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3. OLDAL
Idén indul a
Zsigmond Király
Általános Iskola
komplex felújítása. A projekt előrehozott beszerzéseként már új
digitális táblák segítik az oktatást az
intézményben. A
felújíás tanév végén elkezdődhet.

4. OLDAL
Pásztó Önkormányzata 200
millió forint rendkívüli hazai forrású
fejlesztési támogatást kap a helyi
strand melegvizes
fejlesztésére.
*
Közel hatvan millió
forintot fordíthat
Mátrakeresztes
és Hasznos művelődési házainak
energetikai korszerűsítésére Pásztó Önkormányzata.
A megvalósítás a
tervek szerint még
tavasszal elkezdődhet.

7. OLDAL
Iskolai hírek
Február hónap a tavaszvárás időszaka, s a hideg elűzésében a néphagyomány szerint fontos szerepe van
a farsangnak. A jelmezes mulatságok
egyben télbúcsúztatók is.
Pásztó minden óvodája és általános
iskolája kitett magáért ebben az időszakban, pompás jelmezeket, csoportos
bemutatókat, ötletes koreográfiákat láthatott a nagyérdemű.
Lapunkban egy oldalas képriportot állítottunk össze azzal a céllal, hogy bemutassuk, mennyire színes kavalkád jellemezte a mögöttünk hagyott heteket.

8. OLDAL
Ebrendészet alakult a városban a
kóbor állatok okozta problémák kezelése érdekében.

11. OLDAL
Városi rendezvénynaptár 2019
A testületi munkáról jelentjük...
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Idén indul a Zsigmond Király
Általános Iskola
komplex felújítása
A Salgótarjáni Tankerületi
Központ fenntartásában működő „Pásztói Zsigmond Király Általános Iskola infrastrukturális
fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében”
címmel 1 466 775 640 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert
a Széchenyi 2020 program keretében. A teljes körű felújításra
és bővítésre azért van szükség,
mert az intézmény épületei, a
tantermei, kiszolgáló helyiségei
és eszközei, valamint az épületgépészeti, elektromos-, energetikai-, informatikai- és hőtechnikai rendszerei mára műszakilag
és funkcionálisan is elavultak. A
jelenlegi tanulólétszámhoz már
nem elegendő a tantermek, csoportszobák és szaktantermek

száma – erről Racskóné Jakab
Adrienn alprojektvezető tájékoztatta lapunkat. Mint mondta, Simon Tibor Tankerületi Igazgató
döntésének köszönhetően nyújthatták be pályázatukat ezen körülmények javítására. Az európai
uniós támogatás elnyerésével
a Salgótarjáni Tankerületi Központ hosszú távon biztosítani
tudja a minőségi és sikeres pedagógiai munkához szükséges
körülményeket a pásztói iskolában. A fenntartó az iskola épületének bővítésével, korszerűsítésével és felújításával a tanulók
és tanárok számára modern,
minden igényt kielégítő munkakörnyezetet biztosít a pályázat
befejezésével, amely megfelel
a XXI. századi igényeknek – tette hozzá.

A beruházás
fő elemei
A pályázat megvalósítása során az általános iskola mindkét
épületének felújítására, új szaktantermek kialakítására, az iskola udvarának megújítására és a
tanítást-tanulást támogató eszközök beszerzésére kerül sor.
Az energiahatékonyság biztosítása érdekében megvalósul a külső homlokzat hőszigetelése, ehhez
kapcsolódóan a külső nyílászárók cseréje, illetve a tető víz- és
hőszigetelése is. Épületgépészeti felújítás során kicserélik a villamossági hálózatot, a szennyvíz és
csapadék víz elvezetési hálózatot,
valamint a fűtési rendszert. Az iskolában több száz négyzetméter

tanterem, szaktanterem, tematikus kiscsoportos foglalkozásokat lehetővé tevő oktatási helyiségek, multifunkcionális kiszolgáló-,
és kisegítő helyiségek megújítása mellett újabb funkciókat ellátó
épületegységeket is kialakítanak.
Ehhez kapcsolódóan kicserélik
a külső és belső nyílászárókat, a
padlóburkolatokat, és kiépítik az
infokommunikációs rendszert is.
Új bútorokat vesznek az iskolának, ezen felül az új tornaterem
működéséhez és a mindennapos
testnevelés
lebonyolításához
szükséges eszközöket is beszerzik. Emellett a számítástechnikai-, valamint a szaktantárgyak
oktatásához szükséges eszközöket, kellékeket is megvásárolják. A célszerűen és igényesen, a
mai kor elvárásainak megfelelő-
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Modern iskola a mai
igényekhez igazítva
Előrehozott beszerzéssel öt érintőpanelt nyert a
komplex iskolafejlesztési pályázatban a pásztói Zsigmond Király Általános Iskola, s további húsz eszköz
a projekt későbbi szakaszában érkezik meg az intézménybe. Ahogy azt Szántó Marianna iskolaigazgató elmondta: szerették volna kipróbálni, hogy milyen ez az
eszköz a gyakorlatban, valóban beválik-e. - Nagyon szeretjük, már várják a kollégák, hogy minél előbb jöjjön
a többi is. Előnye ennek az eszköznek, hogy ugyanúgy
működik, mint egy tablet, csak óriási méretű. Egyszerűen előhívhatjuk rajta a bemutatni kívánt anyagot fejtette ki Szántó Marianna és hozzátette, hogy ez egy
csodaeszköz, hiszen olyan vizuális bemutatókat lehet
vele tartani, amire eddig nem volt lehetőségük, ráadásul ez a módszer igazán leköti a gyerekek figyelmét, hiszen ők már ebbe a digitalizált világba nőnek bele. S
ezt alá is támasztották az általános iskola diákjai, akikkel szót váltva megtudtuk: izgalmassá, érdekfeszítőbbé
teszik az új érintőpanelek az órákat. Nekik, akik az oikostelefont és tabletet számos célból használják, ez a
technika „közelebb hozza a tananyagot.”
Farkas Attila polgármestert is megkérdeztük a felújítással kapcsolatban. Leginkább arra voltunk kíváncsiak,
hogy hogyan illeszkedik ez a nagy beruházás a város fejlesztési elképzeléseibe. A városvezető így fogalmazott:
- Az iskola épületeinek a város a tulajdonosa és nagyon
fontos, hogy a város közepén egy patinásan kinéző iskola
legyen. S mellette az is alapvető cél, hogy a jövő generációja olyan oktatásban részesüljön itt Pásztón, ami mind
szellemi, mind technikai, mind fizikális értelemben megfelel a 21. század elvárásainak.

en átalakított, bővített, akadálymentesített iskolaépület mellett
a zöldfelület is megújul.
A korszerűsítésnek köszönhetően további közösségi és szabadidős terek állnak majd a diákok rendelkezésére. Javulnak
a sportolási lehetőségek és a
művészeti nevelés feltételei is.
- Bővülnek az intézményünkben
a most is meglévő, vagy a helyi
igények alapján a jövőben felmerülő feladatokhoz - az alapfokú
oktatás, a tehetséggondozás és
a hátránykompenzáció biztosítása - elengedhetetlen terek és
a speciális eszközállomány is –
hangsúlyozta az alprojektvezető.

A tervekről
és a várható
építkezésről
- A tervezési pályázatot a pásztói Sisák Gábor okleveles építészmérnök nyerte el. Ő készítette el a
szükséges terveket, ezekhez már
az építési engedélyeket is beszerezték. A tervezési folyamat lezárását hatalmas munka előzte
meg, melyben a projektmenedzs-

mentet segítette Nagy Kálmán vezetésével a Tankerület szakmai állománya, az intézményvezetés, a
pedagógusok és nem utolsó sorban az önkormányzat, Farkas Attila polgármester személyében
– mondta el Racskóné Jakab Adrienn alprojektvezető és hozzátette:
- A gyerekek elképzeléseit „A jövő
iskolája” rajzpályázatban gyűjtöttük össze, melyből kiállítást is rendeztünk. Rendszeresen tájékoztattuk és ötleteikkel meghallgattuk a
szülői munkaközösséget a tantestületet és az iskolában létrehozott
projektirodában fogadtuk, fogadjuk az érdeklődőket.
Az építkezés indulásáról és a
munkálatok közbeni oktatásról
megtudtuk, hogy a kivitelezői közbeszerzés kiírása folyamatban van,
így várhatóan a tanév végére megkezdődnek a munkálatok, amelyek
2020 második felében fejeződnek
majd be. Az építkezés során törekedni fognak az oktatás zavartalanságának biztosítására. Ezt
elsődlegesen a beruházás szakaszolásával próbálják majd elérni.
A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/salgotarjan
oldalon, vagy az iskola honlapján
olvashatnak.
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Nagy álom valósulhat meg
a kis városi strandon
Január végén érkezett a hír, hogy Pásztó önkormányzata 200 millió forint rendkívüli hazai forrású fejlesztési támogatást kap a helyi
strand melegvizes fejlesztésére. Farkas Attila polgármester ezzel kapcsolatban elmondta: ezt a támogatást arra fordítják, hogy közelebb kerüljenek a pásztóiak régi álmához,
a strand melegvizes fejlesztéséhez a gyógyvíz felszínre hozásával és egy medence kialakításával. Ismertetése szerint kezdésként vízügyi és geológiai vizsgálatokat folytatnak a
legkomolyabb szakemberek be-

vonásával és tanulmány készül a megvalósításhoz. Farkas Attila polgármester lapunknak
elmondta, hogy a napokban az már kiderült,
hogy a régi kút nem használható a víz felhozására, mindenképp újat kell fúrni. Az kérdéses, hogy termálvíz van-e a pásztói területen,
a hidrológusok szerint az ugyanis itt nem,
csak a Mátra keleti oldalán jellemző. Hozzátette:- Gyógyvizünk van, ez biztos, a hőfok
azonban kérdéses. Ha nem elég meleg, akkor
a felfűtésről is gondoskodni kell hőszi-

vattyúkkal. A cél az, hogy meleg vizes gyógymedencét alakítsunk ki a létesítményben. Ha
erre most – a hőszivattyúk és a kötelezően új
fúrás miatt - nem lesz elég a rendelkezésre
álló támogatás, akkor egy következő ütemet
is igénybe fogunk venni, hiszen ez a bruttó
kétszáz millió forint a kormányhatározatban
„első ütemként” van megcímkézve, a folytatás lehetősége adott – fejtette ki a
polgármester. A fúrásra nyáron kerül sor - tudtuk meg.

Művelődési házak fejlesztései
megyei forrásokból
Közel hatvan millió forintot fordíthat Mátrakeresztes és Hasznos művelődési házainak energetikai korszerűsítésére Pásztó
Önkormányzata. A megvalósítás a tervek
szerint még tavasszal elkezdődhet.
A beruházás jelentőségéről Farkas Attila
polgármester elmondta: - Pásztó hasznosiés mátrakeresztesi városrészeinek lakói nagyobb figyelmet és támogatást érdemelnek a
város vezetésétől, mint amire az elmúlt évtizedekben lehetőség volt. Az igényeket és a
város adottságait figyelembe véve adtuk be
a két városrész művelődési házainak energetikai felújítását tartalmazó pályázatokat
2017-ben - hangsúlyozta a városvezető. A po-

zitív bírálatok eredményeként mindkét művelődési ház megújul és jelenlegi funkcióikat
megtartva működtetésük hatékonyabbá válik – erről már Mészáros Sándor projekt- és
pályázat koordináló tájékoztatta lapunkat.A
részletekről elmondta, hogy Pásztó Városi
Önkormányzat „A Pásztó Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai korszerűsítése” című
pályázata közel 30 Millió Forint, a „Pásztó
Hasznos műve-lődési ház energetikai korszerűsítése” című pályázata pedig közel 27 Millió
Forint TOP megyei támogatást használhat fel
a kérelemben jelzett feladatok elvégzésére.
Megvalósul az épületek energetikai korszerűsítése, tetőszerkezet nélküli felújítása és teljes körű akadálymentesítése. Akadálymentes

parkolót építenek, kicserélik a nyílászárókat,
felújítják a meglévő vizesblokkokat, szigetelést kap a külső falak homlokzata és a padlásfödém. A fűtésrendszert kondenzációs kazán beépítésével és napelemek elhelyezésével
korszerűsítik- fejtette ki a szakember és hozzátette: - A tervezés befejeződött, a műszaki
ellenőr és a közbeszerzést lebonyolító cég kiválasztása hamarosan elkezdődik, a generálkivitelezők kiválasztása ideális esetben április elején lesz. A projektek a tervek szerint ez
év végére készülhetnek el. Az épületek energetikai fejlesztésével az önkormányzat hos�szú távon tudja biztosítani a közszolgálatokhoz való gazdaságos és kulturált hozzáférést
a településrészek lakosai részére.
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Tanodában, szakemberek segítik
a roma gyerekek iskolai helytállását
Pásztó önkormányzata a TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok című kiíráson 128 951 725 forintot nyert
arra, hogy a „Kövicses Parton”, a pásztói szegregátumban jelentős közösségépítést és társadalmi integrációt valósítson
meg. 2018-ban szociális munkásokkal folyamatos munka indult meg. Az Integrációs közösségszervezés Pásztón című projekt első jelentősebb állomása a Tanoda jellegű délutáni foglalkozások létrejötte ez év január közepétől, valamint családi
program szervezése február elején.
Idén januártól szakmai vezető koordinálásával pedagógusok foglalkoznak a pásztói szegregátumban élő roma gyermekekkel hétfőtől
péntekig, napi két órában (14-16 óra között), a
Zsigmond Király Általános Iskolában. A foglalkozásokon 10-15 fő felsős gyermek vesz részt,
olyan gyermekek, akik lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók. – átlageredményük közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi
átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat - Ez a projekt olyan pedagógiai támogatást ad, amely utat mutat számukra, s rávezeti őket arra, hogy tanulással többre
vihetik, mint bármi mással. A szakemberek a
szülőkkel is tartják a kapcsolatot, akiknek támogató hozzáállása szükséges a gyermekek
felzárkóztatásához. Váczi Tünde szakmai vezető lapunknak elmondta, hogy céljuk a tanodával
egy olyan tanulástámogató program létrehozása, ami megakadályozza, hogy a gyermekek dél-

után „megszökjenek”
a napköziből és ezáltal, teljesen elhanyagolják a felkészülést
a másnapra. Töltsék
hasznosan a délutánt,
ne morzsolódjanak le
az iskolából – fogalmazott és hozzátette:
- Ha folyamatos a bukás egy gyermek esetében, akkor a szülők
a magántanulói státuszt gondolják megoldásnak, ami viszont lemorzsolódáshoz, iskola elhagyásához vezethet. Ezt szintén célunk megakadályozni a program kínálta lehetőségekkel
– hangsúlyozta. A pásztói tanoda jellegű délutánokon hétfőtől csütörtökig a házi feladatok elkészítése zajlik, valamint matematikából, magyar
irodalomból és történelemből korrepetálás folyik, pénteken pedig kézműves foglalkozást tartanak a gyermekeknek.
Az alsósoknak a biztos írás-olvasás készség
elsajátítása érdekében logopédiai foglalkozásokat tartanak heti rendszerességgel. Itt elsősorban a diszlexia és a diszkalkulia kapcsán folytat
felzárkóztatást az iskolába ellátogató fejlesztő
pedagógus. A szakmai vezető elmondta azt is,
hogy ez azért fontos, mert ha kezeletlen marad
a diszlexia, akkor a diák a saját képességei alatt
fog teljesíteni az iskolában. Az integráció érdekében folyamatos a kapcsolattartás az iskola és

a projekt szakmai megvalósítói között a gyerekek speciális helyzete miatt.
A tanoda jellegű foglalkozások mellett családi programokat is szerveznek a szegregációban
élőknek. Február 7-én Budapestre, a Kugler Art
lakásszínházba látogattak el, ahol a salgótarjáni származású Balázs János életéről egy filmet
tekintettek meg és több roma festő képeit nézték itt meg majd átsétáltak a Műcsarnokba ahol
Balázs János kiállítását nézte meg a pásztói kis
csapat. A kiállítás megtekintése után Snétberger
Ferenc gitárművész koncertjén is részt vehettek.
Erről szólva a szakmai vezető elmondta, hogy
a telepen élők számára ahhoz, hogy megértsék
és elhelyezzék saját helyzetüket a telepen kívüli
világba és később komfortosan kapcsolódjanak
az addig ismeretlen élethelyzetekbe, nagyon
fontos, hogy viszonyítási pontokat kapjanak. Ezt
szolgálják ezek a pályázati támogatásból nekik
megszervezett programok. Megfogalmazta: - A
projekt munkatársaival, az önkéntesekkel való
utazás, a táborok, a családi napok, a képzések
olyan élményekkel és gyakorlási tereppel gazdagítják majd a programban résztvevőket, amivel egyértelműen erősödik nemcsak a közösséghez tartozás élménye, de az önbizalom és a
változás iránti eltökéltségük, motiváltságuk is. A
továbbiakban lesz színházlátogatás, gyermeknap, egészségügyi szűrővizsgálat, mentálhigiénés előadás, sportnap, kirándulás, nyári tábor,
családi napok a nagy ünnepekhez kapcsolódóan
– tette hozzá.

Elismerés több évtizedes,
áldozatos munkájáért
Kitüntetést vehetett át az idei sportbálon
Mészáros Sándor, a pásztói kézilabdázás ikonikus alakja. Az oklevelet és az emlékplakettet egyesületi társai ítélték oda neki köszönetük jeléül azért, hogy elismerjék a klubért több
évtizede folytatott önzetlen, áldozatos segítő
munkáját és támogatását. Mészáros Sándor
lapunknak elmondta, hogy 1975-ben kezdett
Pásztón kézilabdázni, egészen 1986-ig aktív
tagja volt a csapatnak. Közben edzőként segítette az ifi csapatokat. Sportvezető volt, majd
2015-ig 13 éven keresztül elnökként irányította az egyesületet. Ahogy a Pásztói Kézilabda
Club tagjai fogalmaztak a díjjal kapcsolatban:

Mészáros Sándor és sporttársai, barátai közreműködésével állt fejlődési pályára a sportegyesület. Az egyesületnek napjainkban
60-70 aktív játékosa van, a klub erős ifjúsági tehetséggondozást végez a városban.
Az utánpótlás nevelést a Zsigmond Király Általános Iskolában végzik, különböző korcsoportokban. A nevéhez fűződik a
sportbál létrehozása is, ahogy mondta, azt
sógora, - a tavaly szintén kitüntetett - Alapi Sándor ötlete nyomán szervezték meg 13
éven keresztül. A bál mostanra a város legnépszerűbb társasági eseménye lett, a bevétel pedig a helyi kézilabdázást támogatja.
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Farsangi körkép
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Iskolai hírek
Magyarország,
szeretlek!

Sakk csapatsiker

Január hónapban a Magyar Szentek Római
Katolikus Általános Iskola 7-8. osztályos tanulóinak lehetőségük volt részt venni a Duna
Televízió Magyarország, szeretlek! című vetélkedő-műsorának felvételén. Az egész napos forgatásra 50 fő utazhatott el. Mindenkinek nagy élmény volt betekinteni egy
televíziós forgatás kulisszatitkaiba és híres
emberekkel találkozni.

„FÖLDFORGATÓK”
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a
Váci Egyházmegyei Karitász az Iskolakertekért Alapítvány közreműködésével iskolakert-programot hirdetett meg „Földforgatók”
névvel a Nógrád megyei általános iskolák részére. A pásztói Magyar Szentek Római Katolikus Általános Iskola is bekapcsolódott
ebbe a programba. A Földforgatók Iskolakert
pilot projektként valósul meg és célja, hogy
hagyománnyá váljon az ifjúság természetes
gyakorlóterepen történő környezeti nevelése, valamint a mezőgazdasági tevékenységet megismerve az ágazati pályaorientációt is segítsék. A pályázattal lehetővé válik a
felső tagozatos általános iskolások számára, hogy a kertet mint élményt, felfedezést,
örömet nyújtó közeget tapasztalják meg, és
élményeiken keresztül kedvet kapjanak saját területük gondozásához. Elsődleges cél,
hogy felnőttkorban igényként jelenjen meg
a kertművelés, és ezt használják az önellátásuk részeként, valamint a fiatalok számára
megmutatkozzanak az agráriumban rejlő lehetőségek. A projekt közvetlen célja, hogy a
programban részt vevő iskolákban elősegítse
a kertészeti tevékenység hosszú távon is jól
működő gyakorlatát és egyúttal hozzájárul az
agrár-szakképzés népszerűsítéséhez.

Színházlátogatások
A Magyar Szentek Római Katolikus Általános Iskola mint mindig, ebben a tanévben is
több alkalommal szervezett színházlátogatásokat alsó és felső tagozatos diákok számára
egyaránt. Voltak Budapesten a Bábszínházban és a Nemzeti Színházban. Bérletük van
az egri Gárdonyi Géza Színházba és a Pásztón megrendezésre kerülő színházi előadásokat is mindig meglátogatják.

A Karancslapujtőn megrendezett Megyei
Sakk Diákolimpián a Magyar Szentek Római
Katolikus Általános Iskola tanulói II. helyezést értek el. A csapat tagjai: Holtner Amira,
Holtner Daren, Maksó Benjámin, Oravecz Kinga, Oravecz Kristóf.

Országos döntőbe
jutottak

A Zsigmond Király Általános Iskola 4.b osztályos csapata – Bengyik Szabolcs, Dávid
Csanád, Gyurcsó Márton és Lőrincz Vince –
első helyezést ért el a Bolyai Természettudományi Csapatverseny Hunnia – Észak területi
fordulóján. Ezzel bejutottak az országos döntőbe, ami március 9-én lesz.

Idegen nyelven
remekeltek
2019. február 1-én az egri Eszterházy Károly
Egyetem idegen nyelvi szépkiejtési versenyt
rendezett, melyen a Mikszáth Kálmán Líceumot négy tanuló angol, két tanuló pedig német
nyelvből képviselte. Angolból Zsiga Vanes�sza és Hámori Szilárd, németből pedig Báthori
Boglárka jutott be a második fordulóba.

Névadójukra
emlékeztek
A Mikszáth Kálmán Líceum közössége
névadója születésnapján tisztelgett a nagy
író munkássága előtt: virágokkal, koszorúkkal, prózamondó versenyen való részvétellel, előadásokkal, énekkel, zenével, tánccal. Az eseményen Dr. Praznovszky Mihály
a Mikszáth Társaság örökös, tiszteletbeli elnöke és Dr. Kovács Anna muzeológus,
a Mikszáth Társaság elnöke átadták a Társaság kitüntető szakmai díját, a "Mikszáth
órát", Herczegné Varga Ilona igazgatónak a
több évtizedes, a Mikszáth-i értékek ápolásáért és továbbadásáért végzett munkája
elismeréseként. A prózamondó versenyen
12 diák mutatta meg tehetségét. Közülük
a zsűri Pásztor Lili 9.n osztályos tanulónak
ítélte az első helyet (felkészítő tanára: Szabó Zsolt), a második Bakos Kincső 9.knyf
osztályos diák lett, őt Hárskuti Dávid a 9.f
osztályból követte a harmadik helyen (felkészítő tanáruk: Gombárné Papp Tünde). A
diák zsűri Tóth Valter 11.f osztályos tanulónak ítélte oda a legjobb előadónak járó díjat. A Szép magyar beszédért Veress Éva
Díjat Pintér Réka a 9.n osztályból nyerte el,
míg a zsűri elnök, Dr. Praznovszky Mihályjutalmát Hárskuti Dávid kapta , a legjobb Mikszáth mű előadásáért. Perényi Anna, Lenkey-Simon Mária és Bognár Beátatanárnők
különdíjainak Tóth Valter, Gregor Gabriella
9.f és Horváth Anna 9.knyf osztályos tanulók örülhettek.
A versenyt zongorajátékával Kun Panna
(10.f), énekével Bányai Eszter, Bartus Csenge, Hárskuti Eszter, Kelemen Inez a 11.f
osztályból, Kunyu Viktória és Szabó Anna
a 9.n osztályból, furulya játékával Csonka
Eszter a 9.a osztály tanulója és néptánccal
a Muzsla néptáncegyüttes színesítette.
A nap során a száz éve elhunyt Ady Endrére is emlékeztek egy vetélkedővel,amelyen 3 fős csapatok mérték össze tudásukat. A versenyt a 12.f osztály nyerte,
második helyen a 12 a, harmadikon pedig a
11.a végzett.
A Mikszáth napi természettudományos
program keretében Racskó Péter tanár úr
Káosz kapitány kalandozásai – egyszerűen
a fraktálokról című előadása a matekosokat kötötte le elsősorban, míg a SOTE professzorai a biológusokat. Prof.Dr. Ghidán
Ágoston a bennünk élő vadvilágról, míg
prof. Dr. Rosivall László a vese működéséről és Semmelweis Ignác zsenialitásáról,
munkásságáról beszélt.
Mikszáth nap nincs Mixröpi nélkül. Óriási
csatákat vívtak az alkalomra összeállt csapatok és nagyon jó hangulatú délutánt töltöttek együtt.
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Ebrendészet létesült,
de a felelősség a gazdáké
posnál idősebb kutyák rendelkezzenek mikrocsippel. Pásztó jegyzője a felelős állattartás normái
közé sorolta azt is, hogy a láncon tartott kutyáknak méretüknek megfelelő hosszúságú kifutót
kell hagyni, és hogy a gazdáknak
kötelességük gondoskodni kedvenceik vízzel és étellel való ellátásáról, valamint arról is, hogy legyen egy olyan hely a láncon élő
állat számára, ahová be tud húzódni az időjárási viszontagságok
elől. Pásztó város jegyzője közölte, hogy a kóbor ebekkel, illetve a
kutyatartási problémákkal kapcsolatos észrevételeiket a lakosok Sipos József ebrendésznél
jelezhetik a 06-20-203-2359-as
telefonszámon vagy az ebfarm.sipos@gmail.com email címen.

Pásztón határozottan fellépnek a kóbor állatok okozta
problémával szemben, a közelmúltban ugyanis sok bejelentés
érkezett az utcán gazdátlanul
korzózó állatokról. Mint megtudtuk, az önkormányzat február 1-i
hatállyal szerződést kötött egy
céggel, amely ellátja az ebrendészeti feladatokat.
Dr. Sándor Balázs, a város jegyzője ezzel kapcsolatban rádiónknak/lapunknak elmondta, hogy
mindenki köteles gondoskodni
arról, hogy a háziállata még rövid ideig se tartózkodjon a gazdája nélkül közterületen. Hozzátette, hogy a tulajdonosok felelnek
azért is, hogy az ebek minden évben be legyenek oltva veszettség
ellen, illetve hogy a négy hóna-

Együttműködési konferenciát rendeztek
A „Nem elég elindulni, de mást is hívni kell”
című EFOP-3.1.6-16-2017-00011 azonosító
számú projektben rendkívül eredményes Hálózati Együttműködési Konferenciát rendeztek a megye hat helyszínén, köztük Pásztón is
2018 novemberében.
A találkozót a Nógrád megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye
szervezte azzal a céllal, hogy a szűrés, a
diagnosztikus tevékenység és az ellátás
hármas egysége a védőháló minden szakembere számára letisztult, hatékonyan
működtethető szervezetet mutasson. A
szakszolgálatnál dolgozó szakemberek
szakterületük ismertetését és szolgáltatásuk igénybe vételi lehetőségét emelték ki
leginkább, valamint olyan szakmai ismereteket közvetítettek a korai életszakaszban
történő fejlesztésekről, melyek a gyermekvédelemmel és a védőnői hálózattal metszetet képviselnek. Felhívták a figyelmet
széles terápiás szolgáltatásukra és a projekt segítségével Pásztó városában az elsők közt megvalósulni tudó köznevelési,
szociális és egészségügyi területek szoros

együttműködésére. Konstruktív, előremutató személyes és kiscsoportos konzultációk zajlottak, amelyek a hallottakat tovább
erősítették, konkretizálták. A Konferencia
kiváló alapot biztosított annak a segítségnyújtásnak, amelyben a megjelent intézmények képviselői kompetencia körükben maradva, mégis egymást kiegészítve hozzák
létre azt a hálót Pásztón, amelyhez az érintett családok bizalommal fordulhatnak.
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2019-ben is értékteremtő munkát
végeznek a pásztói közfoglalkoztatottak
Egyre többen tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, a közfoglalkoztatottak létszáma ennek következtében országosan közel 24 százalékkal, immáron
113 ezerre csökkent tavaly decemberre az egy évvel korábbi 150 ezerről. A munkaerőhiány már a közfoglalkoztatásra is hatással van, ezért az idei évben startmunka
programok alapvető célja az elmúlt években kialakított kapacitások fenntartása és
működtetése.

Az önkormányzat kiadásai is csökkenek a közmunka eredményeképpen
Pásztón már az előző évben is alacsony
létszámmal működött a startmunka program, a közfoglalkoztatottak számát így tovább már nem csökkenti az önkormányzat
2019-ben. A várhatóan 115 fő foglalkoztatása és a programokhoz kapcsolódó közvetlen költségek közel 130 millió forintra rúgnak, ez azonban nem Pásztó költségvetését
fogja terhelni, mivel a programokkal kapcsolatos kiadásokat várhatóan idén is teljes
mértékben fedezi majd a Belügyminisztérium támogatása.
A mezőgazdasági programban (15 fővel) a
korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kap a környékbeli települések lakóinak és termelőinek ellátása kiváló minőségű zöldség-, illetve egynyári virágpalántákkal. A megtermelt
zöldségfélék (burgonya, hagyma, káposzta,
saláta, retek, paradicsom, paprika, uborka)
hasznosítása részben továbbra is az önkormányzat konyhájában történik majd. A tervek között szerepel egy zöldségfeldolgozó
üzem kialakítása, valamint egy acélszerkezetű csarnok építése is, mely a mezőgazda-

sági program gépeinek és eszközeinek adna
helyet, a korábbiaktól költséghatékonyabb
üzemeltetést megteremtve.
A helyi sajátosságokra épülő programban
(10 fővel) a hangsúly idén is az értékteremtésen lesz. Folytatódik a - most már minőségi – térkövek gyártása, ami a tervek szerint kiegészül beton gyeprács elemek készítésével
is. Utóbbiak egyik felhasználási területe tíz
darab hasznosi parkolóhely kialakítása lesz

- környezetbarát, esztétikus és költségkímélő módon. Tovább működik a fémipari műhely,
ahol kordonok és szemetes kukák készülnek.
A programban 37,5 méter kordon legyártása
a cél idén, ami kiegészülve a tavalyi ugyanekkora mennyiséggel már egy 75 méter hosszú
útszakasz lezárását is lehetővé teszi. Az önkormányzat eddig Budapestről bérelt kordonokat a városi rendezvények biztosításához,
az erre fordított bérleti és szállítási díjjal is
tovább csökkennek a városi kiadások. Ebben
a programban áll majd rendelkezésre szakember ahhoz is, hogy a mezőgazdasági programot segítve két új komposztáló terület körbekerítése is megtörténjen.
A szociális jellegű programban (15 fővel)
hat fontos feladat található az idei célok között. A közfoglalkoztatottak kitisztítják majd
a ráccsal fedett vízelvezetőket és az útszegélyeket, kicserélik a belvárosi sétány térkő
burkolatát, felújítják a járdát az Ady Endre
úton, tisztítják majd a Kövicses-patak medrét, gyeprácsos parkolót alakítanak ki, illetve összegyűjtik a város területén évről évre
45-60 tonna mennyiségben felhalmozódó, illegálisan lerakott hulladékot is.
A hosszabb ideig tartó közfoglalkoztatás
célja (75 fővel) idén is az lesz, hogy a programban alkalmazottak az önkormányzatot, az
önkormányzat intézményeit és ezen keresztül a város munkáját (is) segítsék munkájukkal. A dolgozók rendben tartják majd a városi
közterületeket, gondozzák a zöldterületeket
és a virágágyásokat, segítik a városi rendezvények lebonyolítását, a gondnok irányításával rendben tartják majd a piac környezetét.
Lesznek továbbá olyan közfoglalkoztatottak
is, akik az önkormányzatnál végeznek majd
adminisztrációs tevékenységet.

2019. FEBRUÁR

A tisztább, élhetőbb környezetért

Az önkormányzat saját költségvetéséből különített el forrást arra, hogy
kitakaríttassák a Kövicses patak medrét. Az elmúlt hetekben lezajlott tisztítási, meder-karbantartási beruházás 2 millió 800 ezer forintba került, a
munkálatokat helyi vállalkozó végezte el. A rendbetétel a Galamb utcától a
Patak utcáig történt meg. A következő ütemben a Patak utcától fogják folytatni a torkolat felé haladva.

Megkapták az igénylők a téli rezsicsökkentést
A napokban befejezte a megbízott vállalkozó a téli rezsicsökkentés részeként a tizenkétezer forint értékű tűzifa kiszállítását. A képviselőtestület januári rendkívüli ülésén választotta ki azt a helyi vállalkozót, aki megfelelő áron és legkésőbb március 15-ig vállalta a teljesítését a 372
háztartás számára a tűzifa leszállításának.
Mint ismeretes, ezt a fűtéstámogatást 2018. október 15-ig igényelhették azok,
akik korábban nem részesültek a 12 ezer forintos rezsitámogatásban a gázszolgáltatás és a távhőszolgáltatás árából, mert más módon fűtenek. A háztartások
egyszeri támogatásának lakossághoz történő eljuttatásának végső határideje a
kormányhatározatnak megfelelően 2019. december 15. A pásztói képviselőtestület azonban nem várt a következő fűtési szezonig, a városban az elmúlt egy hónapban elvégezték a kiszállítást, ráadásul a szállítási költséget az önkormányzat
saját költségvetéséből fizette ki, az a helyi családokat nem terhelte. A legtöbben
- 372 háztartás - tűzifát igényeltek, 13 háztartás azonban PB gáz, 10 háztartás
szén, további 5 háztartás pedig fa-brikett formájában jut hozzá a támogatáshoz.
Ezekben a hetekben 249 pásztói, 102 mátrakeresztesi, 16 hasznosi, 3 muzslai
üdülőterületi és 2 máriatanyai családhoz érkezett meg a tüzelőanyag.
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Városi rendezvénynaptár 2019
március 8. Városi Nőnap
- Művelődési Központ
17:00 A Balassi Bálint színház
ünnepi műsora

március 9.
Városrészi Nőnap
(Hasznos Mátrakeresztes)
15:00 Hasznos
- Művelődési Ház Soltész Rezső
17:00 Mátrakeresztes
- Művelődési Ház Soltész Rezső

március 15.
1848/49-es Forradalom
és Szabadságharc
- megemlékezés
11:00 Polgármesteri Hivatal
előtti Emlékmű
Megemlékező beszédet mond:
Farkas Attila polgármester
Ünnepi műsor: Mikszáth Kálmán Líceum
11. F. osztály
(osztályfőnök Dr. Hírné Fodor Erika)

április 27. Zsigmond Nap
Romkert - Honfoglalás,
Kalandozások
és Szent István kora
14:30 Felvonulás
16:00 László Attila műsora
17:00 Helyi hagyományőrzők
és Körösfő műsora
19:00 Ismerős Arcok koncert
Árpád-kori ételek főzőversenye
Lovagi torna, népi játszótér,
póni kocsikázás, Manó Műhely

május 25. Városi Gyermeknap
- Romkert
15:00 Masni és Pocó
- interaktív gyermekműsor
17:00 Halihó - Szabó Csilla és zenekara

július 20. Hasznosi Falunap
- Sportpálya
17:15 Charme együttes
19:00 Vastag Csaba koncertje
20:30-24:00 Utcabál

augusztus 11. Mátrakeresztesi
Falunap - Sportpálya
14:00 Gyermekelőadás
15:00 Népdalkörök, Muzsla műsora
16:00 Betyár találkozó
17:30 Magyar Rózsa műsora
19:00 Zoltán Erika műsora
20:30-24:00 Utcabál

augusztus 20.
Szent István Nap
17:00 Pál Dénes műsora
19:00 Emelet koncert

szeptember 7. Szüreti felvonulás
– Szőlő- és Borünnep
16:30 Kredenc együttes műsora
19:30 Piramis Zenekar koncert

szeptember 8. Identitás Nap Pásztóról elszármazottak Napja
16:30 Sipos F. Tamás műsora
18:00 LayZee aka Mr. President

Költségvetésről, beruházásokról,
orvosok elismeréséről döntött a testület
Január utolsó napján tartott ülésén elfogadta Pásztó költségvetését a város képviselő-testülete. A költségvetés főösszege 3 milliárd 515 millió forint. A város adóerő-képessége évről évre növekszik, így az állami támogatásokra való rászorultság mértéke csökken. Ez a tény jelentkezik a központi költségvetésből érkező támogatások
esetén is, ennek ellenére a város idén várhatóan közel 50 millió forinttal több működési támogatást, 483 millió forintot kap majd, mint a tavalyi évben. Ennek egyik oka,
hogy immáron a bölcsődei ellátáshoz is érkezik támogatás, de új igénybe vehető jogcím is megjelent óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység címen.
A képviselő testület döntött arról is, hogy kiírható a közbeszerzési eljárás a „Varázsvölgy”
Pásztón fantázianevű projekt építési beruházásaira. Még idén elindulhat a Szent István téri
Malom és Fogadó épület kivitelezése, a Rajeczky ház felújítása és a kávézó építése, továbbá a sétány és a parkoló építése is.
Öt praktizáló és négy nyugalmazott orvos
veheti át a címzetes főorvosi titulus használatára jogosító oklevelet, erről is határozatot fogadott el a képviselő testület. A cím

adományozásának lehetőségét egy 2000-es
egészségügyi miniszteri rendelet rögzíti. Ennek értelmében jogosult a cím használatára
az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat; körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el; valamint az a
fogorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan
a fogorvosi alapellátásban tevékenykedett. A
testület döntése értelmében Dr. Szalkai Éva,
Dr. Győri József, Dr. Fölker Tibor és Dr. Har-

ris Tamás háziorvosok; Dr. Győriné dr. Gömöri
Katalin és Dr. Szabó Erzsébet házi gyermekorvosok; továbbá Dr. Bolyky Melinda, Dr. Kövesi László és Dr. Füzér Csaba fogorvosok vehetik majd át a cím használatára feljogosító
oklevelet az április végi képviselő-testületi
ülésen.
Január közepén rendkívüli ülésen hozott
döntéseket a testület annak érdekében, hogy
a téli rezsicsökkentés keretében még a fűtési
szezonban - legkésőbb március 15-ig - megérkezhessen az igénylőkhöz a tűzifa. A tűzifát
a hasznosi Csenter Erdészeti Kft. biztosítja, a
legtöbb igénylő 0,4 erdei köbméter konyhakész tűzifát kap a 12 ezer forintos támogatás
fejében. Bár a vonatkozó kormányhatározat
úgy rendelkezik, hogy a szállítási költséget az
igénylőnek kell állnia, ezt Pásztó Város Önkormányzata átvállalta az érintettektől. Az
azóta már kiosztott támogatásra a város területén 372 család volt jogosult.

