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Folytatódó útfelújítások
Tavaly több út, járda és lépcső újult 

meg a városban, szegélyköveket cserél-
tek, buszmegállókat építettek, parkoló-
kat alakítottak ki. Az önkormányzat foly-
tatja ezt a munkát, mert arra továbbra is 
nagy szükség van. Jelenleg a Cserhát la-
kónyegyed útjának rendbetétele zajlik. A 
munkálatok miatt sebességkorlátozás-
ra és útszűkületre számíthatnak az erre 
közlekedők. 

Részletek a 3. oldalon.

Hazai gyepen a focicsapat 
Négy év után újra van “hazai pályája” a 

pásztói labdarúgócsapatnak. S bár a hivatalos 
pályaavatóra még egy picit várni kell, a gye-
pen az első mérkőzésre február 29-én már 
sor került. Az idény második tavaszi mecs-
csén a Pásztó a Ceredet fogadta. A mérkőzést 
megelőzően Szarvas Imre sportegyesületi el-
nök videóbejegyzésben kérte a helyieket, hogy 
kerüljék a pálya nem rendeltetésszerű hasz-
nálatát, mert azzal tönkreteszik azt. 

Részletek a 11. oldalon 
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Ütemesen haladnak a Hasznosi- és a 
Mátrakeresztesi városrészek művelődé-
si házainak energetikai jellegű felújítási 
munkái, melyek nagyobb részben a Nóg-
rád Megyei Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP-3.2.1-059 
és TOP-3.2.1-060) vissza nem téríten-
dő támogatásaiból valósulnak meg. Meg 
kell jegyezni, hogy Pásztó Városi Önkor-
mányzat mindkét projektnél jelentős 
mértékű saját erővel támogatta a pályá-
zatban nem támogatható, de igen szük-
séges tető javítási munkákat.

A hasznosi városrész lakói bizonyára öröm-
mel fogják birtokba venni a fizikailag elké-
szült, szinte teljesen felújított művelődési há-
zat. Jelenleg az épület műszaki átadásának 
előkészítése zajlik.

A projekt kivitelezése során komplett ener-
getikai korszerűsítés valósult meg. Ennek so-
rán kicserélték a külső- és belső nyílászáró-
kat, új fűtési-, elektromos rendszer készült. 
Emellett a tetőre napelemek kerületek, ame-
lyek a világítás energiájának biztosítása mel-
lett a fűtési energia részbeni biztosítását is 
tudják támogatni. Az épület külső homlok-
zata és a padlásfödém korszerű szigetelést 
kapott. A kivitelező a régi, nagymértékű fal 
egyenletlenségeket új gipszkarton burkolat-
tal tette esztétikussá. Továbbá teljesen meg-
újult az épület hideg- és meleg padló burko-
lata is.

Az önkormányzat által biztosított önerő-
ből megerősítették a tető tartószerkezetét és  
új cserépfedést is kapott az épület. Emellett 
teljesen megújult a régi mellékhelyiség és 
az új akadálymentesített mosdó is elkészült. 
Az udvarban akadálymentesített parkoló, az 

épületben pedig a hátrányos helyzetű szemé-
lyek mozgását segítő eszközök kerültek be-
építésre.

Az út és az udvar összekötő útjának és jár-
dájának építését a közmunkaprogramban 
résztvevő csoport fogja elvégezni az udvar pi-
henő részének kialakítása mellett.

A mátrakeresztesi városrész lakói is nagy 
érdeklődéssel figyelik a művelődési ház körül 
zajló munkálatokat.

Mivel a projekt ugyanazon támogatási for-
rásból valósul meg, így szinte ugyanazon mű-
szaki tartalmat végezhetik el a rendelkezésre 
álló pályázati forrásból itt is, mint a hasznosi 
művelődési ház esetében.

Megvalósul az épület energetikai korsze-
rűsítése, a tetőszerkezet részbeni bővítése- 
és a homlokzati cserép cseréje. Teljes körű 
akadálymentesítésre, akadálymentes par-
koló kiépítésére, nyílászárók cseréjére, aka-
dálymentesített vizesblokk építésre, a kül-
ső homlokzati-padlásfödém szigetelésére, 
új nyílászárók beépítésére, korszerű fűtési 
rendszer kiépítésére és napelemek elhelye-
zésére kerül sor. Mátrakeresztesen jelenleg a 
külső szigetelési munkák és belső festések, 
burkolások zajlanak. 

A közösségi intézmények fejlesztésével 
az önkormányzat hosszú távon tudja bizto-
sítani a közszolgálatokhoz való gazdaságos 
és kulturált hozzáférését a településrészek 
lakosai részére.

MS

Befejezésükhöz közelednek a 
művelődési házak korszerűsítései
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Több mint 16 önkormányzati tulajdonú 
út felújítása valósult meg a városban az 
elmúlt esztendőben - erről Farkas Atti-
la polgármester beszélt a január végén 
tartott közmeghallgatáson. Kifejtette: az 
utak rendbetétele mellett számos kap-
csolódó munkálatot is elvégeztek. 

Több járda és lépcső újult meg Pásztón, 
szegélyköveket cseréltek, buszmegállókat 
építettek, parkolókat alapkítottak ki. Hozzá-
tette: folytatják ezt a munkát, mert arra to-
vábbra is nagy szükség van. A településen 
1994-től 2018 őszéig mindössze egy út lett 
felújítva. Farkas Attila a közmeghallgatá-
son hozzátette: hamarosan kezdődik a Szon-
di György út és a Cserhát lakónegyed útjának 
támogatásból történő felújítása. Önerőből a 
Dob utcát fogják idén rendbetenni, s további 
pályázati segítségeket is szeretnének majd 
kihasználni, hogy a város egyéb útjaival is 
tudjanak foglalkozni. 

A Cserhát lakónegyed útján - a városveze-
tő korábbi jelzésének megfelelően - elkezdőd-
tek a munkálatok. A több hétig tartó kivitelezés 
első fázisában a szegélyeket és az útszéleket 
újítják meg, ezt követi majd az aszfaltozás. A 
munkálatok miatt sebességkorlátozásra és út-
szűkületre számíthatnak az erre közlekedők. 

A polgármester kiemelte, hogy nagyon vár-
ják az előzetes információk szerint idén ősz-
re időzítendő új, országos kisvárosfejlesztő 
programot, amelyből a következő években  is 
folytatni tudják majd az építkezéseket.        LK

Folytatódnak az  
útfelújítási munkák
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Február 5-ei ülésén a város képvise-
lő testülete elfogadta Pásztó Városi Ön-
kormányzat 2020. évi költségvetését. A 
büdzsé főösszege közel négymilliárd fo-
rint, amelynek több mint fele fejlesztés-
ként fog realizálódni a településen. 

A költségvetést bemutató előterjesztésből 
kiderül: az önkormányzat a kötelező és az ön-
ként vállalt feladatok körében egyaránt színvo-
nalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani idén 
is. A kötelező feladatokat ellátó intézmények 
részére zavartalan működést szeretnének biz-
tosítani. A szabad forrásokat pedig az önkor-
mányzat önként vállalt feladataira fordítják a 
fejlődés érdekében. 

A 2020-as esztendő különleges év Pász-
tó életében, ugyanis soha ilyen mértékű pá-
lyázati pénzösszeg nem állt még rendelkezés-
re, mint most - mondta el kérdésünkre a város 
polgármestere. Farkas Attila kiemelte: ebben 
az évben már várhatóan láthatóak lesznek a 
fejlesztések eredményei is. “A sok pályázat óri-
ási fejlődést hoz a város életében, ugyanakkor 
nagy felelősséggel és hatalmas munkával jár 
megvalósításuk” - fogalmazott. 

Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetésének bevételi- és kiadási főösszege       
3 928 402 ezer Ft. Ennek jelentős hányadát ké-
pezik a pályázati pénzeszközök. Mivel Pásztó 
adóerő képessége egyre nő (2016-ban 22 381 
Ft volt az egy lakosra jutó adóerő képesség, ez 
2019-ben már 30 983 Ft), ezzel arányosan csök-
ken - a törvényben meghatározottak szerint - a 
működéshez nyújtott állami támogatás. 2020-
ban ennek összege 503 Millió Ft. A város ked-
vező adóerő képessége miatt 93 Millió Ft került 
beszámításra, vagyis ennyivel kevesebb álla-
mi támogatást kap 2020-ban az Önkormányzat 
(596 Millió Ft lenne). Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy a közvilágítást, a temetők üzemelte-
tését, az utak fenntartását és a zöldterület-gaz-
dálkodást önerőből kell megoldania a városnak. 
Ezzel párhuzamosan ugyanakkor várhatóan nö-
vekedni fognak a közhatalmi bevételek, amely-
nek döntő hányadát a helyi adóbevételek alkot-
ják. 2020-ra 575 Millió Ft bevételre számít az 
önkormányzat, szemben a tavalyi 543 Millió fo-
rinttal. Idén vagyonértékesítést is tervez az ön-
kormányzat: 85 Millió Ft bevételt várnak ön-
kormányzati lakás és önkormányzati területek 
értékesítéséből. A beruházási főösszeg 1 Milli-
árd 740 Millió Ft. E kiadások 82,6 százaléka Eu-
rópai Uniós projektekhez tartozik. A felújítások 
- amelyek tartalmaznak közvilágítási korszerű-

sítést, vízelvezető rendszer rendbetételét, útfel-
újításokat, parkoló kövezést - idei főösszege 258 
Millió Ft. Az intézmények működése a követke-
zőképpen alakul 2020-ban. A három óvoda 39 
Millió Ft önkormányzati támogatással, össze-
sen 218 Millió Ft-os költségvetésből működik. 
A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ 62,7 Millió Ft önkormányzati támoga-

tás mellett, összességében 83 Millió Ft-ból gaz-
dálkodhat. A Pásztói Múzeum működési támo-
gatása nagy részben az állam által megoldott, 
1,1 Millió Ft-ot tesz hozzá az önkormányzat az 
összesen 24 Millió Ft-os éves büdzséhez. A szo-
ciális és gyermekjóléti feladatokat ellátó Pász-
tói Gondozási Központ 78 Millió Ft saját bevé-
tel, 150 Millió Ft állami támogatás és 38 Millió 
Ft önkormányzati hozzájárulás mellett, a tavalyi 
pénzmaradványával együtt összesen 275 Millió 
Ft-ból fog idén működni. A Pásztói Polgármes-
teri Hivatal működésének költségvetését je-
lentősen befolyásolja a nagyszámú megnyert 

projekt lebonyolítása. Az intézmény éves költ-
ségvetése 286 Millió Ft, amelyhez 110 Millió Ft 
állami támogatás társul.

A költségvetés elfogadásával a város kép-
viselői kiegyensúlyozott évre számítanak. Far-
kas Attila polgármester ugyanakkor kiemel-
te: a költségvetés egyensúlyának biztosítása, 
megőrzése érdekében mindig törekedni kell 

a kiadások csökkenté-
sére és a bevételek nö-
velésére. Előbbihez 
szükséges a feladatok 
gazdaságosságának fo-
lyamatos figyelemmel 
kísérése, hatékonyab-
bá tétele a szolgálta-
tások színvonalának 
csökkenése nélkül. Az 
önkormányzat, az intéz-

mények, a Városgazdálkodási Kft. területén is 
vizsgálni kell a költségek lényeges csökkenté-
sének lehetőségeit. A rendelkezésre álló forrá-
sok pályázatok bevonásával bővíthetők - hang-
súlyozta, hozzátéve: fel kell térképezni, hogy 
az intézmények, a Városgazdálkodási Kft. ho-
gyan tudja növelni bevételeit. A polgármester 
elmondta: az önkormányzatnak pályáznia kell 
rendkívüli önkormányzati támogatásra, lehető-
ség szerint a törvényben megengedett évi két 
alkalommal. Emellett hatékony intézkedéseket 
kell tenni a kintlévőségek beszedése érdekében 
is, mint adóhátralékok, lakbérhátralékok.        

Kiegyensúlyozott költségvetés, soha 
nem látott mértékű fejlesztési forrással 

“A sok pályázat óriási 
fejlődést hoz a város életében,

 ugyanakkor nagy 
felelősséggel és hatalmas 

munkával jár a megvalósításuk”
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Egy február végi rendeletmódosítás 
szerint hétfőn már nem, csak csütör-
tökön szabad kerti hulladékot égetni 
Pásztón.

A rendelet előkészítésénél az önkormány-
zat figyelemmel volt arra, hogy csökkentsék 
a város lakóinak egymás szükségtelen zava-
rását. A lakosok általában hétvégén szokták 
a mosást, a takarítást elvégezni, és a hétvége 
szolgál a pihenésre, a rekreációra is. A legtöbb 
kerti hulladék tavasszal és ősszel keletkezik, 
a rendeletben meghatározott egy nap annak 
elégetésére elegendő kell, hogy legyen, tekin-
tettel arra, hogy továbbra is előnyben kell ré-
szesíteni a komposztálást. A rendelet betartá-
sa és betarthatósága mindenki részéről csak 
szervezést igényel - olvasható a februárban 
elfogadott testületi előterjesztésben.

Nagy probléma Pásztón az illegális szemetelés. Ide értjük az erdők-
ben, utak mentén eldobált szemetet és a hulladékgyűjtő szigetek nem 
rendeltetésszerű használatát is. A témáról Bodrogi István alpolgár-
mesterrel folytatott beszélgetésünk során kiderült: az önkormányzat-
nak éves szinten tízmillió forint többletköltséggel jár az állandó sze-
méttakarítás. A közmunkások egy csoportja hétvégén is dolgozik, hogy 
rendben tartsák a Fő utcát. Bárki láthatja, hogy a szelektív gyűjtőszigete-
ket nem megfelelően használják a lakosok. Az újrahasznosítható szemét-
tel folyamatosan összevekeredik a vegyes hulladék. A gyűjtőszigetek-
nél hétfőre nemcsak a kukák telnek meg újrahasznosításra alkalmatlan 
hulladékkal, hanem mellettük zsákszámra áll a kidobott kacat, lom is. 

Bodrogi istván arra hívta fel a figyelmet, hogy a hamarosan elkészülő ka-
merarendszer segítséget fog nyújtani az önkormányzat számára az illegá-
lis szemétlerakás megfékezésében. Hozzátette, hogy tudják: alternatívát kell 
nyújtaniuk a lakosságnak, lehetőséget kell adni a hulladékudvar használatá-
ra, ehhez pedig az szükséges, hogy az mindennap nyitva tartson. Éppen azért 
tárgyal ezekben a napokban a Salgótarjáni Városgazdálkodási Kft. ügyveze-
tőjével arról, hogy Pásztó Városi Önkormányzat kész anyagi hozzájárulást 
nyújtani az udvar működéséhez, ha az minden nap nyitvatart. A hulladékud-
varokban ugyanis évi egy köbméter lom mindenki számára ingyenesen elhe-
lyezhető, ha az illető fizeti a közüzemi díjat. Bodrogi István hozzátette: fontos 
lenne a jogszabályokon való igazítás is azért, hogy határozottan fel lehessen 
lépni a szemetelőkkel szemben. Erre azonban most nagy esélyt lát, mivel Or-
bán Viktor miniszterelnök bejelentette: meg fogják tisztítani Magyarorszá-
got a szeméttől. Hulladékgazdálkodási hatóságot állítanak fel, amely érvényt 
fog szerezni a szabályoknak. Egyelőre az illegális szemetelés szabálysértés 
és 100 ezer forintig bírságolható. A jövőben szigorítás várható - tudtuk meg. 

Csütörtökön szabad  
kerti hulladékot égetni

Rendet kell tenni a városban, 
a szemetelés nem lehet tovább életforma
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F a r s a n g o l t  
a  v á r o s  

a p r a j a - n a g y j a
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F a r s a n g o l t  
a  v á r o s  

a p r a j a - n a g y j a
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A tanév első félévében a Zsigmond Király 
Általános Iskola tanulói három megyei ver-
senyen is nagyon szép eredményt értek el. 

November 15-én került sor a megyei angol 
civilizációs versenyre Salgótarjánban a Bolyai 
János Gimnáziumban, ahol iskolánk csapata 
1. helyezést ért el. Tagjait Erdélyi Petra, Figu-
ra Lívia, Kovács Jázmin, Réde Dóra 8. c osztá-
lyos tanulók alkották. Felkészítő tanáruk Sza-
bóné Ádám Marianna volt. 

November 22-én rendezték meg a gyöngyösi 

Berze Nagy János Gimnázium angol nyelvi pró-
zamondó és nyelvhelyességi versenyét.

A 6. évfolyamosok között Csemer Péter 6. 
c osztályos tanuló  1. helyezett lett. Felkészí-
tő tanára Fekete Csabáné volt. A 7. évfolya-
mosok versenyében Varga Levente 2., Mol-
nár Hanga 4., Kiss Vencel 5.helyezést ért el. 
Mindannyian  a 7. a osztály tanulói. Felkészítő 
tanáruk Gömbicz Nándorné volt.

November 28-ra hirdette meg a salgótar-
jáni Gagarin Általános Iskola angol és német 
nyelvű prózamondó versenyét a megye 7. és 

8. osztályos tanulói részére. Itt a következő 
eredmények születtek.

Angolból a 7. évfolyamon Mender Laura 7. c 
osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Felkészítő ta-
nára Tóth Gáborné volt. A 8. évfolyamosok között 
Pogány Fanni a 8.c osztályból 4.helyezett lett. Fel-
készítő tanára Szabóné Ádám Marianna volt.

Németből a kategóriát a 7-8.évfolyamosok 
alkották. Ebben a versengésben Szabó Szófia 
7. b osztályos tanuló 1. helyezést ért el. Felké-
szítő tanára Baloghné Kanyó Mária volt.

Gratulálunk tanítványainknak a szép ered-
ményekhez, köszönjük pedagógusaink felkészí-
tő munkáját és a szülők támogató segítségét!

Szabóné Ádám Marianna,  
az idegennyelvi munkaközösség vezetője

Az advent és a karácsony meghitt pillana-
tait, érzéseit élhették át a Zsigmond Király 
Általános Iskola diákjai és tanárai  a téli szü-
net előtt, amikor a 4. évfolyam tanulói mind-
ezeket az érzéseket, élményeket színvonalas 
előadásba csomagolva színpadra állították. 
Az ünnepi műsort a zeneiskolások részvétele 
tette még emlékezetesebbé.

2019. december 7-én Budapesten került 
megrendezésre a Bolyai Anyanyelvi Csapat-
verseny országos döntője. Nógrád megyét a 
Zsigmond Király Általános Iskola 4. c osztá-
lyos tanulói - Kis Fiorella Hanna, Kelemen 
Helga, Nagy Jázmin Réka, Nágel Gréta - kép-
viselték. A lelkes kis csapat, a "Tudás bajno-
kai", 9. helyezést értek el a megméretteté-
sen. Ezzel az iskolájuk bekerült az ország 10 
legjobb intézménye közé. A csapat felkészítő 
tanító nénije: Ternóczky Ákosné. 

Salgótarjánban rendezték meg a közel-
múltban a Játék-Kincstár elnevezésű pénz-
ügyi vetélkedő megyei döntőjét, ahol a Mik-
száth Kálmán Líceum csapata is harcba 
szállt a végső elsőségért.

A Magyar Államkincstár az általa fejlesz-
tett és életre hívott Játék-Kincstár alkalma-
záshoz kapcsolódóan országjáró pénzügyi 
vetélkedősorozattal szólítja meg a fiatalo-
kat. A nógrádi versenyre rekordmennyiségű, 
tizenhét csapat jelentkezett, az első, online 
fordulóból közülük a legjobb öt került be a já-
tékos döntőbe, köztük a pásztói gimnázium 
Mixatkok nevet viselő csapata. 

A Megyeházán rendezett Nógrád megyei 
döntő fővédnöke Skuczi Nándor, a Nógrád 
Megyei Közgyűlés elnöke volt, aki az ese-
ményen köszöntötte a fiatalokat és méltatta 
a szervezőket. Dr. Borbély László, a Magyar 
Államkincstár pénzforgalmi elnökhelyettese 

elmondta, hogy a fiatalok megszólításával az 
a céljuk, hogy minél előbb megismertessék 
velük a pénzügyi tudatosság jelentőségét. 
Ehhez kapcsolódóan a Magyar Államkincstár 
idén továbbfejlesztette a Játék-Kincstár el-
nevezésű on-line játékát. A játék célja kettős: 
egyrészt a fiatalok pénzügyi ismereteinek bő-
vítése és a pénzügyi kultúra fejlesztése, más-
részt az Államkincstár pénzügyi szolgáltatá-
sainak megismertetése – hangsúlyozta Dr. 
Borbély László. A döntőn a telefonos appliká-
ción túlmenően többek között igaz-hamis já-
tékban, aktivitiben és fogalmak ismeretében 
kellett jeleskedniük a csapatoknak. A verse-
nyen végül a mikszáthos együttes szép ered-
ményt ér el, a Salgótarjáni Szakképzési Cent-
rum Stromfeld Aurél Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájának csapata és a salgótar-
jáni Madách Imre Gimnázium csapata mögött 
a harmadik helyet szerezték meg.              LK 

Pénzügyben dobogós  
a „Mixatkok” 

Karácsonyi varázslat

Az ország legjobbjai  
között a 4.c tanulói

Idegennyelvi sikerek
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A nagyböjt első napján, hamvazószerdán szentmisén vettek 
részt a Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Is-
kola növendékei. Hamvazószerdán kezdődik a Húsvét előtti 40 
napos böjt, a Szent Negyvennap, másnéven a Nagyböjt. 

Ezen a napon és a rákövetkező vasárnapon a hívek homlokát 
az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik 
meg vagy kis kereszt alakú hamujellel jelölik meg. A hamvazó 
pap közben figyelmeztet: "Emlékezzél, ember, hogy por vagy és 
porrá leszel!". A hamu az elmúlás természetes jelképe. A nagy-
böjt a bűnbocsánat szentségéhez járulás ideje. 

Régen ekkor kezdődött a hittanulók felkészítése a keresztség-
re és a hívek általános bűnbánati ideje.

Iskolai szentmise a nagyböjt kezdetén

2019 is színvonalas, 
közös ünnepléssel zárult

Az elmúlt év is a már hagyománnyá vált Pásztói Karácsony rendezvénysorozatával zárult. Bár az esős időjárás nem kedvezett a ka-
rácsonyi programoknak, azonban a vásárosok, a feldíszített környezet és a színpadi produkciók így is rajongók és kikapcsolódni vágyók 
sokaságát vonzotta a Polgármesteri Hivatal előtti térre. December 20-án a TNT és a Hollywood Rose nyitotta a fellépők sorát, másnap 
délután a Zabszalma Együttes, majd Sihell Ferry és Henna szórakoztatta a nagyérdeműt. Este a Blahalouisiana adott koncertet. 22-én 
Gájer Bálint, majd a Komár László emlékzenekar, vagyis a Fekete Lakkcipők vették birtokba a színpadot. A Pásztói Karácsony zárónap-
ján, 23-án, Bunyós Pityu, valamint a Hooligans együttes voltak a sztárvendégek. A helyszínen járva megállapítható volt, hogy ez az utol-
só nap minden idők legnagyobb látogatottságát hozta a rendezvényen. 
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Különleges év 2020 Pásztó kulturális 
életében. Január 5-én vasárnap egy új 
hagyományt indítottak útjára. A Hatva-
ni Szimfonikus Zenekar és vendégművé-
szek közreműködésével megvalósult az 
első pásztói Újévi Hangverseny a Műve-
lődési Központban. 

Az Újév-köszöntő esemény óriási sikert 
aratott. Teltház előtt mutatták be produkciói-
kat a fellépők, amelyek között a filmzenéktől 

kezdve a könnyűzenén és az operetten át a 
klasszikus darabokig felcsendült sok közked-
velt dallam. A koncert ötlete Tóth Tamástól, 
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Isko-
la Rajeczky Benjamin Tagintézménye vezető-
jétől származik. Mint megtudtuk, felvetését 
támogatta a Hatvani Szimfonikusok vezető-
je, Kiss Zoltán. A zenekarban több pásztói ze-
neművész is tevékenykedik. Az önkormány-
zathoz már közösen fordultak támogatásért, 
amelyet Farkas Attila polgármestertől és a 

képviselőtestülettől meg is kaptak. – Teltház 
volt az első hangversenyen, amelynek végén 
a közönség állva tapsolt. Nagyon örülünk, 
hogy sikerült megérinteni ezzel a pásztóiakat 
– hangsúlyozta Tóth Tamás. A nagy lélegzetű 
kulturális programban hatvani és budapesti 
szólóénekesek működtek közre: Tóthpál Szil-
via, Berill Ambruzs, Dr. Apró Andrea, Kecs-
keméti Róbert, Békefi Viktória. Tóth Tamás 
elmondta, hogy a nagy sikerű Újévi Hangver-
senyt jövőre is megrendezik.                       LK

Újévi hangverseny: megálmodták, 
megvalósították, folytatják 
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A Pásztói Sport Klub Sportegyesület és a város vezetése össze-
hangolt munkájának eredményeképpen épült meg közel 100 mil-
lió forintból a Hajós Alfréd úti sporttelepen egy minden igényt ki-
elégítő élőfüves focipálya. Ezzel öt év után újra van “hazai pályája” 
a pásztói labdarúgó csapatnak. A pályán az első mérkőzésre feb-
ruár 29-én került sor, ahol a piros-kékek a Ceredet fogadták a me-
gyei első osztályú labdarúgó bajnokság tavaszi szezonjának máso-
dik fordulójában.

Ahogy azt Szarvas Imre sportegyesületi elnök egy videóban köz-
zétette, nagyon örülnek annak, hogy Pásztón elkészült az élőfüves 
pálya, sőt, hogy körülötte rekortán pálya, műfüves pálya és egy kon-
dipark is rendelkezésére áll.  Ugyanakkor felhívást tett közzé, amely-
ben vandál tevékenységekről szól. Elmondása szerint akad, aki kerék-
pározásra használja az új pályát, mások a labdafogó hálót vagdosták 
ki, míg egyesek kutyafuttatónak “nézik” a létesítményt, kutyaürüléket 
hagyva maguk után a füvön. Szarvas Imre hangsúlyozta, hogy  a tör-
vény szigorával fognak fellépni a szabálytalankodók ellen. 

A bajnokság tavaszi szezonját a listavezető SBTC otthonában kezdte 
a Pásztó SK, ahol szoros küzdelemben, de vereséget szenvedett a csa-
pat. Első hazai mérkőzését négy év után játszhatta Pásztón a helyi klub, 
a középmezőnyhöz tartozó Cered ellen. Az új pályán az első gólt a vendé-
gek szerezték Ferkó Dávid révén, a meccs első félidejének utolsó percé-
ben. A szünet után ismét a Cered volt eredményes, Kovács Erik talált be 
az 55. percben. A hazaiak azonban ekkor sem estek össze, sőt, nagyobb 
sebességre kapcsoltak és alig egy perc múlva Pócza László megszerez-
te szépítő találatukat. A hetvenedik perctől a helyiek szempontjából egy 
fantasztikus tíz perces szakasz következett a mérkőzésen, amikor Csépe 
István háromszor is betalált, 4:2-re módosítva az eredményt. Bár a cere-
diek színeiben Tass Bence Huba a 95. percben még lőtt egy gólt a pásztói 
kapuba, ez már csak a szépítéshez volt elég. Pásztó-Cered: 4-3.

A tavaszi szezon harmadik meccsét is hazai pályán játszotta a csa-
pat, a tabella második helyén álló Diósjenői SE ellen. Szoros csatában 
alulmaradt alakulatunk, az eredemény 1:2 lett. A Pásztó SK jelenleg a 
tabella hatodik helyén áll.                                                Fotók: Brindza Tibor

Hátrányból fordítottak  
az első hazai meccsen




