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Boldogító Mikulások

3. OLDAL
Először lép színpadra karácsonyi
ünnephez kapcsolódóan Pásztón a
város saját, önálló
társulata. Katona
Attilával, a színházat működtető cég
ügyvezetőjével beszélgettünk.

4. OLDAL

5. OLDAL
Közel kétszázan vettek részt az ötödik alkalommal megrendezett Városi Jótékonysági Mikulásfutáson, Bringázáson december 8-án- tudtuk
meg Gáspár Szilvia főszervezőtől. A jó hangulatú sportprogram ebben az évben a
Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye javára
történő eszközadomány gyűjtéssel, a “Szív
bajnokainak” szívecskés

tárgyak gyűjtésével, valamint a Mentőöv Állatvédő Egyesület számára folytatott állateledel gyűjtéssel egészült ki. Az eseményt támogatta Pásztó
Városi Önkormányzat, a Városi Rendőrkapitányság és a Polgárőrség, a Nők civilben Egyesület és a
Pásztói Család és Karrierpont is. Az esemény védnökei Beck Mónika Szív Futónagykövet és Dr. Földi András Belgyógyász-Kardiológus voltak - ismertette a részleteket Gáspár Szilvia futó nagykövet,
aki maga is egészsége érdekében kezdett el rendszeresen mozogni. Hozzátette, hogy külön köszönet illeti a MátRun futó és bringás csapat tagjait
- Lászlóné Nagy Krisztina, Hugyecz Lívia, Sándor
Mónika, Óvári Mónika, Bagó Annamária - és a sok
más segítőt is, mert nélkülük az esemény nem lenne évről évre egyre sikeresebb. Hálával tartozunk
a Riska termékeket forgalmazó cégnek és Koós
Lászlónak, Dobrovóczky Istvánnak, akik minden
évben önzetlenül támogatják rendezvényünket
a célkapujukkal, tejtermékekkel. Ugyanakkor
sok helyi cég és nem helybéli nagyobb vállalat is támogatja kezdeményezésünket, köszönet érte - mondta a főszervező. A sportnap eredményességét a megjelent futók és
kerékpárosok nagy száma mellett az is mutatja, hogy nagyon sok adomány gyűlt ös�sze. Gáspár Szilvia ismertette: - A Szív bajnokainak kb. 100 darab szívecskés tárgy,
a Mentőöv Egyesületnek több száz kg
kutyatáp és konzerv, a Pásztói Pedagógiai Szakszolgálatnak nagyon sok kreatív eszköz, színes ceruzák, krepp és
színes papírok, könyvek, játékok. Köszönet mindenkinek, aki eljött és jelenlétével, valamint adományával megtisztelte a rendezvényt - fogalmazta
meg a főszervező.

Rég várt tartozást sikerült rendezni - elkészült a
mátrakeresztesi bekötőút felújítása. Az
átadást december
5-én tartották.

5. OLDAL
Az egykori rendőrkapitány vezetői
tapasztalatát alpolgármesteri munkájban kamatoztatja.
Interjú Bodrogi Istvánnal.

8. OLDAL
A közigazgatási
jog iránti elhivatottsággal vetette bele
magát a munkába
- Interjú dr. Sándor
Balázs jegyzővel.

9. OLDAL
Bemutatjuk
a
megújuló Romkert
látványtrervét.

12. OLDAL
Az önkormányzat megoldja a focipálya helyzetét, az
MLSZ támogatásával új pályát kap
a város.

Újdonságokkal vár
mindenkit
a Pásztói Karácsony
Nagy igény van Pásztón a 2014-ben életre hívott városi karácsony programjaira, mivel ilyenkor a legtöbb családhoz hazatérnek azok, akik távol élnek, dolgoznak vagy tanulnak. Ilyenkor
találkoznak a barátok, a nagycsalád és közülük sokan vágynak arra, hogy mindez meghitt hangulatban, közösségi program kíséretében történjen. Egy város, amely igazi otthona
a benne élőknek, hozzájárul ehhez. Pásztón ma ez biztosított és szeretnénk, ha minden évben biztosított lenne –
hangsúlyozta Farkas Attila polgármester, amikor az
eseményről kérdeztük. A városvezető kifejtette, hogy
a program sikeres volt az elmúlt években, abban lényegi változtatást nem eszközöltek az idei esemény előkészítése során, azt leszámítva, hogy a
büdzsét körülbelül harminc százalékkal csökkentették. – A tavalyi évben már nagyon drága volt a
rendezvény, a huszonöt millió forintot is meghaladták a kiadások. Úgy gondolom, hogy nálunk nagyobb városok sem költenek ennyi pénzt a karácsonyukra, s megvizsgáltuk, melyek azok a
kiadások, amelyek nem feltétlenül szükségesek - fejtette ki és elmondta, hogy úgy döntöttek, nem bérelnek fűthető sátrat és kis mértékben csökkentik a fellépőkre szánt összeget
is, de csak annyira, hogy az ne menjen a
jó hangulatú koncertek rovására. – A külső helyszínen megrendezett adventi, karácsonyi programok lényege, hogy
forró italokkal, meleg ételekkel a
kezükben sétálnak a vásárban a vendégek, a színpadok általában nincsenek
zárt sátorban, ha jól belegondolunk
olyan tradicionális helyszíneken
sem, mint Egerben, Budapesten vagy Bécsben és sorolhatnám. Tehát nagyobb városok is
bevállalják az időjárási kockázatokat. Ezért nem éreztük
indokoltnak a drága, fűthető rendezvénysátrat Pásztóra sem olyankor, amikor
felelős városvezetőként a lakosság

közérzetét nagyban javító jövő évi útfelújítások finanszírozását is
biztosítani szeretném, többek között. Természetesen melegedő gombák lesznek a helyszínen.
További különbségek a korábbi évekhez hasonlítva, hogy
már az adventi gyertyagyújtásokon is lesznek fellépők. December 16-án Kocsis Tibor lép fel a francia Tagozat előtt elhelyezett városi koszorúnál, aranyvasárnap pedig a Katolikus Kórust hallhatjuk majd. Elvisszük a belvárosi karácsonyi
hangulatot Hasznos és Mátrakeresztes településrészekre is. Díszkivilágítást telepítettünk oda is, valamint Gergely Róbert fog ünnepi koncertet adni mindkét „falu”
művelődési házában december 18-án 15 és 17.30
órakor. Hasznoson a helyi óvodások, Mátrakeresztesen pedig a Rajeczky Prücskök és a Rajeczky Szimpatikusok ESZTAM zenekar is fellép majd. December 21-én színházi napot tartunk, még egy
újításként. Külön kedveskedünk a gyerekeknek,
akik 10 és 14 órai kezdettel ingyenesen nézhetik meg a Diótörő című gyermekelőadást a
Teleki László Művelődési Központban, este
hét órától pedig az idén alakult pásztói színtársulat, a Balassi Bálint Színház előadására
várjuk a közönséget.
A december 19-23. között zajló központi eseményeknek, koncerteknek a
Hivatal előtti terület ad majd helyet. – Úgy
döntöttünk, hogy a kezdeti gondolatunk, mi szerint legyen a Romkertben a rendezvény, nem volt helyes, hiszen a programok zavarhatják a
hitélet nyugalmát, illetve a karácsonyi vásár forgalmára sem lett volna
jó hatással, ha „elrejtett” helyre tes�szük. Így maradtunk az eredeti, már
bevált helyszínnél – magyarázta
Farkas Attila polgármester.
A Pásztói Karácsony
programain való részvétel
mindenki számára ingyenes
lesz, a szervezők várják az ünnepelni vágyókat.

Kultúrbomba
az ünnepre:
színházunk is fellép
Először lép színpadra karácsonyi ünnephez
kapcsolódóan Pásztón a város saját, önálló
társulata. Katona Attilával, a színházat működtető cég ügyvezetőjével beszélgettünk.
Nagy ajándék a Balassi Bálint Színház
idei megszületése a város számára. Önöknek mit jelent az ünnephez kapcsolódóan
fellépni? Ad ez esetleg valami többletet?
Nagy öröm számunkra, hogy fellépési lehetőséget kaptunk a várostól és ugyancsak
nagy öröm az az erő, támogatás amit a helyi emberektől kapunk. Az egy fontos dolog,
hogy most nem csak 2-300 ember fogja látni a színház produkcióját, hanem több, akár az
egész város is. Ezen felül a régió több településének is lehetősége nyílik arra, hogy megismerjék a Balassi Bálint Színház társulatát.

Milyen előadással készülnek?
A karácsonyi műsorra színes, zenés válogatással készülünk. Egy szórakoztató programválogatás, karácsonyi ajándékkosár lesz,
amit átnyújtunk közönségünknek.
Mit jelent Önöknek a társulat létrejötteés hogyan, mivel teltek a hónapok a nyári
megalakulás óta?
Egy nagyon nehéz időszakot tudhatunk
magunk mögött. Nagy problémát okozott
számunkra, hogy a színészek nagy része jelenleg még más színházakkal áll szerződésben. Augusztustól mostanáig a legtöbb időt
a szervezési feladatok töltötték ki. Ezekbe a
feladatokba nem csak az intézményes működés megszervezése tartozott bele, hanem
az évad második felének a megtervezése is.

A karácsonyi előadás után mi következik
a Balassi Bálint Színház szakmai programjában? A társulet művészeinek köre bővül
esetleg jövőre?
Januárban indítjuk stúdió színházunkat,
amely gazdag programkínálattal várja a
kedves nézőinket. Nyertes Zsuzsa szervezésében egy Talk Show-val készülünk, valamint a kultúra napján egy irodalmi estet fog
tartani Molnár László színművész. Első nagy
színpadi előadásunk január 18-án lesz Gregor Bernadett főszereplésével a „Se veled, se
nélküled” című zenés vígjáték. A művésznő
a színészet mellett rendezőként is bemutatkozik jövőre Pásztón, februártól fog dolgozni
a társulattal ebben a minőségében, a bemutató pedig valamikor tavasszal várható.

Egy tál
meleg étel
Adventkor
Pásztó Városi Önkormányzat képviselői Advent alkalmából vasárnaponként jótékonysági ételosztásokat szerveznek a rászorulók részére. December 9-én krumpligulyással várták
a lakosokat, a főszakács Bodrogi István alpolgármester volt. Mint megtudtuk, december 16án szélelykáposzta készül majd, amit a Francia
Gimnázium és a Polgármesteri Hivatal közöttiiterületen felállított standon vehetnek majd át.
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Nagy lépés előre: megújult
a mátrakeresztesi bevezető

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-ban országos felújítási sorozatot valósított meg. Nógrád megyében közel 25 kilométer
alsóbbrendű út rendbetételére nyílt lehetőség a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban. A munkálatok utolsó,
év végi ütemébe egy régóta várt szakasz is sorra került: teljes körűen megújult a 2408-as jelű Pásztó-Galyatető-Mátraháza összekötő út több mint 1,8 kilométeren.
A december 5-én tartott ünnepélyes átadáson a beruházás
részleteit Ürmössy Ákos, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád megyei igazgatója ismertette. Mint elmondta, a Hasznosi
Víztározó utáni szakaszt 120 millió forintból újították fel. A meglévő burkolat marása és aszfalt
alapréteg készítése, valamint pályaszerkezet cserék építése után
2,5 cm-es kiegyenlítő réteget és
5 cm-es aszfalt kopóréteget építettek be. A deformálódott helyeken a pályaszerkezet teljes
cseréjét két réteg aszfalt és cementstabilizációs útalap felhasználásával végezték el. A szükséges helyeken a Galya-patak
mentén az út rézsűvédelme terméskő és beton megerősítéssel
készült el. A meglévő hat méter
széles burkolat felújításával párhuzamosan az árkokat is kitisztították és stabilizálták az útpadkát. Új jelzőtáblákat helyeztek ki,
a szalagkorlátot pedig 350 méte-

ren kicserélték, a meglévő korlátokat szintre emelték.
Az eseményen Farkas Attila
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megköszönte az út
felújítása érdekében tett közreműködést az országgyűlési képviselőknek és a megyei közgyűlés elnökének. Kiemelte a Magyar
Közút Zrt. és a kivitelező munkáját, amelyről elmondta, hogy a feladatok elvégzése során mindvégig biztonságos volt a közlekedés
az útszakaszon, amiért kifejezte
köszönetét feléjük. Kiemelte azt
is, hogy érezhetően megnőtt a városon át a Mátra irányába haladó
forgalom, amióta elkészült a 21es főút négysávosítása az M3 autópályáig. Többen gondolják úgy,
hogy ebből az irányból közelítsék
meg a Mátra nevezetességeit –
emelte ki, majd azzal zárta gondolatait, hogy reményei szerint
jövőre a Tar-Pásztó összekötő út
felújításának is örülhetnek majd a
térségben élők.

Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke beszédében kifejtette, hogy a Területi Operatív
Programban több mint 2,6 milliárd forintot fordítottak a megyében az utak felújítására. – A vidék Magyarországának az élni
akarását mutatja az, hogy megújulnak útjaink – hangsúlyozta és hozzátette, hogy a környéken élők életének meghatározó
pontja ez a megépült szakasz,
hiszen az elkövetkezendő idők
fontos kérdése lesz az, hogy a
fejlettebb térségek elszívó erejének hogyan tudnak ellenállni a
helyi közösségek. Az újonnan kiépült közművel erősödik a térség megtartó ereje - hívta fel a
figyelmet.
Dr. Becsó Károly országgyűlési képviselő megfogalmazta, hogy ez az út a pásztóiaknak
több mint egy műtárgy. Ez egy
ütőér Pásztó belvárosa és Mátrakeresztes között. Azzal, hogy
elkészült a felújítás, a közszolgáltatásokat jó minőségű úton,
biztonságban tudják elérni a
mátrakeresztesiek. De ez a fejlesztés túlmutat ezen. Ez egy
lehetőség, egy esélyt teremt
meg számunkra a helyi gazdaság és turizmusfejlesztésre –
mondta.

Becsó Zsolt országgyűlési képviselő ismertette, hogy az elmúlt
9-10 év alatt összességében 35
milliárd forintnyi közlekedési infrastruktúrafejlesztés
valósult
meg a kelet-nógrádi térségben. Ebből természetesen kiemelkedik
a 21-es főút négysávosítási programja – amely jövőre készül el –,
de emellett odafigyeltünk a 22es valamint a 23-as utak és az alsóbbrendű utak fejlesztésére is. S
itt nem fogunk megállni. Folytatjuk – mondta, utalva arra, hogy jövőre elindul a Magyar Falvak Program, amelyben további szakaszok
fognak új burkolatot kapni a térségben. A Mátrakeresztesre vezető közel két kilométeres szakasz
felújítását Becsó Zsolt kiemelten
fontosnak tartja. Ahogy fogalmazott: - Régi tartozás volt ez a mátrakeresztesiek felé. Ugyanakkor
hangsúlyozta azt is, hogy a fejlesztések által kezd felértékelődni a nógrádi és a mátrai turizmus.
Ehhez azonban az összekötő kapocs ez az út. Megteremtődött annak a lehetősége, hogy most már
ez az észak-nyugati mátrai rész is
kulcsszereplő legyen és ne mindenki Gyöngyös irányából akarja
felfedezni a Mátrát – zárta gondolatait Becsó
Zsolt
országgyűlési
képviselő.
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A régi rendőrkapitány most
alpolgármesterként segít
Bodrogi István nyugdíjas évei előtt közel négy évtizedet töltött a
rendőrség kötelékében, s bár sokáig úgy gondolta, nem térne vis�sza a közigazgatásba, az önkormányzatnál idén kialakult helyzet
megváltoztatta véleményét és úgy döntött, hogy ha a választók
is támogatják, akkor szerepet vállal Pásztó közéletében. A térség
rendőrkapitányaként szerzett vezetői tapasztalatát most mint
társadalmi megbízatású alpolgármester kamatoztatja .
Első ciklusa ez önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként. Miért döntött az indulás
mellett és mit szólt ahhoz, hogy
Farkas Attila Önt kérte fel alpolgármesternek?
Először húsz éve, majd tizenkét
éve kerestek meg, hogy induljak önkormányzati
képviselő-jelöltnek,
de akkor én még úgy gondoltam,
hogy nem akarok többet foglalkozni a közélettel, mint amennyit
a rendőrkapitányi munkám és három lovagrendbeli kötelezettségem
megkívánt. Azonban a városban a
közelmúltban bekövetkezett helyzet arra kapacitált, hogy egy nagyon
jó barátommal, Veres Róbert képviselőtársammal együtt elfogadtuk a
felkérést és elhatároztuk, hogy lehetőségeinkhez mérten próbálunk segíteni a város helyzetén. Az alpolgármesteri feladatot azért vállaltam el,
mert Farkas Attila stílusáról tudtam,
hogy közel áll hozzám, azonosulni
tudtam azzal, amit képvisel így nem
láttam akadályát annak, hogy segítsem őt. Azt mondtam neki: a hátad
biztos lesz, mögéd állok és támogatlak, amiben tudlak. Emellett célul tűztem ki, hogy leveszem a polgármesterről a hivatali terhek egy
részét, mert látható, hogy nagyon
sok a feladata.
Miért döntött úgy tizenkét
nyugdíjas év után, hogy újra munkába áll?
Meg kell mondanom, hogy a korábbi polgármesterrel kapcso-

latban kialakult jelentős elégedetlenség és a város helyzetéről
szóló ellentétes információk vezettek döntésemhez. Úgy gondoltam, hogy próbáljunk meg egy más
irányt elindítani és rendbe tenni a
rendbe teendőket.
Hiába hogy „csak” társadalmi
megbízatású tisztségviselő, mégis teljes munkaidőben dolgozik a
városért. Honnan ez a nagy lendület, szorgalom és akarat?
Én ezt szoktam meg. Közel negyven évet húztam le a Belügyminisztérium kötelékében. Már a családom is megszokta, hogy keveset
vagyok otthon. A tizenhat éves vezetői rutinom sokat segített, hogy belelendüljek a munkába. Ahogy érezhető volt az apparátus pár hét utáni
fellélegzése, az, hogy egyre jobb lett
a hangulat és a munkamorál, szintén segített, hogy belelendüljek.
Milyen újra aktívnak lenni?
Jólesik.
Mik a legfontosabb céljai?
Rövid az ebben a ciklusban rendelkezésre álló idő. Egyik célom,
hogy a rendbe teendő dolgokat
rendbe tegyük a lehető legkisebb
veszteséggel. A másik pedig, hogy
a legfontosabb feladatokat végrehajtsuk. Haladjunk a már megnyert pályázatokkal és egyéb sok
sürgős teendő is lenne. Azt viszont tudomásul kell venni, hogy
egy év alatt sok elmulasztott fela-

datot nem lehet bepótolni. De mindenképpen törekszünk a lakosság hangulatát javító intézkedések
meghozatalára, mint például utak,
járdák rendbetétele vagy a patak
meder kitisztítása. Továbbá szívem szerint egy kiáltvánnyal fordulnék a lakossághoz azért, hogy
ne szemeteljenek, ne okozzanak
károkat. A szemétszállítást extra
konténerek kihelyezésével kell kezelnünk, ez viszont nagyon drága.
Arra kérem a lakosságot és az üzemeket, hogy használják a hulladékudvart és a közeli lerakókat. Ezzel
kapcsolatban tervezzük a szemétgyűjtő helyek bekamerázását és a
szabálytalanul szemetelők szankcionálását.
Útfelújítás is történt az elmúlt
hetekben. Lesz folytatás?
Lehetőségünk adódott mart aszfaltos útfelújításra, amely nagyon
költséghatékony és ezzel a technikával gyorsan sikerült orvosolni
eévtizedes problémát. Lesz folytatás is, összeállítottunk egy sorrendet, amely alapján haladni fogunk.
A következő utak közül néhányra már megvan az anyagi fedezet
és a kiviteli terv is, azokon tavas�szal megkezdődnek a munkálatok. Rendbe tesszük a Madách Imre
utat, a Munkácsy Mihály utat, a Tücsök utcát, a Tóth Árpád utcát, a Vezér utat, a Derkovits utat, a József
Attila utat és az Arany János utat.
Mindemellett a járdákkal is foglalkozunk, van, ahol meglévőt újítunk
fel és van, ahol sosem volt járda, de
most építünk.
A rendőrkapitányi tapasztalatait hogyan kamatoztatja?
A pontosság, a határozottság, a
megállapodások figyelemmel követése és csúszás esetén reagálás
– ezeket tartom legfőbb vezetői erényeimnek. Továbbá a meglévő kapcsolataim is segíthetnek, valamint
az emberekkel is gyakran találkozom. A piacon például nagyon gyakran megfordulok és szívesen be-

szélgetek mindenkivel. Örülök, hogy
bizalommal fordulnak hozzám a helyiek. Úgy gondolom, hogy nemcsak
azért van szükség a pásztóiakra,
hogy megválasszák a képviselőket
és utána ennyi, hanem tudomásul
kell venni a gondjukat, bajukat, véleményüket mindig. Azért vagyunk,
azért választottak meg minket, hogy
tegyünk értük. A hivatali munkában is kamatoztatom eddigi tapasztalataimat és azzal kezdtem, hogy
minden irodát végig jártam, beszélgettem az emberekkel, egyeztettem a legsürgősebb feladatokat.
Azt vallom, hogy nagyon sok múlik a hangulaton, nyugodt körülmények között mindenki jobban teljesít. Örömmel konstatáltam az első
három hét után, hogy jó irányba változott az önkormányzatnál dolgozók
morálja.
Hogyan látja maga előtt a jövő
Pásztóját?
Én egy élhetőbb Pásztóért dolgozom. A Zöld város projekt nagyon sok lehetőséget fog ehhez
biztosítani. Mellette rendbe tes�szük az utak és járdák nagy részét. Színház alakult, ami nagy
előrelépés a kulturális területen.
De mi merünk álmodni tovább és
elképzeléseink között szerepel a
Strand felújítása és bővítése utánfúrással, amely által a rég megtalált – de pénz híján elfojtott - termálvizet a felszínre hoznánk. A
Romkertet pedig tovább fejlesztve
a Varázsvölgy projektet egy olyan
maradandó élményeket nyújtó városközpontot szeretnénk építeni, amellyel a turisták ezreit tudnánk folyamatosan ide vonzani. A
gazdasági fejlődés és munkahelyteremtés egyik módja a turizmus,
de az ipari parkokban is bízhatunk,
amelyből a közeljövőben kettő kisebb létesül Pásztón. A huszonegyes főút négynyomósítása elkészült az autópálya felé, ez komoly
előny. Bízom abban, hogy fogunk
tudni idevonzani kisebb-nagyobb
befektetőket.

Pásztó ~
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Dr. Sándor Balázs jegyzőként tért
vissza szülővárosába
- Milyen személyes életút áll Ön mögött, ami
oda vezetett, hogy szülővárosa jegyzője lett?
2004. szeptember 1-jén kezdtem közigazgatási pályafutásomat itt a Pásztói Polgármesteri Hivatalban. Teljesen az alapoktól
indulva, ügykezelőként kezdve és fokozatosan felfelé haladva, a közigazgatási pályaút egyetlen lépcsőjét sem kihagyva először
2015 januárjában, majd egy szűk 3 éves gyöngyöspatai kitérőt követően (ahol szintén jegyző voltam) lettem ismét Pásztó jegyzője október 1-től. Az egyetem mellett a hivatal volt
az az iskola, ahol rengeteget tanultam vezetőimtől és sikerült elérnem azt, amit már középiskolásként megálmodtam.
- Mit jelent Önnek ez a feladat? Mik a céljai jegyzőként?
Felelősséget. Felelős gondolkodást jelent a
szakmai kihívásoknak az elvárhatónál magasabb szinten való teljesítésével. Ennek megvalósítása maga a cél! Egy döntést meghozni,
egy eljárást lefolytatni, vagy a jogszerűséget
képviselni úgy, hogy az ügyintézésbe vetett
bizalom ne inogjon: az ügyfélben, a szerződő
partnerben, a városlakóban az a benyomás
alakuljon ki, hogy ügyét a megfelelő gondossággal és szakszerűséggel kezeltük.
- Hogyan kezdett hozzá ezek megvalósításához?
Szorgalommal és elkötelezettséggel.
Semmilyen különös módszerem nincs. Elhivatott vagyok a közigazgatási jog iránt. Azt
gondolom, hogyha a jogszabályi előírásoknak
megfelelően végzem a munkám, akkor már

sikert értem el. Annyiban meg talán könnyű
volt a dolgom, hogy a célok megvalósítását
nem kellett elkezdenem, folytatnom kellett.
Folytatni azt, amit már korábban elkezdtem,
vagy máshol végeztem.

tással kapcsolatos ügyek fokozottan a látóterünkben kell, hogy legyenek, zavaró a
település területén kóborló rengeteg kutya.
Ez utóbbi volt az, amivel az első munkanapomon először megrohantak. Azóta is folyamatosan helyszíni szemlézünk és megtesszük a
szükséges intézkedéseket. Emellett persze
mindenki végzi a feladatkörébe tartozó munkát, amit nagyon hosszan lehetne sorolni.
- Milyen elvek mentén vezeti a csapatot?
- Kooperatív vagyok. Elsősorban a dolgozók kollégájának és nem vezetőjének tekintem magam. Meghallgatom a másik
véleményét, megosztom a másikkal a nézőpontjaimat és sosem zárkózom el a felmerült problémák megoldása elől. Ugyanakkor
vannak elvárásaim. Pontos és precíz munkát
követelek meg. Viszont ahhoz, hogy követelhessek, nekem is jól kell teljesítenem. Ez
kölcsönös. Igyekszem tettekkel is mutatni
azt az irányt, amit követendőnek ítélek meg
a kollégáim részére.

- Voltak égetően fontos feladatok az első
hetekben? Mik teszik ki a mindennapi munka zömét most a pásztói hivatalban?
Égetően fontos feladatok mindig vannak.
Első helyen említhető a folyamatban lévő pályázataink gondozása. Betartandó határidők,
szigorú elszámolás, kapcsolattartás a partnerekkel, a projektmenedzsmenttel, szakhatóságokkal. És emellett minden egyedi ügy
intézése, legyen szó adóhatósági, építéshatósági, vagy szociális feladatról. Az állattar-

- Hogy képzeli el a jövő Pásztóját?
- Szerintem úgy, ahogyan sokan mások.
Pásztó már most is egy élhető város, viszont
a folyamatban lévő fejlesztések egy olyan városképet és városi létet eredményezhetnek,
ami nagyban növeli az itt lakók, vagy ideköltözni vágyók komfortérzetét. Egy kulturált várost látok magam előtt: megfelelően kiépített
infrastruktúrával, megújult városi környezettel, uszodával, fejlődő oktatási és sportolási lehetőségekkel, illetve nem utolsó sorban
egy jól prosperáló színházzal.

Egy világszínvonalú iskola készül
A Salgótarjáni Tankerületi Központ „A Pásztói Zsigmond Király Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című pályázaton 1 466 775 640 forint európai
uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretében.
A projekt megvalósítása során a Zsigmond Király Általános Iskola épületgépészeti, elektromos, energetikai, informatikai és
hőtechnikai rendszere, az épületben található tantermek és kiszolgálóhelyiségek felújítására, valamint a nevelés-oktatást
szolgáló eszközök beszerzésére kerül sor. Elkészültek a teljes
körűen újjászülető iskolaépület tervei, amelyet a napokban be
is mutattak. Farkas Attila polgármestertől megtudtuk, hogy a
kivitelezés jövőre kezdődhet el.
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Varázslatos
városközpont épül

Ötszázmillió forint áll az önkormányzat rendelkezésére a Területi Operatív Program keretéből arra, hogy társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turisztikai célú programot valósítson meg. A támogatásból a „Varázsvölgy Pásztón” elnevezésű projektben teljesen megújul a Romkert és környéke, új attrakciók és kiszolgálóegységek létesülnek, amelyek amellett, hogy a turisták élményeit és kényelmét szolgálják majd, a helyiek mindennapjaira is pozitív hatással lesznek.
Pásztó egyik legnagyobb büszkesége a középkori Romkert, amelyben olyan neves intézmények találhatók, mint a Pásztói Múzeum, a Csohány Galéria, az Oskolamester
háza, az Üveghuta és a Szent Lőrinc-plébániatemplom. S hogy mitől lesz varázslatos a
már így is mesés történelmi városközpont?
Erre a kérdésre Farkas Attila polgármester
adott választ. - Olyan átalakítás vár a Romkertre, amely által a pásztóiak kedvelt találkozóhelye és fesztiválok helyszíne lesz a terület, másrészt pedig reményeim szerint
hozzájárul majd a turizmus fellendítéséhez,
hiszen különleges élményekkel gazdagodhatnak a hozzánk ellátogatók – mondta, majd
kifejtette, hogy rekonstruálni fogják és bemutathatóvá teszik a középkori eredetű malom
épületét és működőképessé teszik az egykori
három vízikerékkel és hárompár malomkővel
dolgozó malom szerkezetét is. Ennek meghajtását részben felszivattyúzott víz, részben egy hajtóműves villanymotor működteti
majd. Farkas Attila hozzátette, hogy a műemlék mellé egy szabadtéri színpad épül, amelyre egy korszerű kép és hangminőségű mozit
is terveztek, itt egy nyílt közösségi teret hoz-

nak létre. Kifejtette: – A tervek szerint a látogatók egy sétányon keresztül juthatnak el
a Romkertbe. A terület akár egy találkozóhely is lehet a fiatalok számára
– emelte ki. Mint megtudtuk,
a Múzeum attrakcióinak
száma és anyaga is
bővül, a korábbinál
interaktívabb lesz.
A pincében rövid
videókat mutatnak be, például Hollókőről, a
hasznosi víztározóról, Ágasvárról
vagy
Ipolytarnócról.
Mindezeken
túl
felújítják a Rajeczky-házat is. Itt kávézó és ajándékbolt várja
majd a látogatókat. Mostanra a harangozóház is az önkormányzat tulajdonába került, amelyet ös�szenyitnak a Romkerttel. Az Oskolamester
Házának történetét is feldolgozzák, ifjúsági

regény készül Kertész Erzsi tollából. A projekt által lehetővé válik majd a látogatóknak,
hogy korhű ruhákba öltözve maguk
is részesei legyenek a történetnek.
A pásztói Varázsvölgy vélhetően
legnagyobb élményt nyújtó pontja egy
helikopter
szimulátor
lesz – jelezte a városvezető. Mint
megtudtuk,
a szimulátorba ülve hang
és mozgás, valamint egy virtuális valóságot generáló szemüveg teremti
meg a repülés élményét. Ezzel a csodajárgánnyal a vállalkozó
szelleműek madártávlatból is megnézhetik a
Romkertet és Pásztó nevezetességeit.
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Szentkút: ajándék lelkünknek,
nem csak karácsonykor
Magányosoknak, elváltaknak,
gyerekre vágyóknak rendeznek
programokat a közeli Szentkúton. A megújult kegyhelyen
Szenteste is várják a látogatókat. Párt kereső fiataloknak,
gyermekre vágyó pároknak és
magányosoknak is szerveznek különböző programokat. A
megújult nemzeti kegyhelyen
január elején Böjte Csabát is
vendégül látják, de az elváltak,
egyedül maradtak számára is
készülnek lelkigyakorlattal.
A
Ferences
rend
által
működtetett kegyhelyen folyamatosak a külső és belső fejlesztések, idén pedig a szlovákiai rendtartománnyal folytatnak
közös, turisztikai célú együttműködést. Szentkút egyik legnépszerűbb programja minden
évben a magányosok karácsonya, ahol együtt lehetnek mindazok, akiknek nincs lehetőségük
szeretteikkel tölteni az ünnepeket. Januárban Böjte Csaba atya
várja a hozzá fordulókat, febru-

árban az Egyedülálló fiatalok és
a Gyermekre vágyók, márciusban pedig az Elváltak és egyedül maradtak lelkigyakorlatára
jelentkezhetnek az érdeklődők.
Az ország egyetlen római katolikus nemzeti kegyhelye 2015ben esett át az első felújításon,
és azóta is folyamatosak a fejlesztések. Ráadásul 2017. decemberében egyedülálló együtt-

működést kezdett a magyar és a
szlovák ferences rendtartomány,
melynek célja a kiválasztott
helyszínek ferences tulajdonban lévő épített örökségi helyszíneinek védelme, felújítása és
látogathatóvá tétele.
A program négy megvalósítási helyszínt érint: Magyarországon Szécsény és Szentkút,
Szlovákiában pedig Pozsony

JÁTÉK!

Nyerjen tízezer forintos vacsorautalványt a szentkúti Szent Jakab étterembe! Nincs más dolga, mint helyesen válaszolni cikkünk alapján az itt feltett kérdésekre és eljuttatni a kitöltött szelvényt a pásztói Polgármesteri Hivatalban a
földszinti portán december 23-ig.

Melyik közismert ferences rendi szerzetes lesz
a vendég Szentkúton januárban?
……………………………………………………
Melyik évben esett át a kegyhely az első jelentős mértékű felújításon?
…………………………..
Két nyertest sorsolunk, akiket telefonon vagy levélben értesítünk!
Beküldő adatai

név: ..................................................
cím: ......................................................
telefonszám: ....................................

és Fülek. A program az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program
keretében megvalósuló A határterület ferences kulturális örökségi helyszíneinek turisztikai célú fejlesztése a két
rendtartomány
együttműködése által (MONUMENTIS)
(SKHU/1601/1.1/060) című projekt keretében valósul meg.

Aktuális kiemelt téli,
tavaszi programok:
December 23-27. Magányosok karácsonya – Hágen Edit nővér
Január 11-13. Böjte Csaba atya lelkigyakorlata
Február 15-17. Egyedülálló fiatalok lelkigyakorlata – Elekes Szende és Asztalos Dániel
Február 22-24. Gyermekre vágyók lelkigyakorlata – Csépányi Gábor atya
Március 15-17. Elváltak, egyedül maradtak lelkigyakorlata – Madocsai Bea
Bővebb információ itt olvasható:
www.szentkut.hu
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Főhajtás a hősök emléke előtt
Az 1956. december 8-ai salgótarjáni véres
sortűz hatására Pásztón ellenálló akció szerveződött. Geczkó István teherautósofőr és Alapi László, a rakodója szemtanúja volt a salgótarjáni eseményeknek, mivel éppen tejet vittek
a sortűz idején a Vásártérre. Feldúltan tértek haza Pásztóra, miközben elterjedt az a hír
is, hogy magyarokat fognak Szibériába szállítani az oroszok kényszermunkára. Ezért három másik társukkal együtt eldöntötték, hogy
a Pásztó határában lévő vasúti hidat felrobbantják. A mátraszőlősi kőbányából szereztek

robbanóanyagot, de csak csekély kárt okoztak a hídban. Fél évig úgy tűnt, hogy az ügynek nem lesz következménye, de 1957 áprilisában feladták őket. Geczkó Istvánt és Alapi
Lászlót kivégezték, három társukat – Kelemen Károlyt, Kiss Antalt, Tóth Miklóst - tizenöt
év börtönre ítélték. Emléküknek 2010-ben állított emléktáblát az önkormányzat és a Magyarok Világszövetsége. A vasúti hídnál található
táblánál december 8-án Farkas Attila polgármester és képviselőtársai rótták le tiszteletüket és helyezték el a megemlékezés virágait.

A közösségekért dolgoznak
A társadalmi kohézió erősítése érdekében
dolgozik együtt a Hetednapi Adventista Egyház
és a Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete
egy márciusban elkezdtett projekt keretében.
Mint megtudtuk, a Nógrád Megyei Népművelő
Egyesület tagjai szakmai tudásukat a közélet
aktívvá tételében, a helyi kultúra ápolásában,
helyi értékek és igények feltárásában kamatoztatják majd, segítve a közösségek létrejöttét, fejlesztését. Szemléletformáló, érzékenyítő

csoportos foglalkozások, képzések, közösségerősítő és egészségtudatos rendezvények, találkozók, szabadidős és sport programok fémjelzik a tevékenységet, amelyhez tanácsadás,
mentorálás is társul. A Hetednapi Adventista Egyház komoly tapasztalattal rendelkezik
a hátránykompenzációs tevékenység, a nehéz
sorban élő személyek megszólítása, közösségbe vonása, integrációja terén. Az egyház szervezeti struktúrája egy-egy jó gyakorlat orszá-

gos, hálózatszerű továbbadásának lehetőségét
biztosítja, de jelen vannak a projekt ideje alatt a
kórházakban és a börtönökben is a személyes
segítségnyújtás, lelki gondozás által.
Az egyházi közösségek tevékenységének
fejlesztését szolgálja az eddigi módszerek,
jó gyakorlatok összegyűjtése és megjelenítése egy módszertani kézikönyv formájában,
amelyet majd a Hetednapi Adventista Egyház
honlapján érhetnek el az érdeklődők.

Ötven éves jubileum
Fél évszázada annak, hogy
a pásztói általános iskola
egykori 8.b osztályának tanulói kiléptek az intézmény kapuján és elindultak az „ÉLET”
útján. 2018. szeptember 22én az Ózon Étteremben találkoztak az akkori osztálytársak, valamint osztályfőnökük,
Szepsy Eleonóra. A neves jubileum alkalmából kellemes
hangulatban osztották meg
az eltelt 50 év során szerzett
személyes emlékeiket, tapasztalataikat.

Impresszum

Sok-sok év múlt el fölöttünk…
Milyen volt? Emlékszel-e?
Hogyha eljön a múltad,
vajon megborzongsz bele?
Sorolod az örömidet,
s ott kuporog a bánat…
Megbántottak? Te is bántasz?
Szívedben van bocsánat?
Ilyen-olyan ez a világ.
Árnyék nélkül nincsen nap!
Aki nem ad igaz szívvel,
előbb-utóbb nem is kap.
Nem mindegy, hogy hogyan élünk!
Rajtunk múlik sok minden!
Legfontosabb a szeretet,
mit nem kapunk meg kincsen.
Ez hozott most minket össze.
S jó, hogy újra hívtatok.
Ami elmúlt, ne bánjátok!
Jönnek még szép, új napok!
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Megoldódik a focipálya
tarthatatlan helyzete
Az önkormányzat újjáépíti a tönkretett sporttelepet, ehhez anyagi forrást
pályázat és TAO támogatás útján biztosít a város. Mint megtudtuk, a tárgyalások
ez év augusztus végén kezdődtek el a Magyar Labdarúgó Szövetséggel annak érdekében, hogy Pásztó megyei első osztályú felnőtt labdarúgó csapata és annak utánpótlás együttesei a hazai mérkőzéseit méltó körülmények között játszhassa le. Mint
ismeretes, a Hajós Alfréd úti nagy füves pálya jelenleg alkalmatlan a sportolásra egy korábban megkezdett, de befejezettnek nem nevezhető felújítás
miatt. Az önkormányzat kezébe vette az ügyet és a 71x111 méteres terepen most egy nagyméretű élőfüves labdarúgó pálya létesül alépítménnyel, öntöző rendszerrel, világítással és a futballhoz szükséges
minden eszközzel. A beruházás várható költsége 103 millió forint
lesz. A megvalósítást az önkormányzat koordinálja, az üzemeltető
A Pásztói SK egyetlen mérkőzését sem játszott
továbbra is a Pásztói Sport Egyesület lesz.
saját városában, az arra alkalmatlan füves pálya
miatt. A csapat a nehézségek ellenére szép győzelmeknek örülhetett az őszi szezonban, szám szerint
négynek. Ugyanennyi döntetlennel szereztek további pontokat, míg a statisztikájukat hat elveszített
mérkőzés rontotta, így 16 megszerzett ponttal
várják a tavaszi idényt. A csapat legeredményesebb játékosa a szezonban
Molnár Máté lett hat találattal.

Nyolcadik
helyen a csapat

Bencsik Gergely két éremmel tért haza
az Asztalitenisz Para OB-ról
A Magyar Paralimpiai Bizottság
és a Magyar Asztalitenisz Szövetség közös szervezésében első ízben került megrendezésre a para
sportolók összevont országos bajnoksága. Ez azt jelenti, hogy a
mozgássérült, hallássérült, értelmi fogyatékos és szervátültetett
sportolók egymással versenyeztek. A mozgássérült 8-10 kategória, az értelmi fogyatékos 11-es
kategória, a szervátültetettek és
a hallássérültek kerültek egy csoportba. Így a pásztói Bencsik Gergelynek olyan játékosokkal kellett
mérkőznie, mint a paralimpiai bajnok és háromszoros világ- és Európa-Bajnok értelmi fogyatékos

Pálos Péter, a paralimpiai ezüstérmes és világbajnoki bronzérmes
mozgássérült Csonka András, a
paralimpiai negyedik helyezett, világbajnoki bronzérmes mozgássérült Zborai Gyula és a szervátültetettek világjátékán aranyérmes
Tóth Attila. Gergely megmutatta
oroszlánkörmeit, hiszen a csoport
küzdelmek során csak Tóth Attila tudta legyőzni, majd a főtáblán már a döntőbe jutásért vívott
mérkőzésen, nagy küzdelemben
3:1-re maradt alul Zborai Gyulával
szemben. Így egyéniben bronzérmet szerzett.
A párosok küzdelmében a
szintén hallássérült váci Buda-

vári Attilával szálltak harcba.
A csoportjukban minden
mérkőzést megnyerve
jutottak a főtáblára,
és ott sem találtak
legyőzőre, sőt szettet sem vesztettek
egészen a döntőig. Ott a Csonka-Zborai pár állította meg Őket.
Így ezüstérmesek
lettek.
Gratulálunk az
elért eredményhez, és sok sikert
kívánunk a jövő évi
EB szerepléshez.

