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Pásztói Karácsony 2015
A tavalyi Pásztói Karácsony nagy sikerű kezdeményezésnek bizonyult, nagyon sokan meglátogatták a belvárosi forgatagot az ünnep előestéin. Idén a lehetőségekhez mérten még nagyobb szabású rendezvényre számíthatnak a meghitt hangulatú vásárt, kulturális programokat kereső pásztóiak és a városba érkező vendégek.
A programok december 19-én kezdődnek a
Városi Mikulásfutással és Bringázással. Délután
két órakor startol a karácsonyi sportrendezvény,
ahová lelkes Mikulásokat várnak. A zeneiskola előtt lesz a gyülekező, a teljesítendő táv 6 km
lesz. A célban meleg tea, forralt bor, sütemény és
zsíros kenyér várja a jelmezes sportembereket, s
minden résztvevő egyedi befutóérmet is kap.
A szervező a NYIKOM HTK.
Ugyanezen a napon Karácsonyváró délutánt
tartanak a Pásztói Múzeumban. 14 órától kézműves foglalkozás, 15 órától mézeskalács-díszítés lesz Takács Béla mestercukrásszal. Meghallgathatjuk Dr. Hír János előadását is Barangolás
Északkelet-Brazíliában címmel.
December 19-én szombaton rendezik meg
a Hasznosi városrész karácsonyi ünnepségét,
14.30 órai kezdettel, a Művelődési Házban.
16.30-kor pedig Mátrakeresztesen veszi kezdetét a városrészi karácsonyi ünnepség, szintén a
településrész Művelődési Házában.
December 20-án vasárnap 14.00 – 17.00 óra
között karácsonyváró kézműves foglalkozást
tartanak a Művelődési Központ szervezésében
a Mikszáth Líceum francia tagozatának épületében. A Pásztói Karácsony hivatalosan ezen
a napon veszi kezdetét. Az első sztárvendég is
színpadra lép Péter Szabó Szilvia személyében.
A helyi tehetségek is bemutatják karácsonyi
műsoraikat: Pásztó Város Önkormányzati Óvo-

dája, a Zsigmond Király Általános Iskola gyermekeinek tapsolhatunk majd. Fellép a Hetednapi Ádventista Egyház kórusa és sor kerül a
karácsonyfa-díszítő verseny díjazására is.
December 21-én, hétfőn, Ricsi Bohóc fellépésével indul az ünnepi program (16.00) ,
majd 17.00 órától a Rozmaring Népdalkör ,
Moderntánc bemutató, a Mátraszőlősi Babtista Gyülekezet kórusa, a Magyar Szentek Katolikus Óvoda műsora került színpadra. 18 órakor
Delhusa Gjon karácsonyi műsora következik,
akihez a fellépés során csatlakozik majd a Katolikus Iskola kórusa is.
December 22-én kedden ismét lesz karácsonyváró kézműves foglalkozás a Művelődési Központ szervezésében a Mikszáth Líceum francia tagozatának épületében 14-17 óra között.
A színpadon 17 órakor fellép a Bigger Dance
Crew tánccsoport, majd Dudás András harmonikás. 18 órakor a sztárvendég ST. Martin lesz.
December 23-án szerdán 15 órakor kezdődnek
a programok a Bóbita Zenekar interaktív karácsonyi koncertjével, majd a Rajeczky Benjamin
Művészeti Iskola tanárai és növendékei lépnek
színpadra, kiegészülve a Rajeczky Szimpatikusok Népzenei Együttessel. A Pásztói Karácsony
záróestéjének sztárfellépője Balázs Fecó lesz 18
órakor.
Folytatás a 2. oldalon
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Sztárok Pásztón
PÉTER SZABÓ SZILVIA

SZÍNPADRA LÉP DECEMBER 20-ÁN
16 ÓRAKOR

Zenei karrierje 2002-ben indult a NOX zenekar
énekesnőjeként. Miután szerződött a Universal
Music kiadóval, zenekarával a Nox-al Magyarország egyik legsikeresebb és legelismertebb
előadó művészévé vált. 10 kiadott stúdió album,
3 dupla platina lemez, 2 platina lemez, 4 arany
lemez, 6 listavezetõ sláger, számtalan zenei díj
és megszámlálhatatlan koncert fellépés írta
be Szilvia nevét a magyar zenei történelembe.

2005-ben a NOX részt vett az Eurovíziós Dalfesztiválon Kievben a Forogj Világ címû dallal. A csapat a 12. helyen végzett és szereplésüket közel 400 millió ember követte figyelemmel
világszerte. 2009-ben egy fájdalmas szakítás és
a NOX felbomlása után Szilvia Ausztráliába
költözött, kicsit elvonulni a zenétől és új életet
kezdeni. Ez idõ alatt modellkedett és sokat írt.
Később Londonba költözött és ott készült az
újrakezdésre. Végül várva várt albuma, a Revolution 2013. május 28-án jelent meg. A dalokon
olyan neves brit és amerikai szerzőkkel, produ-

cerekkel dolgozott együtt, mint például Joseph
Lawrence (Bucks Music Group), Pierre Lewis
(Universal), MAC-1 (SonyATV, ASTAR) Jansev Soyal (ASTAR), Paul Britt (Universal). Rajtuk kívül a Nu: Gen (Z1, Bucks Music Group)
működött közre, s vele hozta létre az énekesnő egyik legszemélyesebb, pop-dance albumát,
amely az elmúlt évek fájdalmait, tapasztalait, tanulságait dolgozza fel.

ideig Markó Andrással, a Gemini együttes egykori tagjával játszott együtt, majd az NDK-ba
került, ahol több évig dolgozott. Ugyanebben
az évben megkapta a Magyar Rádió EMeRTon-díját. 1996-ban a Mediterrán című nagylemezéért átvette Albánia legmagasabb kulturális kormány kitüntetését. 1997-ben Curacaóban
CD-t jelentettek meg, amelyen az 1988-as fesztivál győztes dalai hallhatóak. 2000-ben a Roma
Közösségtől az Év énekese díjat kapta meg, s

DELHUSA GJON

ST. MARTIN

Apai nagyanyja görög, nagyapja pedig albán,
anyai nagyanyja német, nagyapja magyar nemzetiségű volt. Gjon eredetileg autófényező szeretett volna lenni, mégis egész fiatalon kezdte
könnyűzenei karrierjét. Mindössze 18 éves volt,
amikor 1971-ben a Táncdalfesztiválon előadta a „Hegyek lánya” című saját dalát, amellyel
egy csapásra ismert lett. Az 1974-es év hatalmas sikereket tartogatott a számára, hiszen ebben az évben minden addig megjelent korongja
(4 kislemez) aranylemez lett, valamint megjelent az NDK-ban egy német nyelvű kislemeze
is, amivel külföldön is sikert ér el: fél millió példányban kelt el. 1979-ben megjelent első nagylemeze Delhusa Gjon címmel. 1980-ig részt
vett valamennyi jelentős kelet-európai fesztiválon, melyekről mindenhonnan díjakkal tért
haza. Több neves külföldi előadó is felkérte,
hogy szerezzen számukra zenét. 1988-ban Kubában egy dalverseny résztvevője volt, a verseny
legjobb zeneszerzője lett. Több magyar előadónak is írt dalt. 1989-ben itthon a Rákóczi Kiadó
gondozásában megjelent a Csavargó című albuma, amely viharos gyorsasággal hódította meg a
piacot. Pár nap alatt aranylemez lett, s két évvel
később már a platina státusznál jár, ami 100 000
eladott példányszámot jelentett. Delhusa rövid

1965. január 21.-én született Hódmezővásárhelyen Szentmártony Imre néven, óvodás kora óta
zenél. Tíz évig trombitált, majd basszusgitározott,
később dobolt. 1979-1983 -ig vendéglátós szakközépiskolába járt, már akkor játszott rövid ideig a Boszorkánycsepp Dixieland- ben. 18 évesen
váltott szaxofonra. Jelentkezett a vendéglátó-ipari főiskolára, de nem vették fel, a zeneművészetire viszont igen. A szopránszaxofon hazai mestere.
Különböző zenekarokban játszott, itthon, külföldön, éjszakai lokálokban, világjáró luxushajón.
Játszott a Névtelen Nullában és az Első Emeletben. 1990-től néhány éven át a Prognózis együttes
tagja. Kilépett a zenekarból és felvette a St. Martin
művésznevet. 1993 májusától szólókarrierbe kezdett. Hét zenés színdarab zeneszerzője és zenei
rendezője, több reklámfilm szignáljának szerzője
volt, a „Hiányzol” című balladája pedig mind a mai
napig kísérőzenéje a Magyar Televízió Csellengők
című műsorának. 2006-ban az Égi Vár című lemezen szerepel a Magyar Vízilabda válogatott hivatalos bevonuló zenéje, amely a 2006-os világkupán
is felcsendült olimpia bajnokaink döntő mec�csei előtt. A „Csillagok, nézz fel!” Kemény Dénes
kérésére íródott. St. Martin nemcsak muzsikájával, hanem fotóival és verseivel is kifejezi azt a belső világot, ami dallamaiban is testet ölt. Nevéhez

SZÍNPADRA LÉP DECEMBER 21-ÉN,
18 ÓRAKOR

nek választották. 1986-ban a Korál feloszlott és
Fecó szólókarrierbe kezdett. Filmzenéket komponált. Belefogott a romos sitkei kápolna felújításába, megszervezte a Sitkei Kápolna Kulturális
Egyesületet, amelynek elnöke is lett. Koncerteket rendeztek és a bevételekből állták a felújítás költségeit. A teljes rekonstrukció 1991-ben
fejeződött be. 1987-ben EMeRTon-díjat kapott. 1988-ban Kőfalak leomlanak címmel oratóriumot írt. Szintén ebben az évben az Interpop
Fesztivál zeneszerzői díját kapta az oratóriumért
és a Hölgyeim elég volt című színházi darab zenéjéért. 1997-ben 12 év után újra összeállt a Korál együttes, és egy koncertet adtak a Kisstadionban, amely elnyerte az év koncertje címet.

hamarosan a lemez eladási adatai elérték az 1
millió hanghordozót. 2002-ben átvehette az
egymillió eladott példányszám után járó lemezét. Legsikeresebb dalai közé tartozik gyermekkori barátja, a fiatalon elhunyt autóversenyző,
Kesjár Csaba emlékére írt dala (Gyertyák a síron). 2005. március 15-én megkapta a Magyar
Köztársasági Arany Érdemkeresztet. Áprilisban a Vitézi Rend lovagjává avatták a dunaújvárosi Hősök Templomában.

SZÍNPADRA LÉP DECEMBER 22-ÉN,
18 ÓRAKOR

fűződik 3 verseskötet, 1 fotóalbum és több mint
80 fotókiállítás saját képeiből. Koncertjeinek különleges helyszíneket választ: Aggteleki Cseppkőbarlang, Esztergomi vár, Baradla Barlang... most
Pásztóra is ellátogat!

BALÁZS FECÓ

SZÍNPADRA LÉP DECEMBER 23-ÁN,
18 ÓRAKOR

Már a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában tagja volt az iskola zenekarának.
1967-ben a Neoton együttes tagjaként debütált.
1972-ben Som Lajossalkivált a zenekarból és
megalapították az első magyar hard-rock zenekart, a Taurus XT-t, amely 1973-ban felbomlott.
Ezután Balázs Fecó két évet külföldön dolgozott. Hazatérte után Koncz Zsuzsakísérőzenekarához került, majd 1978-ban megalapította
a Korál együttest. A hard-rock stílus dallamosabb változatát játszották. Felléptek Bulgáriában, Szovjetunióban ésJugoszláviában. Az 1981es táncdalfesztiválon a Homok a szélben című
dalukkal óriási sikert arattak. 1979-1984között
egymás után hatszor az év legjobb billentyűsé-

1998-ban Liszt Ferenc-díjat kapott és koncertezett a Budapest Sportcsarnokban, ahol Újjászületés című, szintén 1998-ban megjelent
lemezét mutatta be.1999-ben jelent meg Évszakok című könyve, valamint a Huszka Jenő-életműdíjat is ez évben kapta. 2000 tavaszán jelent
meg új nagylemeze, A csönd évei. Ezen a lemezen duettet énekel Kovács Katival és Keresztes
Ildikóval. A közösen előadott dalok a Forog a
kerék és A csönd éve címűek.
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Az adventi várakozás időszakának elválaszthatatlan része lakásunk, házunk feldíszítése. Különleges hangulatot teremthetünk otthonunkban, ha saját kezűleg készített dekorációk alkotják a díszek
egy részét. Különösebb anyagi ráfordítás nélkül is

alkothatunk szép asztaldíszt az itt bemutatott módon. Nem kell hozzá más, csak egy üvegváza vagy
üres befőttes üveg, kristálycukor, egy karácsonyi figura a korábbi évek dekorációi közül, és textilből
vagy papírból kivágott hópihe formák.

KELLEMES
KÉSZÜLŐDÉST
KÍVÁNUNK!

BETLEHEM ÉS ADVENTI KOSZORÚ
A GIMNÁZIUM ELŐTT

1. Tisztítsuk meg az üveget
és töltsünk az aljába kristálycukrot

Gazdagodott a pásztói karácsony egy gyönyörű
Betlehemmel és egy óriási városi adventi koszorúval, amelyek együttesen a Líceum előtt kaptak helyet. A tér így különleges hangulatot nyert,
s napról napra egyre többen sétálnak arra, hogy
megnézzék a Jézus születését szobrokkal bemutató jelenetet. Ez lesz a Pásztói Karácsony egyik
központi helyszíne is.

2. Helyezzük bele
a karácsonyi figurát

Pásztó Anno

3. Ragasszuk rá
a hópihéket

A betlehemezés ma már szinte csak a
templomokban hagyomány Karácsonykor, pedig néhány évtizeddel ezelőtt gyerek és felnőtt csoportok is útra keltek,
hogy így kívánjanak áldott ünnepet a falvak, városok lakosságának. Képünkön egy
1947-es betlehemes pásztói társaság lát-

SÜSS EGY TEPSI SÜTEMÉNYT!
Nem karácsony a karácsony, jótékonykodás
nélkül – vallja a pásztói sütigyűjtő csapat,
amely már javában azon dolgozik, hogy minél több rászoruló gyermeknek jusson édesség az asztalra az ünnepek alatt. Tartós süteményeket és édességeket várnak a jó

szándékú emberektől, amelyeket ők személyesen juttatnak el a rászorulókhoz. A sütemények leadhatók a Városi Könyvtárban
és a Karban Tart Alak Stúdióban. Karácsonyi Vásár idején a Líceum aulájában várják
a felajánlásokat! Információ: 0670/3786106

ható. A fotót Manga János készítette.
Az internet világában képeslapot is egyre
kevesebbet adunk postára, pedig annak is
megvan a maga különleges, meghitt hangulata. Tóth József jóvoltából a huszadik
század elejéről mutatunk néhány karácsonyi üdvözlőlapot. Boldog Karácsonyt!
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felnőtt csapat irányítását és őket is a megyei bajnoki elsőségre vezényelte. Ekkoriban a csapatban
csak pásztóiak játszottak. 1993-ban Hasznoson
edzősködött, majd két év múlva a Pásztó és Hasznos csapatainak egyesülését követően az ifjúsági
csapat felkészítését vitte tovább. 2003-ban a PSKnál segítette az egyesület újraindulását. Pásztó Város Önkormányzata az idén 80 éves Veres Béla
sportvezetőnek Pásztó sportéletében végzett kimagasló tevékenysége és életműve elismeréseként
adományozza a „Pásztóért” Emlékplakett Díjat.

KITÜNTETÉSEKET
ADTAK ÁT
ségéért George W. Bush amerikai elnök a legmagasabb rangú amerikai kitüntetéssel, a Medal
of Honorral tüntette ki. Pásztó Város Önkormányzata, hős szülötte életművéért Rubin Tibornak Pásztó Díszpolgára Címet adományoz.
Lapzártánk után kaptuk a hírt, hogy Rubin Tibor
86 éves korában, otthonában elhunyt.

gédmunkásként kezdte újra az életét. Bekerült a
BHSE atlétái közé, ahol edzői munkájával hamar
elismerést vívott ki magának. A Budapesti Spartacusban, majd a XVIII. kerületi iskolában oktatott.
Felesége tragikusan, fiatalon bekövetkezett halála
után újabb próbatétel következett. Visszaköltözött
szülővárosába, ahol 74 éves koráig tanított.
Szarvason az úszásban új örömökre lelt. 88 évesen megnyerte a szeniorok 80 év fölötti kategóriáját. Megnyerte az év sportolója díját is. Csaba
Gábor Pásztón az általános iskolának, gimnáziumnak volt a testnevelő tanára. Eredményeit diákjainak országos atlétikai csúcsai fémjelezték.

„PÁSZTÓÉRT” EMLÉKPLAKETT:
CSABA GÁBOR
Szarvason született, általános és gimnáziumi tanulmányait ott végezte. Sportbéli tehetsége korán megmutatkozott, rendre nyerte a középiskolai torna- és atlétikai versenyeket. Fiatal
hadnagyként került a frontra. Passaunál amerikai fogságba esett, majd visszakerült Szarvasra.
Elvégezte a szarvasi tanítóképzőt, ahonnan Kozárdra került. Az 1956-os forradalomban aktívan részt vett. Megszervezte és vezette a Nemzetőrséget. A forradalom leverése után különböző
börtönökben 300 napig kínozták, majd kitiltották Nógrád megyéből. Csaba Gábor Pesten se-

„PÁSZTÓÉRT” EMLÉKPLAKETT:
VERES BÉLA
Veres Béla gyermekéveiben ismerkedett meg a
labdarúgással. Az 1950-es évek derekától focizott.
Már ekkor, játékosként kezdett el foglalkozni a
pásztói fiatalokkal. 1970-ig leigazolt játékosa volt
a helyi focicsapatnak, majd ezt követően a vezetők kérésére elvégezte az edzői tanfolyamot és átvette a felnőtt- és ifjúsági csapat irányítását. 1974
tavaszán megalakította a pásztói serdülőcsapatot
és benevezte őket a bajnoki küzdelmekbe. Több
éven keresztül foglalkozott a pásztói fiatalok képzésével. A Veres Béla által irányított együttes megyei bajnoki címet szerzett. 1978-ban átvette a

Pásztó város fejlődését, értékeinek gyarapítását elősegítő, példamutató tevékenységük elismeréseként kitüntetéseket adott át Dömsödi Gábor polgármester az október 23-ai nemzeti ünnepen. A város önkormányzatának kitüntető címeit a következő személyek kapták.
PÁSZTÓ DÍSZPOLGÁRA:
RUBIN TIBOR
A legmagasabb rangú amerikai kitüntetéssel is
elismert Rubin Tibor Pásztón, cipészcsaládban
született. Tizenhárom éves korában zsidó származása miatt a család többi tagjával a mauthausen-guseni koncentrációs táborába deportálták, ahol a tábor két évvel későbbi felszabadítását
megelőzően mindkét szülője, valamint az egyik
leánytestvére is életét vesztette. Rubin Tibor
1948-ban vándorolt ki New Yorkba, ahol először
cipészként, majd hentesként dolgozott. 1950ben került az amerikai hadseregbe. 1950 júliusában Rubin Tibor közlegényt bevetették a koreai háborúban. Már szakaszvezető, amikor óriási
veszteségeket okozott az ellenségnek, így lehetőséget biztosított egységeinek a teljes és sikeres
visszavonulásra. A csata közben Rubin szakaszvezető súlyosan megsebesült és kínai fogságba
esett. Bátor és önzetlen tetteinek köszönhetően
legalább negyven katonatársának életét mentette
meg. Robin Tibort élete kockáztatásáért, hősies-

KEGLEVICH MARGIT DÍJ:
DR. KÖVESI LÁSZLÓ
Dr. Kövesi László Debrecenben született. Általános és középiskoláit szülővárosában végezte.
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem elődjénél, a Budapesti Orvostudományi Egyetem
Fogorvostudományi Karán kapta meg diplomáját, később ott is szakvizsgázott. Fogorvosi munkáját Pásztón kezdte, akkor még a Járási Kórház- Rendelőintézetnél, majd a Megyei Kórház
II. lett a munkahelye, később a Városi Kórház,
majd 1998. óta családi vállalkozásuk – de végig,
már 48 éve, most már nyugdíjasként látja el területi ellátási kötelezettséggel.
1980-ban kinevezték főorvosnak és így a járás
fogorvosi felügyeletét is ellátta. Főállása mellett
rendelt külön a MÁV dolgozóknak, a Váci Kötöttárugyár Pásztói gyáregysége üzemi rendelőjében, Bujákon és Gyöngyösön a Honvédségnél
sok éven át. 1968-ban kötött házasságot, felesége
is fogorvos. Dr. Kövesi László egészségügy iránti elkötelezettsége, szakmai tudása egy életen át
tartó munkássága különleges tiszteletet érdemel.
KEGLEVICH MARGIT DÍJ:
DR. BOLYKY MELINDA
Salgótarjánban született. Általános és középiskolai tanulmányait Salgótarjánban végezte.
Egyetemi évei előtt 3 évig Salgótarjánban a Megyei Kórházban dolgozott. Egyetemre 1964-ben
vették fel, a Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán szerzett diplomát. Azóta Pásztón dolgozik. A munkában eltöltött 46 év alatt Pásztón, Szirákon, Bujákon,
Ecsegen, Gyöngyösön, Salgótarjánban végezte
munkáját. Már évek óta nyugdíjasként dolgozik.
2005-ben saját tulajdonú épületben, saját felszereléssel alakították ki jól felszerelt, korszerű rendelőjüket, ahol ma is férjével együtt dolgoznak.
1968-ban kötött házasságot. Férje, Dr. Kövesi László szintén fogorvos. Dr. Bolyky Melinda
egészségügyben végzett munkásságáról sok ezer
hálás beteg tud mesélni. Szakmai tudása, kitartása különleges tiszteletet érdemel.
ÁGASVÁRY LAJOS DÍJ:
BÁRDOS ILONA
Pásztón született. Általános iskolai tanulmányait a
Dózsa György Általános Iskolában végezte, majd
Budapesten érettségizett. A Jászberényi Tanítóképző Főiskola levelező tagozatán szerzett diplomát. Kezdetben képesítés nélkül, majd a diploma
megszerzése után kinevezéssel dolgozott az I. számú, a későbbiekben Gárdonyi Géza Általános Iskolában nyugdíjba vonulásáig. 1984-ben miniszteri
dicséretben részesült. Az iskolaotthonos, tantárgycsoportos oktatáson belül matematikát tanított,

ahol a logikai készségfejlesztésre helyezte a hangsúlyt. Tanításában a folyamatos, képesség szerinti
fejlesztőmunkát tartotta szem előtt. Negyven évig
tartó, lelkiismeretes, színvonalas szakmai munkájával a kollégái, a tanítványai és a szülők megbecsülését is kiérdemelte. Pályafutását a példamutató pedagógus hivatástudat jellemezte.
ÁGASVÁRY LAJOS DÍJ:
KÓSA GYÖRGYNÉ
Békéscsabán született. A középiskolai évek után
1973-tól először Bujákon, majd Jobbágyiban tanított képesítés nélküli nevelőként. 1979-ben
tanítói diplomát szerzett az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán. Férjével együtt 1982-ben
Pásztóra került jelenlegi munkahelyének elődjébe, a Dózsa György Általános Iskolába. Kósa
Györgyné nemzedékeket nevelt fel Pásztón. A
gyermekek szeretetével, lelkiismeretes, fáradhatatlan oktató-nevelő munkájával rangot, megbecsülést vívott ki intézményünkben és városunkban egyaránt. Az évek során számos tanítványa
ért el matematika tantárgyban megyei és országos helyezést. 2001-től az ő hathatós munkájának köszönhetően jött létre iskolájának jótékonysági bálja, amely rendezvénynek a mai
napig egyik fő szervezője. Kimagasló munkájáért 1991-ben Miniszteri Dicséretben részesült.
Gyermekszeretete, nagyfokú munkabírása, szakmai tudása mindannyiunk számára példaértékű.
CSOHÁNY KÁLMÁN DÍJ:
DR. JOÓ ERNŐ
Nagymajláton született. Felsőfokú közgazdász
végzettséget szerzett. Pásztóról még gyerekfejjel került el, majd szinte egész életét a főváros
XXII. kerületében élte le. Számos közéleti tisztsége mellett maradandót alkotott a kerület helytörténészeként. Munkásságát ezért Budafok-Tétény díszpolgári címmel ismerte el. Azonban soha
nem feledte pásztói gyökereit. A kezdetekben bekapcsolódott a Csohány Kálmán által kezdeményezett és Budapesten működő „Pásztóiak Baráti
Köre” szervezet tevékenységébe, majd az ő halála után átvette annak vezetését, szervezte a rendszeres fővárosi találkozóikat és az időnkénti csoportos hazalátogatásokat is, egészen a legutóbbi
időkig. Aktív szerepet vállalt a Csohány-örökség
megőrzésében, a Csohány Baráti Kör munkájában. Bölcs tanácsaival segítette 2006-2007-ben –
egyik tagjaként – a várossá nyilvánítás 600. évfordulóját szervező emlékbizottság munkáját.
PÁSZTÓ SPORTJÁÉRT DÍJ:
FARKAS ANTALNÉ SZÉKELY GABRIELLA
Pásztón született. Itt végezte általános és középiskolai tanulmányait. A sport és mozgás szépségével már gyermekkorában megismerkedett.
Az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola földrajz-testnevelés tanári szakán szerzett diplomát.
Felsőfokú tanulmányai mellett képesítés nélküli tanárként dolgozott Pásztón, majd Taron. A
főiskola elvégzését követően 1981-ben került
mostani munkahelyének elődjébe, a Kun Béla
Általános Iskolába. Munkájára mindig a szorgalom és céltudatosság volt jellemző. 2005-ben
gyógytestnevelői diplomát szerzett.
Sokoldalúságának köszönhetően számos sportágban készített fel tanulókat sportversenyekre,

bajnokságokra. Legnagyobb szerelme a kosárlabda, ahol tanítványai sorra jutottak el a megyei versenyek dobogójára. A felnőtt hölgyek a
mai napig látogatják a kondicionáló tornafoglalkozásait. Kimagasló szakmai tudása példaértékű
mindannyiunk számára.
PÁSZTÓ SPORTJÁÉRT DÍJ:
GÉCZI TIBOR
Géczi Tibor olimpikon Pásztón született. Családja Nagybárkányban élt, itt került kapcsolatba
a sportszerű síeléssel. Egy év bárkányi edzéseket
követően a salgótarjáni síklubhoz igazolt. Egy
idő után átkerült a biatlonosokhoz. Alig múlt 17
éves, amikor Magyarországot képviselve ott lehetett a franciaországi junior világbajnokságon.
Másfél évi katonai szolgálat ideje alatt egy biatlon és két sífutó országos egyéni bajnoki címet
szerzett, amely még kiegészült egy váltócsapat
aranyéremmel. A francia junior vb mellett, felnőtteknél ott volt a Norvégiában, Oroszországban, Finnországban, Olaszországban és Ausztriában lebonyolított vb-ken, ahol majd minden
esetben a magyar biatlon válogatott legjobbja volt. 1992-ben Géczi Tibor az albertvillei téli
olimpiára utazott a magyar csapattal. 10 km-es
sprint versenyszámban 126 induló között az előkelő 38. helyen ért célba. A téli olimpiákon a mai
napig ez a legjobb hazai biatlonos eredmény.
PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÜLÖNDÍJA: OCSOVAI GERGŐ
Hatvanban született. A karatéval is Hatvanban
ismerkedett meg 1999-ben. 2005-ben igazolt le
a Pásztói Shotokan Karate Klubhoz. 2001-ben,
legelső versenyén 2 aranyéremmel debütált, amit
további megszámlálhatatlan érem követett 14
éves karate-pályafutása alatt. Többszörös magyar bajnok. Első nemzetközi sikereit 2004-ben
érte el, azóta számos nemzetközi versenyen szerzett érmeket. Többszörös európabajnok, és most
már a világbajnoki mezőnynek is jegyzett tagja. 2014-ben a Japánban megrendezett világbajnokságon egyéni ötödik hellyel és csoport bronzéremmel tért haza. Idén a Lengyelországban
megrendezett WSKA világbajnokságon mind
egyéni Kata, mind csapat Kata versenyszámban
ezüstérmet szerzett.
PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÜLÖNDÍJA: EGLO LUX KFT.
Az osztrák tulajdonú EGLO konszern világszinten is egyre jelentősebb szerepet tölt be. Magyarországi leányvállalatai a 90-es évek elején alakultak. Jelenleg az EGLO LUX Kft. a magyarországi
kereskedelemi központ, az EGLO Magyarország Kft. pedig termelői és logisztikai központ.
Az EGLO Magyarország Kft. pásztói üzemében
van egyedül Európában termelési tevékenység
a konszernen belül, emellett európai logisztikai
központként látja el áruval a környező országokat. 2011-ben előtérbe került a termelés bővítése,
s jelentős beruházással új részleg indult a speciális lámpák gyártására. Az elmúlt évek folyamatos fejlesztésekkel teltek, jelenleg is jelentős beruházást terveznek. Az üzem Pásztó legnagyobb
munkáltatója és adófizetője. A cég munkájával és
eredményeivel, továbbá a civil és sport szervezetek
támogatásával elévülhetetlen érdemeket szerzett.
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PÁSZTÓ ADOTT OTTHONT
A NÓGRÁDI PRÍMA-DÍJÁTADÓNAK
November 14-én este ünnepélyes keretek között adták át a pásztói művelődési központban a Nógrád megyei Prima Díjakat. A VOSZ Nógrád megyei szervezete idén is három - művészet, oktatás és sport - kategóriában adott át elismeréseket. A Príma Díjak
mellett a hagyományoknak megfelelően idén is átadták az év vállalkozója kitüntetéseket, valamint a T. Németh László Partner Nívó díjat.
A hagyománytól eltérően idén nem a megyeszékhelyen, hanem Pásztón adták át a megyei
Príma Díjakat. A VOSZ Nógrád megyei elnöke,
Czékmánné Kelecsény Ágnes ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy a régi hagyományok meg-

tartása mellett szeretnének új értékeket is teremteni, ezért is döntöttek úgy, hogy a Príma Díj
átadó gála esteket minden évben más településen rendezik meg, ezzel is erősítve a megyei integrációt; a települések valamint a vállalkozások
közötti kapcsolatépítést.
Az Év vállalkozója kitüntetéseket
a VOSZ Nógrád megyei elnöksége javaslatára a VOSZ országos elnöksége határozata alapján adták
át. Az Év Cukrásza Nógrád megyében Szoó Gellért és Szoó Dá-

niel a salgótarjáni Kézműves cukrászda, a G&D
Kft. tulajdonosai, a 2015-ös ország tortája készítői lettek. Az Év Kiskereskedője címet András Mária, a Mini-Épvill Bt. tulajdonosa kapta.
Az Év Ipari Szolgáltatója Takács György, a Takács-Elektric Kft. ügyvezetője lett; az Év Építőipari Szolgáltatója pedig Balázs József egyéni
vállalkozó. Az oklevél mellé minden kitüntetett
Cene gál István egy-egy festményének szignált
lenyomatát kapta. A korábbi évekhez hasonlóan
idén is két Nógrád megyei vállalkozó vehette át
a kitüntetést Budapesten a Vállalkozók Napján.
Az Év vállalkozója oklevelet Kriston János és
Mester Gábor kapták meg. A T. Németh László Partner Nívó díjat idén Csomor Gábor kapta,
aki hosszú éveken keresztül a VOSZ ügyvezető igazgatója volt. Nevéhez fűződik a Széchenyi
kártya bevezetésének előkészítése, a KA-VOSZ
Rt. létrehozása és működtetése.
Művészet kategóriában a pásztói Antal András,
Ferenczy Noémi- és Madách-díjas keramikus
iparművész kapta a Megyei Prima Díjat. Oktatás kategóriában Diósi László gyógypedagógust, a balassagyarmati Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóját, míg
a sport kategóriában Kadlót Zoltánt, a Salgótarjáni Atlétikai Club hosszútávfutóját, edzőt, magyar félmaratonista csúcstartót ismerték el.

A ZSIGMOND KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA
November 14-én rendezték meg a Zsigmond
Király Általános Iskola jótékonysági bálját,
amelynek bevételét az intézmény eszközfejlesztésre fordítja majd.
A nagy hagyománnyal bíró bált az iskola „Ma
a Holnapért Alapítványa”, az intézmény dolgozóinak közreműködésével szervezte meg.
Szántó Marianna igazgatótól megtudtuk, hogy
a rendezvénynek a két elődiskola életében is
hagyománya volt. A Gárdonyi Géza Általános Iskola először 1994 márciusában rendezte meg, a Dózsa György Általános Iskola pedig
2001-től szervezett jótékonyági bált. Az ös�szevonást követően, 2009-től együtt, egységes intézményként folytatták a hagyományt.
Az igazgatónő kifejtette: - A bál célja az eszközfejlesztés. Azokat a nevelési-oktatási eszközöket vásároljuk meg a bevételből, amivel a tanítványaink szabadidejének kulturált
és hasznos eltöltéséhez hozzájárulhatunk.
Iyen volt tavaly a kisiskolások játszóudvarának kialakítása, vagy az oktatás színvonalának emelése, mely esetében taneszközöket

és oktatási eszközöket szerzünk be, például
projektorokat, magnókat.
A fellépők már évek óta, így most is a 8. évfolyam diákjai és a szülők voltak. A diákok fellépő ruháit minden évben az alapítvány támogatja

a bevételekből. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a megyei, a járási és a városi politikai
vezetés, a bál vendégei voltak a pásztói vállalkozók, intézményvezetők, köztisztviselők és természetesen a szülők is.

ÖT ÉVE HÓDÍT

A MÚZSA
A pásztói járás közművelődési szakembereinek ötleteként született meg öt
évvel ezelőtt a Múzsa Művészeti Fesztivál, amely helyi tehetségkutatóból mára
megyei megmérettetéssé nőtte ki magát.
A Közkincs Kerekasztal sikeres működésének
művészeti ágaként anno négy kategóriában hirdettek versenyt: tánc, irodalom, énekelt és hangszeres zene valamint képzőművészet.
Antalné Prezenszki Piroska, a gála egyik ötletgazdája és sezrvezője lapunknak elmondta: - 2013ban a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Irodája bekapcsolódott a fesztiválsorozatba
és segítette annak Pásztó járási megvalósulását. A lelkes amatőr
előadók színpadi örömén felbuzdulva megyei felmenő rendszerű
seregszemle rendezését
terveztük meg közösen
a kollégákkal. 2014-ben
három járásban indult el
a Múzsa Fesztivál hódító útjára: a salgótarjáni,
a szécsényi valamint a pásztói járásban, és egy csodálatos gála, valamint egy gazdag kiállítás tette fel
a koronát az évre novemberben. Az idei évben sikerült Nógrád megye mind a hat járásában, járásonként 2 településen, így összesen 12 településen
meghirdetni a Múzsa Művészeti Fesztivált. 51
településről vettek részt az elődöntőkön amatőr
előadók. Mindösszesen 330 résztvevője volt az
idei Fesztiválnak.
A pásztói járásból a megyei elődöntőket és a gálát Antalné Prezenszki Piroska és szervezőtársa,
Bodor Tivadar koordinálta, akik a Teleki László
Városi könyvtár és Művelődési Központ kulturális szakemberei.

- A 2015-ös évben az irodalom és a zene szerelmeseit, amatőr előadóit hívtuk bemutatkozásra.
Minden járásban meghirdettük a versenyt, hat
központban zajlottak a válogatók. Újításként két
állandó zsűritagot kértünk föl az elődöntők során a továbbjutók kiválasztására. Az irodalom
kategóriában Patakiné Kerner Edit előadóművész, a zenei kategóriában Diósi János karnagy,

zenész volt segítségünkre – tudtuk meg Bodor
Tivadartól, aki hozzátette: - A járásokban segítő kollégákra, számos támogatóra leltünk az
elődöntők megvalósítása során. A településeken polgármesterek, jegyzők, kulturális szakemberek, civil szervezetek, általános iskolai vezetők, kulturális közfoglalkoztatottak segítették
azt az előkészítő és lebonyolító munkát, mely az
amatőr előadókat színpadra segítette a színvonalas, tartalmas elődöntőkön.
A járási elődöntőkről kategóriánként három fő
jutott a döntőbe, amely már nem verseny, hanem
egy gálaműsor volt a salgótarjáni József Attila
Művelődési és Konferencia Központban.

A Múzsa Gála fellépői a pásztói járásból:
ÉNEKELT ÉS HANGSZERES ZENE:
Rajeczky Szimpatikusok Népzenei
Együttes - Pásztó
Jobbágyi Daloskör - Jobbágyi
Bujáki Gyermekénekkar - Buják
IRODALOM:
Cs. Nagy Szilvia - Csécse
Géczi László Miklósné - Szurdokpüspöki
Mustó Sára - Pásztó
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TULIPÁN ÉS ÁRVÁCSKA VÁLTJA A RÓZSÁKAT
AMELYEK ROZÁRIUMBA KERÜLNEK MAJD
Megújulnak tavasszal a város közterületei, parkjai. A Csillag téri körforgalomban és
a közelében található, nemrég lebontott szovjet emlékmű helyén kertépítész által
készített tervek alapján virágosítanak majd.
Nem dolgozik az önkormányzatnál kertész, ezért
külsős szakember segítségét kérte a városvezetés a
település arculatának kialakításában. – Ez a szakember Szécsényben már bizonyított, ott találkoztunk azokkal a kompozíciókkal, amiket ő csinált.
Megkértük, hogy segítsen nekünk átgondolni a
szovjet emlékmű helyét és a körforgalmat, mert
egyrészt az emlékművet lebontottuk és a helyén
fű van, alatta pedig beton, ez speciális odafigyelést igényel. A körforgalomban pedig a rózsák sem
közlekedésbiztonságilag, sem kertészeti szemmel –
locsolás, metszés szempontjából - nem voltak alkalmasak az út ezen részének díszítésére – mond-

A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás több mint három milliárd forintos projektjének részeként épült meg Pásztó határában az újrahasználati központként is funkcionáló hulladékudvar, amelynek ünnepélyes avatását november 12-én tartották.
Mostanra minden beruházás elkészült, amely szükséges ahhoz, hogy a térség átálljon a házi szelektív hulladékgyűjtésre és megvalósuljon a modern hulladékgazdálkodás a kelet-nógrádi településeken.

ta el lapunknak Dömsödi Gábor polgármester, aki
a terveket is vázolta:
Tulipánhagymák és kék árvácskák kerülnek a rózsák helyére.
A rózsákat még virágzásuk idején felcímkéztük,
gondosan kiteleltetjük őket, majd az azonos színűeket és fajtájúakat rendszerezve, a romkertben egy rozáriumot kialakítva fogjuk elhelyezni.
A város közmunkásai között van egy kertész végzettségű szakember, aki brigádvezetőként már
most azon dolgozik, hogy palántákat neveljen a
fóliasátorban, amelyek tavasszal a várost szépítik
majd. Kíváncsian várjuk a végeredményt!

ÉLJÜNK A LASSÍTÁS LEHETŐSÉGÉVEL!
Sokan kelnek át nap, mint nap a 21-es főúton
a pásztói behajtónál gyalog azért, hogy a Budapest felé haladó buszt várják a buszmegállóban. Az ő biztonságuk érdekében elkészült
egy az autósokat lassító rendszer, amely a
gyalogos kérésére – amelyet gombnyomással
kell jeleznie az arra a célra kihelyezett készüléken - hatvanas korlátozást jelez az autósoknak. Elsőbbsége ekkor sincs a gyalogosnak,
de a figyelemfelkeltő, villogó, lassításra kötelező tábla remélhetőleg figyelemre és óvatosságra inti a jármű vezetőket. - Ilyen eddig még
nem volt az országban, tehát ez egy kísérleti megoldás. Remélem beválik! Ezzel egy időben fényvisszaverő prizma és lassító is segít

lelassítani a forgalmat – mondta a rendszerrel
kapcsolatban Dömsödi Gábor polgármester,
aki egyben kéri a lakosságot, hogy használják
a gyalogosok biztonsága érdekében kiépített
rendszert, éljenek a lassítás lehetőségével. A
helyszínen járva megkérdeztük a buszra várókat. Elmondták, hogy egyenlőre új számukra

ez a lehetőség, nem próbálták még és félnek
is attól, hogy az autósok a hatvanas korlátozást sem fogják betartani. Csak akkor mernek
átkelni az úton, ha nincs a közelben jármű, ha
már közeledik valami, akkor inkább tovább várakoznak az út szélén. A felelősség tehát a vezetőkön: lassítson, ha gyalogost lát!

IDŐTÁLLÓ, MULTIFUNKCIÓS PÁLYÁT AVATTAK
Elkészült a Hajós Alfréd utcai sporttelepen
az a rekortán pálya, amelynek kivitelezését
állami támogatással valósították meg. Ennek a sportpályának a karbantartási igénye
minimális és jól ellenáll a környezeti viszonytagságoknak, ideális helyszínt biztosít az alacsonyabb költségvetéssel bíró intézmények
számára. A Magyar Labdarúgó Szövetség
által épített multifunkciós pályák felszerelésüket tekintve alkalmasak labdarúgásra,
kézilabdázásra és kosárlabdázásra. Termé-

szetesen a felhasználás köre tovább bővíthető, a felület ugyanis kiválóan alkalmas teniszezésre, röplabdázásra és különböző
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atlétikai gyakorlatok művelésére is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar
Labdarúgó Szövetség 2015-től egy közös
projekt keretében rekortán borítású, többfunkciós pályákat épít országszerte EMMI
támogatásból, TAO-támogatásból és az önkormányzatok által fizetett önrészekből. Eddig tíz helyszín került bele a Beruházási Igazgatóság programjába, melyek közül egyik a
pásztói pálya, amely meglévő aszfaltburkolatra épült.
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A pásztói hulladékudvar mellett elkészült a bátonyterenyei hulladékudvar is, valamint átadták
azt a tizennyolc járművet, amelyekkel a közeljövőben beindul a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Nógrád megye keleti felén, több mint 100 ezer
nógrádi lakos élvezheti majd a rendszer előnyeit. A
november hónapban lezajlott ünnepélyes átadókon
elhangzott: a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2011-ben alakult azzal a céllal,
hogy egy térségi szintű, szelektív hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés valósuljon meg uniós támogatás igénybevételével. Az 51 kelet-nógrádi település alkotta társulás ehhez a Magyar Államnak és az
Európai Uniónak köszönhetően több mint 3,2 milliárd forint támogatásban részesült, amelyből jelentős fejlesztések valósultak meg a Salgótarján Térségi Hulladéklerakón, illetve egy-egy újrahasználati
központként is funkcionáló hulladékudvar épülhetett meg Bátonyterenyén és Pásztó határában, továbbá 18 gyűjtő- és rakodógép beszerzésére is sor
került, melyekkel a közeljövőben beindul a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés a térségben. Kiemelték, hogy az elkészült hulladékudvarok nem
hagyományos hulladékbegyűjtő helyek lesznek,
ahol napi rendszerességgel fordulnak meg a kukásautók. A hulladékudvarokban különböző konténerekben helyezhetik el díjmentesen a szelektív papír,
műanyag, fém és üveg hulladékot a lakosok, továbbá olyan hulladékokat, melyek lerakása az eddigiekben problémát okozhatott, mint például használt
gumiabroncs, akkumulátorok, elemek, elektronikai készülékek, bútorok, lomok, illetve zöldhulla-

dék elhelyezésére is lehetősége lesz a lakosoknak.
A hulladékudvarok üzemeltetésének megkezdése a működéshez szükséges engedélyek megszerzésének függvényében 2015. december-2016. január hónapban várható, a nyitva tartásuk pedig a
lakossági igényeknek megfelelően tervezett. A salgótarjáni telephelyen történtek a legnagyobb beruházások, ez lesz a Kelet-Nógrádi Hulladékgazdálkodás központja. Ott a vegyesen gyűjtött hulladék
kezelésére megépült egy mechanikai-biológiai előkezelő, a szelektíven gyűjtött hulladék feldolgozására egy válogatócsarnok, bővítették a szociális épüle-

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
ÚJ JEGYZŐ A VÁROS ÉLÉN
Dr. Gajdics Gábor személyében új jegyzője van
Pásztónak. A sokak által kántorként ismert
szakember a jogi diploma megszerzése és öt
év közigazgatási gyakorlat után pályázta meg
az állást. Célja, hogy jegyzőként jó szakmai
döntéseket hozva segítse Pásztó város mindennapjait.
Dr. Gajdics Gábor Pásztón született, gimnáziumba Pannonhalmára járt. Az érettségi
után énektanári végzettséget szerzett, húsz
évig – 1990-2010 között - kántorként dolgozott Pásztón. Nős, három gyermek édesapja.
1998-tól önkormányzati külsős bizottsági tagként, 2006-tól 2014-ig önkormányzati képviselőként tevékenykedett a városért. 2010-ben

polgármester-jelöltként indult az önkormányzati választásokon. Időközben elvégezte a jogi
egyetemet, s 2010-ben a Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatalban helyezkedett el főtanácsosként. Innen pályázta meg a pásztói jegyzői
állást. Kérdésünkre elmondta, hogy számára
sok örömet okoz a jog, szívesen dolgozik ezen
a területen és a közigazgatási munka is közel
áll hozzá. – A közügyek mindig fontosak voltak nekem, ez eddigi pályafutásomból is látszik és a pásztóiaknak nem kell bizonyítanom,
hogy mindig részt vettem a helyi közéletben. Alapítványt vezettem, a KDNP helyi elnöke vagyok, ezen tisztségeimről most le fogok mondani. A jegyzői munka ötvözi a jogi és
a közéleti érdeklődésemet. Felelősségteljes
feladatot bíztak most rám, amelynek igyek-

tet, létesült egy új csurgalékvíz tározó medence és
egy központi komposztáló, illetve kialakításra került egy hulladékudvar is. Az 51 érintett településen
kialakítottak151 db szelektív hulladékgyűjtő szigetet, ahol 4-4 szelektív hulladékgyűjtő edényzet lesz:
egy a papír, egy az üveg és kettő a műanyag hulladéknak. Szintén a projekt része volt az az 5000 házi
komposztáló edény, melyet a 2000 fő alatti lélekszámú, 45 társult település lakosainak, lakosság-arányában jutatott el a társulás annak érdekében, hogy
csökkenjen a vegyes hulladékba lerakott, hasznosítás nélküli zöldhulladék mennyisége.

szem legjobb tudásom szerint megfelelni.
Szándékom, hogy minden szakmai segítséget
megadjak a polgármester és a testület munkájához, hogy a város fejlődni tudjon.
VÁLTOZÁS A GONDOZÁSI
KÖZPONTBAN
Pásztó város képviselőtestülete tudomásul
vette a Pásztói Gondozási Központ korábbi vezetőjének, Odlerné Tiszovszki Máriának azon
döntését, miszerint máshol kíván a jövőben
dolgozni. 2015. Április 15-tel megbízott vezetőnek kinevezte Borbélyné Válóczi Mariannát,
a Pásztói Idősek Klubja nappali ellátásának
vezetőjét. Ezzel egy időben a testület határozott a vezetői pályázat kiírásáról is, amelyre egyetlen pályázóként szintén Borbélyné Válóczi Marianna jelentkezett, s szakmai anyaga
meggyőzőnek bizonyult, feladatát kinevezett
intézményvezetőkként látja el.
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2015. DECEMBER 19. (SZOMBAT)
14.00 Városi Mikulásfutás és Kerékpározás
Karácsonyváró délután a Pásztói Múzeumban
14 órától Kézműves foglalkozás
15 órától Mézeskalács-díszítés Takács Béla mestercukrásszal
Barangolás Északkelet-Brazíliában Dr. Hír János előadása
14.30 Városrészi karácsonyi ünnepség Hasznoson
a Művelődési Házban
16.30 Városrészi karácsonyi ünnepség Mátrakeresztesen
a Művelődési Házban
DECEMBER 20.(VASÁRNAP)
15.00 Karácsonyváró kézműves foglalkozás a Művelődési Központ
szervezésében
a Mikszáth Líceum francia tagozatának épületében
16.00 Péter Szabó Szilvia
Megnyitó
Pásztó Város Önkormányzati Óvodája
Zsigmond Király Általános Iskola
Karácsonyfadíszítő verseny díjazása
Salgótarjani Advent Kamarakórus

DECEMBER 21.(HÉTFŐ)
16.00 Ricsi Bohóc
17.00 Rozmaring Népdalkör
Moderntánc bemutató (Léna)
Mátraszőlősi Babtista Gyülekezet kórusa
Magyar Szentek Katolikus Óvoda
18.00 Delhusa Gjon és a pásztói Katolikus Iskola kórusa
DECEMBER 22. (KEDD)
15.00 Karácsonyváró kézműves foglalkozás a Művelődési Központ
szervezésében
a Mikszáth Líceum francia tagozatának épületében
17.00 Bigger Dance Crew
Dudás András harmonikás
18.00 St. Martin
DECEMBER 23. (SZERDA)
15.00 Bóbita Zenekar interaktív karácsonyi koncertje
17.00 Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola tanárai és növendékei,
Rajeczky Szimpatikusok Népzenei Együttes
18.00 Balázs Fecó
19.00 Kívánság léggömb

Kísérő rendezvény a program
teljes ideje alatt: Karácsonyi Vásár

