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„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 kö-
vetően alapvető szemléletbeli 
változás következett be augusz-
tus 20-i nemzeti ünnepünk üze-
netét illetően. Nem véletlenül 
idéztem Magyarország új alap-
törvényének az első mondatát, 
amely nemzeti imánk, a Him-
nusz első sorával kezdődik. Az 
elmúlt rendszer az 1949. évi XX. 
törvényt alapul véve – ami szov-
jet típusú alkotmány volt – „az 
alkotmány ünnepének” nevezte 
augusztus 20-át. Az alkotmány 
tehát eszköz volt arra, hogy elho-
mályosítsa, vagy inkább kiiktas-
sa a magyar emberek tudatából 
Szent Istvánt, első királyunkat. 

Magyarország új alkotmá-
nya ezzel teljesen ellentétesen, 
de ugyanakkor nagyon helyesen 
azon büszkeségünknek ad han-
got, hogy első szent királyunk 
szilárd alapokra helyezte a ma-
gyar államot, és a keresztény Eu-
rópa részévé tette.

Az már egy új kérdésként ve-
tődhet fel, hogy a mai Európának 
sikerült-e megőriznie keresztény 
gyökereit, vagy lassan, de bizto-
san elmerül a liberalizmus pos-
ványában?

Mondhatnánk azt, hogy a 
mi számunkra ez egy másod-
lagos kérdés, hiszen mit ne-
künk Európa? Gondolom, az 
euroszkeptikusok még inkább 
egyetértenek ezzel a gondolat-

tal. Nekünk azonban, bármenyi-
re is dagad a „büszkeségtől” a 
mellkasunk, józanul gondolkod-
va tudomásul kell vennünk, hogy 
egy kicsiny nemzet vagyunk, 
amely ráadásul akarva-akarat-
lanul része az Európai Uniónak 
és a világgazdaság tényezőitől 
sem tudjuk magunkat függetle-
níteni. Ilyen körülmények köze-
pette kell tehát feltennünk ma-
gunknak a kérdést, van-e okunk 
örömre és ünneplésre 2014. au-
gusztus 20-án?

Válasz helyett még tovább ár-
nyalnám a kérdést. Elérkeztünk 
az I. világháború, – a hatszáz-
ezer magyar katona halálát köve-
telő világégés, – kezdetének szá-
zadik évfordulójához. Ki ne em-
lékezne tanulmányiból az 1914. 
június 28-i véres szarajevói me-
rényletre, vagy az 1914. július 
28-ai hadüzenetre Szerbiának? 

Szomorú tény, hogy az Osztrák-
Magyar Monarchia miniszterta-
nácsának ülésén mindössze gróf 
Tisza István magyar miniszter-
elnök volt az, aki nem támogat-
ta a hadüzenetről szóló döntést. 
Ez azonban már mit sem változ-
tat Károlyi Mihály gaztettén, aki 
letetette a fegyvert az ötszázezer 
fős magyar hadsereggel, aminek 
szinte egyenes következménye 
lett az 1920. június 4-i triano-
ni 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 Jóis-
ten kegyelméből még 2000-ben, 
a Millennium évében is duplán 

ünnepelhettünk. A kereszténység 
születésének 2000. évfordulóját 
és a magyar államiság 1000. év-
fordulóját. 

Örüljünk, mert volt egy zseni-
ális államférfi, az Árpád-ház ki-
emelkedő alakja, Szent István, 
aki képletesen tényleg a bibli-
ai sziklára épített házat és hazát, 
amelyet a magyar nép vérzivata-
ros századai ellenére mégis meg-
tartott a Teremtő. Ma is él ez a 
nemzet, de csak addig, amíg ké-
pes 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 Im-
réhez intézett intelmében olvas-
hatjuk a következőket:

„Légy irgalmas mindenkihez, 
aki erőszakot szenved, lélekben 
soha ne feledkezz meg ama iste-
ni intelemről, hogy irgalmassá-
got akarok, nem áldozatot. Légy 
kíméletes mindenkivel szemben, 
ne csak a hatalmasokkal, ha-
nem azokkal szemben is, akik hí-
ján vannak a hatalomnak. Azu-
tán meg légy lélekben erős, hogy 
jó sorsod ne tegyen túlzottan el-
bizakodottá, a balszerencse pe-
dig ne sújtson a porba! Légy alá-
zatos is, hogy Isten felmagasztal-
jon most és a jövőben! Légy sze-
líd, hogy soha ne szegülj szembe 
az igazsággal! Légy becsületes, 
hogy senkinek se keltsd szándé-
kosan rossz hírét!”

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

folytatás a 3. oldalon
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Hasznoson a sportpályán, – a Mát
rakapu Kaland és Öko turisz ti kai 
Élménypark leendő helyszínén, – 
került megrendezésre az idei, VII. 
Hasznosi Rétesfesztivál és XIV. 
Magdolnanapi búcsú. A vá rosrész 
elmaradhatatlan helyi sajátossá
ga a közelmúltban „nóg rádikum”
nak nyilvánított hasz nosi 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 kerékpá-
ros ügyességi verseny kezdődött a 
pásztói rendőrkapitányság támoga-
tásával, középiskolás közösségi szol-
gálatos fiatalok, Gergő, Bence és Val-
ter segítségével. Erre az időre felso-
rakoztak a veterán motorok is, ame-
lyeket Sándor Béla „állított sorba”. A 
büfések, a vásározók, a mini vidám-
park 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, meg-
telt a közönségsátor is érdeklődők-
kel. Rézsó Brigitta és Kis Pál break-
freestyle stílusban előadott tánca el-
varázsolta a közönséget. Fellépésük 
után még a színpadon kívül is foly-
tatták amatőr érdeklődőkkel.

A 30 éves múlttal rendelkező pász-
tói Rozmaring Népdalkör, Fejes Sán-
dor, Hasznoson lakó nótaénekes és 
Dudás András pásztói születésű és itt 
élő harmonikaművész a népdalok, a 
nóták világába kalauzolták a közön-
séget.

A Príma-díjas Fourtissimo Zenekar 
négy tagja igazán felfrissítette a láto-
gatókat fúvós hangszereik és remek 
előadásmódjuk segítségével.  

közélet

Népünnepély Hasznoson – Más megvilágításban

Sisák Imre polgármester úr kö-
szöntőjében felelevenítette Hasz-
nos történelmi múltját és felhívta a 
jelenlévők figyelmét, hogy valóban 
fontos a VII. alkalommal megren-

dezett rétesfesztivál, amely egy ko-
moly gasztronómiai hátteret bizto-
sít. Az ünnep azonban egyértelmű-
en ráirányítja a figyelmet a település 
védőszentjére Szent Mária Magdol-
nára, akit Jézus az „Apostolok apos-
tolának” nevezett. Ő volt az, aki egy 
farizeus házában könnyeivel áztatta 
Jézus Krisztus lábát, majd hajával 
törölgette azt, illatos kenettel meg-
kente és csókjaival halmozta el. Ott 
volt a Megváltó közelében az utolsó 
vacsorán, ott állt a kereszt tövében 
és Ő vitte hírül a tanítványoknak Jé-
zus Krisztus feltámadását.  

Szekeres Adrienn művésznő ki-
emelkedő színvonalú műsorával a 
kánikula ellenére a színpad elé csá-
bította, időnként meg is énekeltette 
a közönség egy részét. 

Az időközben egy taggal, Dor-
kával kibővült Mini-Tinik Tánc-
csoport újabb előadását követően 
az abasári Aba Sámuel Történel-
mi Daloskör foglalta el a színpa-
dot. Vidám előadásuk végén a Kö-
kényvirág népdalkör jelenlévő tag-
jait és polgármesterünket is a szín-
padra csábítva Abasár+Hasznos kö-
zös produkciójaként „Abanosi Nép-
dalkör” néven szórakoztattuk a kö-
zönséget. 

Gráner Gábor helyi segítőnk igazi 
Retro-discót tartott, amelyet a koráb-
ban volt tizenévesek is hajnalig él-
veztek. A discot rövid időre megsza-
kította a meglepetés tűzijáték, mely 
nosztalgia-jellegű örömet okozott a 
jelenlévőknek, hisz a kezdeteknél a 
rendezvények elmaradhatatlan ele-
mét képezte.

2014. július 20-án, vasárnap a helyi 
templomban ünnepi szentmise volt 
Kecskés Attila plébános és Bezák Ta-
más káplán atya koncelebrálásával, 
ahol a jubiláns házasokat is köszön-
töttük. 

A szervezők (a Hasznosi Szabad-
idő Egyesület, a Pásztó Városi Ön-
kormányzat és a Teleki László Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ) 
nevében rendhagyó módon most a 
rendezvény szervezési-lebonyolítási 
feladatait ellátók hozzátartozóinak, 

családtagjainak köszönöm meg a tü-
relmet, a segítő, támogató biztos hát-
teret, 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 csa-
padék hullott. Ezt a mennyiséget a hivatalos 
csapadékmérő állomás is regisztrálta.

A mátrakeresztesi lakóktól kapott tájékoz-
tatás után Sisák Imre polgármester elrendel-
te a II. fokú helyi vízkárvédelmi készültsé-
get. Ezzel egy időben a polgári védelmi mű-
szaki mentők azonnal homokzsákokat töltöt-
tek meg, illetve szállítottak ki védekezés cél-
jából Mátrakeresztesre.

A védekezést a Polgármesteri Hivatal mun-
katársainak, valamint a közbiztonsági refe-
rens bevonásával irányította a polgármes-
ter. 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 ára-
dat csaknem 200 méter hosszúságban meg-
rongálta, illetve bedöntötte a gabionkas vé-
dőfalakat a Kövicses-patak medrébe. A rend-
kívüli esőzés a 2408 számú út vízvetőjét is 
megrongálta, illetve a 2005-ös árvíz után 
épített új híd terméskő burkolatát is megbon-
totta.

A 2408 számú út Mátrába vezető szaka-
szán a vízelvezető áteresz, illetve a közút 
teljes felülete is hordalékkal, fauszadékokkal 
telt meg. Ennek eltakarításáról még vasárnap 
este gondoskodott a Heves Megyei Közútke-
zelő Kht., a Pásztói Rendőrkapitányság mun-
katársainak értesítését követően. A károk fel-
mérése haladéktalanul megkezdődött a Bel-

 Megnevezés Bekerülés ktg. Igényelt tám. Önerő
Mker. Kékesi u.  72. és  84-92. mögött mederfenék biztosítás
Mker. Kékesi u.  30-34. 40-44. szám mögötti gabionkas helyreáll.
Mker. Óvár véndéglő melletti burkolt meder és mederrézsű helyreáll.
Mker. Kékesi u. 55/A. ;57-59. ;92.  szám mögötti gabion helyreáll.
Mker. Kékesi u. 42-44. partfal helyreáll.
Mker. Kékesi u. 56-60.mederrézsű helyreáll.
Mker. Kékesi u. 115/A.  előtt mederburkolat a felvizi oldalon mederrézsű helyreáll.
Baross G. u. 30-34. útburkolat süllyedés helyreállítása
Muzslára felvezető út helyreállítása
Összesen

30 988 000 27 889 200 3 098 800
13 449 300 12 104 370 1 344 930
8 343 900 7 509 510 834 390
7 245 350 6 520 815 724 535

20 161 504 18 145 354 2 016 150
9 588 500 8 629 650 958 850
8 128 000 7 315 200 812 800

30 000 000 27 000 000 3 000 000
20 000 000 18 000 000 2 000 000

147 904 554 133 114 099 14 790 455

  folytatás az 1. oldalról

Paul Claudel, a híres francia író és 
diplomata a következőket írta az In-
telmekről. 

„Az imént kezembe került Szent 
István király könyve, az ő Intelmei 
fiához. A nagyszerű gondolatok ol-
vasása 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 közép-
kor legnagyobb diplomatájának tar-
tom… S én, a francia diplomata, a 
hívő katolikus erőm fogytáig hirde-
tem, 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, ame-
lyet 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!

Kedves pásztói, hasznosi, mátra-
keresztesi Embertársaim!

Ünnepeljünk hát önfeledten au-
gusztus 20-án Szent István kirá-
lyunk ünnepén, merítsünk erőt, hi-
tet, reményt és szeretetet az Ő nagy-
szerű művéből!

Pásztó, 2014. augusztus
Sisák Imre polgármester 

Az önkormányzat az igényét az alábbi költségek figyelembe vételével adta be:

ügyminisztériumhoz benyújtandó vis maior 
támogatási kérelem alátámasztására.

A rendkívüli időjárás okozta károkról 
Sisák Imre polgármester tájékoztatta a Nóg-
rád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatóját, Berecz Györgyöt, az  Országos 
Vízügyi Főigazgatóság főigazgatóját, Mol-
nár Bélát, valamint dr. Hoffmann Imre tá-
bornokot, a Belügyminisztérium közfoglal-
koztatásért és vízügyekért felelős helyettes 
államtitkárát.

A helyettes államtitkár úr haladéktalanul 
a helyszínre küldte július 14-én a Közép-
Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság II. Sza-
kaszmérnökség Hatvani Kirendeltségének a 
munkatársait. Ugyancsak a helyszínen tájé-
kozódtak a Nógrád Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság munkatársai. Az előzetes 

becslések szerint a helyreállítás és a kárelhá-
rítás akár több százmillió forint nagyságren-
dű kiadást is okozhat.

A Kövicses-patak medrének a takarítása, 
illetve az ingatlanok homokzsákokkal tör-
ténő védelme tovább folytatódik. A Belügy-
minisztérium munkatársai a vis maior kére-
lem benyújtásához megadták a szükséges se-
gítséget. Bízunk benne, hogy az időjárás az 
elkövetkezendő időszakban kegyes lesz a 
mátrakeresztesiekhez, s így az önkormány-
zat is hatékonyan végezheti el a kárelhárítási 
és a felújítási munkálatokat.

A pályázat benyújtásához szükséges ható-
sági ellenőrzések 2014. augusztus 7-én meg-
történtek.

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 bensősé-
ges kapcsolat alakult ki, leányom, 
Csilla egyidős volt Rajeczky Bor-
bála fiával, Hannesszel, nagyon 
sokat játszottak együtt. Ez a ti-
zenkét év sokat segített Béni bá-
csi életútjának megismerésében 
és ezt még tovább gazdagították 
a róla írt, az ő mondhatni Isten-
től kapott rendkívüli alkotóképes-
ségét bemutató könyvek, tanul-
mányok, kortársi, egykori tanítvá-
nyi visszaemlékezések. E gazdag 
forrásanyag birtokában szükségét 
éreztem annak, hogy én is sokak 
tudtára adva emlékezzek a szere-
tett Béni bácsiról.

Tanítványai, tanárai s a zenével 
mélyebb kapcsolatban lévő em-
berek a zenetörténészt, a zeneku-
tatót, a zenetudományok doktorát 
tisztelték személyében. A hívők a 
teológust, a misét celebráló tiszte-
letest, aki még 85 évesen is mise-
ruhát öltött sokszor.

Barátai, közelebbi és távolabbi 
ismerősei a derűs, közvetlen em-
bert szerették benne, aki vitalitá-
sával fölmelegítette környezetét.

Halálakor az Új Ember katoli-
kus lapban Csanád Béla így em-
lékezett 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 egy-
aránt. (…) Nem hiszem, hogy van 
az országban valaki, akire ő hara-
gudott volna, vagy aki reá harag-
szik. Annál többen vannak, akik 
hálát adnak Istennek, hogy vele 
találkoztak, barátai, munkatársai, 
tanítványai lehettek. (…) Sokszor 
gondolok rá: milyen legyen a mai 
hívő ember krisztusi tanúságtéte-
le? Olyan, mint az övé volt: egy-
szerű, alakoskodás és büszkeség 
nélküli vonzó és magával raga-
dó. (…) Már-már azt hittük, hogy 
mozgékony, örökké ifjúnak látszó 
alakja mindig velünk marad. Most 
meghalt. Én azonban hiszem, 

hogy itt van, velünk van, mint Jé-
zus, az ő egyetlen Mestere.”

Ugyancsak az Újemberben Tóth 
Sándor így írt: „Kialudt az esti 
lámpa a pásztói kisházban, a Kos-
suth Lajos utcában kialudt egy 
élet. De csak a test. A lélek fényes 
magasságokba lendült, ahol már 
nem érvényesek a fizikai törvé-
nyek.  Mindig is a szellemnek élt 
Rajeczky Benjamin, sokunk ked-
ves Béni bácsija, a ciszterci szer-
zetes, 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 anek-
dotákból, kisgyermekeimet térdén 
lovagoltatta, ha sírt valamelyik, 
elringatta a kocsiban.”

Egykori tanítványai közül Ke-
rekes Károly ciszterci szerzetes., 
nyugalmazott zirci apát visszaem-
lékezéseiből a következő idézete-
ket emelem ki.: 

„Hadd mondjak néhány szót elő-
ször is a jó Béni bácsiról, a vele 
való első személyes találkozás be-
nyomásai alapján. 1934-ben tör-
tént, 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, mi-
közben egy ebéd utáni szabadidő-
re való kivonulásunkat szemléli. 
„Téged még nem láttalak.”

Tisztelettel bemutatkozom, 
megmondva a szülőfalum ne-
vét is. „Hát akkor mi földiek va-
gyunk!” – mondja szinte diadal-
masan vállamra csapva a kezét. 
Attól kezdve szent volt a barát-
ság minden különösebb kivétele-
zés nélkül.” (…) Engem mindig 
lenyűgözött Béni bácsinak a bá-
mulatosan könnyed kapcsolatte-
remtése, szóértése a legkülönbö-
zőbb rendű-rangú és életkorú em-
berekkel. Halála után róla elmél-
kedve ezt úgy tudom megfogal-
mazni: Ő, Béni bácsi mindig meg-
találta a szót és eltalálta a han-
got. Csodálatos, isteni adomány-
nak éreztem ezt.” (…) 1950-ben 
a szerzetesek szétszóratásakor a 
budapesti Bernardinumnak, rendi 
főiskolának apraját, nagyját Pász-
tóra deportálták. Jó húszas cso-
port voltunk, plusz az ávós kí-
séret. Béni bácsi itt élt Pásztón, 
őt nem sorolták be a karanténba. 
Szabadon mozoghatott. Tanúja le-
hettem, hogy az akkori idő bábeli 
zűrzavarában hogyan tudott min-
denkivel szót érteni, emberhangot 
eltalálni.”

Novotny Gergely 
klarinétművész-tanár 
így emlékezett Béni 
bácsira:  „Sokan van-
nak, akik elképzelnek 
szép dolgokat, de na-
gyon kevesen tud-
nak egy szép elkép-
zelést megvalósítani. 
Rajeczky Benjamin 
azok közé tartozott, aki elképzelé-
seit megvalósította. Egy régi szer-
zetesi eszme modern megtestesí-
tője volt: páratlan zenei tehetség, 
ugyanakkor sportember, aki min-
den képességét magasztos feladat 
szolgálatába állította.”

Gaál István filmrendező bará-
tomnak, – barátságunk még gyer-
mekkorunkban kezdődött és mind-
végig megmaradt, – elég nagy fej-
törést okozott Sodrásban című 
filmjében a siratók megjelenítése. 
Ezen a nehézségen Rajeczky Béni 
bácsi, – akit ő második édesapjá-
nak tekintett, – segítette át.

István erről a következők szerint 
nyilatkozott:

„Hirtelen belémhasít a siratók 
emléke. Nem habozok, irány a 
Tudományos Akadémia. Ha sze-
rencsém van. Mi van ma? Kedd? 
Lehet, hogy Rajeczky Béni bácsi-
nak, aki a Népzenekutató Intézet-
ben Kodály helyettese, kutatónap-
ja 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 szo-
bából becipel egy vastag, fűzött 
dossziét. Elém teszi. 

– No fiam, ha sirató kell, van be-
lőle bőven…

Olvasgatom a szebbnél szebb 
szövegeket, kezemben a Kárpát-
medencében gyűjtött siratóknak 
a statisztikai lebontása, szavak és 
kifejezések szerint. Lubickolok a 
gyönyörű sorokban. „Udvarom, 
címerem, hazám ékessége” – mi-
csoda kifejezések, milyen zengze-
tes szavak. Felírok belőlük vagy 
háromoldalnyit. Búcsúznunk kell. 
Béni bácsi megy a vonathoz, s az-
zal 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. No-
vember 4-én Pásztón elsőként 
Szabó Istvánt kereste föl, aki-
től három népdalt jegyzett be 
gyűjtőfüzetébe. Szabó Istvánról 
Rajeczky kiderítette, hogy ő Sza-
bó István „Bíró Pista” bácsi volt, 
aki gyerekkoromban nagy tisz-
teletnek örvendett egykori bírói 
tisztségénél és sok kiváló tulaj-
donságánál fogva.”

Szabó István volt az én nagy-
apám, aki huszonnégy évig volt 
Pásztó község bírója, vezette a 
képviselő-testületet, 1945 őszéig, 
haláláig. Mindezekért nagy hálá-
val tartozom Rajeczky Béni bá-
csinak kutatómunkájáért és Tari 
Lujzának, aki ezt „Pásztó Ze-
nei Emlékei” című könyvében 
leírta. Huszonhárom éves koro-
mig a Bügében laktunk, ahol Tari 
Lujzikáék is, így jól ismertük egy-
mást. Innen Lujzikáék a Rózsásra, 
mi pedig a Kossuth Lajos utcába 
költöztünk. 

Tari Lujzának, a közvetlen mun-
katársnak elévülhetetlen érde-
me van abba, hogy a Magyar Rá-
dióban elhangzott műsoraival, 
Rajeczky Benjaminról tartott elő-
adásaival, a róla szóló tanulmá-
nyokkal, írásokkal, hazai és nem-
zetközi tudományos konferenciák 
szervezésével, azokon tartott elő-
adásaival minél szélesebb körű is-
mereteket szerezhessenek a Jóis-
ten szolgájáról, a nagy zenetudós-
ról hazánkban és külföldön egy-
aránt. 

Rajeczky Benjamin volt az utol-
só ciszterci perjel Pásztón, ezért 
emlékezésemet a számomra oly’ 
kedves és szívhez szóló sorokkal 
zárom: „Pásztó a középkori cisz-
terciektől tanult okszerű földmű-
velést és borgazdálkodást, de az 
újkoriaktól sem csupán egy szolid 
múzeumépületet örökölt. A cisz-
terci gimnáziumok nevelését nap-
jainkban is hálásan emlegető ta-
nítványok figyelmeztetnek, hogy 
az épület mulandó, de az építő 
szellem elpusztíthatatlan.”

Meggyőződésem, hogy az egy-
kori kolostorba az építő szellem 
ismét beköltözött, tudásával gaz-
dagítva a látogatókat!

Szabó István
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Életszentség és munkásság az évfordulón

Egerben született, de már kis-
gyermek korában Pásztóra köl-
tözött családjával Rajeczky 
Benjamin (1901-1989) ciszter-
ci szerzetes pap, világhírű zene-
tudós, 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 Teremtő-
höz: a negyedszázados évfordu-
lóról Pásztó Város Önkormány-
zata is megemlékezett.

A Szent Lőrinc plébániatemp-
lomban Brückner Ákos Előd O. 
Cist. plébános, Kecskés Atti-
la, pásztói esperes-plébános és 
Bezák Tamás káplán koncelebrált 
szentmisét. Ezután Rajeczky 
Benjaminra, Isten zenetudós 

szolgájára Tari Lujza, a Magyar 
Tudományos Akadémia Zene-
tudományi Intézetének tudomá-
nyos főmunkatársa, Kecskés At-
tila és Sisák Imre, Pásztó polgár-
mestere emlékezett. A rendez-
vényre eljött Becsó Zsolt ország-
gyűlési képviselő, a Nógrád Me-
gyei Közgyűlés elnöke is.

Egyházi és tudományos mun-
kásságának méltatása közben az 
is felmerült, hogy életszentség-
ének elismerésére kezdeményez-
ni kellene Rajeczky Benjamin 
boldoggá avatását.

Az évfordulón ünnepi hang-
verseny is volt a templom-
ban, amelyen a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem hallga-
tói, Beeri Benjamin (klasszikus 
ének), Brunda Gergely (orgo-
na), Erdélyi-Molnár Klára (he-

gedű), Nemesics Kinga (népi 
ének), Szlama László (koboz, 
kaval, ének) léptek fel, Tari Luj-
za közreműködésével és konferá-
lása mellett. A felcsendülő dalla-
mok, – a komolyzenei daraboktól 
a csángó népzenéig, – megidéz-
ték a jeles zenetudós szellemisé-
gét 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 tisz-
telik a tudós szerzeteset, – három 
helyen is koszorúzást tartottak. 
A plébániatemplom kriptájában, 
Rajeczky Benjamin nyughelyé-
nél, a romkertben álló emlékmű-
vénél és az egykori lakóház fa-
lán elhelyezett márványtáblánál 
is tisztelegtek emlékére.

A rendezvényt záró állófogadá-
son – amelyre minden résztvevőt 
meghívtak – előbb Volek György 
alpolgármester köszöntötte a je-
lenlévőket, majd Walter Ilona ré-
gész, a romkert feltárója méltatta 
a jeles zenetudós szerzetes élet-
útját, személyes emlékeit is fel-
idézve.

Rajeczky Benjamin emlékét 
méltó módon őrzik Pásztón, ne-
vét viseli a városi zeneiskola, a 
múzeumban emlékszobája van, 
ahol változatlan formában látha-
tó egykori dolgozószobája. A vá-
ros önkormányzatának tervei kö-
zött szerepel, hogy a műemlé-
ki városközpont szélén álló lakó-
házat is szeretnék a közeljövőben 
felújítani és kiállítóhelyként mű-
ködtetni.

F. Z.

Múzeumok Éjszakája Pásztón
A pásztói múzeum idén is csatlakozott a Múze-

umok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz: 
programjainkat hajdan volt és mai tengerek jegyé-
ben szerveztük. Délután nyitott a családi játszóház, 
ahol kicsik és nagyok alkothattak, játszhattak, kí-
sérletezhettek, kutathattak a Múzeum kertjében. 
Sokan vettek részt az akvárium- és korallzátony-
építő versenyen, próbálták ki magukat paleontoló-
gusként, készítettek tengeri herkentyűket kidobás-
ra ítélt, de újrahasznosítható anyagokból.

Délután nyitott a Tengerek kincsei című új idő-
szaki kiállításunk, mely Fekete József gyűjtemé-
nyére alapozva tengeri puhatestűek vázait mutat-
ja be. A kiállítást Előd László búvárfotós képei te-
szik még színesebbé. A kiállítás-megnyitón vehet-

ték át díjaikat az Élet a tengerben alkotói pályáza-
tunk nyertesei. A kiállítás-megnyitó után Főzy Ist-
ván, a Magyar Természettudományi Múzeum fő-
muzeológusa tartott interaktív vetített képes elő-
adást: az ősmaradvány-simogatás mellett a részt-
vevők egy 46 méteres kötél segítségével (a köté-
len, a Föld korának (4,6 milliárd év) megfelelően, 
egymillió évnek egy centiméter felelt meg) elhe-
lyezhették az időben a Föld életének legizgalma-
sabb eseményeit.

Idén is népszerű volt a múzeumi rejtély: négy 
gyerekcsapat vágott neki a múzeumi akadálypá-
lyának, ahol találós kérdések, versek, iránytű se-
gítségével kellett megtalálniuk a múzeum egyik el-
csent műtárgyát. Sötétedés után kezdődött Hír Já-
nos múzeumigazgató képes beszámolója a régi Ju-

goszláviában tett kerékpárútjairól, majd látogató-
ink a fényfestésben gyönyörködhettek. A gyerekek 
nagy örömmel használták ki a különböző színű fé-
nyek és árnyékok váltakozását játékaikban.

A tombolasorsolás izgalmait a délutáni akvári-
um- és korallzátony-építő verseny nyerteseinek ki-
hirdetésével fokoztuk. Az éjfélig kitartó maroknyi 
csapat a tűz körüli beszélgetéssel vezette le a nap 
izgalmait, amiből még a késő éjszakai órákra is ju-
tott: néhány, a kiállításokban bolyongó látogatónk 
örömmel fedezte fel szüleit a várostörténeti kiállí-
tásban látható fotókon.

Múzeumi szervezőcsapatunkat most is önkéntes 
segítők erősítették. Munkájukat nagyon köszön-
jük! A program megvalósítását a Nemzeti Kulturá-
lis Alap és Pásztó város önkormányzata támogatta.
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Pásztó jeles személyisége, 
Kresák Jenő 2014 nyarán el-
hunyt: nem csak a Margit Kór-
ház vezető munkatársa, hanem 
alkotó ember is volt, munkáját 
mindkét területről sokan ismer-
hetik. 

Iskoláit a műszaki terüle-
ten végezte, 1977-ben villa-
mosmérnök, 1987-ben energe-
tikai üzemmérnöki diplomát 
szerzett. A pásztói kórházban 
1974-től dolgozott, műszaki te-
rületen. Hosszú közszolgálata 
alatt korszakváltó fejlődés va-
lósult meg a kórház eszközei-
ben, műszereiben, elévülhetet-
len érdemeket szerzett a kórház 
és az egészségügyi létesítmé-
nyek megvalósításában, felújí-
tásában is.

Emellett művészi fafaragó-
ként is kimagasló eredménye-
ket ért el, kiemelkedő munkái 
a szarufaragások: 1975-ben or-
szágos csontfaragó elismerés-
ben részesült. Pásztó értékeit 

gyarapító munkássága elisme-
réseként 2013. augusztus 20-án 
a Pásztóért Emlékplakett Díjat 
vehetett át.

Hozzátartozói azt kérték: te-
metésére a gyászolók ne virá-
got hozzanak, hanem az erre 
szánt pénzt dobják egy ott kihe-
lyezetett perselybe. Az így ösz-
szegyűlt 105 ezer forintot Böjte 
Csaba erdélyi ferences szerze-
tes Dévai Szent Ferenc Alapít-
ványának ajánlották fel.

In memoriam Kresák Jenő

A hasznosi és a mátrakeresztesi ravatalozó fel-
újításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2014. évi költségvetés elfogadásakor 
döntött. Elkészült a bővítés építési engedélyezési 
terve, melyre jogerős építési engedéllyel rendel-
keznek. Ez alapján közbeszerzési eljárást folytat-
tak le, az építés-vállalkozási szerződéseket megkö-
tötték, a kivitelezés megkezdődött. A projekt vár-
ható költsége mindkét ravatalozónál 7,8–7,8 mil-
lió forint. 

A projekt a meglévő épület felújításán túl az elő-
tető bővítésével új fedett rész kialakítását is tartal-
mazza, kicserélik a külső nyílászárókat, az épület 
belső padozatát, falburkolatát felújítják. Elkészül-
nek a szükséges belső elektromos szerelési mun-
kák, javítják a meglévő tetőfedést, a külső hom-
lokzatot.

Sisák Imre polgármester

Megújul a hasznosi 
és a mátrakeresztesi 

ravatalozó

Pásztó egészségügyi ellátásában a múlt 
század második felében, egészen 2006-ig 
fontos szerepet töltött be a néhai dr. Lengyel 
István belgyógyász főorvos, akit 1953. au-
gusztus 24-én avatták orvosdoktorrá a Bu-
dapesti Orvostudományi Egyetemen, a Sem-
melweis Orvostudományi Egyetem jogelőd-
jén. 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 Kór-
ház belgyógyász főorvosa. 

Emlékezzünk

Ezután is folytatta orvosi tevékenységét, 2006-ig szakrendelést látott el 
Pásztón és Salgótarjánban, helyettesítő főorvosi tisztet töltött be a salgó-
tarjáni krónikus osztályon.

Nagyszerű orvosi karrierjét, elhivatottságát mi sem bizonyítja jobban, 
hogy példaértékű munkáját többször elismerték: az 1970-es években Ér-
demes Orvosi Kitüntetést, 1992-ben Perliczi János Díjat kapott a Nógrád 
Megyei Közgyűléstől. 1996-ban Pásztó önkormányzata „Pásztóért” Em-
lékplakett Díjban részesítette elismerésre méltó munkájáért, példamuta-
tó magatartásáért, mellyel hozzájárult a város jó hírnevéhez. 2013-ban a 
Semmelweis Egyetem hatvan éven át kifejtett értékes szakmai tevékeny-
ségének 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 posz-
tumusz Keglevich Margit Díjban is részesítette.

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-

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-völ-
gyét. A késő római időkben, a Kr. u. 5. század-
ban a felerősödő barbár betörések miatt a la-
kosság hegycsúcsokra épített erődített falvak-
ba húzódott. Ilyen Kobarid felett a közelmúlt-
ban bemutatóhellyé kiépített Tonovcovgrad. A 
régészeti feltárások még folynak, de egy lakó-
ház és egy ókeresztény templom alapjait már a 
mi romkertünkhöz hasonlóan térdfalakkal kon-
zerváltak.

A 10. században kalandozó eleink is sűrűn 
megfordultak erre, útban Itália felé. Időben na-
gyot ugorva Napóleon seregei már kőhídon vo-
nulhattak 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 jóindula-
tú semlegességéről biztosította az Osztrák-Ma-
gyar Monarchiát. Aztán 1915 májusában meg-
történt a pálfordulás: Olaszország hadat üzent. 
A gyors sikerekben bízó olasz hadvezetés két 
stratégiai célt tűzött ki, Trieszt elfoglalását, va-
lamint az előnyomulást a mai szlovén főváros, 
Ljubljana irányába. A vérmesebb elképzelések 
további Bécs és Budapest felé történő támadá-
sokról szóltak. Az Isonzó völgye két és fél évre 
lángba borult. Becslések szerint a harcok hoz-
závetőleg egymillió emberéletet követeltek.

Dr. Hír János

Zúg az Isonzó (I. rész)

A Napóleon híd
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Szép városunk, Pásztó
Higgyék el, érdemes megöregedni, mivel ne-

kem jó sorsom megengedte, hogy itt, Pásztón él-
jem le ezt a sok évtizedet. Megéltem 1944-et, 
megéltem 1956-ot, sőt megéltem a 2012-es vi-
lágvégét is! Módomban áll tudni, hogy mi volt 
70 évvel ezelőtt és mi van most!

Ha most szaladnának az elődeink sírva a hegy-
re, hogy „jaj várasunk, jaj várasunk”, – ők így ej-
tették, nem városnak, – most csak azt mondhat-
nák, 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 madár-
dal köszönti a napot.

Az utca végében elém tárul a régi városháza, 
most jó hírű zeneiskola, ahol kulturált körülmé-
nyek 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 ün-
nepek, a búzaszentelő körmenet, az Úrnapja, ami-
kor Gottlieb Miklós bácsi hófehér tűzoltó egyen-
ruhájában kísérte végig a körmenetet Pásztón. 

Innen indult a Kisasszony-napi búcsú, minden-
ki gyalog ment Szentkútra. Itt volt nagymamám 
előénekes, „gyertek, végezzük el az Úrangyalát”, 
mondta. Hat éves koromban mindig kézen fog-
va vezetett.

De a hátam mögött már itt is van a katolikus is-
kola, itt nevelik a gyermekeinket emberibb em-
berré, szeretetben, egymás megbecsülésében. 
Rövid működése alatt máris kitűnt, hogy a gye-
rekek szép eredményeket érnek el, jól tanulnak 
szüleik nagy örömére. Az egész gyermekkoru-
kat, sőt a kora ifjúságukat is itt fogják tölteni, in-
nen továbbhaladva a társadalom példás tagjai le-
hetnek. Ők elmondhatják, hogy: „Én iskolám, 
köszönöm most neked, hogy volt hozzám min-
dig 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 diadal-
ívet, mert fáradhatatlan életének sok-sok munká-
ja van benne.

Következik a Margit Kórház. Itt már csak né-
zem, a szemem fényképezi, az agyam raktározza 
az egész csodát. Látom a fehér kórházat, hú de 
szép. Nézem a zöld kórházat, majd a sárga kór-
házat, és látom azt is, hogy mi volt addig és mi 
lett most!

Ezzel a kis írásommal annak az embernek aka-
rok emléket állítani, aki sem nem doktor, sem 
nem jogász, hanem csak a vele született ösztöné-
vel és bölcsességével építette föl nekünk szépsé-
ges városunkat, hogy itt az összes utódaink, kö-
zöttük az én 11 unokáim is, mindig itthon legye-
nek, 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 

használjuk fel! Hány vasat kellett tartania a tűz-
ben, hány fonalat kellett kibogoznia, hogy min-
dig, minden rendben legyen! Közben az őt táma-
dóknak mosolyogva válaszolt, mert őt sérthették, 
de ő senkit. 

Azért tiszteljük ezt az embert, mert a nap mind 
a 24 órájában őrködik Pásztó fölött. Szívével, lel-
kével, minden lépésével vigyázza, hogy minden 
rendben legyen. Adjon neki a gondviselés hos-
szú-hosszú, munkás életet!

Hárskuti Istvánné
Pásztó

Ritkán látni a Szent Lőrinc plébániatemplom harang-
ját, de szavát gyakran halljuk – Fotó: Faragó Z.
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Fontosnak tartom feljegyez-
ni és megörökíteni családunk és 
a körülöttük élők történetét, fő-
leg azokból az időkből, amelyek-
re ma már csak nagyon kevesen 
emlékezhetnek. Talán még nem 
késő megörökíteni a róluk szó-
ló adomákat, meséket, legendá-
kat. Erről igyekszik gondoskodni 
ez a történetcsokor, nagyapám, 
id. Tőkei Sándor és keresztapám, 
ifj. Tőkei Sándor történetei nyo-
mán.

Három tanya
A nagyapám és keresztapám ál-

tal mesélt történetek idején há-
rom tanya létezett a Muzslán. A 
Bankó, illetve Benkó néven köz-
ismert kastély a cselédházakkal, 

melynek gazdája később Dr. Sze-
derkényi lett, majd egy német zsi-
dó asszony, Szmodics Hildegard 
grófnő. Középen laktak az Alapi-
ak és a Tőkeiek. Felettük a Hol-
ló, a Mervék és a Nagy, csúfne-
vükön Bedár család.

Reggelenként úgy indult a nap, 
hogy ellátták a jószágot, majd 
mindenki ment a dolgára. A gye-
rekeket szüleik rábízták a legna-
gyobbra, majd összegyűlt a csa-
pat, és indultak ők is napszámba.

Egy szabad világban, állandóan 
kint a természetben – szinte játék 
volt számukra az egész élet. Kü-
lönösebb vagyonuk és mai elvá-
rásokkal mért kötelezettségeik 
nem lévén egyszerűen és vidá-
man teltek a napok.

Alapítványi tájékoztató
A „Pásztói Francia – Magyar Kéttannyelvű Kép-

zésért” Alapítvány az 1996. évi CXXVI. Tv. 6 §. 
(3). Bekezdése alapján tájékoztatja a nyilvánossá-
got arról, hogy a jövedelemadó   1%-ából az Alapít-
vány számlaszámára 2013 évben átutalt 324.483.-
Ft összegű felajánlást az alábbi célokra hasznosí-
totta:

Az alapító okiratnak megfelelően a Mikszáth Kál-
mán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisko-
la és Kollégium, Francia-Magyar Kéttanyelvű Ta-

gozatán folyó oktató-nevelő munkát, az eszközellá-
tásának javítását és a külföldi cserekapcsolatok le-
bonyolítását segítette támogatásaival. A tagozat igé-
nyeit a szaktanárok, az osztályfőnökök közvetlenül 
jutatták el a Kuratórium elnökének, aki azt Kurató-
rium elé terjesztette.

2013. évi kiadásaink és támogatásaink: Vetélke-
dők és Tanulmányi versenyek támogatása: 276.255-
Ft; (Karaoké, Irodalmi, OKTV Junior, Pécsi Szín-
ház Fesztivál, Francia Dal verseny, Francia tanul-
mányi versenyek); Cserekapcsolat és iskolai ren-
dezvény 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 támogat-
ták Alapítványunk munkáját. 

Kérjük, a jövőben is segítsék Alapítványunkat a 
támogatásukkal és az adójuk 1%-ról való rendelke-
zésükkel. Számlaszámunk változatlan: 11741024-
20016337; Adószám:19163459-1-12

Az Alapítvány Kuratóriuma

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, Ma-
gyar Szentek Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a RMAMI 
Rajeczky Benjamin Tagintézménye, Pásztó Városi Önkormányzat Óvo-
dája, a Mikszáth Kálmán Líceum,az EGYMI, valamint a szurdokpüspö-
ki Napköziotthonos Óvoda összefogásával valósította meg ezt a nagysza-
bású, úgy hagyományos mint innovatív elemeket ötvöző projektet.20 hó-
nap alatt 7 intézménnyel kötött megállapodás alapján a célcsoport tagjai a 
tanórán kívüli foglalkozásokon, szakkörökön olyan ismeretek, tudás bir-
tokába jutottak, amely az óvodai-iskolai pedagógiai programokra épülve, 
azt kiegészítve alapjai lehetnek a felnövekvő generációk tudásának, krea-
tivitásának. A projekt az Új Széchenyi Terv keretében, Európai Uniós tá-
mogatásból valósult meg.

 Intézményünk 2012. november 10-én indította projektjét, mely az idén 
július 10-én zárult. Tér, idő és forma – találkozások kultúrával, művé-
szettel 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 összefog-
va, a velük kötött megállapodás alapján bonyolították le. A projekt ke-
retében a célcsoport tagjai a tanórákon kívüli foglalkozásokon, szakkö-

rökön, táborokban, témaheteken, témanapokon szereztek és összegeztek 
olyan ismereteket, tudást, amely az óvodai-iskolai pedagógiai programok-
ra épülve, azt kiegészítve hozzájárultak a felnövekvő generáció tudásá-
nak, kreativitásának alapozásához, fejlesztéséhez. A havi rendszeresség-
gel működő négy szakkör (Bütykölde, Könyvkuckó, roma gyermekek al-
kotóköre, tűzzománc-önismereti) foglalkozásain az intézményhez kötő-
dő 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 rendezvénye-
ken rendhagyó irodalom órák, irodalmi pályázatok, könyvbemutatók ke-
rültek megrendezésre, míg a Hagyományaink témahetek keretében koruk-
nak megfelelő programokban (színpadi előadás, felvonulás, rajzpályázat, 
szüretelés stb.) részesültek a gyermekek. A Múltidézés sorozat négy tag-
ja magában foglalta a Honfoglalás és az Államalapítás korát, valamint 
a Kárpát-medence és Európa őskorát. A projektzáró rendezvény újszerű-
en fűzte össze a projektelemeket a Térben és időben távoli kultúrák kert-
je – című kiállításban és a kapcsolódó Thészeusz és Ariadné című táncmű-
vészeti programban. A projekt maradéktalanul, valamennyi vállalást túl-
teljesítve 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

Pászti Szabó Zoltán:
Muzslai történetek I. rész
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Sikeresen zajlott le az első 
Drogmentes Futás Pásztóért ren
dezvény, amely július 6-án, va-
sárnap került megrendezésre. 
Délután 4 órára, a pásztói Spar 
parkolóba invitáltam a kedves 
vendégeket. Mintegy hat vanan 
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, min den képpen 
jár nekik a dicséret!

Rendezvényünkön Pásztó város 
polgármestere, Sisák Imre és alpol-
gármestere, Volek György is részt 
vett. Meghívást kapott még a pász-
tói Mikszáth Kálmán Líceum és a 
Városi Rendőrkapitányság is. Pol-
gármester úr csatlakozott is a futás-
hoz, pár kilométer erejéig.

A Drogmentes Magyarországért 
Maraton két képviselője, Rimán 

Dóri és Horvát Ricsi is eljött hoz-
zánk. Egyesületük minden évben 
körbefutja Magyarországot , 42 te-
lepülés érintésével, ahol drogelle-
nes  elvilágosító előadásokat tarta-
nak, tájékoztató füzeteket osztanak.

Mozgalmuk mellé állt számos 
magyar híresség, sportoló is, Er-
dei Zsolt ökölvívó, dr. Lenkei Gá-

bor orvos, Takáts Tamás előadó-
művész, Katus Attila aerobic vi-
lágbajnok. Azóta számos szülő je-
lezte, hogy legyen ismét ilyen ren-
dezvény, szeretnék, ha felvilágosí-
tó előadás is elhangzana az isko-
lákban a drogokról. Az induló tan-
évben eljönnek hozzánk a Drog-
mentes Maraton képviselői, meg-

hívtam őket a gimnáziumba, az öt-
letet polgármester úr is támogatta. 
Fontos lenne, hogy az általános is-
kola sem maradjon ki ebből a prog-
ramból!

Mi is volt ennek a rendezvény-
nek a célja?

A városban terjed a kábítószer fo-
gyasztás, mi ezzel az összejövetel-
lel kampányoltunk a drogok ellen 
és az egészséges életmód mellett! 
A távot mindenki sikeresen tejesí-
tette, futva és kerékpáron is. Vidá-
man és fáradtan tértünk haza. Leg-
közelebbi közösségi futás és kerék-
pározás augusztusban lesz, részle-
tek a Facebookon. A mátraszőllősi 
kőbányát célozzuk meg. Szeretet-
tel várlak benneteket, örömmel fo-
gadjuk, ha csatlakoztok a csopor-
tunkhoz!

Gáspár Szilvia

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 ver-
senyen is asztalhoz álltak, ahol kü-
lönböző eredményeket értek el. 
Kiemelnénk Németh Bence telje-
sítményét, aki a 2013-as évben 1 
db ezüstérmet és 4 db bronzérmet 
szerzett, míg 2014-ben 1 db bronz-
érmet tudhat magáénak. 

Bencsik Imre tavaly TOP12 „B” 
győztes lett, az idei évben pedig 
párosban remekelt fiával, Gergely-
lyel több budapesti versenyen, 

ahonnan egy-egy ezüst és bronz 
került a nyakukba, illetve egy vi-
gaszági győzelmet is a magukénak 
tudhatnak.

A legkiemelkedőbb teljesítményt 
Bencsik Gergely produkálta, aki 
az idei megyei pontvadászatot ki-
hagyta, és helyette versenysoro-
zatokon indult. A 2013-as évben a 
Siketlimpián (hallássérültek olim-
piája) 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 mi-
kor ne állhatott volna fel a dobogó 
valamely fokára.  A PPH, Kiandra 

és BPPK verseny sorozatokon Ger-
gely idén már 15 dobogós helye-
zésnél tart! A PPH versenysorozat-
ban összetettben a 2. helyet foglalja 
el, mely augusztusban folytatódik.

Játékosaink a különböző verse-
nyeken végül összesen 32 éremmel 
a nyakunkban tértek haza, emellett 
számos 5-8. helyezést értek el, il-
letve álltak helyt a versenyeken. A 
Pásztói AC jövőre is a megyei baj-
nokság pontvadászatában indul.

Az ősztől várjuk az asztaliteni-
szezni szerető fiatalokat és kevés-
bé fiatalokat is edzéseinkre (Mik-
száth Kálmán Gimnázium torna-
terme kedden és pénteken 16.30 
órától), legyenek tagjai csapatunk-
nak.  Megbeszélés szerint Bencsik 
Gergely oktatást is vállal, kifeje-
zetten személyre szabott edzéssel.  

Játékosok teljesítménye: Csépe 
Róbert, 48 mérkőzésből 40 győ-
zelem, 8 vereség, 83,33 százalék; 
Bencsik Imre: 42-34-8, 80,95 szá-
zalék; Nagy Csaba46-33-13, 71,73 
százalék; Kosztovics Ottó: 17-7-
10, 41,17 százalék; Csáktornyai 
Lajos: 39-15-24, 38,46 százalék.

Éremtáblázat: Bencsik Gergely 
(4 arany, 7 ezüst, 6 bronz, össze-
sen 17) Németh Bence (0-1-5, 6) 
Bencsik Imre (2-2-1, 5) Csépe Ró-
bert (0-1-0, 1), Nagy Csaba(0-1-0, 
1), Csáktornyai Lajos0-1-0, 1), 
Kosztovics Ottó (0-1-0, 1). Az ér-
mek számát 2013 szeptemberétől 
2014.júniusig vettük figyelembe.

Futás és kerékpározás a drogmentes Pásztóért

Évértékelés a Pásztói AC-nál

Az előző rendezvény sikerén 
felbuzdulva két pásztói sportsze-
rető ember, Zsiga Zsolt és Oravetz 
Zoltán a SIC Hungary kft. fő tá-
mogatásával rövid időn belül már 
második alkalommal hirdeti meg 
a Vámudvar kupa autós ügyessé-
gi versenyt, melynek helyszíne is-
mételten a pásztói vasútállomás 
mellett lévő volt vámudvar asz-
faltos területe lesz.

Az augusztus 30–31-e között, 
kétnapos rendezvény első nap-
ján a rendőrség, a tűzoltóság és 
a Med-Paramedic Kft. baleset 
és biztonságtechnikai bemuta-
tót tart a helyszínen. Mindezek 
mellett egész nap lesz gokarto-
zási lehetőség, miközben a más-
napi ügyességi versenyre bene-
vezők közül néhányan igény sze-
rint megautóztatják a kíváncsi 
gyerekeket,felnőtteket. 

Augusztus 31-én a II. Vámud-
var kupa autós ügyességi verseny 
rajtját reggel 9.00 órakor indít-
ják útjára és a részvevők számá-
tól függően, az eredményhirdetést 
14.00 órára tervezik. 

Cz.Zentai

Autós ügyességi 
verseny a pásztói 

vámudvarban

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

� � � � � � Á� � � � �  � � � Ü� � � � É� �

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

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

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

� � rl� n� � � n 
� s � utott� �

� ggteleken és környékén
egy rendezési hi � �  mellett
� onyolították � z � . � � r� dl�  � n-
derground � r � il országos
terepfutóversenyt. �  16 km-es
távon ezútt � l � z útvon � l két
kilométeren �  föld � l � tt, �
� � r � dl � - � � rl � ng � � n vezetett,
� hol fejlámpáv � l futott � k �
versenyzők. � � jnál � tos, hogy
�  föld� l� tti küzdelem� en  egy
rendezéstechnik� i hi� �  mi� tt �
verseny élmezőnye eltévedt.
�  nem mindenn� pi versenyen
felnőtt nőknél �  pásztói � e-
viczki � nikő � z előkelő 8.
helyen (1 ór�  51 perc 41 má-
sodperc) ért cél� � .

� � pun�  � � � � � � t, � r� ss
� n� ormá� � ó� t, � ép-

� � lér� á� t m� � t� � � nt� � t�
�  www.� � � m.� u � on-

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

Akció a Margit Gyógyszertárban

Magyar termékek akciója:
BioCo vitamin család

és a Helia-D kozmetikai család termékei
10% kedvezménnyel kaphatók.

Tovább tart a Bioderma és a Fabulon napvédők akciója is.
Még tart a nyár és mi vigyázunk az ön bőrére.

Minden akciónk a készlet erejéig tart.

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

Ügyeleti időpontok:
2014. augusztus 30-31.

2014. szeptember 20-21. 

www.dhkm.hu

hirdetés
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Pásztó Városi Önkormányzat 25 millió forintos támogatást kapott a Cserhát-
lakónegyedben lévő Hétpettyes Óvoda korszerűsítésére. A Belügyminisztéri-
um keretéből nyújtott támogatást az önkormányzat 7,8 millió forinttal kiegé-
szítette, 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, vala-
mint a külső térburkolatot is. A kivitelezés jó ütemben halad, várhatóan 2014 
augusztusában befejeződik.

A pásztói képviselő-testület 2014. május 30-i ülésén arról döntött, hogy az 
önkormányzat új játszótéri eszközöket telepít négy helyszínre, a strand terüle-
tére, a hasznosi Vár útra, a Cserhát-lakónegyedbe, valamint a Régivásártér úti 
játszóterekre. A 14 éven felüli fiatalok részére szabadtéri kondipark létesítésé-
ről is döntés született.

A pásztói strandon már a nyitásra, június 25-én elhelyezésre kerültek az új já-
tékok: 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.

Korszerűsítés a hasznosi tagóvodában

Pásztó Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 4/2014. ( I.31.) BM 
rendelet szerint a Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fej-
lesztése, felújítása pályázati támogatás elnyerésére a Hasznos Vár úti Pity-
pang tagóvoda épületének korszerűsítésére. 

Pályázatukat kedvezően bírálták el, az önkormányzat 16 millió 462 ezer 
forint támogatásban részesült. A kivitelezési munkákra közbeszerzési eljá-
rást lefolytattuk, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kötöt-
tünk, a kivitelezés megkezdődött. A projekt várható megvalósítási költsé-
ge 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 foglal-
koztató- 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

Játszóterek Pásztón

Megújul a Hétpettyes és a hasznosi óvoda

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 há-
rom busszal érkeztek. Újmiséjét itthon, a Szent Erzsébet 
templomban mutatta be 1974. június 30-án. … Egyházi 
szolgálatát Ecseg községben fejezte be, nyugdíjba vonu-
lását 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 kér-
jük további életére, munkájára! László atyát 40 évvel ez-
előtti pappá szentelése alkalmából köszöntötte a hasznosi 
Szent Mária Magdolna templomban Sisák Imre polgár-
mester úr és a helyi hívő közösség is.

Köszöntötték 
a plébános atyát

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