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Nem gond a tél beköszönte a Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskolában, az épület ugyanis a nyár folyamán energetikai felújításon esett át.
Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága kettő, a fenntartásába tartozó intézményére fordított összesen 280 millió forintot.
Egy pályázat teremtette meg a lehetőségét annak,
hogy a 110 éves impozáns pásztói épület újra régi
fényében tündökölhessen. Barna Tiborné igazgatótól megtudtuk, hogy negyven éve is van már
annak, hogy felújításon esett át az ingatlan. A fűtési rendszer elavulttá, a nyílászárók rossz állapotúvá váltak a hosszú idő alatt. A fenntartó sikeres pályázatából idén azonban megoldódtak a
problémák, az iskola komfortosabbá, a fenntartása gazdaságosabbá vált, külleme megszépült. Ezáltal javul az intézmény munkavállaló-megtartó
képessége, a település lakosságmegtartó képessége, a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete és az
oktatásra alkalmas környezet. Több mint kéte-

2017-12_Pasztoi hirlap.indd 1

zer négyzetméternyi külső hőszigetelést valósítottak meg az épületen, közel kétszázharminc
négyzetméternyi ablakot cseréltek ki. Napelemes rendszert is telepítettek az épületre, pelettkazánt helyeztek el az ingatlanban, kicserélték a
gázkonvektorokat és kiépítették a központi fűtési rendszert. Az iskolában a villamoshálózatot
is kicserélték és energiatakarékos, LED világítási
rendszert építettek ki.
A munkálatokkal október végére készültek el.
A felújítást a november elején megrendezett
Magyar szentek Hetén meg is ünnepelték. Az
átadón dr. Beer Miklós megyés püspök celebrált
szentmisét és megáldotta az intézményt.
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HATMILLIÁRDBÓL
SZÜLETIK ÚJJÁ PÁSZTÓ
Korábban nem látott mértékű, 6,2 milliárd forintnyi támogatást ítéltek meg Pásztó javára idén. Az óriási összegből jut ipari park kialakítására, iskola felújításra, szociális felzárkóztatásra, a Romkert területén turisztikai attrakciófejlesztésre, a lakosság komfortérzetét növelő közterületi beruházásokra, Szurdokpüspökit, Pásztót és Nagybátonyt összekötő kerékpárútra, bölcsőde létesítésére
és uszodaépítésre is. Mindez azonban nem valósulhatna meg stabil városi költségvetés nélkül, hiszen az önkormányzatnak komoly
anyagi áldozatokat kell hoznia a projekt-előkészítések során. Dömsödi Gábor polgármester ismertette a beruházásokat.
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK
A Zsigmond Király Általános Iskola másfél milliárd forintból újul meg teljes körűen, állami beruházásban pedig 508 millió forintból épül tanuszoda a gimnáziumnál. Előbbiről Szántó Marianna
intézményvezetőtől megtudtuk, hogy az iskola
kívül-belül teljes körűen megújul, új részt is építenek hozzá. Az uszoda beruházáshoz az önkormányzatnak biztosítania kell a helyszínt, amelyet
Káposzta Csaba képviselő javaslatát végül elfogadva és támogatva, a belváros egy régi „szégyenfoltját” felszámolandó, a gimnáziumhoz közel jelöltek ki – tájékoztatta lapunkat Dömsödi Gábor
polgármester. Hozzátette: ez ingatlanvásárlással járt, de a város költségvetésében lévő tartalékok lehetővé tették az adás-vételt. – A tulajdonosok nagyon konstruktív hozzáállást tanúsítottak,
lehetővé tették, hogy a vételár egy részét jövőre fizesse ki a város. Jó az, amikor vita van a képviselő testületben, mert ahogy most is történt, átgondolt, ésszerű döntést hoztunk. Olyan helyre épül
a létesítmény, amely alkalmassá teszi arra, hogy
magas kihasználtsága legyen, és jó szolgálatot tegyen az itt élőknek – részletezte a polgármester.
Az uszoda fenntartása állami feladat lesz, így az
nem terheli majd a jövőben a város költségvetését.
Nem úgy a bölcsőde, amelyet százmillió forintból
alakíthatnak ki az óvoda egy kihasználatlan épületrészében. Erre viszont a későbbi anyagi áldozathozatal mellett is szükség van – hangsúlyozta a
városvezető -, majd egy másik beruházásról szólva kiemelte: a Varázsvölgy elnevezésű turisztikai
projekt előkészítésén dolgoztak eddig a legtöbbet.
TURIZMUSFEJLESZTÉS ÉS VÁROSSZÉPÍTÉS
A beadott pályázati anyagot szinte teljesen átalakították úgy, hogy az megvalósítható és a jövőben
gazdaságosan fenntartható legyen. Erre 500 millió forintot nyert a város. Megvalósul a Szalai Malom részleges lefedése - ha sikerül megvenniük az
ingatlant -, mellé épül egy szabadtéri színpad amfiteátrum jellegű nézőtérrel, alatta lesz a kiszolgáló
épület, egy folyosón pedig be lehet majd menni a
múzeum pincéjébe. Ezen keresztül összeköttetést
építenek ki a romkerttel. - A csalogató egy helikopter szimulátor lesz, amelyben VR szemüveggel tehetnek majd egy felhők közötti utazást a Varázsvölgy fölött. Emellett az Oskolamester házát is
„eladhatóvá” tesszük, mégpedig úgy, hogy a gyerekekhez mesekönyvvel és diavetítéssel, a felnőttekhez pedig stand up-osok előadásával visszük közelebb az Oskolamester történetét. Célunk, hogy
maradandó élményt nyújtsunk – fogalmazott a
polgármester. Kiegészíti a turisztikai beruházást a
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A Romkert és környéke komplex beruházással újul meg és válik a térség egyik
meghatározó nevezetességévé

Zöld Város program, amelyben 650 millió forint
áll az önkormányzat rendelkezésére. Ebből pakolási gondokat fognak enyhíteni, megújítják a vasútállomás előtti területet, rendbe teszik a város parkjait,
megújítják a régi OTP mögötti udvart, ahol rekortán borítású sportpálya és futókör is épül. Ezeken
túl a Stromfeld udvaron bővítik a már meglévő játszóteret és mindkét helyen lesz elkerített kutyafuttató. A Kishegyet valódi rendezvényhelyszínné alakítják: építenek egy állandó színpadot mobil
fedéssel, gyalogos- és biciklis hidat, valamint autóátjárót is. Nem marad el természetesen a területrendezés sem. – A magam részéről szeretném,
ha ebbe a projektbe beleférne még egy szánkópálya is hóágyúval – hangsúlyozta Dömsödi Gábor
és kiemelte: a strand előtti részen egy ingyenes extrém játszóteret fognak kialakítani csúszdaparkkal.
ÉVTIZEDES PROBLÉMÁK KEZELÉSE
A szociális városrehabilitáció kapcsán kifejtette:
300 millió forint áll rendelkezésre ahhoz, hogy
olyan projektet hajtsanak végre, amely hosszú távon megoldja a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatását. Éppen ezért a régi malomépületben
két szociális bérlakást alakítanak ki, továbbá alkalmassá teszik az épület egyes helyiségeit arra,
hogy ipari szakmák – asztalosság, fém megmunkálás - oktatásával ismerkedhessenek az érdeklődő hátrányos helyzetű gyerekek. – Ez egy komplexum lesz. Még a könyvtár kihelyezett tagozatát
is ki lehet alakítani benne. Meg szeretném mutatni, hogy fel lehet használni a felzárkóztatásra fordítható pénzt úgy – ellenben a korábbi városvezetés hibás lépéseivel -, hogy annak lesz látszatja,
kézzel fogható eredménye. Arra persze figyelnünk
kell, hogy mindezt úgy tegyük, hogy senkinek se

sértse az érdekét. Egy önkormányzatnak a szociálisan leszakadt rétegnek a felkarolása is feladata.
Ebben a tekintetben Pásztón már az utolsó utáni
pillanatban vagyunk – fejtette ki.
A városmegújítás egyik legfontosabb eleme lesz
az északi településrészen egy ipari park kialakítása 626 millió forintból. Dömsödi Gábor így részletezte a beruházást: - Legfontosabb, hogy az ipari
területekhez megépül egy feltáró út, amely egy elkerülő útként fog funkcionálni Pásztó szempontjából. Mivel a teherautók és kamionok a mátraszőlősi körforgalomtól meg fogják tudni közelíteni az
ipari részt, a Fő utcáról a kamionforgalmat ki lehet
majd tiltani és ott egy hangulatos, kisebb autós forgalmú főutcát alakíthatunk majd ki.
Ugyanakkor egy aggályát is kifejtette a megvalósuló fejlesztések kapcsán, éppen az ipari parkhoz kapcsolódóan. Két milliárd forintból fognak
kerékpárutat építeni a szurdokpüspöki-, a pásztói- és a nagybátonyi ipari parkok között, amelynek szerinte nincs értelme, ezt a forrást ő másra
fordítaná. - Ha van kétmilliárd bicikliútra, akkor építsük ki azt a Mátrába és vegyünk elektromos bicikliket. Ezzel megteremtenénk a feltételeit a kerékpáros turizmusnak a Mátrában. Tudom,
hogy ez az út nem turisztikai-, hanem egy munkába járást segítő pályázatból épül. De szerintem
feleslegesen ne költsünk el kétmilliárdot, ugyanis
senki nem fog ezen munkába járni. A munkábajárást is meg lehetne támogatni ésszerűbb döntéssel: inkább vegyünk tíz elektromos buszt. Ezekkel
meg lehetne oldani a munkába járást. Itt lenne a
vissza nem térő alkalom, hogy ebből a pénzből az
egész térség helyi és helyközi közlekedési problémáit végleg megoldjuk – mondta.
LK
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BÉRFELZÁRKÓZTATÁS,

MUNKAHELYTEREMTÉS
ÉS TURIZMUSFEJLESZTÉS
Pásztónak nagyon jó a gazdaságföldrajzi elhelyezkedése. Gyönyörű a természeti környezete és sok település által megirigyelendő történelmi tradíciókkal bír. Jó adottságai vannak arra vonatkozóan, hogy végre tényleg nyertesévé tegyük mind gazdaságilag, mind a turizmus területén – foglalta össze röviden Becsó Zsolt országgyűlési
képviselő Pásztó aktuális helyzetét. Interjúnkban bővebben szól a várható előrelépésekről és konkrétumokat oszt meg velünk többek között arról, hogy milyen sors várhat az egykori Cserhát vendéglőre.
Nógrád megye még mindig rossz gazdasági és
foglalkoztatási mutatókkal bír. Ön szerint mi
a megoldás a munkanélküliségre, az alacsony
bérezésre, az ingázásra és az elvándorlásra?
Valóban meg lehet közelíteni az aktuális helyzetet
úgy, hogy innen mindenki menekül. És meg lehet
közelíteni úgy is – szerintem ez az optimistább és
a jelenlegi helyzethez jobban illeszkedő megközelítés –, hogy az elmúlt években nagyon jelentős
előrelépéseket sikerült eszközölni a felzárkózási
folyamat felgyorsítása szempontjából. Ilyen nagyságrendű forrásra, mint ami az elmúlt években
beérkezett a térségbe, nincs példa. Itt a lehetőség,
hogy gazdaságilag erősebbé tegyük a várost. A
meglévő cégeket meg kell becsülni, kiemelten kell
támogatni és az új ipari területet élettel, cégekkel
kell megtölteni. A jövőben, az északi városrészben létesítendő, feltáró úttal és megfelelő infrastruktúrával rendelkező kilenchektáros ipari park
a középvállalkozások helyi megtelepedését szolgálja majd. A 21-es fejlesztése sem csak annyit jelent, hogy gyorsan tudunk eljutni Budapestre, hanem azt is, hogy a fővárosi befektetők bátrabban
közelednek ide. Minden feltétel adott lesz ahhoz,
hogy egy szabad vállalkozási zónában, kiváló infrastruktúrával rendelkező városban munkahelyteremtéssel járó beruházások valósuljanak meg.
Ennek azonban van egy szakember igénye is,
amely jelenleg nincs meg, hiszen sokan máshol
keresik a kenyerüket, jobb bérért….
Ez így van. Egyik oldalról még mindig viszonylag
sok az álláskeresők száma Kelet-Nógrádban. De
tudomásul kell venni, hogy ezek egy része nem alkalmas arra, hogy visszavezessük őket az elsődleges
munkaerőpiacra. Viszont a nagyobbik része alkalmas. Olyan foglalkoztatáspolitikai eszközökkel kell
operálni a jövőt érintően, hogy érdemes legyen az
elsődleges munkaerő piacon elhelyezkedni. Az elkövetkező négy év arról is fog szólni, hogy egy erőteljes bérfelzárkóztatást fogunk eszközölni, így számíthatunk majd arra, hogy feladnak az ingázással a
máshol dolgozók. Ez érvényes lesz a külföldön boldogulókra is. Eltökélt a Kormány, hogy ezt a társadalom minden rétegét érintő bérfelzárkóztatási
folyamatot továbbvigye, ezért én optimistán tekintek a jövő elé. Ez számunkra meg fogja teremteni
a megfelelő munkaerőnek a rendelkezésre állását.
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A turizmus fejlesztése mennyire számít most
prioritásnak a jövőben?
Kiemelt fontosságú. Emellett szól az is, hogy ez
a terület még nincs „elrontva”. Most lehet kialakítani a következő évtizedek turisztikai arculatát és ebben fontos szerepet fog betölteni Pásztó a maga adottságaival, a Mátra közelségével,
a történelmi pincerendszerrel, a kolostorépületével, a történelmi belvárossal és tradícióival. Közben szorosabb együttműködésre lesz szükség a
turisztikai desztinációk között, de erre megvan
a szándék a főszereplőkben. Önállóan egy termék kevésbé eladható, csomagban kell kiajánlani
a megye attrakcióit, látnivalóit.
Mi a helyzet a szálláshelyekkel? Van szükség
további előrelépésekre ezen a területen?
Igen, mert lemaradásunk van. Elindult a Kisfaludy program, remélem, sokan fognak élni ezzel a pályázati lehetőséggel. Nagyon nagy jelentőséggel bír a hollókői szálloda-fejlesztés, több
ilyenre lenne szükség. Várjuk azokat a befektetőket, akik látnak perspektívát Kelet-Nógrádban.
A kisebb turisztikai attrakciófejlesztések is hozzá fognak járulni ahhoz, hogy minél többen keressék fel a térséget, minél hosszabb időt töltsenek itt és minél több pénzt költsenek el.

Hatmilliárdot meghaladó forrást biztosít a
térség számára az Unió az előttünk álló évekre. A már említett ipari park is így épülhet meg.
Mit gondol a várható fejlesztésekről és mi lehet a felzárkóztatás legfontosabb eleme?
Fontos leszögezni, hogy ezzel mi nem ingyen
adományt kapunk az uniótól. Mert azzal, hogy
az unió teljes jogú tagjává váltunk, sok mindenről - közte a piacról, vámbevételekről stb. -, le kellett mondanunk. Továbbá az unión belül cél, hogy
a hátrányosabb helyzetű országokat felzárkóztassák az unió átlagos fejlettségi szintjéhez. Ezekből
a fejlesztésekből rengeteget profitálnak a fejlettebb nyugat-európai államok cégei és maguk az
országok is. Ráadásul társfinanszírozás van, a források egy részét a Magyar Kormány biztosítja. És
a források odaítélése sem automatikus. Éles versenyhelyzet van, amelyben ki kell tűnni. Lobbizni
kell azért, hogy a nagy uniós támogatási tortából
minél nagyobb szeletet tudjunk kihasítani. Nincs
miért panaszkodunk, mert egy nagyon jelentős
szeletet sikerült Pásztónak kapnia. Erre büszke
vagyok, mert ebben a személyes munkám is benne van. A céljainkat és vágyálmainkat közvetíteni kell a kormányzat felé. Erősítettem azt a képet,
hogy ez a város és térsége rászolgált arra, hogy fejlesztéseket valósítsanak meg a területén. A viszszacsatolás azt bizonyítja, hogy jól közvetítettünk:
pozitív döntések születtek.

Milyen szerepe lehet a megyei turisztikában
Pásztónak?
Pásztó egy felhordási centrum. Kiindulópont a
mátrai turizmus-, a Geopark- és a Belső-Cserhát irányába. Első lépésként elértük, hogy Szurdokpüspökit, Pásztót és Mátraalmást nevesíteni
fogják a Mátrai Kiemelt Fejlesztési Térségben.
Ez meg fogja teremteni annak a lehetőségét,
hogy nagyobb volumenű fejlesztésben is tudjunk
gondolkodni. És annak is – ebben már voltak
egyeztetések a Magyar Turisztikai Ügynökséggel – hogy megoldást találjunk a Cserhát vendéglő helyzetére. Az épület kilátóként magasodik a térségre. Ki lehetne alakítani benne egy
olyan kiindulási pontot, ahonnan indulva felfedezhetnék a környék értékeit a turisták. Ehhez persze előbb birtokon belül kell kerülni, hiszen jelenleg az ingatlan magántulajdonban van.
De egyértelmű célunk, hogy ezt a szégyenfoltot megszüntessük. Ez már nem ennek, hanem
a következő ciklusnak a feladata lesz.
Megtartanák az épületet, azt egy felújítás után
új funkcióval töltenék meg?
Igen, így van, bár az, hogy mennyire tarthatjuk meg építészeti jellegét, az az épület állapotától is függ. Mindenesetre kijelenthetem, hogy
a turizmus fontos szerepet tölthet be Pásztó jövőjében.
LK

2017. 12. 07. 13:24

2017. DECEMBER

PÁSZTÓ VÁROS
IDEI KITÜNTETETTJEI
Mint minden évben, idén is augusztus 20-án adták át az önkormányzat által adományozott kitüntetéseket és díjakat. A megtiszteltetésben a város erre vonatkozó rendelete szerint azoknak lehet részük, akiknek a jelölését a képviselőtestület minősített többséggel támogatta.
PÁSZTÓ VÁROS DÍSZPOLGÁRA
KITÜNTETŐ CÍM
LUDWIG OBWIESER
1990-ben alapította az EGLO első magyarországi cégét Dunakeszin, majd két évvel később a másodikat Pásztón. A vállalatcsoport erős gazdasági fejlődése indokolta, hogy a termelési funkciót
a pásztói telephelyen tovább bővítse. 2016-ban
termelési csarnokkal és automata magas-raktárral bővült a cég, s ezzel a termelési kapacitás a korábbi évekhez képest a duplájára nőhet. 700 főt
foglalkoztat az EGLO Pásztón, árbevétele pedig
tavaly közel 31 milliárd forint volt. A sikerek mögött közel fél évszázada Ludwig Obwieser áll, aki
a mai napig, immár nyugdíjasként is aktívan részt
vesz a gyár mindennapjaiban. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településhez
kötődő és jelentős eredményt hozó munkájáért,
egész életművének elismeréséért Ludwig Obwiesert Pásztó Díszpolgára Kitüntető Címben részesítette. A cégvezető a kitüntetést június 21-én,
az EGLO fejlesztésének átadásán vette át Dömsödi Gábor polgármestertől.
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„PÁSZTÓÉRT” EMLÉKPLAKETT DÍJ
ÁGOSTON LÁSZLÓ
Krämer László (posztumusz)
Ifjú korától kapcsolatban van a néptánc mozgalommal, 1986-tól a Muzsla Néptáncegyüttes művészeti vezetője. Alkotó évei során megismertette a város lakóit a néptánc, a népzene
sokszínűségével, a népi kultúra értékeivel, a hagyományőrzés fontosságával. Munkássága révén
30 éve van lehetőség arra, hogy az érdeklődők
a szabadidejüket hasznosan, alkotó közösségben
tölthessék, a néptánc művészetét elsajátíthassák
és jó színvonalon közvetíthessék. Alkotó évei
alatt több száz fiatallal ismertette és szerettette
meg a néptánc, a népzene, a néprajz alapjait.
A Muzsla Néptáncegyüttessel sok érdemet szerzett Magyarországnak és Pásztónak egyaránt.
„PÁSZTÓÉRT” EMLÉKPLAKETT DÍJ
BARNA TIBOR JÓZSEFNÉ
1975 óta tevékenykedik a pedagógusi pályán. Tanítóként, majd 2001-től vezetőként vált ismertté és elismertté a városban. Kiváló szakmai mun-

kája mellett törődő, lelkiismeretes, nagyfokú
elhivatottsággal rendelkező szakember. Neki köszönhetően lett a Dózsa György Általános Iskola az Apáczai kiadó bázis iskolája. 2010-től önkormányzati képviselőként is dolgozik. Fontos
számára, hogy segítse a település fejlődését, gyarapodását. Nagyfokú empátiával kezeli az elesetteket, rászorulókat. 2013-ban fölvállalta a katolikus iskola alapításának nem kis terhét. 2013.
szeptember 1-től a Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola igazgatója.
Sokrétű és sikerorientált munkája kézzelfogható
eredményeket adott a városnak.
„PÁSZTÓÉRT” EMLÉKPLAKETT DÍJ
KRÄMER LÁSZLÓ (POSZTUMUSZ)
Haláláig rendkívül aktív, a városért és a város lakóiért tevékenykedő polgár volt. Éveken át aktív szervezője volt a Pásztó Pláza rendezvényének, tevékenykedett a Vállalkozók Klubjában,
2006 és 2010 között önkormányzati képviselő volt. Közéleti tevékenysége és vállalkozásai
mellett mindig kiemelkedően fontos volt számára a szociálisan rászorultak támogatása. Igazi lokálpatrióta volt. Embersége, tenni akarása,
szorgalma és kitartása példaértékű volt, s példaként állítható a jövő generációi elé is. Tragikusan korai halála egy rendkívül értékes életpályát tört meg.
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ÁGASVÁRY LAJOS DÍJ
DÁNNÉ SÁLYI MÁRIA
A pásztói Mikszáth Kálmán Líceum nyelvtanára,
emellett az elmúlt 16 évben a kelet-nógrádi ifjúsági munka kiemelkedő alakja és az iskolán kívüli
nem formális tanulás elismert szakértője. Önkéntes alapon 2000 év óta foglalkozik nemzetközi ifjúsági projektek megvalósításával. Az általa
szervezett ifjúsági cserékben és szemináriumokon a pásztói, valamint a környékbeli falvakban
élő 15-30 év közötti fiatalok százai vettek részt.
Pedagógusi munkája és önkéntes ifjúsági segítő
tevékenysége mellett aktívan részt vett, segített a
Pásztó testvérvárosi kapcsolatainak kibővítésében.
ÁGASVÁRY LAJOS DÍJ
TÓTH LÁSZLÓNÉ
1974-től tevékenykedik pedagógusként, a Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola tanítója. Alapos szakmai tudását
a diákok szaktárgyi felkészítésében és nevelésében kamatoztatta. 1983-ban alapító tagként
csatlakozott az azóta is működő Muzsla Néptáncegyütteshez, amelyet ma már vezetőként
menedzsel. Nagyfokú felelősség és elhivatottság jellemezte teljes pályáját. A nevelőtestület megbecsült tagja, meghatározó egyénisége,
aki közösségépítő és formáló erejével segítette
az intézmény arculatának alakítását, fejlődését.
Emberi értékei és pedagógiai munkája követendő kollégái és az őt követő nemzedék számára.
CSOHÁNY KÁLMÁN DÍJ
BOBÁLY ATTILA (POSZTUMUSZ)
Az Egri Tanárképző Főiskolát 1976-ban végezte
el. 1984-ben felvételt nyert a Művészeti Alapba
és tagja volt a magyar Alkotóművészek Országos
Egyesületének is. 1991 óta részt vett a Képző- és
Iparművészek Szövetsége, valamint a Szobrász
Társaság munkájában. Alkotásait többnyire kőből és bronzból készítette, de fát is szívesen faragott. Műveinek sikerét az elmúlt három évtized
díjai és kiállításai fémjelzik. Művei gazdagítják
többek között a budapesti Mezőgazdasági Múzeum és a nyíregyházi Városi Múzeum közgyűjteményét is. Magáénak tudhatta Nógrád megye
Príma díját és megkapta a salgótarjáni közgyűlés Pro Arte kitüntetését is. Számos szobra díszíti Magyarország köztereit. A díjat Bobály Attila hozzátartozói későbbi időpontban veszik át.
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„KÖZSZOLGÁLATÉRT” DÍJ
JUHÁSZNÉ MUSTÓ MÁRIA
Fiatalon, már a 80-as években vezetői feladatokkal
bízták meg. Dolgozott középvezetőként a Volán
Vállalatnál, majd általános iskola gazdasági vezetőjeként is. Mérlegképes könyvelői és belső ellenőri képzettségét kamatoztatandó, 1996-ban került a közigazgatási pályára. Először Tar Község
Önkormányzatánál, majd 2007-től Pásztón látott
el pénzügyi feladatokat. Két éve a Városháza Pénzügyi osztályának vezetőjévé nevezték ki. Kivételes
szorgalommal és lelkesedéssel végzi munkáját. Precíz, segítőkész, mindig nagy fegyelemmel, figyelemmel, gondoskodással dolgozik a város pénzügyi
stabilitásának megteremtéséért és megtartásáért.
Jelentős érdemeket szerzett az önkormányzat feladatellátási struktúrájának átszervezésével kapcsolatos munka eredményes végrehajtásában.
PÁSZTÓ VÁROS SPORTJÁÉRT DÍJ
ALAPI LÁSZLÓ (POSZTUMUSZ)
Az 1970-es évek elejétől a pásztói kézilabdázás egy
új korszakának megalapozója és egyben aktív résztvevője is volt. Kezdetben szervezőként, menedzserként, játékosként, majd a Hajós Alfréd utcai kézilabdás bázis egyik létrehozójaként dolgozott. Új,
a megyei kézilabdást meghatározó csapatot hozott létre, szinte egy időben női és férfi vonalon is,
akik a Nemzeti Bajnokság II. osztályában is versenyeztek. Évtizedeken keresztül edzőként irányította a férfi csapatot, de több alkalommal a női csapat
edzői posztját is ellátta. Több mint 40 éven keresztül
az egyesület vezetésének is tagja volt. Élete minden
sportot szerető embernek jó- és követendő példa.

PÁSZTÓ VÁROS SPORTJÁÉRT DÍJ
BÁTKA JÓZSEF
Diákként jelentkezett a helyi birkózó szakosztálynál, ahol ifjúsági, junior és felnőtt válogatott
versenyzővé fejlődött. Ifjúsági világversenyek
helyezettje, junior helyezettje, felnőtt korosztályban Orbán László világklasszis birkózó
mögött a második emberként, világ és olimpiai versenyekre felkészítő edzőpartnerként mutatott példát sporttársainak, a sportág híveinek.
Elvégezte az edzői iskolákat, majd testnevelőként az Ecsegi Általános Iskolában ért el komoly sikereket. Pásztón a birkózó szakosztály
életében a második kiemelkedő korszak egyik
legeredményesebb versenyzője volt, akiről a
korosztálya országszerte legendás történeteket őriz.
PÁSZTÓ VÁROS SPORTJÁÉRT DÍJ
TÓTH TIBOR
Már gyerekként megfertőződött a sport szeretetével, 1987-ben testnevelő tanári képesítést
szerzett. Lelkesedésének és tehetségének köszönhetően szakmai munkája rövid időn belül
elismerést váltott ki szűkebb és tágabb környezetében egyaránt. Több sportágban is szerepet
vállalt az utánpótlás-nevelés terén. Röplabdában, labdarúgásban, kézilabdában és atlétikában
tanítványai számos megyei és országos szintű
versenyen értek el dobogós helyezést. Sportvezetői munkát végzett a Gárdonyi DSE elnökeként. Hivatásszeretetével, áldozatkész munkájával kivívta tekintélyét kollégái, tanítványai és a
városlakók körében.
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ÚJRA PÁSZTÓN A MEGYENAP!

Az első, 2007-es megyenap után tíz évvel
ismét városunk adott otthont a megyei önkormányzat által szervezett Nógrádi Megyenapnak szeptember 23-án.
Két nagyszínpad, megszámlálhatatlan kiállító és
vásározó foglalta el Pásztó főutcáját a Megyenap alkalmából. A program reggel szentmisével
kezdődött, majd a hivatalos megnyitó következett, ahol Völner Pár, az igazságügyi minisztérium államtitkára, Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, Bíró
Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke, Dömsödi Gábor polgármester és megyénk
két országgyűlési képviselője, Balla Mihály és

Becsó Zsolt köszöntötte a megjelenteket. Már
ekkor nagyon sokan gyűltek össze a pásztói főposta körüli területen, ahol egész nap számos kiállító és vásározó kínálta megnézésre vagy megvételre portékáját. Közfoglalkoztatási kiállítás és

a közel ötven nógrádikumot bemutató nógrádikumudvar, valamint hungarikum játszóház is
várta az érdeklődőket. Délután kiállítás nyílt a
múzeumban Szent László Emlékezete címmel.
A színpadokon felléptek hagyományőrző csoportok, az este nagykoncertjét pedig a P-Mobil adta. Az egész napos program része volt az
ünnepi közgyűlés, amelyre hivatalos volt Nógrád megye valamennyi településének vezetője. Az ülésnek három jelentős momentuma volt:
Nógrád megye és Hargita megye testvérmegyei
megállapodást írt alá, átadták a megyei önkormányzat kitüntető címeit és a települések átvehették a Megyei Hitvallás egy-egy díszpéldányát
is. 2017-ben Nógrád megye Díszpolgára címet
kapott Berecz György tűzoltó ezredes, aki az
elmúlt hat évben irányította a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, és Dr. Ádám
Andrásné Dr. Szalkai Julianna gyermekorvos,
aki 1972-ben elsőként kezdte meg Balassagyarmaton a házi gyermekkörzeti orvosi munkát.

MULATSÁG AZ ISTENI NEDŰ JEGYÉBEN
Színes programok és ﬁnom borok várták a szüreti mulatságra érkezőket idén is Pásztón. A
szeptember 26-ai eseményen már a délutáni
órákban megteltek a város utcái. Lovas kocsik
sorakoztak, rajtuk népviseletbe öltözött emberekkel a művelődési háznál, majd 14.30 órakor
muzsikaszó kíséretében elindult a hagyományt
megidéző menet. A Romkertben kézműves
termékekkel, ﬁnomságokkal és persze borral
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várták az érdeklődőket. Színpadra lépett a Muzsla néptáncegyüttes, majd a Rozmaring népdalkör szórakoztatta a résztvevőket. Később a
népszerű Apostol együttes slágereit élvezhette a közönség, majd a Hidvégi Band zenekar
gondoskodott a jó hangulatról. Bár az időjárás
nem kedvezett a rendezvénynek, ennek ellenére sokan ellátogattak a Pásztói Szüretre, hogy
együtt élvezzék a szőlőünnepet.
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AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK
A levert 1848/49-es forradalom, az aradi tizenhármak és az első felelős magyar kormány kivégzett miniszterelnöke tiszteletére rendeztek koszorúzással egybekötött megemlékezést
Pásztón, október 6-án, a Városháza előtti emlékműnél. Farkas Attila alpolgármester beszédében hangsúlyozta: - Büszkeség tölthet el minket,
mert a népek tavaszában részt vevő forradalmak
és szabadságharcok közül a magyar állt a lábán
legtovább, mi küzdöttünk legtovább a zsarnokság ellen. Büszkék lehetünk, mert nem belső
széthúzás vezetett forradalmunk bukásához, hanem a külső túlerő és egyes nemzetiségek lázadása. (…) A mártírok halála és a forradalom nem

volt hiábavaló. Ugyanis bár a harcot elvesztettük
a túlerő ellen, nemzetünk mégis megerősödött és
a császár nem volt képes visszaállítani a feudalizmust, a jobbágyrendszert, a jobbágyfelszabadítást – ha hallgatólagosan is - elismerték. Ha
nem lett volna a forradalom, akkor nem jött volna el az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés sem,
amely országunk történetének legvirágzóbb korszakát hozta el. Ezt köszönhetjük elsősorban az
aradi hősöknek.
A rendezvényen a megjelentek elhelyezték az
emlékezés virágait. A programon ünnepi emlékműsorral a Zsigmond Király Általános Iskola diákjai működtek közre.

A BÁTORSÁG, AZ ÖNTUDAT
ÉS A GYŐZELEM NAPJA
Az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából Pásztón, az
idén felavatott új 56-os emlékműnél tartottak megemlékezést. Beszédében Dömsödi Gábor polgármester kiemelte, hogy 1956-os forradalom napja a történeti irodalomban máig feldolgozatlan. – Ha megnézzük a Pásztóról
készült kiadványt, akkor az 1848/49-es forradalom kapcsán számos helyi adatot találunk benne, 1956-ról azonban semmit – hívta fel a figyelmet, majd a „Napforduló” nevet viselő emlékmű keletkezésével kapcsolatban
megtudtuk: több idézet is felmerült, hogy mi kerüljön a
márványkőre. Dömsödi Gábor polgármester megosztotta a hallgatósággal az egyiket, Kennedy elnök gondolatát,
amelyet az amerikai államférfi a magyar forradalommal
kapcsolatban megfogalmazott 1956-ban. „E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt.” Az elnök azt is
hozzátette, hogy ritka az a világtörténelemben, hogy egy
nép a győzelem ilyen csekély esélyével ekkora áldozatot
hozzon. Pásztó polgármestere hangsúlyozta, hogy Kennedy elnök olyan messziről is jól látta ezt. Ezután a Szentlélek templom melletti emlékműnél a megjelentek elhelyezték az emlékezés virágait.
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SZEBBEK,
FENNTARTHATÓBBAK,

KOMFORTOSABBAK
Energiahatékonysági kivitelezések valósultak meg Pásztón a Nógrád Megyei Kormányhivatal beruházásában. Két ingatlant adtak át november 22-én az ügyeiket
intéző állampolgároknak és a kormányhivatal dolgozóinak: a Pásztói Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Vasút utcai, továbbá a
Földhivatali Osztály Fő utcán található épületét.
Farkas Attila, Pásztó alpolgármestere a Vasút
úti ünnepélyes átadón elmondta: mint minden
pásztói fejlesztés – legyen az vállalkozói, önkormányzati vagy éppen kormányhivatali beruházás –, ez is nagy örömmel tölti el. Úgy fogalmazott: személy szerint is az energiahatékonyságot
fokozó, így a károsanyag-kibocsátást csökkentő beruházások híve, így külön örömmel tölti el,
hogy egyfajta példamutatásként is értelmezhető
a kormányhivatal beruházása.

rendszereket is kialakítottak, amelyekkel a helyben előállított megújuló energiából váltható ki a
villamosenergia-fogyasztás nagy része. Úgy fogalmazott: pozitív hozadéka a fejlesztéseknek, hogy
környezetbarát, megújuló energiaforrást hasznosító középületekben történik a hivatali ügyintézés.
A főigazgató azt is hozzátette: örömteli, hogy javulnak a hivatalokban dolgozók munkakörülményei, de abban is biztos, hogy a megújult-megszépült épületben és helyiségeiben az ügyeit intéző
állampolgár közérzete is jobb. Mindezt kiegészítette azzal is, hogy a fejlesztések eredményeképpen a működtetés is olcsóbbá válik.

SOKSZOROS

VÉRADÓINKAT
KÖSZÖNTÖTTÉK

Becsó Zsolt, a kelet-nógrádi térség országygyűlési képviselője megfogalmazta: Magyarország Kormánya támogatásával tudatos, tervezett
munka zajlik Nógrád megye felzárkóztatása érdekében, amelynek a Nógrád Megyei Kormányhivatal is aktív szereplője. - A Nógrád Megyei
Kormányhivatal nagy intézményrendszert működtet, hozzá kellett nyúlni az infrastruktúrához
is – élve a pályázati lehetőséggel erre elég nagy
összegű támogatást sikerült elnyerni – hangsú-
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lyozta Becsó Zsolt, aki egyben köszönetét fejezte
ki minden olyan szereplő munkájáért, aki bármilyen formában bekapcsolódik ezekbe a Nógrád
megyét fejlesztő pályázati folyamatokba.
Dr. Kalocsai Péter, a Nógrád Megyei Kormányhivatal főigazgatója ismertette: mindkét épület esetében új műanyag nyílászárókat építettek be, teljes
homlokzati hőszigetelés készült, korszerűsítették
a fűtést. Az épületgépészeti rendszereket immáron energiamenedzsment felügyeli, de napelemes

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat a véradók
tiszteletére november 24-én tartotta
véradók napi, központi ünnepségét a
fővárosban, ahol összesen 64 fő vehetett át díjat. Köztük a kiemelkedő
véradásszámért az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható Pro Vita díját vehette át Juhász
Zsolt pásztói lakos, a Nógrád Megyei
Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
csoportvezető fejlesztő pedagógusa. A megyei ünnepséget november
29-én tartották meg Salgótarjánban,
ahol sok pásztói részesült elismerésben. Harmincszoros véradók: Fekete
Dávid, Markos Tiborné, Mikó József
és Szigeti Mihály. Negyvenszeres véradók: Gál Róbert, Juhász Istvánné,
Koós Mátyás, Mucsina Gábor Csaba,
Pádár József, Tari István, Vasné Roszt
Edit. Ötvenszeres véradók: Csákány
István és Skultétiné Pászti Judit. Hatvanszoros véradó: Tőkés Tamás. Hetvenötszörös véradó: Tari Tibor. Kilencvenszeres véradó: Pászti István
Lajosné. Százhatvan szoros véradó:
Juhász Zsolt.
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ÚJ KAPITÁNY
A VÁROSI RENDŐRSÉG ÉLÉN
és a családtagjaim látták, hogy boldog vagyok és
szeretem ezt csinálni, ráadásul eléggé kitartó vagyok ebben a szakmában, ezért minden támogatást megadtak nekem. Úgy gondolom, hogy nélkülük ezt nem tudnám megoldani. Úgy érzem,
hogy a kislányom büszke arra, hogy rendőr vagyok. Bemutatom neki, hogy a rendőrség milyen
feladatokat hajt végre, segíti az állampolgárokat,
segít tájékozódni, segíti a rendet fenntartani. Ha
kevés időt is tudok a családdal tölteni, azt vallom, hogy az viszont legyen nagyon-nagyon teljes. Akkor csak rájuk figyelek, félre teszem a nem
annyira fontos dolgokat.

Hosszú évek után új vezetője van a pásztói rendőrségnek Dr. Tari Szilvia személyében. A 26 éve szolgáló egyenruhás kapitányként nagy hangsúlyt fog fektetni a bűnmegelőzésre, a közlekedésbiztonságra és fellép a drogfogyasztás ellen is.
Hogyan élte meg a szakmában töltött közel
három évtizedet?
1993-ban a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon szereltem fel a Dabasi Rendőrkapitányságra,
majd 1995. április 1-jén a Bátonyterenyei Rendőrkapitányságon vizsgálóként kezdtem meg
nógrádi pályafutásomat. Azóta is ebben a megyében dolgozom, nagyon megszerettem az évek
során. Később a Salgótarjáni Rendőrkapitányság
Vizsgálati Osztályára kerültem. 2005. november 1-jén a megyei főkapitányságon kezdtem
el dolgozni. Itt fővizsgáló, illetve a vádelőkészítő alosztályvezetője voltam egészen addig, még
meg nem született a gyermekem 2010-ben. A
szülési szabadság után az Ellenőrzési Szolgálaton dolgoztam. Ez egy teljesen új terület volt a
számomra. Az utolsó hét évemet ott töltöttem
el, a megyei főkapitányságon. Ekkorra globálisan
átláttam a bűnügyi területet és bele láttam a rendészeti, a pénzügyi és a szakmai kérdésekbe is.
Közvetlenül főkapitány úrnak az irányítása és az
útmutatása alatt végeztem a munkámat. Ez egy
nagyon-nagyon jó tanuló időszak volt.
A rendőrkapitányi tisztséget ritkán tölti be nő.
Hogyan fogadta a kinevezést?
Nagy örömmel mondtam igent és vállaltam el.
Sok oka volt annak, hogy így döntöttem. Többek
között az is, hogy globálisabban kezdtem el látni
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a rendőrséget. Nemcsak egy szakterületről ismerem a munkát, hanem egy nagyon fontos másik
szakterületet, a rendészeti szakterületet is megismertem, illetve azt a pénzügyi, logisztikai területet, amely nélkül nem működne a szervezet.
Természetesen tudtam, hogy ez a beosztás sokkal szélesebb, nagyobb körű tudást, ismeretet is
feltételez. Ez számomra nagyon megtisztelő és
nagy előrelépés.

26 éve vagyok
rendőr és a
családtagjaim
látták, hogy
boldog vagyok
és szeretem
ezt csinálni...
Hogy tudja összehangolni a családot a vezetői
munkával?
Van egy kislányom, aki idén kezdte az iskolát.
Ráadásul én is szeptember 1-jén kezdtem ebben
a beosztásban a megbízást. Érdekes időszak volt,
sok szervezést igényelt. De 26 éve vagyok rendőr

Mi okozza jelenleg a legnagyobb problémát a
környéken?
Alapvető feladatunk többek között az, hogy a fiatalokkal tartsuk a kapcsolatot. Próbálunk a lakosságra és a humáninformációkra alapozni, hogy
fel tudjunk lépni a kábítószer terjesztésekkel, illetve magával a kábítószer fogyasztással kapcsolatosan. Iskolákban például már ebben az évben
is volt prevenciós előadás. Általános iskolákban
is tartunk előadásokat, amit vagy magában az intézményben hajtunk végre, vagy itt, a kapitányság épületében tájékozódhatnak. Ezzel közelebb
hozzuk a rendőrséghez is őket. Nemcsak maga
a kábítószerfogyasztás vagy a drogprevenció a
fontos, hanem a biztonságos közlekedéssel, baleset-megelőzési előadásokkal is próbálunk az intézményeknek, iskoláknak segítséget nyújtani a
tájékoztatásban. Minél többet tudnak a megelőzésről, legyen az közlekedés vagy bűnmegelőzés,
akkor jobban tudunk együttműködni, illetve jobban tudunk fellépni ezekben a közös ügyekben.
Feladataink közé tartozik az is, hogy az állampolgároknak a szubjektív közbiztonságérzetét növeljük, illetve a közlekedésbiztonságot fenntartsuk,
illetve segítsük. Emellett nagyon fontos az időskorúak védelme. Célunk, hogy az áldozattá válást megelőzzük.
Milyen jövőbeli tervek, változások várhatóak a
rendőrségnél?
Igyekszem az önkormányzatokkal, civil szférával, helyi intézményekkel, családsegítői hálózattal, a szociális hálózattal közvetlen és személyes kapcsolatot kiépíteni. A hivatalokkal való
együttműködés is jelentős, az ügyészséggel, bíróságokkal felvettem a kapcsolatot. Ami még nagyon fontos az az, hogy két polgárőrség alakult
Ecseg és Kálló községekben. A polgárőrségek
nagyon segítőkészek, nyíltan fogadnak, nyitottak és az együttműködés nekik is valóban fontos.
Remélem személyem is garantálja, hogy ezt az
összefogást meg tudjuk tartani. A polgárőrség az
egyik stratégiai partnere rendőrségnek, az ő segítségükre továbbra is számítunk.
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BAKANCSOS TÉVÉSEK KAPTÁK
A MEGYEI SAJTÓDÍJAT

Sajtódíjat kapott idén a pásztói Nógrádi Megyenapon a „Hazajáró” című honismereti, turisztikai magazinműsor. A hétről-hétre bakancsot húzó stáb a közelmúltban bejárta a Karancs-vidéket, de nem ez volt első nógrádi barangolásuk. Azt vallják, hogy térségünkben a turizmus kitörési pont lehetne, köszönhetően az itt élők székelyekéhez hasonló mentalitásának és a dúsgazdag kultúrtörténeti és természeti értékeknek. Interjúnkban három stábtaggal, Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor szereplőkkel és Moys
Zoltán rendezővel beszélgetünk.
Mit jelent a Nógrád Megyei Sajtódíj számotokra?
Moys Zoltán: Nagy büszkeséggel tölt el bennünket ez a kitüntetés. Nógrád megyében mi mindig itthon éreztük magunkat. A trianoni békediktátummal központiból határmegyévé tették
ezt a térséget, s ez nagyon sok hátrányt okozott
a megyének, de mégis úgy látszik, vissza lehet
fordítani. A hagyományok megőrzésével, a közösségek összetartozásának erősítésével, a határmenti két oldal kapcsolatának az újrafelvételével
nagyon jó úton halad a palócság. Műsorunkban
is azt akarjuk erősíteni, hogy Nógrád vármegye
újra erős legyen.
Legutóbb a Karancs-vidékét mutattátok be
magazinműsorotokban. Ezelőtt is forgattatok
már Nógrád megyében?
Kenyeres Oszkár: Nógrád megyét három Hazajáró epizód érintette eddig. Az elsőben a Medves vidékéről indultunk és Gömört is érintettük,
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a másodikban Hollókő volt a kiindulási pont,
ahonnan Rimócon és Szécsényen keresztül jutottunk el Madách és Mikszáth szülőhelyeire,
Alsótregovára és Szklabonyára. A legutóbbi itt
forgatott epizód valóban a „Karancs-rész” volt,
amelyben hangsúlyos szerepet kapott az anyaországi oldal. A felvidékről csak Füleket és Kalondát mutattuk be. Nagyon szeretünk itt forgatni
és a jövőben szívesen bemutatnánk a megye többi részét is.
Jól ismeritek a turisztikai „kínálatot” a történelmi Magyarország területén. Mit gondolsz,
van esély arra, hogy Nógrád megye is a turisztika élmezőnyébe kerüljön?
Kenyeres Oszkár: Azt szokták mondani, hogy
a turizmus a béke iparága. Sok régiónak ez az
egyetlen lehetősége. Nógrád nagyon gazdag kultúrtörténeti értékekben és természeti látnivalókban. Ez egy kitörési pont lehet a térség számára.

S itt járva látható, hogy olyan folyamatok zajlanak, amelyek a turizmus-fejlesztést erősítik. Ha
ezt az utat sikerül megtartani, akkor ez abszolút kitörési pont lehetne, de nyilván a gazdaságnak is mellé kéne állnia és beruházásokra is nagy
szükség lenne, amelyek ezt erősítenék.
Jakab Sándor: Én az Ipolyság mellől származom,
ezért mindig örömmel járok Palócföldön. A legutóbbi forgatás hangulata is nagyon jó volt, az
emberek igazán vendégszeretőek errefelé. Mindig
úgy érezzük magunkat itt, mintha székelyföldön
járnánk, nagyon hasonló az emberek mentalitása.
Neked, mint igazi palócnak, mit jelent ez a díj?
Jakab Sándor: Palóc emberként elmondhatom,
hogy valamilyen szinten hazai pályán kaptuk ezt
a díjat. Emiatt mindig más szemmel fogok rá
nézni, mint a többire. Különlegesebb érzés.
Lakatos Kati
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„BETYÁROS” TALÁLKOZÓ
MÁTRAKERESZTESEN
A Magyar Népmese Napja alkalmából
október 2-án Mesemondó Versenyt
rendeztek a Teleki László Városi
Könyvtár és Művelődési Központban.
A rendezvény az Országos Könyvtári
Napok keretében zajlott.

Régi hagyományokra és az úgynevezett lovas bujdosókra emlékeztek Mátrakeresztesen október 15én az első Betyárdalok és „igazi” betyárok találkozóján. Az ország híres betyárjainak - Bogár Imre,
Vidróczki – megregölése zajlott, népdalok hang-

zottak, csendültek fel a délután folyamán. Volt, aki
a hangszerét hozta magával, mások igazi betyáros
gúnyában emelték a program színvonalát. A megye betyárjai közül is megjelentek néhányan a rendezvényen.

RETRO HANGULAT
A MEGÚJULT STRANDON
A ’90-es évek legnagyobb sztárjai léptek fel
nyár végén, a városi strandon megrendezett
Open Air Retro Fesztiválon. Az önkormányzat által támogatott és az S-Club társz-

szervezésében lebonyolított rendezvényen
fellépett az UFO együttes, az Animal Cannibals, az Ámokfutók, Betty Love és a Happy Gang is.

ŐSZBÚCSÚZTATÓ KÉZMŰVESKEDÉS
A HELYI MÚZEUMBAN
Ebben az évben is megrendezték a
Múzeumok Őszi Fesztiválja keretén
belül az Őszbúcsúztató Családi Napot a közelmúltban. A kora délutáni órákban gyülekeztek a kicsik és
nagyok a pásztói múzeumnál, hogy
nekiláthassanak az őszi tárgyak készítésének. A múzeum dolgozói már
előre felkészültek és összegyűjtötték
az évszak népszerű terméseit, makkot, diót, gesztenyét, színes faleveleket és még sok mást. A gyerekek a

kézműveskedés során kopogtatókat,
faképeket és különböző dekorációs
tárgyakat (dolgok helyett) készítet-
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tek, amiket hazavihettek magukkal,
hogy feldíszítsék otthonaikat az alkotásokkal.

Főszerkesztő: Lakatos Kati
Arculat és tipográﬁa:
Valent Zsolt, V&V Design Stúdió

Pásztó város önkormányzati képviselőtestületének lapja

2017-12_Pasztoi hirlap.indd 11

Felelős kiadó:
Dömsödi Gábor, polgármester

Nyomdai munkák:
Visual Print Nyomdaipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
ISSN 1215-1440

2017. 12. 07. 13:24

2017. DECEMBER

Pásztói Karácsony

2017

2017. DECEMBER 20. (SZERDA)
15:30 KiViSzI Színházi Műhely zenés műsora
16:00 Holló zenekar
17:00 Máté Péter Emlékkiállítás (Csohány Galéria)
19:00 MÁTÉ PÉTER EMLÉKZENEKAR
14:00-19:00
A Pásztói Múzeum Karácsonyváró délutánja:
papírsodrás Quilling technikával, mézeskalács díszítés,
vetített képes bemutató, mesés diafilmvetítés
DECEMBER 21.(CSÜTÖRTÖK)
16:00 Apacuka zenekar
17:00 Molnár trió harmonika és gitár előadása
18:00 Vagabanda óriásbábos előadás
19:00 HONEYBEAST Együttes
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DECEMBER 22.(PÉNTEK)
17:00 Savaria Táncegyüttes
18:00 ALMA EGYÜTTES
19:00 DÉR HENI
DECEMBER 23. (SZOMBAT)
17:00 Adventi Gyertyagyújtás a Francia Tagozat
előtti téren
19:00 NEOTON FAMÍLIA SZTÁRJAI

Kapcsolódó programok:
Mindhárom napon, 15:00-18:00 között
Játszóház a Polgármesteri Hivatal II. emeletén.
Étel-ital, forralt bor, kézművesek kirakodó
vására.
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