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Pásztó hiány-, hitelés kamatmentes!
Legutóbbi ülését április 29én tartotta a pásztói képviselő-testület. A legfontosabb napirendi pont a 2013.
évi költségvetési zárszámadási rendelet és egyszerűsített beszámoló jóváhagyása volt. Szóbeli kiegészítésében Sisák Imre, a város
polgármestere elmondta: a
múlt év valódi áttörést hozott az önkormányzat gazdálkodásában: 2013-ban tért
át az állam a helyhatóságok
normatív finanszírozásáról
a feladatfinanszírozásra. Kifejtette, a jelenlegi szabályozás egyik gondja, hogy
több területet nem érint,
így például a közművelődés
működtetése is hiányzik belőle.

(Folytatás az 5. oldalon)

XXV. évfolyam 4. szám

Múltidézés az Árpád-kor jegyében

Múltidéző Zsigmond-nap volt április 27-én Pásztón: a hagyományos, mégis minden más rendezvényen ez évben az Árpád-kor elevenedett meg – nem csak a szent királyok kora és udvartartása, a dicsőséges győzelmek, hanem még a muhi csatavesztés is. Fotónkon Sisák Imre, Pásztó polgármestere, – a jelmezes rendezvényen főbírája, – felolvassa a király levelét, amit kedvelt pásztói népeinek írt.
Képriportunk és tudósításunk a Pásztói Hírlap 2-3. oldalán.

Június 1-jén, a városi gyermeknappal egy időben megnyitja kapuit a Pásztói Strand!
Jegy és bérletárak
Felnőtt, egésznapos .  .  .
Felnőtt, félnapos  .  .  .  .  .
Gyerek, egésznapos . .  .
Gyerek, félnapos .  .  .  .  .

A gyermeknapi rendezvény programjait lapunk 15. oldalán találják!

800 Ft/fő
500 Ft/fő
500 Ft/fő
400 Ft/fő

Úszó jegy .  .  .  . 400 Ft/fő
Úszó bérlet  .  . 6000 Ft/hó
Kabin: .  .  .  .  .  .  . 300 Ft/nap
Napozóágy:  .  . 400 Ft/nap

Nyit a strand
Pásztón!

Brazíliában

2014. június 12-én kezdődik a labdarúgó világbajnokság.
A korábbi évek sikerei alapján szervezés alatt áll, hogy a fontosabb
mérkőzéseket az érdeklődők kivetítőn megtekinthessék a strandon.

Nyitvatartási idő: naponta 9-től 19 óráig – Úszás: minden reggel 6-tól 8 óráig
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Kézműves foglalkozás a romkertben – Fotó: Faragó Zoltán

Turul és Kettőskereszt Hírlevél

A Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoportja és a Rákóczi Szövetség Pásztói Csoportja szervezésének – a Rákóczi Szövetség éves pályázati lehetőségeinek köszönhetően – a pásztói fiatalok csaknem egy évtizede
az elszakított területek magyar fiataljaihoz látogatva, velük együtt ünneplik március 15-ét.
Ennek megpecsételésére 2014. augusztus 2-án a Kishegyen Turul és Kettőskereszt állításával felavatjuk „A Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyét”. A romhányi kőből faragott Turul, az önkormányzat felajánlása, Koltai László szobrász alkotása.
A Kresák Jenő terve alapján készülő kettőskereszt Kecskés Miklós felajánlása, Babály László vállalkozó adománya.
Az Illés Rudolf tervei szerint kialakított Fogadalmi Tér kivitelezésének és fenntartásának, valamint az avatási ünnepség szervezésének költségeit 1000, 2500, 5000 és 10000 forintos támogatói jegyek kibocsátásából fedezzük.
Az avató ünnepségre az elszakított területekről tisztelettel és testvéri szeretettel meghívjuk tíz éves Julianus-i utazásunk vendéglátóit.
Vendégeink és a mindenkori idelátogatók az általuk hozott földet elhelyezhetik az emlékművek alatt, amit a származási helyre utaló táblácskával örökítünk meg.
Támogatói jegyeket a „Fogadalmi Hely Alapítói Köre, Turul és Kettőskereszt” igazolvánnyal ellátott tagjaink és önkénteseink, illetve a Turul
és Kettőskereszt logoval megjelölt helyek forgalmaznak.
Támogatóinkat kérjük, kövessék a Pásztói Hírlapban, a Városi Tv-ben és plakátjainkon megjelenő Hírleveleinket!
Pásztó, 2014. április 4. – A Magyar Összefogás Fogadalmi Helyének Alapítói Köre: Sisák Imre, Pásztó polgármestere; Volek György, alpolgármester; Alapi Tünde, Barócsi Sándor, Gortva János, Illés István Rudolf és családja, Bottyán Zoltán és családja, Medla András, Nágel István, Pásztó. Berze József és Berzéné Murányi Gabriella (Szurdokpüspöki), Forstner Antal Hollókő; Horváth István, Mátraszőlős; Kresák Jenő,
Pásztó-Hasznos.

2014. május

3

városnap

Múltidézés az Árpád-kor jegyében
Immár nyolcadik alkalommal rendeztük
meg április utolsó hétvégéjén a Pásztónak
mezővárosi rangot adományozó Luxemburgi Zsigmond királyról elnevezett városnapi rendezvényt.

Lovasok a Fő úton, az Invitel irodája előtt

A „Múltidéző Zsigmond Napok” című eseményen évről évre fölidézzük a magyar történelem jeles korszakait. Így járhattunk már
Zsigmond király udvarában, a reneszánsz Pásztón, a török és kuruc kor is megelevenedett a
csodás műemléki romok között. Nem maradhatott ki a reformkor és 1848 sem, majd a XX.
század eseményeit a boldog békeidők vidám
forgatagával zártuk, hogy aztán a tavalyi évben
újra indulhasson a történelem kereke a honfoglalás eseményeivel.
Az idei év az államalapítás és az Árpád-házi királyok udvarába kalauzolta el az érdeklődő
közönséget. A szervezők elképzelése, hogy ne
egyetlen történelmi korszakot járjunk körbe évről évre, jónak bizonyult. A gyermekek és a felnőttek egyaránt részesei lehetnek a magyar történelem „zivataros”, ámde tanulságos, gazdag
eseményinek az adott kor igényes megjelenítése által, betekintve az ott élők ünnep- és mindennapjaiba, megismerve a művészetet, kézművességet, hadviselést, öltözködést, étkezést.
Az immár második alkalommal Zsigmond témahétté bővült rendezvénysorozat programját a kisiskolások „Korona és kard” elnevezésű
mondamesélő vetélkedője nyitotta meg.
A Múltidéző Zsigmond Nap vasárnapi programja a könyvtár galériájában Kohári Csaba és
Tatai Balázs fotóművész „A Pálos rend építészeti öröksége” című fotókiállításának megnyitójával és a „Magyar Szent Korona és a Magyar Szent Királyok” című gyermekművészeti pályázat díjainak átadójával kezdődött. A fotótárlatot Kecskés Attila plébános atya nyitotta meg. A beérkezett gyermekművészeti alkotások még a szokásosnál is színvonalasabbak
voltak, ami mutatja, milyen fontos helyet foglal el a pásztói gyermekek tudatában a magyar
történelem és identitás!

A romkertben már kora délelőtt elkezdődött a baráti társaságok, munkahelyi és civil
közösségek főzőversenye, amelyet a „királyi
udvar” főemberei és asszonyai kóstoltak, díjaztak.
Kora délután csaknem háromszáz, korhű ruhába öltözött felvonuló hívogatta Pásztó utcáin a városlakókat a rendezvényre. A menetet a
Sárkányos Lovagok Társasága indította, majd
őket követték az iskolások, az óvodások, a helyi és térségi közösségek, illetve mindazok,
akik kedvet kaptak ahhoz, hogy az Árpád-ház
udvarának ruháiba beöltözzenek.
A Tari Lőrinc Baráti Társaság három jurtát
állított az eseményre, ahol mindenki megcsodálhatta a berendezéseket, kellékeket. Vezetésükkel íjászaton is kipróbálhatták magukat a
vállalkozó szellemű fiatalok és felnőttek.
A PÉK (Pásztói Élő Közösség) életvidám tagjai először jelentek meg a nyilvánosság előtt. A szeretet légköre, sok-sok mosoly,
feltöltődés, ami a jurta és a virágok szépsége mellett feledhetetlenné tette a napot. Meg
lehetett ismerni a kristályokat, lehetett fűzni
csakrakarkötőt, kóstolni pitypangmézet, a citromfű szörpöt gyógyító teákat, sütiket, finom
biojoghurtot.
A rendezvény egyik nagy eseménye a Sárkányos Lovagok Társaságának történelmi bemutatója volt. Céljuk, hogy minél szélesebb
körben terjesszék és megismertessék az érdeklődőkkel a magyarság történelmét, életmódját, fegyverzetét és ruházatát. Bemutatójuk során betekintést nyerhettünk az Árpád-házi királyok udvarának szokásaiba, a koronázás rejtelmeibe, a lovagi játék és vitézválasztás izgalmain túl egy lovas harci bemutató
keretében a muhi csata szomorú, ám annál hősiesebb küzdelmébe.

Megelevenedett a városnapon a muhi csatamező
tragédiája is

Nagy sikert aratott az idei évben a kézműves
és történelmi játszóház, ahol többféle koronát,
a lovagi torna kellékeit és lovacskát készíthettek a gyermekek, emellett nemezelés, kőfestés
és rovásírás bővítette a kínálatot.
A gyerekek és felnőttek nagy örömére, ismét a királyi udvarban köszönthettük Pályi Jánost, aki a hagyományos vásári bábjátékban a
piros sapkás, vidám fickó palacsintasütőjével
tanította móresre az ördögöket és magát a halált is. Sziporkázó, életvidám kesztyűs bábjáték személyében Vitéz László jelent meg a pódiumon, aki több tucat lelkes, vidám gyereket
és szülőt nevetett meg.
A gasztronómia szerelmeseinek látványos
bemutatót tartott Kiss Gergő séf. A romkert

Felvonuló vitézek – Fotó: Faragó Zoltán

kézművessátrai és -bemutatói, valamint a vásári forgatag között elhelyezkedő látványkonyhában elleshettük a mesterszakács technikáit és egy kóstoló erejéig elmerülhettünk az
ízek világában.
A királyi színpadon köszönthettük Varga
Miklós énekes – dalnokot, aki a klasszikus
rockoperák dallamain túl legszebb számaival
kápráztatta el a közönséget. Az est látványossága a Tűzvarázs volt, ahol három fiatal lángoló kardokkal és buzogányokkal világította be
a romkertet.
A városnap önkormányzati, uniós és szponzori támogatással, a Teleki László Városi
Könyvtár és Művelődési Központ szervezésében, intézmények, civil szervezetek, baráti közösségek összefogásának példás eredményeként jött létre.
A szervező kulturális intézmény közössége
Támogatók: Pásztó Városi Önkormányzat, ÉszakMagyarországi Regionális Vízmű, Sodexo, OTP
Bank, Nők Civilben Egyesület, Nyírmedpusztai Lur
kóheverde, Premier Ifjúsági Színpad, 100 Forintos
Bolt – Gyenes Péter, Napsugár vegyeskereskedés
Piacbejáró, Mester Iparcikk Szaküzlet, Bonjour Ajándékbolt, Vitamin Zöldség Gál Enikő, B-100 Forintos
Bolt Szabó Péter, Mátrapapír Kft. Mucsina Gábor,
Verebélyi József Ékszerbolt, Ildikó Zöldséges, Kölcsey Könyvesbolt, Huczekné Rétvári Mónika, Antal
Gergő, Stahl Varient Kft. – Tóth Imre.
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Fejlesztési források tervezése

Vidéki emberként elmondhatjuk, hogy a
rendszerváltást követően 25 évvel, az Európai Unióba történő belépésünk után tíz évvel
sem lehetünk elégedettek. A gazdaságban, az
egészségügyben, az oktatásban, az infrastrukturális ellátottságban és még számos területen
jelentős hátrányokat vagyunk kénytelenek elviselni nap mint nap.
Nógrád megye pozíciója, statisztikai adatok
összevetésében elfoglalt helye az elmúlt évtizedekben nem változott, egy-két területen ta-

Ötlettől
a kivitelezésig

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal Nógrád
Megyei Irodájának vezetője, Jakab Magdolna április elején tájékoztatott arról, hogy Salgótarjánban háromszor egy napos, ingyenes
képzésre nyílik lehetőség az önkormányzati
és vállalkozói szektorban projektmegvalósítást tervező szakemberek és cégvezetők részére. Mivel a képzési lehetőséget ideálisan
a hét éves EU-s programtervezési ciklus végére tervezték, több mint tíz projektgazdának adtam információkat tervezett projektjének megvalósítását elősegítő, azt megalapozó képzésről.
A tréning a salgótarjáni ipari park irodaházában került megrendezésre, melyben a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Zrt. Holding szakemberei oktattak.
A rendkívül közvetlen, jó színvonalú program a projekt előkészítését, fejlesztését, a
projekt menedzselését, a finanszírozás lépéseit, a helyi adottságokra-, szükségletekre és
lehetőségekre alapozva mutatta be a tapasztalt előadók és megyei szakemberek bevonásával. Az elméleti információkat gyakorlatorientált szakmai programrészek egészítették
ki, amelyek nem egy alkalommal parázs vitákat is kiváltott.
A 21 megyei résztvevőből (13 vállalkozás
és egy önkormányzat: Pásztó), nyolc szakember a pásztói járásban tervezett projektjeinek előkészítését és majdani megvalósítását
gondolhatta át, sok-sok új információ beépítésével. A résztvevők nem csak szakmai területen, hanem a kapcsolatépítésben is előre
tudtak lépni, melyet később remélhetőleg kamatoztatni fognak.
A szervezőnek és a trénereknek ezúton köszönöm meg a lehetőséget, a résztvevőknek
pedig az aktív közreműködést.
Mészáros Sándor

pasztalható csak némi javulás. A gond elsősorban a gazdaság nem megfelelő színvonalú
működésére vezethető vissza, melynek alapja
az, hogy az ipari szerkezetátalakításra a megye keleti részében a mai napig nem került
sor. Az Európai Uniós és hazai források felhasználása elsősorban más szektorokban, valamint a vonalas infrastruktúra kiépítésében
és fejlesztésében hasznosult.
Ennek megfelelően a fejlesztési forrásigény a megyében és a járásunkban is rendkívül nagy. Teljes mértékben támogatandó kormányzati cél, hogy a gazdaság fejlesztésére
irányuló támogatások aránya a teljes támogatási keretösszeg 60 százalékára legyen tervezve.
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, és a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. irányításával, Pásztó Városi
Önkormányzat vezetőinek és szakembereinek
bevonásával 2013-ban megkezdte az Európai
Unió 2014-2020 ciklusára vonatkozó fejlesz
tési tervek össze-gyűjtését. A közel egy éves
munka lassan lezárul, melynek eredménye
ként a vállalkozói, önkormányzati és civil
szektor fejlesztéseit tartalmazó projektgyűjtemény elkészült.
A fejlesztési források kezelése és elosztása
ismét visszakerül a megyei szintre. Ez mindannyiunk számára örvendetes tény és egyben
jó lehetőség is, mert a régiók kialakítása előtt
a rend-szer – ha kisebb hibákkal is – de jól
működött. Abban az időben a települések, a
térségek, így maga Nógrád megye is nagyobb
összegű fejlesztési forráshoz jutott, mint a regionális fejlesztési koordináció időszakában.
A megyében felosztható források a Terület- és
településfejlesztési Operatív Program keretében vannak tervezve.
A pásztói járás gazdasági-, önkormányzati
és civil szereplői, több mint 60 milliárd forint
nagyságrendű projekthalmazt állítottak össze,
mely jóval meghaladja a lehetséges megyei
fejlesztési összeghatárt is. A tervezői munkát
a megyei önkormányzat, a fejlesztési ügynökség, városunk szakemberei mellett, Kormány
Krisztián tanácsadó és egy 14 főből álló Területi Munkacsoport végzi rendszeres munkaértekezletek, tanácsadói napok és szakmai megbeszélések szervezésével. A csoport létrehozásánál az eddigi tapasztalatainkra alapozva
vettük figyelembe a járás három mikro térségi tagozódását, valamint az önkormányzati-, vállalkozói és civil szektor megfelelő arányú képviseletét. A munkacsoport feladata a
meg-alapozott térségi projektek tervezésének
elősegítése, az integrált kistérségi fejlesztési
rész-programok véleményezése, megtárgyalása és előkészítésük, szakmai koordinációja.
A munka szép, nagy kihívás, de egyben nagy
felelősség is, mivel nem mindegy, hogy 7 év
elteltével akár a tervezők, akár az érintettek,
az itt lakó polgárok, az idelátogatók, vagy éppen az itt munkát keresők milyen véleményt
fognak alkotni városunkról, járásunkról.
Célunk nem lehet kisebb annál, hogy a lehetőségek legjobb kihasználásával olyan vidéki

élet-körülményeket teremtsünk, ahol az itt élő
emberek nem tartják magukat másodrendű állampolgárnak, életkörülményeik jobbá válnak, a közlekedési feltételek jelentős mértékben javulnak, a munkanélküliség és az elvándorlás csökken, az itt lakók szeretnek itt élni.
Természetesen mindannyian tudjuk, hogy
ez a cél csak nagyfokú együttműködéssel,
megyei és kormányzati támogatással, valamint a megvalósítás feltételeinek (nagymértékű támogatási intenzitás, részbeni előfinanszírozás, stb.) minél magasabb szintre emelésével lehetséges. Megyénk, járásunk és városunk érintett projektgazdái sem képesek országos pályázati rendszerben versenyezni a
nálunk jóval erősebb régiókban, megyékben
működő vállalkozókkal, önkormányzatokkal
és civil szervezetekkel.
Pásztó képviselő-testülete 2014. január 30ai ülésén 16 városi program, 24 projekt elemét fogadta el megközelítőleg 5,2 milliárd
forint tervezett fejlesztési költséggel, 80100%-os vissza nem térítendő támogatással.
A tervezési időszakban kapott információk
alapján a megyei vállalkozói projektek 50-60
százalékos támogatásától kezdődően, az önkormányzati és a civil szektor 80-100 százalékos nagyságrendű fejlesztéseit terveztük meg.
A pásztói projektek közül kiemelnénk az
ipari területek, az iskolacentrum fejlesztését (épület felújítások, sportcsarnok és tanuszoda), a közutak, közvilágítás, körforgalom és kerékpárút építését, a strandfürdő fejlesztését, a turisztikai vonzerő növeléséhez
kapcsolódó épületfejlesztéseket (a monostormalom és környezetének rekonstrukciója, a mátrakeresztesi erdei iskola és a pásztói
óvoda fejlesztése, a muzslai pihenőpark kialakítása, stb.). A belvíz- és az árvízveszélyt
csökkentő patakmeder és csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztését, a vállalkozások és
egyéb humán erőforrások emelését, a nagyrendezvényeink folyamatos megtartását és
más társadalom- és foglalkoztatás fejlesztési
programokat.
A jó hír az, hogy programjaink jelentős részét be tudtuk tervezni a megyei forráskeret
terhére, a rossz hír viszont az, hogy a strandfürdő fejlesztés, a sportcsarnok és tanuszoda
fejlesztés jelen információink szerint, majd
csak az országos forrásokból kerülhet megpályázásra. Az ipari területek fejlesztése esetében, önkormányzati megvalósításnál is várhatóan csak 50 százalékos támogatási intenzitás
érhető el. Reméljük, hogy a Szabad Vállalkozási Övezet címmel rendelkező pásztói kistérség földrajzi elhelyezkedése, valamint a 21-es
számú főközlekedési út fejlesztése miatt esélyesebb lehet, mint megyei versenytársai.
Örvendetes, hogy több jelentősebb pásztói
vállalkozás is nagyobb telephely és technológiafejlesztést tervez, amelynek megvalósítása több száz új munkahely létrehozását biztosíthatja.
Sisák Imre polgármester
Mészáros Sándor projektés program koordináló

2014. május
(Folytatás az 1. oldalról)

A polgármester úr elmondta: múlt
évben a közoktatás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megalakulásával állami kézbe került, a város viszont új feladatként visszakapta a múzeum fenntartását és a háziorvosi ellátással kapcsolatos teendőket. A bevételek és a kiadások az eredeti előirányzathoz képest év közben
jelentős mértékben változtak.
Visszatekintett ezután az elmúlt
időszakra: 2002 és 2010. között az
önkormányzat egyetlen fillért sem
kapott az önhibáján kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok
(ÖNHIKI) támogatásából, mindezek
tetejébe több mint 600 millió forinttal csökkentették az önkormányzat
finanszírozását. Javulás 2010 után
következett: 2011-ben már 141 millió forint feletti ÖNHIKI támogatást nyert el a város, 2012-ben pedig
210,6 milliót.
– Így várhattuk a 2013-as évet,
amikor bekövetkezett az ötezer lélekszám feletti települések hitelkonszolidációja – mondta a polgármester úr. – Pásztónak első körben 40
százalékot akartak elengedni, de a
lobbitevékenységnek köszönhetően
sikerült elérni, hogy a hitelek 60 százalékát vállalja át az állam. Összességében az elmúlt évben több mint
296 millió forint hitelt és kamatot
engedtek el az önkormányzatnak. Ez
azonban a környékbeli városokhoz
képest igen alacsony összeg! – tette
hozzá. – Persze inkább azt mondhatjuk, hogy a város felelős gazdálkodásának köszönhető mindez.
Sisák Imre ezután kifejtette, hogy
Pásztó múlt évi iparűzési adóbevételei csökkentek, mert megszűnt az
Állami Nyomda Zrt. pásztói gyáregysége. Örvendetes, hogy 2013 novemberében a város ismét elnyert
180 millió forint támogatást a fejezeti tartalékból: ezzel együtt az elmúlt három évben a támogatása már
meghaladta az 530 millió forintot.
Emellett több környékbeli település
is rendezte korábbi tartozásait, amelyeket a közös intézmények fenntartása miatt halmoztak fel. A legnagyobb adós Mátraszőlős volt, de végül több mint 24 millió forintot fizetett ki Pásztónak.
A polgármester úr elmondta, hogy
a város az elmúlt évben a szerkezetátalakítási tartalékból is kapott 62
millió forintot, a köznevelési intézmények működési támogatására, diákétkeztetésre több mint 12 milliót,
szociális és gyermekjóléti feladatokra pedig 1,5 milliót.
Sikerült a Területi Gondozási Központ tartozását is rendezni: a Margit
Kórháznak étkeztetésre 4 millió forintot meghaladó összeget kellett kifizetni.
Sisák Imre elmondta, hogy a zárszámadási rendeletben kimutatott
pénzmaradvány 300 millió 306 ezer
forint, ennek egy részét fejlesztési

közélet
célokra fordítja a város. Az elmúlt
évben az út- és járdaépítés ütemezése nem úgy alakult, ahogy tervezték,
így az elkövetkezendő időszakban
ez a legfontosabb feladat.
Szólt ezután az elmúlt időszak fejlesztéseiről is: tavaly megvalósult a
gondozóház, amire 59 millió forint
támogatást kapott a város. Ezt több
mint 3 millióval kellett kiegészítenie saját erőből. A képviselő-testület
indította el a tüdőgondozó új épületben történő elhelyezését, ami tavaly
októberben meg is valósult és több
mint 260 millió forint értékű beruházás volt. A hulladéklerakó rekultivációjára, – az elmúlt évek előkészítő

hitelét is törlesztette 257, illetve 137
millió forintos összegben.
Barna Tiborné, az Intézményirányítási és Szociális, Édes Attila a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nevében köszönte meg az
igen részletes és alapos beszámolót:
mindkét bizottság támogatta annak
elfogadását.
Volek György alpolgármester úr
hozzászólásában megköszönte a
polgármester úr, a jegyző asszony,
az aljegyző úr és munkatársaik lelkiismeretes, sokszor nehéz körülmények között végzett munkáját. Kifejtette: az eredmények elérésben fontos volt az is, hogy az intézmények

A kitüntetett rendőrök, illetve jobbra Csépe Attila, a kapitányság helyettes vezetője

munkája után, – Pásztó a pótköltségvetéssel együtt összesen 807 millió
forintot kapott, a munkálatok május
közepén már megkezdődtek. A munkaterületet átadása után az őrzés-védelem feladatát helyi emberek látják el, remélhető, hogy a továbbiakban pásztói vállalkozások is kapnak
majd munkát a kivitelezés során.
A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos projekt is eredményes volt, a várost 250 millió forintot kap erre a célra. (A két projektre nem közvetlenül kapja Pásztó a
több mint egymilliárd forintos támogatást, mert konzorciumi formában
valósul meg a fejlesztés, Salgótarján
gesztorságával).
Megújult a Százszorszép Óvoda,
amelynek teljes bekerülési költsége meghaladta a 26 millió forintot,
a Hétpettyes tagóvoda renoválására
pedig 36,6 millió forintot fog költeni a város.
A polgármester úr elmondta, hogy
sok szép esemény is volt a városban,
az egyházmegyei találkozó mellett
még tucatnyit lehetne említeni.
Ezután köszönetet mondott munkatársainak, a hivatal és az intézmények vezetőinek a felelős gazdálkodásért, a sikeres pályázatokért, a
képviselőtársaknak pedig az önkormányzat eredményes működése érdekében végzett munkájukért.
Végül megmutatta azt a bizonyságlevelet is, amelyet Orbán Viktor
miniszterelnök írt alá és arról szól,
hogy a kormány átvállalta Pásztó
455 millió 710 ezer 291 forint hitelállományát. Pásztó önkormányzata
ennek köszönhetően hiány-, hitel- és
kamatmentes lett. Ez azért is következhetett be, mert az önkormányzat
2013 és 2014-ben a szennyvízberuházások két utolsó ütemére felvett

fegyelmezett gazdálkodást folytassanak, a vezetők is valamennyien felelősségteljes munkát végeztek. Mindez együttesen hozzájárult
ahhoz, hogy Pásztó fejlődő pályára lépjen.
– A pásztói emberek számára nem
olyan feltűnő a fejlődés, de akik ritkábban járnak erre, azoknak szembetűnnek a változások – mondta.
– Sisák Imre polgármester úr kiváló
szakmai hozzáértését, az államigazgatás területén szerzett tapasztalatait
figyelembe veszik a minisztériumok
is, számítva tanácsaira.
Dr. Nyíri Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke szintén köszönetét fejezte ki a hivatal vezetésének és az
apparátusnak a lelkiismeretes, hozzáértő munkáért.
Sisák Imre – megköszönve az elismerő szavakat, – hozzátette, hogy
Becsó Zsolt és Bíró Márk országgyűlési képviselők is sokat segítettek munkája során.
A képviselő-testület hat igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a
zárszámadást.
– A Kánaán persze még nem jött el
– fogalmazott ezután a polgármester
úr –, de a város számláin rendelkezésre álló több mint 300 millió forint
önerős fejlesztések indítását is lehetővé teszi!
Ezek közül a fontosabbak között
említette a Hunyadi úti közvilágítás-hálózat és lámpahely korszerűsítését, a városi kábeltelevízió, a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. fejlesztését, a Szalai malomhoz tartozó
ingatlan megvásárlását. Ugyancsak
a készülő beruházások között szerepel a Cserhát-lakónegyedben lévő és
a hasznosi óvoda felújítása, Hasznoson az első világháborús emlékmű
renoválása. A zeneiskola mellett, a
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„Táncoló lányok” szobor egy szökőkút közepére fog kerülni. A Cserhát
lakónegyedben egy kondi park megvalósítására egymillió forintot szán
a város. Útfelújításra 18 millió forintot költenek, sor kerülhet a Klapka köz teljes renoválására és négy új
játszótér is megvalósulhat, az egyik
Hasznoson.
A szovjet hősi emlékmű áthelyezésére tett erőfeszítésekről elmondta,
hogy az Orosz Föderáció pillanatnyilag alighanem a krími helyzettel
foglalkozik, mert nem adott választ
az önkormányzat ez irányú megkeresésére.
Megemlítette végül, hogy a 2014
és 2020 között megvalósítandó európai uniós fejlesztési időszakban
összesen 5 milliárd forintot meghaladó értékű beruházás megvalósítására tett javaslatot a város. (Részletesen lásd lapunk 5. oldalán.)
Ezután a rendőrség nem sokkal
korábbi napja alkalmából, Szent
György tiszteletére, a Pásztói Rendőrkapitányság három munkatársát az
önkormányzat jutalomban részesítette, amit Sisák Imre adott át. Az elismerésben Szabó Tímea főhadnagy,
vizsgálati alosztályvezető, Gódi Ferenc főtörzszászlós, pásztói körzeti
megbízott és Vágvölgyi Géza zászlós, rendészeti osztályvezető részesült. A polgármester úr egyúttal köszöntet mondott munkájukért a kapitányság teljes állományának.
Az elismerést Csépe Attila őrnagy,
a kapitányság helyettes vezetője köszönte meg, hozzátéve, hogy a kollégái valóban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, így az elismerés
jó helyre került.
Ezután javaslat hangzott el szabad pénzeszköz lekötésére: az a ritka állapot állt elő, hogy a város százmillió forintot egy rövid időre tartalékolhat az önkormányzat. Sajnos
pillanatnyilag a banki kamatok nagyon alacsonyak, de ez mindenképpen egy olyan lehetőség, amivel élni
kell.
Ezután Gömbiczné Kanyó Beatrix képviselő hozzászólásában kifejtette: a civil szervezetek 800 ezer, a
sport egyesületek 2 millió forint támogatást kapnak az előirányzat szerint. Előbbi összeg nagyon alacsony,
ezért szeretnék, ha bővíteni lehetne.
A szervezetek programjainak értékelésére kialakítottak egy pontrendszert is. Ez megkönnyíti a döntéshozatalt, figyelembe veszi egy-egy rendezvény teljes költségvetését a támogatás mértékéhez képest, a részvételt a nemzetközi, országos, regionális és helyi szintű versenyeken. A
pontszámok tükrében a keretösszeget a lehető legobjektívebben próbálták szétosztani.
(A civil szervezetek és sportegyesületek támogatásáról szóló anyagot
lásd lapszámunk 6. oldalán.)
F. Z.
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támogatás
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Civil szervezeteket és sportegyesületeket támogat a város
Pásztó Városi Önkormányzat április 27-i
ülésén döntött a civil szervezetek és sportegyesületek támogatásáról. Az érintettek
érdeklődésére jellemző, hogy a rendelkezésre álló 2 milliós keretre 9 millió 597 ezer
forintos igény érkezett. A pályázók összesen 26 millió 382 ezer forintot költenének
különféle programjaikra.

A megítélt támogatások:

Herkules Diáksport Egyesület – az egyesület pályázati céljai: kosárlabda, labdarúgás,
kézilabda, atlétika, diákolimpiai sportversenyek megyei döntőinek útiköltsége, „Fut a
suli”utcai futóversenyek rendezési költségei.
2013-ban szervezett és lebonyolított programok: sítábor szervezése, Farsangi Kupa felnőtteknek, öregfiúknak, úszótanfolyamok,
sporttáborok, „Fut a suli” utcai futóversenyek.
Kötelező mellékletek: hiánytalanok. 2013.
évi támogatás elszámolása: nem pályázott.
Pályázat teljes költsége: 300.000 forint.
Igényelt támogatás: 150.000 forint.
Támogatásra javasolt pályázati cél: sportversenyek útiköltségeinek fedezése, Fut a
suli utcai futóverseny költségei.
Javasolt támogatás összege: 100.000 forint.
Pásztói Shotokan Karate Klub – az egyesület pályázati céljai: edzőtábor szervezése,
magyar bajnokságokon, versenyeken, Európa bajnokságon és világbajnokságon történő
részvétel. 2013-ban szervezett és lebonyolított programok: edzőtáborok (Dunaújváros,
Budapest, Balatonfenyves, Németország.).
Részvétel hazai bajnokságokon, Európa- és
világbajnokságon. Kötelező mellékletek: hiánytalanok. 2013. évi támogatás elszámolása: határidőre, teljes körűen elszámolt.
Pályázat teljes költsége: 2.420.000 forint.
Igényelt támogatás: 940.000 forint.
Támogatásra javasolt pályázati cél: edzőtábor szervezése, magyar bajnokságokon,
versenyeken, Európa bajnokságon és világbajnokságon történő részvétel.
Javasolt támogatás összege: 350.000 forint.
Pásztói Asztalitenisz Club – az egyesület
pályázati céljai: edzőtábor szervezése, megyei, régiós, országos és nemzetközi versenyeken való részvétel, Pünkösd Kupa, Luca
Kupa szervezése. 2013-ban szervezett és lebonyolított programok: részvétel több hazai
versenyen szép eredményekkel, részvétel a
Szófiában megrendezett Siketlimpián. Kötelező mellékletek: hiánytalanok. 2013. évi támogatás elszámolása: Határidőben teljes körűen elszámolt.
Pályázat teljes költsége: 580.000 forint.
Igényelt támogatás: 300.000 forint.
Támogatásra javasolt pályázati cél: edzőtábor szervezése, megyei, régiós, országos és
nemzetközi versenyeken való részvétel, Pünkösd Kupa, Luca Kupa szervezése.
Javasolt támogatás összege: 200.000 forint.

Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club – az
egyesület pályázati céljai: U17 és U19 NB
II. bajnokság, U13és U15 NB II. bajnokság,
U12 és U13 Bozsik kibontakozási program,
U7, U9, U11 Bozsik alapprogram. Minden
korosztályban meghívásos tornák.
2013-ban szervezett és lebonyolított programok: Részvétel az MLSZ Bozsik Utánpótlás-nevelő Alapprogram 6 évfolyamában, U
6-U11 korosztály. U12 ésU 13-as csapattal
részvétel a Bozsik kibontakozási programban. Részvétel a korosztályos szabadtéri és
téli terem utánpótlás tornákon. U15-ös csapat
szerepelt a Nógrád megyei serdülőbajnokságban. U17 és U19 csapatok első szereplése az MLSZ másodosztályú bajnokságában.
Kötelező mellékletek: Hiánypótlás határidőn
túl érkezett. 2013. évi támogatás elszámolása: Határidőben nem számolt el.
Pályázat teljes költsége: 4.050.000 forint.
Igényelt támogatás: 1.200.00 forint.
Támogatásra javasolt pályázati cél: U17
és U19 NB II. bajnokság, U13és U15 NB II.
bajnokság, U12 és U13 Bozsik kibontakozási
program, U7, U9, U11 Bozsik alapprogram.
Minden korosztályban meghívásos tornák.
Javasolt támogatás összege: 0 forint, a pályázati kiírásnak nem felel meg.
Pásztói Kézilabda Club az egyesület –
pályázati céljai: Felnőtt csapatok Heves megyei bajnokságban való szerepeltetése, utazási költségek részbeni finanszírozása, játékvezetői díjak, „Hagyományos Zsigmond Kézilabdás Nap” szervezése, öt napos edzőtábor
szervezése. 2013-ban szervezett és lebonyolított programok: Női és férfi felnőtt csapatok részt vettek a Nógrád Megyei és a Heves
Megyei Bajnokságban, Ifjúsági csapataik a
Nógrád Megyei Bajnokságban versenyeztek,
X. Jótékonysági Sportbál lebonyolítása, VII.
Zsigmond Kézilabdás Nap lebonyolítása, Ifjúsági sporttábor a strandon, a senior női csapat az országos senior bajnokságon 2. helyezést ért el. Játékvezetői tanfolyam előkészítése Pásztón. Kötelező mellékletek: hiánytalanok. 2013. évi támogatás elszámolása: határidőben teljes körűen elszámolt.
Pályázat teljes költsége: 700.000 forint.
Igényelt támogatás: 350.000 forint.
Támogatásra javasolt pályázati cél: felnőtt
csapatok Heves megyei bajnokságban való
szerepeltetése, utazási költségek részbeni finanszírozása, játékvezetői díjak, hagyományos Zsigmond Kézilabdás Nap szervezése, öt
napos edzőtábor szervezése.
Javasolt támogatás összege: 320.000 forint.
Pásztói Sakk Egyesület – az egyesület pályázati céljai: III. Tittel Pál Kupa szervezése,
lebonyolítása. 2013-ban szervezett és lebonyolított programok: NB II. Erkel csoportjában szereplés a bajnokságban 3. hely, HevesNógrád megyei területi csapatbajnokságban
4. hely, II. Tittel Pál Kupa szervezése, havonta rapid Cserhát Kupa rendezése, óvodai és

iskolai házi versenyek rendezése, Részvétel
az Országos Általános és Középiskolai Sakk
Csapat Diákolimpián. Kötelező mellékletek:
hiánytalanok. 2013. évi támogatás elszámolása: határidőre, teljeskörűen elszámolt.
Pályázat teljes költsége: 800.000 forint.
Igényelt támogatás: 300.000 forint.
Támogatásra javasolt pályázati cél: III.
Tittel Pál Kupa szervezése, lebonyolítása. Javasolt támogatás összege: 240.000 forint.
Nyikom Hegyisport- és Természetédő
Klub – az egyesület pályázati céljai. Heti
rendszerességgel túrák szervezése, Gyermeknap városi programjához kapcsolódó rendezvény szervezése, Szabadidős és sportprogramok szervezése, génmegőrző program (gyümölcsfák), Közmunkaprogram irányítási és
szervezési feladatok ellátása. 2013-ban szervezett és lebonyolított programok: Nyikom
karbantartása, a pásztói Mátra turistaútjainak
szemétmentesítése, génmegőrző program,
szabadidős majális a Nyikomon. Kalandtúra program szervezése, lebonyolítása, országos siklóernyős verseny lebonyolítása, őszi
kirándulás és vetélkedők szervezése a pásztói iskolák számára. Nyílt héten az egyesület
programjainak népszerűsítése. Kötelező mellékletek: hiánytalanok. 2013. évi támogatás
elszámolása: nem pályázott.
Pályázat teljes költsége: 370 000 forint.
Igényelt támogatás: 285 000 forint.
Támogatásra javasolt pályázati cél: heti
rendszerességgel túrák szervezése, gyermeknap városi programjához kapcsolódó rendezvény szervezése, szabadidős és sportprogramok szervezése, génmegőrző program (gyümölcsfák), közmunkaprogram irányítási és
szervezési feladatok ellátása. Javasolt támogatás összege: 180.000 forint.
A megítélt összes támogatás összege:
2.000.000 forint.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. április 29-i ülésén az alábbi, 117/2014. (IV.
29.) számú határozatot hozta:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sodrásban Közhasznú Alapítvány egyedi kérelmét, annak helyt adva 30.000 forint támogatásban részesíti.
A 2014-ben támogatott civil szervezetek 2015.
január 31-ig szöveges értékeléssel együtt, számlával igazolt elszámolást kötelesek benyújtani „civil támogatás” jelige feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályának címezve (3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.)
Amennyiben a civil szervezet határidőre nem,
vagy nem teljes körűen számol el, 2015. évben
nem jogosult támogatásra.
A képviselő-testület a pályázati eredményeket a
város honlapján, a Városi TV képújságján, valamint a Pásztói Hírlapban teszi közzé.
A támogatásban részesülő szervezetek támogatási szerződést kötnek a Pásztó Városi Önkormányzattal.
A civil szervezetek és alapítványok számára
megítélt keretösszeg további 800.000 forinttal történő megemelése esetén az önkormányzat kiegészítheti a támogatást további igénybenyújtás nélkül is.
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Megkezdődött a pásztói hulladéklerakó rekultivációja

A Kelet-Nógrádi Hulladék
rekultivációs Társulás „KeletNógrádi Térségi Hulladék
rekultivációs Program” című
pályázata támogatásban részesült. A projekt kapcsán 15 településen 16 bezárt hulladéklerakó rekultivációja valósul meg,
száz százalékos támogatási intenzitással. A kivitelezővel a

szerződést a társulás megkötötte, a munkaterületek átadása
2014. április 4-én megtörtént.
A Tar közigazgatási területén
lévő több mint tíz éve bezárt
pásztói hulladéklerakó rekultivációja 2014 májusában megkezdődhetett.
A beruházás három önkormányzati ingatlanon 015/2,

Jó ütemben halad a Liget utcai
vízvezeték rekonstrukciója
Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013-ban
döntött a Pásztó, Liget utcai elavult ivóvízvezeték kiváltásáról. Decemberben a rekonstrukcióhoz szükséges tervek elkészültek, amelyek alapján lefolytatták a közbeszerzési eljárást. 2014. május 13-án a kivitelezővel a szerződést megkötötték, még ezen a napon megtörtént a munkaterület átadása is. A 100 százalékban ön-

kormányzati önerőből megvalósuló munka bekerülési költsége bruttó: 13 millió 462 ezer
forint.
A rekonstrukció során 185
méter elavult, emiatt többször javított azbesztcement
gerincvezeték kerül kiváltásra. Kialakítanak 120 méter
bekötő vezetéket, tűzcsapot

helyeznek el és a Liget utca
teljes, 962 négyzetméteres
útburkolatát is felújítják.

015/3, 015/50 hrsz. valósul
meg, amely a lerakott hulladék
(részben gabion falak közé)
rendezését, letakarását, leszigetelését, leföldelését, füvesítését tartalmazza, a csapadékvíz elvezetésével, szikkasztómezővel, három darab talajvíz-megfigyelő kút kialakításával.

Az utóbbi ingatlant az önkormányzat a megvalósításra benyújtott két fordulós pályázat
előtt vásárolta meg, a projekt
sikeressége érdekében. A társulás által elnyert 3 milliárd 455
millió 673 ezer 467 forint támogatásból a Pásztóra eső beruházási költség több mint félmilliárd forint.

Megújul a Szentlélek temető
környezete

Megkezdődött a Fő út 115–
121 közötti járdaszakasz, valamint a második világháborús hősi emlékmű környezetének felújítás, saját beruházásban.
A felújítás keretében mintegy
250 négyzetméter térburkolat
készül. A megfelelő hossz- és
oldalirányú esés kialakításával
megoldjuk a csapadékvíz-elvezetést is. A munkálatokkal egy
időben az áramszolgáltató kiváltja a J-P trafóállomások közötti 20 kilovoltos, nagyfeszültségű hálózatot is, amelynek
hossza 650 méter.

Az ÉMÁSZ-szal kötött együttműködési megállapodás keretében sikerült elérnünk, hogy a
vezetéket a tervezett novemberi kivitelezés helyett most május
hóban kiváltsák.
A járdaépítés szervesen kapcsolódik a Fő út 98. szám előtti
gyalogátkelőhely kialakításához
is, amelynek megva1ósításával
régóta húzódó lakossági igényeket sikerül kielégítenünk.
Sisák Imre
polgármester
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Gyógyvíz, mozgás- és sportrehabilitációs tervek a kórházban
Május 13-án a Semmelweis Egyetem és Nógrád Megye Önkormányzata között 2013 szeptemberében megkötött együttműködési szerződés különféle projektjeiről tartottak konferenciát a pásztói
Margit Kórházban.
Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés
elnöke, országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve az
egyetemmel kötött megállapodás jelentőségét, ami évtizedekre meghatározza a térségi egészségügy jövőjét.
A Semmelweis Egyetem a megyei
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás érdekében 51
projektet dolgozott ki, ebből a május
13-i pásztói rendezvényen 31-et be is
mutattak.
Sisák Imre, Pásztó polgármestere
köszöntőjében röviden szólt előbb a
város történetéről, gazdasági életéről, majd kitért a Margit Kórház alapítására, az elmúlt másfél évtized során megvalósított helyi egészségügyi
célú beruházásokra, fejlesztésekre is. Ezek különösen fontosak, hiszen volt idő, amikor a pásztói kórházat bezárásra ítélték, ehhez képest
teljesen új épületet sikerült emelni,
nem kis anyagi áldozat és főleg sok
munka árán. A nyereségesen működő, csaknem 4 milliárd forint értékű
intézmény végül egy tollvonással került állami tulajdonba. Ettől függet-

lenül az önkormányzat változatlanul
felelősséget érez a kórház iránt, valamennyi fejlesztési elképzelését figyelemmel kíséri és támogatja is. Hozzátette: a tervezett 31 projekt Pásztó lakossága, vállalkozói, a térségben
élők javára szolgál majd.
Dr. Boczek Tibor, a pásztói Margit
Kórház igazgatója az intézmény elmúlt időszakának történetéről, az itt
végrehajtott legjelentősebb fejlesztésekről adott tájékoztatást.
A fejlesztések a jövő év elejétől valósulnak meg. A Semmelwis Egyetemmel kötött megállapodás egy
Nógrád megyei ernyőprojekt részeként kerül a Margit Kórházba. A tervek szerint az intézményben megvalósul a mozgás- és sportrehabilitáció,
az egészséges életmód központja, beleértve a diétás táplálkozást is.

Tanár úr!
Miközben gyakran hivatkoztam rád, eltelt 58
év. Hivatkoztam rád, mert 1956-ig, mint testnevelő tanárom, nagyon megtanítottad, hogyan
kell felmászni a mászórúdra, teljesen megérintve a tartó konzolt. A kezdeti „sípszíj” intő ösztökéje belénk nevelte az akaratot, a test feletti
uralkodás tudományát. Ezt a leckét hordoztam
értékként magammal, no meg a fiaidnak készített gyűrűn történő próbálkozás élményét, lakásod ajtófélfáján. 13 évesen a te szellemiséged segített a sport, mint lehetőség megismerése
felé, a vívás irányába. Salgótarján után a főváros, több sportág kipróbálása, majd szeretett és
sikeres sportágam megtalálása az oktatói munka
útjain állt előttem példaként.
Mindezt egyedül voltál képes megcselekedni az alsósoknál, felsősöknél és a gimnazistáknál. Mai képlet szerint elképzelhetetlen munka
és eredmény állt rövid pásztói életutad mögött!
1956 forradalma Pásztón a Te helytállásodnak
köszönhette, hogy egyetlen pofon, egyetlen puskalövés nem történt: a nemzetőrség helyi és járási parancsnoka voltál. Természetes volt az események alakulása, hiszen hozzáértő, kitűnő ludovikás tiszt irányította személyedben az eseményeket. Mindezért „jutalmul” 300 nap elzá-

A rendezvényen elhangzott: fontos cél az is, hogy a kórházban folyó egészségügyi és szakmai munka,
a tudományos kutatások mellett lehetőséget kapjanak a térségben működő
kis- és középvállalkozások is.

In memoriam Csaba Gábor
rás járt a forradalom leverése után, amely túlélésében az akaraterő, megbízhatóság, kitartás,
az Istenbe vetett hited a család mindenek feletti féltése segített.
Szabadulásod után Pásztón nem volt maradásod, Pestre költöztetek, ahol segédmunkásként mutattad meg magyarságod életképességét.
1959-ben sikerült testnevelőként elhelyezkedned, és 73 éves korodig dolgoztál az úszósport
és atlétika fejlesztésén egyidejűleg. Közben fiaid az úszósport utánpótlás válogatott tagjaiként szereztek örömöt számodra. Munkásságod,
szaktudásod tanítványaid országos versenyeinek
győzelmei igazolták. Megkaptad a „Testnevelés
és Diáksport Fejlesztéséért” emlékplakettet és
ki tudja mely megbecsülés maradt el a múlt kísértése okán. 1973-ban súlyos veszteség ért, elvesztetted feleségedet, kinek pásztói származása emlékeztetett életpályád kezdeti szakaszára.
Súlyos mulasztással terhel bennünket a tudat,
hogy amit településünkért tettél nem köszönhettük meg. Az állami kitüntetés a „Hazáért és Szabadságért” 1956-os emlékérem, valamint a több
évtizedes mulasztással visszakapott tiszti rang,

A Semmelweis Egyetem szakemberei több előadást is tartottak a rendezvényen, amelyek sorában elhangzott, hogy a tervek szerint diétás ételeket is készítenek majd Pásztón, helyi alapanyagokból.
A projektek ez év végén, jövő év
elején indulhatnak.
Az önkormányzat és a Semmelweis Egyetem együttműködési megállapodása a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban közös projektek megvalósítását célozza. Ezek – a
felsőfokú intézmény fenntartásának
minden gondja és baja nélkül – Nógrád megye egészségügyi, tudományos és gazdasági fejlődését segítik.
A pásztói előadássorozat részleteire későbbi lapszámunkban vis�szatérünk.

őrnagyi előléptetés talán vigasz az önfeláldozással járó helytállásodért.
Pestről új társaddal Szarvasra, szülővárosodba költöztetek, ahonnan indultál, példás családod, fiaid és unokáid biztos háttértámogatása mellé, megérdemelt nyugdíjas éveidet megkezdve. A szarvasi úszósport gazdag tapasztalatodat felhasználva, mellette senior versenyzőként rendszeresen edzettél. 85 évesen megnyerted a seniorok úszóversenyét, 88 évesen a város
év sportolója lettél.
Csaba Gábor Tanár Úr!
A pásztóiak sokaságának emlékezete csak
most fog erősödni. Én is gyakran vágytam a
személyes találkozásra – elmaradása keserűség: 2014 március 24-én Teremtőnk magához
szólított 92 évesen, rövid szenvedést követően.
Ezt a 92 évet mindannyiunk figyelmébe ajánlva veszünk búcsút tőled. A szarvasi evangélikus
nagytemplomban két volt tanítványod, Volek
György, Pásztó alpolgármestere és Illés Rudolf
főhajtása egyben városunk vezetése, testnevelő
utódaid emlékezete is. Minden pásztói, akit valaha tanítottál, emléked megőrzi. Tanár úr, nyugodj békében!
Illés Rudolf
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Átmeneti otthon: vissza a társadalomba!
Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének legutóbbi, április 29-i ülésén számolt
be a gyermekjóléti szolgálattal
kapcsolatos munkájáról a Pásztói Gondozási Központ. Milyen
segítségre számíthatnak a rászoruló családok, mik az intézmény
lehetőségei, főbb fejlesztési elképzelései? Odlerné Tiszovszki
Mária intézmény vezetővel beszélgettünk a részletekről, aki röviden bemutatta ezt a város életében fontos szerepet játszó intézményt is.

– A Pásztói Gondozási Központ székhelye Pásztón, a Sport
úti idősek átmeneti otthonában
van – mondta lapunk kérdésére Odlerné Tiszovszki Mária. –
Tagintézményként működik az
idősek klubja Hasznoson, illetve
Pásztón, a Csillag téren, ugyanitt
található a gyermek- és családsegítő szolgálat is. Emellett működik a városban a családok átmeneti otthona is. Utóbbi fenntartása csak 30 ezer lakost meghaladó
településeken kötelező. A pásztói önkormányzat azonban egy
mintaprojekt részeként, állami
támogatással megvalósította, illetve a kötelező, öt éves fenntartási idő letelte után is folyamatosan működteti ezt a tagintézményt. A Szabados Kornélné vezetése alatt álló átmeneti otthon
fő feladata, hogy lehetőséget adjon a családok egységének megtartására, arra, hogy a gyermekeket ne kelljen állami gondozásba venni, emellett támogatást is
nyújt az önálló életvitel visszaállításához is.
– Kik élnek a családok átmeneti otthonában?
– Olyan családok, amelyek átmeneti krízishelyzetbe kerültek,
jellemzően bántalmazott anyák

és gyermekeik, fiatalkorú, válás
után otthontalanná váló, terhességük alatt válsághelyzetbe kerülő várandós anyák, volt állami
gondozottak. Elemi csapás miatt otthontalanná váló családok
is beköltözhetnek. Ehhez kérelmet kell beadniuk, amit egy beutaló munkacsoport hagy jóvá. A
bekerülés előtti időszakot általában bizonytalan élethelyzet előzi meg, ezért a bekerülő családoknak időt is kell hagyni a megnyugvásra is.
Ehhez jól felszerelt intézmény
áll rendelkezésre, mind a nappali, mind az éjszakai tartózkodáshoz szükséges berendezési tárgyakkal, tisztálkodásra, étkezésre, közösségi együttlétre szolgáló helyiségekkel. A családok
egy vizesblokkal is ellátott szobát kapnak, a konyha és a társalgó közös, ezeken osztozniuk kell
a házirend szerint. Ez tartalmazza az együttélés alapvető szabályait. Minden szobában van hűtőszekrény, a konfliktusok elkerülése végett a szekrények zárhatók. Azok a beköltözők, akiknek nincs ágyneműjük, edényeik, megfelelő ruházatuk, az intézménytől kaphatnak használatra. Kiköltözéskor a tárgyakkal
leltár szerint el kell számolniuk.
– Milyen segítséget nyújt a lakhatás biztosításán kívül az intézmény a szülőknek?
– Fontos feladat, hogy a szülő munkavégzése, ügyintézése,
egészségügyi ellátása, vagy bármilyen más, indokolt távolléte
esetén a gyermekek felügyelet
alatt maradjanak. Az intézmény
így hozzájárul a gyermekek napközbeni ellátásához és gondozásához is. Ennek megvalósításában együtt kell működnünk valamennyi olyan intézménnyel,
amelyek a gondozott gyermekekkel foglalkoznak. Emellett
pszichológiai, jogi, szociális és
mentálhigiénés segítséget nyújtunk. Ezeknek különösen a fiatal szülők, a bántalmazás és fenyegetés miatt bekerülő, szociális válsághelyzetben lévő lakók
esetében van nagy jelentőségük.

Csonka család esetében is lehetőséget kell biztosítani a másik szülővel való kapcsolattartásra, ami a gyermek rokoni, baráti szálainak kialakításában is fontos. A lakók ezért fogadhatnak
vendégeket, akár közös ünnepeket is tarthatnak.

A közösségi élet biztosítására az intézmény szakmai vezetője havonta, vagy bármilyen okból lakógyűlést hívhat össze, az
esetleges gondokat is ezeken kell
rendezni, de persze a működéssel
kapcsolatos ötletek, javaslatok is
helyet kapnak.
– A lakóknak nem lehet életcéljuk, hogy a tartósan az otthonban maradjanak.
– A családok átmeneti otthonában másfél évig élhetnek a rászorulók. Természetesen az is cél,
hogy a családok átmeneti otthonában lakó szülők, jellemzően csonka családban élő anyák,
kapjanak munkalehetőséget, ha
másképp’ nem is, legalább közfoglalkoztatásban dolgozhassanak. Erre négy órában GYES
mellett is lehetőség van. Amen�nyiben a jövedelmük emelkedik,
akkor nagyobb esélyük nyílik az
önálló életvitelre, a társadalomba való nagyobb fokú beilleszkedésre. Ennek érdekében a munkaügyi központ által szervezett,
szakmát adó képzéseket is figyelemmel kísérjük, szorgalmazzuk,
hogy aki nem rendelkezik szakképesítéssel, szerezze meg azt.
A lakók többsége általában munkanélküli. Az egyik legfontosabb
cél természetesen az, hogy a szülő képessé váljon az öngondoskodásra.
– Mibe kerül a lakhatás az intézményben?

– A jövedelem 50 százalékát
lehet maximum kifizettetni, ebben az esetben minden, a GYES,
vagy a családi pótlék is jövedelemnek számít, – a lakók általában nem is rendelkeznek más
anyagi forrással. Mivel az otthon szolgáltatásai térítés ellenében vehetők igénybe, egy bizonyos jövedelmi szint felett már
érdemesebb az albérletet választani, főleg azért, hogy ne kelljen
a közös helyiségeken osztozni,
másokhoz alkalmazkodni. Ami a
térítési díjakat illeti, amennyiben
a család egy főre jutó havi nettó
átlagkeresete 25.000 ezer forint
alatt van, a felnőttek napi 300, a
gyermekek 150 forintot fizetnek.
Ez az összeg 25.001 és 50.000
forint között 400, illetve 200 forint. Amennyiben a jövedelem
meghaladja az 50.001 forintot,
a felnőttek napi 500, a gyerekek
pedig 250 forintot fizetnek.
– Az önkormányzat milyen segítséget tud adni a bajba kerülteknek?
– Az intézmény szolgáltatásait
igénybe vevő családok többnyire
nem rendelkeznek lakással, kevés jövedelemből élnek, albérletet nem tudnak fizetni. Azt az önkormányzatnak kell megvizsgálnia és a lehetőségeket figyelembe véve mérlegelnie, hogy szociális bérlakások kialakításával javítható-e a helyzet? Ehhez a pályázati forrásokat is figyelni kell,
mert ezek mind új lakások építésére, mind meglévő épületek átalakítására igénybe vehetők. Egy
ilyen beruházás után a rászoruló
családok akár a családok átmeneti otthonától függetlenül is elhelyezést kaphatnának. Kiköltözéskor arra is lehetőség nyílik,
hogy az önkormányzat szociális
rendeletében meghatározott lakhatási támogatást nyújtson a rászoruló családoknak.
Faragó Zoltán
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Munkát keres? Szeretne versenyképes szakmát szerezni?
Jelentkezzen a KOMP-Ház projekt keretében a Kontakt Alapítvány szervezésében induló, foglalkoztatást elősegítő képzéseinkre és szolgáltatásainkra!
Tervezett képzések:
• mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó, • ökoturizmus és ökogazdálkodás,
• szociális gondozó és ápoló,
• CAD + CAM informatikus,
• C+E + GKI + PÁV,
• élelmiszer- és vegyiáru eladó.
További szolgáltatásaink:
• pálya-, és munkavállalási tanácsadás,
• számítástechnikai ismeretek oktatása,
• álláskereséshez internet hozzáférés,
		 önéletrajzírás stb.,

•
•
•
•

álláskereső klub,
jogi tanácsadás,
életvezetési tanácsadás,
Te(a)ház.

A programban résztvevők száma korlátozott, azok jelentkezését várjuk, akik 18 év felettiek, és munkaviszonnyal nem rendelkeznek (pályakezdő, gyesen lévő, álláskereső).

A képzések és a szolgáltatások ingyenesek!
A programba jelentkezni lehet:
Pásztó, Hasznos, Mátraszőlős, Tar, Kozárd, Ecseg településekről
Volek Diána: 06-20-259-23-94, volek.diana@kontaktalapitvany.org
Szurdokpüspöki, Jobbágyi, Alsótold, Cserhátszentiván településekről
Miczkiné Pintér Anna: 06-20-223-52-32, pinter.anna@kontaktalapitvany.org
Salgótarján, Dorogháza, Vizslás, Bátonyterenye, Mátraverebély településekről
Varga Anikó: 06-20-352-11-28, varga.aniko@kontaktalapitvany.org
Szécsény, Nagylóc, Hollókő, Felsőtold, Garáb településekről
Géczy Zoltán: 06-20-218-20-21, geczy.zoltan@kontaktalapitvany.org
Bokor, Kutasó, Csécse, Szarvasgede, Palotás, Héhalom településekről
Himics András: 06-20-263-55-34, himics.andras@kontaktalapitvany.org

Ügyfélfogadás: pásztói művelődési központ, hétfőtől péntekig, 9 – 12 óráig.
Eltérő időpontért hívja a fönti telefonszámok egyikét.
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Lajkó Félix Ágasváron

Különleges művész, különleges helyszínen
A „Muzsikál az erdő” 2014. július 3-án új helyszínen, Ágasváron, a turistaház melletti réten jelentkezik. A különleges helyszín különleges produkciót lát vendégül: Lajkó Félix virtuóz hegedűművész hegedű- és citerajátékát élvezhetik a
jelenlévők, Kappel Edit, a Magyar Ezüst Érdemrenddel kitűntetett lókiképző lipicai lovasbemutatójával egy időben. A rendhagyó produkciót a
bécsi Spanyol Lovasiskolában mutatták be elő-

ször 2012-ben, majd 2013-ban a „Muzsikál az
erdő” közönsége is láthatta Fenyvespusztán. Nehéz eldönteni, hogy a lovak táncolnak e Lajkó
Félix muzsikájának a ritmusára, vagy Kappel
Edit és a Szilvásváradi Állami Ménesgazdaság lipicai lovainak mozgását kíséri a hegedűmuzsika.
Mindenesetre rendkívüli összhang létesül a hegedűművész, a lóidomár és a híres szilvásváradi lipicai lovak között.
Lajkó Félix, aki idén ünnepli 40. születésnapját,
különösen szeret a szabadban muzsikálni, mindig
visszatér szülőfalujába, Palicsra, hogy feltöltődhessen a természet energiáival. Nagy örömünkre
szolgál, hogy immár évek óta rendszeres fellépője a rendezvénynek, sőt a „Muzsikál az erdő” eszmeiségének elkötelezett híve is.
Minden bizonnyal katartikus élményben lesz
részük azoknak, akik nem rettennek meg attól,
hogy a csillagtúraszerűen három irányból induló szakvezetéses túrák egyikén közelítsék meg a
rendezvény helyszínét. A meredeken emelkedő
útvonalú, kb. másfélórás túra a mátrakeresztesi
Óvár vendéglő elől, az enyhén emelkedő kb. kétórás túra a mátraszentimrei Templom elől, az
enyhén lejtő kb. háromórás túra pedig a galyatetői Hunguest Grandhotel Galya előtti térről indul.

Ágasvár fokozottan védett terület, autóval nem
megközelíthető. (Honlapunkon hamarosan részletes segítséget találhatnak az odavezető útról:
www.muzsikalazerdo.hu). A Csörgő-patak szurdokvölgye, különleges sziklatömbjei szegélyezik
majd a túrázók útvonalát. Ágasvár tetején pedig
nem mindennapi panorámában gyönyörködhetnek és élvezhetik a „Muzsikál az erdő” testet-lelket feltöltő programjait.

www.muzsikalazerdo.hu
A „Muzsikál az erdő” szervezői

Pásztói siker a preparátor Európa-bajnokságon

Az olaszországi Longaroneban
2014.április 22-e és 27-e között
rendezték meg a preparátor szakma legjelesebb művelőinek IX.
Európa-bajnokságát. A lenyűgöző természeti környezetben fekvő,
hófödte hegycsúcsokkal, lélegzetelállító szépségű, meredek sziklafalakkal, őshonos erdőséggel övezett kisváros méltó otthont adott
a nagy érdeklődéssel kísért megmérettetésnek, amelyen a kontinens szinte minden országából érkező alkotók mellett magyar részről többek között a pásztói Mátra
Preparátor Stúdió is bemutatta versenymunkáit.
A pásztóiak Európa-bajnoki részvételéhez a neves dán First Class
Trophy preparátor cég biztosított
preparálandó trófeákat, a stúdió
dolgozói pedig összehangolt háttérmunkával járultak hozzá a „természetesség, igényesség, minőség” jegyében születő alkotások
elkészítéséhez.
A verseny előtt neves amerikai, német és finn szaktekintélyekből álló zsűri pontozta a bemutatott munkákat, majd a látogatók

is megcsodálhatták a szemet gyönyörködtető trófeákat. A kiállítás
leglátványosabb részét az egzotikus tájakról származó állatok (fekvő tigris, vízből kiugró oroszlán,
rozmár) valamint Európa jellegzetes vadjainak (dámszarvas, vaddisznó, róka, hiúz) preparátumai
képezték, de a ragadozó madarak
tárlói is közönségcsalogatóak voltak. Sűrűn kattogtak az érdeklődők
fényképezőgépei a rovarok – szarvasbogár, imádkozó sáska – nagyméretű, már-már félelmetesnek
tűnő másolatai előtt is.
A hivatalos eredményhirdetésre
a csaknem egy hétig tartó rendezvény utolsó előtti napján került sor.
A két kategóriában is „rajthoz álló”
Mátra Preparátor Stúdió szép eredménnyel zárta a versenyt. Mesterkategóriában (Master Division) a
stúdió vezető preparátora, Adorján
Krisztián munkáját (fekvő dámszarvas) ezüstérmes helyet jelentő
piros szalaggal jutalmazta a szigorú zsűri. (Zárójelben érdemes megjegyezni, hogy mindössze két pont
hiányzott az aranyéremhez.)
A közösen alkotók kategóriájá-

ban (Kollektív Artist) Szanyi Veronika és Bengyik Károly preparátorok egy munkája – kafferbivaly- piros szalag (ezüstérem), három alkotása -oryx bozóti bak és
impala- pedig sárga szalag (bronzérem) minősítést kapott a zsűritől.
A jó eredmények újabb állomást
jelentenek a stúdió életében, hiszen fémjelzik: nemzetközi szinten
is jegyzik a pásztói preparátorokat,
ugyanakkor a kézhez kapott bírálati lapok hasznos észrevételei hozzásegítik őket ahhoz, hogy a jövőben még természethűbb, művészileg tökéletesebb preparátumok kerüljenek ki a kezük alól.
A vadászvásárral egybekötött longaronei rendezvényt számos kísérő program is színesítette. Többek között értékesek voltak
a szakmai szemináriumok, ahol
személyesebb kontaktusok kialakítása mellett a legújabb módszerekről, újfajta technológiai eljárásokról is informálódhattak a
munkaterület kiválóságai. A verseny résztvevői konzultáció keretében neves bírákkal is találkozhattak, akikkel elsősorban a bí-

rálati szempontokkal kapcsolatos
kérdéseket, észrevételeket beszélték meg.
Végezetül
hadd
említsük
meg, hogy a rendezőket minden
elismerés megilleti a színvonalas lebonyolításért! Akiket pedig
közelebbről is érdekel a IX. Preparátor Európa Bajnokság, vagy
szeretnének többet megtudni a
pásztói Mátra Preparátor Stúdió
munkájáról, azok számára színes
képanyag, bővebb információ a
www.matrapreparatorstudio.hu
honlapon található.
AL

Adorján Krisztián egy régebbi munkája
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Múzeumok Majálisa,
pásztói részvétellel

Május 17-én és 18-án a Nemzeti Múzeum kertjében ismét megrendezésre került a Múzeumok
Majálisa, amely az ország múzeumai számára egyedülálló lehetőség a nagyközönség előtti bemutatkozásra. A korlátozott alapterülethez és a rendezvény hangulatához igazodva három foglalkoztató jellegű programot vittünk magunkkal.
Az első, dr. Rajeczky Benjamin
életével kapcsolatos kvíz játék,
mely a „Hittan, sí és zenetanár,
legkedveltebb atya, zenetudós
professzor, legendás cserkészparancsnok, Béni bácsi” című kiállításunk anyagára épül. Ez főleg
az idősebb korosztály körében
volt népszerű.
A másik iniciálé készítés lúdtollal, mellyel megidéztük a középkori kódexkészítés technikáját.
A harmadik az érdeklődők bevonása az őslénytani kutatómun-

kába. Az ősmaradványokban
rendkívül gazdag kozárdi szarmata rétegekből vettünk egy kisebb mintát, melyet szitákon átiszapoltunk. Az így megtisztított anyagból már a laikus érdeklődők is könnyen kiválogathatták csipesszel a puhatestűhéjakat, az egykori szarmata tengerben élt Granulolabium, Gibbula,
Cerithium
csiganemzetségek
maradványait. Utóbbi két programunk főleg a fiatalság (3-26
éves kor) érdeklődésére tarthatott számot.
A programok lebonyolítását –
mindkét napon reggel 7-től este
6-ig- a Pásztói Múzeum alkalmazottai: dr. Gherdán Katalin muzeológus, Kormos Vanda múzeumpedagógus, valamint önkéntes segítők: Nagy Mónika tanárnő, Gherdán Theodóra, Gherdán
Johanna, Gherdán Rozália, továbbá az intézményvezető dr.
Hír János végezték.
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Országos versenyen
nyertek!

2014. április 15-én a Mikszáth
Kálmán Líceumot képviseltük
négyen a 21. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Versenyen, melyet a mi csapatunk nyert meg!
A legjobban teljesítő csapatként
mi hozhattuk el a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság Vándorserlegét!
Így április 25-26-án már megyénk győzteseként utaztunk
Budapestre az országos megmérettetésre.
A versenyeket kemény felkészítések, gyakorlások előzték
meg, melyeket Mucsinai Katalin tanárnő felügyelt. Felkészülésünk főbb segítői Faragó Sándor, Opolcsik Iván, Reimann Attila, Fekete Imre és a Pásztói Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
tűzoltói voltak. Kitartó munkánk
eredményeként a tűzoltó-állomáson dicséretben és különdíj-

ban részesültünk. A BM Országos Katasztrófavédelmi versenyen középiskolás kategóriában
a nyolcadik helyet tudhatjuk magunkénak, míg a tűzoltó-állomáson a második leggyorsabb időt
futottuk alapsugár szerelésben. A
versenyre ellátogatott a belügyminiszter és az országos katasztrófavédelmi főigazgató is. Az
eredményhirdetéskor dr. Endrődi
István, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos elnöke
köszönte meg a diákoknak és felkészítőiknek a befektetett munkát, a sok tanulást, a versenyzést.
Ezúton szeretnénk mi is köszönetünket kifejezni mindenkinek,
aki segítette felkészülésünket.
Bús Boglárka 9.a,
Gubicskó Kiara 9.a,
Lengyel Cintia 9.a,
Menus Mercédesz 9.a,
Várhegyi Márk 11.a

Kör, kör ki játszik? Óvodás népi játék találkozó
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája immár 6. alkalommal rendezte meg a „Kör, kör
ki játszik?” óvodás gyermekek
népi játék találkozóját. A rendezvénynek a Művelődési Központ adott helyet, ahol a Hétpettyes Tagóvoda, Pitypang
Óvoda és Százszorszép Óvoda
gyermekei izgatottam, jókedvvel adták elő a mozgásos, párválasztó, énekes népi játékaikat.
Gyermekek és óvodapedagógusok közös énekekkel, tavaszköszöntővel nyitották meg a rendezvényt, melyet a hagyomán�nyá vált Zöldágjárás követett.

A csoportok műsoraikkal egymásra épülő, más-más hagyományt varázsoltak elénk, játékosan életrekeltve. A gyermekek önmagukat adva vettek részt
az együttjátszásban. A játékos
helyzet pedig készteti gyermekeinket arra, hogy egyre ügyesebbek, magabiztosabbak legyenek. Önállóságra nevelnek, és
formálják a közösségi magatartást! Köszönjük a találkozót végig kísérő Estam zenekar tagjainak: Sturmann Jenőné és Nagy
Szabolcs népzenészeknek, valamint a Rajeczki Benjámin Művészeti Iskola növendékeinek:

Nagy Hannának, Széchenyi
Zsófiának a zenei élményt. Sisák
Imre polgármesterúr, az elismerő szavak mellett a gyermekek
nagy örömére jutalomba részesítette a produkciókat. A szakmai zsűri tagjai: Tóth Lászlóné,
a Muzsla néptánc egyesület elnöke, Prezenszki Elvira, az Apraja néptánccsoport vezetője, a
szakmai teljesítmények értékelésekor szintén elismerő véleményt mondtak rendezvényünkről és adtak lehetséges fejlesztési javaslatokat. Mi óvodapedagógusok, megerősítést kaptunk,
hogy jó úton haladunk a népi

szokások, hagyományok, értékek ápolása terén. Jó érzés volt
látni, hallani, ahogy a népi gyermekdalok, a zenei hangulat, a
mozgás, éneklés örömet nyújtanak, mosolyt csalnak a gyermekek és őket kísérő szülők arcára.
Köszönetet mondunk az együttműködésért az érintett óvodapedagógusoknak lelkiismeretes
felkészítő munkájukért, a munkaközösségi tagoknak és munkatársainknak a rendezvény lebonyolításáért.
Sulyokné Tari Judit
„Kör,kör ki játszik” munkaközösség
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
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Mikszáthos diákok
német nyelvi versenyen
Egerben
„Ausztria és Svájc kultúrája”
címmel hirdetett csapatversenyt
középiskolásoknak az egri
Eszterházy Károly Főiskola. Iskolánkat a „Lederhosen-Jodler”
nevet viselő csapat képviselte,
melynek tagjai: Lechner Va
nessa és Oláh Patrícia a 11.a
osztályból, valamint Bata Gergely 11.f osztályos tanuló volt.
Úgy gondolom, hogy az elmúlt
tanévben lezajlott német-magyar diákcsere programnak –
melyben mind a hárman részt
vettek – köszönhető, hogy két
különböző osztály és tagozat tanulói hajlandóak voltak együtt
dolgozni. A verseny két fordulóból állt. Az írásbeli követelménye egy 10-12 oldalas esszé
elkészítése volt német nyelven.
A„Lederhosen-Jodler”-ek egy
utazás keretében mutatták be a
két németajkú ország látnivalóit, valamint a művészet és a tudomány jeles alakjait. Az esszé
nem nélkülözte a humort sem
a dialektusokban megírt párbeszédeknek köszönhetően. Az
írásbeli munka alapján kilenc
csapat jutott be az április 28án Egerben megrendezésre került szóbeli döntőbe, köztük mi
is. Ott a csapatoknak az írásbeli fordulóba nevezett témáikat
kellett bemutatni német nyelven, szabadon, egy PowerPointprezentáció segítségével 15-20
perces időkeretben. Sajnos nem
kerültünk be az első három helyezett közé, de a zsűri megdicsérte diákjainkat, akik nagyon
talpraesetten, élethűen adták elő
a párbeszédekből álló életképeket. Patrícia Dirndl ruhát viselt,
Vanessa pedig zillertali népviseletbe öltözött.
Köszönet Szabó Mária tanárnőnek, akinek áldozatos munkája nélkül nem jött volna létre
a csapat és ez a szép eredmény.
Nagyon büszke vagyok diákjainkra, akik megállták helyüket
a versenyen és továbbvitték líceumunk jó hírét.
Balás Csabáné
középiskolai tanár
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Népdalok Rajeczky Benjamin emlékére

Háromszorosan is Rajeczky
Benjamin, a zenetudós ciszerci
szerzetes pap emlékére rendezték
meg ez évben a sorrendben immár
11. népdaléneklési versenyt: nem
csak nevét viseli a megmérettetés, hanem a pásztói Rajeczky zeneiskola szervezte, helyet a városi
múzeum adott, éppen a tiszteletére
rendezett emlékkiállítás termében.
A vendégeket Tóth Tamás, a
Rajeczky Benjamin Zeneiskola
igazgatója köszöntötte, majd dr.
Hír János, a házigazda intézmény
igazgatója üdvözölte a résztvevőket és kísérőiket, felkészítő tanáraikat. Elmondta, hogy a versenyen

túleső résztvevőknek játszóházat
is szervezett az intézmény, illetve vezetése mellett lehetőség nyílik a múzeum anyagának megtekintésére is.
Ezután Sisák Imre, Pásztó polgármestere köszöntötte a vendégeket, röviden megemlítve a versenynek, a zeneiskolának és a múzeumi kiállításnak is nevet adó
Rajeczky Benjamin munkásságát.
Hangsúlyozta: a zenetudós pap
ugyan egri születésű volt, de pásztóinak tartotta magát, mert itt töltötte gyermekkorát és élete jelentős részét.

A szakértő zsűri – a pásztói születésű dr. Tari Lujza, Bartus László zenetanár, a pásztói városháza
intézményirányítási osztályának
vezetője, a városi zeneiskola első
igazgatója és Szabó Adrienn, a
Pásztói Általános Iskola ének-zene tanára a legkisebb résztvevőket nem rangsorolta, csak értékelést kaptak produkciójukra.
Az eredmények a következők:
A I. korcsoport versenyzői valamennyien holtversenyben szereztek helyezést: Farkas Ida
(Tar) és Molnár Hanna (Salgótarján) lett az első. A második helyezést Gherdán Rozália

(Tar) és Szécsényi Zsófia (Pásztó), a harmadikat Erdős Krisztián
(Érsekvadkert) és Urbán Levente
(Pásztó) szerezte meg.
A II korcsoportban Szécsényi
István Balázs (Pásztó) lett az első.
A második helyezést Balázs Zoltán (Kazár), a harmadikat Lőcsei
Máté (Salgótarján) szerezte meg.
A III. korcsoportban Nagy
Richard nyert, a második Bakos Szeréna és a harmadik Szomszéd Gábor előtt – mind a hárman
kazári versenyzők.
A IV. korcsoport két résztvevője
közül Tari Eszter (Salgótarján) lett
az első, Kakuk Virág (Kazár) előtt.

BEIRATKOZÁS
A PÁSZTÓI ZENEISKOLÁBA!

A beiratkozás és felvételi meghallgatás dátuma
2014. június 11-e, 12-e és 16-a, 13.00 órától 18.00 óráig.
A felvételt elnyerő növendékek az alábbi hangszereken tanulhatnak:

furulya, klarinét, szaxofon, gitár, zongora, fuvola, oboa, magánének, hegedű, orgona, gordonka;
népi hangszerek, trombita, szintetizátor.

Képzőművészet szakunkon a grafika és festészet világával
ismerkedhetnek növendékeink!
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Néma móka!

Ver
Ultra viola,
rövidítve

10

1

Kötélvégre
lógató
település!!!

Ultra viola,
rövidítve
Vadat lopó
Ehető ikra
Kóc
vé- Bec.
gei! Katalin

1

Ellopná
Kézben
van!
Nem ott.

Valószínűsége
(vminek.)
Ne csukd
(két szó)

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

Ellopná

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

Babasírást
Kézben

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

A Tisza
mellékfolyója
Babasírást Cserje-féle

Jód, Szén,
szén kén,
és bór jód

Barlangban
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)
sodperc) ért célba.

Alap lehet
ilyen

Roma Üres
férfi gyomor

A Tisza
mellékfolyója
Cserje-féle

2

Izom
közepe!
Végtelen
zúgás!

Valószínűsége
(vminek.)
Ne csukd
(két szó)

Némán
daloló!
Antonov,
röviden

,

A.A.R.O.

Elege van
az életből
(morózus,
lehangolt)
Présbe

Nyitva:

Építési
törmelék
Hun vezér
volt

Becsül,

Utca,
röviden
Éttermi

,

Észak
Női név
(Nagy Bandó
lánya is ez)

Ráles a
végén!

Részben
learat!

lap
Fosztóképző
( -tlen
párja)

Vissza:
Öreg fa
dombjelzője
lehet

Nem engedő

Kifesti, de
visszafelé!!
Hág,
lépdel

Elfele!
Csiga
jelzője

Fosztóképző
( -tlen
párja)

Ráles a
végén!

A.A.R.O.

Építési
törmelék
Hun vezér
volt

Becsül,
saccol
Római
50

Nézőtér a
stadionban
Nehezen
húz

Öreg fa
jelzője lehet

Csiga
jelzője

Arany
EMógyipkus
“A”fa- tomi
rönk isten

saccol
Hétfő: 8-16 óráig
Római
50
Alap
Nézőtér
a
Kedd: 8-18
óráig
közepe!
stadionban
Elébe húz
Nehezen
Szerda: 8-18
óráig
(két szó)
húz
Egy,
Asztácium
németül
vegyjele
Nem en-Csütörtök: 8-18 óráig Végtelen
Ügyeleti
Igavonóidőpontok:
gedő
állat
csalás!
Latin
Női név
Péntek:
8-14óráig(márc.
2014. június 7-én és 8-án;
tagadószó
Az idő
22)
kezdetétől
Zambia
Zűr
felségjele
kezdete!
illetve 28-án és 29-én;
Kifesti, de
Igavonó
visszafelé!!
Hág,
2014állaté
július 19-én és 20-án.
Talál
lépdel

Elfele!
A Pál
utcai
vezér

Részben
learat!

Trombitahang

Vissza:
dombhajlat
Félút!

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.

Nem hisznek
Visszasír!
Angol Kimisvonat! károl

hajlat
Félút!

Izom
közepe!
Végtelen
zúgás!

Némán
daloló!
Antonov,
röviden

!

Utca,
röviden

2012 október

Trombitahang

Dísz

Ismertető
Ízelt- Bec.
lábú Máállatot ria

Kötélvégre
lógató
település!!!

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

Barlangban
is futottak

MOZAIK
!

Arany
EMógyipkus
“A”fa- tomi
rönk isten

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

Nem hisznek
Visszasír!
Angol Kimisvonat! károl

Alap lehet
ilyen

Roma Üres
férfi gyomor
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Ver

A Pál
utcai
vezér

Dísz

Ismertető
Ízelt- Bec.
lábú Máállatot ria

Latin
tagadószó
Némán
Zambia
kutató!
felségjele

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

Római
49

Egy,
németül
Igavonó
állat

Asztácium
vegyjele
Végtelen
csalás!

Helia-D

Alap
közepe!
Elébe húz
(két szó)

Magot
elszór
Kén, urán
vegyjele

Osztrák
felségjel
Ima
kezdete!

Késnek

Orlai Pet-

van
rich ...
Hazai bőrgyógyászok
tesztelése és
ajánlása
alapján
Jód
(Festő
volt)
vegyjele
Éjfél!
Ön is kipróbálhatja
és megveheti gyógyszertárunkban.

Az idő
kezdetétől

Csodálkozás
hangja
Zagyva
kecskebeszéd!!

van!Nagydíjat kapott kozmetikai családot!
Ismerje meg
a MagyarKésnek
Termék
Osztrák
van
felségjeltapasztalat
• 35 éves
Jód
(Festő volt) Magot
Ima
Némán
... Carte (étvegyjele lap megfelelve
Éjfél!
• megújult
a mai kor
elvárásainak
kutató!
kezdete! belső tartalom
szerint)
elszór
Kén, urán
Római
Mézben
•49kizárólag növényi hatóanyagok
vegyjele
van!
Igavonó
állaté
Orlai Petrich ...
Talál

Kis magyar valóság...
BIODERMA fényvédők

2

Csodálkozás
hangja
Zagyva
kecskebeszéd!!

!
!

Víz- és izzadásálló, fotostabil, hidratáló és bőrnyugtató készítmények
magyar ül egy magyarosKis
étteremben.
Esznek, majd megisszák a sörüket, és
‒ csúcsminőség
magyar
valóság...
‒ allergén
nézik egymást. Egyszer csak az
egyikmentes
egy hatalmasat köp az asztal mellé. A
‒ maximális
fényvédelem
ránéz,
nagyotétteremben.
csap
az asztalra.
A harmadik
összeráncolja
a
magyar majd
ül egyegy
magyaros
Esznek,
majd
megisszák
a sörüket, és

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

Lapunk cikkeit, friss

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

MUNKATÁRSUNK KITÜNTETÉSE
KITÜNTETÉSE
MUNKATÁRSUNK

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

www.dhkm.hu

MGSZH igazgatója gratulál az elismeréshez.

Mátra Maraton

Mátra Maraton

Mátrafüred-Sástó környékén a rendkívül rangos

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

2014. május

hirdetés

85. Ünnepi Könyvhét és
13. Gyermekkönyvnapok
a pásztói Teleki László Városi Könyvtárban
2014. június 03 – 16.

Június 03. – Ki nyer ma! irodalmi vetélkedő a Mikszáth Kálmán Líceum francia tagozat tanulóival;
Június 05. – Ki nyer ma! irodalmi vetélkedő Mikszáth Kálmán Líceum
diákjai körében;
Június 10–11. – Bálványosvár: mondafeldolgozás 3. és 4. osztályok
és az EGYMI tanulói részvételével;
Június 12. 16.00 óra: megnyitó
Zene: közreműködik a Rajeczky Benjamin Zeneiskola
Nógrády Andorral beszélgetés a könyveiről
Beszélgető partnere: Kontra Marika Szvita
Megnyitja: Sisák Imre polgármester
Illusztráció népdalokhoz – kiállítás Nógrády Andor műveiből
A kiállítást megnyitja: Bottyán Katalin képzőművész
Június 16. 16.00 óra:
Faragó Zoltán – Bencze Péter: Pásztó, a
Mátra nyugati kapuja című fotóalbumának
bemutatója.
Közreműködnek: Sisák Imre polgármester,
Faragó Zoltán és Bencze Péter
Az Ünnepi Könyvhét alatt kiállítás a tárlókban a helyismereti gyűjtemény pásztói képeslapjaiból, valamint az első emeleten a
Kner Nyomda anyagából. A kiállítás megtekinthető: június 12-től 30-ig.
Az Ünnepi Könyvhét ideje alatt könyvtárunk
ingyenes beiratkozást, internet használatot
és a késedelmes könyvek térítésmentes vis�szavételét teszi lehetővé!

www.dhkm.hu
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