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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport az alábbi tartalmú levélben, az 
előterjesztéshez csatolt együttműködési javaslattal kereste meg önkormányzatunkat. 
 
 
„A Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport 1997-es megalakulása óta városunk 
önkormányzatával való példás együttműködésben dolgozik a magyar nemzet – benne Pásztó 
város - második világháború után megtagadott vagy elhallgatott értékeinek feltárásán, méltó 
megörökítésén, nemzettudatunknak a rárakott rágalmaktól való megtisztításán. 
 
Ennek az együttműködésnek néhány kiemelkedő példáját idézem, melyeknek többen Önök 
közül személyesen is részesei voltak, és amelyek egyben a Magyarok Világszövetsége és 
Pásztó város önkormányzata közötti együttműködés hosszú távú megalapozását is szolgálják.  
 
1. Levéltári kutatómunkánk és 56 élő pásztói tanúival készített interjúsorozatunk alapján 
született testületi döntés 1956 pásztói eseményeinek, helyszíneinek és mártírjainak 
emléktáblával való megörökítésről(428/2009./XII.22. sz. határozat). 
 
2. Kezdeményeztük és folyamatosan napirenden tartottuk az 56-ban ledöntött szovjet 
emlékmű pártállami utódja eltávolításának ügyét, melyre Önök törvényeinkbe és nemzetközi 
egyezményeinkbe illő kitűnő megoldást találtak, és melyet szívós, türelmes munkával a hazai 
és külföldi illetékesekkel el is fogadtattak.  
 
3. Előterjesztésünk nyomán Pásztó városa fél évvel a törvény megszületése előtt, az 
országban elsőként önkormányzati rendeletben nyilvánította június 4-ét városi emléknappá 
(429/2009./XII:22. sz. határozat, majd 2010. márciusában rendelet). 
 
4. A Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport felajánlásokból, közadakozásból és 
önkéntes munkával a Kishegyen létrehozta a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyét. Az 
országban egyedülálló kezdeményezés sikerre viteléhez az önkormányzat a terület használati 
jogának (Használati szerződés, 2014.02.28.) és a Turul munkadíjának biztosításával 
meghatározó módon járult hozzá. Az avatóünnepség ugyancsak lélekemelő közös esemény 
volt. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport javaslata mindenképen támogatandó. 
Az eddigi együttműködés alapján, annak tartalmát kiteljesítve lehetőséget látunk a kapcsolat 
szorosabbá tételére, az együttműködési területek bővítésére. 
 
Javaslom, hogy a testület támogassa az együttműködési megállapodás létrejöttét, vitassa meg 
az együttműködés felvázolt tervét, fogalmazza meg annak tartalmát érintően javaslatait. 
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Határozati javaslat: 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyarok Világszövetsége 
Pásztó és Körzete Csoport együttműködésre irányuló javaslatát és az alábbiak szerint dönt. 
 
Támogatja az együttműködési szerződés megkötését 2015. június 1-jétől öt éves időtartamra, 
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza polgármesterét a melléklet 
szerinti tartalommal elkészített együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 
2015. április 22. 
 
 

Farkas Attila 
alpolgármester 

 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Sándor Balázs 
        jegyző 
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melléklet 
 
Együttműködési javaslat 
 
A Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport öt évre szóló együttműködési 
megállapodást javasol Pásztó város önkormányzatának a következők szerint: 
 
Pásztó város önkormányzata megalapozottnak és megvalósítandónak tartja a Magyarok 
Világszövetsége Pásztó és Körzete által a jelen Együttműködési megállapodás tervezetében 
előterjesztett javaslatot, ezért öt éves együttműködési megállapodást köt a Magyarok 
Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoporttal a két évtizedes hagyományok folytatására a 
következő területeken: 
 
1. 1956 méltó megünneplése  
1.1. A vasútállomás épületén, valamint a Fő utcán a Csillag térig elhelyezett táblák 
megörökítik az 1956. október 27. legfontosabb pásztói történéseit. Folytatni kívánjuk azt a 
hagyományt, hogy az október 23-i városi megemlékezés 2. részeként a Hősi emlékműtől a 
Csillag téren az 56-ban ledöntött szovjet emlékmű helyén álló Schleicher Mária emlékkőig 
tartó fáklyás vonulással tisztelgünk elődeink példája előtt.  
1.2. Pásztó város önkormányzata és a Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoportja 
megköveti Csaba Gábor tanár úr emlékét és leszármazottait azért, hogy mind a mai napig 
méltatlanul elmulasztotta az emberi, sportolói, tanári, nemzetőri példája előtti tisztelgést. 
Pásztó város önkormányzata Tanár Úrnak posztumusz „Pásztó Városért” emlékérmet 
adományoz, munkásságát beilleszti iskolai és városi helytörténeti hagyományai sorába. 
1.3. December 8-án Pásztó város önkormányzata és a Magyarok Világszövetsége Pásztó és 
Körzete Csoport közös koszorúzással tiszteleg a törvénytelenül halálra ítélt 56-os mártírok: 
Alapi László és Geczkó István, továbbá kegyelem folytán életben maradt társaik: Tóth 
Miklós, Kelemen Károly és Kiss Antal előtt. 
 
2. Az 1970. április 4-én felavatott pártállami emlékmű áthelyezésének jelentőségét az 
önkormányzat és az MVSZ helyi csoportja közös rendezvényen méltatja 
 
3. Emlékezés Trianonra 
3.1. A 429/2009./XII:22. sz. határozattal, majd 2010. márciusi rendelettel létrehozott Városi 
Trianon Emléknap az önkormányzat és a Világszövetség helyi csoportjának közös 
rendezvénye. 
3.2. A képviselő-testület hírcsatornáin és kapcsolatai révén a lakosság körében terjeszti az 
MVSZ PK Csoport felhívását, melyben Trianon 2010-es 90. évfordulójához hasonlóan ismét 
jelentkezőket toboroz egy Pásztóról Versailles-ba induló buszra a Trianon 95. című 
megmozdulásra. 
 
4. A Magyar Összetartozás Fogadalmi Helye közös létrehozásával új, a Kárpát-
medencében is egyedül álló érték jött létre, amit már a felavatásán megjelent Kárpát-medencei 
és azon kívüli vendégek száma és tanúságtétele, a védnökök súlya és állásfoglalása is 
kifejezett. Az Összetartozás Fogadalmi Helyének nemzeti zarándokhelyként való 
meghirdetésében jelentős turisztikai potenciál rejlik különös tekintettel Trianon 100. 
évfordulójának közelségére és Szentkút szomszédságára.  Ennek sikerre viteléhez azonban 
további területrendezési, fejlesztési munkálatokra van szükség. 
4.1. A Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport vállalja, hogy 
adománygyűjtéssel, a tervek kidolgozásában való részvétellel (ennek akár teljes átvállalásával 
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is!!), a kivitelezésben való önkéntes munkával, végül a feljárathoz egy reprezentatív székely 
kapu állításával 2020-ig folyamatosan végzi és figyelemmel kíséri a munkálatokat. 
4.2. Az elvégzendő konkrét feladatok közül jelzés értékkel felsorolunk néhányat: 
- a Fogadalmi Helyhez vezető út forgalomképes állapotba hozása 
- a székely kapu felállításának műszaki feltételei (vízelvezetés) 
- a már megkezdett feljáró út befejezése (gyalogos megközelítésre alkalmassá tenni, 
fakorláttal szegélyezni, szegélyező parkosítás, két stáció kialakítása) 
- a túloldali felvezető út kialakítása az előbbivel szimmetrikusan, ugyancsak két stációval 
- a színpad és Fogadalmi Hely közötti domboldal parkosítása, stb. 
4.3. A Pásztói Szabadidő Egyesülettel közösen fafaragó tábor és közösségi ház működtetése 
csatlakozna külön terv és pályázat alapján. 
4.4. Egy közös helyszíni bejárást javaslunk, melynek során rögzítenénk a feladatokat, ezt 
követően a felek vállalásait, ezek ütemezését. A közös szemlére május első felét javasoljuk.  
 
5. Testvérvárosi kapcsolatok 
 
5.1. A MVSZ PK Csoport mint az eddigiekben tette, ezután is készséggel részt vesz a francia 
testvérvárosi kapcsolatok ápolásában. 
5.2. A MVSZ PK Csoport mindig is szorgalmazta Kárpát-medencei testvér település 
keresését. Örömmel nyugtázza a Körösfővel megvalósuló kapcsolatot, és kész részt vállalni 
azok elmélyítésében, ápolásában. 
5.3. A MVSZ PK Csoport kész felvidéki kapcsolatai révén előmozdítani egy határközeli 
településsel létesítendő testvéri kapcsolatot. 
 
6. A MVSZ PK Csoport kész ismeretterjesztő előadások szervezésével és tartásával 
hozzájárulni nemzeti és közösségi értékeink, cselekvési lehetőségeink számbavételéhez és 
tudatosításához óvodai, iskolai, közművelődési intézményekben a városi ünnepségeket, 
megemlékezéseket is beleértve. Kész ezeken a területeken az önkormányzattal való 
együttműködésre. 
 
7. A MVSZ PK Csoport kész további együttműködési lehetőségekről is egyeztetni Pásztó 
város önkormányzatával. 
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