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2. oldal - Interjú Farkas Attila 
polgármesterrel 

Több mint egy éve tart a világjárvány, a hosszú be-
zártság után, most, a harmadik hullám lecsengé-
sével bizonyos mértékben Pásztón is újraindult az 
élet. Farkas Attila polgármesterrel a védekezésről, 
a covid emberekre, közösségekre és gazdaságra 
gyakorolt hatásáról, valamint arról beszélgettünk, 
hogy milyen célokat lehet megvalósítani városfej-
lesztés területén ezekben a nehéz időkben.    

4. oldal - Korszerűsítik a Csil-
lag téri idősek klubját 

- Nagy szükség van a korszerűsítésre. Az akadály-
mentesítés nagy segítség lesz, hiszen több jelenlegi 
gondozottunk is járókeretes. Ugyanennyire örülünk 
a vizesblokkok felújításának, továbbá annak, hogy a 
régi ütött-kopott belső terek mind megszépülnek. A 
komfortérzet az idősek számára is fontos – hangsú-
lyozta a Pásztói Gondozási Központ vezetője. 

6. oldal - Tovább szépül  
a belváros 

8. oldal - Látványterven  
a pásztói termálstrand 

9. oldal - Változás a fogorvosi 
alapellátás területén
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“Én is azt hittem, hogy nem kapom el...”
Több mint egy éve tart a világjárvány, 
a hosszú bezártság után, most, a har-
madik hullám lecsengésével bizonyos 
mértékben Pásztón is újraindult az élet. 
Farkas Attila polgármesterrel a védeke-
zésről, a covid emberekre, közösségekre 
és gazdaságra gyakorolt hatásáról, saját 
megbetegedéséről, valamint arról be-
szélgettünk, hogy milyen célokat lehet 
megvalósítani a városfejlesztés terüle-
tén ezekben a nehéz időkben.    

- Tavaly márciusban érte el a járvány Ma-
gyarországot, akkor kezdődtek a korláto-
zások. Hogyan emlékszik vissza az elmúlt 
bő egy évre? 

- Sajnos kollégáink jelentős része is el-
kapta a vírust, de szerencsére halálos áldo-
zatot munkatársaim körében nem követelt. 
Családtagjaik között azonban voltak halá-
los áldozatok is. Sokan éltek át tragédiá-
kat az elmúlt évben, amiért ezúton is szeret-
ném együttérzésemet, részvétemet kifejezni. 
Megterhelő időszak volt ez nagyon sokunk 
számára. Ami pedig az önkormányzatot illeti: 
pénzügyileg nehezebb helyzetbe került Pász-
tó, mint az előző években volt. Nehezítette a 
dolgokat, hogy pont akkor jött ez a járvány, 
amikor a projektjeink is elindultak. Bizonyos 
régebben elnyert projektjeinkről kiderült, 
hogy az a pénz, amit annak idején nyertünk, 
a drágulások miatt már nem elég a megva-
lósításra. A legtöbb esetben tudtunk ráeme-
lést kérni, ahol pedig nem, ott csökkentettük 
a műszaki tartalmat. Azért is volt ez na-
gyon nehéz az önkormányzat számára, mert 
a megvalósításokhoz önrészt kellett biztosí-
tanunk egy olyan időszakban, amikor jelen-
tősen megcsappant az adóbevételünk. Rá-
adásul többletfeladatokat kellett elvégezni a 
védekezésből adódóan, valamint a segélyké-
relmek száma is emelkedett, több rendkívüli 
segélyt osztottunk ki.

- A súlyadó önkormányzattól való elvoná-
sa hozzájárult a pénzügyi nehézségekhez?  

- Kis mértékben igen, de arról szó sincs, 
hogy borzasztó nehéz helyzetbe kerül-
tünk volna. Pásztó önkormányzata eseté-
ben a súlyadó évi 30 millió forintot jelent 
az 1 milliárd 350 milliós költségvetésben. 
Érezhető, hogy ez milyen elhanyagolható 
rész a nagy egészben. Persze sokminden-
re elég 30 millió forint, felújíthattunk vol-
na plusz egy utat, felhasználhattuk volna 
egy pályázathoz önrészként, de ezek olyan 

dolgok, amelyek halaszthatók. A védekezés 
pedig nem volt halasztható. Személy sze-
rint egyetértek azzal, hogy az önkormány-
zatok ezzel járultak hozzá az országos vé-
dekezéshez. A súlyadó ideiglenes elvonása 
önmagában nem okozhat csődhelyzetet 
egyetlen önkormányzatnál sem.   

- Milyen extra kiadások jelentkeztek az 
önkormányzatnál a vírus miatt?

- Komoly összeget jelentett a védekezés. 
A Gondozási Központban, az Óvodákban és a 
közterületeken többszázezer forintos fertőt-
lenítéseket végeztettünk el. De önmagában 
a mindennapokban használatos eszközök – 
tisztító- és fertőtlenítő szerek, maszkok -  be-
szerzése is jelentős extra kiadást jelentettek.

- Hogyan érintette a vírushelyzet okozta 
válság a korábban elindult nagy városépí-
tési munkát?

- Az élet felülírta a 2020-ra vonatkozó el-
képzeléseink jelentős részét. Szerencsére 
nem mindent, mert attól függetlenül a már 
elindult projekteket tudtuk folytatni a vírus 
ideje alatt. Haladt a Romkertben a beruházás, 
utakat újítottunk fel. Viszont az új projektek 
közül, amit beterveztünk 2020-21-re, azok je-
lentős részét befolyásolta a covid. Elhalasz-
tódtak. De például siker, hogy a covid idején 
elkezdődött állami beruházásban az uszo-
da építése, önkormányzati beruházásban pe-
dig az északi iparterület kialakítása. Továbbá  
kormánytámogatást nyertünk a strand fej-
lesztésére.

- Mit tapasztal, lelkileg hogyan érintette 
az elmúlt 14 hónap az embereket?

- Földúlta az emberek lelkiállapotát a be-
zártság és ezt fokozta, hogy semmilyen ren-
dezvényt nem tarthattunk a városban. 14 hó-
napig tartott ez, úgy, hogy tavaly nyáron volt 
egy kis enyhítés.  De alapvetően „megállt az 
élet”, nem láthattuk a néptáncosainkat, nem 
találkozhattunk a hagyományőrző csopor-
tokkal, nem tarthattunk közösségi rendez-
vényeket, ami úgy hiszem, mindenkit megvi-
selt. Pásztóról lehet mondani, hogy lassan a 
teraszok városa lesz. Nagyon jó hangulat van 
a városban, amikor kimozdulhatnak az embe-
rek és élet van a Fő utcán. A harmadik hul-
lám utáni nyitás most végre engedi, hogy az 
emberek a helyi éttermekben, teraszokon, fa-
gyizókban, cukrászdákban, kávézókban kap-
csolódjanak ki. Remélem, hamarosan ren-
dezvényekkel is szolgálhatunk majd.

- Sokminden védettségi igazolványhoz 
kötött a nyitás után…

- Igen. Magyarországon szabadon választ-
ható, hogy valaki beoltatja magát vagy sem, 
erre senkit nem lehet kötelezni, én ezzel 
egyetértek. Ugyanakkor bízom abban, hogy 
minél több ember beoltatja magát, mert én 
úgy gondolom, hogy nincs más kiút. Az ol-
tástagadók nem tudnak megoldást kínál-
ni, emiatt sem lehet hinni nekik. Sokáig én 
is azt hittem, hogy nem kapom el a vírust. 
Vagy ha el is kapom, akkor sem lesz komo-
lyabb tünetem, mert jó az immunrendsze-
rem. Február végén mégis covidos lettem. S 

Farkas Attila polgármester a koronavírus okozta rendkívüli helyzetekről is beszélt 
nekünk adott interjújában
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annak ellenére, amit hittem és hogy semmi-
lyen alapbetegségem nincs, egészségesen 
élek, olyan beteg lettem a vírustól, mint még 
soha korábban.  Még egyszer nem szeretnék 
ennyire beteg lenni, éppen ezért én két hó-
nappal a megbetegedésem után beoltattam 
magam.

- Megtudhatjuk, melyik vakcinával?
- Bármelyiket elfogadtam volna, ha nem 

lett volna választási lehetőség. Azonban volt, 
így én a hagyományos technológiával készült 
kínai Synopharmot kértem. 

- Ön sem bízik a „gyors” fejlesztésű nyu-
gati vakcinákban? Sokan mondják, hogy 
egy év alatt nem lehet ellenszert kifejlesz-
teni és azzal az indokkal nem oltatnak, 
hogy ők „nem lesznek kísérleti nyulak”. 

- Hangsúlyozom, hogy ha nem lett vol-
na választási lehetőségem, akkor bármelyik 
vakcinát elfogadtam volna, mert mindegyik 
jó a vírus ellen. Azért választottam mégis 
ezt, mert a hagyományos technika híve va-
gyok. Gyerekkorom óta ilyen technológiá-
val készült oltásokat kaptam. Ha valaki úgy 
gondolja, hogy egy év alatt nem lehet kifej-
leszteni egy vakcinát és emiatt fél az oltako-
zástól, akkor nekik is javasolt a kínai vakci-
nát választani. Hiszen abban semmi új nincs, 
elölt vírust tesznek bele a megszokott eljá-
rás szerint. A mellékhatásokról is mondanék 
pár szót. Minden gyógyszernek lehet mel-
lékhatása, még az algopirinnek is. Az oltá-
sok utáni elhalálozásokat nem biztos, hogy 
maga az oltás okozta, ezek nincsenek bizo-
nyítva. Én nem vagyok virológus, semmilyen 
egészségügyi képzettségem nincs, de az 
számokkal alátámasztott tény, hogy száz-
szor nagyobb az esélye annak, hogy meghal-
hatunk a betegségben, mint hogy meghal-
hatunk az oltás okozta mellékhatásokban. 

Arról pedig, hogy „kísérleteznének” raj-
tunk….Ezt butaságnak tartom. Mert bárme-
lyik vakcinát nézem, minden saját vakcinával 
rendelkező ország beoltatta az adott elle-
nanyaggal a saját hadseregét és az egész-
ségügyi dolgozóit. Melyik ország politikai 
vezetője lenne olyan bugyuta, hogy a legna-
gyobb támaszának számító egységein kísér-
letezzen? Csak az átoltottsággal kaphatjuk 
vissza a régi életünket.

- Ön szerint gazdaságilag miért fontos, 
hogy „újrainduljon az élet”?

- A magyar gazdaságot szerencsére olyan 
állapotban érte a vírus, amikor az ország 
gazdaságilag erős lábakon állt. Ha ez tizen-
valahány évvel ezelőtt jön, akkor itt állam-
csőd lett volna. Az embereknek nem lett 
volna nyugdíj, fizetés az állami szektorban. 
Hatalmas hiteleket kellett volna felvenni, 
hogy az alapvető szociális juttatások ki le-
gyenek fizetve. Ezért nem mindegy, hogy mi-
kor jött ez a covid. De ami most van, az vég 
nélkül akkor sem tartható fent. Az sem tart-
ható fent, hogy bizonyos politikai erők egyik 
nap a nyitást mondják, majd ugyanazon poli-
tikai erők, ha a kormány óvatosan nyit, akkor 
meg azt támadják. Kétségek közé kergették 
a szülőket az iskolák újranyitása kapcsán is.  
De a gyerekeknek sem jó az, ha nem járnak 
iskolába. Ez oktatási, nevelési és pszichés 
szempontból is hátrányosan érinti őket. Ha 
nem oltakozik a lakosság, akkor nincs nyá-
jimmunitás és akkor a gyerekek évekig nem 
fognak iskolába járni? A magyar és a világ-
gazdaság évekig mélyponton lesz? Nem lesz 
turizmus? Ebben az esetben bizonyos orszá-
gok csődbemennek. Beszakadhat még akár 
az euró is. Ha nem állítjuk meg a vírust, an-
nak beláthatatan következményei lehetnek 
nemcsak a magyar gazdaságra, hanem a vi-
lággazdaságra is. 

- Pásztón milyen az oltakozási kedv?
Adatokat erről nem kapok, de úgy hiszem, 

hogy az országos átlagtól magasabb. Ismerő-
seim és munkatársaim jelentős része felvette 
az oltást. Szűkebb-tágabb családomból pedig 
mindenki. 

- Elértük az 5 millió beoltottat. A közös-
ségi életre, a rendezvényekre milyen ha-
tással lehet ez?

- A védettségi igazolvány bevezetése lehető-
vé tette, hogy kinyisson a könyvtár, a múzeum. 
Teljesen nyitott rendezvényt nem tudunk majd 
tartani, hiszen jelen állás szerint 500 főben kor-
látozzák a résztvevők létszámát, afölött pedig 
védettségi igazolványhoz kötik a részvételt. Dol-
gozunk a kollégákkal azon, hogy legyen élet a 
városban. De nem egyszerű a feladat. Ugyanak-
kor remélem, hogy ősszel a megújult Romkert-
ben már tarthatunk szüretet - felvonulás nélkül, 
mert azt már most el kellene kezdeni szervezni. 
A színpadi programokon viszont remélem sokan 
újra együtt lehetünk. 

- Mit gondol a védettségi igazolványról? 
- Egyetértek a védettségi igazolvány nyújtotta 

előnyökkel, mert azt gondolom, hogy nem sza-
bad továbbra is bezárásokkal büntetni azokat, 
akik védetté váltak. Újraindulhatott a turizmus, 
a vendéglátás, a kultúra. Úgy gondolom, hogy 
az az igazságos, hogy ha valaki a közösség ér-
dekében felveszi az oltást, az ne legyen akadá-
lyozva abban, hogy újra kimozdulhasson. Csak 
azért, mert valaki más nem teheti meg, aki nem 
oltakozott. Igen, dolgozni lehet menni, boltba és 
gyógyszertárba is, mert az muszáj. De szórakoz-
ni nem  muszáj. Ahhoz védettnek kell lenni, hogy 
ne terjedhessen a vírus. Ma már bárki számára 
elérhető az oltás és tegyük hozzá, sok más or-
szág lakói örülnének ennek.

- A strand kinyit nyárra?
- Igen. Úgy készülünk, hogy védettségi iga-

zolvánnyal lesz látogatható – vagy ha orszá-
gosan lehetővé teszik, akkor anélkül is. A 
strand felújítása csak a szezon után kezdődik.

- Mi az Ön által kitűzött legfontosabb cél 
az előttünk álló időszakra?   

- Az, hogy a vírust győzzük le. A város életében 
pedig a fejlesztéseink haladásáért dolgozunk. 
Idén elkészül az Északi Iparterület, a hasznosi 
rendelő, a keresztesi focipálya területén a beru-
házás. Halad az uszodaépítés, jövőre az is elké-
szül. Ősszel indul a strandfejlesztés és a bölcső-
deépítés, mindkettő fantasztikus esély Pásztó 
számára. Mindenkinek köszönöm, hogy helyt-
állt a mögöttünk hagyott időszakban.  Köszö-
nöm a hivatal dolgozóinak, a pedagógusainknak, 
az egészségügyi dolgozóinknak, a rendvédelmi 
szerveknek a lelkiismeretes feladatellátást eb-
ben az embert próbáló nehéz helyzetben. 

Az Északi Iparterület fejlesztésének alapkőletétele. Azóta már 
javában zajlanak a munkálatok ez egykori Palóc Csárdánál.
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Az önkormányzat százhuszonötmillió fo-
rint nyert a TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001 
azonosító számú pályázattal a hasznosi te-
lepülésrész egészségügyi ellátó intézmé-
nyének korszerűsítésére, az „Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 
című projektben. Nemcsak a rendelő, ha-
nem az orvosi szolgálati lakás is megújul.

Farkas Attila polgármester arról tájékoztatta 

lapunkat, hogy a rendelő állapota, felszereltsé-
ge nem felelt már meg a mai kor elvárásainak. 
A beruházás során teljesen felújítják az épüle-
tet, de eszközöket is vásárolnak és az ingatlan-
ban található szolgálati lakást is felújítják. Az 
akadálymentesítés is megvalósul. Elvégzik az 
épület hőszigetelését, kicserélik a nyílászáró-
kat és a tetőhéjazatot, valamint az épületgé-
pészeti és villamossági rendszereket, a belső 
burkolatok is megújulnak. A támogatás-

nak köszönhetően a jövőben szebb, moder-
nebb és jobb egészségügyi alapellátást bizto-
sító intézmény várja majd a helyieket. 

A felújítás miatt ideiglenesen a Hasznosi 
Művelődési Házban (3065 Pásztó, Alkotmány 
út 155) működik az orvosi rendelő.

Folyamatban van a Csillag 
téri idősek klubja felújítása. A 
szépkorúak ellátása a beruhá-
zás ideje alatt sem szünetel.  

Az intézményben – amely nap-
pali ellátást biztosít - akár negyven 
idős személyt is tudnak fogadni, je-
lenleg huszonhatan élnek ezzel a 
lehetőséggel – tudtuk meg Majorné 
Nagy Monika igazgatótól, aki hoz-
zátette azt is, hogy az épület infra-
struktúrája mostanra nagyon el-
avulttá vált. - Nagy szükség van a 
korszerűsítésre. Az akadálymen-
tesítés nagy segítség lesz, hiszen 
több jelenlegi gondozottunk is já-
rókeretes. Ugyanennyire örülünk a 
vizesblokkok felújításának, továb-
bá annak, hogy a régi ütött-kopott 
belső terek mind megszépülnek. 
A komfortérzet az idősek számá-
ra is fontos – hangsúlyozta a Pász-
tói Gondozási Központ vezetője.   Az 
idősek ellátása a felújítás alatt sem 
szünetel. Őket az intézmény autói-
val szállítják a hasznosi városrész-
ben lévő klubba minden nap. Az el-
látottak igényelhetnek meleg ételt, 
amit a helyszínen el is fogyaszthat-

nak, egészségügyileg gondoskod-
nak róluk, mentálhigiénés szakem-
ber is dolgozik a csapatban, ennél 
fogva demens személyeket is tud-
nak fogadni. Az idősekre a hétköz-
napokban szakképzett gondozónők 
figyelnek.  

Az épületben a már említett kor-
szerűsítések mellett elvégzik a 
hőszigetelési munkálatokat, a szí-

nezést, kicserélik a nyílászáró-
kat. Az épület új tetőt kap és fel-
újítják a padló- és falburkolatokat. 
Korszerűsítik az intézmény teljes 
épületvillamossági és épületgé-

pészeti rendszerét.
A Pásztói Gondozási 

Központnak két kisbu-
sza van, amelyek már 
szintén kiöregedtek, 
még 2004-ben vásá-

rolták őket. Majorné Nagy Moni-
ka örömmel jelentette be, hogy a 
mostani támogatásból egy új, ki-
lenc személyes járművet is vásá-
rolt nekik az önkormányzat, ami 

óriási segítség, a régi autók fenn-
tartási költsége magas volt. 

Minderre a TOP-4.2.1-16-
NG1-2019-00002 azonosító számú, 
„A pásztói Idősek Klubja felújítása, 
korszerűsítése”  című projektben, a 
Terület és Településfejlesztési Ope-
ratív Program 149.999.995 forintos 
támogatásából van lehetősége a vá-
rosnak. A munkálatok év végére fe-
jeződnek be.

Modernizálják az idősek klubját

Halad a hasznosi rendelő felújítása

A Gondozási Központ új kisbuszát a napok-
ban vette át a kereskedőtől Farkas Attila

Ilyen lesz a rendelő és a szolgálati lakás a felújítás után

Ilyen állapotban volt az épület a felújítás megkezdésekor 
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FELHÍVÁS

A belügyminisztériumi támogatásból ki-
épült pásztói térfigyelő kamerarend-
szer az országban az első olyan közte-
rület-megfigyelő rendszer, amely képes 
közvetlenül csatlakozni a Megyei és az 
Országos Szitakötő rendszerhez, a Bel-
ügyminisztérium központi adatbázisá-
hoz. Ez jelentős segítséget nyújt a rend-
fenntartó szervek gyors és hatékony 
munkavégzéséhez, nagy mértékben erő-
síti a pásztói közbiztonságot.

A kiépített új rendszer lapzárttánkkor még 
tesztüzemben működött, azonban napok, 
esetleg hetek kérdése az, hogy az őrszemek 
élesben figyeljék a város közterületeit. - A ki-
vitelezés műszaki tartalma megfelel a Bel-
ügyminisztérium legújabb előírásainak, a ma 
létező legmagasabb színvonalat képviseli – tá-
jékoztatta lapunkat Genyéné Batta Nikoletta, a 
Városüzemeltetési osztály vezetője. Mint meg-
tudtuk, a kiviteli tervek jóváhagyását és a rend-
szer műszaki átadását az ORFK és a Nógrád 
megyei informatikai főosztályai engedélyezi és 
felügyeli. A kamerarendszer az átadás-átvétel 
jóváhagyása után vált majd át éles üzemmód-
ra. Az adatkezelésért az önkormányzat lesz 
a felelős, vagyis a téfigyelő központ a Polgár-
mesteri Hivatal épületében kapott helyet, oda 
érkeznek be és ott is tárolódnak a felvételek.

Az osztályvezető kifejtette: a kameraké-
pek intelligens feldolgozását, rögzítését a 
legmodernebb DigifortC térfigyelő közpon-
ti szoftver végzi. Ennek jó használhatóságát 
bizonyítja, hogy Budapest kerületeinek döntő 
többségében és néhány nagyobb városban is 
ezt a szoftveres és hardveres megoldást al-
kalmazzák.

Pásztón 44 db DahuaC professzionális, 
analitikai, és rendszámazonosításra is képes 
kamera került kihelyezésre. A kamerák nagy-
felbontású, éjszakai fényviszonyok mellett is 
jó képminőséget rögzítenek. - A megfigyelt 
helyszínek Önkormányzati és Rendőrszak-
mai szempontok szerint kerültek meghatáro-
zásra, biztosítva a városba történő és onnan 
távozó gépjárművek tökéletes azonosítását, 
illetve a frekventált területek lehető legala-
posabb megfigyelését – húzta alá  Genyéné 
Batta Nikoletta.

Negyvennégy őrszem
vigyázza a várost

Tisztelt Ebtartó!

Az állatok védelméről és kíméleté-
ről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 
42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tar-
tási helye szerint illetékes önkormány-
zat - ebrendészeti feladatainak elvégzé-
se érdekében, illetve a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonatkozásaira való 
tekintettel - háromévente legalább egy 
alkalommal ebösszeírást végez. A te-
lepülési önkormányzat az ebösszeírás 
alapján az ebtartók által szolgáltatott 
adatokról helyi elektronikus nyilvántar-
tást köteles vezetni, az állat tulajdono-
sa, tartója és más személyek jogainak, 
személyes biztonságának és tulajdoná-
nak védelme, valamint ebrendészeti és 
állatvédelmi feladatainak hatékony ellá-
tása céljából. Az eb tulajdonosa és tartó-
ja az ebösszeíráskor köteles a törvényben 
előírt adatokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani.

A 2021. évi ebösszeírás céljából ké-
rem a Pásztó Város közigazgatási terü-
letén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, 
hogy a postai úton eljuttatott, illetve a 
honlapról letölthető „Ebösszeíró adatla-
pot” ebenként új adatlap felhasználásá-
val kitölteni és 2021. július 12. napjáig 
az önkormányzathoz eljuttatni szíves-
kedjenek. Az ebösszeíró adatlapot a Pol-
gármesteri Hivatal részére az alábbi mó-
dokon lehet eljuttatni:

- Levélben postai úton az alábbi levél-
címre: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

- Hivatal portáján, illetve a Városüzemel-
tetési Osztályán leadható

- Elektronikus úton (aláírva, majd scan-
nelt formában) a forum@paszto.hu e-ma-
il címre.

Felhívjuk az ebtulajdonosok/tartók fi-
gyelmét, hogy a korábbi összeírás során 
bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Egyirányú forgalmi rendet alakított ki 
az önkormányzat a Tücsök utcában, an-
nak korszerűsítését követően. A Levendu-
la utca is megújult, így adott a lehetőség a 
forgalmi rend változására – közölte Farkas 
Attila polgármester a közösségi oldalán, s 
egyben felhívta a figyelmet a szabályok be-
tartásának fontosságára. 

Megkezdődött a Pásztót Ecseggel ösz-
szekötő út felújítása. A 2126. jelzésű út 
1+890 – 3+611 kilométer szelvény közötti 
szakaszán a munkaterületet a tervek sze-
rint június hetedikén adja át a Magyar Köz-
út Nógrád Megyei Igazgatósága a kivitelező 
HE-DO Kft. és KM Építő Kft. részére. A kivi-
telezés várhatóan két hónapig fog tartani.

Közlekedési információk

Figyeljünk az új szabályokra! 



Új funkciót kap Pásztón több belváro-
si terület az előttünk álló hónapokban. A 
„Pásztó környezetfejlesztése" című, TOP-
2.1.2-15-NG1-2016-00006 kódszámú pá-
lyázat támogatásával a Hunyadi udvar, a 
Stromfeld udvar és a Vasútállomás előt-
ti területen indulhatnak meg hamarosan 
a munkálatok. A továbbiakban ugyanezen 
projekt keretében a Kishegyi Szabadidő-
parkban, a Strand környékén és a Városi 
Piacon is fejlesztések történnek majd. 

A projekt fő célja a városi zöld infrastruktúra-
hálózat rekonstrukciója, kialakítása közterülete-
ken. A kivitelezés több helyszínen történik majd, 
az előkészítés már mindenhol megtörtént és a 
belvárost érintő munkálatok kivitelezőjének már 
átadták a munkaterületeket is. Itt - Hunyadi ud-
var, Stromfeld udvar, Vasútállomás előtti terület 
vonatkozásában – épül egy 28x16 m alapterüle-
tű gumiburkolatú sportpálya, egy futópálya, egy 
fitness-pálya, kerítéssel körbe kerített kutyafut-
tató, valamint egy 23 férőhelyes parkoló. A kivi-

telezés magába foglalja a meglévő faállomány 
védelmét, veszélyessé vált fák kivágását, telep-
rendezést, zöldfelület rendezést, növény-és ön-
tözőrendszer telepítést, kültéri bútorok, ivókút, 
fitneszeszközök elhelyezését, illetve a térvilágí-
tási hálózat kialakítását is. A munkálatok hama-
rosan elkezdődnek.

A Kishegyi Szabadidőparkot érintő fejlesztés 
előkészítő fázisa is lezárult már, jelenleg a szer-
ződéskötés folyamata zajlik.  A meglévő romos 
állapotú színpad és alépítményének elbontását 
és területének rendezését követően épül ide egy 
451 m2-es gumiburkolatú futópálya, és rende-
zik a körülötte lévő zöldfelületet is, 1335 m2-en. 
Utcabútorok kihelyezése is része a feladatnak.

A projekt harmadik része a Strandot érin-
ti. A létesítmény bejáratánál egy komplex já-
ték-és csúszdaparkot alakítanak ki. Elvégzik 
majd itt is a faállomány védelmét, a veszélyes-
sé vált fák kivágását, parkosítanak és kültéri bú-
torokat, játszóeszközöket helyeznek ki, kiépítik a 
térvilágítást és felújítják a parkolót. A vállalko-
zói szerződést az önkormányzat már aláírta a ki-
vitelezővel, a munkálatok a nyár folyamán kez-

dődnek el. 
A Városi Piacon is változás várható. Itt a fej-

lesztés fő célja a piac árusító helyei megje-
lenésének és használhatóságának javítása, 
új árustandok telepítése, ezáltal a kihasznált-
ság növelése és egységes arculat kialakítá-
sa. A fejlesztés eredményeképpen a régebbi 
csarnok tetőszerkezetének cseréje és bőví-
tése, épület teljeskörű felújítása fog megtör-
ténni. A projekt ezen elemeinek a napokban 
fejeződött be a tervezése.

Idén tovább szépül a belváros
2021. JÚNIUS

Célegyenesbe ért a Romkertet 
és környékét érintő turisztikai 
fejlesztés első üteme. A terü-
let amellett, hogy megszépül, 
új funkciókkal is gazdagodik. 

Befejezéséhez közeleg a ma-
lom műemléki állagmegóvá-
sa, bemutathatóvá tétele, a 
közvetlen közelében szabad-
téri színpad  és  nyílt közös-
ségi tér épül. Megújult és ki-
bővült a Kossuth utcában álló 
Rajeczky ház, amelyben kávé-
zó és ajándékbolt is létesül. A 

pályázatban a Pásztói Múzeum 
egyes egységei is megújulnak, 
interaktív bemutatási formák-
kal gazdagodnak. A turisztikai 
attrakció látogatóinak fogadá-
sára a Szent Imre téren parko-
lót alakítottak ki. A Varázsvölgy 
Pásztón című projekt a TOP-
1.2.1-15-NG1-2016-00018 azo-
nosító számú pályázat 498 124 
620 forint összegű támogatásá-
ból valósult meg. 

A beruházás mintegy foly-
tatásaként, a második ütem-
ben, a Zsigmond király városa 

című projektben tovább növe-
lik Pásztó turisztikai vonzerejét. 
A Romkertben új szolgáltatáso-
kat fognak kialakítani, kulturá-
lis programokat szerveznek és 
egy új közösségi teret is létre-
hoznak. Állandó kiállítás mutat-
ja majd be Zsigmond király kora-
beli történelmi hagyományait és 
értékeit, valamint ehhez kapcso-
lódóan több, nagyszabású ren-
dezvényt is szeretnének megva-
lósítani a jövőben. Létesülnek 
további művészeti és 

kulturális jellegű tárlatok, de 
egy úgynevezett Geo-caching 
központ is. Megújul a Csohány 
Galéria és a Gaál István Emlék-
ház, utóbbiban kétszáz fős ren-
dezvényterem is lesz, valamint 
látványos üvegpanelekkel fog-
ják megmutatni a középkori 
templomrom valamikori mére-
teit. A területen utcabútorokat 
is kihelyeznek majd.

Új fényben tündökölhet a Múzeum tér

Pásztó-Mátrakeresztes 
és Hasznos sem marad ki 

Az önkormányzat hasznosi és mátrake-
resztesi területeket is bevont a Zöld Város 
projektbe, ott egy második pályázatból va-
lósítanak meg jelentős fejlesztéseket. Kö-
zösségi és sport programok megtartására is 
alkalmas aktív rekreációs tereket fognak lét-
rehozni a városrészek futballpályáihoz tarto-
zó területeken. Pásztó-Mátrakeresztesen a 
munkálatok már meg is kezdődtek. 

A területen már a befejező munkálatok zajlanak 
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2020. szeptember 1-től igaz 
hagyományos keretek között, de 
megszorításokkal kezdtük meg 
munkánkat. A járványveszély to-
vábbra is fennállt. Intézkedési ter-
vet készítettünk az intézmény to-
vábbi működésére, a szülők és 
gyermekek benntartózkodásá-
ra, a dolgozók intézményben vég-
zett munkájára. Ezek a szabályok a 
házirend módosításaiban is szere-
pelnek. Nehéz volt összehangolni 
a védekezést és az óvodai felada-
tokat. A mindennapi tevékenysé-
gek hagyományos módon folytak, 
de a szülők sajnos egy-egy jeles 
ünnepről, programokról lemarad-
tak. Az internet világa nyújtotta le-
hetőségeket használtuk ki (Face-
book, Messenger), így lehettek a 
szülők részesei a napi tevékenysé-
geknek.  A koronavírus terjedésé-
nek megakadályozása érdekében 
a Kormány 2021. március 8-tól 
rendkívüli szünetet rendelt el. Az 
első döntés értelmében jelenléti 
nevelés nélkül, de ez a döntés az-
tán változott és az ügyeletet mégis 
biztosítanunk kellett. Az ügyelet-

ben a gyermekek változó létszám-
ban voltak jelen. Az oktatás online 
formában folytatódott, vagyis pró-
báltunk az otthonlévő gyermekek 
napjaiba becsempészni az óvodai 
életet: igyekeztünk segíteni a szü-
lőknek a gyermekek foglalkoztatá-
sával, hiszen ők is nehéz helyzetbe 
kerültek. Az óvodape-
dagógusok lelemé-
nyessége, kreativitása 
az online oktatásban 
sok érdekes tevékeny-
séget eredményezett.

Elmondhatjuk, hogy 
az eltelt időszak alatt 
olyan dolgokkal szem-
besültünk, aminek 
megoldása, teljesí-
tése igen nehéz volt. 
Gondolok itt a csoportlezárásokra, 
karantén elrendelésre, az óvoda-
pedagógusok dajkák és egyéb al-
kalmazottak megbetegedésére. 
Szorongással teltek a napjaink, hi-
szen nem tudtuk mire számítha-
tunk. Ismeretlen volt a betegség 
terjedése, lefolyása. Decemberben 
kettő alkalommal tesztelték azo-

kat a dolgozókat, akik ezt kérték. 
Januárban a téli szünet után újra 
lehetőséget kaptunk a tesztelésre.

Április 1-vel megkezdődtek az 
oltások. Az oktatásban dolgozók, 
aki kérte, a Pfizer vakcinát kapta 
meg. Intézményünkből sokan éltek 
ezzel a lehetőséggel. 

Április 19. megtör-
tént az intézmény új-
ranyitása. Az óvo-
dai élet a megszokott 
rend szerint folyta-
tódott, de a szigorí-
tások megmaradtak.  
A fokozatos lazítások 
lehetőséget adtak 
arra, hogy a nevelési 
év vége felé néhány 
programot megszer-

vezzünk. Meg tudjuk tartani az 
óvodai ballagásokat, de csak az 
udvaron, és csak a szülők jelen-
létével.

A járványveszély ellenére az in-
tézmény tovább szépült, fejlődött. 
Újabb udvari játékokat sikerült vá-
sárolnunk.  A gyermekek által 
használt ágyneműgarnitúra cseré-

je is megvalósult. 
Elmondhatjuk tehát, hogy 

megpróbáltatásokkal, kihívások-
kal teli, de mégis sikeres, pozitív 
és negatív élményekben gazdag 
évet zárt a Pásztó Városi Óvoda 
és Bölcsőde Nevelőtestülete és 
Alkalmazotti közössége a gyer-
mekek érdekében tett felelős-
ségteljes munkája során. 

A bölcsőde működése egész ne-
velési év folyamán zavartalan volt. 
A csoportok telt létszáma elle-
nére nem volt COVID-19 megbe-
tegedés sem a felnőttek, sem a 
gyermekek körében. A védekezési 
intézkedések azonban rájuk is ér-
vényesek voltak. A bölcsődei gyer-
meklétszám február elejére elérte 
a 14 főt. Erre a létszámbővítésre 
az adott lehetőséget, hogy minden 
kisgyermek betöltötte a kettő évet.  

Szeretném megköszönni az in-
tézmény valamennyi dolgozójának 
ebben a nehéz időszakban végzett 
fegyelmezett munkáját! 

Nagy Józsefné  
intézményvezető

Pásztó Városi Óvoda És Bölcsőde élete és működése a 
2020/2021-es nevelési évben, a világjárvány idején

A Zsigmond Király Általános Iskola 2020/2021. tanévéről röviden
A tanévet hagyományos rendben, de a 
koronavírus-járvány miatt fokozott óvin-
tézkedések mellett kezdte meg intéz-
ményünk. Az iskolában járványügyi pro-
tokoll került bevezetésre, a beléptetés 
hőmérséklet ellenőrzés és a közösségi 
terekben maszkviselés mellett zajlott. 

A szülőkkel jól együtt tudtunk működni an-
nak érdekében, hogy csökkentsük a fertőzések 
számát, tünetek esetén nem engedték a közös-
ségbe a gyermeküket. Ennek ellenére időnként 
előfordult egy-egy osztály átállítása digitális ok-
tatásra, illetve két hosszabb időszak országosan 
is online oktatás keretében zajlott.

Általános tapasztalata a pedagógusoknak, 
hogy idén sokkal szervezettebben zajlott a 
digitális oktatás, a szülők a legtöbb esetben 
gondoskodtak a megfelelő eszközökről és in-
ternet elérésről a gyermeke számára, a pe-
dagógusok pedig év elejétől rendszeres gya-
korlással készítették fel tanítványaikat az 
esetleges online átállásra.

Tanítványaink egy része kró-
nikus betegség miatt vagy szülői 
kérésre egyéni tanulással telje-
síti tankötelezettségét. Ez azon-
ban nem jelenti feltétlenül azt, 
hogy vizsgázni kell év végén. Nagy 
megelégedettségünkre a legtöb-
ben visszaküldik a KRÉTA nap-
ló felületén található feladatokat, 
részt vesznek a számukra biztosí-
tott számonkérési lehetőségeken, 
így rendszeres értékelés mellett teljesíteni tud-
ják a tanévet. Természetesen, aki nem élt ezzel a 
lehetőséggel, annak a hagyományos osztályozó 
vizsgára lesz lehetősége.

Felszabadult örömmel tért vissza diák, tanár, 
tanító a jelenléti oktatáshoz a tavasz végén. Ta-
nulóink nagy része tartani tudta a lépést a digitá-
lis időszakban is, de meg tudjuk oldani a lemara-
dók felzárkóztatását is. 

A tanulmányi versenyek idén sokkal kisebb 
számban kerültek megrendezésre, de még így 
is sikerült országos és megyei eredményeket el-

érni, melyekről a honlapon adtunk 
számot. A napokban éppen az Or-
szágos Szorobán Versenyen vet-
tek részt tanítványaink.

Már csak néhány hét van hát-
ra az idei tanévből, jelenleg zajla-
nak a különféle országos méré-
sek és iskolai tesztek, felmérések 
és készülünk a ballagásra. Idén is 
három, nagy létszámú nyolcadik 
osztálytól búcsúzik intézményünk. 

Úgy érezzük, ezekben az embert próbáló időkben 
is sikerült felkészíteni tanítványainkat az általuk 
választott középfokú iskolákra. A beiratkozott ta-
nulók száma alapján a következő tanévben ismét 
három első osztály indítását tervezzük.

Ezeket a sikereket most is közös erővel értük 
el, amiért ezúton szeretném kifejezni a köszöne-
temet az iskolaközösség minden résztvevőjének: 
a munkatársaimnak, a szülőknek, a diákoknak és 
a fenntartónak!

Szántó Marianna 
intézményvezető
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Ilyen lesz a pásztói termálstrand 
A nyári szezon után elkez-
dődhet a strand fejlesztése. 
Ez új dimenzióba helyezi tér-
ségünk turizmusát. A a kibő-
vített, strand két év alatt ké-
szülhet el.  

Tavaly október végén dőlt el: 
Magyarország Kormánya más-
fél milliárd forintot biztosít az ön-
kormányzatnak a strandfejlesztés 
második ütemére. Ez lehetővé te-
szi, hogy teljes rekonstrukciót va-
lósítsanak meg a létesítményben 
azután, hogy egy kisebb támoga-
tásból már elindult a termálvíz fel-
tárása, a kút korszerűsítése és a 
tervezés. 

A pásztói strandon egy új, egész 
évben üzemelő, komplex élmény-
szolgáltatásokat nyújtó, a csa-
ládokat is kiszolgálni képes köz-
ponti épület és egy új kültéri, négy 
évszakos termálmedence épül a 
szükséges kiszolgáló infrastruk-
túrával együtt. Továbbá fúrnak egy 
új termálvíz-kutat is, a jobb kiszol-
gálás érdekében. A vízmelegítés-
hez hőszivattyúkat és napenergi-
át fognak használni. A fejlesztés 
a tervek szerint két éven belül el-
készülhet – közölte Farkas Attila 
polgármester. A beruházás előké-
szítése javában zajlik, ennek része-
ként mutathatjuk most be a fürdő 
látványterveit. 

Homokzsákokkal védekeztek 
május 20-án Mátrakeresztesen, 
ahol a kiáradt patak akadályozta 
a közlekedést. A víz a lakóházakat 
közvetlenül nem veszélyeztette. 
A patak Pásztó-Mátrakereszte-
sen a Kékesi út felső szakaszán a 
házak közelében lépett ki a med-
réből. A víz kimosta a partfalat 
és földcsuszamlást okozott a te-
lepülésrész temetőjéhez vezető 
úton, mintegy 200 méteres sza-
kaszon. A pásztói hivatásos tűzol-
tók, környékbeli önkéntes tűzoltó 
egyesületek tagjai, a Nógrád me-
gyei katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálat irányításával ideiglene-
sen elterelték a vizet az érintett 
szakaszról, majd szivattyúzással 
igyekeztek mérsékelni a víz meny-
nyiségét. Bár a házak nem voltak 
közvetlen veszélyben, a lakók és 
az ingatlanok védelméért homok-

zsákokat is kihelyeztek. Ehhez 
Pásztó önkormányzata is segítsé-
get nyújtott, a területen dolgoz-
tak a település közmunkásai is. A 
bátonyterenyei hivatásos tűzoltók 
is a helyszínre vonultak. Mátrake-
resztesre érkeztek a közútkezelő 
szakemberei, illetve egy statikus 
is, a rendőrség pedig a földcsu-
szamlás miatt ideiglenesen lezár-
ta az érintett útszakaszt.

Földcsuszamlás  
Mátrakeresztesen

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT ÜGYFELEKET, HOGY A PÁSZTÓI POL-
GÁRMESTERI HIVATALBAN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS ÚJRA A MEG-
SZOKOTT RENDBEN MŰKÖDIK.

HÉTFŐ: 8.00 – 17.00 ÓRÁIG
KEDD: ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS
SZERDA: 8.00 – 16.00 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK: ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS
PÉNTEK: 8.00 – 12.00 ÓRÁIG

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS A KÉZFERTŐTLENÍTÉS, A MASZKVISE-
LÉS VALAMINT A TÁVOLSÁGTARTÁS SZABÁLYAINAK BETARTÁ-
SA MELLETT TÖRTÉNIK. A VÁRAKOZÁS ÉS A CSOPORTOSULÁS 
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ELŐZETES, TELEFONOS IDŐPONTE-
GYEZTETÉS JAVASOLT.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got, hogy dr. Fölker Tibor házior-
vos telefonszáma megváltozott.

2021. május 4. napjától a 06-
32/333-231 telefonszámon hív-
ható az orvosi rendelő.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got, hogy dr. Haris Tamás házior-
vos telefonszáma megváltozott.

2021. május 4. napjától a 06-
32/816-425 telefonszámon hív-
ható az orvosi rendelő.

Mobiltelefon szám: 06-
20/497-8362

Parkosítani fognak, megújul és kibővül a fogadóépület, belső me-
dence is épül. A kinti új medence termálvízű lesz.

Aki csak tudta, segítette az 
elhárítást 
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A közelmúltban változás történt a pász-
tói fogorvosi körzetek ellátásában. Az 1. és a 
2. körzetben elköszönt az ügyfelektől dr. Rast-
goo Parsa és dr. Karimi Mohammad, helyükön 
Dr. ShadmanYazdi Shiva és Dr. Tadayyon Tah-
masbi Taraneh folytatja a munkát. Farkas Atti-
la ezúton is köszöni Dr. Parsa és Dr. Mohammad 

lelkiismeretes munkáját, jövőbeni fogorvosi fel-
adataik ellátásához sok sikert kíván. Dr. Par-
sa lapunk megkeresésére elmondta: négy évet 
töltöttek Pásztón, amely időszak kiemelt fon-
tosságú volt számukra. – Nagyon szerettem 
Pásztón dolgozni, az emberekkel beszélgetni, 
segíteni nekik a problémájuk megoldásában – 

emelte ki Dr. Parsa.  Mint megtudtuk, dr. Karimi 
Mohammad külföldön, dr. Rastgoo Parsa pedig 
egy másik magyar városban folytatja munkáját.  

A 3. és 4. körzetben továbbra is Dr. Szabad 
Gergő és Dr. Fűzér Csaba látják el a fogorvosi 
teendőket. Alább közöljük az aktuális körzetbe-
osztásokat. 

Változás a fogorvosi ellátás területén

A fogorvosi alapellátás körzetei

Gyermek, iskolai és ifjúsági fogászati beosztás

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pitypang Tagóvoda
Zsigmond Király Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény
Mátraszőlősi Óvoda

További információ, hogy a környező települések közül Ecseg és Csécse falvak lakosságát is pásztói rendelőben látják el, 
ők az ott kihelyezett tájékoztató alapján az 1-es körzethez tartoznak.  



2021. JÚNIUS

TAR közigazgatási területe

Gyermek, iskolai és ifjúsági fogászati beosztás

Mikszáth Líceum
Tar Általános Iskola
Tar Óvoda

További információ, hogy a környező települések 
közül Jobbágyi, Kozárd és Szarvasgede falvak la-
kosságát is pásztói rendelőben látják el, ők az ott 
kihelyezett tájékoztató alapján a 2-es körzethez 
tartoznak.  

BOKOR község közigazgatási területe
CSERHÁTSZENTIVÁN község közigazgatási területe
FELSŐTOLD község közigazgatási területe
GARÁB község közigazgatási területe
KUTASÓ község közigazgatási területe

Gyermek, iskolai és ifjúsági fogászati beosztás

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Százszorszép Óvoda
Zsigmond Király Általános Iskola Dózsa György Tagintézmény
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