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ORVOSI ÜGYELET
A 0632/310-104-es új számon érhe-
tő el az orvosi ügyelet Pásztón és tér-
ségében. A változás nemcsak a te-
lefonvonalat érinti, hanem magát a 
szolgáltatást is, amelyet immár egy 
vállalkozás lát el, és amely ezáltal 
gyorsabb és jobb lett. A betegirányí-
tást a mentőszolgálat végzi és az or-
vos egy szakképzett mentős sofőrrel, 
új autó val érkezik a beteghez. 

AUGUSZTUS 20.
Szentmise kenyérszegéssel, csalá-
di programok, ingyen strandolás és 
koncertek, valamint tűzijáték és éj-
szakai buli is lesz augusztus 20-án 
Pásztón. Az államalapítás napján 12-
18 óra között minden pásztói (lak-
címkártyával igazolva) ingyen veheti 
igénybe a felújított strand szolgálta-
tásait, ahol két sztárfellépő is szóra-
koztatja majd a nagyérdeműt. 

A Városgazdálkodási Kft célja, hogy úgy szervezze feladatait, hogy a cég önfenntar-
tó, profitot termelő legyen és gyarapítsa a foglalkoztatottak számát, kiutat jelent-
sen a közmunkából, szépítse és gazdagítsa a várost. Petrényi Mihály, a Kft. 2016. jú-
niusban kinevezett igazgatója abban már most biztos, hogy a tavalyi veszteséges év 
után az ideit nem zárják hiánnyal.

Városépítés okos 
gazdálkodással

Nyári kánikulai reggel, a szerdai piacon 
hömpölyög a vásárlók tömege. Szebbnél 
szebb portékák sorakoznak a kedves kofák 
asztalain: virág, zöldség, gyümölcs, kéz-
műves termékek, ruházati, lakásfelszere-
lési cikkek, háztartási eszközök. Amíg vá-
rom a Piacot üzemeltető Városgazdálkodás 
Kft. új igazgatóját, körbejárom a területet. 
Az egyik figyelemre méltó standnál meg-
állva tapasztalt kofa szúr ki – én nem átla-
gos nézelődő vagyok. – Nem bizony – fele-
lem neki kérdésére, miért a fényképezőgép 
nálam -, a helyi újságnak dolgozom. – En-
nek örülök, mert szeretem Pásztó váro-
sát és az itt élőket! – mondja ő, s beavat: 
immár huszonöt éve jár ide minden szer-
dán és szombaton, termékeit a Jászságból 
hozza. Meglátogatom a Városi Boltot is, 

amely a Piac bejáratánál árulja a közmun-
kások által megtermelt terméseket: paradi-
csom, paprika, főzni való kukorica, krump-
li, uborka díszítik a pultot. Itt találkozom 
Petrényi Mihály igazgatóval. Gyors bemu-
tatkozás után megtudom róla, hogy a pénz-
ügyi szakember a kihívás miatt vállalta el 
a pásztói Városgazdálkodási Kft. vezetését, 
mivel hatvan éves korára sok sikertörténe-
tet tudhat maga mögött a gazdasági élet-
ben, de ezen a területen még nem bizo-
nyított. Szerinte úgy érdemes élni, hogy az 
ember értéket teremt. Úgy gondolja, hogy 
a városvezetéssel közösen most jó úton jár-
nak, hogy Pásztó városgazdálkodása jelen-
tős fejlődésen menjen keresztül a követke-
ző időszakban. 

Folytatás a 2. oldalon

FEJLESZTÉSEK 

5. OLDAL

Iparterület fejlesztés, bölcsőde építés, 
csapadékvízelvezetés, közösségfejlesz-
tés, varázsvölgy, energetikai korsze-
rűsítés címszóval több milliárd forint 
érkezhet Pásztóra az előttünk álló idő-
szakban. A már beadott és az előkészí-
tés alatt lévő pályázatokról Budavári Va-
léria, a Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Osztály vezetője tájékoztatta lapunkat.
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A Városgazdálkodási Kft. feladatai a kö-
vetkezők: a közterületek rendben tartása, 
a közmunka-program bonyolítása, a Piac 
és a Strand működtetése, a mátrakeresz-
tesi Erdei Iskola üzemeltetése. - Ezen terü-
letek közül több alkalmas arra, hogy bevé-
telt termeljen a városnak – hangsúlyozza 
Petrényi Úr a legfontosabb célt, mert azt 
vallja, nem lehet, hogy egy városi céget ki-
zárólag önkormányzati támogatás tartson 
fent. Kifejti: - A strandon a közmunka prog-
ram részeként elvégeztük azokat a fontos 
fejlesztéseket, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a nyári intézmény profitra termel-
jen. Beszereztünk egy homoktisztító gépet 
is, amellyel a nemrég kialakított, sportolás-
ra alkalmas homokpályát tartjuk rendben, 
ezzel is emelve a színvonalat és gazdagít-
va a kikapcsolódási lehetőségek tárházát. 
A mezőgazdasági közmunkából a szezon 
végére öt millió forint bevételt várunk an-
nak ellenére, hogy tavaly rosszul terveztek 

és kevés az erre a munkára alkalmas em-
ber a közmunkások között. Már a Fő utcán 
is jelen vagyunk egy árusító hellyel, min-
den pénteken. A jelenleg 19 fős Erdei Iskola 
teltházzal üzemel a nyáron, s itt nem állunk 
meg, már folyamatban van a befogadó ké-
pesség növeléséhez szükséges intézkedé-
sek sora. A téliesítés a közmunkaprogram-
ban már megtörtént, tehát a rossz idő sem 
szab gátat a mátrakeresztesi táborozás-
nak, osztálykirándulásoknak, sítáboroknak. 
Sőt, gondolkodunk az üresen álló hasznosi 
iskolaépület turisztikai pályázatból történő 
szálláshellyé alakításában is.
Ezerötszáz forint plusz áfáért megvásá-
rolható a közmunkaprogramban gyártott 
pásztói térkő, amely már több helyen dí-
szíti a várost. Érdeklődni a Városgazdál-
kodási Kft-nél lehet – tudom meg, mint 
azt is, hogy érdemes kinéznem a rekortán 
pályához is, ahol épp térköveznek a köz-
munkások. Kedvesen fogadtak a kőmű-

Városépítés okos 
gazdálkodással
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veskedéshez láthatóan értő munkások a 
sporttelepen. Elmondták, nem ez az álom-
munka, de elégedettek vele, mert aki akar, 
mellette még tud vállalni ezt-azt, a biztos 
jövedelem meg mindenhol jól jön, még ha 
az csak ötvenezer forint, akkor is. 
Petrényi Mihály igazgató további lehető-
séget lát a közmunka-programban bevált 
szakmunkásokban: rájuk alapozva akár la-
kóközösségekkel szerződve, akár vállal-
kozókkal együttműködve, vagy lakossági 
igényt kielégítve részt vehet majd az önkor-
mányzati cég felújításokban is, elvállalhat 

piaci alapú megbízatásokat. S mint ilyen, ez 
már nem közmunka bért jelentene a dol-
gozóknak sem. Értelmet kezd nyerni tehát 
Pásztón is az „út a munkához” szlogen.
Azt pedig, hogy miért nem látni annyi 
útseprő, fűnyíró közmunkást Pásztón? 
Pontosan a fent leírtak miatt: már más 
munkájuk is van. Több területen állnak 
helyt, alkotnak és értéket teremtenek, 
valamint a Strand parkjával duplájára 
nőtt a gondozandó területek nagysága is.
Épül és szépül Pásztó: parkjaiban, intéz-
ményeiben, s emberileg is.



Felújítás zajlik a nyári hónapokban a Zsigmond Király Általános Iskola régi „Dózsa 
épületében”, amelyet az önkormányzat saját forrásból és pályázatból finanszíroz. 
Azzal, hogy az elmúlt tanévben újra az önkormányzat működtette az iskolát, elin-
dult egy pozitív változás az évtizedek óta elhanyagolt épületekkel kapcsolatban. 
De mi lesz velük most, hogy az intézmény a nemrég életbe lépett törvényi szabá-
lyozás szerint újra állami kézbe kerül?
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Pásztó város polgármestere még a májusi törvény-
tervezet idején hangot adott véleményének, misze-
rint az iskolák államosítása árt a helyi iskolának, 
ugyanis ahogy korábban sem fejlesztett 
az állam az épületben szinte semmit, félő, 
ezután sem fog. Holott az önkormány-
zattól korábban is a működtetési költség 
kétszeresét szedte be a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ (Klik). Jól látszik 
ez a tavalyi évből, amikor az önkormány-
zat működtette az iskolát és a korábbi 
145 milliós költséghez képest megoldott 
minden feladatot 70 millió forintból. Te-
hát hetvenöt millió forinttal „kért” többet 
korábban a Klik Pásztótól az iskola mű-
ködtetésére. Ezt az összeget illett volna 
a helyi iskolákra fordítania. De nem tet-
ték meg, a tiltakozó politikusok vélemé-
nyét idézve „nyilván a Klik költségveté-
si hiányának betömésére használták fel”. 
Amit Pásztó városa az elmúlt tanévben 
megtakarított, annak nagy részét, közel negyven 
millió forintot rá is fordítanak az épületekre. Zaj-
lik a régi „Dózsa épületében” az összes vizesblokk 

teljes körű felújítása és a tornateremhez tartozó öl-
töző- és vizesblokksor is megújul egy pályázatból, 
amelyhez önerőként 12 millió forintot biztosít az 

önkormányzat. Korábban az udvari lépcsőt újítot-
tak fel és a Gárdonyi épületének padlásáról sok év-
tized galambürülékét távolították el. De miközben 

a Mátra kapujában a fejlesztések kivitelezése és ter-
vezése zajlott, addig a Parlamentben a köznevelési 
kerekasztal javaslatára meghoztak egy döntést: újra 

minden iskola a KLIK 
fennhatósága alá tar-
tozik. S ekkor jöttek 
a kérdések, több ezer 
önkormányzat számá-
ra: újra oda kell adnia a 
városoknak, falvaknak, 
azt a rengeteg pénzt a 
finanszírozásra? Vége a 
fejlesztéseknek, az épü-
letek korszerűsítésé-
nek? 
Dömsödi Gábor nyi-
latkozataiban javaslatot 
tett arra, hogy ha végleg 
visszaveszik az iskolákat, 
akkor tartsák szem előtt 
azt a tényt, hogy valójá-

ban mibe kerül azok működtetése és az önkormány-
zatoktól csak a jogos összeget kérjék el. Szerencsére 
a végleges törvény úgy rendelkezik, hogy a települé-
sek „gazdagságtól” függően, arányosan fogják finan-
szírozni az egységes fenntartást. Tehát ahol magasabb 
az egy főre jutó iparűzési adóbevétel, ott többet tesz-
nek a közoktatási közösbe, ahol alacsonyabb, ott keve-
sebbet. – Így Pásztó nem veszít, sőt nyer – nyilatkozta 
a város polgármestere. Ugyanis az eddigi ráfordítást az 
állam állja, és a városnak csak néhány százezer forintot 
kell befizetnie iskolafenntartás céllal a költségvetésbe. 
Az önkormányzat pedig amennyiben módja lesz rá, 
továbbra is részt fog venni az épületek felújításában.

Eldőlt: újra állami 
kézbe kerül  
az általános iskola

több ezer iskolát érint  
az átszervezés
Az új oktatási rendszer kialakításakor a 3000 főnél kevesebb lakosú te-
lepülések iskoláinak a működtetése (vagyis az épület és az eszközök 
biztosítása, fejlesztése) és fenntartása (azaz az oktatás szakmai irányítá-
sa, a tanárok és a nevelő-oktató munkát segítők fizetése) az államhoz került. A 3000 fő-
nél nagyobb települések önkormányzatai azonban dönthettek úgy, hogy ők működtetik isko-
láikat, amivel nagyon sok helyen éltek, Pásztó is jelenleg ez a modell működik. Az iskolák 55 
százalékát, 2851 intézményt az önkormányzatok működtetnek, 45 százalékukat, 2303 intéz-
ményt pedig a Klik. Miután a Klik létrejötte és a működtetői szerepkör megjelenése óta fo-
lyamatos problémákat okozott a fenntartó és a működtető feladatainak elhatárolása, ezen fel-
adatokat összevonják az állami fenntartónál, tehát ismét egységes fenntartói irányítás jön létre.
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Júliustól megújult az orvosi ügyelet ellátása 
Pásztón és térségében. A betegirányítást a men-
tőszolgálat végzi, így az ügyeletes mentős dönt, 
milyen ellátásra van szüksége a betelefonálónak. 
Amennyiben ügyeletes orvosi ellátás indokolt, 
akkor a szolgálatban lévő orvost az új, most 
munkába állított, megkülönböztető jelzéssel el-
látott terepjáróval szállítja a beteghez a mentős 
ápoló sofőr, aki – mivel képzett szakmabeli - a 
beteg ellátásában is segítséget nyújthat. Mind-

ezt a Bátonyterenyén már bevált rendszert egy 
cég üzemeli, az önkormányzat neki fizet a szol-
gáltatásért, ami így valamivel még olcsóbb is 
lett a korábbi ráfordításhoz képest. Az ügyele-
tet erre vállalkozó orvosok végzik, tehát a „köte-
lező” ügyeleti szolgálat megszűnt a térség házi-
orvosai számára. A következő számon érhető el 
az ügyelet: 0632/310-104. A telefonszám hét-
köznapokon 16.00-08.00 óra között, hétvégén 
08.00-08.00 között hívható.

gyorsabb és jobb orvosi ügyelet
Új számon érhető el az orvosi ügyelet 
Pásztón és térségében. A változás azon-
ban nemcsak a telefonvonalat érinti, ha-
nem magát a szolgáltatást is, amelyet 
immár egy vállalkozás lát el, és amely 
ezáltal az önkormányzat számára ol-
csóbb, a betegek számára pedig hatéko-
nyabb lett.

Az evoCharger nevű töltőoszlop ma-
gyar fejlesztés, ami egy Type 2-es aljza-
ton, illetve egy kábelen lévő Type 2-es 
csatlakozón keresztül biztosít tölté-
si lehetőséget a városban lakó, a város-
ba érkező vagy a városon áthaladó vil-
lanyautósok számára. A 22 kW-os töltő 
mágneskártyával indítható, amit a Pol-
gármesteri Hivatalból lehet elkérni. A 
töltőn a két csatlakozó ellenére egyide-
jűleg egyetlen autó tölthet, de a jövőben 
a gyártó igény esetén lehetővé tudja 
majd tenni a két csatlakozón való egy-
idejű töltést is. A pásztói önkormány-
zat a most telepített mellett egy másik 
ugyanilyen töltőt is rendelt, amit Mát-
rakeresztesen fognak telepíteni.

forrás: www.alternativenergia.hu

Elektromos autó töltő 
pásztó központjában
Elektromos autó töltőt telepített a napokban az Evopro Pásztó 
központjában a Polgármesteri Hivatal parkolójába.
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Nyári gyermekprogramok

A nyári szünetben sem 
végig „gyerekmentes öve-
zet” az iskolaépület. A 
Zsigmond Király Általá-
nos Iskola kézműves tá-
borokat szervezett, ahol 
a legkisebb és a felsős ne-
bulók is szebbnél szebb 
alkotásokat készíthettek.

forrás:www.facebook.com/zsigmond-király-általános-Iskola

A Pásztói Múzeum immár 32. alkalommal rendezte meg az Őslénytani Kutatótábort Kozárdon

Ügyességi versenyek, kirándulások, múzeumlátogatások, kreatív foglalkozások szerepeltek az idei Múzeumi tá-
bor programjai között. 



Kubinyi Júlia és Szokolay Dongó Balázs 
művészek jóvoltából, a Teleki László Váro-
si Könyvtár és Művelődési Központ szer-
vezésében, a Mátrakeresztesi Hagyo-
mányőrző Egyesület együttműködésével 
igazi tiszta forrás fakadt fel Mátrakeresz-
tesen egy júliusi estén. 
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A programra a közelről s távolról érkeztek fellépők. Színpadra 
lépett a Rozmaring Népdalkör (Pásztó), a Muzsla Néptánc- és 
Hagyományőrző Együttes (Pásztó), Dudás András, a Kéknefe-
lejcs Népdalkör (Csécse), aJobbágyi Dalos Kör ( Jobbágyi), a Fe-
hér Akác Népdalkör ( Jászfényszaru), a Berceli Hagyományőr-
ző Népdalkör (Bercel) és a Mátrakeresztesi Hagyományőrző 
Egyesület (Mátrakeresztes). A rendezvényt támogatták: Pásztó 
Város Önkormányzata, Teleki László Városi Könyvtár és Mű-
velődési Központ, Szeles Pékség, Júlia malom, Vadásztársaság, 
Káposzta Csaba, Röfi Húsbolt, Kishegy Betéti Társaság, Sán-
dor Károly, Szklenár László és Molnár László.

Népdalkörök találkozója

Muzsikált Mátrakeresztes

A Rozmaring Népdalkör számos támogató segítségével 
rendezte meg a Népdalkörök pásztói találkozóját a Te-
leki László Városi Könyvtár és Művelődési Központban.

A mátrakesztesi erdei iskola udvarának gyönyörű 
környezetében sokan gyűltek össze, hogy része-
sei legyenek a zenés-kulturális estnek. A prog-
ramon Farkas Attila alpolgármester köszöntő-
je után elsőként mátrakeresztesi népdalcsokrot 
hallottunk a Mátrakeresztesei Hagyományőr-
ző Egyesület tagjaitól, majd a magyarság nagy 
tájainak zenéjét vonultatta fel a két meghívott 
előadó: Kubinyi Júlia és Szokolay Dongó Balázs.  

Műsorukon a csodaszép énekszó mellett többek 
között tárogató, duda, furulya és kaval muzsika 
szerepelt. A koncert ideje alatt a gyermekek szá-
mára játszóház kínált elfoglaltságot, s a hagyo-
mányőrzők jóvoltából igazi keresztesi szeretettel 
kínált krumplilángos és egy kis bor is jutott min-
denkinek. A koncert előtt és után megtekinthető 
volt a Kőleves alkotótábor szebbnél szebb mun-
káiból álló kiállítás is. 
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racionalizálás  
= megtakarítás 

Július elsejétől egyszerűsödött a városi intézmények 
pénzügyi ellátási rendszere. Gördülékenyebb lett az ügy-
intézés és ezzel az intézkedéssel éves szinten minimum 
tizenöt millió forintot takarít meg Pásztó városa.

Az Intézmények Pénzügyi Ellátó Szolgálata (IPESZ) azzal a céllal mű-
ködött, hogy az önkormányzat és annak intézményei között pénzügyi 
kérdésekben, lépésekben eljárjon. Nyolc fő dolgozott az IPESZ-ben, 
amely júliussal megszűnt, a feladat pedig „beolvadt” a polgármesteri hi-
vatal pénzügyi osztályába. Négy alkalmazott került át ide az IPESZ-ből, 
ketten a Városgazdálkodási Kft-nél helyezkedtek el, két egykori beosz-
tott pedig nem fogadta el az állást, amit a város kínált nekik. 
Az önkormányzat működése racionalizálásának egyik nagy lépése ez az 
átalakítás, mivel az anyagi megtakarítás mellett az intézmények minden-
napjai is egyszerűbbek lettek. Csak egy példa: egy tankolás mostantól nem 
egy soklépéses folyamat a sofőr jelzésétől kezdve az intéz-
mény-IPESZ-önkormányzat közötti jóváhagyá-
sokon keresztül a készpénzfelvételen át az utal-
ványozásig, majd a számla bekönyveléséig, 
hanem egy üzemanyagkártyával és 
egyszeri számla alapú elszámo-
lással két lépésben meg-
oldható, egyszerű, 
hétköznapi műve-
let. Az átszervezést több 
hónapos vita és ter-
vezés előzte meg, 
amely után a 
testület is tá-
mogatta az el-
gondolást. 



8 | 9

Megtudtuk, hogy a Területfejlesztési Operatív 
Programhoz (TOP) Pásztó a következő beru-
házásokra nyújtott be pályázatot az elmúlt hó-
napokban: a város csapadékvíz-elvezető rend-
szerének és vízfolyásának rendezése 200 millió 
forintból újulna meg, 129 millió forintból in-
tegrált közösségfejlesztést valósítanának meg, 
bölcsődét alakítanának ki 100 millió forint-
ból, ipari parkot 526 millióból és 498 millió 
forintba kerülne a Varázsvölgy Pásztón. Ez a 
program tulajdonképpen Pásztó történelmi 
központjának turisztikai szempontból történő 

megújítását jelenti. A tervezett komplexum a 
Pásztói Múzeum, a Csohány Galéria, az Osko-
lamester Háza és a volt Vízimalom közvetlen 
közelében található terület teljes rehabilitáció-
ja, ahol létesül egy új turisztikai fogadóépület 
és egy közösségi tér is, amelyben vásárolni le-
het majd a környék jellegzetes termékeiből és 
alkalmas lesz egész évben rendezvények meg-
tartására is. Energetikai beruházást célzott 
meg az önkormányzat a régi Dózsa iskola épü-
letének és a Könyvtár épületének korszerűsíté-
sével 400 millió forint értékben. A beadott pá-

lyázatok mellett vannak előkészített pályázati 
anyagok, amelyeket szeretne a város megvaló-
sítani a hasznosi és mátrakeresztesi település-
részek fejlődése érdekében: erdei megfigyelő-
hely kialakítása Mátrakeresztesen; mindkét 
településrész művelődési házának felújítása; a 
hasznosi orvosi rendelő korszerűsítése. Előké-
szítés alatt van a Zöld város kialakítása című 
projekt, amely önmagában elérheti az egy mil-
liárd forintos költséget, és a leromlott városi 
kerületek rehabilitációja, amely megközelíthe-
ti a hatszáz millió forintot is. 

Milliárdok  
érkezhetnek Pásztóra
Iparterület fejlesztés, bölcsőde építés, csapadékvízelvezetés, közösségfejlesztés, varázsvölgy, energetikai korszerűsítés címszó-
val több milliárd forint érkezhet Pásztóra az előttünk álló időszakban. A már beadott és az előkészítés alatt lévő pályázatokról 
Budavári Valéria, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője tájékoztatta lapunkat.
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Tóth Olivér a Vasas U19-es korosztályához tar-
tozik, s olyan kimagasló teljesítményt nyújt, 
hogy az előző szezonban már a felnőtt csapat-
tal is edzhetett. Az elmúlt hetekben a pásztói 
srác a profik közé igazolt: a csapat ügyvezető 
igazgatója három évre kötött vele szerződést. 
- Nagyon boldog vagyok, hogy a mai nap alá 
tudtam írni a profi szerződesem. Nagyon kö-

szönöm a szüleimnek és azoknak, akik hittek 
bennem, hogy sikerülni fog! Pásztón kezdtem 
a labdarúgást, majd 12 évesen az egyik edző-
meccsen a Vasas ellen játszottunk. Felfigyeltek 
rám, eljöttem próbajátékra, megfeleltem és le-
igazoltak. 8 évet töltöttem az Akadémián, gyö-
nyörű időszak volt, ezeket a napokat soha nem 
fogom elfelejteni! Nagyon sokat köszönhetek 

egykori edzőimnek: Horváth Péternek, Késedi 
Gábornak, Bordán Csabának, Komódi László-
nak, Tóth Csabának, Simon Antalnak, Schind-
ler Szabolcsnak és Tuboly Frigyesnek. Minden 
edzőm hozzá tette a maga munkáját a sikerem-
hez! A fiatal játékosoknak, akadémistáknak na-
gyon szurkolok, hogy ők is éljék át azt, amit én 
és sok sikert kívánok nekik!

profi  
labdarúgó  
lett 
Tóth Olivér tizenkét éves korában került 
a Vasas Kubala Akadémiára. A pásztói 
származású futballista a következő sze-
zonban már a z NBI-es gárda „nagy csa-
patát” erősíti, Vancsa Miklós, a Vasas 
FC ügyvezető igazgatója ugyanis három 
éves szerződést kötött vele.

A címben olvasható ismerős mondatot sokszor hall-
hattuk a futball EB során, ez ugyanis annak a sláger-
nek a címe, amely szurkolói himnuszként Franciaor-
szágba kísérte a magyar válogatottat. A Soho Party régi 
slágere ezzel reneszánszét éli és felcsendül majd a pász-
tói városnap záróakkordjaként megrendezendő Open 
Air Fesztiválon is. A rendezvényen nyolc DJ gondos-
kodik majd a fergeteges hangulatról. Fellépnek: DJ 
Sterbinszky, Naksi a.k.a Soho Party, DJ FREE, gold-
hand Imi, Stamp és a Used Disco, DJ SMITHS, Pryce.  
Belépő: 2000 forint, elővételben 1800.

Az éjjel soha nem érhet véget



Molnár Ferenc  
Caramel , 16.00
2005-ben, a TV2 Megasztár 2. szériájának győz-
teseként került a zenei köztudatba. 11 év elteltével 
sikere töretlen, a zenei és közélet kiemelt sze-
replője. Népszerűsége alapján a hazai köny-
nyűzenei előadók, zeneszerzők szűk élme-
zőnyének tagja, Facebook rajongótábora 
meghaladja a 400 ezer főt, dalait 100 mil-
l i ó n á l többször töltötték le 

YouTube-on és egyéb internetes felületeken. 
Fonogram- és BRAVO-díjas, ötszörös plati-
nalemezes, többszörös Mahasz Top 10-es szer-
ző-előadó. Legnépszerűbb slágerei: Szállok a dal-
lal, Ébren álmodók, Jégszív, Lélekdonor, Vízió, 
Jelenés, A dal nem hagy el, Várt váratlan, Men-
nem kell, Süss fel nap, Végtelen, Még egyszer, El-

zárt övezet.

Bon-Bon, 17.30
A Bon-Bon együttes 1995-ben alakult, az-

óta tizenegy albumuk jelent meg. Részt vet-
tek az Eurovíziós dalfesztiválon, több teltházas 
nagykoncerten vannak túl, írtak film főcímdalt 
is, mint pl. a Valami Amerika. A salgótar-
jáni származású Szolnoki Péter énekes 

fellépett többek között a Bu-
dapest Jazz Orchestrával 

és a Jazzpression-nel, 
duettet énekelt Szulák 
Andreával a „Mackó-
testvér 2” című Walt 

Disney rajzfilmben, vala-
mint vokálozott Charlie, 
Rácz Gergő és Dés László 
lemezén. Részt vett a Dis-
ney on Ice szuperprodukci-

óban, s az éneklés mellett 
zeneszerzéssel és szink-
ronizálással is foglal-
kozik. A Bon-Bonban 
legtöbbször kettesben 
áll színpadra Török Ta-
más basszusgitásos, vo-
kalistával, akivel többek 
között Fenyő Miklós ven-
dégeként is felléptek már a 
Margitszigeti Szabadtéri Szín-
padon. „Dupla Élvezet” címmel 
kiadták 2005-ben a 10 éves jubi-

leumi koncert dupla lemezüket. Legnépszerűbb 
dalaik: Holnaptól nem érdekel, Köszönöm, hogy 
vagy nekem, Féltelek,The name is Bon BON_
BON!, A sexepilem.
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Augusztus 20-ára a nemzeti ünnephez méltó 
programmal készül Pásztó Városa. Délelőtt 10 
órakor szentmisével és az új kenyér megszegésé-
vel indul az ünnepi program a Szent Lőrinc Plé-
bániatemplomban, majd 11 órakor városi kitün-
tetéseket adnak át a Múzeumban. 
Az államalapítás napján 12-18 óra között minden 
pásztói (lakcímkártyával igazolva) ingyen vehe-

ti igénybe a felújított strand szolgáltatásait, a nem 
pásztóiak a strandot normál árú belépőjegy elle-
nében látogathatják. A szervezők családi progra-
mokkal várják az érdeklődőket. Lesz bábszínház, 
felcsendülnek történelmi operett- és musical da-
lok, rajzfilmslágerek és mesezenék, fellép a gyere-
kek kedvence, az Iszkiri Zenekar és a legkisebbek-
nek kedveskednek a lufikavalkáddal is. Koraeste 

(16.00-kor) Molnár Ferenc Caramel, utána pedig 
(17.30) a Bon-Bon zenekar ad koncertet. Egész 
nap lesz arcfestés, ugrálóvár, játszóház, csillámtet-
kó és természetesen mehet a strandolás.
Tüzijáték a Kishegyen lesz, ahová ingyenes busz-
járatok indulnak 20.00, 20.30, 21.00 órakor, ezek 
minden megállóban vesznek fel utasokat.
Este nyolc órakor a strandon a hangulat átcsap 
igazán fesztiválossá, jön ugyanis a II. Open Air! 
Ez a program is a város támogatásával valósul 
meg, ennek köszönhetően nyolc lemezlovas ga-
rantálja majd a jó hangulatot. 

Városnap az államalapítás ünnepén
Szentmise kenyérszegéssel, családi programok, ingyen strandolás és koncertek, va-
lamint tűzijáték és éjszakai buli is lesz augusztus 20-án Pásztón.

sztárparádé a strandon
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2016. augusztus 20.
Pásztó

Programok
10.00 Szent Lőrinc plébániatemplom  
– Szentmise, új kenyér megszegése
közreműködik a Rozmaring Népdalkör

11.00 Pásztói Múzeum – kitüntetések át-
adása és Gaál István szobrának felavatása

12.00-18.00 – Pásztói Strandfürdő –  
családi programok

 12.00 Birimálé Bábszínház:  
 Rella rigó barátra lel

 13.00 Történelmi dallamok: 
 Részletek a Bánk Bán, Hunyadi 
 László, István a király című művekből  
 Lengyel Judit, Tóth Tibor, Tóth Dávid  
 előadásában

 13.30 Gyermekműsor:  
 rajzfilmslágerek, mesezenék

 14.00 Iszkiri Zenekar koncertje  
 gyermekeknek

 15.00 Lufi Kavalkád

 16.00 Caramel Koncert

 17.30 Bon-Bon Zenekar

 20.00 Open Air S-club  
 8 DJ buli a strandon

21.30 Tűzijáték a Kishegyen

Strandjárat indul  

11.00-17.00 között a Vasútállomásról  

és minden buszmegállóban megáll

Pásztóiaknak lakcímkártyával a belépés ingyenes, 

más látogatók az aktuális strandbelépőt fizetik.

BuSzjárat indul a 

tűzijátékra 

20.00, 20.30, 21.00 órakor  

a Vasútállomásról a Kishegyre  

és minden buszmegállóban megáll.

Belépő: 2000 Ft (elővételben 1800 Ft)U
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