2022. FEBRUÁR

4. oldal

9. oldal

„A fejlődés megállíthatatlan, s nem is kell,

Pásztóiak is segíthetnek

hogy megálljon”

az orosz-ukrán háború károsultjainak
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Pedagógiai munkát segítő projekt zárult
Február 23-án tartották a „Nem elég elindulni, de mást is hívni kell” című EFOP3.1.6-16-2017-00011 azonosító számú
projekt zárórendezvényét a pásztói EGYMI
-ben. A pályázat a súlyos és halmozottan
fogyatékos gyermekeket ellátó és a pedagógiai szakszolgálati intézmények, valamint az utazó gyógypedagógusi, utazó
konduktori hálózat fejlesztését szolgálta
Nógrád megyében, 280 millió forint támogatás felhasználásával.
A Salgótarjáni Tankerületi Központnak a „Köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése”
című EFOP-3.1.6-16 kódszámú felhívásra benyújtott pályázata 2018. január 1. és 2022. február 27. között valósult meg. A projekt közvetlen
kedvezményezettjei a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó és az integráltan
oktatott gyermekeket segítő utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatot működtető
Pásztói EGYMI és a Nógrád Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat hat járási tagintézménye volt.

A fejlesztés eredményeként a különleges
bánásmódot igénylő gyermekek ellátását
végző intézmények pedagógusai módszertani megújulást segítő képzéseken vehettek
részt: 17 képzésen 108 pedagógus összesen
336 db tanúsítványt szerzett. Módszertani segédanyagok készültek a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek és az integráltan oktatott gyermekek ellátásához,
valamint a pedagógiai szakszolgálati tevékenységekhez. Tudásmegosztást segítő
képzések létrehozására, érzékenyítő tréningek anyagának kidolgozása is megvalósult. Az EGYMI nyitott napok a súlyos és
halmozottan
fogyatékos
gyermekeket és családjaikat szólították meg.
A szakmaközi és a hálózati együttműködési konferenciák célja
az volt, hogy erősítse
a köznevelés különböző területein dol-

gozóknak és a védőháló tagjainak az együttműködését. A pedagógusok újrahasznosított
anyagokból fejlesztő eszközöket készítettek,
amelyeket vándorkiállításokon mutattak
be. Továbbá speciális és infokommunikációs eszközbeszerzés is megvalósult, közel 70
millió forint értékben.
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Hamarosan kezdődik a piac felújítása
Várhatóan március második felében
megkezdődnek a városi piac felújítási
munkálatai – közölte Farkas Attila polgármester közösségi oldalán.
Mint megtudtuk, a munkálatok érintik majd a
gondnoki iroda előtti területet, valamint a régi
csarnokrészt is. A szabadon maradó területek a
jelenlegihez képest átrendeződnek majd.

Gyalogosan a Fő utca felőli kaputól balra
és a Magyar utcai bejáratnál mindkét irányban lehet majd közlekedni. Az illemhelyek továbbra is használhatók lesznek. Az építési területet kordonnal vagy ideiglenes kerítéssel
zárják el. Farkas Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy oda tilos lesz belépni.
Mint arról a polgármester beszámolt, a kivitelezés során megújul a középső árusító-

tér tető- és falszerkezete, valamint korszerű,
műanyag szerkezetű nyílászárókat építenek
be a szakemberek. A tervekben új, fából készült elárusító asztalok elhelyezése is szerepel. A beruházás várhatóan idén szeptemberben befejeződik. A városvezetés arra
törekszik, hogy a piac a lehetőségekhez képest nyitva legyen a vásárlók előtt, akár részlegesen is.

Épül a várost átszelő kerékpárút
Megkezdődött a Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között. Az összességében több mint 13 kilométer
hosszú kerékpáros létesítmény városunk északi ipari parkját és
Szurdokpüspöki központját köti majd össze.
A kerékpárút-építésre a Terület és Településfejlesztési Operatív Program pályázata biztosít támogatást. A munkálatokat a HE-DO Kft. végzi,
amely tavaly decemberben vette át a munkaterületet. Az útvonal Pásztó belterületén a kisforgalmú önkormányzati utakon halad majd kijelöléssel, amennyiben pedig nem áll ilyen rendelkezésre, akkor kiépítik az új kerékpáros útpályát. A kivitelezés a kedvező időjárásnak köszönhetően már
megkezdődött Pásztó-Hasznoson az Alkotmány úton, ahol járda épül, illetve felfestéssel kérékpárút létesül. A Pásztó és Szurdokpüspöki közötti, mintegy 3,1 kilométeres külterületi szakaszon új pályaszerkezettel, új
nyomvonalon épül majd meg a bicikliút. A jelenleg rossz állapotban lévő
Zagyva-híd is megújul, kicserélik a felszerkezetét. Itt is elkezdődött már a
munka - a szükséges részeket elbontották. A híd rekonstrukció körülbelül
négy hónapig fog tartani. A teljes szakasz várhatóan ez év késő őszéig készül el. Eközben a Bátonyterenye-Pásztó közötti kerékpárút építése is halad, így a biciklis összeköttetés egészen Szurdokpüspökitől Bátonyterenyéig megoldott lesz.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint többek
között az alábbi utcákat érinti a bicikliút:
• Fő út
• Nyomda utca
• Régi vásártér utca
• Madách utca
• Cserhát lakónegyed
• Nagymező utca
• Kossuth Lajos út
• Árpád út
• Dózsa György út
• Mária tanyát érintő, Szurdokpüspöki felé vezető út teljes hossza
A projekt a TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002 azonosító számú, Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között című
pályázat támogatásával valósul meg. Konzorciumvezető: Szurdokpüspöki Község Önkormányzata. Forrás összege: 872 800 000 Ft.
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Interjú Becsó Zsolt országgyűlési képviselővel

„A fejlődés megállíthatatlan,
s nem is kell, hogy megálljon”
Pásztón leginkább a szolgáltató jelleget
próbáljuk erősíteni, hiszen a Mátra nyugati, s a Cserhát keleti kapujaként a település turisztikai szerepe kiemelkedő
– mondta el kérdésünkre Becsó Zsolt országgyűlési képviselő, akivel azért beszélgettünk, hogy megtudjuk: most, a
2014-2021-es fejlesztési időszak lezárultával is folytatódhat-e a térség fejlődése, s milyen lehetőségek állnak Pásztó előtt.
- Képviselő úr, kérem foglalja össze, melyek a legjelentősebb beruházások, amelyek az elmúlt években támogatást kaptak
Pásztón!
- A mögöttünk hagyott években az elmúlt
évszázad legnagyobb fejlesztései indultak
el Pásztón vagy a városhoz kötődően, szinte felsorolni is nehéz a beruházásokat. Kezdem a 21-es főút négysávosításával, amely
egész Kelet-Nógrádot bekapcsolta az ország
gazdasági vérkeringésébe. Ez egy stratégiai
eredmény. Tudatos előkészületnek köszönhetően a Területfejlesztési Operatív Programban számtalan beruházást tudtunk elindítani. Azt lehet mondani, hogy megyei
szinten Pásztó kitüntetett szerepet töltött be.
Fajlagosan nagyon jelentős támogatást kapott más településekkel összevetve. Már ez
is nagy eredmény, de önmagában ezt a forradalmi változást, amit tapasztalhatunk, láthatunk, nem eredményezte volna. Ehhez

Becsó Zsolt országgyűlési képviselő szerint Pásztó többek között a Mátra, a Cserhát és a 21-es
számű főút közelsége miatt a jövőbeli fejlesztések fontos sarokköve

kellettek azok az egyéb más lehetőségek,
amelyekkel a város vezetésével együttműködve és a kormányzat támogatását élvezve
élni tudtunk. Hat csoportba sorolhatók a fejlesztések. Az első a kormányzati külön támogatásból megvalósult „kisebb” beruházások.
Ilyenek voltak például a kamerarendszer kialakítása vagy az útfelújítások. Beszélhetünk
az iskolát érintő gigaberuházásról, a Zsigmond Király Általános Iskola másfél milliárd
forintból újul meg teljeskörűen. Aztán a harmadik az uszoda építés, amelyet azért létesítenek itt, mert Pásztó járási központ és az
állam elköteleződött amellett, hogy minden
térségben legyen tanuszoda – ez egy hiánypótló beruházás a városban. A negyedik csoport a Térségi Terület és Településfejlesztési
Operatív Program támogatásai, amelynek kiírásai már lezárultak. Ezek a 2014-2021
közötti időszakra szóltak. Ebben valósult meg számos
energetikai korszerűsítés, például a hasznosi és mátrakeresztesi művelődési házak
épületei vagy a Csillag téri idősek klubja, de ebben szépülnek meg és kapnak új funkciót a közterületek is. Szintén a
A Romkert és környéke megújítása a TOP Nógrád megyei
TOP-ból fejlesztettük a Romkeretéből történik. Ez a forrás mostantól TOP Plusz néven
kertet, s épült iparterület belesz elérhető a települések számára. Az önkormányzat már
kötő úttal az északi városrészelőkészítette támogatásra váró projektjeit.
ben, továbbá épül egy ipari

csarnok a déliben is. Kerékpárutak készülnek
Bátonyterenye és Pásztó, valamint Pásztó és
Szurdokpüspöki között. Ebből a támogatásból létesült a tizenkét férőhelyes bölcsőde és
ebből most egy teljesen új, két csoportos intézmény a Cserhát Lakótelepen. Nem hagyhatjuk ki az egyházi beruházásokat sem, ez
az ötödik csoport. A katolikus óvodában jelentős beruházások történetek, a katolikus
iskolát korszerűsítették és egy komplett tornaterem is épült. Ezek mellett sikerült elérni, hogy a Modern Városok Programból megújuljon Pásztó két temploma és a parókia is.
A hatodik pont pedig a strand. Ez önmagában
kétmilliárd forintos kormányzati külön támogatást jelent. A tervek mostanra elkészültek,
bízunk benne, hogy ha túl leszünk a választásokon, akkor a folyamatok fel tudnak gyorsulni és tényleg egy 365 napos működést biztosító, európai színvonalú fürdőkomplexum
tud létrejönni. Ez egyedülálló lesz a Mátra
egészén belül. Teljesen új lehetőségeket fog
megnyitni Pásztó város számára.
- Ez a sor valóban szinte vége láthatatlan,
de ezt érezzük is a városban közlekedve,
hiszen egymást érik a beruházások. Most,
hogy a TOP keret kiírásai lezárultak, hogyan
folytatódik a megyei fejlesztéspolitika?
- A jövő a TOP Plusz, amellyel kapcsolatban látjuk, hogy Pásztón folytatni tudjuk a
zöld város programot, vagyis a közterületek
megszépítését, továbbá, hogy épület energe-
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A Zsigmond Király Általános Iskola komplex korszerűsítése zajlik

tikailag meg fog újulni a könyvtár, a két tan�nyelvű gimnázium francia tagozatának épülete, s újabb turisztikai attrakciófejlesztést
is fogunk eszközölni. A kerékpárutat folytatjuk majd Hasznos irányában és az EGYMI
épületénél egy jelentős energetikai korszerűsítésben, továbbá egyéb más fejlesztésekben is gondolkodunk. A gimnázium és a kollégium épületéhez is hozzá fogunk nyúlni,
nagy útépítési programot indítunk a városban
mintegy közel 350 millió forint értékben és
nagyjából ilyen nagyságrendben fogunk csapadékvíz- elvezetést is megvalósítani. Ezek a
beruházások el fognak indulni.
- A megyei közgyűlés már megtárgyalta az úgynevezett ENJOY Park programot,
amely jelentős mértékben érinti Pásztót.
Erről mit lehet tudni?
- Ez a csomag reményeink szerint belátható időn belül a kormány elé fog kerülni és
a modern városok program keretein belül támogatást kap. Az ENJOY Park elképzelése
egy több éves előkészítő munka eredménye,
amelyen a Nemzeti Turisztikai Ügynökséggel közösen dolgozunk. Ez a teljes Geopark
illetékességi területét érintené, tehát fél
Nógrád megyét. Rengeteg fejlesztést foglal magába, teljesen újra fogja értelmezni
az aktív turizmust itt Nógrád megyében. Az
ENJOY Park egyedülálló: ilyen jellegű, ilyen
összetettségű, ilyen tartalmú program nincs
Magyarországon. Különböző elemei megtalálhatóak, de mi nem pontszerű fejlesztésekben gondolkodunk, hanem egy hálózatos
rendszerszerű megközelítésben. S nem egyszerűen valaminek a megépítését tervezzük,
hanem utána ennek az egész rendszernek a
működtetését is. Az ENJOY Parkban Pásztó
az egyik sarokkő: érinteni fogja a múzeumot,
megújul a teljes belső kiállítás és az épület közvetlen környezete is. A város határában épülhet meg az ENJOY Park központja
kalandparkkal, étteremmel, szállodával. Ez
lesz a legfontosabb belépési kapuja a nógrádi turizmusnak.

- Felmerül a kérdés, hogy miért éppen
Pásztó? Vádolták már Önt azzal, hogy
azért segíti Pásztót kiemelten, mert kötődik a városhoz. Mi az igazság?
- Pásztó a szülővárosom. Bárhová is sodort
az élet – iskolás koromban Békéscsabára,
főiskolás, egyetemista koromban Budapestre, illetve a munkám egy része is az Állami
nyomdához kötődött –, sosem felejtettem el,
hogy honnan jöttem. Szinte nincs olyan nap,
hogy ne fordulnék meg itt hol hosszabb, hol
rövidebb időre. Itt él az édesanyám, itt van
eltemetve az édesapám, itt él az öcsém és
azok a vállalkozások is ide kötnek, amelyeket
a családunk évtizedek alatt felépített. Szeretem a várost, jó itt lenni. Nem véletlenül fedezik fel egyre többen és keresnek itt ingatlant.
De ki kell emelnem, hogy Pásztó nem azért
élvez kiemelt szerepet Kelet-Nógrád fejlődésében, mert én pásztói vagyok. A szíven ide
húz, de ez önmagában kevés lenne. Ennek a
városnak kiválóak az adottságai. Nemcsak a
Mátra nyugati kapuja, hanem a Cserhát keleti kapuja is. A 21-es miatt pedig az északi és a déli kapu is. A legfontosabb elosztási központ. Az turisták döntő része a 21-esen
érkezik a megyébe. Itt van a belépés és itt

Az épülő tanuszoda 2022 februárjában

van a választás lehetősége is, amikor el lehet menni Hollókő irányába, vagy tovább folytatni utunkat a Nemzeti Kegyhely irányába,
felmenni a varázslatos északi térségbe Salgótarján felé vagy a Mátra irányába. Ilyen
szempontból nem véletlenül született meg
a szakmai szereplők részéről az ENJOY parkkal kapcsolatban, hogy itt kell kialakítani a
központot. A város közúton negyvenöt percre
található Budapesttől, lassan agglomerációnak számít. Vétek lenne nem élni a lehetőségekkel, amelyet ez a kulturális és történelmi
értékekkel is megáldott település magában
hordoz és ami jó egész Kelet-Nógrádnak.
- Kicsit még hagy vájkáljak a pásztói kötődésében. Van kedvenc helye a városban?
- A Romkert. Régen a mai múzeum óvoda
volt, én oda jártam. Az általános iskola alsó
tagozatának pedig a mai Csohány Galéria és
a Gaál István emlékszoba volt a helyszíne.
Sokszor fociztunk a salakos pályán, amikor
még nem volt feltárva az oskolamester háza.
Iskolába aztán a Dózsába jártam, tehát a gyerekkorom színhelye ez.
- Milyen érzés az, hogy évtizedek óta dolgozik politikusként azon, hogy ezek a helyek megváltozzanak s már ne legyenek
olyanok, mint amilyenek mondjuk az Ön
gyerekkorában voltak?
- A fejlődés megállíthatatlan, nem is kell,
hogy megálljon. Sőt, még nagyon sok elképzelésünk van, amit szeretnénk megvalósítani. Számtalan tartalékot őriz magában Pásztó. Nemcsak a felszín fölött, hanem a felszín
alatt is érdekes ez a település. Mégiscsak egy
több mint hatszáz éves városról van szó. Azt
gondolom, hogy Pásztó tényleg sikerre van
ítélve, ennek a városnak van jövője. Nyertese
volt az elmúlt évek folyamatainak és az előttünk álló években is nyertese lesz, erről meg
vagyok győződve.
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Országos versenyt nyert Bábel Tamás
Tavaly októberben rendezték meg a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny országos döntőjét, a járványhelyzet miatt
online formában. A megmérettetésen a
Mikszáth Kálmán Gimnázium két diákja
a megye legjobbjaiként vett részt. Bábel
Tamás pedig országos első helyeztett
lett. Várkonyi Zsófia is gyönyörűen szerepelt, az országos 11. helyen zárt.
A megmérettetés első részében egy tesztfeladatsort kellett kitölteni és 40 fajt felismerni latinul és magyarul képek segítségével.
Ezután következtek a korábbi saját megfigyelésekről, vizsgálatokról szóló kiselőadások.
A pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium tanulója, Bábel Tamás 10.f osztályos tanuló
megyei elsőként került az országos döntőbe. A részeredményei alapján a döntő szóbe-

li részébe továbbjutott, ahol kiválóan versenyezve I. helyezést ért el. A másik mikszáthos
diák, Várkonyi Zsófia, aki szintén 10.f osztályos, a megyei másodikként került a döntőbe.
Ő végül a 11. helyezést érte el.
A verseny díjátadóját a közelmúltban tartották meg a Mikszáth Kálmán Gimnázium és
Kollégiumban.
- Gratulálunk mindkét diákunknak és sok
sikert kívánunk nekik a továbbiakban is! – olvasható az iskola közösségi oldalán. Az intézmény hozzátette, köszönik a felkészítők
munkáját. Bábel Tamást Tóth Dóra szaktanár (Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium) és
Várkonyi Bernadett szaktanár (Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium, Pásztó) segítette, Várkonyi Zsófiát pedig Molnár Márton
természetvédelmi őr (Bükki Nemzeti Park) és
Várkonyi Bernadett szaktanár (Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium, Pásztó) készítette fel a versenyre.

Pásztói siker az egri egyetemen
Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem német nyelvi versenyt hirdetett „Fordulatok és fordítások” címmel, amelyen városunk gimnáziumából is indultak tanulók
– számolt be Balás Csabáné a Mikszáth közösségi oldalán.
A beszámoló szerint az egyéni verseny két írásbeli fordulóból állt. Az elsőben a versenyzőknek
40 szólás közül tízet kiválasztva kellett német
nyelvű szöveget írniuk, amelyben a történet elmesélése során felhasználták a kiválasztott szólásokat. A szólásoknak szervesen be kellett épülniük
a történetbe. A történet lehetett fiktív, a versenyzők átírhattak ismert meséket, adomákat, anekdotákat, de elmesélhettek egy eseményt is a saját
életükből, feldolgozhatnak egy - nem bulvár jellegű - újságcikket is. A megírt szöveget elektronikus úton kellett beküldeni.
A második fordulóra január 21-én 10 órakor került sor az egri egyetemen. Ekkor egy német nyelvű szöveg magyarra történő fordítása volt a feladat.
A Mikszáthot Batta Zsófia, Kiss Dorina, Molnár
Lili, Vallus Amanda, Vallus Blanka 10.n osztály tanulók képviselték.
A két forduló munkáit együtt értékelték, az eredményhirdetésre pedig január végén került sor. Városunk iskolájának két növendéke ért el dobogós
helyezést. Molnár Lili első, Batta Zsófia harmadik
helyezett lett. Gratulálunk a résztvevőknek!
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Véradás lesz a Kollégiumban
Egy véradással akár 3 életet is meg lehet menteni. Az Országos
Vérellátó Szolgálatnál minden egység levett vérből háromféle vérkészítményt állítanak elő: vörösvérsejt-koncentrátumot, thrombocyta-koncentrátumot és friss fagyasztott plazmát. Ezeket a
készítményeket akár három különböző beteg is megkaphatja.
Innen ered a jól ismert szlogen: Adj vért és ments meg három életet! Legközelebb Pásztón március 9-én 9-18 óra között, a Tittel Pál Kollégiumban (3060 Pásztó, Rákóczi út
5. ) várják a véradókat.
Ki lehet véradó?
A véradás alapelve, hogy csak egészséges
ember adhat vért, védve ezzel a véradó és
a vért kapó beteg egészségét is. Véradásra az jelentkezhet, aki már elmúlt 18 éves,
de még nincs 65 esztendős és testsúlya eléri az 50 kg-ot. Első véradás esetén a felső korhatár 60 év. A nők évente maximum
4, a férfiak maximum 5 alkalommal adhatnak vért. Másik fontos kritérium pedig, hogy
két véradás között legalább 56 napnak el
kell telnie, ugyanis ennyi időre van szüksége

a szervezetünknek, hogy regenerálódjon. A nyári hónapokban – a szabadságolások, az oktatási szünet
idején -, minden évben csökken a véradók aktivitása. Idén tovább nehezíti a helyzetet, hogy a járványhelyzet enyhülésével újraindult az élet az
egészségügyi intézményekben, így megnőtt a
vérkészítmények iránti igény is. Fontos még
kiemelni, hogy a Covid-19 elleni védőoltás
a véradásból nem kizáró ok! Amen�nyiben valaki láz-, tünet-, és panaszmentes, már az oltást követő napon
adhat vért.
A véradás menete
A véradás körülbelül 1 órát
vesz igénybe. A véradás nem
laboratóriumi vérmintavétel,
nem kell éhgyomorral érkezni. Véradás előtt fogyasszon
bőségesen folyadékot és táplálkozzon a megszokott módon,
kerülve a zsíros ételeket.

Március közepéig lehet kérni
az adóbevallási tervezetek postázását
Akinek még nincs KAÜ-azonosítója, és
nem is szeretne ezzel a lehetőséggel élni, az
az idén is kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól szja-bevallási tervezetének postázását – emlékeztette az adózókat a NAV
Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága.
Mint írták, ehhez az ügyfeleknek az adóazo-

nosító jelüket és születési dátumukat tartalmazó kérelmet kell eljuttatniuk a hivatalhoz,
legkésőbb március 16-áig. Ezt SMS-ben, a
06-30/344-4304-es telefonszámon; az eSZJA-oldalon elérhető webűrlappal; levélben;
a BEVTERVK formanyomtatványon; a 1819es telefonszámon; vagy személyesen, az

ügyfélszolgálatokon tehetik meg.
Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az
igénylőknek. Aki lecsúszik a március 16-ai
határidőről, május 20-áig személyesen, a
NAV ügyfélszolgálatain kérheti adóbevallási tervezetének nyomtatását.

SMS-ben is igényelhető csekk
a gépjárműadó befizetéséhez
Már SMS-ben is kérhet csekket, aki így szeretné befizetni gépjárműadóját – közölte közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága.
Mint írták, amennyiben valaki szeretne csekket igényelni, a 06 30 344-4304-es telefonszámra kell SMS-t küldenie. Az üzenetben a
„CSEKK” szó után szóközt kell tenni, majd az

adóazonosító jelet kell beírni. A „CSEKK” szó
kis- és nagybetűvel is írható. Az adóhivatal
kiemelte: a szolgáltatást csak olyan magánszemélyek vehetik igénybe, akik pénzforgalmi
számla nyitására nem kötelezettek. Egy naptári évben, egy adóazonosító jellel legfeljebb
kétszer kérhető ebben a formában csekk,
amin kizárólag a 410-es adónemkódú gépjár-

műadó fizethető be. Ahogy arról a napokban
beszámoltunk, hamarosan a Nógrád megyei
ügyfelekhez is megérkeznek a gépjárműadóval kapcsolatos értesítések, illetve határozatok. Az adó első részletét március 15-éig, a
másodikat szeptember 15-éig kell befizetni.
Az érintettek további információt a www.nav.
gov.hu honlapon találhatnak.
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Csodálatos szalagavatóval
búcsúztak a végzősök

A rendkívüli helyzet miatt idén iskolatörténelmet írt a Mikszáth
Kálmán Gimnázium: most először a szalagavatót Salgótarjánban rendezték meg.
A József Attila Művelődési Központ patinás színpadán zajlott az
esemény 2022. február 11-én. A Himnusz hangjai után Domonkos Gitta 11. F osztályos tanuló tolmácsolta Dsida Jenő „Én hívlak élni” című
költeményét, majd Horváthné Tajti Ágnes igazgatónő érzelmes beszédben méltatta a végzősöket. Az ünnepélyes szalagtűzés után az
egész délutánt levezénylő Országh Bence (szintén 11. F osztályos ta-
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Pásztóiak is segíthetnek
az orosz-ukrán háború károsultjainak
Nagypál-Szabó Eszter gyeden lévő pásztói édesanya, egy karitatív szervezet inaktív dolgozója és Pásztó Városi Önkormányzat közös adománygyűjtést szervez az
orosz-ukrán háború károsultjanak megsegítésére. Emellet az önkormányzat arra
kéri a jószándékú embereket, hogy lehetőségük szerint mérlegeljék a menekültek befogadásának lehetőségét .
Várják a lakossági és céges felajánlásokat a Nagymező utca 3. szám alatt, a Könyvtár épületében kialakított átvevő ponton. Az
adományokat hétfőn 8-16, kedden és szerdán
8-17, csütörtökön és pénteken 8-16, szombaton epdig 8-11 óra között lehet leadni.

A szervezők kérése, hogy a Könyvtár bejártánál lévő csengőt használják érkezéskor. Az
átvevő pont az első emeleten található.

Amit gyűjtenek:
- Tartós élelmiszerek: főleg dobozos és

könnyen fogyasztható termékek, így pl.
keksz, nápolyi, konzervek, csoki, energiaszeletek, víz, stb.

- Higiénés szerek: törlőkendő, betét, tampon,
tusfürdő, szappan, sampon, maszk, kötszer,
stb.
- Babaápolási termékek: pelenka, törlőkendő, pelenkázó alátét, vitaminok és gyógy-

szerek, tápszer, cumisüveg, cumi, bébiétel,
takaró.

Lakhatás biztosítása
Március elsejéig Pásztó-Hasznoson már
befogadott egy családot egy nagylelkű helybéli, az önkormányzat pedig a Mátrakeresztesi Erdei Iskolában nyújt ideiglenes lakóhelyet
egy többgyermekes családnak. Farkas Attila polgármester arra kéri a lakosságot, hogy
akinek módjában áll befogadni a háború elől
menekült családot - mert van üres lakrésze,
esetleg üres lakása -, az jelezze ezt az önkormányzatnál a 460-155-ös telefonszámon, a
19-es melléken. Az önkormányzat a koordinációban segítséget nyújt.

Egyesülethez csatlakoztak:
cél a turizmus további erősítése
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a közelmúltban arról döntött testületi ülésén, hogy csatlakoznak
a Mátra Jövője Turisztikai Egyesülethez.

A mátraszentimrei székhelyű Mátra Jövője Turisztikai Egyesület még 2006-ban jött
létre. Céljuk, hogy a térség turisztikában érdekelt településeit és egyéb résztvevőit ös�szefogják, egy olyan szervezetbe tömörítsék,
ahol az önkormányzatok, a vállalkozói szféra
és a magánszemélyek együttesen léphetnek
fel a Mátra térségének jövője érdekében.
Azzal, hogy Pásztó is csatlakozik, esélyt teremtenek arra, hogy az egyesület segítségével
erősítsék a turisztikai célkitűzéseik megvalósítását. Az évi 220 ezer forintos tagdíjat az önkormányzat költségvetésében biztosítják.

Ahogy az az előterjesztésben olvasható,
Pásztó jövőképében a turisztika, és annak fejlesztése kiemelt jelentőséggel bír, a turisztikai beruházások elsődleges helyen szerepelnek. Éppen ezért fontos, hogy az e célokat
támogató szervezetekkel minél szorosabb
kapcsolatot építsen ki a város, amely segítheti a tervezett feladataik megvalósítását.

Zebrán gázolt – járművezetéstől eltiltás várhat rá
Vádat emelet a Balassagyarmati Járási Ügyészség közúti baleset okozásának
vétsége miatt egy 56 éves Nógrád megyei férfi ellen, aki Pásztón egy zebrán
fékezés nélkül elgázolt egy szabályosan
közlekedő gyalogost.
A vád szerint a férfi 2020. december 9-én
a késő délutáni órákban esős időben vezette gépkocsiját Pásztó lakott területén. A
vádlott egy kijelölt gyalogos-átkelőhelyet a

látási viszonyok korlátozottsága és a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére figyelmetlenül közelített meg, emellett látását
egy szemből érkező gépjármű fényszórója is
megzavarta. Mindezek miatt nem vette észre, hogy a zebrán éppen egy gyalogos haladt
át, így fékezés vagy elkormányzás nélkül elütötte őt. Az ütközés következtében a fiatal
sértett koponyacsonttörést szenvedett – áll a
Nógrád Megyei Főügyészség közleményében.
A baleset oka a járművezető figyelmetlen-

sége volt, ugyanis a gyalogos-átkelőhelyet
nem a KRESZ szerint, azaz a járművezetőktől
elvárt fokozott óvatossággal közelítette meg.
Ezért nem tudott az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tenni.
Az ügyészség a büntetlen előéletű férfivel
szemben pénzbüntetés és a közúti járművezetéstől való eltiltás kiszabását, valamint a
nyomozás során felmerült bűnügyi költség
megfizettetését indítványozta. Az ügyben a
Pásztói Járásbíróság dönt majd.
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Mandalakiállítás nyílt a Városi Könyvtárban

2022. február 22-én nyílt meg a Városi Könyvtár stArt kiállítássorozatának harmadik eseménye, melyen
Pogányné Tari Gabriella mandaláit csodálhatjuk meg. A kiállítás témája, a mandala az ázsiai művészet
spirituális szimbóluma és a különböző keleti kultúrák népszerű, meditatív eleme.

A tárlatot Tar polgármestere, Turopoli Zsolt nyitotta meg, a zenei aláfestést
Serfőző Gábor és Kocsis Gergő művészi
előadása biztosította. Mint megtudtuk, Gabriella 3 éve foglalkozik komolyabban a mandalák készítésével. Saját magának szeretett
volna először egy mutatós fali dekorációt készíteni. Keresgélései során talált rá a ponto-

zásos technikával készült mandalákra, amely
annyira elnyerte a tetszését, hogy azóta hobbi szinten, egyre mélyebben foglalkozik vele.
A spirituális világgal megismerkedve az alkotási folyamatot meditációnak érzi, amely kikapcsolja, felszabadítja. Minden egyes mandala egyfajta meditatív, spirituális állapotban
születik meg. Sem a motívumokat, sem a színeket nem tervezi meg előre, egyedül a koncentrikus köröket rajzolja meg körzővel. Ezután mintha valaki vezetné a kezét alkotás
közben. A festés által feltöltődik, ezért is szeret vele foglalkozni, valamint a szemlélők is
érzik ugyanezt a pozitív energiát, kisugárzást.
A gyógyító mandalák célja a bölcsesség, a
nyugodt érzések és a koncentráció segítése. Gabriella elmondta, hogy a mandaláknak különleges gyógyító erejük, hatásuk van,
ezért is szeretné, ha minél több emberhez eljutnának. Legtöbbször kör, négyzet, téglalap
formájú vászonra fest metál akril festékkel,
amely különleges ragyogással bír. A művész
egyéni kérések, elképzelések alapján is szívesen alkot mandalákat a saját egyedi stílusában. Mint mondta, érzi magában a változást,

a fejlődést, hisz egyre bátrabban használja a színeket, a motívumokat az önkifejezésre. Mostanra pedig a kezdeti pontozásos technikája kiegészült egy
újfajta ecsetkezeléssel, amelytől dombormű-szerűek a képei. Pogányné Tari
Gabriella kiemelte: nagyon hálás a családjának, hiszen az ő biztatásukra vállalkozott a kiállításon való bemutatkozásra is, mely nagy öröm és felemelő
érzés számára.
A stArt következő kiállításmegnyitója március 23-án 17 órakor lesz a Teleki László Városi Könyvtárban, ahol Ráduly
Csaba alkotásait csodálhatja majd meg a
közönség.
Mikuska Judit
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Szabó Gergely első önálló tárlata
A pásztói Teleki László Városi Könyvtár
új kezdeményezésként, stArt névvel, kiállítás-sorozatot hozott létre 2021. novemberében. Ennek keretében lehetőséget biztosít pásztói kötődésű fiatal
alkotóknak a közönség előtti bemutatkozásra. Már hagyomány, hogy minden hónap utolsó szerdáján egy újabb művész
alkotásaiba nyerünk betekintést.
Szabó Gergely, a Zsigmond Király Általános
Iskola történelem tanárának a műveiből rendezték meg a második sikeres kiállítást, melyen absztrakt festményekkel, grafikákkal találkozhattunk. A tárlatot Kele Szabó Ágnes nyitotta
meg, aki Nógrád megye művészeti és kulturális
életének egyik kiemelkedő alakja, valamint a kiállítás-sorozat mentora. Gergely édesapja, Szabó Gáspár, a salgótarjáni Dűvő zenekar alapítója
volt. Pásztón több alkalommal kísérte a Muzsla Néptáncegyüttest különböző fellépéseken. A
zene mellett festészettel, grafikával is foglalkozott, festményeiből többször rendeztek kiállítást
Pásztón. Az ő műtermében gyermekkorától lát-

ta Gergely a különböző grafikai, festészeti technikákat, az intenzív, folyamatos, rendszeres festést. Budapesten Csordás Zoltán festőművész,
rajztanárnál tanult a Postás-Rajziskolában, ezidő
alatt fejlődött ki hangsúlyos, művészi látásmódja. A közösségi médiákban már több éve látha-

tóak a képei. Ez volt az első önálló kiállítása,
melyre nagy örömmel és várakozással készült –
nyilatkozta lapunknak.
A művész elmondása szerint az absztrakt
műfaj azért izgalmas, mert az emberek a hagyományos ábrázolás értelmezése terén mozognak biztonsággal. Az absztraktnál pedig
a láthatatlan világ ábrázolása felé való elmozdulás megállásra, gondolkodásra, a műben való elmélyedésre késztet. Az alkotást az
esztétikai öröm megtapasztalása, a játékosság, a felfedezés öröme inspirálja.
Jövőbeli terveiről kérdezve megosztotta velünk, hogy nagyméretű sorozatokat fog létrehozni a folyamatosan alakuló motívumokból, témákból, különböző színekben, megújuló
technikákkal. A geometrikus formák egyesítésével, ábrázolásával való lehetőségeket kutatja. A művészi eszménye érdekében folyamatosan kísérletezik az alkotási folyamatokban.
Gergely érdeklődése igen sokoldalú, szabadidejében szívesen olvas pszichológiai, filozófiai témájú könyveket, vagy járja a természetet.
Mikuska Judit

