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XXV. évfolyam 6. szám

„Isten, áldd meg a magyart!”
Nemzeti hitvallás
Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért,
kinyilvánítjuk az alábbiakat:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt
szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.”
Tisztelt pásztói, hasznosi, mátra
keresztesi Embertársaim!
Az 1989-es rendszerváltást követően alapvető szemléletbeli
változás következett be augusztus 20-i nemzeti ünnepünk üzenetét illetően. Nem véletlenül
idéztem Magyarország új alaptörvényének az első mondatát,
amely nemzeti imánk, a Himnusz első sorával kezdődik. Az
elmúlt rendszer az 1949. évi XX.
törvényt alapul véve – ami szovjet típusú alkotmány volt – „az
alkotmány ünnepének” nevezte
augusztus 20-át. Az alkotmány
tehát eszköz volt arra, hogy elhomályosítsa, vagy inkább kiiktassa a magyar emberek tudatából
Szent Istvánt, első királyunkat.
Magyarország új alkotmánya ezzel teljesen ellentétesen,
de ugyanakkor nagyon helyesen
azon büszkeségünknek ad hangot, hogy első szent királyunk
szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és a keresztény Európa részévé tette.
Az már egy új kérdésként vetődhet fel, hogy a mai Európának
sikerült-e megőriznie keresztény
gyökereit, vagy lassan, de biztosan elmerül a liberalizmus posványában?
Mondhatnánk azt, hogy a
mi számunkra ez egy másodlagos kérdés, hiszen mit nekünk Európa? Gondolom, az
euroszkeptikusok még inkább
egyetértenek ezzel a gondolat-

Augusztus 20-i ünnepség a romkertben, a Millenniumi Emlékműnél 2013-ban,
dr. Beer Miklós váci megyéspüspök részvételével – Fotó: Faragó Zoltán

tal. Nekünk azonban, bármenyire is dagad a „büszkeségtől” a
mellkasunk, józanul gondolkodva tudomásul kell vennünk, hogy
egy kicsiny nemzet vagyunk,
amely ráadásul akarva-akaratlanul része az Európai Uniónak
és a világgazdaság tényezőitől
sem tudjuk magunkat függetleníteni. Ilyen körülmények közepette kell tehát feltennünk magunknak a kérdést, van-e okunk
örömre és ünneplésre 2014. augusztus 20-án?
Válasz helyett még tovább árnyalnám a kérdést. Elérkeztünk
az I. világháború, – a hatszázezer magyar katona halálát követelő világégés, – kezdetének századik évfordulójához. Ki ne emlékezne tanulmányiból az 1914.
június 28-i véres szarajevói merényletre, vagy az 1914. július
28-ai hadüzenetre Szerbiának?

Szomorú tény, hogy az OsztrákMagyar Monarchia minisztertanácsának ülésén mindössze gróf
Tisza István magyar miniszterelnök volt az, aki nem támogatta a hadüzenetről szóló döntést.
Ez azonban már mit sem változtat Károlyi Mihály gaztettén, aki
letetette a fegyvert az ötszázezer
fős magyar hadsereggel, aminek
szinte egyenes következménye
lett az 1920. június 4-i trianoni békediktátum, Magyarország
megcsonkítása.
Tisztelt ünnepre készülő honfi
társaim!
Augusztus 20-a minden negatív
külső körülmény ellenére a szó
legszorosabb értelmében magyar
nemzetünk legnagyobb ünnepe!
Ráadásul mi, magyarok a Jóisten kegyelméből még 2000-ben,
a Millennium évében is duplán

ünnepelhettünk. A kereszténység
születésének 2000. évfordulóját
és a magyar államiság 1000. évfordulóját.
Örüljünk, mert volt egy zseniális államférfi, az Árpád-ház kiemelkedő alakja, Szent István,
aki képletesen tényleg a bibliai sziklára épített házat és hazát,
amelyet a magyar nép vérzivataros századai ellenére mégis megtartott a Teremtő. Ma is él ez a
nemzet, de csak addig, amíg képes megtartani keresztény hitét,
amelyet a II. Szilveszter pápától
kapott szent korona szimbolizált
Szent István, de a ma élő ember
számára is.
Szent István fiához, Szent Imréhez intézett intelmében olvashatjuk a következőket:
„Légy irgalmas mindenkihez,
aki erőszakot szenved, lélekben
soha ne feledkezz meg ama isteni intelemről, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Légy
kíméletes mindenkivel szemben,
ne csak a hatalmasokkal, hanem azokkal szemben is, akik híján vannak a hatalomnak. Azután meg légy lélekben erős, hogy
jó sorsod ne tegyen túlzottan elbizakodottá, a balszerencse pedig ne sújtson a porba! Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben! Légy szelíd, hogy soha ne szegülj szembe
az igazsággal! Légy becsületes,
hogy senkinek se keltsd szándékosan rossz hírét!”
folytatás a 3. oldalon
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Népünnepély Hasznoson – Más megvilágításban
Hasznoson a sportpályán, – a Mát
rakapu Kaland és Ökoturisztikai
Élménypark leendő helyszínén, –
került megrendezésre az idei, VII.
Hasznosi Rétesfesztivál és XIV.
Magdolnanapi búcsú. A városrész
elmaradhatatlan helyi sajátossá
ga a közelmúltban „nógrádikum”
nak nyilvánított hasznosi rétes (ke
lesztett, kézzel nyújtott tészta, tú
rós, répás, grízes, almás, diós, má
kos, szedres, meggyes, mazsolás,
barackos, egyéb ízesítéssel), me
lyet profi módon készít el a város
rész néhány aranykezű, örökifjú
asszonya.
A rendezvény délutánján a Verzsó
vendégházban Nagy Edina és Varga
Anett jóvoltából látvány réteskészítés
kezdődött, míg a sportpályán Lukács
Dániel tanár úr vezetésével kerékpáros ügyességi verseny kezdődött a
pásztói rendőrkapitányság támogatásával, középiskolás közösségi szolgálatos fiatalok, Gergő, Bence és Valter segítségével. Erre az időre felsorakoztak a veterán motorok is, amelyeket Sándor Béla „állított sorba”. A
büfések, a vásározók, a mini vidámpark üzemeltetői türelmesen várták
az érdeklődőket. A vadásztársaság
és a Nemzeti Agrárkamara sátránál,
a baráti társaságoknál elkészültek az
étkek, megérkeztek a vendégek.
Mikorra a „Mini-Tinik” Tánccso-

port és a hasznosi Pitypang tagóvoda
apróságai a színpadra kerültek, megtelt a közönségsátor is érdeklődőkkel. Rézsó Brigitta és Kis Pál breakfreestyle stílusban előadott tánca elvarázsolta a közönséget. Fellépésük
után még a színpadon kívül is folytatták amatőr érdeklődőkkel.
A 30 éves múlttal rendelkező pásztói Rozmaring Népdalkör, Fejes Sándor, Hasznoson lakó nótaénekes és
Dudás András pásztói születésű és itt
élő harmonikaművész a népdalok, a
nóták világába kalauzolták a közönséget.
A Príma-díjas Fourtissimo Zenekar
négy tagja igazán felfrissítette a látogatókat fúvós hangszereik és remek
előadásmódjuk segítségével.

Sisák Imre polgármester úr köszöntőjében felelevenítette Hasznos történelmi múltját és felhívta a
jelenlévők figyelmét, hogy valóban
fontos a VII. alkalommal megren-

dezett rétesfesztivál, amely egy komoly gasztronómiai hátteret biztosít. Az ünnep azonban egyértelműen ráirányítja a figyelmet a település
védőszentjére Szent Mária Magdolnára, akit Jézus az „Apostolok apostolának” nevezett. Ő volt az, aki egy
farizeus házában könnyeivel áztatta
Jézus Krisztus lábát, majd hajával
törölgette azt, illatos kenettel megkente és csókjaival halmozta el. Ott
volt a Megváltó közelében az utolsó
vacsorán, ott állt a kereszt tövében
és Ő vitte hírül a tanítványoknak Jézus Krisztus feltámadását.
Szekeres Adrienn művésznő kiemelkedő színvonalú műsorával a
kánikula ellenére a színpad elé csábította, időnként meg is énekeltette
a közönség egy részét.
Az időközben egy taggal, Dorkával kibővült Mini-Tinik Tánccsoport újabb előadását követően
az abasári Aba Sámuel Történelmi Daloskör foglalta el a színpadot. Vidám előadásuk végén a Kökényvirág népdalkör jelenlévő tagjait és polgármesterünket is a színpadra csábítva Abasár+Hasznos közös produkciójaként „Abanosi Népdalkör” néven szórakoztattuk a közönséget.

Gráner Gábor helyi segítőnk igazi
Retro-discót tartott, amelyet a korábban volt tizenévesek is hajnalig élveztek. A discot rövid időre megszakította a meglepetés tűzijáték, mely
nosztalgia-jellegű örömet okozott a
jelenlévőknek, hisz a kezdeteknél a
rendezvények elmaradhatatlan elemét képezte.
2014. július 20-án, vasárnap a helyi
templomban ünnepi szentmise volt
Kecskés Attila plébános és Bezák Tamás káplán atya koncelebrálásával,
ahol a jubiláns házasokat is köszöntöttük.
A szervezők (a Hasznosi Szabadidő Egyesület, a Pásztó Városi Önkormányzat és a Teleki László Városi
Könyvtár és Művelődési Központ)
nevében rendhagyó módon most a
rendezvény szervezési-lebonyolítási
feladatait ellátók hozzátartozóinak,

családtagjainak köszönöm meg a türelmet, a segítő, támogató biztos hátteret, melyet a munka elvégzéséhez
biztosítottak.
Képgaléria és támogatók listája:
www.dhkm.hu Pásztó menüpont alatt.
Gömbiczné Kanyó Beatrix
a HASZE vezetője,
helyi önkormányzati képviselő
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Árvízvédelmi készültség és károk
Ez év július 13-án felhőszakadás zúdult
Pásztó Mátrakeresztes városrészére, nem
egészen két óra leforgása alatt 83,2 mm csapadék hullott. Ezt a mennyiséget a hivatalos
csapadékmérő állomás is regisztrálta.
A mátrakeresztesi lakóktól kapott tájékoztatás után Sisák Imre polgármester elrendelte a II. fokú helyi vízkárvédelmi készültséget. Ezzel egy időben a polgári védelmi műszaki mentők azonnal homokzsákokat töltöttek meg, illetve szállítottak ki védekezés céljából Mátrakeresztesre.
A védekezést a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, valamint a közbiztonsági referens bevonásával irányította a polgármester. A Kövicses-patak több helyen kilépett a
medréből, a házak udvarán folyt keresztül,
sok helyen iszapos hordalékot hagyva maga
után.
A 2014. július 14-én megtartott helyszíni
bejáráson megállapítást nyert, hogy az áradat csaknem 200 méter hosszúságban megrongálta, illetve bedöntötte a gabionkas védőfalakat a Kövicses-patak medrébe. A rendkívüli esőzés a 2408 számú út vízvetőjét is
megrongálta, illetve a 2005-ös árvíz után
épített új híd terméskő burkolatát is megbontotta.
A 2408 számú út Mátrába vezető szakaszán a vízelvezető áteresz, illetve a közút
teljes felülete is hordalékkal, fauszadékokkal
telt meg. Ennek eltakarításáról még vasárnap
este gondoskodott a Heves Megyei Közútkezelő Kht., a Pásztói Rendőrkapitányság munkatársainak értesítését követően. A károk felmérése haladéktalanul megkezdődött a Bel-

ügyminisztériumhoz benyújtandó vis maior
támogatási kérelem alátámasztására.
A rendkívüli időjárás okozta károkról
Sisák Imre polgármester tájékoztatta a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatóját, Berecz Györgyöt, az Országos
Vízügyi Főigazgatóság főigazgatóját, Molnár Bélát, valamint dr. Hoffmann Imre tábornokot, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért és vízügyekért felelős helyettes
államtitkárát.
A helyettes államtitkár úr haladéktalanul
a helyszínre küldte július 14-én a KözépDuna-völgyi Vízügyi Igazgatóság II. Szakaszmérnökség Hatvani Kirendeltségének a
munkatársait. Ugyancsak a helyszínen tájékozódtak a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai. Az előzetes

becslések szerint a helyreállítás és a kárelhárítás akár több százmillió forint nagyságrendű kiadást is okozhat.
A Kövicses-patak medrének a takarítása,
illetve az ingatlanok homokzsákokkal történő védelme tovább folytatódik. A Belügyminisztérium munkatársai a vis maior kérelem benyújtásához megadták a szükséges segítséget. Bízunk benne, hogy az időjárás az
elkövetkezendő időszakban kegyes lesz a
mátrakeresztesiekhez, s így az önkormányzat is hatékonyan végezheti el a kárelhárítási
és a felújítási munkálatokat.
A pályázat benyújtásához szükséges hatósági ellenőrzések 2014. augusztus 7-én megtörténtek.
Sisák Imre
polgármester

Az önkormányzat az igényét az alábbi költségek figyelembe vételével adta be:
Megnevezés
Bekerülés ktg. Igényelt tám.
Mker. Kékesi u. 72. és 84-92. mögött mederfenék biztosítás
30 988 000
27 889 200
Mker. Kékesi u. 30-34. 40-44. szám mögötti gabionkas helyreáll.
13 449 300
12 104 370
Mker. Óvár véndéglő melletti burkolt meder és mederrézsű helyreáll.
8 343 900
7 509 510
Mker. Kékesi u. 55/A. ;57-59. ;92. szám mögötti gabion helyreáll.
7 245 350
6 520 815
Mker. Kékesi u. 42-44. partfal helyreáll.
20 161 504
18 145 354
Mker. Kékesi u. 56-60.mederrézsű helyreáll.
9 588 500
8 629 650
Mker. Kékesi u. 115/A. előtt mederburkolat a felvizi oldalon mederrézsű helyreáll.
8 128 000
7 315 200
Baross G. u. 30-34. útburkolat süllyedés helyreállítása
30 000 000
27 000 000
Muzslára felvezető út helyreállítása
20 000 000
18 000 000
Összesen
147 904 554
133 114 099
folytatás az 1. oldalról
Paul Claudel, a híres francia író és
diplomata a következőket írta az Intelmekről.
„Az imént kezembe került Szent
István király könyve, az ő Intelmei
fiához. A nagyszerű gondolatok olvasása közben éreztem, minő nagy
nemzet ez a magyar nép, amely-

nek már kilencszáz évvel ezelőtt,
a mai európai emberiség hajnalán
ilyen halhatatlan eszű királya volt.
Én Szent Istvánt a messzi középkor legnagyobb diplomatájának tartom… S én, a francia diplomata, a
hívő katolikus erőm fogytáig hirdetem, hogy a Duna-medencében csak
a Szent István-i úton lehet keresni a
gyógyulást.”

Szent István az őt ért legnagyobb
tragédia, fia, Szent Imre elvesztését
követően is erős volt hitében, amelyet mi sem bizonyít jobban, hogy
halálakor, 1038. augusztus 15-én
Magyarországot a Boldogságos
Szűz Mária oltalmában ajánlotta.
Szent királyunk mély hite ma is azt
mutatja számunkra, hogy nincs más
út, csak az Isten útja!

Önerő
3 098 800
1 344 930
834 390
724 535
2 016 150
958 850
812 800
3 000 000
2 000 000
14 790 455

Kedves pásztói, hasznosi, mátrakeresztesi Embertársaim!
Ünnepeljünk hát önfeledten augusztus 20-án Szent István királyunk ünnepén, merítsünk erőt, hitet, reményt és szeretetet az Ő nagyszerű művéből!
Pásztó, 2014. augusztus
Sisák Imre polgármester
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Rajeczky Benjamin emlékére
Családunk sok száz könyve
között Magyarország Zenetör
ténetének több kötete is megta
lálható. Számomra a legkedve
sebb a Rajeczky Benjamin szer
kesztésében megjelent, a közép
kort bemutató első kötet, amit
Béni bácsi az alábbi sorokkal
dedikált: „Szeretettel ajánlja a
régi szomszédjának Rajeczky
Benjamin” Igen. Ez nagy öröm
volt és megmaradt családunk
számára, hogy tizenkét éven át
a Kossuth Lajos utca 2. számú
lakásban élhettünk, szemben a
Rajeczky családdal.
A két család között bensőséges kapcsolat alakult ki, leányom,
Csilla egyidős volt Rajeczky Borbála fiával, Hannesszel, nagyon
sokat játszottak együtt. Ez a tizenkét év sokat segített Béni bácsi életútjának megismerésében
és ezt még tovább gazdagították
a róla írt, az ő mondhatni Istentől kapott rendkívüli alkotóképességét bemutató könyvek, tanulmányok, kortársi, egykori tanítványi visszaemlékezések. E gazdag
forrásanyag birtokában szükségét
éreztem annak, hogy én is sokak
tudtára adva emlékezzek a szeretett Béni bácsiról.
Tanítványai, tanárai s a zenével
mélyebb kapcsolatban lévő emberek a zenetörténészt, a zenekutatót, a zenetudományok doktorát
tisztelték személyében. A hívők a
teológust, a misét celebráló tiszteletest, aki még 85 évesen is miseruhát öltött sokszor.
Barátai, közelebbi és távolabbi
ismerősei a derűs, közvetlen embert szerették benne, aki vitalitásával fölmelegítette környezetét.
Halálakor az Új Ember katolikus lapban Csanád Béla így emlékezett róla: „Rajeczky Benjamin
a tanár, a népzene és a gregorián
ének tudósa, a liturgikus lelkiség
mestere, a népszerű előadó neve
fogalom volt az elmúlt huszonöt
évben hazánkban, és külföldön,
világi és egyházi pódiumon egyaránt. (…) Nem hiszem, hogy van
az országban valaki, akire ő haragudott volna, vagy aki reá haragszik. Annál többen vannak, akik
hálát adnak Istennek, hogy vele
találkoztak, barátai, munkatársai,
tanítványai lehettek. (…) Sokszor
gondolok rá: milyen legyen a mai
hívő ember krisztusi tanúságtétele? Olyan, mint az övé volt: egyszerű, alakoskodás és büszkeség
nélküli vonzó és magával ragadó. (…) Már-már azt hittük, hogy
mozgékony, örökké ifjúnak látszó
alakja mindig velünk marad. Most
meghalt. Én azonban hiszem,

hogy itt van, velünk van, mint Jézus, az ő egyetlen Mestere.”
Ugyancsak az Újemberben Tóth
Sándor így írt: „Kialudt az esti
lámpa a pásztói kisházban, a Kossuth Lajos utcában kialudt egy
élet. De csak a test. A lélek fényes
magasságokba lendült, ahol már
nem érvényesek a fizikai törvények. Mindig is a szellemnek élt
Rajeczky Benjamin, sokunk kedves Béni bácsija, a ciszterci szerzetes, zenetudós, a tiszta ember,
az atyai jó barát. (…) A Mátrába
utazván a nyári szabadságra, az ő
városán visz át az utunk mindig.
Többször beszaladtunk hozzá, s
aztán ő adta vissza a látogatást a
hegyen. Ki nem fogyott az anekdotákból, kisgyermekeimet térdén
lovagoltatta, ha sírt valamelyik,
elringatta a kocsiban.”
Egykori tanítványai közül Kerekes Károly ciszterci szerzetes.,
nyugalmazott zirci apát visszaemlékezéseiből a következő idézeteket emelem ki.:
„Hadd mondjak néhány szót először is a jó Béni bácsiról, a vele
való első személyes találkozás benyomásai alapján. 1934-ben történt, amikor már, mint ciszterci
oblátus (ciszterci aspiráns diák)
a hozzám hasonlókkal a budai
rendházunkban lakhattam. „Hát
te honnan kerültél ide öregem? –
szólít meg kedves nevetéssel, miközben egy ebéd utáni szabadidőre való kivonulásunkat szemléli.
„Téged még nem láttalak.”
Tisztelettel
bemutatkozom,
megmondva a szülőfalum nevét is. „Hát akkor mi földiek vagyunk!” – mondja szinte diadalmasan vállamra csapva a kezét.
Attól kezdve szent volt a barátság minden különösebb kivételezés nélkül.” (…) Engem mindig
lenyűgözött Béni bácsinak a bámulatosan könnyed kapcsolatteremtése, szóértése a legkülönbözőbb rendű-rangú és életkorú emberekkel. Halála után róla elmélkedve ezt úgy tudom megfogalmazni: Ő, Béni bácsi mindig megtalálta a szót és eltalálta a hangot. Csodálatos, isteni adománynak éreztem ezt.” (…) 1950-ben
a szerzetesek szétszóratásakor a
budapesti Bernardinumnak, rendi
főiskolának apraját, nagyját Pásztóra deportálták. Jó húszas csoport voltunk, plusz az ávós kíséret. Béni bácsi itt élt Pásztón,
őt nem sorolták be a karanténba.
Szabadon mozoghatott. Tanúja lehettem, hogy az akkori idő bábeli
zűrzavarában hogyan tudott mindenkivel szót érteni, emberhangot
eltalálni.”

Novotny
Gergely
klarinétművész-tanár
így emlékezett Béni
bácsira: „Sokan vannak, akik elképzelnek
szép dolgokat, de nagyon kevesen tudnak egy szép elképzelést megvalósítani.
Rajeczky Benjamin
azok közé tartozott, aki elképzeléseit megvalósította. Egy régi szerzetesi eszme modern megtestesítője volt: páratlan zenei tehetség,
ugyanakkor sportember, aki minden képességét magasztos feladat
szolgálatába állította.”
Gaál István filmrendező barátomnak, – barátságunk még gyermekkorunkban kezdődött és mindvégig megmaradt, – elég nagy fejtörést okozott Sodrásban című
filmjében a siratók megjelenítése.
Ezen a nehézségen Rajeczky Béni
bácsi, – akit ő második édesapjának tekintett, – segítette át.
István erről a következők szerint
nyilatkozott:
„Hirtelen belémhasít a siratók
emléke. Nem habozok, irány a
Tudományos Akadémia. Ha szerencsém van. Mi van ma? Kedd?
Lehet, hogy Rajeczky Béni bácsinak, aki a Népzenekutató Intézetben Kodály helyettese, kutatónapja van. Szerencsém van.
– Baj van, Béni bácsi – térek a
tárgyra.
– Mi az a baj Pityukám? – kérdi
a megszokott derűvel.
Elmesélem a helyzetet. Bólogat,
tökéletesen érti az egész képletet,
amit én még nem. A másik szobából becipel egy vastag, fűzött
dossziét. Elém teszi.
– No fiam, ha sirató kell, van belőle bőven…
Olvasgatom a szebbnél szebb
szövegeket, kezemben a Kárpátmedencében gyűjtött siratóknak
a statisztikai lebontása, szavak és
kifejezések szerint. Lubickolok a
gyönyörű sorokban. „Udvarom,
címerem, hazám ékessége” – micsoda kifejezések, milyen zengzetes szavak. Felírok belőlük vagy
háromoldalnyit. Búcsúznunk kell.
Béni bácsi megy a vonathoz, s azzal Pásztóra. Megöleljük egymást,
üdvözlöm a földijeinket.
Az ajtóból még visszafordul: ha
összeállítottad a szerkezetet és
Szőllősy Bandi megkomponálja,
akkor csak egy megfelelő énekes
kell hozzá. Mondjuk Török Erzsi.
Majd meglátod, hogy a kántálás
nem válik le a képeidről.”
Tari Lujza így írt róla:
„Kodály két alkalommal járt
Pásztón népzenét gyűjteni, elő-

ször: 1922. november 4-én, majd
visszatért december 17-én. November 4-én Pásztón elsőként
Szabó Istvánt kereste föl, akitől három népdalt jegyzett be
gyűjtőfüzetébe. Szabó Istvánról
Rajeczky kiderítette, hogy ő Szabó István „Bíró Pista” bácsi volt,
aki gyerekkoromban nagy tiszteletnek örvendett egykori bírói
tisztségénél és sok kiváló tulajdonságánál fogva.”
Szabó István volt az én nagyapám, aki huszonnégy évig volt
Pásztó község bírója, vezette a
képviselő-testületet, 1945 őszéig,
haláláig. Mindezekért nagy hálával tartozom Rajeczky Béni bácsinak kutatómunkájáért és Tari
Lujzának, aki ezt „Pásztó Zenei Emlékei” című könyvében
leírta. Huszonhárom éves koromig a Bügében laktunk, ahol Tari
Lujzikáék is, így jól ismertük egymást. Innen Lujzikáék a Rózsásra,
mi pedig a Kossuth Lajos utcába
költöztünk.
Tari Lujzának, a közvetlen munkatársnak elévülhetetlen érdeme van abba, hogy a Magyar Rádióban elhangzott műsoraival,
Rajeczky Benjaminról tartott előadásaival, a róla szóló tanulmányokkal, írásokkal, hazai és nemzetközi tudományos konferenciák
szervezésével, azokon tartott előadásaival minél szélesebb körű ismereteket szerezhessenek a Jóisten szolgájáról, a nagy zenetudósról hazánkban és külföldön egyaránt.
Rajeczky Benjamin volt az utolsó ciszterci perjel Pásztón, ezért
emlékezésemet a számomra oly’
kedves és szívhez szóló sorokkal
zárom: „Pásztó a középkori ciszterciektől tanult okszerű földművelést és borgazdálkodást, de az
újkoriaktól sem csupán egy szolid
múzeumépületet örökölt. A ciszterci gimnáziumok nevelését napjainkban is hálásan emlegető tanítványok figyelmeztetnek, hogy
az épület mulandó, de az építő
szellem elpusztíthatatlan.”
Meggyőződésem, hogy az egykori kolostorba az építő szellem
ismét beköltözött, tudásával gazdagítva a látogatókat!
Szabó István
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Életszentség és munkásság az évfordulón

Egerben született, de már kisgyermek korában Pásztóra költözött
családjával
Rajeczky
Benjamin (1901-1989) ciszterci szerzetes pap, világhírű zenetudós, mert gépészként dolgozó
édesapja a pásztói monostornál
kapott munkát. Ő is pásztóinak
tartotta magát, élete nagy részét
itt töltötte. Éppen 25 éve, 1989.
július 1-jén tért meg a Teremtőhöz: a negyedszázados évfordulóról Pásztó Város Önkormányzata is megemlékezett.
A Szent Lőrinc plébániatemplomban Brückner Ákos Előd O.
Cist. plébános, Kecskés Attila, pásztói esperes-plébános és
Bezák Tamás káplán koncelebrált
szentmisét. Ezután Rajeczky
Benjaminra, Isten zenetudós

szolgájára Tari Lujza, a Magyar
Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, Kecskés Attila és Sisák Imre, Pásztó polgármestere emlékezett. A rendezvényre eljött Becsó Zsolt országgyűlési képviselő, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke is.
Egyházi és tudományos munkásságának méltatása közben az
is felmerült, hogy életszentségének elismerésére kezdeményezni kellene Rajeczky Benjamin
boldoggá avatását.
Az évfordulón ünnepi hangverseny is volt a templomban, amelyen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói, Beeri Benjamin (klasszikus
ének), Brunda Gergely (orgona), Erdélyi-Molnár Klára (he-

gedű), Nemesics Kinga (népi
ének), Szlama László (koboz,
kaval, ének) léptek fel, Tari Lujza közreműködésével és konferálása mellett. A felcsendülő dallamok, – a komolyzenei daraboktól
a csángó népzenéig, – megidézték a jeles zenetudós szellemiségét és munkásságát.
A zeneszámok elhangzása után
a vendégek, – beleértve azt a szép
számú pásztóit is, akik közül még
sokan ismerték és a mai napig
Béni bácsiként emlegetik és tisztelik a tudós szerzeteset, – három
helyen is koszorúzást tartottak.
A plébániatemplom kriptájában,
Rajeczky Benjamin nyughelyénél, a romkertben álló emlékművénél és az egykori lakóház falán elhelyezett márványtáblánál
is tisztelegtek emlékére.

A rendezvényt záró állófogadáson – amelyre minden résztvevőt
meghívtak – előbb Volek György
alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd Walter Ilona régész, a romkert feltárója méltatta
a jeles zenetudós szerzetes életútját, személyes emlékeit is felidézve.
Rajeczky Benjamin emlékét
méltó módon őrzik Pásztón, nevét viseli a városi zeneiskola, a
múzeumban emlékszobája van,
ahol változatlan formában látható egykori dolgozószobája. A város önkormányzatának tervei között szerepel, hogy a műemléki városközpont szélén álló lakóházat is szeretnék a közeljövőben
felújítani és kiállítóhelyként működtetni.
F. Z.

Múzeumok Éjszakája Pásztón

A pásztói múzeum idén is csatlakozott a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz:
programjainkat hajdan volt és mai tengerek jegyében szerveztük. Délután nyitott a családi játszóház,
ahol kicsik és nagyok alkothattak, játszhattak, kísérletezhettek, kutathattak a Múzeum kertjében.
Sokan vettek részt az akvárium- és korallzátonyépítő versenyen, próbálták ki magukat paleontológusként, készítettek tengeri herkentyűket kidobásra ítélt, de újrahasznosítható anyagokból.

Délután nyitott a Tengerek kincsei című új időszaki kiállításunk, mely Fekete József gyűjteményére alapozva tengeri puhatestűek vázait mutatja be. A kiállítást Előd László búvárfotós képei teszik még színesebbé. A kiállítás-megnyitón vehet-

ték át díjaikat az Élet a tengerben alkotói pályázatunk nyertesei. A kiállítás-megnyitó után Főzy István, a Magyar Természettudományi Múzeum főmuzeológusa tartott interaktív vetített képes előadást: az ősmaradvány-simogatás mellett a résztvevők egy 46 méteres kötél segítségével (a kötélen, a Föld korának (4,6 milliárd év) megfelelően,
egymillió évnek egy centiméter felelt meg) elhelyezhették az időben a Föld életének legizgalmasabb eseményeit.
Idén is népszerű volt a múzeumi rejtély: négy
gyerekcsapat vágott neki a múzeumi akadálypályának, ahol találós kérdések, versek, iránytű segítségével kellett megtalálniuk a múzeum egyik elcsent műtárgyát. Sötétedés után kezdődött Hír János múzeumigazgató képes beszámolója a régi Ju-

goszláviában tett kerékpárútjairól, majd látogatóink a fényfestésben gyönyörködhettek. A gyerekek
nagy örömmel használták ki a különböző színű fények és árnyékok váltakozását játékaikban.
A tombolasorsolás izgalmait a délutáni akvárium- és korallzátony-építő verseny nyerteseinek kihirdetésével fokoztuk. Az éjfélig kitartó maroknyi
csapat a tűz körüli beszélgetéssel vezette le a nap
izgalmait, amiből még a késő éjszakai órákra is jutott: néhány, a kiállításokban bolyongó látogatónk
örömmel fedezte fel szüleit a várostörténeti kiállításban látható fotókon.
Múzeumi szervezőcsapatunkat most is önkéntes
segítők erősítették. Munkájukat nagyon köszönjük! A program megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap és Pásztó város önkormányzata támogatta.
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In memoriam Kresák Jenő

Pásztó jeles személyisége,
Kresák Jenő 2014 nyarán elhunyt: nem csak a Margit Kórház vezető munkatársa, hanem
alkotó ember is volt, munkáját
mindkét területről sokan ismerhetik.
Iskoláit a műszaki területen végezte, 1977-ben villamosmérnök, 1987-ben energetikai üzemmérnöki diplomát
szerzett. A pásztói kórházban
1974-től dolgozott, műszaki területen. Hosszú közszolgálata
alatt korszakváltó fejlődés valósult meg a kórház eszközeiben, műszereiben, elévülhetetlen érdemeket szerzett a kórház
és az egészségügyi létesítmények megvalósításában, felújításában is.
Emellett művészi fafaragóként is kimagasló eredményeket ért el, kiemelkedő munkái
a szarufaragások: 1975-ben országos csontfaragó elismerésben részesült. Pásztó értékeit

gyarapító munkássága elismeréseként 2013. augusztus 20-án
a Pásztóért Emlékplakett Díjat
vehetett át.
Hozzátartozói azt kérték: temetésére a gyászolók ne virágot hozzanak, hanem az erre
szánt pénzt dobják egy ott kihelyezetett perselybe. Az így öszszegyűlt 105 ezer forintot Böjte
Csaba erdélyi ferences szerzetes Dévai Szent Ferenc Alapítványának ajánlották fel.

A Napóleon híd

Emlékezzünk

Pásztó egészségügyi ellátásában a múlt
század második felében, egészen 2006-ig
fontos szerepet töltött be a néhai dr. Lengyel
István belgyógyász főorvos, akit 1953. augusztus 24-én avatták orvosdoktorrá a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem jogelődjén. Ezután a Haynal klinikán helyezkedett
el, majd rövidesen Pásztóra került, Pásztón
először 1954-1963 között tevékenykedett,
közben, 1957-ben szakvizsgát tett.
1963-1966. között Hatvanban dolgozott,
majd 1966 áprilisában visszatért Pásztóra:
1991-ig, nyugdíjazásig ő volt a Margit Kórház belgyógyász főorvosa.
Ezután is folytatta orvosi tevékenységét, 2006-ig szakrendelést látott el
Pásztón és Salgótarjánban, helyettesítő főorvosi tisztet töltött be a salgótarjáni krónikus osztályon.
Nagyszerű orvosi karrierjét, elhivatottságát mi sem bizonyítja jobban,
hogy példaértékű munkáját többször elismerték: az 1970-es években Érdemes Orvosi Kitüntetést, 1992-ben Perliczi János Díjat kapott a Nógrád
Megyei Közgyűléstől. 1996-ban Pásztó önkormányzata „Pásztóért” Emlékplakett Díjban részesítette elismerésre méltó munkájáért, példamutató magatartásáért, mellyel hozzájárult a város jó hírnevéhez. 2013-ban a
Semmelweis Egyetem hatvan éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként Gyémántoklevelet állított ki számára.
Pásztó város egészségügyi ellátása érdekében hosszú időn át kifejtett
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete az ez év januárjában elhunyt dr. Lengyel Istvánt posztumusz Keglevich Margit Díjban is részesítette.

Zúg az Isonzó (I. rész)

Száz esztendeje, hogy megkezdődött az első
nagy világégés. Ennek okán határoztam el,
hogy a háború legkönnyebben megközelíthe
tő és bejárható egykori hadszínterét, az olasz
frontot felkeresem és meglátogatok néhány
háborús emlékhelyet. Mindezt nem történé
szi, inkább a földrajztanár és az utazó sze
mével próbálom szemlélni és közvetíteni.
Az Isonzó-folyót egyébként a helyi szlovén
lakosság Soča (Szocsa) néven ismeri, de a ma-
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gyar emlékezetbe annyira bevésődött az olasz
elnevezés, hogy ettől nem lehet eltérni.
A Trieszti-öböltől a Predel-hágóig húzódó
vidék mindig is átjáróház volt. Azok a népek,
amelyek Közép–Európa és Észak-Itália között
mozogtak, nem kerülhették ki az Isonzó-völgyét. A késő római időkben, a Kr. u. 5. században a felerősödő barbár betörések miatt a lakosság hegycsúcsokra épített erődített falvakba húzódott. Ilyen Kobarid felett a közelmúltban bemutatóhellyé kiépített Tonovcovgrad. A
régészeti feltárások még folynak, de egy lakóház és egy ókeresztény templom alapjait már a
mi romkertünkhöz hasonlóan térdfalakkal konzerváltak.
A 10. században kalandozó eleink is sűrűn
megfordultak erre, útban Itália felé. Időben nagyot ugorva Napóleon seregei már kőhídon vonulhattak át az Isonzó felett. Kobarid közelében
ezt a hidat mind a mai napig használják.
Száz éve még úgy tűnt, hogy a vidéken béke
honolhat, hiszen az Olasz Királyság jóindulatú semlegességéről biztosította az Osztrák-Magyar Monarchiát. Aztán 1915 májusában megtörtént a pálfordulás: Olaszország hadat üzent.
A gyors sikerekben bízó olasz hadvezetés két
stratégiai célt tűzött ki, Trieszt elfoglalását, valamint az előnyomulást a mai szlovén főváros,
Ljubljana irányába. A vérmesebb elképzelések
további Bécs és Budapest felé történő támadásokról szóltak. Az Isonzó völgye két és fél évre
lángba borult. Becslések szerint a harcok hozzávetőleg egymillió emberéletet követeltek.
Dr. Hír János

Megújul a hasznosi
és a mátrakeresztesi
ravatalozó

A hasznosi és a mátrakeresztesi ravatalozó felújításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés elfogadásakor
döntött. Elkészült a bővítés építési engedélyezési
terve, melyre jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. Ez alapján közbeszerzési eljárást folytattak le, az építés-vállalkozási szerződéseket megkötötték, a kivitelezés megkezdődött. A projekt várható költsége mindkét ravatalozónál 7,8–7,8 millió forint.
A projekt a meglévő épület felújításán túl az előtető bővítésével új fedett rész kialakítását is tartalmazza, kicserélik a külső nyílászárókat, az épület
belső padozatát, falburkolatát felújítják. Elkészülnek a szükséges belső elektromos szerelési munkák, javítják a meglévő tetőfedést, a külső homlokzatot.
Sisák Imre polgármester
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Szép városunk, Pásztó

Higgyék el, érdemes megöregedni, mivel nekem jó sorsom megengedte, hogy itt, Pásztón éljem le ezt a sok évtizedet. Megéltem 1944-et,
megéltem 1956-ot, sőt megéltem a 2012-es világvégét is! Módomban áll tudni, hogy mi volt
70 évvel ezelőtt és mi van most!

Ha most szaladnának az elődeink sírva a hegyre, hogy „jaj várasunk, jaj várasunk”, – ők így ejtették, nem városnak, – most csak azt mondhatnák, hogy „szép várasunk! Szép várasunk!”
Elindulok sétálva a Zsinór utca sarkáról a Fő
utcán lefelé, szépen rendben tartott házak között.
Már a Szentlélek temető bejárata is megfogja a
szemem. Minden tele virággal, a Fő utca végig
színes rózsával. Reggel fél öt van, boldog madárdal köszönti a napot.

Az utca végében elém tárul a régi városháza,
most jó hírű zeneiskola, ahol kulturált körülmények között tanulhatják az unokáim Bartókot és
Kodályt. Az épület kívül-belül újjászületett, a mi
gyermekeinknek csak meg kell becsülni, hogy
még az ő gyermekeik is tanulhassanak itt!
Tovább sétálok a templom felé, hiszen ez
mindennek a közepe, Pásztó büszkesége. Több
száz éve is itt esküdtek az őseink, itt keresztelték
a gyermekeinket, mindenkit a templom harangja
kísért el útjára. Itt történtek a legszebb nyári ünnepek, a búzaszentelő körmenet, az Úrnapja, amikor Gottlieb Miklós bácsi hófehér tűzoltó egyenruhájában kísérte végig a körmenetet Pásztón.

Innen indult a Kisasszony-napi búcsú, mindenki gyalog ment Szentkútra. Itt volt nagymamám
előénekes, „gyertek, végezzük el az Úrangyalát”,
mondta. Hat éves koromban mindig kézen fogva vezetett.
De a hátam mögött már itt is van a katolikus iskola, itt nevelik a gyermekeinket emberibb emberré, szeretetben, egymás megbecsülésében.
Rövid működése alatt máris kitűnt, hogy a gyerekek szép eredményeket érnek el, jól tanulnak
szüleik nagy örömére. Az egész gyermekkorukat, sőt a kora ifjúságukat is itt fogják tölteni, innen továbbhaladva a társadalom példás tagjai lehetnek. Ők elmondhatják, hogy: „Én iskolám,
köszönöm most neked, hogy volt hozzám mindig víg üzeneted!”
Lesétálok a Magyar Szentek Római Katolikus
Óvodához. Hát igen! Magyar szentek, óvjátok
a kicsinyeinket! Ez a két létesítmény is Pásztó
büszkesége, de Attila atyának állít örökös diadalívet, mert fáradhatatlan életének sok-sok munkája van benne.
Következik a Margit Kórház. Itt már csak nézem, a szemem fényképezi, az agyam raktározza
az egész csodát. Látom a fehér kórházat, hú de
szép. Nézem a zöld kórházat, majd a sárga kórházat, és látom azt is, hogy mi volt addig és mi
lett most!
Ezzel a kis írásommal annak az embernek akarok emléket állítani, aki sem nem doktor, sem
nem jogász, hanem csak a vele született ösztönével és bölcsességével építette föl nekünk szépséges városunkat, hogy itt az összes utódaink, közöttük az én 11 unokáim is, mindig itthon legyenek, becsüljék, szeressék ezt a szép várost!
Ez az ember az, akinek 16 év alatt a fekete haja
ezüstfehérré vált, mert vitte-vitte a tettvágy, hogy
hogyan szerezze meg a milliókat, amivel még
szebbé teheti Pásztót.
Mindig tudta melyik ajtót kell kinyitni, hogy
pénzünk legyen, ha már megvolt, azt is, hogyan

Ritkán látni a Szent Lőrinc plébániatemplom harangját, de szavát gyakran halljuk – Fotó: Faragó Z.

használjuk fel! Hány vasat kellett tartania a tűzben, hány fonalat kellett kibogoznia, hogy mindig, minden rendben legyen! Közben az őt támadóknak mosolyogva válaszolt, mert őt sérthették,
de ő senkit.
Azért tiszteljük ezt az embert, mert a nap mind
a 24 órájában őrködik Pásztó fölött. Szívével, lelkével, minden lépésével vigyázza, hogy minden
rendben legyen. Adjon neki a gondviselés hosszú-hosszú, munkás életet!
Hárskuti Istvánné
Pásztó
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÉR, IDŐ ÉS FORMA –
TALÁLKOZÁSOK KULTÚRÁVAL, MŰVÉSZETTEL ÉS TÖRTÉNELEMMEL PÁSZTÓN
A pásztói Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ a
helyi nevelési és oktatási intézmények (Pásztói Általános Iskola, Magyar Szentek Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a RMAMI
Rajeczky Benjamin Tagintézménye, Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája, a Mikszáth Kálmán Líceum,az EGYMI, valamint a szurdokpüspöki Napköziotthonos Óvoda összefogásával valósította meg ezt a nagyszabású, úgy hagyományos mint innovatív elemeket ötvöző projektet.20 hónap alatt 7 intézménnyel kötött megállapodás alapján a célcsoport tagjai a
tanórán kívüli foglalkozásokon, szakkörökön olyan ismeretek, tudás birtokába jutottak, amely az óvodai-iskolai pedagógiai programokra épülve,
azt kiegészítve alapjai lehetnek a felnövekvő generációk tudásának, kreativitásának. A projekt az Új Széchenyi Terv keretében, Európai Uniós támogatásból valósult meg.
Intézményünk 2012. november 10-én indította projektjét, mely az idén
július 10-én zárult. Tér, idő és forma – találkozások kultúrával, művészettel és történelemmel Pásztón című TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071
azonosítójú pályázat programját - melyre 21.548.140,- forintot nyertek a
sikeres pályázók, - hét helyi nevelési és oktatási intézménnyel összefogva, a velük kötött megállapodás alapján bonyolították le. A projekt keretében a célcsoport tagjai a tanórákon kívüli foglalkozásokon, szakkö-

rökön, táborokban, témaheteken, témanapokon szereztek és összegeztek
olyan ismereteket, tudást, amely az óvodai-iskolai pedagógiai programokra épülve, azt kiegészítve hozzájárultak a felnövekvő generáció tudásának, kreativitásának alapozásához, fejlesztéséhez. A havi rendszerességgel működő négy szakkör (Bütykölde, Könyvkuckó, roma gyermekek alkotóköre, tűzzománc-önismereti) foglalkozásain az intézményhez kötődő szakemberek vezetésével olyan ismereteket, attitüdöket sajátítottak el
a gyermekek, amelyek elsősorban kreativitásukat, stabil önértékelésüket
és jó kifejezőkészségüket segítették. Az Önismereti, Roma és Bütykölde
táborokban évente 16-16 gyermek tanult, pihent és szerzett barátokat. A
versünnep, könyvünnep és népmese ünnep című egynapos rendezvényeken rendhagyó irodalom órák, irodalmi pályázatok, könyvbemutatók kerültek megrendezésre, míg a Hagyományaink témahetek keretében koruknak megfelelő programokban (színpadi előadás, felvonulás, rajzpályázat,
szüretelés stb.) részesültek a gyermekek. A Múltidézés sorozat négy tagja magában foglalta a Honfoglalás és az Államalapítás korát, valamint
a Kárpát-medence és Európa őskorát. A projektzáró rendezvény újszerűen fűzte össze a projektelemeket a Térben és időben távoli kultúrák kertje – című kiállításban és a kapcsolódó Thészeusz és Ariadné című táncművészeti programban. A projekt maradéktalanul, valamennyi vállalást túlteljesítve valósult meg.

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 3060 Pásztó, Nagymező út 3.
Telefon: +36 (32) 460-881 pasztoi.muvkozpont@mgail.com www.vkmkpaszto.hu

Alapítványi tájékoztató
A „Pásztói Francia – Magyar Kéttannyelvű Képzésért” Alapítvány az 1996. évi CXXVI. Tv. 6 §.
(3). Bekezdése alapján tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a jövedelemadó 1%-ából az Alapítvány számlaszámára 2013 évben átutalt 324.483.Ft összegű felajánlást az alábbi célokra hasznosította:
Az alapító okiratnak megfelelően a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Francia-Magyar Kéttanyelvű Ta-

gozatán folyó oktató-nevelő munkát, az eszközellátásának javítását és a külföldi cserekapcsolatok lebonyolítását segítette támogatásaival. A tagozat igényeit a szaktanárok, az osztályfőnökök közvetlenül
jutatták el a Kuratórium elnökének, aki azt Kuratórium elé terjesztette.
2013. évi kiadásaink és támogatásaink: Vetélkedők és Tanulmányi versenyek támogatása: 276.255Ft; (Karaoké, Irodalmi, OKTV Junior, Pécsi Színház Fesztivál, Francia Dal verseny, Francia tanulmányi versenyek); Cserekapcsolat és iskolai rendezvény támogatása: 84.395-Ft; Osztályok, tanulók

támogatása: 106.115-Ft; Tablókönyv támogatása:
20.000-Ft; Irodaszer és könyv vásárlás: 41.830-Ft;
Posta és egyéb költségek: 38.515-Ft.
Köszönjük a tanulók nevében mindazoknak, akik
anyagilag vagy bármilyen más formában támogatták Alapítványunk munkáját.
Kérjük, a jövőben is segítsék Alapítványunkat a
támogatásukkal és az adójuk 1%-ról való rendelkezésükkel. Számlaszámunk változatlan: 1174102420016337; Adószám:19163459-1-12
Az Alapítvány Kuratóriuma

www.dhkm.hu

Pászti Szabó Zoltán:
Muzslai történetek I. rész
Fontosnak tartom feljegyezni és megörökíteni családunk és
a körülöttük élők történetét, főleg azokból az időkből, amelyekre ma már csak nagyon kevesen
emlékezhetnek. Talán még nem
késő megörökíteni a róluk szóló adomákat, meséket, legendákat. Erről igyekszik gondoskodni
ez a történetcsokor, nagyapám,
id. Tőkei Sándor és keresztapám,
ifj. Tőkei Sándor történetei nyomán.

Három tanya
A nagyapám és keresztapám által mesélt történetek idején három tanya létezett a Muzslán. A
Bankó, illetve Benkó néven közismert kastély a cselédházakkal,

melynek gazdája később Dr. Szederkényi lett, majd egy német zsidó asszony, Szmodics Hildegard
grófnő. Középen laktak az Alapiak és a Tőkeiek. Felettük a Holló, a Mervék és a Nagy, csúfnevükön Bedár család.
Reggelenként úgy indult a nap,
hogy ellátták a jószágot, majd
mindenki ment a dolgára. A gyerekeket szüleik rábízták a legnagyobbra, majd összegyűlt a csapat, és indultak ők is napszámba.
Egy szabad világban, állandóan
kint a természetben – szinte játék
volt számukra az egész élet. Különösebb vagyonuk és mai elvárásokkal mért kötelezettségeik
nem lévén egyszerűen és vidáman teltek a napok.
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Futás és kerékpározás a drogmentes Pásztóért
Sikeresen zajlott le az első
Drogmentes Futás Pásztóért ren
dezvény, amely július 6-án, vasárnap került megrendezésre.
Délután 4 órára, a pásztói Spar
parkolóba invitáltam a kedves
vendégeket. Mintegy hatvanan
gyűltünk össze, volt, aki kerék
párral, volt, aki futva tette meg
a 21 kilométernyi távot Szurdok
püspöki határáig. Sok-sok gyer
mek is részt vett, mindenképpen
jár nekik a dicséret!
Rendezvényünkön Pásztó város
polgármestere, Sisák Imre és alpolgármestere, Volek György is részt
vett. Meghívást kapott még a pásztói Mikszáth Kálmán Líceum és a
Városi Rendőrkapitányság is. Polgármester úr csatlakozott is a futáshoz, pár kilométer erejéig.
A Drogmentes Magyarországért
Maraton két képviselője, Rimán

hívtam őket a gimnáziumba, az ötletet polgármester úr is támogatta.
Fontos lenne, hogy az általános iskola sem maradjon ki ebből a programból!

Dóri és Horvát Ricsi is eljött hozzánk. Egyesületük minden évben
körbefutja Magyarországot , 42 település érintésével, ahol drogellenes elvilágosító előadásokat tartanak, tájékoztató füzeteket osztanak.
Mozgalmuk mellé állt számos
magyar híresség, sportoló is, Erdei Zsolt ökölvívó, dr. Lenkei Gá-

bor orvos, Takáts Tamás előadóművész, Katus Attila aerobic világbajnok. Azóta számos szülő jelezte, hogy legyen ismét ilyen rendezvény, szeretnék, ha felvilágosító előadás is elhangzana az iskolákban a drogokról. Az induló tanévben eljönnek hozzánk a Drogmentes Maraton képviselői, meg-

Évértékelés a Pásztói AC-nál

Júniusban
befejeződött
a
2013/2014-es szezon, melyben a
Pásztói AC a megyei bajnokság
ban képviseltette magát. A csa
pat a 2. helyért harcolt az egész
szezonban, melyet végül sike
rült is elérniük. A csapat tagjai:
Bencsik Imre, Csáktornyai La
jos, Csépe Róbert, Kosztovics
Ottó és Nagy Csaba.
A fiatalabb versenyzők több versenyen is asztalhoz álltak, ahol különböző eredményeket értek el.
Kiemelnénk Németh Bence teljesítményét, aki a 2013-as évben 1
db ezüstérmet és 4 db bronzérmet
szerzett, míg 2014-ben 1 db bronzérmet tudhat magáénak.
Bencsik Imre tavaly TOP12 „B”
győztes lett, az idei évben pedig
párosban remekelt fiával, Gergelylyel több budapesti versenyen,

ahonnan egy-egy ezüst és bronz
került a nyakukba, illetve egy vigaszági győzelmet is a magukénak
tudhatnak.
A legkiemelkedőbb teljesítményt
Bencsik Gergely produkálta, aki
az idei megyei pontvadászatot kihagyta, és helyette versenysorozatokon indult. A 2013-as évben a
Siketlimpián (hallássérültek olimpiája) képviselte Magyarországot,
ahol 81 ország, 4000 sportoló, 20
sportágban mérte össze tudását.
Gergely élete első olimpiáján a 82
fős mezőnyben elért 50. helyezése
is dicséretes.
Ebben az évben még egy-egy
ezüst és bronzéremnek örülhetett.
A 2014-es évben pedig remekel,
hiszen nem volt olyan hónap mikor ne állhatott volna fel a dobogó
valamely fokára. A PPH, Kiandra

és BPPK verseny sorozatokon Gergely idén már 15 dobogós helyezésnél tart! A PPH versenysorozatban összetettben a 2. helyet foglalja
el, mely augusztusban folytatódik.
Játékosaink a különböző versenyeken végül összesen 32 éremmel
a nyakunkban tértek haza, emellett
számos 5-8. helyezést értek el, illetve álltak helyt a versenyeken. A
Pásztói AC jövőre is a megyei bajnokság pontvadászatában indul.
Az ősztől várjuk az asztaliteniszezni szerető fiatalokat és kevésbé fiatalokat is edzéseinkre (Mikszáth Kálmán Gimnázium tornaterme kedden és pénteken 16.30
órától), legyenek tagjai csapatunknak. Megbeszélés szerint Bencsik
Gergely oktatást is vállal, kifejezetten személyre szabott edzéssel.
Játékosok teljesítménye: Csépe
Róbert, 48 mérkőzésből 40 győzelem, 8 vereség, 83,33 százalék;
Bencsik Imre: 42-34-8, 80,95 százalék; Nagy Csaba46-33-13, 71,73
százalék; Kosztovics Ottó: 17-710, 41,17 százalék; Csáktornyai
Lajos: 39-15-24, 38,46 százalék.
Éremtáblázat: Bencsik Gergely
(4 arany, 7 ezüst, 6 bronz, összesen 17) Németh Bence (0-1-5, 6)
Bencsik Imre (2-2-1, 5) Csépe Róbert (0-1-0, 1), Nagy Csaba(0-1-0,
1), Csáktornyai Lajos0-1-0, 1),
Kosztovics Ottó (0-1-0, 1). Az érmek számát 2013 szeptemberétől
2014.júniusig vettük figyelembe.

Mi is volt ennek a rendezvénynek a célja?
A városban terjed a kábítószer fogyasztás, mi ezzel az összejövetellel kampányoltunk a drogok ellen
és az egészséges életmód mellett!
A távot mindenki sikeresen tejesítette, futva és kerékpáron is. Vidáman és fáradtan tértünk haza. Legközelebbi közösségi futás és kerékpározás augusztusban lesz, részletek a Facebookon. A mátraszőllősi
kőbányát célozzuk meg. Szeretettel várlak benneteket, örömmel fogadjuk, ha csatlakoztok a csoportunkhoz!
Gáspár Szilvia

Autós ügyességi
verseny a pásztói
vámudvarban
Az előző rendezvény sikerén
felbuzdulva két pásztói sportszerető ember, Zsiga Zsolt és Oravetz
Zoltán a SIC Hungary kft. fő támogatásával rövid időn belül már
második alkalommal hirdeti meg
a Vámudvar kupa autós ügyességi versenyt, melynek helyszíne ismételten a pásztói vasútállomás
mellett lévő volt vámudvar aszfaltos területe lesz.
Az augusztus 30–31-e között,
kétnapos rendezvény első napján a rendőrség, a tűzoltóság és
a Med-Paramedic Kft. baleset
és biztonságtechnikai bemutatót tart a helyszínen. Mindezek
mellett egész nap lesz gokartozási lehetőség, miközben a másnapi ügyességi versenyre benevezők közül néhányan igény szerint megautóztatják a kíváncsi
gyerekeket,felnőtteket.
Augusztus 31-én a II. Vámudvar kupa autós ügyességi verseny
rajtját reggel 9.00 órakor indítják útjára és a részvevők számától függően, az eredményhirdetést
14.00 órára tervezik.
Cz.Zentai
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lépdel

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. augusztus 30-31.
tagadószó
Az idő
22)
kezdetétől
Zambia
Zűr
felségjele
kezdete!
2014.
szeptember 20-21.
Kifesti, de
Igavonó

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 októ er
Trombitahang

Dísz

Ismertető
Ízelt- Bec.
lábú Máállatot ria

Kötélvégre
lógató
település!!!

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

rl n
n
s utott

!

Arany
EMógyipkus
“A”fa- tomi
rönk isten

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

Nem hisznek
Visszasír!
Angol Kimisvonat! károl

Alap lehet
ilyen

Roma Üres
férfi gyomor

Néma móka!

Ver

A Pál
utcai
vezér

Dísz

Ismertető
Ízelt- Bec.
lábú Máállatot ria

Latin
tagadószó
Némán
Zambia
kutató!
felségjele

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

Asztácium
vegyjele
Végtelen
csalás!

Egy,
németül
Igavonó
állat

állaté
Talál

Alap
közepe!
Elébe húz
(két szó)

Magot
elszór
Kén, urán
vegyjele

Az idő
kezdetétől

Akció a Margit Gyógyszertárban

Római
49

Némán
kutató!
Római
49

Osztrák
felségjel
Ima
kezdete!

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

Igavonó
állaté
Orlai Petrich ...
Talál

(Festő volt)

Magot

Éjfél!
elszór
Magyar
termékek akciója:
Kén, urán
Mézben
van!

vegyjele

BioCo vitamin család
és a Helia-D kozmetikai család termékei

Osztrák
felségjel
Ima
kezdete!

Késnek
van
Jód
vegyjele

Orlai Petrich ...
(Festő volt)
Éjfél!

Kis magyar 10%
valóság...
kedvezménnyel kaphatók.

2

Csodálkozás
hangja
Zagyva
kecskebeszéd!!

Csodálkozás
hangja
Zagyva
kecskebeszéd!!

!
!

Tovább
tart a Bioderma
a Fabulon
napvédők
akciója is.
Három magyar ül egy magyaros
étteremben.
Esznek,ésmajd
megisszák
a sörüket,
és
Kis
magyar
valóság...
némán nézik egymást. Egyszer csakMég
az egyik
egy és
hatalmasat
köpazazönasztal
tart a nyár
mi vigyázunk
bőrére.mellé. A
másik ránéz,
nagyotétteremben.
csap Minden
az asztalra.
Aa készlet
harmadik
összeráncolja
a
Három
magyar majd
ül egyegy
magyaros
Esznek,
megisszák
a sörüket, és
akciónkmajd
erejéig
tart.
némán
nézik egymást.
szemöldökét,
és így szól:Egyszer csak az egyik egy hatalmasat köp az asztal mellé. A
másik
ránéz,
egyfolytatása
nagyot
csap
az
asztalra.
Au.harmadik
Cím:
Pásztó,
15-17
Tel.:összeráncolja
06-32/561-236 a
“Na de ...,
....” Amajd
mondat
az
1-es
és Semmelweis
2-es
sorokban
olvasható.
szemöldökét,
éskíván:
így szól:
Jó szórakozást
Makuch Mihály
“Na de
..., ....” A mondat
folytatása
1-esa és
2-es sorokban
olvasható.
Keresztrejtvényünk
helyes
megfejtőiaz
közül
szerencsés
nyertes a Pásztó
Városi Önkormányzat
Jó szórakozást
kíván:
Makuch Mihály
könyvajándékát
veheti át. A helyes megfejtéseket kérjük, hogy zárt borítékban
Keresztrejtvényünk helyes megfejtői közül a szerencsés nyertes a Pásztó Városi Önkormányzat
– a név és a cím megadásával – juttassák el a városháza portájára!
könyvajándékát veheti át. A helyes megfejtéseket kérjük, hogy zárt borítékban
(3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.) A borítékra kérjük írják rá: „Keresztrejtvény”.
– a név és a cím megadásával – juttassák el a városháza portájára!
(3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.) A borítékra kérjük írják rá: „Keresztrejtvény”.
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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
Mátra
Mountain
Bike
–
Hegyikerékpár
Verseny
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. augusztus

fejlesztés
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Megújul a Hétpettyes és a hasznosi óvoda
Korszerűsítés a hasznosi tagóvodában
Pásztó Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 4/2014. ( I.31.) BM
rendelet szerint a Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázati támogatás elnyerésére a Hasznos Vár úti Pitypang tagóvoda épületének korszerűsítésére.

Pásztó Városi Önkormányzat 25 millió forintos támogatást kapott a Cserhátlakónegyedben lévő Hétpettyes Óvoda korszerűsítésére. A Belügyminisztérium keretéből nyújtott támogatást az önkormányzat 7,8 millió forinttal kiegészítette, így csaknem 33 milliós beruházás valósul meg. A projekt részeként az
épületen belüli, burkolat alatti fűtésvezetékek cseréjét, a nyílászárók cseréjét,
a homlokzat hőszigetelését valósítják meg. Felújítanak két vizesblokkot, valamint a külső térburkolatot is. A kivitelezés jó ütemben halad, várhatóan 2014
augusztusában befejeződik.

Játszóterek Pásztón

A pásztói képviselő-testület 2014. május 30-i ülésén arról döntött, hogy az
önkormányzat új játszótéri eszközöket telepít négy helyszínre, a strand területére, a hasznosi Vár útra, a Cserhát-lakónegyedbe, valamint a Régivásártér úti
játszóterekre. A 14 éven felüli fiatalok részére szabadtéri kondipark létesítéséről is döntés született.
A pásztói strandon már a nyitásra, június 25-én elhelyezésre kerültek az új játékok: kéttornyos vár csúszdával, híddal, és kötélmászókával, hinta bölcső és
lap ülőkével, libikóka, homokozó, rugós játék, valamint két pad. A szükséges
ütéscsillapító talaj kialakítása is megtörtént, így a játszóteret a gyermekek már
birtokba vehették. A fotó még a kivitelezés ideje alatt készült.

A Cserhát-lakónegyedben a szabadtéri kondiparkot augusztus 8-án adták át

Pályázatukat kedvezően bírálták el, az önkormányzat 16 millió 462 ezer
forint támogatásban részesült. A kivitelezési munkákra közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kötöttünk, a kivitelezés megkezdődött. A projekt várható megvalósítási költsége 21,5 millió forint.
A korszerűsítés során kicserélik a korszerűtlen külső nyílászárókat,
10 centiméter vastag külső homlokzati hőszigetelés készül. Ugyancsak
hőszigetelik a tetőtéri födémet, felújítják a gyermek vizesblokkot, a foglalkoztató- és a tornaszoba világítását, új, korszerű kondenzációs gázkazánok
kerülnek beépítésre, a konyha szennyvízhálózatára zsírfogót építenek be. A
beruházás a jelentős energia-megtakarításon túl nagy mértékben hozzájárul
a gyermekek és a dolgozók körülményeinek javításához.
Sisák Imre polgármester

Köszöntötték
a plébános atyát

Kiss László plébános atya 1942-ben, Mátraszőlősön
született. „… a kisnemes Kiss család leszármazottja.
1974. június 23-án Bánk József érsek szentelte pappá
a váci székesegyházban, ahová Mátraszőlős lakosai három busszal érkeztek. Újmiséjét itthon, a Szent Erzsébet
templomban mutatta be 1974. június 30-án. … Egyházi
szolgálatát Ecseg községben fejezte be, nyugdíjba vonulását követően hazaköltözött.” (Huberné Bognár Edit és
Tóth István: Mátraszőlős című könyvéből)” Azóta nagy
szeretettel segíti a pásztói plébánia munkáját szentmisék
megtartásával a a közeli templomokban, Mátraszőlősön,
Mátrakeresztesen, Hasznoson misézik. Isten áldását kérjük további életére, munkájára! László atyát 40 évvel ezelőtti pappá szentelése alkalmából köszöntötte a hasznosi
Szent Mária Magdolna templomban Sisák Imre polgármester úr és a helyi hívő közösség is.
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