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Az önkormányzat segít,
ahol és amiben tud
Pásztó Városi Önkormányzat szájmaszkok és gumikesztyűk nagyobb számú terítésével segíti az önkormányzati intézmények
munkatársait, a közmunkásokat, valamint
nagyobb mennyiséget ajándékoztak Pásztó különböző egészségügyi intézményeinek,
élelmiszerboltoknak, civil szervezeteknek. A
városvezetés pénzadományt adott a Margit
Kórház alapítványának, elismerve és támogatva a dolgozókat. A mentősökre külön figyelem irányult, őket egy beszerzéssel is segítették. 		
		 Részletek a 3. oldalon

Eljött az óvodai és
iskolai beiratkozás ideje
A beiratkozás menetére is befolyással
van a koronavírus járvány, s az ennek
kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet. Ezért
ebben az időszakban a 2020/2021-es
tanévre történő óvodai és általános iskolai beiratkozást is rendhagyó módon kell
lebonyolítani.
Részletek a 8. oldalon
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KEDVES PÁSZTÓIAK!
Fontosnak érzem megköszönni azt a hozzáállást, amit a koronavírus járvány idején tanúsítanak. Köszönöm az eddigi segítőkészségüket és az összetartást, ami tapasztalható a
városban. Bízom benne, hogy ez a lelkesedés
a veszélyhelyzet végéig megmarad, és sikerül
együtt megoldanunk a sokszor váratlanul felmerülő problémákat és feladatokat.
A Polgármesteri Hivatal megadott elérhetőségein folyamatosan érkeznek a rászorulók kérései, amelyeket eddig sikeresen megoldottunk az önkormányzat szervezetein
keresztül, és az eddig segítségüket felajánló 20 önkéntes bevonásával. Nem tudjuk előre felmérni, hogy milyen ütemben növekszik
majd a házi ellátás iránti igény, ezért továbbra
is várjuk további önkéntesek jelentkezését a
06-30-962-3192-es telefonszámon. Továbbra is arra kérem a 65 év felettieket, hogy ne
hagyják el otthonaikat. Amennyiben szükségük van élelmiszerre vagy gyógyszerre, illetve segítségre szorulnak, jelezzék nekünk az
önkormányzat telefonszámán: 460-155.
Az önkéntes szolgálaton felül egyéb felajánlások is érkeztek a lakosság különböző szegmenseiből, valamint helyi vállalkozásoktól, civil
szervezetektől. Ezeket felsorolni szinte lehetetlen, csak néhány példát említek: van, aki ételt
ajánlott fel rászorulóknak, más az önkéntesek
autóját fertőtleníti, megint mások maszkot varrnak. Aktívak a Pásztói Polgárőrség tagjai, a
gyermekétkeztetés kiszállításában is segíte-

nek. A fentiek csak néhány példa a városunkban megfigyelhető összefogásra, az egymásra való fokozott odafigyelésre. Sok olyan polgár
van, aki bár hivatalosan nem jelentkezett önkéntesnek, mégis mint nap besegít a környezetében élő időseknek. Ez érezhető a házi ellátást igénylők mérsékelt számán is. Köszönet
érte! Számos helyi kiskereskedés megkönnyíti
a bevásárlást azzal, hogy telefonos egyeztetést
követően összekészítik a megvásárolni kívánt
árut, így a vásárlóknak épp csak be kell lépniük az üzletbe a termékekért, illetve vannak, akik
még a kiszállítást is vállalják, ezzel is csökkentve a vírus terjedésének esélyét. Minden apró
segítségért, támogató ötletért, együttműködésért és a fegyelmezettségükért is hálás vagyok Önöknek! Példaértékű az együttműködés
a városban működő intézményekkel is. Vezetőik s az ott dolgozók kreatív válaszokat adnak az
új kihívásra, amelyre ez a járvány kényszerítette őket. Ez vonatkozik a Polgármesteri Hivatalban dolgozókra és a testületben tevékenykedőkre is. Bodrogi István alpolgármester úr és
dr. Sándor Balázs jegyző munkája felbecsülhetetlen ezekben a nehéz hetekben. Sokszor bizonyították már, hogy lelkiismeretesen szolgálják
a pásztóiakat, ez most is így van. Köszönöm!
Semmiképp sem szabad megfeledkezni a
gyermekeket nevelő családokról, akik ezekben
a hetekben egyéb feladataik mellett az otthoni
tanulást is megoldják. Köszönöm a tanároknak,
akik a hirtelen jött helyzethez alkalmazkodtak

és mérhetetlen tiszteletem azon szülőknek,
akik időt és energiát nem sajnálva, türelmesen
támogatják, segítik gyermeküket a tananyagok
elsajátításában.
Végül, de nem utolsó sorban, köszönet és
tisztelet a városban szolgálatot teljesítő rendőröknek, katasztrófavédőknek és egészségügyi dolgozóknak!
Büszke vagyok és örülök, hogy ennek a városnak a polgármestere lehetek! Eddig és a továbbiakban is, magánemberként és városvezetőként is mindent megteszek a vírus elleni
védekezésért, a járvány megfékezéséért.
Most beszámolunk a veszélyhelyzetben hozott
döntésekről, a megtett lépésekről. Kérem, fogadják meg az itt közzétett tájékoztatókban leírtakat
is. Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!
			
Üdvözlettel: Farkas Attila
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Bezártak az intézmények,
elmaradnak
a közös ünneplések
Pásztón is átálltak az oktatási intézmények március 16. hétfőtől a digitális oktatásra, a diákok nem látogatják az intézményeket, otthonaikban maradnak, és
onnan folytatják a tanulást. Az óvodák
és bölcsődék szintén bezárták kapuikat.
A Margit Kórházban és az időseket ellátó intézményekben látogatási tilalom van
érvényben. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ március 23án határozatlan időre bezárt, a tervezett
foglalkozások és rendezvények elmaradnak. A tavaszi városi rendezvényeket lemondták, a további események megrendezéséről az aktuális járványveszélynek
megfelelően határoznak a jövőben.

Operatív bizottság alakult
A koronavírus járvány idején az Önkormányzat
megtesz minden, a járvány megfékezését szolgáló, kormányzati döntésekkel összhangban álló
intézkedést, törekedve ezzel a pásztói lakosok
egészségének megóvására. Operatív bizottság
alakult, amely rendszeresen meghozza a rendelkezéseket. A bizottság tagjai szakmai szempontok szerint lettek kijelölve, a megoldási tervek készítése mindig folyamatos.

Megváltozott a hitélet is
A templomokban szertartásokat nem tartanak.
Látogathatók a templomok, akik lelki megnyugvásra, elmélyülésre vágynak, egyesével a rácsokig bemehetnek a kegyhelyekre. Csak temetés
végezhető nyilvánosan. A pásztói plébánia azt kéri
a hívektől, hogy csak sürgős esetben - haldokló ellátásához - keressék a plébánia hivatalt.

Pénzügyi alap a járványhelyzetre
Az önkormányzat vezetése Farkas Attila polgármester intézkedése alapján 10 milliós
alapot különített el a járványhelyzettel kapcsolatos rendkívüli feladatok kezelésére. Ennek egy része a szociális ellátórendszert, annak is a rendkívüli települési támogatásra
fordítandó előirányzatát erősíti. A járványveszély ideje alatt benyújtott, rendkívüli szociális segélyre irányuló kérelmekre megállapított támogatás egy évben kifizethető összegét 40 %-kal megemelték. Az összeg fennmaradó részét járványmegelőzésre fordítják.

Bezárt a hulladékudvar
Felhívjuk figyelmüket, hogy a COVID-19 vírus terjedésének megakadályozása céljából 2020.03.21től a hulladékudvar határozatlan ideig zárva tart, a lakossági beszállítás nem engedélyezett. A
magánbeszállítások lehetősége a Hulladéklerakóra ezzel párhuzamosan leállításra került. Egyéb
beszállítások korlátozásáról a fuvar megkezdése előtt tájékozódjon a +36-20/999-6805 számon.
Jelen rendelkezés további intézkedésig érvényes. Megértésüket köszönjük! VGÜ Nonprofit Kft.

Rendkívüli intézkedések az
egészségügyi alapellátásban
1. A kormány által meghirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. 03. 16-tól a
háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelőkben
körzetenként 3 beteg tartózkodhat.
2. A felnőtt háziorvosi rendelőknél a külső
ajtó zárva lesz, kérjük türelmüket!
3. A felnőtt háziorvosi rendelőknél a betegek a rendszeresen szedett gyógyszereiket a
rendelőintézet külső falán elhelyezett postaládába legyenek szívesek bedobni, az orvos
nevének megjelölésével, dátummal ellátva!
A bedobást követő napon a gyógyszereiket
bármelyik gyógyszertárban a TAJ kártya bemutatásával bárki kiválthatja. A recepthez a
gyógyszertár elektronikusan fér hozzá.
4. A lejárt javaslatokat 2020.04.30-ig meghosszabbították, ezért a szakrendelőket nem
kell felkeresni.
5. Az időpont egyeztetéssel történő betegfogadást a veszélyhelyzet idejére felfüggesztjük.
6. Kérjük, hogy a lázas, légúti tüneteket panaszoló betegek elsősorban telefonos konzultációt vegyenek igénybe!
Elérhetőségek:
dr. Szalkai Éva - 32/561-015
dr. Fölker Tibor - 32/561-000/2193
dr. Haris Tamás - 32/561-000/2194
dr. Nagy Edith
(Hasznos, Mátrakeresztes) - 32/460-347
dr. Szabó Erzsébet
- 32/561-000/2251; 32/461-439
dr. Szolod Mirtill
- 32/561-000/2110; 32/461-188

Az önkormányzat segít, ahol tud
Pásztó Városi Önkormányzat szájmaszkok és gumikesztyűk nagyobb számú terítésével segíti az önkormányzati intézmények munkatársait, a közmunkásokat, valamint nagyobb mennyiséget ajándékoztak a Margit kórháznak, a polgárőröknek, a
tűzoltóknak, a mentősöknek, az állami gondozottaknak és tanáraiknak, a rendőrségnek, a körzeti -és gyermekorvosoknak, a fogorvosoknak, a
nagyobb élelmiszerboltok dolgozóinak, a gyógyszertáraknak, a hentesüzleteknek, a pékségeknek, a zöldségeseknek. Ezzel kapcsolatban Farkas Attila polgármester kiemelte: - Köszönöm
Nagy-Majdon József bátonyterenyei polgármesternek és kínai testvérvárosának a segítséget a
szájmaszkok beszerzésében és Belák Miklósnak
a szállítást. A pásztói Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az áldozatos munkájukat, hogy eljuttatták, eljuttatják a csomagokat a címzettekhez.

Az önkormányzat a helyi mentőállomásra egy mosógép és egy szárítógép beszerzésével segített azért, hogy az ott szolgálatot teljesítőknek ne
kelljen hazavinniük a szolgálati ruháikat mosás céljából. Így is csökkenthető a vírusterjedés veszélye.

Pénzadomány a kórháznak
Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, a városi önkormányzat képviselői és külsős bizottsági tagjai úgy döntöttek, hogy április havi fizetésükből, tiszteletdíjukból a pásztói Margit Kórház
alapítványának 2 millió 250 ezer forintot adományoznak. Farkas Attila elmondta: az adomány célja a járvány elleni küzdelemben, megelőzésben résztvevő
orvosok, ápolónők, műtősök, konyhai személyzet és
takarítók munkájának segítése, támogatása. Az ös�szeget már átutalták az alapítvány bankszámlájára.
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Vedd a nógrádit!
A helyi gazdaságot erősítő programcsomagot állít össze a Nógrád Megyei
Önkormányzat. Ennek első három eleme a nógrádi termelők támogatása, a
megyében rendelkezésre álló erőforrások koordinálása, valamint a pályázati projektek támogatása - mondta a
közgyűlés elnöke a témában tartott
sajtótájékoztató után az MTI-nek.

Skuczi Nándor (Fidesz-KDNP) közölte,
klaszterbe gyűjtik a megyei termelőket, a
kínálatot pedig egy erre a célra létrehozott megyei honlapon, „online piactéren”
jelenítik meg. Kommunikációs kampányt
indítanak, hogy a Nógrádban élők figyelmét ráirányítsák a helyben előállított termékekre, és arra, hogy aki ezt vásárolja,

erősíti a megye gazdaságát, munkahelyeket ment meg, illetve hozhat létre - fűzte
hozzá.
Megkeresik azokat a nagyfogyasztókat,
feldolgozókat és kereskedelmi láncokat,
amelyek a helyi termékek számára állandó
beszállítási lehetőséget teremtenek. Ezt a
programot már elindították, szakmai partnerük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
megyei igazgatósága és a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat - ismertette.
Az elnök hangsúlyozta: a legfontosabb
cél, hogy minél több munkahely megmenthető legyen a veszélyhelyzet alatt és után,
ezért a rendelkezésre álló - elsősorban
pénzügyi - erőforrásokat a lehető leghatékonyabban kell felhasználni.
Szólt arról is, hogy a gazdasági szereplőket segítő információs platformot hoznak létre. A munkaügyi szervezet, a vál-

lalkozásfejlesztési alapítvány, a Széchenyi
Programiroda, az iparkamara és a VOSZ
megyei szervezete, valamint a NAV bevonásával áttekintik a forrásokat, a felhasználási célokat, a lehetséges átcsoportosításokat.
A csomag harmadik eleme a „Projektdoktor” program. Célja a most futó önkormányzati és nem önkormányzati uniós és hazai forrású pályázatok szakmai
támogatása, hogy a veszélyhelyzet ellenére sikeresen megvalósuljanak. Ennek érdekében információs telefonvonalat hoznak létre. Akut probléma esetén
a megyei önkormányzat javaslatot tesz a
hatáskörrel rendelkező irányító hatóságnak, minisztériumnak vagy miniszternek
a probléma egységes megoldására vagy
központi iránymutatást, állásfoglalást
kér - közölte Skuczi Nándor.

Szabad a vásár, de csak
szabályok betartása mellett
Miután a koronavírus járvány kitörésekor a nagyobb tömegek találkozásának
elkerülése érdekében a piac működését korlátozta az önkormányzat, a közelmúltban hosszas mérlegelés után mégis
újranyitották azt.
Pásztó polgármestere úgy döntött, hogy
április elsejétől újranyitják a piacot a városban. Farkas Attila közölte: a piac szerdánként
és szombatonként lehet nyitva, 6 és 9 óra között 65 év alattiak, 9 és 12 óra között 65 év felettiek vásárolhatnak, az árusítók és segítőik csak 65 év alattiak lehetnek. A piacon csak
élelmiszerek, így füstölt hús- és tejkészítmények, tojás, élelmiszeripari készítmények,
konzervek, zöldség, gyümölcs, palánták árusítására van lehetőség, az eladóknak kötelező
a szájmaszk és a gumikesztyű, a vásárlóknak

ajánlott a szájmaszk viselete. Farkas Attila
kiemelte: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ajánlásainak megfelelően lesznek termékek, melyeket csak a pásztói vagy
a szomszédos települések termelői értékesíthetnek, de a füstölt húsáruk és tejtermékek sem érkezhetnek 50 kilométeres körzeten kívülről. A pásztói intézkedés megfelel a
kormányzati törekvéseknek: Nagy István agrárminiszter március végén kérte meg a koronavírus járvány miatt bezárt piacok szabályok
szigorú betartása melletti újranyitására az
érintett települések polgármestereit. - Szabadtéren, kellő fegyelmezettséggel, szabálykövetéssel kisebb a fertőzés veszélye, és annál jobban tudunk vigyázni egymásra, minél
több helyen, a tumultust elkerülve tudjuk biztosítani az árukhoz való folyamatos hozzáférést - indokolta kérését a miniszter.
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A múzeum is alkalmazkodott és segít
A Pásztói Múzeum oktatási segédanyagokkal és videós foglalkozásokkal járul
hozzá a virtuális térben folyó oktatáshoz.
Az intézmény weboldalán folyamatosan
teszi közzé a város környékének természeti értékeit bemutató anyagokat. Mindemellett legutóbbi kiállításuk megnyitója is rendhagyó volt.
Hír János az MTI-nek elmondta: a középiskolai oktatást segítve mutatják be a környék illusztrisabb földtörténeti emlékeit és élő természeti értékeit. A tari dácittufa szelvényét,
a sámsonházai vulkáni szelvényt, valamint a
Nyugat-Mátra kovaföld előfordulásait és azok
ősmaradványait bemutató anyag már olvasható. Hozzátette: fokozatosan több ismertető anyagot is megjelentetnek. Emlékeztetett
arra, hogy a pásztói intézmény természettudományos tematikus múzeum, fő profilját a földtani, őslénytani kutatások jelentik - tette hozzá
Hír János. A Pásztói Múzeum természettudományos állandó kiállítása az Évmilliók üzenete Nógrádban. A tárlat a földtani időrendnek

megfelelően mutatja be a nógrádi térség ásványait, kőzeteit, ősmaradványait és környezeti változásait a 250 millió évvel ezelőtti triász
kortól a jégkorszak végéig. A tárlat legillusztrisabb tárgyegyüttesei közé tartoznak a Salgótarjáni-medence korai miocén őselefántleletei, az ipolytarnóci ősnövényi leletanyag, a
középő miocén Bádeni-tenger gazdag élővilágának kövületei vagy a Pannon-tóban és környékén élt állatok maradványai. A nagyobbaknak szánt természetismereti anyagok mellett
a legnépszerűbb videómegosztó portálon videós ismeretterjesztő anyagokat is megoszt a
Pásztói Múzeum csapata, ezzel pótolva a múzeumpedagógiai foglalkozásokat.

Alkalmazkodva a kialakult helyzethez a
Magyar Természettudományi Múzeum vándorkiállítását rendhagyó módon nyitották
meg a Pásztói Múzeumban. Dr. Korsós Zoltán, egyetemi docens fotókiállítása a „Szerelmem Okinawa” címet viseli. A kiállítást
Hír János igazgató nyitotta meg videós bejelentkezéssel, személyesen jelen lévő közönség nélkül. Mint elmondta, Okinawa
sziget kulturális és természeti értékeit mutatja be a fotókiállítás. A tárlathoz oktató és ismeretterjesztő anyagok is készülnek. Mindezek – köztük maga a kiállítás is
- megtalálhatók a Pásztói Múzeum Facebook oldalán.

Virtuális kiállításon Csohány Kálmán művei

Különleges kiállítással emlékeznek a pásztói születésű Munkácsy-díjas grafikusművészre, Csohány Kálmánra halálának 40. évfordulója alkalmából. Herczegné Varga
Ilona, a Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi titkára elmondta: az alapítvány honlapján látható a családdal közösen szervezett Fekete-fehér című tárlat, amelyen Csohány Kálmán akvarelljeit, tusrajzait és lavírozott tusrajzait mutatják be, a művekből 28 alkotás látható zenei aláfestéssel.
Csohány Kálmán 1925. január 31-én született Pásztón. A kétszeres Munkácsy-díjas érdemes művész, Nógrád megye posztumusz díszpolgára 1980-ban halt meg
Budapesten, kívánságára szülővárosá-

ban helyezték örök nyugalomra. Több mint
400 darabos képzőművészeti gyűjteményét
szülővárosának adományozta. A Pásztói
Múzeumban 2001 decemberében nyitották
meg a Csohány Galériát. Herczegné Varga

Ilona elmondta, hogy az állandó kiállításon
mintegy 150 rézkarcot, litográfiát, egyedi rajzot, akvarellt, kerámiát mutatnak be a
teljes életműből, a kis kiállítóteremben pedig Csohány akverelljei szerepeltek. Ezt az
utóbbi években olyan térré alakították, ahol
évente három alkalommal - a művész születése és halála évfordulóján, valamint Kálmán napon - változó tartalommal szervez
kiállítást a múzeum, a Csohány család és
az alapítvány.
A virtuális emlékkiállítás a http://csohanybkpka.hu/ oldalon érhető el.
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Határidő előtt készült el a felújítás
Március közepén megtörtént a műszaki átadása a Pásztó - Hasznos művelődési ház
energetikai korszerűsítése című fejlesztési projektnek. A munkálat több mint 26 millió
forint állami és több mint 11 millió forint önkormányzati forrásából lett finanszírozva. A kivitelezésben helyi vállalkozók is közreműködtek. A fejlesztés eredményeként a művelődési
ház kis- és a nagy előadó termei, az irodája, valamint a régi mosdók és egyéb kiszolgáló helyiségek is teljesen megújultak. A teljes energetikai korszerűsítés mellett akadálymentes
parkoló- és mosdó épült, az épület komplex
akadálymentesítése is megtörtént látás-hallás
sérült személyek segítése céljából, valamint
az épület teljesen új hideg-és meleg burkolatokat kapott. A kívül-belül megújult épülettel
kapcsolatban Farkas Attila polgármester elmondta: - Hasznos városrész lakói bizonyára
nagy örömmel fogják majd használatba venni az épületet és nagy energiát fognak fektetni annak minél magasabb színvonalon történő
működtetésébe. Ehhez városunk- és a művelődési ház vezetése is, lehetőségeihez mérten
minden segítséget biztosítani fog.
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MEGTÖRTÉNT A
KÚTCSERE A STRANDON

A Városi Strandot ellátó termálkút esetében a fürdőfejlesztés előkészítéseként kútszivattyú csere történt március 24-25-én. Ennek
keretében a 426 méter talpmélységű kútban meglévő, 30 méter
mélységbe beépített, korábbi, 460 liter/perces teljesítményre képes
szivattyú helyett egy 13 kW-os teljesítményfelvételű merülőmotoros
szivattyú elhelyezése történt 54 méteres mélységbe, Amely akár 840
liter/perces kitermelésre is képes. Az új szivattyúhoz új termelő csöveket is beépítettek. A kút olyan vezérlést kapott, amely a további fejlesztések során távolról is üzemeltethető lesz. Ezzel a kút teljes gépészete és automatikája korszerűsítésre került, amely megalapozza
a fürdő bővítését.
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Eljött az óvodai és iskolai beiratkozás ideje
A beiratkozás menetére is befolyással van a koronavírus járvány, s az ennek kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet. Ezért ebben az időszakban a
2020/2021-es tanévre történő óvodai és általános iskolai beiratkozást is rendhagyó módon kell lebonyolítani. Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai
és általános iskolai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás törvényi
szabályozása röviden:

Az óvoda a gyermek hároméves
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított
fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hel�lyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett
gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél. Az
a szülő vagy törvényes képviselő,
aki a szülői felügyelete vagy gyám-

sága alatt álló óvodai nevelésben
való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába
nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el, amely
pénzbírsággal sújtható.

A Pásztó Városi Óvoda
és Bölcsőde felvételi
eljárása:
A kötelező felvételt biztosító
óvoda, a Pásztó Városi Óvoda és
Bölcsőde a fenntartójától kapott
lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó
valamennyi olyan gyermeket, akik
vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda
felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek

első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
A gyermek felvételét követően
a felvételről írásban értesítjük az
érintett szülőt.
Kérjük a Kedves Szülőket,
hogy a 06-32/460-365 telefonon vagy a pasztoovi@gmail.com e- mail címen jelezzék,
melyik tagóvodába szeretnék
gyermeküket beíratni!
Abban az esetben, ha a kötelező
felvételt biztosító óvoda, a Pásztó
Városi Óvoda és Bölcsőde a felvételi kötelezettségének teljesítését
követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is
teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő
gyermekek felvételére vonatkozó
óvodai felvétel iránti kérelem dokumentumok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra
különös figyelemmel beiratkozási
beosztást készít és erről az érintett

szülőket haladéktalanul értesíti. A
kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe
nem tartozó gyermekek felvételére
vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az éritett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét
ellátó óvoda vezetőjét.

A nem a felvételi
körzetünkben élő
gyermekek felvétele:
Az óvoda honlapjáról letöltött
Óvodai felvétel iránti kérelem dokumentumot kitöltve kérjük az
óvoda e-mail címére (pasztoovi@gmail.com) vagy postai úton
(Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 3060 Pásztó Madách utca 15.)
megküldeni 2020. április 15-ig. A
beiratkozáshoz szükséges további dokumentumok bemutatására
a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
Nagy Józsefné
intézményvezető

A Zsigmond Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi eljárásrendje
Az iskola beiratkozási körzete: Pásztó, Alsótold, Bokor, Cserhátszentiván, Felsőtold, Garáb, Kutasó, Mátraszőlős települések. A beiratkozás
időpontja: A körzethez tartozó tanulók szüleinek 2020. április 28-ig van
lehetőségük a beiratkozásra. A körzeten kívüli tanulók 24-ig iratkozhatnak be a Zsigmond Király Általános Iskolába. A beiratkozás módjai:
- elektronikus úton: zskai.paszto@gmail.com
- telefonon: 32/460-795 vagy 0630/798-6041
- postai úton: Zsigmond Király Általános Iskola és AMI,
3060 Pásztó, Nagymező utca 36.
- Kréta-rendszeren: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
- különnösen indokolt esetben személyesen
(előzetes egyeztetés alapján)
A beiratkozáskor a következő adatok megadása szükséges: a gyermek neve; születési helyes és ideje;szülők neve, telefonszáma, email
címe; a gyermek állandó lakcíme;a gyermek TAJ-száma; ha van, akkor
tartózkodási hely adatai. A minden évben szokásos dokumentumok
leadása ebben az évben az első tanítási napon történik majd. Amen�nyiben a szülő nem a Zsigmond Király Általános Iskola és AMI körzetéből kéri gyermeke felvételét, akkor szíveskedjen a kérelembe beírni

a kötelező felvételt biztosító, vagyis a lakóhely szerinti körzetes iskola nevét és címét is. Amennyiben a gyermek a Zsigmond Király Iskola körzetében lakik,de az óvodában marad, akkor ennek tényét kérjük
jelezni iskolánk felé. Az iskola honlapján lerölthető dokumentumok is
segítik a beiratkozást. Ugyanott további hassznos információk találhatók a „Beiskolázás” címszó alatt. Felmerülő további kérdéseikre munkaidőben az iskola telefonszámán tudunk válaszolni. Sajnálom, hogy a
beiratkozásra személyes találkozás nélkül kerül sor. Örömteli készülődést kívánok a szülők és a leendő tanulóink számára!
Szántó Marianna intézményvezető
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Beiratkozás a Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskolába
A 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi módon kerül sor
iskolánkban. Tanköteles, azaz 2014. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beiratni.
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét
beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését - a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy
különösen indokolt esetben személyesen az általa választott általános iskola vezetőjénél teheti meg 2020. április 24-ig. Iskolánkba

Felújítások

A kényszer zárvatartás ügyeleti forma működik - alatt
szépülnek a város óvodái. A
hasznosi intézmény udvarán kis
házikó épült és megújult a redőny a csoportszobán. A Százszorszép oviban ütéscsillapítókat helyeztek le. A Hétpettyes
óvodában tereprendezés történt.
Farkas Attila polgármester kiemelte: - Köszönet Pusztai Gábor vállalkozónak és Fekete Csaba vállalkozónak a segítségért!

előzetes telefonos egyeztetés alapján személyes beiratkozás 2020. április 15-17. között
lesz. Elektronikus úton április 17-ig várjuk a
szándéknyilatkozatokat, amely letölthető a
https://magyarszentek-paszto.hu oldalról. A
szándéknyilatkozatokat a titkarsag.paszto@
ekif-vac.hu email címre küldjék, vagy postai
levélben erre a címre: 3060 Pásztó, Deák Ferenc út 17., illetve telefonon megbeszélt időpontban személyesen is le lehet azt adni.
Tájékoztatás és időpontegyeztetés a 32/889103-as telefonszámon intézhető munkanapokon 8-12 óráig.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a
körzetébe tartozó azon gyermeket, aki vonat-

kozásában nem érkezett jelzés arról, hogy
más általános iskola felvette, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2010. tanév első napján kerül sor. Az
alábbi személyazonosításra alkalmas dokumentumokat kell majd bemutatni:
- a gyermek személyi azonosító
hatósági igazolványa
- a gyermek lakcímét igazoló
hatósági igazolványa
A felvételről az iskola igazgatója dönt április
22-ig és erről értesítjük a szülőket.
Barna Tiborné intézményvezető
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A katonák feladatai
veszélyhelyzet idején
A veszélyhelyzetben jelentkező feladatok kapcsán a Magyar Honvédségnek, a
magyar katonáknak kiemelkedő szerepe
van abban, hogy folyamatosan segítsék,
tájékoztassák és támogassák a magyar
embereket.
Különösen fontos ilyenkor az összefogás, a
társszervek kölcsönös támogatása, valamint az,
hogy a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében bevezetett rendszabályokat
mindenki ismerje és betartsa. A magyar emberek számíthatnak arra, hogy a katonák mindent
megtesznek a biztonságuk szavatolása érdekében az élet minden területén, ahol szükség lehet
a katonai képességek igénybevételére.
A Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport – március 14-ei
megalakulását követően - soron kívül beazonosította azokat a vállalatokat és társaságokat, amelyek tevékenysége nélkülözhetetlen az
ország biztonságos működéséhez, valamint az
állampolgárok folyamatos ellátásának biztosításához. A cél az, hogy a magyar emberek a lehető legnagyobb és legszélesebb körű segítséget megkapják. A beazonosított vállalatok közül
az elsőként kiválasztott 71-hez március 19-én
érkeztek meg a katonák, a rendőrség, illetve a
katasztrófavédelem munkatársai. A honvédelmi irányító törzsek nem szakmai irányítást gyakorolnak. Fő feladatuk, hogy a katonák szakmai
tudásukkal és a Magyar Honvédség eszközeivel
közvetlen segítséget nyújtsanak – logisztikai,
teher- és személyszállítási, ellátási, őrzés-védelmi, biztonsági feladatokban - az érintett
cégek számára és biztosítsák a köztük való
együttműködés szervezett keretek közötti folyamatos és biztonságos működését.
Március 25-én 13-al bővült azon vállalatok
köre, amelyekhez katonák érkeztek.
A kiválasztott cégek mind a stratégiai fontosságú ágazatokban, az egészségügy, élelmiszeripar, közlekedés, vízügy, oxigénellátás és az infokommunikáció területén működnek.

A Magyar Honvédség minden – ebben a
helyzetben alkalmazható – képességét alkalmazzák a járvány megfékezése érdekében.
Az elmúlt napokban tábori ágyakkal és fektetőanyagokkal, a kórházak előtti előszűrő pontokhoz biztosított katonai sátrakkal, (többek
között a Szent László Kórháznál huszonnégy
óra alatt telepített ROLE-1 egészségügyi sátorrendszerrel) valamint a koronavírus-járvány
terjedésének megelőzése érdekében feladatokat végző személyek étkeztetésével, szállítmányok mozgatásával, védőfelszerelések továbbításával segítették a megelőzési munkákat.
A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel március 20-ától, az ország több városában
katonai rendész járőrök teljesítenek szolgálatot. Ennek elsődleges célja a lakosság biztonságérzetének növelése, a közbiztonság, közrend fenntartásának támogatása. Segítik a
rendőrség munkáját a kijárási korlátozással bevezetett intézkedések megismerésében, betartásában is. Felhívják az állampolgárok figyelmét a rájuk vonatkozó rendeletekre és azok
betartásának fontosságára.
A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben a katonai rendészeknek
alapfeladataikon felül most további két kiemelt feladatuk van. Az egyik az úgynevezett humanitárius közlekedési folyosó közbiztonságának fenntartása. A korridor lényege,
hogy a rendészeti szolgálat az átmenő forgalmat azon keresztül biztosítsa. A rendőrség kilenc benzinkutat és az ahhoz tartozó
pihenőt jelölt ki, ahol az ország területén átengedett külföldi állampolgárok megállhatnak pihenni. Ezek közül öt helyen katonák
nyújtanak segítséget az érintetteknek.
A magyar katonáknak továbbra is jelentős
szerepe van az országhatáraink védelmében és
a határátkelőhelyek biztosításában.
Katonák segítik március 30-ától 51 kórház vezetőit abban, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében a szükséges
egészségügyi felszerelések, berendezések,

gyógyszerkészletek és fertőtlenítőszerek
megóvása biztosított legyen, valamint a járványveszéllyel összefüggő szabályok betartatása ne szenvedjen csorbát.
A magyar állampolgárok egészségügyi és
fizikai biztonsága érdekében biztosítják az
egészségügyi intézmény és az Operatív Törzs
közötti közvetlen kapcsolattartást és a soron
kívüli információáramlást, valamint a kórházparancsnok munkájával elősegíti az egészségügyi intézmény veszélyhelyzetben keletkező kiemelt érdekeinek érvényesítését az
Operatív Törzs felé.
Bízzanak bennünk! A járvány megfékezése
érdekében, rendkívül fontos az összefogás. Tegyünk meg mindent együtt az ország, a magyar
emberek biztonságáért!
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Hiteles tájékoztatás a koronavírusról
A betegség leggyakoribb tünetei
• A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés.
• Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj.
• Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.
• Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek.
Mit tegyen, ha Ön potenciálisan fertőzöttnek érzi magát?
A koronavírus most már mindenhol ott lehet Magyarországon. Bárki hordozhatja a vírust és bárkinek tovább adhatja a fertőzést. Fontos, hogy lassítsuk a járvány terjedését. Ezért fontos mindenkinek betartani az ajánlásokat, a szabályokat.
• Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!
• Kérjük, hogy ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja fel háziorvosát!
• A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt.
• Ha felmerült a koronavírus fertőzés gyanúja, és
- a) a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség szempontjából kockázati csoportba, tehát nem igényel
kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. A háziorvos értesíti az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ)
a légúti mintavétel céljából. Ennek eredményéről a háziorvos értesíti Önt.
- b) a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás) és kórházi ellátást igényel, akkor a mentő
a területileg illetékes kórház infektológiai osztályára vagy járványkórházba, vagy kijelölt intézménybe szállítja Önt,
ahol az elkülönítése, az ellátása és a mintavételezés megtörténik.
• A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek és laborvizsgálatot végeznek, amely kimutatja,
hogy koronavírussal fertőzött-e vagy nem.
• Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussal-fertőzött, akkor kórházi megfigyelés alá kerül.
A kezelés attól függ, hogy a betegség mennyire enyhe vagy súlyos lefolyású.
Mennyire lesz valaki súlyos beteg, ha megfertőződik?
Nagyon fontos tudni, hogy ha még meg is fertőződik valaki, a legtöbb esetben - az influenzához hasonló tünetekkel - enyhe lefolyású a betegség.
A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből.
A koronavírus-fertőzés kifejezetten az idős emberekre, krónikus betegekre veszélyes. Rájuk kell legjobban vigyáznunk! Minden
6. fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki súlyos betegség és légzési nehézség. Azoknál valószínűbb ezeknek a kialakulása, akiknek már olyan meglévő egészségügyi problémáik vannak, mint a magas vérnyomás, szívproblémák, vagy cukorbetegség, valamint az idősebbeknél.
A WHO adatai szerint eddig a fertőzés nagyjából 2%-a volt halálos kimenetelű.
forrás: koronavirus.gov.hu
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