
PÁSZTOR BÉLA  

Hálás, ugyanakkor nehéz feladat Pásztor Béla munkásságáról szólni, mivel személye 

egyedülálló – szinte megfejthetetlen – jelenség a magyar közéletben.  

Pásztor Béla a felvidéki Ipolybalog községben született 1938. február 27-én. A kitelepítés elől 

1946. januárban az Ipoly jegén át Ipolyvecére szekerezett a család, a maradó rokonokat a 

csehszlovák hatóságok a Szudétákhoz toloncolták. 1948-ban az akkor Veresegyházhoz tartozó 

Erdővárosra (ma Erdőkertes) költöztek. Középiskolai tanulmányait Ráckevén az Ady Endre 

gimnázium reáltagozatán végezte, majd szerszámkészítő szakmunkás vizsgát tett. A 

Mechanikai Laboratóriumban a hadiüzem diszpécsereként, majd részlegek vezetőjeként 

dolgozott. 26 éves, amikor pályát vált. Erdőkertesen mozi vezető, sportköri elnök. 1964-től a 

veresegyházi művelődési ház igazgatója, 1965. júniustól tanácstag, szeptember elsejével 

pedig megválasztják a község tanácselnökévé. Ekkor így fogalmazza meg ars poeticáját: 

„köszönöm élet, hogy szolgálhatlak.” Fiatal településvezetőként szerezte meg a munkája 

ellátásához szükséges ismereteket a tanácsakadémián. Ezzel egy időben a Népművelési 

Intézet színjátszó iskoláján B kategóriás rendezői oklevelet szerez, beszédtechnikát Montágh 

Imrétől, színészmesterséget Mezei Máriától és Keleti Istvántól tanul, osztálytársa a 

„tanodában” többek között Schütz Ila. Immáron több mint 54 éve „változatlan a színpad” ő 

Veresegyház első embere. Három fiú édesapja, amikor ideje engedi többszörös boldog 

nagypapa. Felesége Gregus Erzsébet, aki 59 éve hű társként biztosítja a nyugodt családi 

hátteret. Legkisebb fia dr. Pásztor László 2002 óta Erdőkertes polgármestere.  

Pásztor Bélával először a rendszerváltás mozgalmas időszakában találkoztam Budapesten, az 

Államigazgatási Főiskola Ménesi úti épületében, ahol az önkormányzati rendszer feltételeiről 

vitatkoztunk. Nem csupán Liszt Ferencet idéző frizurájával, hanem pontos, gyakorlatból 

szerzett racionális álláspontjával tűnt ki a vitában. Az önkormányzás gazdasági alapjainak 

fontosságát, garanciáit hangsúlyozta, következetesen kiállt a vállalkozó önkormányzat 

eszméje mellett.  

Az 1990. szeptember 30-ai önkormányzati választásokat követő időszak az ő számára is új 

távlatokat nyitott. Azok közé az elismert helyi politikusok közé tartozik, akiket 

tanácselnökből választottak polgármesterré. Bizalmat szavaztak neki huszonöt éves 

tanácselnöki tevékenysége elismeréséül. Ezzel kapcsolatban írja: „1990-ben a rendszer 

megváltozott, de az emberek célja változatlan maradt: az, hogy az életük egyre jobb legyen.” 



Veresegyház lakossága hatodszor választotta polgármesternek, legutóbb 2014-ben 87%-os 

többséggel. 

Több mint fél évszázados vezetői tevékenysége alatt a négyezer lakosú község előbb 

nagyközséggé fejlődött, majd 1999-től városi címet kapott. Veresegyház vonzereje óriási. 

Évente ötszáz fő költözik a városba, az átlagéletkor 37 év, a lakosság negyede 18 év alatti. Az 

immáron 20 ezer lakosú Veresegyház – többek között a polgármesteri víziónak, a 

kockázatvállaló döntéseknek köszönhetően – távlatosan fejlődik és a jelentős ipari 

befektetések, beruházások eredményének köszönhetően országosan kiemelkedő mértékű helyi 

iparűzési adóból is gazdálkodhat.  

Pásztor Béla a városi infrastruktúra megteremtését döntő fontosságú alapnak tekinti. A 

szolgáltatást igénybevevők elvárásaira figyelve építették meg az óvodákat, iskolákat, az 

egészségügyben „Misszió Modellként” ismert intézetet, az új Szentlélek templomot, hozták 

létre a helytörténeti múzeumot, az innovációs központot, az új városházát, hogy csak néhány, 

építészetileg is igényes „teremtményt” említsek. Ősszel avatják a tizenöt tantermes katolikus 

gimnáziumot, és a húszéves városünnepen adják át az új kosárlabdacsarnokot. Szívügye a 

négy saját fúrású kútból nyert 65 fokos termálvíz közösségi felhasználása. Valamennyi 

közintézményt ezzel fűtik, megspórolva három és félmillió köbméter gáz árát, 

környezetszennyezését. Kész a terv a termálstrand - fürdő - szálloda komplexumra és az új 

városi könyvtárra. Ötvenöt civil szervezet, számos sportegyesület sok szakosztállyal működik 

a városban és élénk a művészeti, kulturális élet is. 

Pásztor Béla kiváló érzékkel és jó ízléssel teremtett megfelelő marketinget városának. 

Gondoljuk csak az asszonykórusra, vagy az évi negyedmillió látogatót fogadó Medveotthonra 

és a 2014-ben alakult, szezononként harmincezer nézőt vonzó Veres1 Színházra.  

Pásztor Béla miközben kitartóan teljesíti a polgármesterség mindennapi teendőit, a szinte 

állandó készenléti szolgálatot, nem csupán városa és az ott élők számára végez közérdekű 

munkát, hanem az ország önkormányzati rendszere hasznára is. A 90-es években, több 

ciklusban a Pest Megyei Önkormányzat tagjaként sok emlékezetes kezdeményezését őrzi a 

jegyzőkönyv és az emlékezet. 

Veresegyház polgármestere a szó legteljesebb értelmében elkötelezett az önkormányzatiság 

mellett. Így természetesen ott volt 1989. március 10-én, a Ménesi úton a Tanácsi 

Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) megalapításakor, és később is aktív szerepet 

vállalt küldöttként, elnökségi tagként a szövetségben. Folyamatos kapcsolatot tart a hazai és a 



szomszédos országok polgármestereivel, minden innovatív, kreatív megoldás, jó gyakorlat 

érdekli, és amennyiben lehetséges adaptálja saját tevékenységébe. 

Kiemelt figyelmet fordít a határon túli magyar közösségek, testvértelepülések támogatására. 

Szülőfaluja Ipolybalog Szent Miklós temploma 2005-től Balogh Gábor korábbi polgármester, 

György Ferenc plébános, Csáky Pál és Pásztor Béla jóvoltából őrzi a Szent Korona hiteles 

másolatát 1304-re emlékezve, amikor az Árpád-ház kihalása utáni trónviszályok idején egy 

éjszakát a balogi templomban őrizték a valódi koronát. 

Pásztor Béla az önkormányzati világ számára már régóta a magyar örökség része, ezért nagy 

öröm, hogy most, aktív polgármesterként hivatalosan is bekerül a magyar szellemi 

Pantheonba. 

                   Dr. Zongor Gábor,  

 


