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Becsó Zsoltra voksoltak a
legtöbben Pásztó minden
szavazókörében
Becsó Zsoltot választotta országgyűlési képviselőjének az 1-es számú Nógrád
megyei választókerület lakossága 2022.
április harmadikán. A Fidesz-KDNP politikusa a voksok közel 54 százalékának
megszerzésével nyerte meg a választást, Pásztón összesen 2836 szavazatot
kapott, minden szavazókörben ő győzött.
Összesen hét jelölt közül választhattak a polgárok. Ilyen sorrendben szerepeltek a jelöltek a
szavazólapokon: Pauló Mihály Tamás (Magyar
Kétfarkú Kutya Párt); Musztács László (Mi Hazánk); Pintér Zsolt (Normális Élet Pártja); Krizs
Norbert (Magyar Munkáspárt, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom); Becsó Zsolt
(Fidesz-KDNP); Godó Beatrix Katalin (Demokratikus Koalíció, Jobbik, LMP, MSZP, Momentum, Párbeszéd, Magyarországért Párt); Kecskés Péter (Megoldás Mozgalom)

Végül összesítésben Becsó Zsolt 53,85
százalékot, az ellenzéki összefogás által indított Godó Beatrix 36,15 százalékot, Musztács
László, a Mi Hazánk jelöltje 6,13 százalékot
ért el. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje
- Pauló Mihály Tamás – a voksok 1,85 százalékát szerezte meg, Kecskés Péter (Megoldás
Mozgalom) 0,83 százalékot ért el. A szavazók
0,72 százaléka voksolt Pintér Zsoltra (Normális Élet Pártja), míg a legkevesebb szavazatot – 0,5 százalékot - Krizs Norbert (Magyar
Munkáspárt, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom) kapta.
Becsó Zsolt minden városban legyőzte ellenfeleit, Salgótarjánban 39 szavazókörből
25-öt nyert meg, Bátonyterenyén nyolcból
öt szavazókörben nyert, Pásztón pedig mind
a kilenc városrészben ő lett a befutó. Városunkban több mint ezer vokssal nyert. A választókerület 47 települése közül egyetlen

egy volt, ahol nem Becsó Zsoltra érkezett a
legtöbb voks: a bő százharminc lakosú Felsőtoldon.
Országosan a 2018-as választással közel megegyező, 70 százalék körüli részvételi arányt hozott az országgyűlési választás.
Kelet-Nógrádban a választásra jogosultak
65 százaléka kereste fel a szavazóköröket.
Pásztón a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a feldolgozott szavazókörökben 7214, ebből 5219 fő (72,35%) jelent
meg; vagyis a pásztói választói kedv az országost meghaladta. A város szavazókörei
közül a legnagyobb részvételi arány a 7. számú szavazókört jellemezte. A Mátraszőlősi út
környékét jelentő területen a szavazásra jogosult lakosság 79,7 százaléka jelent meg a
szavazófülkéknél. Nógrád megyéből rendkívüli eseményt nem jelentettek a szavazatszámláló bizottságok.

Pásztó szavazókörei – részvételi arányok
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A 2022. április 3-án megrendezett
Országgyűlési Képviselőválasztás pásztói eredményei
Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a feldolgozott szavazókörökben:
7 214. Megjelent: 5 219 fő (72,35%). Nem jelent meg: 1 995 fő (27,65%)

A fejlődésért fog dolgozni
Becsó Zsolt (Fidesz-KDNP), Nógrád megye
1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője április 19-én vette át megbízólevelét a salgótarjáni Városházán. A honatya a
concretemedia.hu-nak nyilatkozott az eseményen. Elmondta: továbbra is azért fog dolgozni, hogy a térség fejlődjön. - Mindenhol kivétel nélkül nagyon jó eredményt sikerült elérni.
Ez egy nagyon nagy fokú bizalom, amit most
megkaptunk az emberek részéről. Ez engem
arra biztat, hogy ha kell, még többet tegyek
azért, hogy ténylegesen előre tudjuk mozdítani ennek a választókerületnek, ennek a térségnek a szekerét. Nagyon sok elképzelésünk
van a polgármesterekkel, a településekkel közösen, úgyhogy azon leszek, hogy ezek döntő többségét meg is tudjuk valósítani - húzta alá Becsó Zsolt és hozzátette: - Szeretném
megköszönni minden választópolgárnak, aki
fontosnak tartotta, hogy a demokrácia ünnepén elmenjen és szavazzon és különösképpen azoknak, akik ki is tüntettek bizalmukkal.
Továbbá szeretném megköszönni testvéremnek az elmúlt négy évben végzett munkáját is.

Büszke vagyok, hogy ilyen öcsém van, kiválóan
tette a dolgát – emelte ki Becsó Zsolt. - Ezzel
nyilván az elmúlt négy év munkáját is értékelték a választók, egy nagyon fontos pozitív vis�szajelzés, hogy igenis érdemes reggel korán

felkelni, akár késő estig kint lenni a terepen,
dolgozni, a településekért, az emberek boldogulásáért, mert az emberek értékelik az elvégzett munkát, különösképpen az elért eredményeket – fűzte hozzá.
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Közel háromszáz millió forintból újul meg
a Könyvtár és a Francia Tagozat
Első körben mintegy 12,3 milliárd forint
támogatás érkezik Nógrád megyébe a
TOP Plusz program keretében – tájékoztatta a közvéleményt április 21-én Skuczi
Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke. Utak, épületek
újulhatnak meg és támogatják a munkahelyteremtést is. Pásztó a kiemelten támogatott települések között van.

Ahogy azt Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke elmondta, Nógrád megye kerete a 2021-2027-es időszakra ebben a támogatási konstrukcióban
minden eddiginél több, összesen 71,66 milliárd forint. Most, 2022. első negyedévében három kiírás esetében született döntés a támogatásokról, több tucat települést érintve.
Alsóbbrendű utak felújítására 6 és fél milliárd forint jut ebben a körben. Tíz szakasz felújítása valósul meg, köztük például a 2302 számú.

Többek között fűtéskorszerűsítés, napelemes rendszer telepítés és nyllászárócsere vár az iskolaépületre

Salgótarján-Kazár összekötő út 2,4 kilométeren vagy a 2205 számú út Szécsény és Ipolytarnóc között 4 kilométer hosszon. E konstrukció
esetében még lehetőség lesz a későbbiekben
közel kétmilliárd forint lehívására.
Folytatódik a foglalkoztatás elősegítését, a
munkahelyteremtést és munkahelymegtartást, az álláskeresőket támogató Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések című program is. A Nógrád Megyei
Foglalkoztatási Paktum Plusz Projekt helyi szereplőkkel és partnerekkel valósul meg hat év
alatt Nógrád Megye Önkormányzata, a Nógrádi
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. és a Nógrád Megyei Kormányhivatal által alkotott konzorciumban.
Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére bő 2,5 milliárd forintot fordíthat
32 önkormányzat a most meghozott döntések
értelmében. - Az intézmények korszerűsítése
azt a célt szolgálja, hogy az itt élők komfortosabb szolgáltatásokhoz jussanak – emelte ki
Skuczi Nándor. Ezen a jogcímen mások mellett
támogatást nyert Pásztó, ahol a könyvtár és a
francia tagozat épülete újul meg összesen 292
millió forintból.

Nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés kezdődik
Mint megtudtuk, a Könyvtár épületén az összes nyílászáró cseré- már ki lett cserélve, illetve egyes helyiségekben termoszelep is találje indokolt, beleértve a korábban cserélt, de a jelenlegi követelmények- ható. A most megvalósuló energetikai korszerűsítés során meg fog
nek már nem megfelelő nyílászárókat is. Ezen túlmenően a homlokza- történni a régi radiátorok cseréje, továbbá valamennyi radiátorra terti falak hőszigetelése is megtörténik kőzetgyapot hőszigetelő rendszer moszelepet szerelnek. Az épületen napelemes rendszer is helyet kap,
alkalmazásával, beleértve a lábazati falakat is. A tető is korszerűsítve amely nagyban hozzájárul majd a villamos energia fogyasztásának
lesz, valamint megvalósul a fűtésrendszer modernizálása a fűtési veze- csökkentéséhez.
Mindkét épületben készül akadálymentes mosdó is.
tékek cseréjével, termosztatikus radiátorszelepek beA kivitelezés a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022 - Önépítésével és programozható fűtésszabályozás kiépíkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
tésével. A kistérségi központ részen a kondenzációs
Pásztón című projekt 291.999.897 Forint
kazánt újabbra cserélik és ide is termosztatikus szeösszegű támogatásából valólepeket szerelnek fel programozható fűtésszabályosul meg.
zás mellett. Az épület villamos energia fogyasztásának csökkentése/kiváltása érdekében hálózatra
visszatápláló napelemes rendszert telepítenek.
A Francia Tagozat épületén szintén indokolt az
összes nyílászáró kicserélése. A homlokzati falak korábban 8 cm polisztirol hőszigetelést kaptak, ezen falak további hőszigetelése költséghatékonysági szempontból nem javasolt. Viszont a
padlásfödémet leszigetelik, mint ahogy az alagsori helyiségek födémjét is.
Az épület fűtési rendszerét korszerűsítik: új
kondenzációs gázkazánt szerelnek be, fordulatszám szabályozású szivattyúkkal, időprogEgyebek mellett kicserélik a nyílászárókat, szigetelik az épületet és új fűtésrendzser is létesül
rammal beállítható fűtésszabályozással. Hőleadó oldalon a radiátorok egy része korábban
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Áprilistól Barnáné Zsilyák Ildikó is
alpolgármesterként segíti a várost
Negyvenöt éves pedagógus karrierjét és tíz éves önkormányzati képviselői munkát
mintegy megkoronázva, 2022 áprilisától Barnáné Zsilyák Ildikó Pásztó társadalmi
megbízatású alpolgármestereként tevékenykedik. A feladatra Farkas Attila polgármester kérte fel azért, hogy segítse az ő és Bodrogi István alpolgármester munkáját.
Barnáné Zsilyák Ildikóról sokan tudják,
hogy pedagógusi pályája csúcspontja az volt,
hogy a Váci Egyházmegye felkérésére alapítóként vett részt a Magyar Szentek Katolikus
Óvoda és Általános Iskola létrehozásában,
amelyet aztán nyugdíjba vonulásáig igazgatóként vezetett. Ez idő alatt sikerült hírnevet
szerezni a gyermekközpontúságot zászlajára tűző intézménynek, s egy teljesen új tornatermet építtetni az iskolához. Korábban a mai
Zsigmond Király Általános Iskola igazgatóhelyetteseként tevékenykedett, s munkája nyomán az Apáczai Kiadó bázisiskola címet adományozott az intézménynek.
A pedagógusi munkát hivatásának és hobbijának tekinti, s azt vallja, hogy csak boldog
emberek nevelhetnek boldog gyermekeket,
ezért igazgatóként mindig igyekezett kiállni
pedagógus társai és a családok érdekei mellett is. Emellett tíz évig volt önkormányzati
képviselő, a jelenlegi ciklusban pedig külsős
biztossági tagként tevékenykedett – alpolgármesteri kinevezéséig. Ugyanakkor a gyerekeknek sem kell teljesen nélkülözniük: óraadó tanárként az apci katolikus iskolában
tanít. Barnáné Zsilyák Ildikó ezzel a karrierúttal a háta mögött vállalta el az alpolgármesteri megbízatást, amelyre Farkas Attila kérte fel a közelmúltban. A város polgármestere
elmondta: - Megnövekedtek a feladatok, a
látható fejlődés többletterhelést jelent a polgármesteri hivatalra, azért szükségünk van
Ildikó munkamoráljára, tapasztalatára – fej-

tette ki a polgármester hozzátéve, hogy Barnáné Zsilyák Ildikóra elsősorban a kulturális,
szociális, egészségügyi, oktatási, társadalmi
ügyekben számít.
A frissen kinevezett alpolgármester megkeresésünkre elmondta: egy estét gondolkodott a felkérésen, végül örömmel mondott
igent. – Úgy gondolom, hogy a Jóisten mindig
megtalál engem a feladatokra. Az életem során többször állított elém olyan célt, amelyért
erőn felül kellett teljesítenem, de sikerült. Mivel tíz évig képviselő voltam, most pedig külsős biztossági tagként dolgoztam azokon a
területeken, amelyekben polgármester úr kiemelten számít rám, úgy érzem, hogy szeretettel a szívemben szeretném tovább vinni azt
az irányvonalat, amit eddig is képviseltem. És
akkor gond nem lehet – fejtette ki Barnáné Zsilyák Ildikó alpolgármester.
Arra a kérdésre pedig, hogy hogyan látja
most Pásztót és mi lehet az út, amin szerinte
tovább kell menni, így felelt: - Én ezt a várost
most nagyon boldognak látom. Erős lokálpatrióta vagyok. Látom a városon, hogy az utóbbi években óriási fejlődésen ment keresztül és
úgy gondolom, hogy a városlakók komfortérzete is jó. Kellemes nekik ebben a városban
élni. Utakat, járdákat épített az önkormányzat,
tanuszoda épül, lesz új strandunk, intézmények újultak és újulnak meg, katolikus iskola
létesült, ipari park épül, rengeteg olyan befektetés van a városban, amely miatt Pásztón jó
élni. Nincs más dolgunk, mint ugyanezen az

úton menni tovább. Számomra ez szolgálat,
amelyet szeretnék jól teljesíteni - fejtette ki.
Végezetül Pásztó első nő alpolgármestere
hozzátette, hogy várakozásai – és néhány hetes tapasztalatai – szerint a városvezetéssel,
az intézményvezetőkkel, a képviselőtestülettel és a polgármesteri hivatal dolgozóival nem
lesz nehéz együttműködnie, mert szinte mindenki régi ismerőse, sőt sokan egykori tanítványai. – Eddig is együtt dolgoztunk, sok ügyet
oldottunk meg közösen. Biztos vagyok abban,
hogy kölcsönösen számíthatunk majd egymásra a kollégákkal, akik mind szívélyesen fogadtak az első napokban – zárta gondolatait
Barnáné Zsilyák Ildikó alpolgármester.

Megemlékeztek a város híres grafikusáról
Csohány Kálmánra (1925. január 31–1980. április 2.) emlékeztek Pásztón 2022. március 31-én a Csohány Kálmán Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért Alapítvány, a Pásztói
Múzeum és Pásztó Város Önkormányzata közös rendezvényén.
A Szentlélek temetőben Herczegné Varga
Ilona alapítványi titkár, főszervező arról beszélt, hogy a túlélők miként élik meg e veszteséget.
A virágok elhelyezése előtt és alatt versek hangzottak el a baráti kör tagjainak
előadásában, és Tóth Tamás interpretálá-

sában trombitán megszólalt az Il Silenzio
is. Az emlékező program a Csohány Galériában folytatódott. A Rajeczky Benjamin
Művészeti Iskola tanára, Dancsó Erika és
két növendéke Bartók Béla hegedűtrióját
adta elő. Köszöntőt mondott dr. Hír János,
a Pásztói Múzeum igazgatója és Farkas At-

tila polgármester. Perényi Anna művésztanár bemutatta a grafikus munkásságának
főbb jellemzőit. Verset mondott dr. Bálintné Hübner Judit, Mocsári Zoltánné, Perényi
Anna és Herczegné Varga Ilona, aki vezette a bensőséges hangulatú beszélgetést. A
rendezvényen részt vett Csohány Kálmán
özvegye és egy unokájuk, Borbála, a párjával, valamint Ifj. Csohány Kálmán, aki felolvasott egy verset, amelyet az édesapja emlékére írt.

2022. ÁPRILIS

A megyei vidékfejlesztési
lehetőségekről tartottak tájékoztatót
A következő időszak vidékfejlesztési lehetőségeiről és a korábbi pályázatok
eredményeiről is szó esett a pásztói Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központban rendezett, március 3-i
gazdafórumon.
Papp Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, a MAGOSZ Ifjú Gazda Tagozatának elnöke a fórumon kifejtette: a
kormány kiemelt célként tekint a magyar mezőgazdaság, illetve a vidék fejlesztésére – ezt
az is alátámasztja, hogy az elmúlt időszakban
megháromszorozta a támogatások összegét.
Ismertetése szerint az uniós támogatás mellé 80 százalékos társfinanszírozást rendeltek: ez azt jelenti, hogy minden kifizetett 10
forintból 8 forintot a hazai költségvetés áll.
Papp Zsolt György kiemelte, hogy a Közös Agrárpolitika átmeneti időszakában, azaz
2021 és 2022 között 1570 milliárd forintnyi
forrást biztosítanak a mezőgazdaság, az agrárium, a vidék közösségei és az élelmiszeripar fejlesztésére.
A helyettes államtitkár ismertetése szerint az agráriumból tavaly 1100 milliárd forintnyi beruházásra mintegy 1600 milliárd forintnyi fejlesztési igény érkezett. Ami
az élelmiszeripart illeti, a különböző opera-

tív programok támogatásait becsatornázták a Vidékfejlesztési Programba, így mintegy 750 milliárd forintos keretet határoztak
meg a 2027-ig tartó időszakra. A közelmúltban már meghirdettek egy markáns élelmiszeripari pályázatot, melyre közel 400 milliárd forint támogatási igény érkezett. Ezen
Nógrád megye igen szépen szerepelt, szűkebb régiónkból ugyanis több mint 10 milliárd forint fejlesztési igényt nyújtottak be.
Ez azt jelenti, hogy a következő időszakban
Nógrád megyében több mint 20 milliárd forint értékben jönnek létre új feldolgozóüzemek, illetve fejlesztik tovább a már meglévő
kapacitásokat – húzta alá és hangsúlyozta a
közösségi célú pályázati konstrukciók fontosságát is, amelyekben többek között mezőgazdasági külterületi utak újulhattak meg,
illetve kaphattak szilárd burkolatot. Nógrád megyében erre a célra 34 önkormányzat összesen közel 3,5 milliárd forint értékben nyújtott be igényt.
Becsó Zsolt országgyűlési képviselő elmondta: a Vidékfejlesztési Operatív Programban összesen több mint 235 ezer nyertes pályázat született, ebből 2277 Nógrád
megyei. A Magyar Halgazdálkodási Operatív
Programban országszerte 260 sikeres pályázat érkezett, köztük három Nógrád megyéből

– ezek összesen több mint 500 millió forintos támogatásban részesültek. A parlamenti képviselő emellett hangsúlyozta a Magyar
Falu Program fontosságát is, mivel az ebben
a konstrukcióban megvalósult fejlesztések
a gazdák számára is fontosak. Ismertetése
szerint a kelet-nógrádi önkormányzatok ös�szesen 264 sikeres pályázatot adtak be, amelyekkel mintegy 2,5 milliárd forintnyi támogatást nyertek el kisebb, ám a helyiek számára
fontos beruházásokra.
A nagyobb volumenű fejlesztésekre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, azaz a TOP forrásai adtak lehetőséget.
2014 és 2020 között a TOP által Kelet-Nógrádba mintegy 26 milliárd 720 millió forint
jött – fejtette ki a képviselő és hozzátette,
hogy a következő időszakban, a TOP Plusz keretében még annál is több támogatás érkezhet szűkebb régiónkba.
Becsó Zsolt elismerően beszélt a Nógrád Megyei Önkormányzat által életre hívott
“Vedd a nógrádit!” fantázianevű kezdeményezésről is, amely a nógrádi identitás erősítését
tűzte ki célul. Mint mondta, a programhoz az
elmúlt időszakban mintegy 80 gazda és termelő csatlakozott, reményei szerint pedig a
jövőben még több nógrádi gazda tartja majd
fontosnak a részvételt.

Orvos- és nővérszálló épül Pásztón
A címben olvasható beruházást Becsó
Zsolt országgyűlési képviselő jelentette
be április elsején a Margit Kórházban tartott sajtótájékoztatón. Mint fogalmazott,
egy régi küzdelem ért révbe ezzel Pásztó vonatkozásában. A helyi Margit Kórház
dolgozói lakhatásának javítása céljából az
intézmény 300 millió forintot kap, hogy a
kórházzal átellenben 10 szolgálati lakás
létesülhessen.
Becsó Zsolt a bejelentésen méltatta a Margit Kórház kollektíváját és kiemelte, hogy az elmúlt tíz évben az együttműködések során példaértékű eredményeket értek el. A pásztói
kórházba a mostanit nem számítva több mint
900 millió forint támogatás érkezett 2012 óta.
Hozzátette, hogy kelet-nógrádi szinten mindent összegezve több mint 25 milliárd forint-

nyi egészségügyi fejlesztés, beruházás valósult
meg az elmúlt több mint tíz év során. Az orvosés nővérszálló építés bejelentéséhez kapcsolódva elmondta: Pásztó fejlődési dinamikáját
országos szinten mintaként lehet kezelni.
Dr. Boczek Tibor főigazgató megköszönte az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által megítélt
támogatást, s elmondta: a szállóra vonatkozó
igény hosszú időre nyúlik vissza, a városi kórházban munkát vállaló szakemberek lakhatásának
megoldása ugyanis alap problémát jelent. A beruházástól azt remélik, hogy további szakemberek választják majd munkahelyüknek a pásztói intézményt, akikkel tovább tudják majd erősíteni a
jelenleg is magas szintű szakmai munkát.
Mint megtudtuk, egy kétszintes, tíz lakásos
társasház fog épülni garzonlakásokkal, illetve
három darab kétszobás lakással. A közbeszerzés elindult, jelenleg a kivitelező kiválasztása
van folyamatban.
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Jövőre már gurulhatunk
rajta: épül a kerékpárút
Bátonyterenye és Pásztó között
Ünnepélyes keretek között helyezték el
március végén a Zagyva völgyi kerékpárút alapkövét, amely Bátonyterenye és
Pásztó között épül meg.
– A kormány soha nem látott összegeket
fordított az elmúlt években az utak fejlesztésére, legyen szó közúti, vasúti, vagy kerékpáros közlekedésről – hangsúlyozta az alapkőletételen Schanda Tamás. Az Innovációs és
Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettese hozzátette: – Hazánkban 2010 óta 1850 kilométernyi
kerékpárút épült, idén már 120 kilométernyi
készült el. - A bicikliutakat honfitársaink egyre
többet használják, munkába járáshoz és szórakozási, sportolási céllal egyaránt – emelte
ki Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Közgyűlés
elnöke. Kifejtette: a beruházásra Bátonyterenye, Mátraverebély, Tar és Pásztó önkormányzata konzorciumi partnerként nyert pályázati támogatást, összesen egymilliárd forintot. A
Zagyva völgyi kerékpárút kiépítése a bátonyte-

Az alapkőletétel ünnepélyes pillanata

renyei és pásztói ipari területeket fogja elsősorban összekötni, érintve Mátraverebélyt és
Tart is. Bátonyterenye és Pásztó is járási székhely, így a tervezett kerékpárfogalmi útvonal megvalósítása esetén a járási hivatalok és
közintézmények is könnyebben és biztonságosabban elérhetővé válnak a környező településekről kerékpárral. A kerékpárút megépülése
a térség fejlődését is maga után vonja. Becsó

Zsolt országgyűlési képviselő kiemelte: bár a
kerékpárút a munkába járást hivatott segíteni,
azonban hazánk és abban megyénk csodálatos tájait egyre többen fedezik fel két keréken,
amelyre szintén kiválóan alkalmas lesz a most
megépülő út.
Már készül a Szurdokpüspökit Pásztóval
összekötő kerékpárút is. Ott a munkálatok februárban kezdődtek el.

Húsvéti nyusziudvar a belvárosban

A Francia Tagozat előtti téren Húsvét ünnepéhez kapcsolódóan nyusziudvart alakítottak ki. A kezdeményezés megálmodói és létrehozói voltak az önkormányzat
támogatását élvezve: Sándor Mariann, Pádár Tamara, Nagy Erika, Tóth Csilla, Váczi Tünde, a Városgazdálkodás munkatársai, Pásztó Városi Óvoda (Hétpettyes,
Százszorszép, Pitypang tagóvodák) Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda pedagógusai és óvodásai, a Hétpettyes Óvoda ügyes kezű óvónénijei.
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Középpontban a mesevilág:
Ráduly Csaba kiállítása a Könyvtárban

A Városi Könyvtár stArt című kiállításán
márciusban Ráduly Csaba illusztrátor és
grafikus alkotásait ismerhettük meg közelebbről. A kiállítás mentora, Kele Szabó Ágnes mutatta be őt, aki egyike volt a
tehetséges tanítványainak a salgótarjáni
Madách Gimnáziumban.
Csaba érdeklődése a rajz iránt gyermekkorában kezdődött, már akkor is szívesen rajzolgatott, többek közt karikatúrákat. Budapesten dekoratőr és kirakatrendező szakmát
tanult, ezt a hivatást űzte 15 éven keresztül.
Felesége, Krisztina pásztói származású. Amikor kisfiuk, Barnus megszületett, pályát módosított, illusztrátor és grafikus
vállalkozóként dolgozik azóta, így
sokkal több időt tölthet a családjával. Nagy öröm számára, hogy
a hobbija egyúttal a szakmája is
lett. Főleg gyermekkönyveket illusztrál, de hagyományos grafikai megbízásokat is kap- cégek
arculatát, logóját szokta tervezni.
Ide sorolható például a Salgótarjáni Városi Televízió arculatterve
vagy a Tarjáni műsorfüzet. Munkájáról elmondta, hogy digitális táblagépen alkot, de persze ugyan úgy kell
tudni hozzá szabad kézzel rajzolni is. A szerkesztést, javítást teszi a digitális grafika sokkal
könnyebbé, hiszen a kiadók által kért változtatásokat gyorsabb így megvalósítania. A köny-

vek nyomdai előkészítését, tördelését, borítóját, formai megjelenését is szereti megalkotni,
ezáltal egységes kiadványt tud létrehozni. Jelenleg a Pöttöm Park című beszéd- és olvasásfejlesztő könyvsorozat 4. részén dolgozik.
Érdekesség, hogy a Pöttöm Park könyvekben
több ezer kis rajz található! Legelső könyvillusztrációja a Pormanó felbukkan című kiadványhoz készült, mely az év mesekönyve is lett a megjelenés
után. Grafikusként legjobban szerette illusztrálni Téti István: Anton
sorozatát, valamint a Kipp sorozatot, ezek több iskolában kötelező olvasmányként is szerepelnek.
Legbüszkébb arra, hogy felkérték
Csukás István összes könyvének
az újra rajzolására. Elárult egy kis
titkot is az alkotásokról- a kisfia
születési dátumát minden könyvbe belecsempészi valamilyen formában, például egy vonat vagy autó rendszámaként. A művészet egy másik ágának, a
zenének is nagy szerepe van az életében. Egy
gyermekkori baleset következtében megbénult a bal keze, hogy visszanyerje a mozgását,
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orvosa tanácsára zongorázni tanult. Később
sikeres bárzongoristaként is dolgozott több
évig, például a Parádsasvári Kastélyszállóban.
Kívánjuk, hogy nagyon sok gyermekeknek szóló könyvben találkozhassunk a gyönyörű illusztrációival!
A stArt következő kiállítása április 27-én
nyílt meg a Teleki László Városi Könyvtárban.
Május 19-ig látogatható a tárlat, amelyen a
Mikszáth Kálmán Gimnázium tanulóinak műveit tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállításról a következő lapunkban számolunk be.
Mikuska Judit
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Országos siker pásztói és sámsonházi
diákok közreműködésével
2022. március 19-én Vanyarcon rendezték meg az Országos Evangélikus Hittanverseny megyei fordulóját, amelyen
a Pásztói Evangélikus Egyházközség hitoktatásban részesülő gyermekei is részt
vettek. A csapatok egytől egyig kimagaslóan teljesítettek: csupa dobogós helyezést értek el, sőt az első helyet is megszerezték, amely továbbjutást jelentett
az Országos Döntőre.
A Vanyarci Evangélikus Egyházközség adott
otthont hittanverseny megyei fordulójának lebonyolítására. A szívélyes fogadtatás után a
kezdő áhítaton Szabó András, Nógrád megye
esperese hirdette az igét, majd Bartos Zoltánné hittanreferens bíztató szavaival megkezdődött a feladatlapok kitöltése a következő témában: Kalandozás a prófétákkal Sámueltól
Keresztelő Jánosig – Bibliaismereti verseny a
próféták életéből és próféciáikból.
A megyéből hét gyülekezetből közel hat-

van diák vett részt a megmérettetésen. Az elsőtől a nyolcadik osztályig minden korosztály
képviselve volt.
A pásztói és sámsonházai diákok dobogós
helyezéseket értek el. Eredmények:

Alsó tagozat: Harmos László, Csáki Imre
Hunor, Benkő Ábel, Zeke Olivér.
Felső tagozat: Harmos Luca, Bálint Angelika, Éri Veronika, Kelemen Nóra, Juhász Vera,
Mladoniczki Léna, Patriskov Lea Léna.
Az első helyet, amely továbbjutást jelentett
az Országos Döntőre, a Kelemen Dávid, Patriskov Mirkó, Pálik Dóra, Szpisák Hanna (7.-8.
osztályos tanulók) csapata szerezte meg.
A 30. Országos Evangélikus Hittanverseny
Budapesten az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen került megrendezésre, amelynek
témája ugyanaz volt, mint a megyei fordulónak. Gratulálunk a döntőn hetedik helyet elérő csapat tagjainak - Kelemen Dávid, Patriskov Mirkó, Pálik Dóra, Szpisák Hanna 7.-8.
osztályos tanulóknak - és sok sikert kívánunk
nekik a továbbiakban is! Köszönet Sztyéhlik
Csaba evangélikus lelkésznek, aki a versenyre felkészítette őket!
Lőrincz Lászlóné, a Pásztói Evangélikus
Egyázközség felügyelője

A fiatalok véleményét várják
Tanulmányi versenyt hirdetett
Nógrád Megye Önkormányzata, a pályaműveket május 31ig várják. A megyei identitás
erősítése Nógrádban elnevezésű projekt keretében meghirdetett, „Találjuk ki Nógrád
megyét!” című felhívás célja,
hogy megismerjék a helyi fiatalok véleményét arról, hogy ők
milyen terveket valósítanának
meg, mi tenné számukra még
élhetőbbé szülőföldjüket.
A versenyre pályaműként a közép- és főiskolás korosztály körében kedvelt powerpoint előadásokat várnak, amely a pályázó
ötleteit röviden tartalmazza. A verseny első fordulója május 31-ig
tart, a jelentkezők addig küldhetik
el a teruletfejlesztes@nograd.hu
címre jól átgondolt ötleteiket.
A szervezők ismertetése szerint
azt várják a fiataloktól, hogy mérlegeljék a térség jelenlegi helyze-

tét, gondolják át, hogy számukra mi
tenné az otthonukat még szerethetőbbé. A kiírók a pályaművek által
szeretnék megismerni, hogy milyen
a fiatalok által elképzelt jövő a szülőföldjükön és mi mindenen változtatnának ennek érdekében.
A verseny két fordulóból áll.
Első körben a pályaművek elektronikus formában történő leadása a
feladat, majd a legjobbak bekerülnek a döntőbe, ahol elképzeléseiket személyesen prezentálhatják a
helyi területfejlesztési szakemberekből és megyei döntéshozókból
álló zsűri előtt.
A tét a díjazás miatt is nagy – az
első helyezett laptopot, a második
és harmadik helyezettek tabletet
nyernek -, de azért is, mert a megvalósításra alkalmas javaslatokat
Nógrád Megye Önkormányzata beemeli a megyei fejlesztési elképzelések közé.
A felhívásról bővebb információ és a versenyszabályzat a www.
nograd.hu oldalon olvasható.
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Megyei bajnokságot nyert
Holtner Daren
Idén XXIV. alkalommal rendezték meg Karancslapujtőn a Gordos
Rezső Sakk Emlékversenyt és Nógrád Megye Egyéni Diákolimpiát,
amelyen Holtner Daren a Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium
9.nya tanulója az amatőr V. korcsoportos fiúk bajnoka lett. Így I. helyezettként ő képviselheti Nógrád megyét Szolnokon 2022. május 27-29én az Országos Sakk Diákolimpián.

Víz világnapja
a Zsigmond Király Általános Iskolában
A Víz világnapja alkalmából az iskola
felső tagozatos diákjai hazánk növény és
állatvilágával ismerkedtek.
Csákiné Dobos Laura, a Bükki Nemzeti
Park oktatási koordinátora által vezetett
játékos foglalkozáson vettek részt, ahol
ismereteiket bővíthették és nagyon jól
érezték magukat. A
Víz Világnapján a felső tagozatos gyerekek jelképesen egy
vízcseppet formáltak
meg.

Országos német nyelvi
projektversenyt
nyertek
A Zsigmond Király Általános Iskola 8.b osztályos
csapata – Bedő Anna, Dobrocsi Panka Rebeka, Markó Sára, Szpisák Hanna – a
HEBE Kft. által meghirdetett „Hallo Deutschland”
országos német nyelvi projektversenyen, A2 (Junior1)
szinten I. helyezést ért el.
A verseny során a csapat
tagjai példamutató összefogással készítették el a Németországgal kapcsolatos komplex országismereti feladatokat és kiemelkedően magas színvonalon, dicséretes kreativitással alkották meg az egyéni projektmunkákat is.
Ezzel megnyerték az országos nyelvi versenyt. Gratulálunk a tanulóknak a kimagaslóan szép eredményhez, és további sok sikert kívánunk! Felkészítő tanár: Baloghné Kanyó Mária
Idegennyelvi munkaközösség

Zongorista növendékek találkoztak
2022. március másodikán rendezték meg a Nógrád Megyei Zongorista Növendékek XI. Találkozóját a salgótarjáni Váczi Gyula Alapfokú
Művészeti Iskolában. Nógrád megyéből és a határon túlról több mint
negyven tehetséges zongorista növendék mutatkozott be.
A találkozón értékelték a zongorista növendékek felkészültségét. A
pásztói Rajeczky Benjamin Alapfokú Művészeti Iskola tanulói sikeresen szerepeltek a találkozón.

Országos siker
angolból
A Zsigmond Király
Általános Iskola 8.a
osztály csapata (Bodolai Lili, Bercsényi
Anna, Czapári Anett
és Székely Inez) a
"Hello UK" országos
angol nyelvi projektversenyen Junior 1.
kategóriában országos 2. helyezést ért el.
A verseny során a
gyerekeknek egy angol országismereti feladatokból álló
feladatsort kellett
megoldaniuk, különböző projektmunkákat készíteniük (tablókészítés, prezentáció, egyéni fogalmazások). Diákjaink kreativitásban és tartalmilag olyan magas színvonalon készítették el a feladatokat, hogy a nagyon előkelő
második helyezést értek el a 68 csapat között.
Gratulálunk tanulóinknak a szép eredményhez és további sok sikert
kívánunk! Felkészítő tanáruk Szabóné Ádám Marianna volt.
Idegennyelvi munkaközösség

Eredmények:
Sejben Nimród Márk - kiemelt nívódíj,
Bálint Angelika - nívódíj,
Kovács Krisztián - kiemelt nívódíj.
Felkészítő tanáraik: Barát Vitalina és Berki Tamás

Vízi járművek kiállítása a Múzeumban
Több mint 10 éves
hagyomány, hogy a
Hétpettyes Tagóvoda
a Pásztói Múzeummal közösen rendezi
meg a víz világnapja
alkalmából a vízi járművek kiállítását. A
város múzeuma közösségi oldalán számolt be az idei sikeres rendezvényről. A
koronavírus által sújtott évek után a szervezők és az alkotók, valamint
az érdeklődő közönség idén újra személyesen találkozhattak a Múzeumban. A keatív alkotások készítői az ovisok és szüleik voltak. A kiállításmegnyitón a közreműködő óvodások elismerő oklevelet és ajándékot kaptak. A Pásztói Múzeum közölte: - Örülünk, hogy a Hétpettyes
Tagóvoda kollektívájával évek óta ilyen gyümölcsöző partnerkapcsolatot tudunk ápolni.
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