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TOVÁBB BŐVÜLT
AZ EGLO

Átadták az Eglo magyarország Kft.
új gyártó- és raktárcsarnokát.

3. OLDAL

TANUSZODA ÉPÜL

A pásztói uszodát a stranddal
összeköttetésben lévő telek Nagymező
úti részén építik fel.

„AHOL A HŐSÖKET
NEM FELEJTIK,
MINDIG LESZNEK ÚJAK”
Jeles nap volt június 16. Pásztó életében. A Független Magyarország Napján avatták
fel a Fő út – Hunyadi utca kereszteződősénél kialakított emlékparkban Bobály Attila
életének utolsó alkotását, az ’56-ra emlékező Napfordítót. Az eseményen részt vett
Kő Pál Kossuth-díjas művész és Németh Miklós Attila rádiós személyiség is.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc vértanúinak kivégzését, valamint az 1989. június 16ai újratemetésük történelmi korszakát felidézve
Dömsödi Gábor polgármester felhívta a figyelmet az ajándék kőből és pályázati forrásból elkészült szobor oldalán olvasható feliratra: „Ahol a
hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak”. Beszédében elmondta a szobor keletkezési körülményeit is: éppen Bobály Attilánál tartózkodott
ő és városvezető társa, Farkas Attila alpolgármester, amikor megtudták, hogy azonnal le kell adniuk a szobortervet, egy makettet, csak akkor
tudják támogatásból elkészíttetni a város új emlékparkjának szobrát, amelyet Illés Rudolf pász-

tói lokálpatrióta javaslata nyomán szerettek volna
pályázati forrásból megvalósítani. – Elmondtuk
Attilának, hogy nekünk mit jelent ’56 és akkor
azt mondta, hogy „Gyerekek, nekem van egy 56os szobrom, amely díjat nyert Varsóban”. Berohant a műhelyébe, kihozta a kisplasztikát, mi
elkezdtük fényképezni és most itt áll ennek a
kisplasztikának a szobor változata. Tragikus,
hogy az alkotó nem élhette meg a szobor elkészültét – hangsúlyozta Dömsödi Gábor, majd
felkérte egykori rádiós kollégáját, Bobály Attila személyes jó barátját, Németh Miklós Attilát,
hogy tartsa meg avatóbeszédét.
Folytatás a 2. oldalon

4. OLDAL

NYÁRON IS
AZ ISKOLÁBAN
Három tábor, három
téma köré fűzve –
ebből választhattak
a pásztói katolikus
iskola diákjai a nyári
szünetre.

4. OLDAL
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„AHOL A HŐSÖKET
NEM FELEJTIK,
MINDIG LESZNEK ÚJAK”

TOVÁBB BŐVÜLT
A szónok hangsúlyozta: – A le nem élt életeket,
a börtönben töltött éveket soha senki nem tudja szabaddá tenni. Talán ezért is egyedülálló amit
Bobály Attila alkotott. Mert ebben a szoborban
mindenki megtalálhatja a saját múltba merengő,
jelent hordozó vagy éppen jövőt remélő nézőpontját. Ez, az ötvenhatos zászló kézzel nem fogható jelét rendszerbe foglaló mű. Ha kell, képkeret apa fényképéhez. Ha kell ablak a szülőház
vagy a börtön falán. De díszlet is a Hősök terén
1989. június 16-án. Koporsólepel a rendszerváltó ifjúság mögöttünk hagyott negyedszázadán
vagy éppen sugártörő a lenyugvó Napnak, mozgató víztükör a kerekedő Holdnak – fogalmazott, majd a művészre emlékezve elmesélte személyes élményét: – Nagy beteg volt már Bobály
Attila, amikor az emlékmű makettjén somoskői műtermében magyarázta a körívek egymásba fonódó folyamatosságát. Mint egy térgrafikai
elemet, úgy vezette végig az egymásrautaltság, a
következetes építkezés közösségmegtartó erővonalait, a múltat hordozó emlékmű jelennek szóló, de jövőt hordozó bronz-márvány együttesét.
Kicsit mintha a saját életművét akarta volna lezárni egy soha be nem csukódó, örökre kitárulkozó sokarcú emlékművel. Amely egyértelmesíti a tényt, amelyet az Alaptörvény így fogalmaz:
egyetértünk az első szabad országgyűlés első határozatával, mely szerint mai szabadságunk az
1956-os forradalomból sarjadt. (…) Kívánom,
hogy nekünk soha többé ne kelljen az ötvenhatos forradalmárok válaszútjára lépnünk és a most
felavatott emlékmű jelentését újraértelmeznünk

•

•

Új emlékpark ékesíti Pásztó egyik közterületét

Németh Miklós Attila mondott avatóbeszédet

– zárta gondolatait, majd Kő Pál Kossuth díjas
szobrász, a Nemzet Művésze lépett a mikrofonhoz, aki Bobály Attilára emlékezve tartott beszédet.
– Hát elment ő is, a kitűnő szobrász és nagyszerű
magyar! – kezdte megemlékezését Kő Pál, majd
hangsúlyozta az élet értelmét: azt kell csinálnunk,
ami boldoggá tesz. Felidézte Bobály Attilával való
találkozását: egy nyolcvanas évek eleji salgótarjáni
tárlat zsűritagjaként találkozott a kezdő szobrásszal először, amikor Bobály tardosi vörös márvány
szobra lenyűgözte őt és zsűriző társait. Szembe
mentek a politikai akarattal, s a párt alaptagsággal
sem rendelkező ifjú alkotónak „kiharcolták” a fődíjat. Bevallotta, régen nem vállal ilyen szerepléseket, de ez a szoboravatás mindennél fontosabb
volt számára, mert nem jutott el a nógrádszakáli
temetésre. – Drága Attila! Te egy igazi szobrász-

•

Kő Pál Kossuth díjas szobrász, a Nemzet
Művésze is megjelent az ünnepségen

nak születtél és ezt bizonyítottad életművedben. Isten nyugosztaljon békességben – zárta szavait Kő Pál. A méltató
beszédek után Farkas Attila alpolgármester, Kő Pál szobrász és Illés Rudolf
ötletgazda leleplezték az alkotást. Hamarosan fehér rózsák fedték le a szobornak emelt dombot.
Az ünnepség után egy másik helyszínen, a Ruffec teremben Kő Pál átadta Bobály Attila családjának a posztumusz alternatív Munkácsy Mihály díjat.
Itt a művész két fiát, Bobály Ádámot és
Dávidot kérdeztük meg, milyen érzésekkel vannak ezen a napon. – Kötődünk a ma
felavatott alkotáshoz, mi beleszülettünk a szobrász-mesterségbe, megéltünk mindent, amit
ma felidéztek az előadók. Az emlékművet sajnos már csak mi ketten fejeztük be, édesapánk
nem tudott benne végig részt venni. Nagyon sokat tanultunk tőle, így például a küzdeni tudását
is, azt, hogy sosem szabad feladni, akkor sem, ha
akadályokba ütközünk. Szeretnénk édesapánk
örökségét továbbvinni – fogalmazták meg.

A programot
az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60.
évfordulójára létrehozott
Emlékbizottság
támogatja.

AZ EGLO

Átadták az Eglo Magyarország Kft. új gyártó- és raktárcsarnokát. A világítástechnikai
elemeket készítő osztrák tulajdonú cég pásztói telephelyének bővítése négymilliárd
forintos beruházásban valósult meg, a fejlesztést egyedi kormánydöntés alapján 650
millió forinttal támogatta a magyar állam.
Az átadó ünnepség elején Tiefenbacher Rene,
az Eglo csoport vezérigazgatója köszöntötte a
jelenlévőket, és osztotta meg velük gondolatait. – Az Eglo esetében Ludwig Obwieser cégtulajdonos nagyjából huszonöt évvel ezelőtt Magyarország mellett döntött, és Pásztót választotta
– kezdte beszédét a vezérigazgató. Hozzátette:
az épületkomplexum és a telek jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedekben.
A pásztói üzem a több mint hatvanezer termék
elhelyezésére alkalmas raktárával a legnagyobb
logisztikai telephely, amely világszerte nagyjából az Eglo csoport összes raktárhelyének egyharmadát teszi ki.
Ezt követően Ludwig Obwieser cégtulajdonos a
kezdeteket felidézve elmondta: az Eglo 1990-ben
hozta létre első üzemét Dunakeszin. Azonban az
ottani telephelyet kinőtték, újat kellett keresniük.
A véletlen művének nevezte, hogy épp akkor jutott el hozzá a hír, miszerint Pásztón rendelkezésre áll egy számukra megfelelő ipari telek. Megvásárolták, majd 1992-ben megkezdték a gyártóüzem
építését. A rákövetkező években a telep folyamatosan bővült, egészen mostanáig.
Sulyok Krisztina, az Eglo Magyarország Kft.
ügyvezetője köszöntőjében részletezte: a nemré-

giben megépült 14 ezer négyzetméter alapterületű, négyemeletes termelési csarnok, továbbá a közel hatezer négyzetméteres automata magasraktár
egy új korszakot jelent a cég életében. Kiemelte:
méltán büszkék arra, hogy Európa piacvezető dekoratív lakásvilágítási termékeit gyártó vállalatcsoportjának a pásztói üzem az egyetlen európai
termelési helyszíne. A mai digitális világban az
online vásárlások egyre növekvő szerepe mellett
elengedhetetlen a fogyasztói igényekre való gyors
reagálás, illetve a vevő precíz kiszolgálása. Hang-

súlyozta, hogy vállalatuknál naponta több tízezer
lámpát készítenek, raktáraikban jelenleg is kilencezerféle készterméket tárolnak. Az elmúlt évi forgalmuk meghaladta a harminc milliárd forintot.
Dolgozóik létszáma jelenleg nyolcszáz fő felett
van. Cégük ezzel Nógrád megye egyik legjelentősebb munkaadója. Számos szakterületen kínálnak helyben álláslehetőséget, továbbá a szakképzett fiataloknak fejlődési esélyt.
Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára megjegyezte: olyan térségben valósult meg
a fejlesztés, amelyben minden egyes fejlesztési forrásra szükség van. Kelet-Nógrád eddig méltatlanul kevés figyelmet kapott, a rendszerváltás
utáni időszak egyik vesztese, de még nem késő
korrigálni az elmúlt évtizedek hibáit. A kormány
maximálisan elkötelezett amellett, hogy ezt a térséget újra felemelje és képességeinek, adottságainak, lakói szorgalmának, illetve munkaszeretetének megfelelő szintjén helyezze el.
Becsó Zsolt országgyűlési képviselő fontos lépésnek nevezte a beruházást Kelt-Nógrád felzárkóztatási folyamatában. – Amikor néhány évvel ezelőtt elkezdtük közös térségépítő munkánkat,
három fontos gondolat fogalmazódott meg bennünk. Egyik, hogy erősítsük a nógrádi, ezen belül
is a pásztói identitást. A másik, hogy ne csak pillanatokra kerüljünk fel hazánk fejlesztési térképére,
hanem ott is tudjunk maradni. A harmadik pedig
az volt, hogy dinamizáljuk a gazdaságot. Elősegítsük a településen, valamint annak térségén működő cégek fejlesztési, beruházási elképzeléseinek a
megvalósítását – fogalmazott.
Dömsödi Gábor polgármester beszédében hangsúlyozta: a városnak nagyon fontos az Eglo. Nemcsak azért, mert helyi iparűzési adót fizet, hanem
mert rengeteg munkahelyet is teremt, és vállalati kultúrát mutat be. Ezt követően a település első
embere Ludwig Obwiesernek németül köszönte
meg, amit a városért tett, majd a képviselő-testület nevében díszpolgári címet adományozott neki.
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TANUSZODA ÉPÜL A STRAND
SZOMSZÉDJÁBA
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program második ütemében összesen hatvanöt településen épül tanuszoda vagy tornaterem, illetve történik tanterem
fejlesztés. Az országos szinten összesen legalább 16 milliárd forintos ráfordításból
Pásztó is részesül: tanuszoda épül a strand melletti telken.

•

Pásztó városa és járása akár ilyen impozáns épülettel is
gazdagodhat, a Nemzeti Sportközpontok ugyanis többek
között ilyen mintaterv alapján épít uszodákat az országban.

A Magyar Közlöny június 2-i számában közölték a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program második ütemének részleteit. A beruházások megvalósítására 2018-ban a kormány
összesen legalább 16 milliárd 380 millió forintot
fordít. Nógrád megye négy tanuszodával részesül
a projektből. Pásztón, Rétságon és Szécsényben is

•

Ilyen belső terekre számíthatnak
a helyi sportemberek, ha elkészül
a tanuszoda

túl vannak a helyszínkiválasztáson, Balassagyarmaton pedig már javában zajlanak a munkálatok a
Fejlesztési Program első ütemének támogatásával.
Mind a négy nógrádi tanuszoda típusterv alapján épül fel. A tanuszoda fejlesztések előfeltétele,
hogy az érintett önkormányzatok a fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlanokat ingyenesen az ál-

lam tulajdonába adják. A pásztói városvezetés azt
az információt kapta a bonyolító szervezettől – a
Nemzeti Sportközpontoktól -, hogy akár már november-december környékén is sor kerülhet az
alapkőletételre. Dömsödi Gábor polgármester közölte: már megvizsgálták a lehetséges helyszíneket
és meghozták a döntést, miszerint a pásztói uszodát a stranddal összeköttetésben lévő telek Nagymező úti részén építik fel. A teljes mértékben állami forrásból megépülő komplexum két medencét
tartalmaz majd, egy 25-11 méteres úszómedencét
és egy kisebb, 8x10 méteres tanmedencét. – Ez a
létesítmény nem véletlenül viseli a tanuszoda nevet, a cél az, hogy járási intézményként minden
Pásztói Járásban élő gyermek megtanulhasson úszni. Iskolaidőn túl pedig a lakosság is használhatja
majd az uszodát. Nagyon elégedett vagyok azokkal a fejlesztési sikerekkel, amelyek Pásztó városával kapcsolatban a közelmúltban megjelentek. A
tanuszoda építés mellett ipari parkot alakíthatunk
ki, turisztikai fejlesztést valósítunk meg, támogatást
nyert a zöld város programunk és bölcsődét is építünk. Mindezek összességében másfél milliárd forinttól is több támogatást jelentenek. Újjá fog születni a város – nyilatkozta Dömsödi Gábor.
Lakatos Kati

KÖRFORGALMAK, HIDAK IS ÉPÜLNEK
Javában zajlik a 21-es főút négynyomúsítása.
Lapunkat a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. kommunikációs igazgatója, Karcagi Orsolya tájékoztatta a jelenleg Pásztó környékén zajló és a
jövőben várható munkálatokról.
Milyen előrelépések történnek idén a pásztói szakaszon?
Az idei évben várhatóan elkészül a pásztói felüljáró, a mátraszőlősi gyalogos aluljáró és a szakasz végén található főpálya híd is, valamint a
Mátraszőlősi csomópontban a kétsávos turbókörforgalom. Már folyamatban van a főpálya
jobboldali aszfaltos pályaszerkezetének építése
is. Ezen munkálatokat az alapozta meg, hogy a
forgalom régi jobb pályáról az új bal pályára való
átterelése az elmúlt év decemberében megtörténtént, és így a jobb pálya bontása idén, ahogy
az időjárás engedte, megkezdődhetett. Készül a
kétoldali vadvédő kerítés, folyamatban van a növények telepítése és készülnek az útirányjelző
portálszerkezetek is, változtatható jelzésképű
tartalommal. A nyár végén, illetve ősszel várható a szakasz végleges forgalomtechnikai kialakítása, azaz a burkolatjel festések, táblázások és
szalagkorlátok kiépítése, valamint a csomópontok (Pásztó és Mátraszőlős) közvilágítási hálózatának befejezése.

Milyen nagyobb változások várhatóak ezen
a szakaszon a közeljövőben?
A szakasz építésének hátralévő időszakában
többszöri forgalom átterelés várható az egyik
oldalról a másikra a munkafázisok üteméhez
igazodóan, illetve a nyár végén elbontják a jelenlegi mátraszőlősi csomópont és a szakasz
vége között kialakított ideiglenes terelőutat is.

lyezve a buszjáratok megállói. A buszmegállók
ennek megfelelően a végleges helyükre lettek
megépítve, az építés ideje alatt ideiglenes jelleggel működnek. A mátraszőlősi kétsávos turbó körforgalmi csomópontban a főpálya kilépő
ágain lesznek a buszöblök megépítve, jelenleg
az itt található ideiglenes terelőúton van üzemeltetve egy ideiglenes buszmegálló pár.

A Pásztó „bejáratánál” lévő buszmegállónak hol lesz a végleges helye?
A pásztói csomópont keleti és nyugati oldalán
az elosztó körforgalmak ki-, illetve belépő ágára lettek megtervezve és hatóságilag engedé-

Lehet nagyjából tudni, hogy mikorra tervezik a szakasz átadását?
A Nógrád III. 3,7 km hosszú, Pásztó-Mátraszőlős szakaszának építése várhatóan 2018. II. negyedévben befejeződhet.

NYÜZSGÉS A PIACON
A pásztói Piac nemcsak a városban, hanem a környékén is híres szép áruiról. Van itt
minden, amire csak szükség lehet a konyhában és akár azon kívül is: húsok, tejtermékek, zöldségek és gyümölcsök, virágok és palánták, méz, szárazáruk, textil- és háztartási termékek.

A piac forgatagában elvegyülve elsőként Fekete Imre őstermelő pultján akadt meg a szemem,
ahol szépen tálalt szabadföldi eper kínálta magát.
A fiatal gazda öt éve árul szabadföldi epret a pásztói piacon – tudtam meg tőle, s beavatott abba is,
hogy mi a titka az ő termékének: ez mondhatni biogyümölcs, mert semmilyen vegyszert nem
használnak és az eper tisztaságát is „szalmázással”
védik a talajon. A mezőgazdasági munka Imrének „csak” másodállás, ő a Pásztói Mentőszolgálat vezetője, felesége is az egészségügyben dolgozik. Közös álmukat váltották valóra
a kéthektáros eperfölddel, ahogy
mondja, nem is vágyik többre: nem szeretné, ha a mennyiség a minőség rovására menne. – Minőséget termelünk és
ez az adu ászunk. Ebből nem
szeretnénk lejjebb adni – fej-

•

Tóth Péter

tette ki. Imre családjával működteti a vállalkozást, nekik lényegében a kikapcsolódást jelenti az
epertermesztés. Csak a betakarítás idején alkalmaznak munkásokat.– Sok fejlesztésen vagyunk
már túl az elmúlt hat évben. Öntözőrendszert
építettünk ki az eperföldön, s le is kerítettük a területet. Az eper három hétig terem, ez az idő áll
rendelkezésünkre, hogy bevételt generáljunk, az
év többi része a gondozásról, a karbantartásról és
a kiadásokról szól – mondta el. A leszüretelt termést nemcsak a pásztói piacra hozza el. – Vannak cukrászdák is, akikkel kapcsolatban
vagyunk, és a régióban több zöldséges minket keres meg a szezon
indulásakor és a tőlünk vett
friss termést kínálja vásárlóinak a tömegtermék helyett.
Volt olyan évünk, hogy a kiváló minőség miatt külföld-

•

Fekete Imre

re is sikerült értékesítenünk – részletezte Imre.
A közelében lévő pulton árulja házi termesztésű
champion gombáját Tóth Péter, aki harminc év
tapasztalatát adja bele az idei termésbe. – Pincében, az előírásoknak megfelelően termelem meg a
gombát. A pásztói piacon tíz éve árulok, ez munka mellett nekem épp elég – fejtette ki.
Bájos pult és kedves gazdája mosolyog rám a
piac egy olyan során, ahol sok őstermelő kínálja házi kertjében megtermelt kincseit. Alapi Istvánné negyedik éve őstermelő, a nyugdíj kiegészítéseként döntött úgy, hogy ami plusz terem,
ami nem kell a családjának, azt eladja. – Hagymát, krumplit, száraz babot, kaprot, befőttet, lekvárt hoztam ma ki – mutatta és hozzátette, hogy
sok visszajáró vendége van, ismerik már őt is elégedettek a termésekkel, amit elad nekik.
Van itt tehát minden, mi szem-szájnak ingere!
Termelőként és vásárlóként is érdemes elgondolkodni azon, hogy a pásztói piac jó színtere
annak, hogy mindenki megtalálja a maga számítását. Legyen az a napi haszon, vagy a napi friss
finomság, amely aztán az otthoni asztalra kerül.
Lakatos Kati

•

Alapi Istvánné
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MEGÉRDEMELT
A VAKÁCIÓ
Eredményes, szép tanévet zárt a Zsigmond Király Általános Iskola. Tanulóik közel
harmada vihetett haza kitűnő bizonyítványt.

ORSZÁGOS
VERSENYT NYERT
Hatalmas sikert ért el a pásztói Mikszáth
Líceum 11/f osztályos tanulója, Antal Sára:
megnyerte az idei francia nyelvi Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyt. A művészettörténetet és zenés, valamint az angol nyelvet is kedvelő, jövőre 12. évfolyamba
lépő diáklány nemrég vette át Budapesten
az első helyezéséért járó elismerését.

A Zsigmond Király Általános Iskola tanévzáróján Szántó Marianna intézményvezető szép
eredményekről számolt be. A diákok többségének gondos, lelkiismeretes munkája nagyon
szép eredményeket hozott. A 643 tanulói létszám közel harmada, 201 diák vihetett haza kitűnő bizonyítványt, 134 fő az alsó-, 67 fő a felső
tagozaton. A kitűnők közül 34 fő részesült nevelőtestületi dicséretben,
350 szaktárgyi dicséretet adtak
ki, 369 tanuló lett példás magatartású és 322 fő példás
szorgalmú. A tanév folyamán a kimagasló munkáért 254 igazgatói dicséretet adtak ki. Népes házi,
valamint városi, körzeti,

megyei és országos eredménnyel büszkélkedhet
az intézmény, s az is fontos és szép adat, hogy a
83 végzős diákjuk döntő többsége az első helyen
megjelölt középfokú intézménybe nyert felvételt. A 2017/2018-as tanévben 65 leendő első
osztályost várnak az iskola falai. A kisdiákok 3
első osztályban kezdik majd meg tanulmányaikat. Szántó Marianna intézményvezető elmondása szerint nevelőtestületük
legfőbb célja, hogy a gyermekeket
igazi értékekre, kötelességtudatra, tiszteletadásra neveljék.
Kifejtette, hogy a tanév szép
eredményei a diákok, a szülők és pedagógusok között
kialakult szoros együttműködésnek köszönhető.
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Az iskolákban már mindenhol túl vannak az évzárókon, nem szólnak a csengők, elcsendesedtek a falak. A Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskoláról ez így nem mondható el, ugyanis bár a bizonyítványokat természetesen már itt
is megkapták a gyerekek és beköszöntött a nyári szünet, a nevelőtestület még július
elején is aktív és három táborral kedveskedik diákjaiknak. A Váci Egyházmegye jóvoltából szinte ingyen tölthetnek boldog napokat együtt.
Az eseményen Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-,
ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős
államtitkára mondott köszöntőt. Sára – a
Nógrád Megyei Hírlapnak adott interjújában – elmondta, hogy a versenyt nem annak köszönhetően sikerült megnyernie,
mert sokat „ücsörgött”a tankönyv előtt, hiszen csak a verseny előtti napokban kezdte
el igazán tanulni a nyelvet. „A legtöbbet az
jelentette számomra, hogy sokszor jártam
Franciaországban. Sok olyan kapcsolatom
alakult ki, melynek során egyre motiváltabb lettem. Én a legnagyobb kalandjaim
és legnagyobb élményeim során tanultam
meg a francia nyelvet, mely így számomra
inkább szórakozás volt. A második fordulóban egy ponttal lemaradva még a második
helyen álltam, de ezt követően már nem
csak a nyelvtudás, hanem nagyon sok fantázia, kreativitás kellett a feladatok megoldásához. Boldog vagyok, hogy mikszáthos
diákként a korcsoportban én lettem az idei
tanévben az ország legjobbja!”
Gratulálunk!

Három tábor, három téma köré fűzve – ebből választhattak a pásztói katolikus iskola diákjai a nyári szünetre. A tantestület szervezett vízi- és sporttábort, kézművestábort és angoltábort is, amelyhez
anyagi hozzájárulást a szülőknek csak minimális
mértékben kellett adniuk. Engem a kézművestábor idején látott vendégül Barna Tiborné igazgató, s mesélt céljaikról, a gyermekek érdekében végzett munkájukról, és természetesen találkoztam a
táborozókkal is. Megtudtam, hogy egy száztíz éves
épület ad helyet intézményüknek, amelyből majd
jövőre ballag az első nyolcadikos osztály, a tanárok és diákjaik közös munkájára nézve az ő felvételi-eredményük lesz majd a mérvadó. Nagyon
jó közösségi élet jellemzi az iskolát, amelynek része a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség
és a nevelőtestület is. A fenntartó Váci Egyházmegye pedig mindent megtesz, hogy a célok és a vágyak teljesüljenek, éppúgy, mint az önkormányzat,
amely nagyon támogatóan áll a Magyar Szentek
Római Katolikus Óvoda és Általános Iskolához
– avatott be Barna Tiborné, majd körbejártuk az
épületet. Éppen a beruházást jelző táblát szerelték
a kerítés mögé, amikor igazgatónő körbevezetett,
így nem hagyhattam ki a kérdést, hogy megtud-

jam, mire nyertek pályázatot. – Energetikai beruházást valósítunk meg. A pályázó a fenntartónk
volt, s 280 millió forintot költhetünk az épület nyílászáróinak cseréjére, fűtéskorszerűsítésére és szigetelésére, valamint napelemes rendszer telepítésére.

A tanévkezdésre a belső munkálatok elkészülnek,
a tél beállta előtt pedig a többi is – részletezte. A
táborozók délelőtti foglalkozásaikat végezték, amikor bekopogtunk a tantermekbe: papírvirágokat
és viasszal díszített üvegeket készítettek. Az érintett gyerekek száma a három turnusban meghaladja a százat. A katolikus iskola nyári táborainak

Barna Tiborné igazgató

programjai minden nap tartalmazzák a tematikus
foglalkozások mellett a lelki perceket is, továbbá
mindegyik csapatnak volt része strandolásban és
túrázásban is, sor került vízimalom látogatásra és
béri kirándulásra is. A sporttáborosok még kempingezni is voltak a Robinson-szigeteken, ahol szalonnasütés és diszkó is hozzájárultak a közösségépítéshez. – Jól érzitek magatokat? – kérdeztem az
udvaron levegőző, kézműves táboros kisdiákoktól.
– Nagyon jól! – felelték, hozzátéve, hogy azért az
szuper, hogy már nem kell tanulni.
– A vakáció mindenkinek jár! – helyeseltem, s
megfogalmazódott bennem az az összegző gondolat, hogy öröm olyan iskolát látni, ahol komoly

erkölcsi értékeket sajátíthatnak el a fiatalok, magas szakmai színvonalon folyik az oktatás és a
nevelők törekednek arra, hogy a diákok mindemellett boldog gyermekéveket tölthessenek a tekintélyt parancsoló falak között.
Lakatos Kati
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EGY NAP BOLDOGSÁGBAN
ÉS SZERETETBEN
A pásztói Magyar szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola lelki napot rendezett júniusban Bockúton. Az eseményen mintegy kettőszáz gyermek vett részt pedagógusával, illetve szüleivel együtt. A kezdeményezés a település polgárainak az érdeklődését
is felkeltette, így ők is kilátogattak Pásztó keleti szélére, hogy a természet lágy ölén élvezzék Krisztus szeretetét. A hatalmas gesztenyefák árnyékában megbúvó emlékhelyen dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke mutatott be szentmisét.

MODERN EDZŐTEREM
A VÁROS SZÍVÉBEN

A fiatalabbaktól az idősebbekig, férfiakat és nőket egyaránt vár Pásztó új konditerme, a
Ferrum Gym. A megvalósítók azzal a szándékkal hívták életre ezt a vállalkozást, hogy
hiánypótló módon megteremtsenek egy olyan modern edzőhelyet, ahol elérhető áron,
mindenki jól érezheti magát.

A gyermekek gyalog mentek Bockútra, mivel a várostól távol van, így kicsit fáradtan érkeztek az emlékhelyre. Leterítették plédjeiket, megpihentek,
majd elkezdődött a szentmise, amelyen a püspök
atya nevelő célzatú történeteket mesélt a csemetéknek. A végén megköszönte, hogy a közösséggel tölthette délelőttjét, egy igazán szép környezetben. Ezt követően pedig elmondta a jelenlévőknek,
gondoljanak arra, hogy a Jézussal való találkozás
azt jelenti, hogy mindnyájan őt hordozzák a szívükbe. Ettől érzik jól magukat a bőrükben.
Mindezek után Zahar Béla plébános kifejtette:
dr. Beer Miklós szavai, valamint lelkesedése ad
majd a nyári szünetre sok lendületet ahhoz, hogy
Isten teremtett szép világában meglássák a jót, és
valóban az ő szeretetét tudják átélni, továbbadni,
valamint növekedni benne.
A szentmise végén Barna Tiborné, a Magyar
Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános
Iskola igazgatója elmondta, először rendezték
meg a családi lelki napot, amelybe igyekeztek a
szülőket is bevonni. Azt szeretnék, hogy az intézmény a hit, illetve a műveltség találkozásának
a helye legyen.
Hozzátette, a gyermekek már nagyon várták, és
készültek az alkalomra. A szervezőknek célja volt,
hogy ezáltal a természet szeretetére, továbbá a környezettudatos életmódra neveljék a diákokat.

Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy a létesítmény 2013.
szeptember elsején nyitotta
meg kapuit. Akkor azonban
még 14 fős osztályokkal indult meg az oktatás, mára ez
a létszám 28-ra növekedett.
Mivel Pásztón, illetve annak
környékén hívő a közösség,
úgy gondolták, igény lesz az
iskolára, és ez így is történt.
Hangsúlyozta,
varázslatos
mindaz, ami napról napra velük történik, ugyanis a Jóisten fogja a kezüket.
Amikor az ember azt érzi, hogy a jelenlegi problémát már nem tudja megoldani, akkor mindig
érkezik a segítség.
Végezetül pedig arról is mesélt nekünk, hogyan is
jött az ötlet, hogy a városban katolikus iskola létesüljön. – Az állami oktatási intézmény igazgatóhelyettese voltam, a gyermekem pedig abban az
időben a ferences gimnáziumba járt. Amikor elmentem a szülői értekezletre megtapasztaltam,
hogy az egyházi létesítmény mit tud nyújtani a csemetéknek. Akkor – mint pedagógusban – felébredt
bennem a vágy, hogy én is megvalósítsak egy ahhoz
hasonlót. Azon gondolkodtam, vajon nekem mikor lesz lehetőségem arra, hogy valami pluszt, vala-

mi jobbat nyújtsak a diákságnak. 25 év után megadatott, rengeteg segítséggel, támogatással „életre
hívtam” a Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskolát. Életem egyik legszebb,
legkülönlegesebb eseménye volt. A nevelőtestület, valamint a szülői közösség rendkívül összetartó, mindig egy irányba húz. A pedagógusok a hit
életében is kiemelkedők, példamutatók. Az intézményünk rendelkezik felvételi szabályzattal, így létesítményünkbe csak plébánosi ajánlással lehet bekerülni – zárta szavait Barna Tiborné.
A családi lelkinap egy finom ebéddel ért véget,
majd a nebulók boldogságban és szeretetben indultak haza. Mindvégig ez a két szó jellemezte
közösen töltött napjukat.

Május elején nyitotta meg kapuit a Nagymező
úton egy új, magas színvonalat képviselő konditerem. Az edzőhelyre lépve Székely Fruzsina állt
rendelkezésünkre és beszélt az új szolgáltatás sajátosságairól. Ő a kezdetektől részt vett a megvalósításban, így már az edzőterem ötletéről is
be tudott számolni. Elmondta, hogy hiányzott
Pásztóról egy olyan hely, ahol minden korosztály, valamint a férfiak mellett a nők is jól érzik
magukat, szakmai tanácsokat kapnak, ha igénylik és magas színvonalat képviselő eszközökkel,
szimpatikus környezetben tudnak edzeni. – Sokmindent megtettünk azért, hogy ez a konditerem ilyen legyen – nyilatkozta Fruzsina, aki kérésemre összefoglalta a terem gyengébbik nem
számára kialakított egyediségét is. – Sok csajos kardió-géppel rendeztük be a termet, ráadásul a kényelmesebbekből is beszereztünk párat,
hogy ha valaki túlsúllyal érkezik, ne erőltesse meg magát. Síelőgép, beleülős bicikli, elliptikus tréner, fenékre, külső- és belső combra való
gépek azok, amelyek kifejezetten a hölgyek igényeit elégítik ki. Ezeket a gépeket ráadásul szolidan helyeztük el a teremben, hogy ne érezzék a
nők magukat túlságosan szem előtt – részletezte. Megtudtuk azt is, hogy ha valaki laikusan tér
be az edzőterembe, akkor szakavatott személyzet áll rendelkezésére, akik segítenek neki abban,
hogy hasznosan, megfelelő eszközöket és megfelelő módon használva teljen el az itt töltött idő.

Az edzések gyakoriságáról Fruzsina elmondta: –
Azt szoktuk javasolni, hogy kezdőként kétnaponta jöjjön el hozzánk és a kardió edzés mellett gyakorolja a súlyzós szálkásítást is. Ez az

ugyanis, ami fezesít, sőt a narancsbőrt is eltünteti. Egyre többen fordulnak hozzánk bizalommal,
a személyes konzultáció által sikerül megnyerni
a vendégek bizalmát. Ilyenkor el tudjuk mondani, hogy például visszeres lábbal hogyan érdemes
és lehet erősíteni és elérni a kitűzött célt.
Ide tehát nemcsak azoknak érdemes benézni, aki már jártasak az edzőgépek világában, hanem azoknak is, akik most kezdenék el a velük

fotók: Herbst Rudolf
való ismerkedést. Kortól és nemtől függetlenül
itt mindenki feltalálhatja és jó érezheti magát.
A gyakorlott testépítőknek külön súlyzós terem
is rendelkezésükre áll. Mindezt bőséges bérletkínálat is segíti, amelyek közül választhatnak a
sportolni vágyók. Van három és tíz alkalmas bérlet, s havi is, amely nagyon kedvező, mert ezzel
egy nap akár többször is látogatható a terem. A
háromhavi bérlet anyagilag a legkedvezőbb annak, aki sokszor szeretne edzeni. A teremhez

szolárium is tartozik, amely kollagénes csövekkel és flabelos-szal felszerelt.
Egyre nagyobb teret hódít az egészséges életmód, amelyre bizony nagy szükség is van. A Ferrum Gym mindent megad ahhoz, hogy akár van
tapasztalatunk ezen a területen, akár nincs, lépéseket tegyünk egy egészségesebb élet felé.
LK
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100 MILLIÓS INGYEN HITEL

A pásztói székhelyű mikro- és kisvállalkozások számára kínál nulla százalékos kedvezményes mikrohitelt a város önkormányzata a
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (NMRVA) indított közös projektjében. Az erről szóló együttműködési
megállapodást Dömsödi Gábor polgármester és Varga Béla, az alapítvány ügyvezetője június 12-én hétfőn írta alá a Mátra nyugati kapujának is nevezett városban.

A helyi vállalkozásokkal való szoros együttműködés az elmúlt években előtérbe került az önkormányzatnál, ennek köszönhetően sokkal
nagyobb az adózási kedv a városban, mint korábban. Bizonyítja ezt az az adat, amelyet büszkén mutatott az együttműködési megállapodás
aláírása előtti percekben Dömsödi Gábor: az aznapi értékek szerint már az erre az évre tervezett iparűzési adó 48%-át befizették a helyi cégek. Pásztó nemcsak kér, hanem adni is akar a
vállalkozóknak, ezért csatlakozott a város önkormányzata a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány „ingyen hitel” konstrukciójához, amelynek lényege, hogy egy pályázó
maximum tíz millió forintot igényelhet, s azt kamatmentesen kell visszafizetnie. A járulékos fix
kamatot, amely 3,9 százalék, az önkormányzat
vállalja át a helyben működő cégektől.

Az együttműködési megállapodás értelmében
Pásztó esetében kiemelten nagy összeg, 100 millió forint szétosztására van lehetőség. Az önkormányzat feltétele, s erről határozott is a testület,

•

Helyi vállalkozók profitálhatnak a Nógrád Megyei
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és Pásztó
város önkormányzata együttműködéséből

hogy a forrás fele turisztikai beruházás megvalósítását vagy fejlesztését célozza meg. Tehát a 100
millió forintból 50 millió forintot erre a területre
szeretnének hasznosítani. Ami az igénylés gyakorlati részét illeti, az önkormányzatnál jelentkező és a feltételeknek (hitelképesség, meglévő
üzleti terv, helyi telephely) megfelelő vállalkozások számára az NMRVA közvetíti ki a hitelt, és
biztosítja a legfeljebb tízmillió forintot, akár tíz
éves futamidővel. Önerő nélkül is be lehet adni a
pályázatot, vagyis a kezdő vállalkozások számára
is esélyt adhat a program.
A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hasonló együttműködést kötött
az elmúlt hetekben Balassagyarmat önkormányzatával, ahol 50 millió forint áll a helyi vállalkozók rendelkezésére.
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A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
által üzemeltetett városi strand igényes környezetben várja a kikapcsolódni
vágyókat egész nyáron. Két mélyvizű medence áll rendelkezésre az úszók és úszást
tanulók számára, illetve egy gyermekmedence, amelyben csúszda és egy csobogó várja
a pancsolókat. A kényelmet felújított öltözők
és kiszolgálóegységek is szolgálják. Az idei év
újítása, hogy már strandröplabda-pálya is a
sportolni vágyók rendelkezésére áll.
Nyitva tartás:
minden nap 09:00 - 20:00.
Kondiúszás 06:00 - 08:00,
		 18:00 - 20:00.
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ÉS SPORTNAP

Immár 7. alkalommal rendezte meg a pásztói Nők Civilben Egyesület
Huczekné Rétvári Mónika vezetésével a Guruló Derby-t. A rendezvényhez egy
szakmai családi sportnappal a Pásztói Kézilabda Club is csatlakozott.

Nagy volt a sürgés-forgás a Zsigmond Király
Általános Iskola udvarán és tornatermében, ahol
már délelőttől zajlottak a kézilabdások sportági
bemutatói és a családi sorversenyek. Az udvaron
vattacukor és arcfestés mulattatta a legkisebbeket, az iskola főépülete előtt pedig gokart-pályán száguldozhattak a vállalkozó szelleműek, de bringó-hintózásra is lehetőség nyílt. Az
udvar további részén a helyi retró járműgyűjtő
Sándor Béla régi motorkerékpárjait, a haszno-

si Nagy Zsolt terepjáróit és egy quadot is kiállítottak. Színpadi fellépőknek is tapsolhattunk:
fellépett a Savaria tánccsoport és a Pásztói Balerinák, majd az erős eső miatt a szabadtéri programokban egy kis szünet következett. Aztán két
pásztói autóversenyző, Nagy Gergely és Zsiga
Zsolt BMW E 36 típusú frissen összerakott versenyautóját csodálhatták meg az érdeklődők, sőt
a bátrabbak az anyósülésen helyet foglalva ki is
próbálhatták azt.
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2017. JÚLIUS

NYÁRI PROGRAMOK, KONCERTEK
Számos program várja a kikapcsolódni vágyókat az előttünk álló időszakban Pásztón. A város hasznosi és mátrakeresztesi településrészein falunapok lesznek, augusztus huszadikán a nemzeti ünnephez méltó rendezvénnyel készülnek sztárfellépőkkel, majd a nyarat
egy fergeteges retro-buli zárja a strandon.
Hasznoson lapzártánkhoz közli időpontban,
július 22-én rendezik meg a falunapot Korda
György és Balázs Klári sztárfellépőkkel. S alighogy ott együtt szórakoztak kicsik és nagyok,
máris készülhetünk a mátrakeresztesi rendezvényre. Augusztus 12-13-án a sportpályán várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a foci szerelmeseit, ugyanis a rendezvény labdarúgó tornával
kezdődik. Este a csillagos égbolté lesz a főszerep, ekkor várható ugyanis a Perseida meteorraj,
amelyhez kapcsolódva a szervezők arra biztatják
a vállalkozó szelleműket, hogy este 9-11 óra között nézzék együtt a hullócsillagzáport. Ahhoz,
hogy igazán tartalmas legyen ez a program, prezentációkat is meghallgathatunk meteorokról,
üstökösökről és azok földi hatásairól a Magyar
Tudományos Akadémia Csillagászati Intézetének
csillagásza előadásában. Távcsöves bemutató és
interaktív lézeres csillagképtúra is lesz. A szervezők kérik, hogy aki „fázós”, az hozzon magával
plédet, hálózsákot, polifoamot vagy meleg ruhát.
Másnap délután fél kettőkor kezdődnek a programok, először aszfaltrajzversenyt rendeznek.

Kora délután fellépnek a Mátrakeresztesi Hagyományőrzők és a Rozmaring Népdalkör, majd
vándormutatványosok lepik el a terepet: gólyalábas óriásbábos előadás következik. 16 órától a
Folk On 45 lép fel, majd a Muzsla Néptáncegyüttes. 18 órától Bódi Csabi ad koncertet, majd utcabál zárja a falunapokat. Mindkét nap büfé várja
a látogatókat és vasárnap olyan kiegészítő programok is lesznek, mint arcfestés, csillámtetoválás, papírfonás, póni kocsikázás, légvár, trambulin, vattacukor, fagyi, kézműves vásár.
Az államalapítás napján is változatos programok várják az ünneplőket. Délelőtt 10 órakor
a Szent Lőrinc Plébániatemplomban Szentmisével kezdődik a nap. majd a Romkertben délután fél háromkor folytatódnak a programok
az új kenyér megszegésével. 15 órakor a Bojtorján Együttes lép fel, majd Varga Miklós ad
koncertet. Öt órától a Muzsla Néptáncegyüttest
láthatjuk a színpadon, majd a Rozmaring Népdalkör következik, utánuk pedig este hat órakor Keresztes Ildikó varázsolja el a közönséget.
Utána lovas és íjász bemutatót láthatunk, majd

este fél nyolckor a New Level Empire veszi birtokba a színpadot. A napot este fél tízkor tüzijáték koronázza meg.
Augusztus 25-26-án Retro Fesztivál várja a nyár
végén még egy jót szórakozni vágyókat a pásztói
strandon. Egy diszkóval indul a program péntek
este, majd másnap – 26-án, szombaton – a fesztiválérzés a tetőfokára hág, amikor is 17 órától a
retro koronázatlan királyai egymás után szántják
fel koncertjeikkel a pásztói fürdő pódiumát. A közönség az UFO együttes, az Animal Cannibals,
a Betty Love, az Ámokfutók, valamint a Happy
Gang örökérvényű slágereire tombolhat majd. A
koncertélményt tovább fokozva, a nap végén egy
retro-diszkó is lesz. Ez az ez esemény jegy ellenében látogatható. Az érdeklődőknek a helyszínen
lehetőségük nyílik egy- illetve kétnapos belépőjegyet vásárolni: előbbit 2000 forintos, míg utóbbit 4000 forintos vételáron. Akik pedig szeretnék
helyüket jó előre bebiztosítani a pörgős, nyárvégi buliba, azok július elsejétől, szombattól elővételben is megválthatják jegyeiket. Ez esetben az
egynapos mindössze 1500, míg a kétnapos bérlet 3000 forintért szerezhető be. A szervezők Pásztó Város Önkormányzata és az S-Club - minél többek részvételére számítanak, s remélik,
hogy a szabadtéri koncertek és a diszkó nemcsak
a helyieket, hanem a városon kívül élőket is kicsábítja majd a fesztivál helyszínére.

