központi műtő és a hydroterápia fejlesztéséhez. A
központi épület korszerűsítése esetében a két főbejárat, automatán nyíló ajtóval lesz ellátva és a
mentőbejárat szigetelése fog megvalósulni.
Továbbá, sor kerül a jövőben, a teljes csőrendszer cseréjére és a fiziotherápia fejlesztésére, új
készülékek segítik majd a betegek gyógyulását.
A főigazgató beszédéből kiderült, hogy a kórházvezetés fontosnak tartja a dolgozói motivációt:
– 2013-ban, dr. Berze István, Zeke Csaba
Tiborné és Gócza Gábor részesültek igazgatói dicséretben. Kiosztottuk az „Év dolgozója”címeket is. A 2013.év Astellas-díjjazottja, Sőregi
Krisztina lett. A Magyar Kórházszövetség jóvoltából, dr. Karsay Ferenc főorvos úr nyerte el december hónapban a két személyes, két napos
wellness-üdülést.
A dolgozók vastapssal köszöntötték a belgyógyászat-és a szakrendelő közös csapatát: 19 csapat közül, három év után ismét országos első helyezést hoztak el egy szakmai versenyről.
Dr. Muhari Géza orvosigazgató örömmel konstatálta a tényt, hogy a Margit Kórház eljutott arra
a szintre, hogy tartósan pozitív pályára kerüljön
és hírnévre tegyen szert.
– Elképzeléseinket a GYEMSZI elfogadja, új
tervekkel is rendelkezünk már a 2014–2020. közötti időszakra. Idén újra megpályázzuk az „Év
kórháza”címet, ha megkapnánk, egyedülálló teljesítmény lenne!
Tervezzük, betegágy melletti multimédiás rendszer bevezetését is, mellyel a pásztói kórház referencia intézmény lehetne – mondta végül.
Géczi Boglárka

Tájékoztatják
a fogyasztókat I.
Tanácsadó irodánkat felkeresők számtalan kérdést tesznek fel panaszaik rendezése céljából. Többek között a jogaik megismerésére, a vásárlások, szolgáltatások igénybevétele során felmerülő
problémáik orvoslása ügyében.
A tanácsadó irodához (Pásztó, Kölcsey
Ferenc út 16.) fordulóknak a Fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV.) rendelkezései alapján ismertetjük jogaikat. Bízom
abban, hogy ezen tájékoztatón keresztül
hívjuk fel a cikk olvasójának figyelmét az
alábbiakra:
– Ha vásárolni indulunk, vagy valamilyen szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, gyakran tanácstalanok vagyunk.
– Nagyon fontos a megfelelő tájékozódás, mielőtt kifizetnénk a terméket, vagy
aláírnánk a szerződést.
Figyeljünk oda!
Alaposan gondoljuk meg, vajon tényleg szükségünk van-e arra, amit kiválasztottunk? Nem kerül-e többe az áru, mint
amennyit az valójában ér? Mindent tudunk-e a termék alapvető tulajdonságairól? Elolvastuk-e a szöveges szükséges
tudnivalókat? Tudjuk-e mi a teendő, ha
mégsem vagyunk elégedettek a termékkel?
A reklamáció alapszabályai
– A problémával a kereskedő, szolgáltató, (továbbiakban: vállalkozó) a vásárlás helyszínén érdemben kell, hogy foglalkozzon a kifogásról: jegyzőkönyvet kell
felvennie, ehhez ragaszkodjunk!
– A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, mit
kértünk, és mit ajánl fel a vállalkozó.
– Ha a kettő között különbség van, az a
vállalkozónak indokolnia kell.
– Javítás céljából jogunk van közvetlenül a szervizbe menni, de nem vagyunk
kötelesek erre.
– Ha a vállalkozó a szervizbe küld, nem
vagyunk kötelesek odamenni.
– Ha a üzletben azt tapasztaljuk, hogy
a problémával nem kívánnak foglalkozni, írjuk be a VÁSÁRLÓK KÖNYVÉBE,
vagy jelezzük a Fogyasztóvédelmi Irodában (fentebbi címen).
– Fordulhatunk a Békéltető Testülethez –
címe: Salgótarján, Alkotmány út 9/a –,
amelyhez irodánk minden segítséget megad!
(Folytatjuk)
Molnár István
OFH Pásztói szervezet elnöke
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MUZSIKÁL AZ ERDŐ
ALAPÍTVÁNY
Tisztelt Támogatóink!
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 lakóinak
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

Fenyő faanyag, épületfa eladó.
Érdeklődni lehet:

Telefon: 06-30-928-8008; E-mail: dhkm@dhkm.hu

Dobogón végzett Huszár Lóránt és Vas Vince
Sakk. Hagyományosan január
közepén rendezi meg az Andor
naktálya SE, a település művelődési házának nagytermében rapidsakk versenyét, melyen Kempelen
Farkasra a híres tudósra, a „sakkautomata megalkotójára” is emlékeznek.
A január 12-én tartott viadalra az
ország minden tájékáról érkeztek

Sevelya Virág a legjobb ifjúsági leány versenyző díját nyerte el

versenyzők. Az „A” csoport, nyílt
verseny volt, melynek küzdelmébe bárki benevezhetett. A „B” csoportban ezúttal az ifjúságiak versenghettek meg egymással.
A nyílt csoport küzdelmét végül egy teljes pont előnnyel az egri
Becskei Zoltán nyerte. A nógrádiak
közül a Pásztói SSE- NB II-es csapatát is erősítő Domány Mihály az
igen előkelő ötödik helyen, a pásztóiak edző-versenyzője Vajda Albert pedig a hetedik helyen zárt.
Ifjúságiaknál a 13 fős mezőnyben ott volt a Dubaiból a korosztályos sakk világbajnokságról éppen hazaérkezett tíz éves kisújszállási Csíki Endre is, aki ezúttal igen
szoros küzdelmet követően nyerte meg az emlékversenyt, az utóbbi időben egyre jobb eredményeket
felmutató pásztói Huszár Lóránt és
Vas Vince előtt.
Eredményhirdetéskor a legjobb ifjúsági leány versenyző díját
Sevelya Virág (Pásztói SSE) érdemelte ki.
Cz.Zentai

Lehengerelték az ellenfeleiket

A PSZSE-Miniördögök Tóth Tibor által irányított gyermek kosárlabda együttese nagyszerűen szerepelt január
11-én a Pest megyei mini bajnokság hernádi csoport találkozóján.
Eredmények:
PSZSE-Miniördögök - Hernád SE 97:11,
PSZSE-Miniördögök - Monori SE 92:25
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Indul az élet a Mátrakeresztes Ifjúsági Táborban!
2014 tavaszán újra megnyitja kapuit Mátrakeresztesen az Ifjúsági Tábor. Célunk, hogy az idelátogatók számára kedvező áron biztosítsunk színvonalas oktatást,
szórakozást és pihenést a természetben.
A Mátrakeresztesi Erdei Iskola fenntartója Pásztó Városi Önkormányzat, üzemeltetője Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. Feladatunk az Intézmény működtetése, szakmai
programjainak koordinálása.
Az erdei iskolai programok jellemző hónapjai: március, április, május, június, szeptember,
október. A nyári hónapokban táborok szervezése, bonyolítása zajlik. Az Erdei Iskola egyaránt
fogad óvodásokat és általános iskolai osztályokat. A programok jórészt terepen, a településen
és annak környékén zajlanak. Felszabadult, vidám együttlétet biztosít, valamint lehetőséget
ad a vizsgálódásokra, mérésekre, barangolásra, felfedezésekre. Céljaink között szerepel a
gyermekek környezethez való viszonyulásának megváltoztatása, magatartás-formálása. A
saját tevékenységre, az önálló felfedezésre, az

élményközpontúságra építünk. Hisszük, hogy
a gyermekek viselkedésmintái alapvetően hiteles példaadással alakíthatók.
Abban a reményben munkálkodunk, hogy a
résztvevők maradandó élményekben gazdagodnak, amelyek egyben útmutatást is adnak
a természet további felfedezéséhez, védelméhez és a megismerést szolgáló motívumrendszer kialakulásához. A szemléletváltás alapvető elemei közül elsőbbsége van a természettisztelő ember és a természet kapcsolatának, a
természet védelmének, valamint a természeti
értékek megőrzésének.
Elmondhatjuk, hogy az intézmény eszközállománya jelentősen bővült: mikroszkópok, nagyítók, bogárnézők, hagyományos távcsövek,

talaj- és vízvizsgálati eszközök, ismertető tablók, szakkönyvtár fogják segíteni és teszik élménydúsabbá a mátrakeresztesi Ifjúsági Táborba érkező csoportok munkáját. Az új eszközök beszerzése segíti az intézmény folyamatos és magas szintű működtetését és hozzájárul a programok zavartalan lebonyolításához, valamint lehetővé teszi újabb programok
szervezését.
Az ismeretszerzés és a panorámában való
gyönyörködés mellett, rendkívüli szabadidős tevékenységet és kiváló pihenőhelyet kínálunk: füves sportolásra alkalmas terület,
csocsó asztal, nyitott fedett közösségi tér és
tűzrakó hely szolgálja a látogatók kikapcsolódását.
Megújulva továbbra is várjuk a helyi és a
környező települések oktatási intézményeinek
gyermekeit, valamint minden kedves érdeklődőt, akik nyitottak egy új ökológiai szemléletre és az ezt megerősítő ismeretrendszerre.
Várjuk új és visszajáró vendégeinket!
Sisákné Tóth Gabriella
mátrakeresztesi tagintézmény vezető

Babakötvén y t a K i n c s t á r b ó l

2013. december 2-től vásárolható a Babakötvény a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain. Az elmúlt
egy hónapban rekord nagyságú, a 2006. januártól eltelt időszak
havi adatait is meghaladó összeg áramlott az új Babakötvény
konstrukcióba.

Az állam által nyújtott életkezdési támogatás összege – ami jelenleg
42.500 Ft – a Magyar Államkincstár által vezetett Start letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a gyermek születését követően.
A Start letéti-számlán elhelyezett életkezdési támogatás összege nem
egészíthető ki további befizetésekkel, illetve kamatozása megegyezik
a mindenkori infláció mértékével. A szülőknek lehetőségük van azonban arra, hogy az összeget a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlára helyezzék át és azokat a Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez igazodó Babakötvénybe fektesse be, amely infláció felett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes kamatot garantál a
futamidő végéig. Erre a számlára a szülők, törvényes képviselők és
hozzátartozók, valamint a települések önkormányzatai – korlátlanul –
fizethetnek be forint összegeket.
A szülők, a törvényes képviselők és a hozzátartozók a 2006. január 1.
előtt született gyermekek részére is nyithatnak – egyszeri, 25.000 forint befizetése mellett – Start-értékpapírszámlát. Fontos kiemelni,
hogy a számlanyitás és a számlavezetés díjmentes, illetve bármekkora forint összeget be lehet fizetni a gyermek javára, amely készpénzben, átutalással, bankkártyás fizetéssel is megtehető bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálaton, valamint kiegészítő szerződés birtokában a Kincstár WebKincstár forgalmazó csatornáján keresztül. A
magánszemélyi befizetések után évente az összeg 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000 Ft további állami kamattámogatás jár.
A gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a Babakötvény lejáratáig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennemű adó, járulék és illeték alól.
A kedvező feltételek miatt a szülőknek érdemes megfontolniuk,
hogy a korábban banknál vezetett Start-számlákat átvigyék a Kincs-

tárhoz. Első lépésként az ügyfélnek a Kincstár valamely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán – a gyermek nevére – Start-értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ügyintéző által rendelkezésre bocsátott
nyomtatványt – kitöltés után – az ügyfélnek a korábbi számlavezetőhöz kell benyújtania, és ezen nyomtatvány alapján a számlavezető a nála vezetett Start-számla megszüntetésével egyidejűleg az addig összegyűlt összeget a kincstári Start-értékpapírszámlára átutalja.
A Kincstárhoz érkezett összeg ezt követően külön rendelkezés nélkül
automatikusan befektetésre kerül a gyermek születési évének megfelelő sorozatú Babakötvénybe.
A Start- értékpapírszámla nyitáshoz szükséges dokumentumok:
• a szülő (vagy a gyermek törvényes képviselőjének) személyazonosító kártyája/igazolványa, és – ha van – lakcímkártyája,
• a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány (amen�nyiben rendelkezésre áll), vagy arról szóló hivatalos igazolás,
• gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,
• annak a szülőnek az egyetértő nyilatkozata, akinek a családi pótlékot folyósítják.
A Start- értékpapírszámlával kapcsolatos bővebb információért hívja a Magyar Államkincstár Call Centerét (06-1-452-2900), látogasson el a Kincstár honlapjára (www.allamkincstar.gov.hu), vagy keresse személyesen a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság
állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségeken:

Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda
3100 Salgótarján, Rákóczi út 15.
Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-16.00,
szerda: 8.00-18.00,
péntek: 8.00-14.00.
Telefon: +36-32-620-832, +36-32-620-842, +36-32-620-848,
+36-32-620-849, +36-32-620-851;
Telefax: +36-32-620-805;
e-mail: api.nog@allamkincstar.gov.hu
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település!!!

Ultra viola,
rövidítve
Vadat lopó
Ehető ikra
Kóc
vé- Bec.
gei! Katalin
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Ellopná
Kézben
van!
Nem ott.

Ellopná

...-szabott
(illik rá)
Oroszlánszáj (virág)

Jód,
Szén,
van!
szén
Nem kén,
ott.
és bór jód

A Tisza
mellékfolyója
Babasírást Cserje-féle

Jód, Szén,
szén kén,
és bór jód

Barlangban

sodperc) ért célba.
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Valószínűsége
(vminek.)
Ne csukd
(két szó)

...-szabott
(illik rá)
Oroszlánszáj (virág)

Babasírást
Kézben

Alap lehet
ilyen

Roma Üres
férfi gyomor

A Tisza
mellékfolyója
Cserje-féle

Izom
közepe!
Végtelen
zúgás!

Valószínűsége
(vminek.)
Ne csukd
(két szó)

Némán
daloló!
Antonov,
röviden

Részben
learat!
A.A.R.O.

Elege van
az életből
(morózus,
lehangolt)
Présbe

Részben
learat!

Ráles a
végén!

Nézőtér a
stadionban
Nehezen
húz

Vissza:
Öreg fa
dombjelzője
lehet

Öreg fa

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

Csiga
jelzője

Kifesti, de
visszafelé!!
Hág,
lépdel

Női név
(márc.
...
Carte 22)
(étZűr
lap szerint)
kezdete!
Mézben

Osztrák
felségjel
Ima
kezdete!

van!
Késnek
van
Jód
... Carte (étvegyjele lap szerint)

Osztrák
felségjel
Ima
kezdete!

Késnek
van
Jód
vegyjele

Nyitva:

Becsül,
saccol
Római
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Női név
(márc. 22)
Zűr
kezdete! Asztácium

Latin
tagadószó
Némán
Zambia
kutató!
felségjele

Némán
kutató!
Római
49

,

Építési
törmelék
Hun vezér
volt

vegyjele
Végtelen
csalás!

Egy,
németül
Igavonó
állat

Egy,
németül
Igavonó
állat

Igavonó
állaté
Talál

Igavonó
állaté
Orlai Petrich ...
Talál

(Festő volt)

Utca,
röviden
Éttermi

,

Észak
Női név
(Nagy Bandó
lánya is ez)

Építési
törmelék
Hun vezér
volt

Becsül,
Asztácium
saccol
vegyjele
Római
Végtelen
50
csalás!

Nézőtér a
stadionban
Nehezen
húz

Latin
tagadószó
Zambia
felségjele

Római
49

Arany
EMógyipkus
“A”fa- tomi
rönk isten

Ráles a
végén!

hajlat

Izom
közepe!
Végtelen
zúgás!

Némán
daloló!
Antonov,
röviden

Nem hisznek
Visszasír!
Angol Kimisvonat! károl

A.A.R.O.

Nem enFélút!
gedő

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
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Trombitahang

Dísz

Ismertető
Ízelt- Bec.
lábú Máállatot ria

Kötélvégre
lógató
település!!!

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

Aggteleken és környékén
is futottak
egy rendezési
hiba mellett
bonyolították
azés
I. Baradla
UnAggteleken
környékén
egy
rendezési
mellett
derground
Trailhibaországos
bonyolították
az I. Baradla
Unterepfutóversenyt.
A 16 km-es
derground
országos
távon ezúttalTrail
az útvonal
két
terepfutóversenyt.
A 16
km-es
kilométeren a föld
alatt,
a
távon
ezúttal az útvonal
két
Baradla-barlangban
vezetett,
kilométeren a föld alatt, a
ahol fejlámpával futottak a
Baradla-barlangban vezetett,
versenyzők. Sajnálatos, hogy
ahol fejlámpával futottak a
a
földalatti küzdelemben
egy
versenyzők.
Sajnálatos, hogy
rendezéstechnikai
hiba miatt
a
a
földalatti küzdelemben
egy
verseny élmezőnye
eltévedt.
rendezéstechnikai
hiba
miatt a
A nem mindennapi
verseny
élmezőnyeversenyen
eltévedt.
felnőtt
nőknél a pásztói
ReA
nem mindennapi
versenyen
viczki nőknél
Enikő az
előkelőRe8.
felnőtt
a pásztói
viczki
az perc
előkelő
8.
helyen Enikő
(1 óra 51
41 máhelyen
(1 ért
óracélba.
51 perc 41 másodperc)
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Nem hisznek
Visszasír!
Angol Kimisvonat! károl
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ilyen

Roma Üres
férfi gyomor
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Ver

Barlangban
is futottak

Dísz

Ismertető
Ízelt- Bec.
lábú Máállatot ria

Fosztóképző
( -tlen
párja)

Alap
közepe!
Elébe húz
(két szó)

Alap
közepe!
Elébe húz
(két szó)

Magot
elszór
Kén, urán
vegyjele
Magot
elszór
Kén, urán
vegyjele

lap
Fosztóképző
( -tlen
párja)

Az idő
kezdetétől
Csodálkozás
hangja
Zagyva
kecskebeszéd!!

Az idő
kezdetétől

Csodálkozás
hangja
Zagyva
kecskebeszéd!!

Éjfél!
Hétfő: 8-16 óráig
2
Kedd: 8-18 óráig
Szerda: 8-18 óráig
Kis magyar8-18
valóság...
2
!
Csütörtök:
óráig
Ügyelet:
Péntek:
8-14óráig
Három magyar ül egy magyarosKis
étteremben.
Esznek, majd megisszák a sörüket, és
magyar valóság...
Március
15–16-án;
némán nézik egymást. Egyszer csak az egyik egy hatalmasat köp
az asztal
mellé. A
Április
5–6-án
21-én.és
másik ránéz,
nagyotétteremben.
csap az asztalra.
A harmadik
összeráncolja
a
Három
magyar majd
ül egyegy
magyaros
Esznek, majd
megisszák
a és
sörüket,
A Pál
utcai
vezér

Elfele!

Csiga
jelzője

Elfele!

Mézben
van!

Orlai Petrich ...
(Festő volt)
Éjfél!

!

A Pál
utcai
vezér

némán
nézik egymást.
szemöldökét,
és így szól:Egyszer csak az egyik egy hatalmasat köp az asztal mellé. A
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
Sajtódíjat
vehette
át.
Képünkön
Bacsa
Béla, az
MGSZH igazgatója gratulál az elismeréshez.

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.
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Jól kezdték az évet a PKC lányai
Február végén a Balassagyarmati Városi Sportcsarnok adott otthont a 2014.
évi Nógrád megyei női ifjúsági kézilabda bajnokság első fordulójának. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is három-négy hétvégén, torna rendszerben rendezik meg a fordulókat.
Az első játéknapon 3 mérkőzést játszott a Pásztói KC ifjúsági leány csapata. Az első meccsen magabiztos játékkal győzték le a hatvaniakat, a másodikon a Balassagyarmat ellen nagy küzdelemben, egy gólos győzelmet arattak.
A harmadik találkozóra már elfogyott az energia és a salgótarjáni Strandépítőktől vereséget szenvedtek .
Eredmények:
Hatvan KSZSE – Pásztó KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 – 21
Balassagyarmat Kábel SE – Pásztó KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 – 23
Pásztó KC – St. Strandépítők KC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 – 26
A PKC csapat tagjai: Ákosfalvi Boglárka, Balya Boglárka, Csonka Dorina,
Csonka Rebeka, Kádárkuti Emese, Krämer Dóra, Maksó Zsaklin, Mucsina
Eszter, Sánta Melinda, Tóth Brigitta. Edző: Podobén Zsuzsanna.

Újabb kosárlabda siker
A nemrég megrendezett „Add tovább” kosárlabda kupa megyei döntőjén a
Pásztói Általános Iskola 4. osztályosokból álló csapata első helyezést ért el.
A pásztóiak a salgótarjáni Gagarin, Kodály és a Szécsény csapatát megelőzve lettek megyei bajnokok, így május 2-án Budapesten ők képviselik Nógrád
megyét az országos döntőn.
A csapat tagjai: Brunda Máté, Brunda Márk, Kelemen Noel, Hepp Dominik,
Nagy Marcell, Vas Márton, Maksó Gréta, Maksó Emese, Kiss Szonja, Daranco
Lara, Halasi Hanna, Madjász Vanda. Gratulálunk Tóth Tibor testnevelőnek!
Szántó Marianna, igazgató

Tornagyőztes Pásztói Öregfiúk
Pásztón, a Dózsa iskola tornatermében Szabó Tibor és Reviczki János játékvezetése mellett február 23-án vasárnap befejeződött az öregfiúk Farsang
Kupa küzdelme. Az elmúlt évi győztes Pásztói Öregfiúk együttese idén veretlenül lett a torna győztese. Eredményhirdetéskor a díjakat a tornát szervező
Herkules DSE képviseletében Sípos Péter DSE elnök, Szabó Zsolt intézményvezető mellett Volek György Pásztó város alpolgármestere adta át az arra érdemeseknek.
A záró forduló eredménye:
Öregfiúk-Sördögök 8-4 (3-2)
Gólszerzők: Bognár A. 3, Nágel T. 2., Bognár Zs. (2), Lipták L., illetve Sándor A.(2), Sándor B., Sisák G.
Hooligans-P.TOP 7-5 (3-2) gólszerzők: Göröcs G. (2), Káposzta Cs.,Ludányi
Z ., Sándor I., Holtner K., Gortva Sz. ill. Tari N. 3, Maksó D., Kapás L.,
Hooligans-Öregfiúk 3-4 (1-2) - Gólszerzők: Szuhánszky T.(2), Holtner K. ill.
Kelemen K., Kátai Z., Bognár A., Bognár Zs.
Sördögök-P.TOP 7-12 – Gólszerzők: Petreczki T. (6), Sándor B. ill.: Kapás
L.(5), Szabó J.(3), Maksó D.(2), Tari N.(2).
A torna végeredménye: 1. Öregfiúk 16 pont. 2. P.Top 10 3. Hooligans 9 4.
Sördögök 0
Különdíjak: gólkirály, Kapás László (P.TOP) 19 gól, legjobb kapus, Csohács
Csaba (Öregfiúk), legtechnikásabb játékos Bognár Attila (Öregfiúk), legsportszerűbb csapat , (Sördögök)
Cz. Zentai

Ez évben is sikeres volt
a sportbál

A Pásztói Kézilabda Club és a Hercules Diák Sport Egyesület szervezésében idén február 8-án, immár 11. alkalommal került megrendelésre a
jótékonysági sportbál. A profi módon előkészített rendezvény, a televíziós közegbe illő dekorációs elemek és a lebonyolítás minden évben ékesen
bizonyítja a kézilabdázók összetartását és az együttműködő-készségét.
A megszokottakhoz képest az egyetlen jelentős változás az volt, hogy
a bált a régi-új elnök együtt nyitotta meg. A PKC új elnöke, Domonkos
Alajos 2013. december 28-tól tölti be ezt a tisztséget. Elődje, Mészáros
Sándor 13 éven át irányította a Pásztói Kézilabda Clubot, és a továbbiakban tiszteletbeli elnökként segíti az egyesület munkáját.
A báli est alaphangulatát a Dózsa György tagintézmény nyolcadikos
tanulóinak cha-cha-cha-ja, több ifjúsági játékossal, a Muzsla Néptánc
Együttes színes tánca, valamint sportolóink kitűnő rock and roll-ja alapozta meg. Fergeteges műsorukhoz az újhullámos retro díszlet is remek
hátteret biztosított. Ezt követően Kürti Ferenc edző visszavonulása miatt, a Pásztó-Szurdokpüspöki Földtulajdonosi Közösség Vadásztársaság
elnöke, Szőllősi Imre a folyamatos és önzetlen támogatásért, Mészáros
Sándor elnök pedig munkájának elismerésére, valamint a 13 éven át magas színvonalon dolgozó elnökség tárgyjutalmakat és okleveleket vehetett át. Juhász Dóra és Miklósi Balázs a 2012-2013-as idény legjobb női
és férfi játékosai szintén tárgyjutalomban részesült.
A pohárköszöntő során Sisák Imre polgármester, Becsó Zsolt közgyűlési elnök, országgyűlési képviselő és Volek György alpolgármester anyagi
támogatásokkal járult hozzá az egyesületi célok megvalósításához.
A mindig kitűnő vacsora elfogyasztását követően a táncparkett pillanatok alatt megtelt a kikapcsolódni vágyó vendégekkel. A mulatás hajnalig
tartott Szabi és Csabi, valamint Telek Zsolt zenéjére.
Megállapítható, hogy a kitűnő jókedvet, mulatást csak a tombolasorsolás tudta visszafogni, és csend csak a fődíj nyerőszámának olvasása közben volt tapasztalható. Igaz, hogy ezt megelőzően büszkeségeink, a korosztályos magyar serdülő válogatott két pásztói nevelésű játékosa, Andó
Arián és Tóth Gergő a tombolahúzásban is jeleskedtek, sok szerencsés
személyt juttattak ajándékokhoz.
A bál még szinte véget sem ért, de a várost már az a kérdés foglalkoztatja, hogy lehet ezt még fokozni, mi lesz ebből jövőre? A válasz természetesen csak 2015-ben derül ki, amikor már újra elfelejtjük, hogy mennyire
fárasztó a báli szervezés és a lebonyolítás.
Minden támogatónknak hálásan köszönjük önzetlen felajánlásaikat,
adományaikat, mellyel igen jó színvonalú bált tudtunk megvalósítani, a
tombola ajándékokkal pedig sok mosolyt tudtak a nyertesek arcára varázsolni!

Hajrá Pásztó!
Pásztói Kézilabda Club,
dr. Kovács Anita és Mészáros Sándor

Oldalunk a Polytechnik Kft. támogatásával készült.
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Pásztó önkormányzata köszöntötte a hölgyeket a nőnapon
A nemzetközi nőnap alkalmából

ra) is fellépett a műsorban. Népszerű

Sisák Imre szép, mindamellett el-

Pásztó önkormányzata a város vala-

örökzöldeket adtak elő, a mintegy húsz

gondolkodtató, ám a humort sem

mennyi hölgyét köszöntötte a Tele-

perces koncertet a közönség nagy taps-

nélkülöző beszéde után Csengeri At-

ki László Művelődési Központban,

sal honorálta!

tila operett- és musicalszínész lépett

a március 8-án, szombaton megtar-

A zenével fűszerezett irodalmi

a színpadra. Klasszikus operett- és

tott ünnepségen és műsoron. A belé-

részt Sisák Imre polgármester úr kö-

musicaldalokat adott elő, az egyes

pés ingyenes volt.

szöntője követte. Beszédében fel-

számok között vicces történetekkel

A műsort Makuch Mihály, a pász-

hívta a figyelmet arra, hogy az len-

nevettette meg a nézőket, akik a mű-

tói Athéné Alkotókör tagja konferál-

ne az ideális állapot, ha a nők nem

vész fergeteges előadását vastapssal

ta, ő tolmácsolt az irodalmi részben az

csak március 8-án, hanem az év min-

köszönték meg.

Athéné Alkotókör költői közül Csapó

den napján az őket megillető helyet

A műsor végén a távozó hölgyek

Lajos, Nógrádi Andor és a saját, nők-

foglalhatnák el a munkahelyeken és

egy-egy szál virágot kaptak Sisák

ről, illetve a nőkhöz írt verseit. A Ró-

a családban is, annál inkább, mert

Imre

zsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti

ha úgy tekintünk a férfira, hogy ő a

György alpolgármestertől.

Iskola Rajeczky Benjamin Tagintéz

fej, akkor bizony a nő a nyak, és a fej

ményének két tanára, Tóth Tamás

csak arra fordul, amerre a nyak for-

(trombita) és Juhász Flórián (zongo-

dítja. Vagy engedi fordulni…

polgármestertől,

és

Volek

Makuch Mihály: A nő
Gyermekként: lány, később: anya,
Majd az örök tündér: nagymama.
Mennyire más – mégis mindegyik ő!
Hogy van ez? Megmondom: ő a NŐ,

Kívül-belül csupa lágyság.
Hogy kemény is? – Ez csak álság,
És azért van, vedd észre: ő
Mily törékeny, hi sz „gyönge” nő…

Tűz és jég! Hideg és meleg,
Ezt érzed, mikor szereted.
Hűsítő víz, perzselő hő –
S ezt ki nyújtja, az mind: a nő,

Ki mindig hű, szeret és befogad,
Szinte nem kap semmit – nem is kér
–, csak ad:
Erőt ad, bátorít, támaszod ő.
Hogy bírja? Ki tudja? Talán: mert nő…

Mégis sziklaként, szilárdan
Áll e zajos, vad világban!
Gyémánt-lelke tüze fénylő,
Lenyűgöző! – Ilyen a nő!

Kiben ott a Teremtés mítosza,
Mit nem kezd ki az idő vasfoga.
Lényege világokon átívelő,
Titka mégis örök – hát ez a NŐ!

Nőnapi rendezvényünk az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatásával valósult meg.

Gesta venatorum
Fenti címmel, ami vadászattörténetet jelent, kezdődött el februárban a Nimród vadászújság
hasábjain egy sorozat a Pásztói
Hírlap főszerkesztője, A-Faragó
Zoltán tollából. A majd’ ezer évvel ezelőtt, Szent István király
idejében játszódó regény a vadászat történetébe ágyazza a magyar történelem eseményeit, már
azt a keveset, amit tudunk róla.
A természet törvényei azonban
nem változtak, így a szerzőnek
nincs is olyan nehéz dolga.
A márciusi lapszámban olvasható rész helyszíne Pásztó. Nem
könnyű erről a korszakról hiteles művet alkotni, hiszen kevés
az írásos adat, a régészeti leletek alapján levonható következtetések is tág határt engednek a
fantáziának. Azt azonban tudjuk, hogy a Szent Lőrinc plébániatemplom egyik résablaka XI.
századi – miért ne kezdték volna
el építeni István király rendeletére, ami szerint minden tíz falu
építsen egy templomot?
A Szent Imre hercegről szóló
regény történeti részeit rövidesen a www.dhkm.hu honlapon is
megtalálja!

