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Zöld Nógrád egész évben  
várja az idelátogatókat

– Nógrád elsősorban aprófalvas, kistelepüléses 
megye. Bár vannak ellenkező törekvések is, a 
trend a főváros és az agglomeráció felé mozdu-
lást mutatja. A megyében mik a tapasztalatok?

– Ezzel kapcsolatban pozitívan tudok nyi-
latkozni, ugyanis a 2019-es évben a negatív 
tendencia megfordult. Olyannyira, hogy 2020-
ban már nemcsak határainkon túlról, hanem 
belföldről is többen költöztek Nógrádba, mint 
amennyi az innen elvándorlók létszáma. Bi-
zakodó vagyok e tekintetben, hiszen számos 
olyan fejlesztés valósult meg az utóbbi évek 
során megyénkben, amely elősegíti a letelepe-
dési szándékot, valamint marasztaló életteret 
biztosít.

– A megye, a nógrádi települések milyen ér-
tékekre építhetik, és hogyan őrizhetik a jövőben 
megtartó erejüket?

– A megye iparának erősödése következté-
ben egyre több a munkahely. A képzett fiatalok 
megtartása azonban még mindig nagy kihívást 
jelent. Ennek érdekében több intézkedés tör-
tént az elmúlt években. Az Óbudai Egyetem 
és a helyi vállalatok együttműködésének kö-
szönhetően Salgótarjánban felsőfokú műszaki 
szakképzés zajlik. A megye számos településén 
példaértékű a közösségépítés, mely elősegíti a 
helyi identitás erősítését, a fiatalok kötődését. 
Ebbe az irányba hatnak a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program keretében 
megvalósuló egészségügyi és szociális szol-
gáltatásfejlesztési, bölcsődei kapacitásbővítési 
és óvodaberuházási projektek is. A megfizet-
hető ingatlanárak, az egészséges, gyönyörű, 
élhető és komfortos vidéki lakókörnyezet nagy 

Salgótarjánban születtem 1972-ben. Gyer-
mekkoromban modern, lüktető élet jellemez-
te a várost. Hétvégenként szeretetteljes, palóc 
szabadságban volt részem a faluban, ahol a 
nagyszüleim éltek. Tizennégy évesen elkerül-
tem Esztergomba kollégistának, érettségi után 
pedig Budapestre, a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetemre.

De a Jóisten adott nekem még egy évet Sal-
gótarjánban. Két hónapig újságkihordó vol-
tam, és megismertem a szülővárosom minden 
szegletét. Később apám a megyei postahiva-
talok műszaki ellenőrzését végezte, néhány 
hónapig maga mellé vett sofőrnek, bejártuk a 
megyét. Azt kell mondanom, lehet gyönyörű 
a Balaton-felvidék, az Őrség, a Dunakanyar, 
akadnak szépségek bőven az Alföldön, de 
nem kérdés, hogy a legszebb megye Nógrád. 

Elképesztő adottságai vannak! Salgótar-
jánhoz hasonló fekvésű várost talán csak Hor-
vátországban láttam. Hogy mennyire otthon 
vagyok Salgótarján környékén, arra erős jel-
zés, hogy a feleségem szerint amikor megér-
kezünk a városba, elkezdek „akcentussal” be-
szélni. Ott biztonságban érzem magam. Van 
egy kis házunk Somoskő és Salgó vára között.

Salgótarján volt az utolsó megyeszékhely, 
ahol még nem volt színház. Egyszer szervez-
tünk és rendeztünk egy gálát. Oroszlánrészt 
vállalhattam a szervezésben. Ez lett a Zenthe 
Ferenc Színház „nulladik napja”, és erre máig 
nagyon büszke vagyok.  

Szabadúszóként mostanában tudatosan ke-
vés munkát vállalok. A Mr. és Mrs., valamint 
a Segítség, megnősültem! című darabokkal 
járom az országot. Számomra minden pénz-
nél többet ér, hogy rengeteg időt tudok otthon 
tölteni a családommal. Nem szeretném, hogy 
a gyerekeim felnőtt korukban majd azt mond-
ják, gyermekként alig látták az apjukat.  

Már kisiskolásként rabul ejtett az irodalom. 
A tarjáni általános iskolánkban egy dombor-
műről Ady Endre Föl-földobott kő, a házunk 
mögötti szoborról Radnóti Miklós mozaikból 
kirakott, Nem tudhatom című verse üzent 
nekem. Nem véletlenül, hiszen mindkét vers 
karmikus jelentéssel bír a számomra. A nóg-
rádi táj befogad – és visszavár…

Pindroch Csaba
Jászai Mari-díjas színművész

Kedves Olvasó!

Igazi palóc vendégszeretettel – amely kijár minden jó szándékú vendég-
nek, aki megtiszteli a gazdag kultúrájú, gyönyörű fekvésű Nógrád megyét 
– fogadják a turistákat, és azzal a reménnyel, hogy látogatásuk nem az 
utolsó volt ezen a vidéken. Skuczi Nándortól, a Nógrád Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnökétől kértünk interjút.

A palóc népviselet híresen cifra, már-már fényűzőnek számít a hazai folklórban  fotó: percze zoltán

vonzerővel bírnak az életmódváltó értelmiség 
számára is. 

– Mi biztosít ma megélhetést a megyében?
– A legutóbbi népesség-összeírási adatok 

szerint a megye foglalkoztatottjainak mintegy 
negyede a feldolgozóiparban érdekelt. Ezt kö-
veti a közigazgatásban alkalmazottak száma. Ez 
az adat jelentősebb még az építőipar, valamint 
a kereskedelem és a gépjárműjavítás területein. 
A megye ipari termelésében az autóipari beszál-
lító tevékenység a legtekintélyesebb, ugyanis 
a tizenöt legnagyobb árbevételt produkáló cég 
közül nyolc ebben tevékenykedik. Mindemellett 
Nógrád megye kiemelkedő iparágai közé tarto-
zik a gépgyártás, a fémipar és a műanyaggyártás. 

– Milyen hatása van a határközeliségnek? 
Lehet-e, tudnak-e ebből előnyt kovácsolni?

– A magyar–szlovák gazdasági kapcsolatok 
legfontosabb jellemzője, hogy rendkívül széles 
skálán mozognak: az áru- és szolgáltatáske-
reskedelem, a munkaerőcsere, a működőtőke-
kivitel és -behozatal. 

Ìfolytatás a 4. oldalon

Hollókő várA és 
néprAjzi értékei: 
A várat a kacsics nemzetség 
illés-ágának tagjai a tatár-
járás után kezdték építeni 
a falu melletti sziklára. A 
levegőből csigaháznak tűnik, 
amelynek központja az öt-
szögletű öregtorony. 1711-ben 
az ország békéjére és nehéz 
anyagi helyzetére tekintettel 
a vár bejáratait, hídjait és a 
külső várudvar szakaszait 
elbontották. Hollókő vára a 
hazánk területén található 
várak közül egyedülállóan 
mutatja be a Xiii. századi 
várépítészet jellegzetességeit, 
nógrád megye legépebben 
fennmaradt vára. 
 fotók: bencze péter

A mátrAmindszenti 
rómAi kAtolikus 
templom szárnyAs 
oltárA:
A mindenszentek temploma közép-
kori építmény felhasználásával épült, 
1760-ban szentelték fel. A barokk 
jellegű templom egyhajós, dél-észak 
tájolású. részben tégla, részben 
faanyagú huszártorony áll a tető 
felett. A szentély belülről félkörös, 
a karzatot faragott faoszlopok 
tartják. Berendezéséből kiemelkedik 
az európában is igen ritka főoltár, 
a rajta három sorban álló Xviii. 
századi szobrokkal, melyek a szen-
teket elevenítik meg. A templom és 
a harangtorony műemléki védelem 
alatt áll.

szűz máriA-szoBor:
A hordozható szűz mária szolgálatában álló 
lányok szoborvivő máriáslányokká jellemző-
en tizenéves koruk második felében válnak. A 
naptári év mária ünnepeit megelőzően, vala-
mint számos nagy egyházi ünnep előtt a mári-
áslányok a máriadajka vezetésével felkészítik a 
kegyszobrot az ünnepidőre, élő virágfüzérrel és 
virágcsokorral díszítik. 

Honti szAkAdék:
kiemelt látnivaló a szurdokvölgy, amely 
a tudósok szerint az ős-ipoly medre 
volt. Az egykori folyómeder pleisztocén 
kori ősállatmaradványokban gazdag, 
korallmaradványok és megkövesedett cá-
pafogak is láthatók. Hóolvadáskor és esős 
időben a látogatók páratlan vízesésben 
gyönyörködhetnek. Hont, nógrád megye 
legnyugatibb települése, csodálatos termé-
szeti és táji adottságokkal rendelkezik.

A Berceli 
kAstélyok 
és kúriák: 
délnémet neogót stílus-
ban épült a kállay-kas-
tély. Bercel legrégebbi 
kastélya a Xvii. század 
végén épült, négy sarok-
tornyos, korabarokk 
Bene–teichmann-kastély. 
A Berczelly család a XiX. 
század közepén épít-
tette a késő klasszicista 
Berczelly-kúriát. 
A csengey-kúria a 
Xviii. század végén 
épült. A marschall-kúriát 
a thüringiai eredetű 
nemesi marschall család 
1880-ban vásárolta 
meg. A mühlrád-kúria 
földszintes későbarokk 
épülete 1782-ben épült. A 
pápay-kúriát az 1810-es 
években építették.

Ízelítő a Nógrád Megyei Értéktárból

Skuczi Nándor
1969-ben született Pásztón. Mérnöki, 
gazdasági és közigazgatási tanulmá-
nyokat folytatott. Volt a Nógrád Me-
gye Önkormányzata Ellátó Szerveze-
tének igazgatója, később a megyei 
közgyűlés elnökének kabinetfőnöke, 
majd a Salgótarjáni Járási Hivatal 
vezetője. Jelenleg a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnö-
ke. Nős, egy fiúgyermek édesapja.
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A megyei kormányhivatal figyelme 
az élet minden területére kiterjed

A magyar Honvédség oltóbuszai sorra felkeresték nógrád megye kistelepüléseit 

‒ A Vidékfejlesztési Program keretében mi min-
den valósult meg Nógrád megyében?

‒ A meghirdetett pályázatok során a most 
megjelent új kiírásokon belül 44 jogcímen ösz-
szesen közel 23 milliárd forint jóváhagyott tá-
mogatás került az előző években, illetve kerül 
kifizetésre folyamatosan. Rendkívül nagy a be-
ruházási kedv az állattartó telepek korszerűsíté-
sére, a támogatások negyede itt koncentrálódik. 
Több mint 600 millió forint támogatás jut olyan 
fejlesztésekre, ahol a gazdaságok diverzifikálni 
kívánják működésüket, adott esetben kiegészít-
ve nem mezőgazdasági tevékenységekkel. Ki-
fejezetten a kisgazdaságok fejlesztenek mintegy 
félmilliárd forintból, eszköz- és gépbeszerzések, 
valamint az állatállomány növelése a legfőbb 
célok. E területeken még elérhetőek a támoga-
tási lehetőségek. 

A frissen megjelent, nyitott programok közül 
Nógrád megyében kifejezetten népszerűek a 
terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésé-
nek támogatása, valamint az agrárium digitális 
átállásához kapcsolódó precíziós beruházáso-
kat, továbbá az élelmiszer-ipari üzemek kor-
szerűsítését célzó pályázati kiírások. A jelen-
leg társadalmi egyeztetés alatt álló, hamarosan 
megjelenő felhívások közül tapasztalataink 
szerint a nem mezőgazdasági tevékenységek 
kockázatcsökkentését, a vidéki turizmus fej-
lesztését, továbbá a takarmány-előállító üzemek 
fejlesztésének támogatására szolgáló felhívást 
övezi nagyobb figyelem Nógrád megyében.

‒ Milyen új feladatokat kapott a megyei kor-
mányhivatal?

‒ A Nógrád Megyei Kormányhivatal 2017. 
január elseje óta jár el hatóságként a környe-
zetvédelemmel, természetvédelemmel és hul-
ladékgazdálkodással összefüggő közigazgatási 

hatósági eljárásokban. Korábban ezt a feladatot 
a Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egy-
ségei látták el. 2021 márciusa a hulladékgaz-
dálkodási hatósági feladatellátás terén a korábbi 
feladatok (engedélyezés, adatszolgáltatás, nyil-
vántartás, NAV-eljárások, hulladékgazdálkodás 
rendjének megsértéséhez kapcsolódó eljárások) 
mellett az elhagyott hulladék felszámolása és 
a körforgásos gazdálkodásra való áttérés újabb 
feladatokat hozott. A megváltozott jogszabályi 
környezet igényelte a szervezet átalakítását is. 
Nógrád megyében új szervezet, a Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdál-
kodási Főosztály alakult, két osztállyal, a Kör-
nyezetvédelmi és Természetvédelmi, valamint a 
Hulladékgazdálkodási Osztállyal. 

Az elhagyott hulladék felszámolásával ösz-
szefüggő hatósági feladatok szinte kivétel nélkül 
igénylik a helyszín megismerését, a hulladékok 
megtekintését. A feladatellátáshoz biztosított 
pénzügyi forrás lehetővé tette eszközök, gépjár-
művek beszerzését, amelyek a megnövekedett 
terepi munkavégzés során a kollégák rendelke-
zésére állnak. 

A bejelentések nagy százalékban a Hulla-
dékRadar mobilalkalmazáson keresztül érkez-
nek a hatósághoz, amelyet az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium fejlesztett ki. Az 
alkalmazás okostelefonra letölthető, bárki szá-
mára elérhető és használható. 

‒ Hogyan birkóztak, birkóznak meg a jár-
ványhelyzet kihívásaival?

‒ Kormányhivatalunk népegészségügyi szer-
ve, az egészségügyi intézményeink, valamint a 
megyei háziorvosi hálózat, ki merem jelenteni, 
szoros együttműködésben kiváló munkakapcso-
latokat alakított ki. 

Megyei tisztifőorvosunk, kollégáival folya-
matos, megfeszített munkát végez a tesztelések, 
a karantén-intézkedések, az oltóanyagok alloká-
ciója, az oltások megszervezése terén. Egész-

A Nógrád Megyei Kormányhiva-
tal dolgozóinak a járványhelyzet 
idején tanúsított helytállását jelzi 
az, hogy október elején huszonkét 
munkatársa részesült írásbeli dicsé-
retben. A hivatal legújabb felada-
tairól és a sikeres pályázatokról dr. 
Szabó Sándor kormánymegbízottal 
beszélgettünk.

ségügyi intézményeink a folyamatos gyógyító 
munkájuk mellett a vakcinák fogadásában és 
kezelésében, valamint a helyszíni intézményi 
és az oltóponti oltások lebonyolításában, házi-
orvosaink pedig a helyi sajátosságok figyelem-
bevételével a lakossági oltások elvégzésében, 
továbbá a rájuk háruló adminisztratív felada-
tok ellátásában nyújtanak emberfeletti teljesít-
ményt.

‒ Mit kell tudnunk a KEHOP 5.2.2 prog-
ramról?

‒ A projekt általános célja a károsanyag-ki-
bocsátás csökkentése, az energiabiztonság és az 
energiatakarékosság növelése.

Hazánkban az energiafelhasználás mintegy 
40%-a épületekben történik, ha jobban szigete-
lünk, kevesebbet fogyasztunk és még áramot is 
termelünk, akkor ezeket a célokat elérjük.

Öt év alatt a megye három városában, Sal-
gótarjánban, Pásztón és Szécsényben nyolc 
kormányhivatali épületben összesen 15 ezer 
négyzetméter alapterületen hajtottunk végre 
beruházásokat, ebből a Megyeházán történt a 
legjelentősebb fejlesztés. Jelentősen javultak 
az ott dolgozó kollégáink munkakörülményei, 
s az állampolgárok is szebb, tetszetősebb kör-
nyezetben intézhetik ügyeiket. Mindezek a be-
ruházások természetesen pozitív hatással voltak 
a településképre is. ■

Dr. Szabó Sándor
1957-ben született Salgótarjánban. 
Szegeden szerzett jogi diplomát. 
Ügyvédként dolgozott, majd a rend-
szerváltás utáni első önkormányzati 
ciklusban Salgótarján alpolgármeste-
re. 2000 és 2003 között a Nógrád 
Megyei Közigazgatási Hivatal ve-
zetője, 2011-től a Nógrád Megyei 
Kormányhivatalt vezető kormánymeg-
bízott. Egy gyermek édesapja.megépült a megye legnagyobb napelemparkja

Zöld Nógrád érintetlen természeti
környezetével várja az idelátogatókat

Ìfolytatás a 3. oldalról
Hasonló a helyzet a határon átnyúló közlekedé-
si infrastruktúra-fejlesztés, az együttműködés a 
környezetvédelem, a kutatás-fejlesztés és inno-
vációs tevékenységek (K+F+I), valamint az uni-
ós források közös kihasználása területén. Utóbbi 
kapcsán kiemelem az Interreg V-A Szlovákia–
Magyarország Együttműködési Programot, 
amelynek keretén belül például két Ipoly-híd 
átadása történt meg, s jelenleg is folyamatban 
vannak újonnan épülők Ipolyvarbó és Őrhalom, 
valamint Ipolyhídvég és Drégelypalánk között.

– A fejlesztési források ismeretében milyen 
célokat tűztek ki?

– Nógrád megye 2030-ra megfogalmazott jö-
vőképének címe: Zöld Nógrád. Ennek jelentése 
számunkra egy olyan, a megye természeti erő-
forrásait, értékeit megőrző és védő, egészséges, 
tiszta, komfortos lakó-, pihenő- és gazdasági 
környezet, mely a természeti környezettel har-
móniában van. A megye fejlesztésének általános 
célja, hogy 2030-ra Magyarország legzöldebb 
térségévé váljon, beleértve az egészséget, a fenn-
tarthatóságot, a tudást és szellemiséget is. Az 
országnak azon megyéje kívánunk lenni, ahol 
vállalkozni, pihenni, lakni és megöregedni is jó. 
Ennek a célnak szolgálatába kívánjuk állítani a 
2021–2027-es európai támogatási időszak Nóg-
rád megyébe allokált TOP Plusz forrását, amely 
65 milliárd forintot tesz ki. Ez a forrás egy főre 
vetítve a legmagasabb a megyék között.

– A fejlett infrastruktúra, a vonzó munka-
helyek mellett az identitás megteremtése, meg-
erősítése is fontos köteléket jelenthet. A megyei 
önkormányzat ebben is jelentős szerepet vállal. 
Milyen eredményeket könyvelhetnek el e téren?

– Az identitás megteremtése, illetve megerő-
sítése érdekében valóban jelentős szerepet vállal 
Nógrád Megye Önkormányzata. Ez a feladatkör 
a megye értékeinek felkutatását és bemutatását, 
a nógrádi identitás tartalommal való megtöltését 
jelenti. E téren sikeresnek ítéljük az önkormány-
zat által kezdeményezett „Vedd a nógrádit!” 
programot, melynek célja a helyi termelők, gaz-
dák portékáinak bemutatása, megismertetése. 
Az évente megrendezésre kerülő Megyenap 
keretén belül bemutatkoznak a nógrádikumok, 
melyekre mind büszkék lehetnek az itt élők: 
építészeti, kulturális és gasztronómiai hagyomá-
nyainkra, szokásainkra, örökségünkre.

– Milyen programokat, attrakciókat érde-
mes felkeresni Nógrádban?

– Nógrád megye számos turisztikai látni-
valóval rendelkezik. A 64 magyarországi és 
28 szlovákiai településre kiterjedő Novohrad–
Nógrád Geopark értékei közül kiemelhető a 
Karancs–Medves vidéke, az Ipolytarnóci Ős-
maradványok Természetvédelmi Terület, Salgó 
és Somoskő várai, a világhírű nevezetességnek 
számító bazaltorgona, az Eresztvényi Látogató-
központ, valamint a salgótarjáni Földalatti Bá-
nyamúzeum.

A Cserhát Natúrpark kapcsán kiemelem a 
palóc népi építészeti értékeket, a középkori vá-
rakat és várromokat (például Hollókő, Buják), 
valamint a nemrég elkészült Kéz-kilátót. Orszá-
gos hírű a Maconkai-víztározó, amely az egyik 
legnépszerűbb szabadidő-halastó, a kenusok és 
kajakosok számára pedig a vadregényes Ipoly 
folyó jelent kiváló vízitúraterepet. A természeti 
értékeken kívül számos vonzerővel büszkélked-
het megyénk. A leghíresebb talán Hollókő Ófa-

lu és környezete, amely a Világörökség része. 
Drégely, Nógrád és Szanda várai, a csesztvei 
Madách Emlékmúzeum, a horpácsi Mikszáth 
Emlékház, a Palóc Múzeum is a főbb látvá-
nyosságok közé tartozik. A gyerekes családok 
számára a Szendehely–Katalinpuszta Kirándu-
lóközpont, a Diósjenői Erdei Szabadidőpark, 
vagy a nőtincsi Seholsziget Élménypark kínál 
szórakozási lehetőséget. 

Turisztikai és vallási szempontból is értékes 
a Mátraverebély–Szentkút Nemzeti Kegyhe-
lyünk, amely hívők százezreit vonzza immáron 
800 éve. A buddhista vallás kiemelkedő helyszí-
nei a Becskén és Taron található sztúpák, vala-
mint Garáb település emlékhelye, amely a világ 
legnagyobb tibeti hangtáljával büszkélkedhet. 

A gazdag palóc kultúrát és gasztronómiát, va-
lamint a hagyományőrző programokat számos 
rendezvény mutatja be. Ilyenek többek között a 
Hollókői Húsvét, a Bánki-tó Fesztivál, a Muzsi-
kál az Erdő, a kétbodonyi Szilvaszombat, a szur-
dokpüspöki Liba-, a kazári Laska-, a vanyarci 
Haluska-, valamint a kozárdi Almavirág Fesz-
tivál. Ezeket mindenképp érdemes felkeresni. ■

         A közel hét és fél hektáros vízfelületű Bánki-tó és környéke a csodás fekvésének köszönhetően igen népszerű üdülőhely 

»A megye fejlesztésének 
általános célja, hogy 
2030-ra Magyarország 
legzöldebb térségévé 
váljon.«
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Az idei évadban együtt ünneplik    
a város és a színház jubileumát

nem élhetek muzsikaszó nélkül: jókai ági, Házi Anita, vándor éva, szabó Anikó és mikó istván

– Mikor jött létre a színház, és hogyan válasz-
tottak nevet? 

– Professzionális színház egészen 2012-ig 
nem működött a városban, bár 1878-ban már 
elindult az amatőr színjátszás. A későbbi mű-
kedvelő színjátszó csoportok közül kiemelkedett 
a Petőfi Színjátszó Kör, valamint a mi szellemi 
elődünk, a Vertich Színpad Stúdió, ahol színhá-
zunk alapítóinak, alkotóinak és munkatársainak 
egy része kezdte meg tevékenységét.       

A helyi értelmiségi kör kezdeményezésére 
fogalmazódott meg a professzionális színház 
létrehozásának vágya, ami 2012-ben válhatott 
valóra. Az akkori színházalapítók – P. Kerner 
Edit, Susán Ferenc, Sándor Zoltán, Molnár Ernő 
– azóta is a színháznál dolgoznak, az akkori pá-
lyakezdők közül ma is a társulat tagja Mikecz 
Estilla színművész és Tarnóczi Jakab rendező. 
Idén a tizedik évadunkat kezdtük meg a 22 fős 
társulattal.

Amikor nevet kerestünk, kétség sem merült 
fel, hogy Salgóbánya szülötte, a Nemzet Színé-
sze legyen a névadó. Akik ismerték Zenthe Fe-
rencet, a munkához alázattal közelítő, elhivatott, 
nemes lelkű művészként, igaz emberként jelle-
mezték. Ezek az értékek iránytűként szolgálnak 
a társulat és a teljes színház számára. 

– 2012 óta milyen „felvonásai” voltak a szín-
ház életének? 

– Utolsóként csatlakoztunk a megyeszékhe-
lyeken működő professzionális színházakhoz. A 
városi önkormányzat kinyilvánította szándékát, 
hogy a színházi élet fejlesztése, a helyi tehetsé-
gek támogatása, a helyi színházi hagyományok 
megőrzése, a városi identitástudat erősítése és az 
ifjúság művészeti nevelése érdekében az akkori-
ban általam vezetett gazdasági társaságon belül 
képzelte el a színházi tevékenységet. A megala-
kulástól kezdve ez a társaság – ma már Zenthe 
Ferenc Színház Nonprofit Kft. néven – biztosítja 
az intézményi, személyi és infrastrukturális hát-
teret, finanszírozza az önálló produkciók létre-
hozását, végzi a bérletes és a szóló előadások 
tervezését, szervezését, lebonyolítását. 

Sokat tájolunk, mi vagyunk az egyik legtöb-
bet vendégszereplő magyar színház. 2021 nya-
rán – Zenthe Nyár címmel – nagy fesztivált ren-
deztünk a színház előtti téren, ahová felépítettünk 
egy 820 fős lelátót, mely mind a hét előadáson 
megtelt. Nagy álmunk egy önálló színházépület. 
Salgótarján az egyetlen olyan megyeszékhely, 
ahol nincs a színháznak saját épülete. Készítet-
tünk egy koncepciótervet. A volt Rákóczi Általá-
nos Iskola épülete jelenleg üresen áll, ez a terület 
adhatna helyet a leendő színháznak. 

– Hogy alakult ki a repertoár? Milyen dara-
bokat mutatnak be ebben az évadban?

– Salgótarján várossá nyilvánításának cente-
náriuma, a Zenthe Ferenc Színház alapításának 
tizedik évfordulója alkalmából a jubileumok 
évadját hirdettük meg. Öt új nagyszínpadi, öt 
kamara, két felolvasószínházi, egy tantermi és 
egy meseelőadást kínálunk a közönségnek. A 
nagyszínpadon Tamási Áron Énekes madár, 
Bródy Sándor A tanítónő, Luigi Pirandello IV. 
Henrik, Topolcsányi Laura Macskakő, Tarnó-

czi Jakab és Varga Zsófia Szép 
kilátás című darabját mutatjuk 
be. Valljuk, hogy a színház nél-
külözhetetlen varázslat. Mára 
szinte az egyetlen közösségi 
esemény, melyben a néző a 
mágia részévé válik, fantáziája 
új inspirációhoz jut. Hittel val-
lom és erősítem mindenkiben: 
a színház megfizethető, a szín-
házi élmény megfizethetetlen. 

– Idén új játszótérrel bővült 
a színház, a KultPonttal. 

– Az új színtér, a KultPont 
Kávézó és Kamaraterem fi-
zikailag és repertoárjában is 
szervesen kapcsolódik a szín-

Immár a tizedik évadjánál tart a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház, de Simon Lajos igazgató megfogalmazása 
szerint egyelőre gyerekcipőben járnak, hosszú út áll még előttük. A közönség büszke arra, hogy van színháza a 
megyének. Az eltelt évtizedről és a teátrum mindennapjairól a színidirektorral beszélgettünk.

házhoz, mégis különálló egység, a maga 120 fős 
nézőterével. Az itt látható öt új bérletsorozatunk 
bérletenként öt premiert és egy ajándék elő-
adást tartalmaz. A nyitópremier, Örkény István 
Kulcskeresők című darabja után Az élet alássan 
című koncertszínházi, az Apácák című musical, 
Olt Tamás Hét randija, majd Sütő András Káin 
és Ábel bemutatója következik. Ez ad helyet a 
Kedvenc Színészeink sorozatnak, a Teátrum Ká-
véház programjainak és számos pódium műsor-
nak, klubkoncertnek.

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

Simon Lajos

2012-től, a teátrum megalakulásától 
a Zenthe Ferenc Színház igazga-
tója, idén harmadszor választották 
újra. Elévülhetetlen érdemeket szer-
zett a salgótarjáni színház alapítá-
sában, a Nógrád megyei profesz-
szionális színjátszás és a minőségi 
színházi kultúra kialakításában, a 
társulatépítésben, valamint a szín-
házfejlesztésben. 

Advent a Hargitán: tarpai viktória és Hajdu 
tibor  fotók: komka péter

Gyárfás miklós – szabó tamás: tanulmány a nőkről

A megye gazdasági mutatói 
 folyamatosan növekednek

Dr. Tordai Péter

1963-ban született Salgótarjánban. 
Építőmérnöki és közgazdász diplo-
mával rendelkezik, az utóbbi szakte-
rületen PhD-fokozatot is szerzett. Kü-
lönböző építőipari és ingatlanfejlesztő 
cégek munkatársa, vezetője. 2004-től 
a Nógrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke, 2009 óta a 
MKIK Magyar–Szlovák Tagozatá-
nak elnöke.

A nógrád megyei kereskedelmi és iparkamara tavaly novemberben költözött új épületbe  

– Hogyan alakult a megye gazdasági teljesítmé-
nye az elmúlt években?

– A tavalyi év országos szinten sem volt ne-
hézségektől mentes. Mi az értékeléseink során 
a NAV alapos kutatómunkájára és adataira tá-
maszkodunk. A megye eredménye kismértékben 
javult, de az egyes ágazatok jövedelmezősége 
változatos. A kereskedelem teljesítménye nem 
romlott, és jó évet zárt az építőipar. A megye gaz-
dasági eredményei évről évre növekedtek, kicsit 
szerényebben, mint az országos átlag. 2020-ban 
sajnos csökkent az árbevétel, sok vállalkozás 
megszűnt. 

A foglalkoztatási létszám fogyatkozott va-
lamelyest, s ezzel együtt a kiáramló bérek is. A 
Nógrád megyei a kicsi és sebezhető gazdaságok 
közé tartozik. A megye településszerkezete ap-
rófalvas jellegű, a mikro-, kis- és közepes vál-
lalkozások a jellemzőek. Ezek száma csökkent 
a tavalyi évben, a középvállalkozások viszont 
talpon tudtak maradni. Az előbbiek elsősorban 
a szolgáltató szektorban, a kereskedelemben és 
az építőiparban tevékenykednek, az utóbbiaknak 
több mint fele a feldolgozóiparban működik. 
Gazdasági erejét tekintve Nógrád a legkisebb 
megye, lakosságarányosan két százalékát adja 
Magyarország gazdaságának, a GDP-ben való 
részesedésünk pedig 0,9 százalék. Nógrádban 
kevés multicég van jelen, ezért inkább a szolgál-
tatások irányába próbálunk elmozdulni. 

Nógrád megye adottságait nézve 
kitörési pont lehet az idegenforga-
lom. A csodálatos természeti kör-
nyezet számtalan lehetőséget kínál, 
jelenleg elsősorban a bakancsos 
turizmus számára. Megvalósultak 
turisztikai attrakciók, de az infra-
strukturális háttér még sok kívánni-
valót hagy maga után – mondta dr. 
Tordai Péter, a Nógrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke. 
Vele beszélgettünk.

– A turizmus lehet-e kitörési pont? Léteznek-e 
– akár a kamara segítségével elérhető – olyan 
források, amelyek segíthetnek ebben?

– A megye adottságaira építve valóban nagy 
lehetőség mutatkozik az idegenforgalom terüle-
tén. Az ágazat gazdasági szempontból már nap-
jainkban is rentábilisnak mondható. Nógrád me-
gye csodálatos természeti környezetben fekszik, 
ez az ország legerdősebb megyéje. Számtalan 
lehetőséget kínál, elsősorban a bakancsos turiz-
mus számára. A megyei önkormányzat a TOP-
források felhasználásánál az elmúlt időszakban 
kiemelt figyelmet fordított az idegenforgalmi 
attrakciók fejlesztésére, de a vendéglátás infra-
strukturális hátterének további fejlesztése is erő-
teljesen indokolt. Az évtizedes lemaradás miatt 
a helyi vállalkozások tőkeszegénysége ezt csak 
korlátozottan teszi lehetővé, ezért ezen a terüle-
ten is lényegesen több külső, pályázati lehető-
ségre van szükségünk, ha be akarunk kapcsolód-
ni ezen a területen is az országos vérkeringésbe.

– Napjainkban nagy felelősség hárul a szak-
képzésre. A kamara milyen képzéseket preferál?

– A szakképzés jelentősen megváltozott az 
utóbbi években, a duális képzés vette át a fősze-
repet. Nyugati mintára alakult át a szakképzési 
rendszer. Inkább a cégekhez kihelyezett képzé-
seket részesítjük előnyben. A kamara volt ennek 
az egyik indikátora, sok tekintetben segítettük a 
kormányzat erre irányuló törekvéseit. 

Az új jogszabályi keretek komoly lehetősé-
get jelentenek a cégek számára, hogy saját kéz-
be vegyék a munkaerő-utánpótlást és -képzést. 
A Szakmajegyzék szerinti szakma elsajátítása 
2020 szeptemberétől szakképzési munkaszer-
ződés keretében zajlik, a tanulók munkavállalói 
jogviszonyban állnak a képzőhellyel. A cégek 
akár a teljes szakirányú oktatást megszervezhe-
tik, ha van kapacitásuk, a klasszikus értelemben 
vett gyakorlaton túl a kapcsolódó szakmai elmé-
let oktatását is vállalhatják. Így életszerűbbé vál-

hat a szakma tanulása. A kamara az új jogszabá-
lyi környezet hatályba lépése óta azon dolgozik, 
hogy a vállalkozásokat minél szélesebb körben 
tájékoztassa a megújult szakképzési rendszerről 
és az abban rejlő lehetőségekről. Szakmai verse-
nyeket rendezünk, ahol a fiatalok megismerked-
hetnek az egyes szakmákkal. 

– A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara milyen eszközökkel tudja segíteni a vállal-
kozásokat céljaik elérésében?

– Fontos számunkra, hogy a megyében dol-
gozó vállalkozások a tevékenységüket érintő 
jogszabályi változásokat mielőbb megismerjék, 
ezért rendszeresen tartunk szakmai fórumokat, 
előadásokat. Kiemelt feladatunknak tekintjük a 
pályázati lehetőségek megismertetését, a pályá-
zati hajlandóság javítását a megyében. A tudás-
áramlás kamarai feltételeinek javítása érdekében 
folyamatosan bővítjük kapcsolatrendszerünket 
az országos és a helyi szakmai és társadalmi 
szervezetekkel. Nagy hangsúlyt fektetünk a 
vállalkozók megyén belüli együttműködésének 
erősítésére. Találkozókat szervezünk, ahol szak-
mailag elismert előadók adnak tájékoztatást a 
makrogazdasági folyamatokról, a nemzetgazda-
ság helyzetéről. Ezeken a találkozókon rendsze-
resen bemutatkozik egy-egy megyei vállalkozás.

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

»A kamara az új jogszabályi 
környezet hatályba lépése 
óta azon dolgozik, hogy a 
vállalkozásokat minél széle-
sebb körben tájékoztassa a 
megújult szakképzési rend-
szerről és az abban rejlő 
lehetőségekről.«
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Az épülő színház látványterve

Balassagyarmat méltán viseli        
a Civitas Fortissima kitüntető címet

– Balassagyarmat Nyugat-Nógrád és a szomszé-
dos Felvidék oktatási, egészségügyi, kereskedel-
mi, gazdasági, igazságszolgáltatási és közigaz-
gatási központja. Milyen kötelezettségekkel jár e 
státus?

– Legfőképp azzal, hogy 15 ezres „éjszakai 
létszámú” városként naponta 30-40 ezer embert 
kell kiszolgálnunk, amely nagy horderejű lehe-
tőségeket, de egyúttal komoly kockázatokat is 
jelent. Lehetőséget azért, mert a város ennek is 
köszönheti, hogy gazdasági és szociális mutatóit 
tekintve Nógrád megye éllovasa, a jövedelmek, 
az ingatlanárak és a vásárlóerő itt országos átlag 
feletti. De ez veszélyforrást is jelent a COVID-
járvány idején, mivel sokkal nagyobb így a fer-
tőzésveszély.

– Balassagyarmat sok mindenben kiemelt 
szereplője a régiónak. Milyen a munkaerő- és a 
munkahelykínálat a városban? Sokan kénysze-
rülnek ingázásra?

– Városunk és környéke az elmúlt évtizedben 
a fővárosi agglomeráció északi szegletének di-
namikusan fejlődő része lett. Talán meglepő, de 
napjainkban ez a térség a megye ipari központja 
is a salgótarjáni szénmedence százéves regná-

A város és térsége a fővárosi agg-
lomeráció északi szélének dinami-
kusan fejlődő területe, gazdasági 
mutatóit nézve Nógrád városai 
közül az éllovas. Jobb életkörül-
ményeket teremtő beruházásokat 
valósíthatnak meg, új színház épül 
a városban. Balassagyarmat jele-
néről és örökségeinek ápolásáról 
Csach Gábor polgármesterrel be-
szélgettünk.

lása után. Úgyhogy nálunk kifejezetten munka-
erőhiány mutatkozik, mindenekelőtt azért, mert 
ahogyan egy mexikói közmondás tartja, túl kö-
zel vagyunk a fővároshoz, de nem elég közel a 
mennyországhoz. Az ingázás valóban jelentős, 
hiszen ma már csupán 50 perc autóval a főváros. 
A hozzánk bejáró dolgozóknak viszont munkás-
szállót építünk, jövő tavasszal már jobb körül-
mények várják őket.

– A városban jelenleg több beruházás is zaj-
lik. Melyek a legfontosabbak, és ezek milyen 
ütemben haladnak?

– Az elmúlt európai uniós fejlesztési ciklus-
ban hatmilliárd forint feletti beruházást nyertünk 
el, uszodát, bölcsődét, sportpályákat, utakat, 
kerékpárutakat, járdákat, új iparterületeket épí-
tettünk. Folyamatban van a Nyírjesi tórendszer 
turisztikai fejlesztése, az új sportcsarnok és a 
Honvédelmi Sportközpont építése, valamint 23 
hektárnyi zöldterület megújítása. Közben tervez-
zük a szintén ekkora volumenű következő fej-
lesztési ciklust, amivel végre meggyógyíthatjuk 
a Trianon, a háborúk, a holokauszt és a kommu-
nizmus okozta sebeinket.

– Lezajlott az I. Ipoly-völgyi Vasút Konferen-
cia, jelentős civil támogatással. Mit tudnak tenni 
az Ipoly menti vasutak megmentéséért?

– Ez egy három évtizedes küzdelem, amely-
ben végre tényleg látszik az előrelépés. A kor-
mány is elismerte, elég csak Vitézy Dávid leg-
utóbbi nyilatkozatait olvasni, hogy Budapest és 
agglomerációja a közúti közlekedés telítettsége 
miatt élhetetlen kezd lenni, az utak és települé-
sek nem bírják már a terhelést. Emiatt gyorsult 
fel az M2-es autópálya építése, és kezd újra elő-
térbe kerülni a 75-ös és 78-as Budapest–Nóg-
rád vasútvonalak fejlesztésének szükségessége. 
Ugyanis ezek a vonalak a legfontosabb ráhordói 
a váci és a hatvani agglomerációs fővonalaknak. 
A kormány partner abban is, hogy a szlovák–
magyar jó kapcsolatok tekintetében fontos az 
Ipoly-völgyi vasútvonal nemzetközi rehabilitá-
lása az Ipolyságtól Losoncig. Ebben a felvidéki 
polgármesterek is egyetértő társaink, s nem vé-
letlen, hogy Losonc polgármestere a második 
világháború óta először ezen a konferencián 

tisztelte meg jelenlétével Balassagyarmat önkor-
mányzatát. 

– A „Legbátrabb város” cím és a kulturális 
hagyományok kötelezik „Palócország főváro-
sát” az örökség méltó ápolására. Milyen felada-
tokat jelent ez a város számára?

– Büszkeséget és hűséget a bátorsághoz, 
amelyek manapság kétségtelenül nem túl „tren-
di” tulajdonságok. A széles értelemben vett 
örökségápolás tekintetében szerencsére sikeres 
években vagyunk, hiszen százéves álmaink van-
nak megvalósulóban, legyen az sportinfrastruk-
túra-fejlesztés vagy Nógrád megye legnagyobb 
kulturális beruházásának, az 1914 óta tervezett 
új színháztermünknek a felépítése, melyet – a 
kormány döntésének hála – a városunkhoz kö-
tődő Madách Imre bicentenáriumi ünnepségén, 
2023-ban szeretnénk felavatni. ■

Csach Gábor

52 éves tősgyökeres balassagyar-
mati polgár. Művészettörténész. 
1998 óta önkormányzati képviselő, 
2006-tól Balassagyarmat alpolgár-
mestere, 2019-ben polgármesterré 
választották. A Kinopuskin alternatív 
rockegyüttes frontembere. Helytör-
téneti, területfejlesztési és művészeti 
tárgyú cikkeket publikál. 34 éve nős, 
két gyermek édesapja.

A felújított városközpont hangulatos főutcája nem csupán a helyieket csábítja sétára

A révész lászló tanuszoda telt házzal működik

A magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, 
mikszáth kálmán nevezte Balassagyarmatot 
a „palócország fővárosának”. A palócok nap-
jainkban a duna–tisza közének északi részén 
és dél-szlovákiában élnek. A palócság létszá-
mát egykor 600 000 főre becsülték, de ezt az 
egy tömbben élő etnikumot több olyan csapás 
is érte a történelem során, aminek hatásá-
ra létszámuk mára a harmadára csökkent. 
népművészetüket Balassagyarmaton a palóc 
múzeum őrzi.

Palócország fővárosa

Irány az erdő!
Az Ipoly Erdő Zrt. 65 ezer hektár, Nógrád és Pest megyében található állami erdőte-
rület kezelője. Az ország erdőségekben leggazdagabb térségében működő er-
dőgazdaság életében az erdő- és vadgazdálkodás mellett egyre nagyobb 
szerepet tölt be a turizmus, továbbá a közcélú feladatok palettájának 
bővítése, működtetése. 

A társaság által kezelt erdők 62 százaléka természetvédelmi korlá-
tozással érintett – nemzeti park, tájvédelmi körzet, Natura 2000 
–, ahol elsődleges rendeltetés a védelem, minden mást ennek 
a célnak kell alárendelni. Az Ipoly Erdő Zrt. fő tevékenységei 
az erdő- és a vadgazdálkodás, valamint az ezekhez kapcso-
lódó és a turizmussal összefüggő szolgáltatások.    
A Karancs–Medves vidékét, a Cserhát lankáit és a Bör-
zsöny páratlan szépségű tájait az elmúlt néhány eszten-
dőben kirándulók milliói keresték fel. Az Ipoly Erdő Zrt. 
már korábban felismerte, hogy a nagyszámú látogató 
színvonalas fogadása más, a korábbi évtizedekétől el-
térő szemléletet kíván. A társaság tanösvényeket hozott 
létre, kilátókat újított fel és épített, bővítette a szálláshe-
lyei számát, korszerűsítette a meglévő vendégházakat, 
erdei játszótereket és kirándulóközpontokat alakított 
ki. Az erdőségekben megbúvó természeti látnivalók és 
történelmi emlékhelyek gondozása, felújítása, rekreációja 
által új fókuszpontokat mutatott a túrázóknak. Az erdőgaz-
daság a frissen létrehozott attrakciók mellett kiemelt célként 
kezeli az épített, a kulturális és a szellemi örökség megőrzé-
sét is. Az erdészek a jövő generációjának kezét sem engedik el. 
Hogy csak két erdei helyszínt emeljünk ki, a Katalinpusztai Kirán-
dulóközpontban és a Domszky Pál Erdei Iskolában évről évre egyre 
több diákcsoport tölt el néhány napot az erdei pedagógusaikkal. 
Az Ipoly Erdő Zrt. Somoskői Látogatóközpontjának kibővített szálláshe-
lyét ősszel adták át. A Karancs–Medves vidékén, a Somoskői és a Salgói vár 
szomszédságában található impozáns szálló 45 fő fogadására alkalmas, étterme 
pedig rendezvénytérként is funkcionál. 
Az erdőgazdaság örömmel csatlakozott támogatóként a romhányi Szent György Zarándokszál-
lás kialakításához, ugyanis az állami erdőgazdaságok ökoturisztikai fejlesztései az ország minden 
térségében szorosan kapcsolódnak a vallási turizmushoz is.  Így valósulhatott meg Márianosztra-To-
ronyalján az egykori Árpád-kori kolostorrom rekonstrukciója, és ma új köntösben, de a valaha állt 
szentély körvonalait elénk tárva mutatja be a Pálos emlékhelyet a Börzsönyben. Ha már errefelé 
járunk, a Börzsöny vadregényes erdeiről csodás panorámát kapunk, ha a Királyrét fölé magasodó 
Várhegy-kilátót vesszük célba. A kilátót egy éve építette az Ipoly Erdő Zrt. Az erdőgazdaság 
legnépszerűbb turisztikai célpontjai a börzsönyi kisvasutak, amelyek egykor fát és követ szál-
lítottak. A Márianosztra és Nagyirtáspuszta között közlekedő erdei vasút az ország egyik leg-
látványosabb erdei, hegyi pályáján fut. A Királyréti Erdei Vasút és a Kemencei Erdei Múzeum-
vasút pedig teljesen megújult pályaszakszokkal és vasúti kocsikkal várja az utazóközönséget. 
Az egyik legegészségesebb kikapcsolódási és feltöltődési lehetőség a túrázás, a kirándulás.  
Látogassanak el Nógrád megyébe és válasszák kikapcsolódásként az erdei túrázást és töltse-
nek néhány éjszakát az Ipoly Erdő Zrt. erdei szálláshelyein.
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Bátonyterenye évek óta dinamikusan fejlődik
A Mátra és a Cserhát között található Nógrád megyei város az elmúlt több 
mint egy évtizedben óriási fejlődésen ment keresztül. Ipari parkok alakultak 
a településen, több száz új munkahely létesült, egyebek mellett megújul-
tak az oktatási és az egészségügyi intézmények, a 21-es főút négysávossá 
bővítésének köszönhetően pedig az ország gazdasági vérkeringésébe is 
becsatlakoztak – tudtuk meg Nagy-Majdon József polgármestertől.

tosan települnek be különféle profilú cégek. Leg-
utóbb például egy piacvezető dél-koreai vállalat 
a városban építette fel második magyarországi 
üzemét, ezzel száz új munkahelyet teremtve.

Mint a polgármestertől megtudtuk, rövidesen 
egy újabb ipari park kezdi meg működését a te-
lepülésen, mely beruházás keretében a városré-
szeket összekötő utat is kiépítik. Mátraverebély 

és Bátonyterenye között található a megye leg-
nagyobb napelemparkja. Az infrastrukturális 
ellátottság terén azzal büszkélkedhetnek, hogy 
korszerűsítették a közvilágítást és a tanuszoda 
fűtésrendszerét, kicserélték a csatornahálózat 
egy részét, megszépült a sportcsarnok, továbbá 
új autóparkolókat, járdákat és játszótereket hoz-
tak létre.     

A Gyürky–Solymossy-kastély parkjában 
található épületek közül a hajdani tisztiszolga-
lakások felújításával Palóc Portát alakítottak ki, 
ahol a palóc néphagyományok eszközeit, bútora-
it, népviseleteit tekinthetik meg az odalátogatók.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 
a méltán híres Maconkai-víztározó tórendszerén 
idén szeptemberben horgász-világbajnokságot 
rendeztek. Nagy-Majdon József a jövőt illetően 
hangsúlyozta, azt szeretné elérni, hogy Bátony-
terenye még tovább erősödjön, ezzel pedig a tér-
ség gazdasági központjává váljon. ■

A település első embere elmondta magazinunk-
nak, hogy Bátonyterenye 2010-ben a csőd szélé-
ről mozdult el jó irányba, a „virágzás” útjára. Mi-
után a kormányzat segítségével megszabadultak 
az előző városvezetés által felhalmozott hitelál-
lománytól, letették az alapokat, majd kezdőd-
hetett az építkezés. A Nógrád megyei városban 
több ipari parkot is létesítettek, ahová folyama-

Nagy-Majdon József
1976-ban született Salgótarjánban, 
de tősgyökeres bátonyterenyei. 
Történelem–hittan szakos tanárként 
végzett Nyíregyházán. 2006-ig pe-
dagógusként dolgozott, majd négy 
éven át a város Művelődési, Okta-
tási és Sport Bizottságának külsős 
tagja, valamint a Megyei Közgyűlés 
elnökének személyes munkatársa 
volt. 2010 óta polgármester.A maconkai-víztározó és tórendszere lépésről lépésre alapozta meg nemzetközi hírnevét

Az EGLO társadalmi szerepvállalása

A pásztói telephellyel is rendelkező cég a 
hazai lakásvilágítási piac egyik vezető gyár-
tója és forgalmazója, de a világ több mint 
ötven országában is jelen van termékeivel. 
Az innováció élvonalában dolgoznak, olyan 
termékek fejlesztésével és gyártásával, 
amelyeket az ügyfeleik igényeire szabnak. 

Az EGLO Magyarország Kft. elkötelezett ab-
ban, hogy méretének és gazdasági súlyának 
megfelelően szerepet vállaljon a megye érté-
keinek támogatásában. A dekoratív lakásvilá-
gítási piacon Európában piacvezető osztrák 
vállalatcsoport magyarországi leányvállalata-
ként több mint 25 éve van jelen a megyében, s 
munkatársainak jelentős része is Nógrád me-
gyei településeken él.
   A Pásztón található termelési és logisztikai 
telephelyen dolgozó közel 660 fővel Nógrád 
megyében a nagy foglalkoztatók közé tartozik. 

A cég múltja és mérete egyaránt indokolja, 
hogy a megye közösségének aktív részévé 
váljon. 
   Természetesnek tartják, hogy lehetősége-
ikhez mérten támogassák a megye kulturális, 
sport- és oktatási intézményeit.
   Az olyan projekteknél, amelyeknél a cég a 
termékeivel tudja segíteni az adott szerveze-
tet, még inkább felelősségüknek érzik, hogy 
eleget tegyenek a kéréseknek. 
   A Zenthe Ferenc Színház esetében sem volt 
kérdés, hogy segítenek. Dekoratív lakásvilágí-
tási termékeikkel így nem csupán a színészla-
kásokat látták el, hanem sikerült egy igényes 
kamaratermet is létrehozni a színházban, kul-
turált kikapcsolódási lehetőséget biztosítva a 
megye lakóinak, így a cég munkavállalóinak is. 
A cég támogatását a színház Zenthe Ferenc 
Emlékplakettel ismerte el, s köszönte meg.
   Az EGLO-csoport a társadalmi súlyához 

mérten, felelős vállalatként működve évtizedek 
óta kiemelt támogatója a kulturális értékek lét-
rejöttének, valamint a tudásalapú társadalom 
előmozdítására irányuló kezdeményezések-
nek, programoknak. Rendszeres támogatói a 
helyi utánpótlásnevelő sportegyesületeknek, 
az oktatási intézményeknek, a pásztói Muzsla 
Néptánc és Hagyományőrző Egyesületnek, s 
a megyében is programokat kínáló „Muzsikál 
az erdő” Mátrai Művészeti Napok rendezvény-
sorozatának. 
   Termékeikkel támogatták a pásztói kollégium 
beltéri világításának megújulását, testvérvál-
lalatuk, az EGLO Lux Kft. pedig a bemutató-
termének közelében található budaörsi men-
tőállomást korszerűsítette energiatakarékos, 
LED-es világítástechnikai termékekkel. 
   A társadalmi felelősségvállalásra irányuló 
tevékenységet az egész vállalatcsoport közös 
értéknek tekinti.
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Pásztó polgári értékrenddel         
erősen átitatott vidéki kisváros

– Pásztó járási székhely, vonzáskörzetéhez 26 
település tartozik. Az évszázadok során főleg 
kereskedelemmel foglalkozó mezővárosként je-
gyezték a krónikák…

– Pásztó, Tar és Szurdokpüspöki ezer éven át 
Heves megyéhez tartozott, a Zagyva volt a ha-
tárfolyó. 1950-ben Nógrád megye része lettünk, 
melynek székhelye akkor Balassagyarmat volt, 
s mi a hatvani járáshoz tartoztunk. Egyébként a 
munkahelyek szempontjából a mai napig is kö-
tődünk Heveshez. 

Pásztó 1407 óta város. Luxemburgi Zsigmond 
adott a településnek városi rangot, ugyanazokkal 
a jogokkal rendelkeztünk, mint a budaiak. A me-
zővárost fal nem vette körbe. Tar Lőrinc pásztói 
nemesembernek, Zsigmond pohárnokának és a 
családjának voltak erre hatalmas birtokai, nevét 
Tar község őrzi. Szőlőt műveltek errefelé, ám a 
19. század utolsó harmadában Európán végig-
söprő filoxérajárvány elvitte a termést, tönkre-
mentek a gazdák. Elvesztettük a városi rangot, 
amit aztán csak 1984-ben kaptunk vissza. Két 
községgel együtt alkotjuk a várost, hozzánk tar-
tozik Hasznos és Mátrakeresztes.

– Az önkormányzat támogatást kapott ipari 
park kialakítására a város határában. Hol tart 
ez a projekt?

– Pásztó annak idején lemaradt e téren, bár 
volt egy 70-80 hektárnyi, ipari park létesítésére 
alkalmas földterület a 21-es főút mellett. Azon-
ban a 90-es években ezzel senki sem foglalko-
zott, rossz volt az út, bár akkoriban jött befekte-
tői tőke Pásztóra. Ám abban az időben a kórház 
megmentése volt a legfontosabb feladat. Az a 
földterület viszont felaprózódott, magánkézbe 
került. 2016-ban önkormányzati tulajdonnal le-
hetett pályázni, de összefüggő területként csupán 

A várost is érintő, négysávossá bővített 21-es főút átadása óta Pásztón jelentősen megélénkült az áthaladó forga-
lom. Fontos célkitűzése a városvezetésnek, hogy a turisták megálljanak, s több napig is Pásztón maradjanak. Ehhez 
még sok ötletnek kell megvalósulnia, mondta el magazinunknak Farkas Attila polgármester. Tőle kértünk interjút.

8,5 hektár állt rendelkezésünkre. Vásárlásra nem 
volt lehetőségünk, így ezzel tudtunk pályázni. 
Az ipari park idén szeptember 30-ra készült el, 
már csupán az elkerülő út forgalomba helyezése 
van még hátra. Néhány kis és közepes cég szá-
mára lesz elegendő az ipari park. Már jelentkez-
tek érdeklődők. 

–  A megyében jelentős támogatást kap a tu-
rizmus. Milyen lehetőségei vannak Pásztónak 
ezen a téren? 

– Egy turisztikai pályázattal hamarosan elké-
szülünk. Tavaly kaptunk a kormánytól 100 millió 
forintos keretet arra, hogy elkezdjük a tervezést a 
termálfürdő kialakítására. A strandunk júniustól 
augusztusig működik jelenleg, négy évszakossá 
alakítjuk hatalmas fogadóépülettel, élményme-
dencével, jakuzzival, szaunával. Az újabb kinti 
medencét 32 Celsius fokos termálvízzel fogjuk 
feltölteni, jövő tavasszal kezdődik az építkezés. 
Helyreállítottuk a középkori malmot a romkert-
ben. A következő pályázati időszakban arra he-
lyezzük a hangsúlyt, hogy a turisták ne csupán 
átutazzanak Pásztón, hanem töltsenek el itt né-
hány napot. Erre új attrakciókkal készülünk. A 
szálláshelyek számának bővítése a magánszféra 
feladata lesz. Fejlesztjük a városi múzeumot, ki-
tűnő és gazdag anyagát interaktívvá tesszük. A 
gyerekek számára, de a felnőtteknek is nagyon 
fontos a mai világban, hogy ne csak üveg mögött 
lássák az érdekességeket. Tervezés alatt áll egy 
élménypark létrehozása. Hamarosan elkezdődik 
a kerékpárút építése Szurdokpüspöki és Bátony-
terenye között.

– Újabb fejlesztés lehetőségét teremti meg a 
„Zöld város kialakítása” felhívás. Milyen infra-
struktúra-fejlesztéseket tudnak megvalósítani?

– A folyamatban lévők közül megemlíthetem, 

hogy a Kölcsey-udvarban játszótér, a Hunyadi-
udvarban multifunkcionális, rekortán borítású 
pálya épül, ahol kézilabdázni, focizni és kosár-
labdázni is lehet, valamint kialakítunk egy kutya-
futtatót. A vasútállomás környékét parkosítjuk. A 
strand melletti játszótéren felépül egy szabadtéri 
csúszdapark. Folytatódik a piac felújítása. Mát-
rakeresztesen a futballpályát tesszük rendbe, 
felújítjuk az öltözőt, Hasznoson élőfüves kis fo-
cipálya létesül. Eddig is voltak közösségi sport-
pályáink, de a legtöbb elavult, felújításra szorult. 
Erre nyílt most lehetőség. Nem önkormányzati 
beruházás, de a mi területünket érinti a Zsig-
mond király Általános Iskola felújítása. Januárra 
elkészül mindkét épület, mellette épül a járási 
tanuszoda, a jövő tanévben már használhatják 
a diákok. 2018 és 2020 között 19 belterületi ön-
kormányzati utat újítottunk fel, jövőre folytatjuk, 
vízelvezető árkokat alakítunk ki. A legközelebbi 
terveink között szerepel a könyvtár felújítása és 
az óvodák belső tereinek rendbehozatala. Mátra-
keresztesen pedig egy pihenőparkot alakítunk ki, 
árusító bódékkal, helyi kézműves termékekkel. 

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

Farkas Attila

1967-ben született Pásztón. Egerben 
szerzett történelem–bölcsész középis-
kolai tanári diplomát. A kereskedelmi 
és pénzügyi szférában dolgozott, 
majd 12 évig a pedagógusi pályán 
tevékenykedett. 2010-től 2014-ig a 
Nógrád megyei Jobbágyi község pol-
gármestere volt, majd 2014-től Pásztó 
alpolgármestere, 2018-tól polgármes-
tere. Egy gyermek édesapja.

  A Hasznosi-víztározó, melyet a kövecses-patak táplál, kedvelt kiránduló- és horgászhely. legmélyebb pontja több mint 20 méter
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Gazdag történelmi múlttal 
büszkélkedhet Drégelypalánk

Délről a Börzsöny, északról az Ipoly határolja, s bármerre indul az ember, csodás környezetben találja magát. 
Nagyon szép helyen élünk, ezt igazán az tudja értékelni, aki egyszer elment, de visszajön. Én így alakítottam 
az életemet – mondta Drégelypalánk polgármestere, Rigó Dávid.

is turisztikai attrakciónak lehet tekinteni, hiszen 
a hozzánk érkezők a jövőben könnyen el tud-
nak jutni a Felvidékre. Testvértelepülésként jó 
kapcsolatot ápolunk egymással, rokonok, csa-
ládtagok élnek külön, Trianon után elszakadtak 
egymástól. 

– Mit kell tudnunk a Drégelyvár Alapítvány-
ról?

– Az Alapítvány célja, hogy a várat megőrizze 
az utókor számára. Pályázatok révén tudjuk gon-
dozni nemzeti örökségünket. Nemrég nyertünk 
el egy kisebb összeget, amelyből régóta szük-
séges korlátokat, lépcsőket tudtunk építtetni. 
Romvárról van szó, komoly túrát kell megtenni, 
fontos a biztonság. 

– Sokan keresik fel a várat?
– Évi 10-15 ezer a vár látogatóinak száma, de 

közülük csak pár százan, talán ezren térnek be 
a faluba. Legfőbb célunk, hogy 
egyre többen jöjjenek hozzánk. 
Egy étterem várja a látogatókat, 
falusi szálláshelyeket tudunk 
biztosítani, akár kisebb csopor-
tok számára is. Egyre többen 
maradnak hosszú hétvégére, 
ünnepekre. Amint lehetősé-
günk nyílik rá, szeretnénk ki-
alakítani egy 40-50 fő befoga-
dására alkalmas szálláshelyet. 

– Milyen Drégelypalánk 
gazdasága?

– Szerencsések vagyunk, 
mert a településen már a rend-
szerváltás előtt dolgozott egy 

acélipari és egy gyümölcsfeldolgozó nagy-
üzem. Mindkettő itt maradt, csak már más né-
ven, más tulajdonossal. Helyi munkavállalókat 
alkalmaz a Szász Nemesacél Kft. és a Zentis 
Hungária Bt. szörpüzem. A Globál-Vép Kft. 
100 százalékban helyi tulajdonú élelmiszer-
ipari üzem, amely szintén legalább 50 embert 
foglalkoztat. Kevés a munkanélküli a község-
ben, s akik nem a helyi üzemekben találtak 
munkát, az építőiparban dolgoznak brigádok-
ban. Az önkormányzat szempontjából „szeren-
csés” gond, hogy a közterületek rendbetételére 
a szükséges 8-10 ember helyett csak 6-7 köz-
munkást tudunk alkalmazni. 

– Terveznek-e beruházásokat a közeljövőben?
– A Magyar Falu Programnak köszönhetően 

kisebb fejlesztéseket tudunk megvalósítani. Az 
elmúlt tíz évben az égető problémákat megol-
dottuk, megtörtént a csatornahálózat kiépítése, 
fel tudtuk újítani az önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanokat, az óvodai játszóudvart, a köz-
területi játszóteret. A belső utcáink egytől egyig 
aszfaltburkolatot kaptak. ■

– A festői település vonzza az idelátogatókat?
– A turisták szeretik a tájat, elsősorban bakan-
csos turisták érkeznek sokan. A község veze-
tésének és az itt lakóknak is a legfőbb célja, 
hogy minél több turistát idecsábítsunk, ezért is 
alakítottuk ki a turisztikai látogatóközpontot és 
a múzeumot. Bárki megismerheti, hogyan éltek 
itt az őseink, böngészheti a régészeti ásatások 
kiállított anyagait, filmeket nézhet a várról és a 
környékről. Egész évben mindennap nyitva tart a 
központ. Csoportok jelentkeznek be, de sokszor 
érkeznek családok, baráti társaságok. A kiállítás 
megtekintése után immár hasznos információk-
kal felvértezve indulhatnak a „történelmi” túrára.

A tanösvényeken több irányba lehet elindul-
ni. Az egyiken Drégely várához, hiszen a község 
számára is a legfontosabb Szondi György hagya-
tékának ápolása, a vár. Észak felé tartva a szlo-
vák határ felé lehet kirándulni, az Ipoly nyomvo-
nalát követve. Jó hír, hogy hamarosan kezdődhet 
a hídépítés Ipolyhídvég és Drégelypalánk között. 

Ipolyhídvég a szlovák testvértelepülésünk, és 
bár mindössze két kilométer a távolság a két falu 
között, de jelenleg még csaknem húsz kilométert 
kell megtenni, hogy elérjünk egymáshoz. 

– Hogyan csökkenthető ez a távolság?
– Egy uniós pályázatnak köszönhetően hatá-

ron átnyúló híd épülhet fel két éven belül. Ezt 

Rigó Dávid
1984-ben született Balassagyarma-
ton. Dunaújvárosban járt műszaki 
menedzser szakra, s 2010-ben tett 
államvizsgát minőségirányítási szak-
irányon. Ekkor költözött Drégelypa-
lánkra. 2010-től a képviselő-testület 
tagja, 2014-től alpolgármester, 
2019 őszétől a község polgármes-
tere. Nős, egy öt hónapos kisfiú bol-
dog édesapja.

drégely vára a magyar történelem egyik leghősiesebb várostromának helyszíne volt 1552-ben

A szondi kiállítótér és turisztikai központ épületegyüttese

»Egy uniós pályázatnak kö-
szönhetően határon átnyúló 
híd épülhet fel két éven belül. 
Ezt is turisztikai attrakciónak 
lehet tekinteni, hiszen a 
hozzánk érkezők a jövőben 
könnyen el tudnak jutni a 
Felvidékre.«

Szügy, az élhető település

nagy múltú, a régészeti leletek tanúsága sze-
rint legalább a bronzkortól lakott hely a nóg-
rádi-medence peremén fekvő szügy. A termé-
szeti és a közlekedési adottságok is kiválóak, 
a legfontosabb mégis az ipar. A település éle-
téről Frenyó Gábor polgármester számolt be 
magazinunknak.

– Községünk jóllétének alapja a gazdaság, s eb-
ben sokat segít, hogy három multinacionális cég 
is letelepedett a település ipari övezetében. Van 
inkubátorházunk irodai és raktárkapacitással, és 
elkészült az új ipari parkunk is, ahová várjuk a 
befektetőket – mondta lapunknak Frenyó Gábor 
polgármester. – Nem csupán a helyiek, hanem 
Szügy tágabb környékén élők is munkát, meg-

élhetést találnak nálunk. Ez az alap, az életmi-
nőség javítására pedig nagy gondot fordít önkor-
mányzatunk.

Szügyben működik bölcsőde, óvoda és 
nyolcosztályos általános iskola, van olyan ön-
kormányzati konyhájuk, amelyet a lakosság is 
igénybe vehet. Gyakran tartanak települési ren-
dezvényeket, erre a célra korszerű művelődési 
ház áll rendelkezésre. Az építkezők egymillió 
forintos telekvásárlási támogatást kaphatnak, a 
tanévkezdést gyermekenként 40 ezer forinttal 
segíti a község. Ez Nógrádban a legmagasabb, 
de tervezik ennek emelését.

Frenyó Gábor mindehhez hozzátette, hogy 
békésen él egymás mellett az evangélikus és a 
római katolikus egyház, előbbi a legnagyobb 
templommal és hívőszámmal rendelkezik Nóg-
rádban. Mindkét felekezetet támogatják Szügy 
költségvetésből. Szlovák és roma önkormány-
zat egyaránt működik a településen, mindkettő 
eredményesen. A községben tíz feletti a civil 
szervezetek száma, ezeket lehetőségeikhez mér-
ten szintén segíti az önkormányzat.

Különösen nagy gondot fordítunk a természe-
ti értékek és a környezet megóvására – fogalma-
zott a polgármester. Évek óta tilos a kerti hulla-
dékok égetése, a komposztkeretekhez önköltségi 
ár alatt juthatnak hozzá a háztartások. Akik nem 
vállalkoznak a komposztálásra, havonta öt, le-
bomló zsákot kapnak a zöldhulladék összegyűj-
tésére, amelyet a helyi szolgáltató szállít el. 

A tervek szerint 2024-ig tízezer fát ültetnek el 

Szügy kül- és belterületein, a klímavédelem és 
az őshonos fajok védelme jegyében. Az intéz-
mények energetikai korszerűsítése megtörtént, 
az önkormányzati intézmények áramszükségle-
tét a napból nyerik, és épül a megye legnagyobb 
napelemparkja Szügy határában.

Az idegenforgalmi látványosságok között 
említhető a Berekalja-víztározó, a Dudáskán 
álló Leánykökörcsin Kilátó. A községen halad 
át a Mária út, ezért a római katolikus plébániát 
az egyházmegye zarándokszállássá alakította. 
További nevezetesség a régi vármegyeháza két 
őrtornya. Több régi lakóház is áll Szügyben, 
amelyek megóvása és hasznosítsa is biztosított.

Frenyó Gábor végezetül beszámolt arról 
is, hogy a település vasúton is megközelíthető, 
Szügyről pedig kerékpárút vezet Balassagyar-
matra. Az ipari parkban és a lakóövezetben to-
vábbi fejlesztések fognak megvalósulni a közel-
jövőben. ■

Frenyó Gábor

Balassagyarmaton született 1966-
ban. Diplomáját 1992-ben igaz-
gatásszervezőként az Államigaz-
gatási Főiskolán szerezte, majd a 
Külkereskedelmi Főiskola nemzetközi 
szállítmányozás szakát végezte el. 
Dolgozott pénzügyőrként, majd saját 
vállalkozását vezette 2019-es polgár-
mesterré választásáig. Nős, elkötele-
zett környezetvédő.

A kubinyi-kastély madártávlatból

Bánk községben a múlt és a jelen találkozik
Nógrád megye állóvizekben megle-
hetősen szegény, ezért is nevezetes a 
községről elnevezett „tengerszem”, 
a festői környezetű, erdőségekkel 
határolt Bánki-tó. Torma Andrea pol-
gármesterrel beszélgettünk.

– Fontos kiemelni, hogy nem csupán a strand-
bejárat és a beléptetés újult meg, hanem 2021-
ben a teljes strandot felújítottuk, felfrissítettük 
a pázsitot, új növényeket telepítettünk, külön 
színes és hívogató területet alakítottunk ki a kis-
gyermekek számára. Mi előre gondolkodunk, 
igyekszünk Bánkot a természettel és környe-
zettel összhangban fejleszteni, hiszen az a hely 
vagyunk, ahol „fürödni lehet a pillanatban”. A 
legtöbben a csend, a nyugalom és a varázslatos 
természeti környezet miatt választanak bennün-
ket. Az elkövetkező évek fejlesztéseit a pénz-
ügyi források rendelkezésre állása határozza 
meg. Terveink közt szerepel a Petőfi úton járda, 
autóbusz-megálló és gyalogátkelőhely építése, a 
víziszínpadnál a lelátó és a tó körüli sétány fel-
újítása térkőburkolattal és futósávval, a termelői 
piac kialakítása, az önkormányzati tulajdonú 
népi lakóház felújítása és közösségi célú haszno-

sítása, az óvoda tetőszerkezetének rendbetétele, 
az önkormányzati épületek energetikai célú fel-
újítása és közösségi ház építése.

Bánk Nógrád megyén belül szerencsés hely-
zetben van, hiszen a turizmus sok család számá-
ra jelent bevételi forrást.

– A nyári fesztiválok sok látogatót vonzanak a 
tópartra. Bővül a kínálat?

– Két évvel ezelőtt „újragondoltuk” Bánk 
helyzetét, turisztikai kínálatát és arculatát, egy-
ben megújítottuk a Bánki Nyár programsoroza-
tot is. Igyekeztünk színvonalasabbá, s egyben 
színesebbé is tenni, minél szélesebb célközönsé-
get megszólítva. A Bánki-tó egyedülálló hátteret 
biztosít a programjainkhoz. A fejlesztésnek a 
keretében tavalyelőtt megnyitottuk a szabadtéri 
mozit, 2020-ban pedig, pályázati forrásból finan-
szírozva, egy nagyobb szabású piknikmozi való-
sulhatott meg. Nagyon népszerű volt a látogatók 
körében, így jövő nyárra is tervezzük. ■

– Az állandó lakosok és a nyárra ide érkező üdü-
lővendégek száma között jelentős a különbség. 
Hogyan tudják követni ezt a szolgáltatásokkal?

– Az állandó lakosok száma idén január 1-jén 
718 volt, míg Bánkon 501 üdülőingatlan találha-
tó. Arra, hogy pontosan hányan töltik nálunk a 
szabadságukat, nincs pontos adatunk, de feltehe-
tően többen, mint a község lélekszáma.

   Jó néhány, Bánkhoz hasonló településen kell 
megfelelni annak, hogy az igények a turisztikai 
szezonban jóval nagyobbak, mint az őszi-téli hó-
napokban. Egy-egy nagyobb rendezvény, mint 
például a Bánkitó Fesztivál idején, amikor több 
napon keresztül kell ellátni több száz vagy több 
ezer embert, bizony megterhelő a falu számára, 
de szerencsére a szállásszolgáltatók és a vendég-
látással foglalkozó vállalkozóink felkészülnek 
erre, és mindent megtesznek – sokszor erőn felül 
is – a vendégeink kiszolgálása érdekében.

– A kibővített parkoló, a felújított strandbejá-
rat, a korszerű strandbeléptetés bevezetése után 
milyen terveik vannak?

Torma Andrea
Egész eddigi élete Bánkhoz köt-
hető, jóllehet első munkahelye a 
fővárosban volt. Közgazdász és 
igazgatásszervezői diplomával ren-
delkezik. 2001-től a bánki Polgár-
mesteri Hivatal jegyzője, 2013-tól 
három település (Bánk, Borsosbe-
rény és Tolmács) jegyzői feladatait 
látta el. 2019 ősze óta Bánk község 
polgármestere.

A Bánki-tó a fürdőzők, horgászok paradicsoma
fotó: laukó éva
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Megyéről megyére–Fedezzük fel kincseinket!

Békés ünnepeket  és közös sikerekBen gazdag   
Boldog Új évet kívánunk!

...folytatás 2022-ben!

Köszönjük kedves olvasóinknak, minden támogatónknak és közreműködő  
partnerünknek az elmúlt 10 évet! Fedezzük fel továbbra is együtt Magyarország kincseit!

Kövecsesné Takács Tünde és a Cosmo Média Kft. csapata

Romhány bátran építhet a turizmusra
A rétsági járásban lévő romhányban több 
mint 2100-an élnek, a lakosságszám nem 
csökken, az utóbbi években megállt az elván-
dorlás. senki sincs munka nélkül, ha nem is 
helyben, de 20 kilométeres körzetben, nyu-
gat-nógrádban mindenki el tud helyezkedni. 
vezér Attila polgármesterrel beszélgettünk.

– Romhány nevét hallva elsőre szinte mindenki a 
csempét említi…

– Igen, hiszen az 1960-as évektől folyik itt 
csempegyártás, jelenleg a Zalakerámia üzeme 
működik nálunk, amely 160 embernek bizto-
sít munkát. 2020 októberében a tulajdonos, a 
Lasselsberger cégcsoport egy 22 milliárd forint 
nagyságrendű fejlesztést jelentett be, melynek 
előkészületi munkái már megkezdődtek. A rész-
ben zöldmezős beruházás eredményeképpen fel-
épülő új üzemcsarnok révén a termelés a három-
szorosára emelkedik, és falicsempe gyártására is 
mód nyílik majd. A dolgozói létszám a jelenlegi-
nek közel a duplájára növekedhet. 

– Milyen fejlesztéseket tudtak megvalósítani a 
közelmúltban?  

– Az önkormányzat intézményeiben, az orvo-
si rendelőben, a művelődési házban és az idősek 
otthonában történtek energetikai korszerűsíté-
sek. A 80 férőhelyes óvoda kívül-belül megújul 
2022 közepéig, jövő szeptemberre pedig elké-
szül a 12 férőhelyes bölcsődénk. 

Az infrastruktúránk teljes, beleértve az ivó-
vízhálózatot és a szennyvízelvezetést. Minden 

utunk aszfaltozott. Az internetszolgáltatásunk 
üvegszálas technológián alapul. 

– Számottevő a turizmus Romhányban? 
– Az Országos Kéktúra útvonalán vagyunk, 

ezért elsősorban bakancsos turisták látogatnak 
el hozzánk. Néhány éve épült meg a 26 méter 
magas Prónay-kilátó a Romhányi-hegyen. 128 
lépcsőt kell megmásznunk ahhoz, hogy a lom-
bok fölé magasodva elénk táruljon a végtelenbe 

nyúló táj. A kilátó egyébként rövid idő alatt ked-
velt kirándulóhellyé lett.

II. Rákóczi Ferenc utolsó csatáját 1710-ben 
Romhánynál vívta. A csata tiszteletére állított 
emlékmű mára Nemzeti Emlékhely lett. 

Jövő tavasszal a Nemzeti Örökség Intézetével 
közösen Rákóczi-sztélét építünk. Kialakítottunk 
egy tanösvényt, amely a fejedelemmel kapcso-
latba hozható helyszíneket köti össze.

Romhány nevezetessége még a Kőhíd, Ne-
pomuki Szent János szobrával. A háromnyílású 
barokk stílusú híd a 18. században épült a Ló-
kos-patak régi medre felett átívelő korábbi fahíd 
helyett. 

Budapestről autóval kényelmesen, rövid idő 
alatt elérhetők vagyunk, és ez kedvező a Nógrád 
megyébe látogatók számára. Ami pedig bennün-
ket illet, Rományban kényelmes, minden igényt 
kielégítő vendégházak és apartmanok várják az 
ideérkezőket. ■

Vezér Attila

1957-ben született a Nógrád me-
gyei Balassagyarmaton. Közép-
fokú tanulmányainak elvégzését 
követően közel huszonöt éven át 
vállalkozóként dolgozott. 2014 
őszétől immár második ciklusát tölti 
Romhány község polgármesterként. 
Elkötelezett híve a közösségi össze-
fogásnak. Két felnőtt leánygyerme-
ke és hét unokája van.A rákóczi-emlékmű magos dezső munkája 

Rimóc: fejlődés és hagyomány összhangja
A Cserháttól északra, az Ipoly-
tól délre fekvő települést sokan a 
palóc népművészet központjának 
tartják. Rimóc nevezetes a népvise-
letéről, a hagyományőrzéséről és 
a helyi értekeiről, ám mindezeken 
túl a térség egyik legdinamikusab-
ban fejlődő kistelepüléseként is 
számon tartják. Szabó Vilmos pol-
gármestertől kértünk interjút. – A községben egymást követik a kisebb-na-

gyobb beruházások…
– A kistérség e településének folyamatos 

fejlődését pályázati forrásokból finanszírozott 
projektek megvalósításával igyekszik biztosítani 
az önkormányzat. A Magyar Falu Program segít-
ségével felújítottuk az utakat, a temető kerítését, 
és a művelődési ház esetében a tetőszigetelés 
felújítására is sor került. Belügyminisztériumi 
forrásból épült rekortán borítású futballpálya, új 
pékség nyílt, és létesítettünk egy, a zöldhulladé-
kok kezelésére alkalmas telepet.

– Úgy hírlik, évről évre növekszik Rimóc tu-
ristaforgalma. Mi minden várja az önökhöz ér-
kezőket?

– Az infrastrukturális jellegű fejlesztések mel-
lett nagy hangsúlyt fektetünk a palóc hagyomá-
nyaink megőrzésére, illetve azok bemutatására 

is. Ennek ékes bizonyítéka az öt nógrádikum: 
a Rezesbanda, a rimóci viselet, a rimóci tánc, a 
Szűz Mária kultuszát ápoló Máriás-csoport és a 
Palóc Főkötő Kiállítás, mely utóbbin húsz tele-
pülés főkötőiben gyönyörködhet az odalátogató. 
A Falumúzeumnak egy hagyományos stílusú 
parasztház ad otthont, a magántulajdonban lévő 
népviseletes Babamúzeumban pedig gyönyö-
rű, rimóci népviseletbe öltöztetett életnagyságú 
babákat csodálhatnak meg az érdeklődők. Ere-
deti palóc bútorokkal berendezett palóckontyos 
vendégházak várják a településen megszállni 
vágyókat. Az egyik 10, a másik 25 fő befogadá-
sára alkalmas, 2-4-6 ágyas szobákkal, felszerelt 
konyhával, nagy étkezővel, kemencével és bog-
rácsozási lehetőséggel. Itt jegyzem meg, hogy a 
faluban körülbelül hatvan palóckontyos paraszt-
ház található. Aki igazi palóc települést szeretne 
látni, virágzó kertekkel és vendégszerető embe-
rekkel, az látogasson Rimócra. ■

– A „jó palócok” földjén járva óhatatlanul adó-
dik az első kérdés. Jelen vannak-e a falu minden-
napjaiban a több évszázados tradíciók?

– Olyannyira, hogy mifelénk sokan úgy 
tartják, a helyi népviselet a legszebb és a 
legdíszesebb a palócfalvak viseletei közül. A 
Rimóci Hagyományőrző Egyesület mindent 
megtesz azért, hogy a palóc népművészet tár-
gyi emlékei fennmaradjanak, s a mindennapi 
életünk részévé váljanak. Persze a csodaszép 
viseletek mellett a község lakói büszkék a 
népzenéjükre is, amit az 1920 óta működő Ri-
móci Rezesbanda, illetve néptáncukra, melyet 
a Rimóci Folklór Manufaktúra és Faluszépítő 
Egyesület táncosai népszerűsítenek szerte a 
világban.   

Szabó Vilmos
1968-ban született Balassagyar-
maton, gyermekéveit Szécsényben 
töltötte. 1991 óta él Rimócon. 1997-
ben alapított építőipari céget a lakó-
helyén, amelynek 2019-ig ügyvezető 
igazgatója volt. 2019 őszétől Rimóc 
község polgármestere. Legfontosabb 
célkitűzése, hogy tovább erősítse a 
község megtartó erejét. Nős, két le-
ánygyermek édesapja.

nagy becsben tartják a palóc hagyományokat



A FORT-BAU Zrt. közel 20 éve működik salgótarjáni 
telephelyén. 2020-ban új, modern, korszerű épü-
letbe költözött irodánk és műanyag nyílászáró 
gyártó üzemünk, ahol lehetőség nyílik elegáns 
környezetben fogadni partnereinket, bemutatni 
termékeinket, szolgáltatásainkat. 

ÉPÍTŐIPAR
Tevékenységeink az építőipar szinte minden ágát lefedik 
a magasépítéstől a mélyépítésig, mely magában foglalja 
a teljes generálkivitelezést. Cégünk állományi létszáma 
mobilizált, ezért az ország egész területén vállalunk mun-
kavégzést. Célunk a meglévő, illetve leendő megrendelő-
ink állandó és még szélesebb körű kiszolgálása a mai mo-
dern trendek különféle igényeinek megvalósításával és a 
határidők betartásával. Saját szerszám- és gépparkunkat 
folyamatosan bővítjük, követve a fejlődő technológiát, ez-
által az építőipar számos feladatát tudjuk elvégezni, mint 
például árokásás, közművonalak kialakítása, útépítési fel-
adatok, betonfeltörés, tereprendezés.

Fővállalkozóként családi házak, raktárak, ipari létesítmé-
nyek, közintézmények kulcsrakész, szerkezetkész kivite-
lezését, alvállalkozóként különálló építőipari munkák 
elvégzését vállaljuk. Biztosítjuk a szükséges minőségi 
építőelemeket, eszközöket és a megvalósító szakembe-
reket egyaránt. Középületépítés tekintetében oktatási, 
kulturális, egészségügyi létesítmények kivitelezésében 
jelentős megbízásoknak teszünk eleget.
Napjainkra már jelentős építőipari vállalat vagyunk gaz-
dag és sokrétű referencialistával. 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Másik fő tevékenységünk a műanyag nyílászárók gyártá-
sa és beépítése, melyet napjainkig saját gépeinkkel és a 
megfelelő szakembereinkkel végezzük. Megújult telep-
helyünkön lehetőség nyílik bemutatótermünkben széles 
kínálatunkat megtekinteni.  Nyílászáróinkat egyedi méretre 
gyártjuk, a beépítést előzetes ingyenes felmérés előzi meg. 

A felmerülő igényekhez igazodva bármilyen alakú abla-
kot, valamint a profilgyártó színmintái alapján bármilyen 
színnel tudunk gyártani. A műanyag nyílászáró kedvező 
tulajdonságainak köszönhetően az új évezred ablakrend-
szere – az elegáns profil modern formatervezésű, tetsze-
tős, a horganyzott acélmerevítés nagy szilárdságot biztosít, 
tartós, légmentesen zár, szín-stabil, könnyen tisztítható, 
karbantartása egyszerű, nem vetemedik és megfelel szá-
mos európai szabványnak. 
Az üvegezés során a megrendelővel történt egyeztetés-
nek megfelelően lágybevonatos (Low-e), gázzal töltött, 
valamint biztonsági, illetve különféle mintájú katedrál 
üveget építünk be.
A gyártás mellett kompletten vállaljuk a meglévő szerke-
zetek kibontását, az új szerkezetek beépítését, valamint a 
beépítést követően az esetleges helyreállítási munkálato-
kat. Megrendelőink igényeit kielégítve elvégezzük kiegé-
szítők – redőnyök, reluxák, párkányok és rovarhálók – fel-
szerelését is. Széles profilválasztékunk bő lehetőségeket 
kínál a vásárlók számára. A választás lehetőségét tovább 
gazdagítja a nyílászárók széles színválasztéka, amelyet 
jelenleg a profilok tizenkét faerezetű és további számos 
színes, UV-álló fóliázása biztosít.

20 éves a FORT-BAU Zrt.
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Tökéletes kikapcsolódás Palócföld szívében – Castellum Hotel Hollókő****

Cím: 3176 Hollókő, Sport út 14., +36 21 3000 500, www.hotelholloko.hu 
Budapesttől alig 1 órányi autóútra található. Az M3-as autópályáról, a hatvani elágazónál lehajtva, a 21-es útról könnyen megközelíthető.

Hollókőn eltölteni néhány napot nem egyszerű pihenés, 
sokkal inkább életforma. A település hazánk egyetlen fa-
lujaként szerepel az UNESCO világörökségi listáján, neve 
jól ismert a nemzetközi turisztikai piacon is. A falu Nógrád 
megye ékszerdoboza, mely csupán 1 órányi autóútra ta-
lálható a fővárostól. 
A település szívében áll a fatornyos, zsindelytetős ka-
tolikus templom, amely a falu emblematikus épülete, 
története 1889-ig nyúlik vissza. Körülötte sorakoznak 
a jellegzetes, fehérre meszelt, tornácos, deszkamell-
védes, kontyolt palóc parasztházak. Néhányukban 
kézművesműhelyek, múzeumok, bemutatóházak kaptak 
helyet, ahol a látogatók kipróbálhatják a fazekasságot 
vagy a szövést. 
A falut legelők és a 141 hektáros Hollókői Tájvédelmi Kör-
zet öleli körbe. A négycsillagos Hotelstars minősítéssel 
rendelkező hatvannyolc szobás Castellum szálloda mél-
tón illeszkedik a világörökségi helyszínbe.

Finom és pihentető 
A hotel 120 fős éttermének kínálatában a hagyomá-
nyos, hazai és nemzetközi, a reform- valamint az íny-
csiklandó palóc konyha különlegességei egyaránt meg-
találhatók. Az italkínálatban a minőségi exkluzív borok, 
hungarikumok, különleges ízvilágú díjnyertes pálinkák, 
frissítő koktélok egyaránt elérhetők. 
A Castellumban kerékpár kölcsönzésére is van lehető-
ség, hiszen nincs csodálatosabb, mint sportolás közben 
megismerni a környező vidéket. Emellett a vendégek a 
négycsillagos szolgáltatások széles tárházából választ-
hatnak, legyen az élménymedence, jacuzzi, gyermek-
medence, infra- és finn szauna, gőzkabin, különféle 
masszáskezelések, aromaterápia-fürdő, animáció vagy 
fitneszterem. 
Az esti órákban remek programlehetőség a biliárd és a 
bowling, amely csapatépítések alkalmával is igen nép-
szerű.

Gasztronómia mindenek felett
A hotelben számos alkalommal élvezhetik vendégeink 
tematikus, főként a páratlan gasztronómiai kincsekre 
alapozott hétvégéinket. Oláh Zoltán executive séf által 
megálmodott ételvariációk, látványkonyhával és séf- 
asztallal, mindez élőzenével és izgalmas programokkal 
fűszerezve.

Rendszeres programjaink:
Hollókői Húsvéti Fesztivál, Hollókői Bornapok, Pünkösd 
Hollókőn, Szent István Napi Kenyérünnep, Hollókői Szü-
reti Fesztivál, Októberfeszt, Szent Márton Napi Vigasság, 
Gasztrohétvégék.

Kedvelt kiránduló célok: Hollókő vára, Kertek-alja 
Tanösvény (3 km), Vár-alja Tanösvény (4,5 km), Vár-forrás 
Ösvény (6 km), Isten keze kilátó, Rimóc, Országos Kék-tú-
ra útvonal.


