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A keresztény ember hamva
zó szer dától kezdődően negy
ven napos böjtöt tart. Ez az 
időszak a húsvét vasárnapjától 
visszaszámolt 40. hétköznap
pal, vagyis ham vazó szerdával 
kezdődik. A törek vés részünk
ről az, hogy Jézus negy ven na
pos böjtjét kövessük.

Virágvasárnap elkezdődött a 
nagy hét, amely Jézus Krisztus di-
a dalmas jeruzsálemi bevonulásá-
val indult. A Szent Lőrinc Plébá-
nia templom előtt is több száz em-
ber gyülekezett barkaágakkal, vi-
rágok kal, akik a nagyböjt kezdeté-
től bűnbánattal és jócselekedetek-
kel készítették elő szívüket, lelkü-
ket erre az ünnepre. A szertartást 
vezető Bezák Tamás káplán atya és 
a hívek közösen énekelték: 

„Hozsanna Dávid fiának, 
Áldott, aki az Úr nevében jő,
Izraelnek királya,
Hozsanna a magasságban.”

Ezt követően az atya szenteltvíz-
zel meghintette az ágakat, majd 
felolvasták az evangéliumot. 

A homília elhangzása után a kör-
menet elindult a templomba. Ve-
gyes érzelmek tolulnak ilyenkor az 
ember szívébe. A verőfényes nap-
sütésben barkaágakkal és virágok-
kal vonuló emberek emlékeztettek 
a közel kétezer évvel ezelőtti, va-
lódi jeruzsálemi tömegre. Ők még 
saját szemükkel láthatták, amint 
Jézus Krisztus meggyógyította a 
bénát, a vaknak visszaadta a látá-
sát, vagy amint a templom elöljá-
rójának a leányát feltámasztotta. A 
nép Izrael királyának akarta tenni, 
de Ő elutasította ezt, mert nem ez 
volt a küldetése. A virágvasárnapi 
ünnepi liturgia igazi csúcspontja a 
templomban bontakozik ki, amikor 

a kórus elénekli a passiót, Jézus 
kínszenvedésének történetét. Mi-
lyen óriási ellentmondás is ez! Di-
csőítik Jézust a csodatettei miatt, 
ezrek hallgatják tanítását, jeruzsá-
lemi bevonulásakor pálmaágakat 
és ruháikat terítik elé az útra, hogy 
néhány nappal azután a halálát, va-
gyis a keresztre feszítését követel-
jék. Az igazi kérdés a ma embere 

számára is ugyanaz, mint kétezer 
évvel ezelőtt volt. Diadalmenet-
ben akarom követni Jézus Krisz-
tust, hogy azután képletesen én is 
a megfeszítői közé tartozzak, vagy 
el akarok vele menni a Kálváriáig, 
ahol a kereszten meghalva győze-
delmeskedett a bűnön és a halálon, 
megváltva ezzel az emberiséget. 

A ma élő emberek többsége szá-
mára a húsvét a vigadalmas lak-

mározást, esetleg a népszo kások 
továbbvitelét jelenti. Manapság 
már kevés lány tölti az időt a hús-
véti tojásfestéssel, s a locsolko-
dás is kezd kimenni a divatból. In-
kább fordulunk a modern kor által 
kínált csoki tojás és húsvéti nyu-
szi megvásárlása felé. Ha pedig 
régi locsolkodási szokásokat akar-
nak látni az emberek, húsvét hét-

főn elmennek a közeli Hollókőre, 
ahol ez mára igazi turisztikai lát-
ványossággá nőtte ki magát.

Kedves pásztói, hasznosi, mát
ra keresztesi Embertársaim!

A keresztény ember számára a 
húsvét az „ünnepek ünnepe”. Előt-
tünk van még a húsvéti szent há-
rom nap, amelynek középpontja a 
nagyszombat. Gondoljuk át, mi-
lyen csodálatos érzés tölthetne el 

minket, ha a bevásárlás forgata-
gán túl, a húsvéti nagytakarítás fá-
radalmait kipihenve mi is ott lehet-
nénk a nagycsütörtök esti szentmi-
sén, amit az utolsó vacsora emlé-
kére mutat be a pap, vagy a nagy-
pénteki keresztútjáráson Urunk 
szenvedésének ünnepén. Ha mind-
ezt követnénk, milyen eufóri-
kus hangulatba éreznénk magun-
kat nagyszombaton, együtt meg-
élve azt, hogy a világosság győ-
zedelmeskedik a sötétség, az élet 
pedig a bűn és a halál fölött! Ez a 
győzelem értünk emberekért szü-
letett a kereszten, hogy azután Jé-
zus Krisztus feltámadásával meg-
mutassa számunkra az örök életbe 
vetett hit reménységét. 

Idézzük fel János evangéliumá-
nak sorait, hogy meg tudjuk érte-
ni Húsvét igazi üzenetét. 
„Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy mindaz, aki őbenne hisz,  el 
ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.
Mert nem azért küldte Isten a Fiút 
a világba, hogy elítélje a világot,
hanem hogy üdvözüljön általa a vi-
lág.” 

(János Evangéliuma 3, 16-17)

Kedves pásztói, hasznosi, mát
ra keresztesi Embertársaim!

Jézus Krisztus kereszthalála és 
feltámadása által megváltotta a vi-
lágot.

Húsvét szent ünnepe hozza meg 
minden magyar ember számára a 
hitet, a reményt és a szeretetet!

Ezen gondolatok jegyében kívá-
nok Áldott Húsvétot!

Sisák Imre 
polgármester

Húsvéti előkészület
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Barátaim! Tisztelt Pásztói Polgárok!
 
Köszönetet szeretnék mondani a város lakóinak azért, hogy erős és egyértel-
mű felhatalmazást adtak arra, hogy folytassuk, amit elkezdtünk. Köszönet az 
önkénteseknek és munkatársaknak az elvégzett munkáért. Bízom a jövőben 
és teszem a dolgom a város érdekében.
Áldott, Békés Húsvéti Ünnepeket Kívánok!

 Becsó Zsolt
országgyűlési képviselő

Parlamenti választások. Az áp-
rilis 6-i országgyűlési választá-
sokon, – 23 egyéni induló közül, 
– Becsó Zsolt (Fidesz-KDNP) a 
Nógrád megyei 1-es számú vá-
lasztókörzet jelöltjeként beju-
tott a parlamentbe, 17 ezer 794 
szavazattal, ami 37,76 százalé-
kos arányt jelent. Az elért siker-
hez szerkesztőségünk ez úton is 
gratulál, munkájához sok sikert, 
jó egészséget kívánunk!

Forradalmi eseményekre emlékezett a város

Március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulóján, a szokásos városi ünnepségen Becsó 
Zsolt, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, a Nóg-
rád Megyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet, 
felidézve a 166 évvel ezelőtti eseményeket, a magyarság 
egyik legnagyobb történelmi tettét.

Az ünnepség a Mikszáth Kálmán Líceum diákjainak mű-
sorával folytatódott, majd koszorúzással fejeződött be, 
amelynek során a pásztói politikai szervezetek és az intéz-
mények képviselői helyezték el az emlékezés virágait az 
1848-49-es emlékműnél.
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Közbiztonsági kérdések a testület előtt
A pásztói képviselő-testület leg-

utóbbi, március 27-i ülése az elmúlt 
időszakban történt fontosabb esemé-
nyek ismertetésével kezdődött. Sisák 
Imre polgármester elmondta, hogy 
Hasznos városrész Pitypang tagóvo-
dájának felújítására – Tállai András, 
a Belügyminisztérium önkormány-
zati államtitkárnak tájékoztatása sze-
rint, – 16 millió 462 ezer forintot ka-
pott a város, sikeres pályázatának 
köszönhetően. Ez az összeg ugyan 
1 millió 150 ezer forinttal kevesebb, 
mint amit erre a célra megpályáztak, 
de az önkormányzat szeretné az épü-
let teljeskörű felújítását végrehajta-
ni, ezért a különbséget saját forrásai-
ból finanszíroznia kell. A polgármes-
teri tájékoztatóban elhangzott: a vá-
ros ez idő szerint legnagyobb beru-
házása, a Tar, Pásztó, mátraszőlősi 
hulladéklerakó rekultivációja rövi-
desen megkezdődhet.

A képviselő-testületi ülésen be-
számoló hangzott el Pásztó és vá-
ros vonzáskörzetének közbiztonsági 
helyzetéről. Ezen alkalomból az ülé-
sen jelen volt Ferencsik Rajmund al-
ezredes, Nógrád megye rendőrfőka-
pitány-helyettese, Révész Ákos al-
ezredes, főkapitányi biztos és Csépe 
Attila őrnagy, a Pásztói Rendőrka-
pitányság bűnügyi osztályvezetője, 
a városi kapitányság helyettes ve-
zetője.

Ferencsik alezredes úr bevezetőjé-
ben kifejtette, hogy a megye muta-
tói az országos átlaghoz képest igen 
előkelő helyen állnak, a közbizton-
ság jónak minősíthető. Ugyancsak a 
kedvező hírek között említette, hogy 
új rendőrőrsöt is kialakítanak a pász-
tói városkörzetben: Kálló község-
ben előrehaladott tárgyalásokat foly-
tattak ez ügyben. A falu ugyan távol 
esik, de a fejlesztésnek köszönhe-
tően így a városra nagyobb létszám 
jut, nem oszlik meg annyira a figye-
lem, amitől a bűnügyi helyzet javu-
lása is várható. Hozzátette: a Pásztói 
Rendőrkapitányság működési terü-
letén Kálló mellett Vanyarc, Szirák, 
Buják, Jobbágyi számít a bűnügyileg 
legfertőzöttebb településnek.

Csépe Attila őrnagy, aki 2014. 
március 1-től tölti be beosztását a 
városi kapitányságon, ezután a város 
és körzete közbiztonságáról adott tá-
jékoztatást. Őszinte problémafeltá-
rás jellemezte a beszámolót: a külön-
féle, széleskörű kihívások nehéz fel-
adatok elé állítják a rendőrség mun-
katársait, a működési terület is nagy 
kiterjedésű, létszámhiánnyal is küz-
denek. Emellett is elmondható azon-
ban, hogy a bűnügyi-közbiztonsági 
helyzet mentes a szélségektől.

Hozzátette: a bűncselekmények 
száma a korábbi 961-ről majd-
nem hatezerre nőtt, de erősen tor-
zítja a képet, hogy ebből csaknem 
ötezer egy internetes sorozat-bűn-

cselekmény miatt következett be. 
A kiemelt bűncselekmények száma 
587-ről 557-re csökkent, a vádeme-
léssel lezárt ügyek száma is nőtt.

Pásztón az elmúlt egy évben gép-
járműlopás nem történt, a feltöré-
sek száma is csökkent. Viszont a lo-
pások, betöréses lopások száma nö-
vekedett, ezért a lakossági tájékoz-
tatás és az együttműködés rendkívül 
fontos! A térségre jellemző elörege-
dés miatt sajnálatos módon nőtt an-
nak esélye is, hogy mind többen vál-
janak bűncselekmény áldozatává.

Ugyancsak gondot jelentenek a ká-
bítószerrel kapcsolatos bűncselek-
mények – a szórakozóhelyek és köz-
vetlen környezetük ellenőrzésére 
ezért a rendőrök fokozott figyelmet 
fordítanak. Csépe Attila a gondok 
között említette, hogy nem minden 
kábítószer, ami annak látszik, így 
körültekintően kell bánni ezekkel. 
Erre már a jogalkotó is felfigyelt, a 
pszichoaktív anyagokkal kapcsola-
tosan, így szigorodott a törvény. 

Ezután kifejtette, hogy a rendőr-
ség közterületi jelenlétének növelé-
se fontos feladat, annak ellenére is, 
hogy kilenc főt elvezényeltek Pász-
tóról. Az így fellépő létszámhiány 
orvoslására segítséget kértek, ami-
nek köszönhetően készenléti, közöt-
tük lovas és kutyás egységek is meg-
jelenhettek a közterületeken.

Szólt ezután arról, hogy a kapi-
tányság törekszik a párbeszéd foko-
zására az önkormányzattal, a civil 
szervezetekkel és a lakossággal is. 
Ennek célja a jobb, érezhetőbb köz-
biztonság: bár Nógrád az egyik leg-
biztonságosabb megye, de a jelenle-
gi mutatókon is lehet javítani. Végül 
megköszönte az önkormányzat és a 
jogkövető lakosság támogató, segí-
tő hozzáállását a rendőri munkához.

A képviselői kérdések között el-
hangzott, hogy a lakosság részéről 
sokan igényelnék kutyás járőr jelen-
létét az utcákon, illetve a kamera-
rendszer működésének tapasztalatai-
ról, az idősek védelméről is kértek 
tájékoztatást a jelenlévő rendőri ve-
zetőktől.

Révész Ákos válaszában kifejtet-
te: a kutyás járőrszolgálat különhatá-
rolt, jelenleg sem erre kiképzett em-
ber, sem kutya nincs a pásztói ka-
pitányságon. Jó lenne pedig, hiszen 
nagy a visszatartó ereje, de a kutya-
vezetőnek a nyolcórás munkaidőből 
a kutya ápolására jár napi két óra, 
ami a szabadság idejére is igénybe 
vehető. Kollégái részéről is jelen-
tős az érdeklődés a kutyás kiképzés 
iránt, de a beiskolázás a jelenlegi lét-
szám mellett megoldhatatlan.

Hozzátette: a rendőrség az idő-
sek sérelmére elkövetett jogsértése-
ket országosan is kiemelten kezeli, 
a megelőzés nem csak a rendőrség 
dolga, hanem a civil szervezetek, a 
polgárőrség, a magánszemélyek be-
vonása is fontos. A nap 24 órájában a 
felügyelet nem oldható meg.

Sisák Imre az elhangzottak kap-
csolatosan megjegyezte, hogy a Te-
rületi Gondozási Központ 40 olyan 
készüléket helyezett ki egyedülál-
ló idős emberekhez, amelyekkel je-
lezhetik, ha valamilyen gondjuk van.

Felhívta továbbá a lakosság figyel-
mét arra, hogy a gyanús járművek 
rendszámát írják fel, azt is, hányan 
ülnek bennük, ha úgy gondolják, va-
lami nincs rendben velük, hívják a 
rendőrséget. Gond ugyan, hogy elő-
ször a megyei ügyeletet érik el az át-
szervezés óta, de így is eredményes 
a bűnmegelőzés! A polgármester úr 
felhívta az idős emberek figyelmét 
arra is, hogy ne engedjenek be a por-
tájukra színesfémgyűjtőket, libatoll-
felvásárlókat, fakereskedőket sem.

Odlerné Tiszovszky Mária, a Te-
rületi Gondozási Központ igazgató-
ja kifejtette: a pásztói és a hasznosi 
idősek klubjában is tartottak tájé-
koztatást a bűnmegelőzésről, illetve 
szóróanyagokat is közreadtak, eze-
ket eljuttatták a házi gondozottaknak 
is. Hozzátette: minél többször hall-
ják ezt az idős emberek, annál jobb.

Sisák Imre hozzátette: Pásztón 
eredményesen működnek a bizton-
sági kamerák, az önkormányzat pe-
dig mindent megtesz, hogy a jelen-
legi, 13 kamerából álló rendszert pá-

lyázati úton bővítse: erre 1,6 milliárd 
forintos keret áll majd rendelkezésre 
országosan, ebből remélhetőleg jut a 
városnak is.

A rendőrségi beszámolóban elhang-
zottakhoz hozzáfűzte: a közterületi 
órák száma jelentősen csökkent, pe-
dig a gyalogos szolgálat komoly visz-
szatartó erőt jelentene. Ezt viszont a 
kapitányság létszámhiánya nagyon 
megnehezíti.

A másik fő gond a kábítószer: jelen-
tős emiatt a rejtőzködő bűnözés a fi-
atalok körében, mert a pszichoaktív 
anyagok miatt a szabályozás válto-
zásai egyszerűen nem követhetők. A 
polgármester úr a gondok között em-
lítette a közterületi rongálások nagy 
számát is, illetve azt, hogy a miattuk 
tett feljelentés gyakran zárul azzal: „a 
tettes ismeretlen”. Előfordul ugyan-
is, hogy nem ismerhetők fel, akik a 
képen vannak. Remélhető viszont, 
hogy a kamerarendszer bővítése ezen 
a helyzeten is javít. Kérte továbbá a 
rendőrséget, hogy az idényben a pász-
tói strandot és a parkolót fokozottan 
ellenőrizzék a bűn- és más jogellenes 
cselekmények megelőzésére.

A közbiztonságról szóló beszámo-
lót a képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta.

A Pásztói Városgazdálkodási Non-
profit Kft. adósainak behajthatatlan 
tartozásairól elhangzott, hogy figye-
lembe kell venni a saját lehetősége-
ket is. A hulladékkezeléssel kapcso-
latos díjak adóként is behajthatók, 
de a NAV lényegesen lassabban jut 
el az adósig. Akkor viszont vagy na-
gyobb arányú az elvonás, akár a jöve-
delem 33 százaléka is lehet. Ehhez ké-
pest azoknak, akik tartoznak, érdemes 
egyezkedniük a kft.-vel, mert arra is 
lehetőségük van, hogy részletfizetési 
kedvezményt kapjanak.

Szó esett az idősellátásról is: Sisák 
Imre elmondta, hogy ez egyfajta „idő-
zített bomba”, ahol most nem tesz-
nek semmit a helyzet megoldására, 
a demográfiai helyzet alakulása mi-
att pár éven belül nagy gondok lehet-
nek. Pásztó önkormányzata még idő-
ben lépett, de a gondozási központ 55 
férőhelyén így is 57 ellátott van, to-
vábbi 18 személy pedig várakozik 
arra, hogy bekerülhessen az otthonba. 
Hosszabb távon mindenképp’ bővíte-
ni kell, 70, de akár 80 férőhellyel is 
száz százalékos kihasználtsággal mű-
ködhetne az intézmény.

Egyebek mellett javaslat hangzott 
el a közoktatási intézményi épüle-
tek és az oktatáshoz használt eszkö-
zök vagyonkezelésbe adására vonat-
kozó szerződések megkötéséről, új 
óvodavezetői pályázat kiírásáról, csa-
ládi nonprofit napközi önkormányza-
ti támogatásáról, a házi gyermekorvo-
si megbízási szerződés felmondásá-
ra vonatkozó kérelem elbírálásáról is.

F. Z.
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Bővül a 
közvilágítási hálózat
A képviselő-testület 2014. március 27-i ülésén 

született döntésével az alábbi utcákban bővült 
a közvilágítási hálózat közel 900.000 forint ön-
kormányzati forrásból.  
– Széchenyi út 1 db 36 W vezetékeléssel falra 

szerelve
– Gyöngyösi út 1 db 100 W hosszú karral sze-

relve
– Szőlőhegyi út 1 db 36 W
– Ady E. út vége 1 db 36 W
– Madách út 4 db 36 W
– Hasznos Vidróczki u. 2 db 36 W
– Régivásártér u. 1 db 36 W
– 21-es főközlekedési út 1 db 36 W 3”-os hor-

ganyzott csővel, vezetékkel
– Dobó út 1 db 36 W
– Szentlélek temető 2 db reflektor 250 W/400 W
– Vidróczki u. 1 db 11 W

Az önkormányzat további közvilágítási lám-
patest bővítést is tervez,  amelyhez kérjük 
Pásztó, Hasznos és Mátrakeresztes lakóinak a 
javaslatát. 

Észrevételeiket a főmérnökség munkatársánál 
Sipos Istvánnál tehetik meg 
(telefon: 06-70-337-2578).

Sisák Imre  polgármester

Az Európai Unió által finanszírozott EU Élel-
miszersegély Programot a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal (MVH) szervezi. Az orszá-
gos program keretében az uniós forrásból előállí-
tott élelmiszereket az MVH-val szerződött segély-
szervezetek, így például a Váci Egyházmegyei 
Karitász közreműködésével juttatják el a magyar-
országi rászorulók részére.

Évente kétszer érkezik élelmiszercsomag, mely a 
Váci Egyházmegyei  Karitász közreműködésével, 
a Pásztói Katolikus Karitász önkéntesei segítségé-
vel jut el a  rászorulóknak.

Ez év márciusában a katolikus karitász szervezé-
sében több mint  négy tonna EU-s élelmiszercso-
mag  érkezett Pásztóra, amit a karitász csoport az 
önkormányzattal együtt fogadott.

Az élelmiszer szállítmány átvételére a 
Polytechnik Kft. biztosított helyet. A kamionról 
való lepakolásban a Politechnik telephely dolgo-
zói segítettek, a közmunkások közreműködésével. 

Ez úton mondunk köszönetet minden közremű-
ködőnek az adományban részesülő 266 család ne-
vében is!

Élelmiszersegély program

Szavatosság, jótállás II. 
Ha a megvásárolt termék rendeltetésszerű hasz-

nálat mellett idő előtt – két éven belül - elromlik;
– Első körben kisjavítást vagy kicserélést kérhe-

tünk;
– A csere nem függ attól, hogy a termék javítha-

tó-e vagy sem.
– Javítást a cseréhez képest csak akkor vagyunk 

kötelesek elfogadni, ha a csere lehetetlen, vagy a ja-
vításhoz képest aránytalan többletköltséggel járna.

– Három munkanapon belül az aránytalan több-
ségköltségre sem lehet hivatkozni.

– Ha sem a csere, sem a javítás nem lehetséges, 
második körben megfelelő árleszállítást kérhetünk, 
vagy elállhatunk a szerződéstől, azaz visszakérhet-
jük a vételárat.

Fontos tudni még, hogy a szavatossági, jótállási 
szabályok az „akciós” termékekre is vonatkoznak.

Árcsökkentett termék esetén csak akkor lehet jo-
gos a kifogás visszautasítása, ha a termék azért volt 
olcsóbb, mert valamilyen hibája van. Ez esetben is 
csak akkor nincs jogunk reklamálni, ha a hibáról 
tájékoztatást kaptunk.

Ha a termék hibátlan, kérésünkre a vállalkozó ak-
kor is cserélhet, de erre nem kötelezi a jogszabály. 
Az ilyen esetekre vonatkozó lehetőségekről az üz-
letben, a vásárláskor érdemes tájékozódni.

Élelmiszerüzletekben:
Az élelmiszerek legalapvetőbb jellemzője – ösz-

szetétele mellett – a minőség, melyre komoly be-
folyása van a minőség-megőrzési és a fogyasztha-
tósági időszaknak.

Fontos tehát a címke átnézése!
– Nézzük meg, hogy miből készült az élelmi-

szer!
– Ha lejárt a termék, még akkor se vásároljuk 

meg, ha – miatt – nagyon olcsó.
– Ha a termék közelében – akciós – felirat van, 

még inkább nézzük meg a terméket: vajon nem 
amiatt árazták-e le, mert lejárt, vagy közel van a 

lejárati időhöz. Ha lejárt a termék, jelezzük ezt az 
üzlet dolgozójának!

– Ha otthon vesszük észre, hogy lejárt az élel-
miszer szavatossága, és meg van a blokk, vigyük 
vissza.

Műszaki áruházban:
A műszaki termékek általában bonyolult esz-

közök, többféle funkcióval. Fontos tehát a vásár-
lás előtt eldönteni, hogy, mit várunk a termékről? 
Mire szeretnénk elsősorban használni? Saját ka-
tegóriáján belül van-e gazdaságosabb megoldás?  
Adnak-e hozzá magyar nyelvű használati és keze-
lési útmutatást? Jótállásos-e a termék, és ha igen, 
mennyi ideig tart a jótállás? Van-e a termékhez ha-
zai szervizhálózat? 

Műszaki termékek esetében nagyon fontos, hogy
– Áruházban, szaküzletben vásároljunk, semmi-

képpen sem piacon, vagy utcákon, aluljáróban!
– Ha biztosak akarunk lenni abban, hogy biz-

tonságos terméket teszünk a kosarunkba, érdemes 
megnézni a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
(NFH) letiltott termékeinek listáját.

– Győződjünk meg a termék működőképességé-
ről, a későbbi hiányosságok, problémák elkerülé-
se végett.

Termékbemutatók buktatói
Egyre gyakrabban találkozunk a postaládánkban 

szórólapokkal, utcákon megállító ügynökökkel, 
amelyek olcsó kirándulásokra, egészségjavító ter-
mékek bemutatójára invitálnak. 

Ezzel kapcsolatban jó, ha tudjuk:
– Az elénk tett „aláírni való” lehet, hogy egy 

szerződés, amelynek aláírásával hosszú távú, ma-
gas összegű fizetési kötelezettséget vállalunk ma-
gunkra.

– Mielőtt aláírnánk a szerződést, részletesen ol-
vassuk végig!

– Alaposan gondoljuk végig, vajon tényleg szük-
ségünk van-e a kínált termékre,

– Nem tanácsos aláírni, olyan szerződést, ame-
lyet apró betűméret miatt nem tudunk elolvasni, 
hiszen sosem tudhatjuk, milyen kötelezettséget 
vállalunk vele.

Ha aláírtuk a szerződést: jó ha tudjuk:
– Üzleten kívül kötött szerződésről van szó, 

ezért 8 munkanapon belül indokolás nélkül eláll-
hatunk a szerződéstől.

– Az elállás – a termék egyidejű visszaadása 
mellett – a vételár visszatérítését jelenti.

– Ha az elállás jogáról a fogyasztó nem kapott 
tájékoztatást a szerződés semmis!

Vásáron, piacon történő vásárlásoknál nem árt 
az óvatosság! Ezeken a helyeken különösen fon-
tos:

– Gondoljuk végig: ha valami nagyon olcsó, le-
het, hogy utóbb drágábbnak bizonyul, hiszen ha 
hamar elromlik a termék, nem biztos, hogy javíta-
ni vagy cserélni tudjuk.

– Hálózatról üzemeltetett elektromos terméket 
ne itt vegyünk meg.  – Itt az árusítás egyébként 
is tilos!

– Itt is kérjünk nyugtát, bizonylatot, mert anélkül 
nincs esélyünk eredményesen reklamálni. 

– Kerüljük a beazonosítatlan, bizonytalan erede-
tű termékeket.

– Az egyes márkák jelzéseit viselő termékek 
többsége nagy valószínűséggel hamisítvány.

– Ha a piacon vásárolunk előre csomagolt élel-
miszert és nem tudjuk megállapítani a lejárati időt 
és a származási helyét, ne vásároljuk meg.

Összefoglalva:
a tanácsadó irodához fordulók részletes tájékoz-

tatásán kívül e cikkel is ahhoz kívántam segítséget 
nyújtani, hogy bővebb információjuk legyen a vá-
sárlók jogairól, valamint arra, ha sérelem éri, mik 
a lehetőségek a gyors, eredményes rendezésre.

Molnár István
OFH Pásztói szervezet elnöke

Tájékoztatjuk a fogyasztókat II.

A Mátrakeresztes Ifjúsági Tábor várja a 
tavaszi és nyári hónapokra óvodai, iskolai 
csoportok jelentkezését, akik szívesen tölte-
nének el néhány napot természetbarát kör-
nyezetben.

Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségen:
keresztesiifjusagitabor@gmail.com

telefon: 32/460-365

Táborozni jó!
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Eredményes pályázatok 
Pásztó Város Önkormányzata 2013. december 17-én 25 millió forint támo-

gatást nyert el a Belügyminisztériumtól a Cserhát lakónegyedben lévő Hét-
pettyes Tagóvoda felújítására. Az önkormányzat saját költségvetésében 6 mil-
lió 250 ezer forint önrészt biztosított a munkák elvégzésére. A képviselő-testü-
let döntésének köszönhetően hamarosan indulhat a munkavégzés. 

A 2014-es esztendőben meghirdetett újabb belügyminisztériumi pályázaton 
ismét nyertes lett Pásztó Város Önkormányzata. A 2014. március 26-án a Bel-
ügyminisztériumban aláírt szerződés alapján a hasznosi Pitypang Tagóvoda 
felújítására 16 millió 462 ezer forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást 
nyert el a város. Az önkormányzat képviselő-testülete 5 millió forint saját erőt 
biztosít a munkák megindításához. A kivitelezés kezdéséről a képviselő-testü-
let a közeljövőben dönt. 

2014. április 1-jén kapta meg Pásztó városa Orbán Viktor miniszterelnök 
úr által aláírt bizonyságlevelet, amely azt tanúsítja, hogy a Magyar Kormány 
2013. és 2014. február 28-án összesen 455 millió 710 ezer 591 forint adóssá-
got vállalt át Pásztó Város Önkormányzatától.

Sisák Imre
polgármester

Megújul a ravatalozó
Mátrakeresztesen és Hasznoson

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Építés-
ügyi és Örökségvédelmi Hivatala 2014. március 21-én kiadta az építési enge-
délyt a mátrakeresztesi ravatalozó felújítására és előtető építésére. 

Ugyancsak a fenti hivatal 2014. március 14-én szintén engedélyezte a 
hasznosi ravatalozó felújítását és előtetővel történő bővítését. 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az építkezés kivitelezés-
éhez szükséges forrásokat 2014. évi költségvetésében biztosította. 

A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött a kivitelezés megindításához 
szükséges lebonyolítójának kiválasztásáról. A felújítás és bővítési munkála-
tok májusban indulnak. 

Sisák Imre
polgármester

Pásztó vasútállomása a XX. század elején és 
napjainkban. Nem sokat változott a látkép!
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„Egyszer volt, hol nem volt, de mindig is lesz”
Születésnapot ünnepelt a pász-

tói Rajeczky Benjamin Zeneis-
kola április 11-én: éppen negyed 
évszázados múltra tekint vissza 
az önálló intézmény. A jeles al-
kalomból a jelenlegi és a volt nö-
vendékek, illetve a művésztaná-
rok közreműködésével, – több-
ször is vastapsot arató, – gála-
estet rendeztek a Teleki László 
Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ nagytermében.

– Egyszer volt, hol nem volt, 
de mindig is lesz – foglalta ösz-
sze egyetlen népmesei mondatba 
Tóth Tamás, az intézmény igaz-
gatója köszöntőjében a pásztói 
zeneiskola múltját és jövőjét. 

Hozzátette: Magyarországon 
ma 700 alapfokú művészetok-
tatási iskola működik, 250 ezer 
növendékkel. A művészetokta-
tás nem kötelező, de szükséges a 
kreatív, nagy tudású és műveltsé-
gű humán erőforrás bővítésében. 
Pásztón jelenleg 163 növendé-
ke van a zeneiskolának. Különös 
aktualitást ad az ünnepnek, hogy 

éppen negyedszázada hunyt el az 
intézmény névadója, Rajeczky 
Benjamin, az utolsó pásztói cisz-
terci perjel, világhírű zenetudós 
is.

Sisák Imre, Pásztó polgármeste-
re, – mivel az ünnepi műsor ép-
pen a költészet napjával esett egy-
be, – Babits Mihály verssorait 
idézve kezdte beszédét:

– „Mindenik embernek a lelké-
ben dal van és a saját lelkét hall-
ja minden dalban. És akinek szép 
a lelkében az ének, az hallja a má-
sok énekét is szépnek.” Szülői 
igényre Pásztón már az 1960-as 
évektől volt valamilyen szintű ze-
neoktatás, különböző helyszíne-
ken – mondta. – Az önálló intéz-
mény 25 éve alakult meg, Bartus 
László vezetésével, 120 növen-
dékkel és hat zenepedagógussal.

A polgármester úr hozzátette: 
eddigi fénykorát az 1990-es évek 
közepén élte a zeneiskola, az ak-
kori 300 növendékkel 13 tanár 
foglalkozott.

– Rajeczky Benjamin 1989 jú-
lius 1-jén költözött az égi hazá-
ba. Az akkoriban a volt mozgalmi 

házban működő intézmény 1991-
ben vette fel a nevét. Az ünnep-
ségen jelen volt Boros Péter bel-

ügyminiszter is. A jelenlegi he-
lyére, a volt községháza épületé-
be 1998-ban költözött át az intéz-
mény. Nagy öröm, hogy ezen al-
kalomból Pásztóra látogatott Ke-
rekes Károly ciszterci főapát is, 
aki Pásztót akkor Zagyva par-
ti Athénnek nevezte – és igaza is 
volt! 

A polgármester úr hozzátette, 
hogy 2007 júliusában az intéz-
mény fenntartását átadták a me-
gyének, de egyben reményét fe-
jezte ki, hogy kormányzati szin-
ten is belátják majd rövidesen, 
hogy a helyi gazda a legjobb gaz-
da, és a zeneiskola is visszakerül 
még a város fenntartásába.

Szólt ezután arról, hogy a vá-
rosközponti rehabilitáció ered-
ményeképpen 2011-ben a zene-

iskola megújult, a diákok méltó 
körülmények között tanulhatnak. 
Ennek meg is van az eredménye, 
sok szép sikert értek már el a kü-
lönféle megmérettetéseken.

Az önkormányzat a születés-
napra 150 ezer forintot ajándé-
kozott az intézménynek, hang-
szervásárlás céljára.

„Örüljünk most együtt annak, 
hogy együtt ünnepelhetünk és 
Isten segítségével itt lehessünk 
az ötvenedik évfordulón is!” – 
mondta a polgármester úr.

A gálán nemcsak a Rajeczky 
Benjamin Zeneiskola jelenle-
gi növendékei léptek fel a legki-
sebbektől a végzősökig, hanem 
olyanok is, akik innen indulva 
léphettek zeneművészeti pályá-
ra, tanulhattak tovább közép-, il-
letve felsőfokon is. Közülük töb-

ben is eljöttek, hogy alma mate-
rük születésnapján fellépjenek a 
nagyközönség előtt.

A zeneiskola születésnapi mű-
sora az óriástorta átadásával ért 
véget, amelyet Sisák Imre és 
Volek György alpolgármester 
nyújtott át a növendékeknek, a 
tanároknak és a vendégeknek.

Faragó Z.
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Rajeczky Benjamin emlékére

Hittan-, sí- és zenetanár, a 
leg kedveltebb atya, zenetu-
dós pro fesszor, legendás cser-
kész pa rancsnok, Béni bá-
csi: idősza ki kiállítás a Pásztói 
Múze um ban Rajeczky Benjamin 
mun kásságáról.

A Pásztói Múzeumban 1990 óta 
működik Rajeczky emlékszoba, 
mint állandó kiállítás. Béni bácsi 
életműve azonban annyira gaz-
dag és sokoldalú, hogy a múze-
um munkatársai régóta tervez-
ték, hogy az életút néhány jel-
lemző elemét részletesebben is 
be mutassák egy időszaki kiál-
lítás keretében. Ez az elképze-
lés a Nemzeti Kulturális Alap 
Közgyűj temények Kollégiumá-
nak tá mo gatásával válhatott va-
lóra és március 21-én pénteken 
nyithattuk meg a tárlatot. A ki-
állítást Dr. Tari Lujza, Rajeczky 

Benjamin ta nítványa, az MTA 
Zenetudomá nyi Intézetének fő-
munkatársa nyi totta meg. Az 
egybegyűlteket Volek György al-
polgármester úr köszöntötte.

A megnyitón elhangzott ze-
neszámokat a pásztói Rajeczky 
Benjamin Zeneiskola tanárai és 
növendékei adták elő.

A kiállítást szemlélve a látoga-
tó megismerkedhet azzal a Bu-

dai Ciszterci Szent Imre Gim-
náziummal, melyben Rajeczky 
Benjamin 1926-tól 1941-ig ta-
nított. Az ország egyik legpati-
násabb középiskolája volt. Szer-
zetestanárai között egyetemi ok-
tatók, sőt akadémikusok is vol-
tak. Ebben az iskolában szer-
vezett magas szintű zenei életet 
Benjamin atya. Énekóráira rend-
szeresen bevitte az akkor kiadott 
hanglemezeket. Az általa veze-
tett kórus kezdett el hazánkban 
újra gregoriánt énekelni, és Bar-
tók Béla az iskola zenekara szá-
mára külön, testre szabott műve-
ket komponált.

Ebben az egyházi gimnázium-
ban komolyan vették a „Mens 
sana in corpore sano” (ép test-
ben ép lélek) bölcsességét. 
Az iskola cserkészparancsno-
ka hosszú időn keresztül szin-
tén Rajeczky Benjamin volt. 
Innsbrucki egyetemi tanulmá-
nyai során komolyan síelt és tú-
rázott az Alpokban, a síelés tu-
dományát diákjainak is tanítot-
ta. Az általa szervezett sícsapat 
telente a Normafánál gyakorolt, 
vagy, ha nem volt hó, akkor a vi-
aszreszelékkel felszórt tornate-
remben edzettek. 1928-29 telén 
a svájci Kanderstegben rende-
zett síverseny csaknem minden 
versenyszámát megnyerték. Si-
kerük országos szenzáció volt. 
1939-ig minden télen kéthetes 

sítábort rendezett az ausztriai 
Kitzbühel feletti Steineck Hütte 
menedékházában. Itt igencsak 
spártai körülmények között él-
tek, de a tanítványok a legmele-
gebb hangon emlékeztek ezekre 
a táborokra.

Kevesen tudják, hogy dunai és 
balatoni csónaktúrákat is szer-
vezett: tanítványaival Passautól 
Orsováig eveztek.

A háború vihara révén kerül 
haza Pásztóra, 1945 és 1950 kö-
zött ő volt a pásztói ciszterci rend-
ház perjele (elöljárója). Mindösz-
sze két szerzetestársával szin-
te középkori körülmények kö-
zött művelték a megmaradt föl-
decskét, ezen kívül latin nyelv-
ből korrepetáltak diákokat, miséz-
tek a pásztói és a környékbeli köz-
ségek templomaiban. Ezzel kivív-
ták az egyszerű emberek megbe-

csülését. Az akkori hatalomnak 
azonban nem volt ínyére a szerze-
tesközösség. 1948-ban államosí-
tották az egyházi iskolákat, majd 
1950 októberében a szerzetesek-
nek a pásztói rendházat is el kel-
lett hagyniuk.

Dr. Rajeczky Benjamin a Nép-
rajzi Múzeumban tudott elhelyez-
kedni, emellett tanított és tudomá-
nyos munkát végzett. A magyar 
népzene és a középkori egyházi 
zene, a gregorián nemzetközileg 
elismert szakértőjévé vált. Kodály 
Zoltán halála után az MTA Nép-
zenekutató Csoportjának megbí-
zott igazgatója lett. Főként Buda-
pesten dolgozott, de hétvégente 
mindig hazatért Pásztóra, szülei 
házába. A környéken lakók tud-
ták, hogy Béni bácsi késő éjszaká-
ig dolgozik. Szobájában még sok-
szor éjfél után is égett a villany, és 
kattogott az írógép. Halála napjá-
ig teljes szellemi és fizikai frisses-
ségben élt. Még a rendszerváltás 
előtt városunk díszpolgára lett.

Tudományos munkássága, pe-
dagógusi működése, emberi köz-
vetlensége és a történelem viha-
rában való helytállása alapján vá-
rosunk kiemelkedő személyisége, 
reméljük, hogy kiállításunk hoz-
zájárul ahhoz, hogy a fiatalabb ge-
nerációk képviselői is megismer-
jék életpályáját!

Ehhez kapcsolódóan a kiállítás 
megnyitóján nyújtottuk át a „Béni 
bácsi emléke” című rajzpályázat 
helyezettjei számára a díjakat. Ál-
talános iskola alsó tagozatos kate-
góriában 1. helyezett: Molnár Vi-
oletta, Lakatos Jonatán, 2. helye-
zett: Molnár Szulamit, Ökrös Zsu-
zsanna, 3. helyezett: Tuza Evelin, 
Győri Mátyás. A felső tagozatosok 
közül 1. helyezett Mészáros Gá-
bor, a Kecskeméti Speciális Álta-

lános Iskola csapata, 2. helyezett: 
Brown Zita Misi, Kecskeméti Spe-
ciális Általános Iskola csapata, 3. 
helyezett: Kovács Kitti. A középis-
kolás kategóriában 1. helyezést ért 
el Lakatos János, 2. helyezett Tal-
pai Ádám és Prokop Alexandra, 3. 
helyezést ért el Katona Lili Zsóka 
és Dudás Boglárka.

Ugyancsak ekkor díjaztuk a 
Pásztói Múzeum és a Mikszáth 
Kálmán Líceum közös történel-
mi vetélkedőjének első három he-
lyezett csapatát. Első a Géczi Do-
rottya, Fekete Kevin, Tóth Eve-
lin, második a Kovács Dóra, Fábi-
án Dániel, Gregus Vivien, harma-
dik a Zeke Zsófia, Endrész Dávid, 
Kovács Fanni összetételű csapat 
lett.

A kiállítás a Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatásával jött létre. 
A kiállítást tárgykölcsönzéssel se-
gítették: Néprajzi Múzeum, Gö-
döllői Városi Múzeum, Dornyay 
Béla Múzeum, Palóc Múzeum, 
Budai Ciszterci Szent Imre Gim-
názium. 

Önkéntes munkával segítséget 
nyújtott id. Brunda Tibor.
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Újabb
Mikszáthos siker

Az XLVI. Irinyi kémiaverseny megyei 
döntője március 13-án volt a Nógrád 
Megyei Pedagógiai Intézet szervezésé-
ben, a salgótarjáni Bolyai János Gim-
názium pár nappal korábban átadott új 
természettudományi laboratóriumában.

A megyei döntőbe az iskolai fordulón 
eredményesen szereplő diákok jutottak 
be három középiskolából, a Bolyai János 
Gimnáziumból két fő, a Mikszáth Kál-
mán Líceumból négy fő és a Szent-Györ-
gyi Albert Gimnázium és Szakközépis-
kolából öt fő. A versenyt három kategóri-
ában rendezték meg.

A második forduló két részből állt: az 
első írásbeli részben elméleti és számí-
tási feladatok megoldására került sor az 
általános, a szerves és a szervetlen ké-
mia tárgyköréből, majd gyakorlati fel-
adatként mindegyik kategóriában a ver-
senyzőknek titrálást kellet végrehajtani a 
redoximetria ill. az acidi- alkalimetria te-
rületéről. 

Nem könnyű helytállni egy ilyen ösz-
szetett versenyben, olyan tantárgyból, 
amelynek tanulása csupán két évig, ma-
ximum heti két órában kötelező, és a ver-
senyen a középiskolában nem tanult tan-
anyagok is szerepelnek. Dicséret illet 
minden, tudását megmérető diákot, aki 
képviselte önmagát és iskoláját a verse-
nyen!

A versenyen első helyezést ért el Bata 
Gergely 11.f osztályos tanuló, második 
lett Országh Mercédesz ugyanebből az 
osztályból. Harmadik helyen végzett Fe-
kete Vivien a 9.f osztályból.

Közülük Bata Gergely és Országh Mer-
cédesz képviseli iskolánkat a Szegeden 
megrendezésre kerülő országos döntő-
ben.

Gratulálunk a nyerteseknek, felkészítő-
jüknek, Nádi Zoltán tanár úrnak! Ered-
ményes felkészülést, sok sikert kívánunk 
az országos megmérettetésben!

Herczegné Varga Ilona

Bárányhimlő jelmezes forgatag
Noha több ovis is otthon, bárányhimlős jel-

mezben kényszerült tölteni a farsangi bált, a töb-
bi gyermek a széttáncolt cipő és a százlábú csil-
lag kukac meséjét mutatták be a Magyar Szentek 
Római Katolikus Óvoda farsangi bálján.

Második alkalommal szervezte meg a Magyar 
Szentek Római Katolikus Óvoda farsangi bál-
ját 2014. február 28-án, melynek idén a pásztói 
Művelődési Otthon adott helyet. Noha több ovis 
nem jöhetett el, mert ők otthon valódi, termé-
szet adta bárányhimlős jelmezbe kényszerültek, 
a szülők, nagyszülők, rokonok, barátok és isme-
rősök megtöltötték a termet.

Az egybegyűlteket Perce Józsefné Judit óvo-
davezető üdvözölte, aki beszédében megköszön-
te a Művelődési Otthonnak, hogy befogadták a 
rendezvényt, a támogatóknak a lelkes adomá-
nyokat. Elmondása szerint a kicsik mindennap-
jai az oviban az elmúlt időben a farsangi készü-
lődés jegyében telt, a zeneovi, a sakk és a gyógy-
torna játékok is farsangi díszletben folytak.

Elsőként a kicsikből álló Csillag csoport elő-
adását tekinthették meg az egybegyűltek. A 
Sombereki erdő melletti Magyar Szentek-tavá-
nál lakott a százlábú kukac, akit Csillag kukac-
nak is ismernek. A kukac barátjától, a csigától 
hallotta, hogy a kastélyban nagy mulatság ké-
szül, amit bizony meg is látogatott íziben. Az 
ovisok alkotta kis kukac vidáman táncolt, teker-
gett a színpadon.

A közepes- és nagycsoportosok Szivárvány 
csoportjában sok volt a királyfi, királykisasz-
szony, katona és még két huncut manó is akadt. 
A királylányok minden nap széttáncolták cipő-
jüket, hogy hol, azt a vitatkozó manóknak nem 
sikerült kideríteni. A határozott királyfi azonban 
sikerrel járt.

A rejtély szerencsés megoldásának örömére a 
Muzsla tánccsoport néhány tagja rövid tánchá-
zat tartott az előadás végén, a táncba a résztvevő 

közönség közül sokan bekapcsolódtak. A tom-
bola jelentette izgalmak előtt mindenki bősége-
sen falatozott a támogató vállalkozásoknak és 
szülőknek köszönhető ünnepi asztalról. 

Ezúton szeretnénk megköszönni minden tá-
mogatónknak, adományozónak, hogy ügyének 
érezte a Magyar Szentek Római Katolikus Óvo-
da eseményét és bőkezűen támogatták rendezvé-
nyünket. Köszönjük a szülőknek, hogy munká-
jukkal, a finom süteményekkel, szendvicsekkel, 
a szép jelmezek elkészítésével hozzájárultak az 
est színvonalának emelkedéséhez.

Az est folyamán összegyűlt adományokból az 
óvoda udvari játékokat vásárol.

Köszönjük támogatóink adományát: Pásztó 
Város Önkormányzata, Sisák Imre polgármester 
úr, rendőrség, Magyar Posta Zrt., Euronics Sal-
gótarján, Ózon Étterem, Pizza Karaván, Alrabló 
étterem, Csibe cukrászda, Spar, CBA, Csépe 
ital nagykereskedés, Káposzta Csaba vállalko-
zó, Benus László hús-hentesárú, Vraskó István 
hús-hentesárú, Széles Pékség, Gál Enikő zöld-
séges, Percze Péter zöldséges, Rossmann, Mar-
git Gyógyszertár, Tari Trade Kft., Kisállat keres-
kedés, Ezermester Iparcikk, K-B Divatház ki-
csi bizi, Bambino gyermekruházat, Gumiklini-
ka, Líra Könyvesbolt, Diego Bútorbolt, Malom 
festékbolt, Eglo, Kéttex, Goods Market, Leven-
dula Szépségszalon, Maczák Ildikó kozmetikus, 
Gyenes Peti 100 Ft-os bolt, Kohári Béláné vi-
rágos, Borbás Enikő fazekasmester, Rajk Endre 
méhész, és a szülők Szabó Tamás, Fülöp Ágos-
ton, Juhász Réka, Szklenár Diána.

Vass Enikő SZMK

Hétpettyesek udvari játékai

Ebben az évben is megrendezte a Hétpettyes 
Óvoda a jótékonysági farsangi bálját. A „Népek 
tánca” téma köré gyűjtött ötleteket minden cso-
port.

Óvodánk legkisebbjei, a Csiga-biga csoporto-
sak, a nevükhöz kötődően, életkoruknak meg-
felelően „Tiroli táncoló csigák”-ként mutatkoz-
tak be. Kissé megilletődve, de annál nagyobb jó-
kedvvel járták táncukat.

A Nyuszi csoport távoli vidékre, eszkimó föld-
re, kalauzolta a közönséget. Kedves, pörgő-forgó 
táncuk mindenki szívét felmelengette. A Pillan-
gó csoport görög népviseletbe öltözött gyerme-
kei szirtaki táncot járva teremtettek vidám han-
gulatot, idézték meg a görög esték hangulatát. 
A Mókus csoport gyermekei Oroszországba re-

pítettek a kalinka és a katyusa dallamának szár-
nyain. Produkciójukat végig vastaps kísérte. Zá-
rásként a magyar népzene dallamaira, a Muzsla 
néptánc együttes népviseletbe öltözött tagjaival 
együtt, tánccal búcsúztattuk a telet. A talpaláva-
lót a Pásztó Folk Band szolgáltatta.

A jutalmazás sem maradt el, Sisák Imre polgár-
mester úr tortával ajándékozta meg a színvonalas 
produkciókat.

A gyermekeknek, a szülőknek és minden ven-
dégnek örömteli, szórakoztató délutánt sikerült 
teremtenünk.

Köszönjük a helyi vállalkozóknak, cégeknek, a 
szülőknek, akik anyagi, tárgyi felajánlásokkal tá-
mogatták a Farsangi mulatságunkat.

A pásztói malomudvar Festékdiszkont, Szőke 
Gábor szülő, felajánlásának jóvoltából lehetősé-
günk nyílik kifestetni, szépíteni, színesíteni óvo-
dánk csoportszobáit, folyosóit, a gyermekek, a 
szülők és nevelőközösségünk örömére.

Köszönjük, hogy az SZMK tagjai a sok munka 
mellett is időt szakítottak arra, hogy részt vegye-
nek a rendezvény szervezésében és sikeres lebo-
nyolításában. A farsangi bál bevételét udvari já-
tékok beszerzésére fordítottuk.

A Hétpettyes Óvoda
nevelőközössége
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Oldalunk a Polytechnik Kft. támogatásával készült.

Óvodások a természetben,
erdősarok az udvaron

Szabó Lajos erdőmérnök, a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság munkatár-
sának irányításával a Mátra állat- és 
növényvilágával való ismerkedést 
célul tűző program kezdődött tavaly 
ősszel Pásztó Városi Önkormány-
zat Óvodájában. A nemzeti parkkal 
együttműködve zajló foglalkozásso-
rozat fő célja, hogy a kicsik érdek-
lődését felkeltse a természet iránt. A 
részletekről kérdeztük a Nógrád me-
gyei Príma-díjas Szabó Lajost, aki-
nek neve főszervezőként forrt ösz-
sze az idén nyáron 11. alkalommal 
megrendezendő, „Muzsikál az erdő” 
című rendezvénysorozattal.

– Kisgyermekkorban sokkal köny-
nyebb kialakítani a környezettudatos 
szemléletet, felébreszteni a figyelmet 
a természet és különféle értékei iránt 
– mondta Szabó Lajos. – Ennek kö-
szönhetően ezek a gyerekek később, 
még felnőtt korukban is, érdeklődés-
sel fordulnak erdő-mező, vízivilág 
élőlényei felé, legyen szó akár a nö-
vény-, akár az állatvilágról, vagy ép-
pen a gombákról. Ennek köszönhető-
en jó az esély arra, hogy felnőve is 
nagyobb felelősséget érezzenek az 
élő és az élettelen természet megóvá-
sa, a tisztább, egészségesebb környe-
zet fenntartása iránt. Az intézmény-
ben ehhez kiválóak az alapok, hiszen 
elnyerték a Zöld Óvoda és a Madár-
barát Óvoda címet is.

– Hogyan történnek a foglalkozá-
sok a gyakorlatban?

– Alapvető ismereteket kell átadni, 
figyelembe véve a korosztályi sajá-
tosságokat, ezért minden élménysze-
rűen zajlik. A programsorozat tavaly 
ősszel indult azzal, hogy a gyereke-
ket kivittük az erdőbe, hogy tapasz-
talatokat szerezzenek róla, megtanul-

ják, az erdő az nem csak fák sokasá-
ga! Ezek az erdei foglalkozások kü-
lönböző témakörökben szerveződtek, 
például foglalkoztunk, – az évszak-
nak megfelelően, – a természet szí-
neivel, de gyűjtöttünk különféle ter-
méseket, közöttük makkot is. Utób-
bi fontos szerepet kapott a továbbiak-
ban, mert az óvoda udvarán elültet-
tük őket, ez lett az erdősarok. A gye-
rekeknek így lehetőségük nyílik arra, 
hogy megfigyeljék fejlődésüket, lás-
sák, hogyan lesz a magból facsemete.

Természetesen valamennyi fog-
lalkozás játékos formában zaj-
lik, az intézmény vezetőjével, Sárik 
Jánosnéval és az óvodapedagógusok-
kal karöltve.

– Mik voltak még a program fonto-
sabb részei?

– A téli madáretetés szintén jelen-
tős szerepet kapott. Ezzel nem csak 
a lakókörnyezet telelő és állandó ma-
darait ismerhetik meg a gyerekek, 
hanem a felelősségérzetük is fejlő-
dik. A madáretetés nem kötelező, de 
aki egyszer elkezdi késő ősszel, an-
nak időjárástól függően tél végé-
ig, kora tavaszig folytatnia kell, kü-
lönben a rendszeresen élelemre szá-
mító madarak el is pusztulhatnak az 
etető környékén, ha abbamarad az el-
látásuk, vagy tudni kell azt is, hogy 
mit kaphatnak enni. Volt lehetőség 
arra is, hogy a gyerekek állatokat fi-
gyeljenek meg, például találkoztunk 
egy macskabagollyal, ami óriási él-
ményt jelentett számukra, hiszen ezt 
az éjszakai ragadozót elég ritkán lát-
hatjuk.

Szabó Lajos végül hozzátette: a 
program ősztől tavaszig, az oktatási 
évben folyik az intézményben.

Faragó Zoltán

Mátrakeresztesen a fiatalok rend-
sze res találkozóhelye és kemény 
edzé sek színtere a Gold’s Gym kon-
diterem. Itt hat-tíz fő közötti létszá-
mú, kitartó csapat edz hetente há-
rom-négy alkalommal, Sándor Attila 
vezetésével. Céljuk, hogy évente há-
rom-négy versenyen vegyenek részt, 
így öregbítve Mátrakeresztes hírne-
vét. A konditerem már 12 éve műkö-
dik, de rendszeresen öt éve használ-
ják a fiatalok.

Eredmények: 2014. március 13. – 
A Fekvenyomó Diákolimpia megyei 
döntőjén Balassagyarmaton  Habók 
Zsolt Márk első, Nagy Dominik har-

madik, Holtner Martin negyedik he-
lyezést ért el.

2014. március 23. – A XIV. Nógrád 
Megyei Fekvenyomó Bajnokságon, 
Balassagyarmaton Sándor Martina 
első, míg Sándor Attila harmadik lett 
súlycsoportjában.

Támogatóik: Molnár István, Illés 
Rudolf és Káposzta Csaba. Fenti ké-
pekkel és eredmények közzétételével 
azt akarják bizonyítani, hogy fel le-
het lendíteni ezt a sportágat, csak tá-
mogatók hiányában nagyon nehéz, 
mivel sajnos ahogy telik az idő, úgy 
romlik a berendezés. Ezt már önerő-
ből nem tudják helyreállítani.

Nehéz körülmények, szép sikerekkel

Teljesítménytúra volt február 1-jén, a szokat-
lanul enyhe télen azonban éppen ideális túrázó 
idő – hóval borított terep – fogadta a Pásztói 
Szabadidő SE Szent László téli teljesítménytú-
ra részvevőit. A szabadidős sportrendezvényen 
a tari vasútállomásról indulva, ezúttal többen 
mint az elmúlt évben, mintegy 250-en rajtol-
tak el. A teljesítménytúra idei megméretteté-
sén három pásztói bronzérem született. A 15 
kilométeres rövidtávon a nők között harma-
dik lett Vincze Barbara, 1 óra 39 perces telje-
sítménnyel. A férfiak között ugyanezen a tá-
von Hugyecz Zoltán szerzett bronzérmet, 1 óra 
35 perces idővel. A 33 kilométeres hosszú táv 
versenyzői közül 3 óra 39 perces idővel Nagy 
László szerzett bronzérmet.

(további pásztói teljesítmények megtalál-
hatóak a www.muzsla.hu honlapon.)

Cz. Zentai József

Téli emlék, bronzéremmel

Hugyecz Zoltán ezúttal 
a teljesítménytúrázóknál bizonyított

Sakk. Egerben a Heves-Nógrád 
megyei felnőtt sakk csapatbajnokság 
nyolcadik fordulójában megyei rang-
adóra került sort, amelyet a Pásztói SE 
magabiztosan nyert meg a Salgótarjá-
ni TSE ellenében. Eredmény: Salgó-
tarjáni TSE–Pásztó SE II. 4–6.

Serdülő sakk siker. Egerben a serdü-
lőknek is folytatódott a Heves-Nógrád 
megyei sakk csapatbajnokság küzdel-
me. Vajda Albert tanítványai ezút-
tal remekül vették a dupla fordulót, 
mindkét találkozójukat megnyerték. 
Eredmények: Pásztó-Pétervására 8,5-
7,5, Andornaktálya – Pásztó 3-13

Asztalitenisz. Szomszédvári rang-
adót nyert a megyei asztalitenisz csa-
patbajnokság  kilencedik forduló-
jában a Pásztói AC. Az eredmény: 
Pásztó AC-Szurdokpüspöki 14:4.  

Kosárlabda. Fél siker született a 
csoporttalálkozón, a Pest megyei ko-
sárlabda szövetség gyermekbajnok-
ságának március elején megtartott 
találkozóján: a Pásztói Szabadidő 
Sportegyesület Kisördögök együtte-
se a Monor csapatát 44-35 arányban 
legyőzte, még a Százhalombatta gár-
dájától 31-27 arányú vereséget szen-
vedett.

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

MUNKATÁRSUNK KITÜNTETÉSE

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

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

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

Barlangban 
is futottak

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

Lapunk cikkeit, friss
információit, kép-

galériáit megtekintheti
a www.dhkm.hu hon-

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

Helia-D
Ismerje meg a Magyar Termék Nagydíjat kapott kozmetikai családot!

• 35 éves tapasztalat
• megújult belső tartalom megfelelve a mai kor elvárásainak
• kizárólag növényi hatóanyagok

Hazai bőrgyógyászok tesztelése és ajánlása alapján 
Ön is kipróbálhatja és megveheti gyógyszertárunkban.

BIODERMA fényvédők
Víz- és izzadásálló, fotostabil, hidratáló és bőrnyugtató készítmények

 ‒ csúcsminőség
 ‒ allergén mentes
 ‒ maximális fényvédelem

Állandó akcióban kínáljuk, mert mi is vigyázunk a bőrére!

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

Valamennyi kedves ügyfelünknek
áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Valamennyi kedves ügyfelünknek áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Ügyeleti időpontok:
2014. április 21. 

Húsvét hétfő

2014. április 26-27.
2014. május 17-18.

Valamennyi kedves ügyfelünknek áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!
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„Muzsikál az erdő” 
az ország tetején

A „Muzsikál az erdő”- Mátrai Művészeti napok 
2014-ben június 28 és július 6 közötti időszakban 
kerül megrendezésre. Az erdő és a zene összefo-
nódása, az igazi muzsikál az erdős élmény kiala-
kulása végett kiemelkedő szerepe van a helyszí-
nek kiválasztásának.
Az idén új helyszínként megjelenő Kékestető 
minden bizonnyal megfelel a kritériumoknak. 
Nemcsak az erdő közepére visszük ki az embere-
ket, hanem az ország tetejére is egyben. 

A Muzsikál az erdőre látogató természetet, zenét szeretők szakve-
zetéses csillagtúrákkal közelíthetik meg a pazar panorámával ren-
delkező erdei koncerthelyszínt a hegyi bükkösök régiójában, de a 
mozgásproblémákban szenvedők sem maradnak le a komlex er-
dei-zenei élményről, hiszen a kékestetői magas parkolóig  gépko-
csival, autóbusszal is eljuthatnak. A képzőművészeti kiállítást egye-
dülálló módon a kilátó körpanorámás teraszán nézhetjük meg. 
„Muzsikál az erdő, ahol a zene és az erdő összefonódik. Jókedv, er-
dei értékek, művészetek barátok, testi-lelki feltöltődés.”
A rendezvény alkalmából a szervezők szépirodalmi, fotó- és képző-
művészeti pályázatot is kiírtak.
A részleteket itt találják: www.muzsikalazerdo.hu

Szabó Lajos erdőmérnök
Kérjük, hogy az SZJA 1 százalékával a MUZSIKÁL AZ ERDŐ ALAPÍT-
VÁNY kiemelt céljait támogassák! Adószám: 18642036-1-12.

Köszönjük segítségét és támogatását,
szeretettel várjuk a rendezvényeken!
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