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Nagy kormánypárti fölény
a pásztói testületben

Mint köztudott, Pásztón augusztus 12-én időközi önkormányzati választásokat kellett
rendezni, ugyanis az előző testület nem töltötte ki mandátumát, amely 2019 őszéig tartott volna. A választás után közel két hétbe telt, mire jogerőre emelkedett az eredmény.
Az alakuló testületi ülést augusztus 27-én tartották meg a városban.
A polgármester választást 1887 kapott szavazattal Farkas Attila nyerte, Dömsödi Gábor
(1781 szavazat) és Plecskó Péter (122 szavazat)
előtt. A 2014-től idén februári lemondásáig alpolgármesterként tevékenykedő Farkas Attila
a Fidesz-KDNP pártszövetség polgármesterjelöltje volt. A képviselőtestületi nyolc helyre harminckilenc induló jelentkezett, közöttük
is a kormánypárt jelöltjei szerepeltek legjobban. Heten jutottak be a testületbe, az egyetlen
független jelölt, Kerekes Lóránt hét szavazattal
utasította maga mögé a Fidesz-KDNP nyolcadik képviselőjelöltjét, Volek Györgyöt. A képviselő-testületet Dr. Kanyó Roland, Veres Róbert,
Bodrogi István, Káposzta Csaba, Zeke Tamás,
Dr. Halász István, Barna Tibor Józsefné és Kerekes Lóránt alkotják.
Farkas Attila lapunknak elmondta, hogy örül
a képviselők erős felhatalmazásának, azt azonban
sajnálja, hogy Volek György – aki 2002-től volt a
testület tagja – kevéssel, de kimarad a testületből.
Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a nyolcadikként bejutott független képviselőt igazi lokálpatriótának tartja, akivel véleménye szerint a konstruktivitás jegyében jól együtt tudnak majd dolgozni a
kitűzött célok és Pásztó fejlődése érdekében.

A hivatali esküt a választás eredményének jogerőre lépése után, augusztus 27-én tették le a
képviselők és a polgármester az ünnepi alakuló
testületi ülésen. Ugyanitt megválasztották az alpolgármestert és a bizottságok képviselő és külsős tagjait, valamint az elnököket is.
A képviselőtestület döntése értelmében Pásztó
alpolgármestere Bodrogi István lett, aki társadalmi megbízatásban vállalta a feladatot. Bodrogi
István a főiskolai diploma megszerzését követően 1976-tól a pásztói rendőrkapitányságon dol-
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Állandó bizottságok tagjai:
Ügyrendi Bizottság
Elnök: dr. Kanyó Roland Richárd
Képviselő tag: Zeke Tamás
Nem képviselő tag: Benus László

gozott 30 évig, végigjárva a ranglétrát, nyugdíjba
vonulása előtt 16 évig volt a térség rendőrkapitánya. Az ügyrendi bizottságot Dr. Kanyó Roland Richárd, a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottságot Dr. Halász István, az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot Barna Tibor Józsefné vezeti majd. Tanácsnokokat is választottak
az alakuló testületi ülésen: Káposzta Csaba a civil és sportkapcsolatok tanácsnoka lett, Veres Róbert pedig a gazdasági kapcsolatokért felel majd.
Az eseményen megbízólevele átvétele után Farkas Attila polgármester rövid beszédében céljaként
jelölte meg a civil szervezetekkel, intézményvezetőkkel, politikai vezetőkkel való együttműködést, a
már elnyert pályázatok sikeres megvalósítását és a
lehető legtöbb támogatás további megnyerését.
Intézményirányítási
és Szociális Bizottság
Elnök: Barna Tibor Józsefné
Képviselő tagok: Kerekes Lóránt, Zeke Tamás
Nem képviselő tagok: Éles Istvánné, Volek György
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Elnök: Dr. Halász István
Képviselő tagok: Veres Róbert, Káposzta Csaba,
Dr. Kanyó Roland Richárd
Nem képviselő tagok: Illés Rudolf, Molnár István,
Molnár Sándor
Tanácsnokok
Káposzta Csaba Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka
Veres Róbert Gazdasági Kapcsolatok Tanácsnoka

2|3

Interjú Farkas Attila
polgármesterrel
Az új testület mandátuma tizenhárom hónapra szól, erre az időre Farkas Attila polgármester a kampányában nyugalmat, együttműködést és fejlődést ígért. A választók kitüntették
őt bizalmukkal, így immár mint megválasztott polgármesterrel beszélgettünk vele a közeljövő feladatairól és az új képviselő-testületről.
Most, hogy lezajlott az önkormányzati választás, Ön is vis�szatért a hivatalba, immár
polgármesterként. Mik a legfontosabb célkitűzései?
Az elmúlt időszakban önkormányzat több mint két milliárd forint támogatáshoz jutott a TOP-os
pályázatokon belül, amelyet utólag is
szeretnék megköszönni az ország�gyűlési képviselőnknek. Egyik legfontosabb célom ezen projekteknek
a megvalósítása és folytatása, illetve új pályázati lehetőségek keresése. Találtunk is már egyet, amelynek
neve Zöld Város II. Ez a hasznosi és
a mátrakeresztesi településrészeken
a sportpálya környékének rendbetételét tartalmazza, igazán alkalmassá téve azokat közösségi programok
rendezésére. Emellett folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket. És van egy égetően fontos dolog is. Úgy gondolom szégyen, hogy
Pásztón, amely egy kilencezres kisváros, jelenleg nincs sportolásra alkalmas füves focipálya és a város csapata a szomszédos településen kell,
hogy játssza a mérkőzéseit. Ezen

a tarthatatlan helyzeten változtatni kell, ezért már meghatározó lépéseket tettünk a Magyar Labdarúgó Szövetség felé. Úgy néz ki, hogy
törekvéseinket siker fogja koronázni.
A sporttelepen lévő, jelenleg
mindennemű használatra alkalmatlan „futballpályáról” van
tehát szó. Milyen beruházásra kell gondolni, mi valósulna
meg a területen?
A sporttelepen van egy kis műfüves pálya és egy rekortán pálya
is. A nagypályára is nyert már pályázatot a sportegyesület, de sajnos olyan kivitelezőt választottak,
amely úgy végezte el a munkát,
hogy jelen pillanatban alkalmatlan a sportolásra a terep. Ha nem
pályáznánk – és most már az önkormányzat fogja kezébe venni a
dolgot – akkor hosszú évek, talán
évtizedeken keresztül sem változna
a helyzet. Sikerült egy olyan lehetőséget találni, miszerint az MLSZ
mostani pályázatán az önkormányzat indulna. A nagy focipálya teljes
felújításáról lenne szó.

Indul a Magyar Szentek Katolikus Iskola tornetermének az
építése...
Így igaz, a napokban indul a tornaterem építés. Az épület az iskolától
légvonalban körülbelül harminc méterre épül fel. Gyönyörűek a megvalósítási tervek, ezt a csodálatos intézményt nemcsak a katolikus általános
iskola fogja használni, hanem a város
is sokmindenre igénybe fogja majd
venni. Ez építkezés 2019 júniusára
fejeződik be, tehát a következő tanévben már használhatják is a gyerekek.
Mi alapján döntötték el, hogy ki mivel fog foglalkozni a testületben?
Arra törekedtünk a bizottsági tagok,
elnökök és tanácsnokok megválasztásánál, hogy a legmegfelelőbb tudású és érdeklődésű személyek kapják meg a feladatokat. Akik az előző testületben is
dolgoztak már, ők ugyanazokban a bizottságokban maradtak, illetve azon bizottságot vezetik. Illetve a sporttanácsnok személye is maradt ugyanaz mint
az előző testületben volt. Az újaknál
viszont törekedtem arra, hogy mindenki testhezálló feladatot kapjon. Itt gon-

dolok elsősorban arra, hogy a gazdasági
tanácsnoki pozíciót vállalkozó tölti be,
továbbá az újak közül aki például jogi
végzettségű, az nem véletlenül került
az ügyrendi bizottsághoz és így tovább.
Figyelembe vettük, hogy kinek mihez
van érzéke, tapasztalata, tudása.
Miért pont Bodrogi Istvánt kérte fel arra, hogy alpolgármesterként segítse a vezetői munkáját?
Már a választások előtt tudtam,
hogy legszívesebben Bodrogi Istvánnal dolgoznék együtt a városvezetésben. Ebben közrejátszott az, hogy
Bodrogi Úrnak van vezetői tapasztalata, sokáig vezette a járási rendőrkapitányságot, nagyon jó kapcsolatrendszerrel rendelkezik, van kiállása,
tartása, valamint teljes mértékben élvezzük egymás bizalmát. Nem volt
kérdés számomra, hogy vele szeretnék dolgozni, s nagy örömömre ő ezt
vállalta is.

Kamatmentes mikrohitellel segítik a helyi vállalkozásokat
A megyében több város csatlakozott már a Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitel konstukciójához, Pásztó az elsők
között volt. A hitel előnye, hogy a
vállalkozásoknak nem kell kamatot fizetni, mivel azt az adott önkormányzat vállalja át. Pásztó önkormányzata százmillió forintnyi hitelre
kötött szerződést, a helyi vállalkozások ebből fejenként maximum tíz
millió forintot pályázhatnak meg. A
beadás folyamatos, továbbra is várják
a jelentkezőket.

Lapunknak Varga Béla, a Nógrád
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány elnöke az aktuális helyzetről
elmondta, hogy már vannak megkötött szerződések. Eddig öt sikeres pásztói vállalkozás élt a nulla százalékos mikrohitel konstrukcióval.
VArga Béla kifejtette: - Maximum
tíz millió forintra pályázhat egy vállalkozás. Ettől természetesen kisebb
összegre is van lehetőség, amennyiben a vállalkozás az üzleti tervében
a saját maga által készített feltételek
alapján így állítja be a szükséges hitel

összegét. Az igények beadása folyamatos, jelenleg még ötvenmillió forint áll rendelkezésre. Farkas Attila
polgármesterel azonban már egyeztettem arról, hogy amennyiben ez
a keret elfogy, akkor a város önkormányzata nyitott anak megnövelésére. Az önkormányzat szerepe ugyanis fontos ebben a konstrukcióban,
hiszen a helyi vállalkozások helyett
az önkormányzat vállalja a kamat
megfizetését - hangsúlyozta és hozzátette: - Minden olyan vállalkozást
örömmel várunk, amelynek Pásztón

van a székhelye és nem mezőgazdasági tevékenységet folytat.
Varga Béla az eddig tapasztalt felhasználási szokásokról elmondta,
hogy kisebb jellegű gépek, informatikai eszközöknek a pótlására használják a vállalkozások előszeretettel,
de volt már példa arra is, hogy ingatlant vásároltak a mikrohitelből.
A mikrohitel konstrukció Pásztó
mellett elérhető Balassagyarmaton
és Salgótarjánban is, Szécsény városában pedig zajlanak a csatlakozási
előkészületek.
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Pásztó Városi Önkormányzat
2018. évi kitüntetettjei
Almási Lajos
- „Pásztóért”
Emlékplakett Díj
1957. július 31-én szerezte pedagógus diplomáját. Első és egyetlen munkahelye Pásztón volt, az
1954-ben alapított Mikszáth Kálmán Gimnáziumban. Az itt eltöltött 36 éves tanítási ideje alatt
7 nappali és 5 esti tagozaton volt osztályfőnök. A
legelső postaforgalmi szakirányú évfolyamnak is
Almási Lajos volt az osztályfőnöke. 1959-1983
között a szakmai munkaközösség vezetői feladatait is ellátta. Folyamatosan képezte magát. A pedagógia iránti elkötelezettségével, szakértelmével
példát mutatott kollégái és tanítványai körében.
1972 óta tagja a Bolyai Társulatnak, 1975-től pedig az Eötvös Lóránd Fizikai Társulatnak. 1983ban a Minisztertanács Kiváló Munkáért kitüntető
jelvénnyel tüntette ki. 1988-ban a Haza Szolgálatáért érdemérem arany fokozatát kapta meg. Pásztó Város Önkormányzata 2001-ben Ágasváry Lajos Díjat adományozott neki.

Berzák Gyuláné
- „Közszolgálatért” Díj
Berzák Gyuláné 1987. szeptember 11-én kezdte
közigazgatási pályáját a Városi Tanács VB. Titkársági Osztályán.
Jelenleg a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályának munkatársa. A képviselő-testületi, bizottsá-

gi ülések, valamint a különböző választások népszavazások lebonyolításának aktív és nélkülözhetetlen
tapasztalatokkal rendelkező résztvevője. Szerteágazó
feladatai teljes felsorolására e papír nem elegendő. Az
önkormányzati rendezvények reprezentatív feladatainak koordinátoraként, a kívülről nem látható háttérfeladatok ellátójaként is elévülhetetlen érdemeket
szerzett. 40 éves munkatapasztalata, a közigazgatási
munka iránti elhivatottsága, szorgalma és munkabírása emeli ki őt kollégái köréből.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálatban elért kimagasló teljesítményéért, köztisztviselőként a város érdekében kifejtett példás tevékenységéért Berzák Gyuláné részére
„Közszolgálatért” Díjat adományozott.

Dr. Bagoly Sándorné
- „Közszolgálatért” Díj
Dr. Bagoly Sándorné Dr. Harrer Magdolna általános orvosi diplomáját 1962-ben szerezte Budapesten
a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Diplomája megszerzése óta Pásztón a Margit Kórházban
dolgozik folyamatosan, mint gyermekgyógyász főorvos. Ha esik az eső vagy a hó, ha fúj a szél, sár van vagy
jeges az út, a doktornő minden reggel jön, még 80 éves
korában is a kicsi betegeit gyógyítani. Munkáját, szaktudását, óriási tapasztalatát a szakma és a szülők egyaránt értékelik. Jelenleg is a csecsemő- és gyermekosztály szakrendelését látja el heti 30 órában. Ezenkívül
a mozgó gyermek szakorvosi szolgálatot is elvégzi. A
közel 56 éves aktív, fáradhatatlan, kiváló gyermekgyógyász szakorvosi szolgálatát, melyet egy hiány szakte-

rületen lát el a doktornő, nemcsak a város lakossága, de
a környékünkön élők is ismerik, elismerik. Ő a hivatástudat etalonja, az orvosi hitvallás példaképe.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálatban elért kimagasló teljesítményéért, a város érdekében kifejtett példás tevékenységéért Dr. Bagoly Sándorné részére „Közszolgálatért”
Díjat adományozott..

Dr. Gaál Gizella
- Keglevich Margit Díj
1979-ben végzett a SOTE Általános Orvosi Karán. Ezt követően 1979 októberétől a pásztói belosztályon kezdte meg munkáját. 1984-ben szakvizsgázott belgyógyászatból. 1985-ben újraszervezték a
diabétesz szakgondozást, ahol diabéteszes betegeket látott el. 2004-ben diabetológia szakképesítést
szerzett. Rendszeres előadója a Nógrádi Napoknak.
Több szakpályázatot írt, melyekkel dobogós helyezést ért el. Néhány hónapig háziorvosi feladatokat
is ellátott. 1999 januárjától ismét a Margit Kórházban végzi a betegek gyógyítását. Folyamatosan követi a belgyógyászat, diabetológia és egyéb területek
fejlődését, hogy a tanultakat átültesse a mindennapi
betegellátásba. Azon munkálkodik, hogy haladjon a
kor követelményeivel, ezzel is a betegek javát szolgálja. Közel 40 éves szolgálata, elhivatottsága, kivételes
szakértelme példaként emeli a szakma elé.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
város egészségügyi ellátása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseképpen Dr. Gaál Gizella
részére Keglevich Margit Díjat adományozott.

Dr. Karsay Ferenc
- „Pásztóért”
Emlékplakett Díj
Dr. Karsay Ferenc 1975. szeptember 10. napján
szerzett általános orvosi diplomát Budapesten a
Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. A diploma megszerzése után körzeti orvosként kezdett
el dolgozni Pásztón, az akkori Tanács alkalmazásában. Munkáját mindig nagy odafigyeléssel a pásztói
és a térségbeli lakosok egészségének szolgálatában
végzi fáradhatatlanul már több, mint négy évtizede.
Jelenleg Pásztón a Margit Kórházban a belgyógyászat és kardiológiai szakrendelések mellett ellátja a krónikus osztály, valamint a mozgásszervi rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosi feladatait.
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A kiváló szakismeretekkel rendelkező, az új ismeretekre mindig fogékony, arra gyorsan reagáló,
három szakvizsgával rendelkező szakorvost bármilyen feladattal bízta meg a kórház vezetése, mindig
a tudása legjavát adta, jelenleg is kiemelkedő eredményességgel végzi gyógyító munkáját itt Pásztón.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közéletben, közszolgálatban elért kimagasló, a város hírnevét öregbítő teljesítményéért, a város szellemi értékeinek gyarapítása során kifejtett
példás tevékenységéért dr. Karsay Ferenc részére
„Pásztóért” Emlékplakett Díjat adományozott.

Dr. Tóth József
- Keglevich Margit Díj
1967-ben friss diplomásként az akkori Pásztói
Járási Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán
kezdett dolgozni. 1971-ben szakorvosi képesítést szerzett szülészet-nőgyógyászatból. Sikeres
klinikai onkológia szakvizsgája után 1985-ben
a Pásztói Járási Onkológiai Gondozó főorvosává nevezték ki, ezzel párhuzamosan tovább dolgozott a szülészet-nőgyógyászati osztály csapatában is. Az onkológiai gondozó vezetőjeként a
pásztói járásban élő kb. 40.000 lakos alapszintű
onkológiai ellátását végezte és felügyelte 2003ig. A pásztói rendelőintézetben ellátott szolgálata mellett rendszeresen végzett szűrővizsgálatokat a járás különböző településein, telepített

szűrőbuszokon. 1998-ban sikeres szakvizsgát
tett foglalkozás-egészségügyből, innentől párhuzamosan dolgozott mindhárom szakmájában.
Szülészorvosként és nőgyógyászként 4 generáció
asszonyait-lányait kezelte, illetve kb. 1500 kisbaba világra jövetelében segédkezett. Az onkológiai gondozóban, az alapellátás/szűrés és utókövetés révén nagyon sok ember életét mentette meg,
vagy tette jobbá.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város egészségügyi ellátása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseképpen Dr. Tóth József részére Keglevich Margit
Díjat adományozott.

Havril János
- Ágasváry Lajos Díj

Herczegné Varga Ilona
- Csohány Kálmán Díj

Pályakezdő tanárként kezdte pályafutását Pásztón.
Igényes sportpedagógiai munkája nem csak az iskolai feladatok ellátásában mutatkozott meg, sportszervező tevékenysége az iskolán kívüli is eredményes
volt. Mint kézilabdás szakember igazolt játékosként állt helyt a helyi csapatnál, emellett az úszósport
népszerűsítése terén ő kezdett Pásztón úttörő munkát. Neki köszönhető az
egykori észak-magyarországi úttörő olimpia pásztói rendezése, majd az azóta is rendszeresen tartandó
nyári úszó tanfolyamok
indítása. A ’80-as években
elvégezte a birkózó edzői
tanfolyamot és vállalt
munkát a birkózó szakosztálynál is.
Az oktatás területén végzett eredményes
munkája láttán a felügyeleti szervek kiemelt
közigazgatási feladatokkal bízták meg, amelyet szigorú következetességgel végzett. A Dózsa György Általános Iskola igazgatóhelyetteseként az iskola környezetét saját munkájával is
alakította, gondozta. Szervezőként is nagy hatékonysággal és eredményesen tudott kollégáira,
vagy más civil szervezetekre hatni. Tervei nyomán több értékteremtő munka, esemény valósult
meg, amelyek a mai napig időtállóak.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért, a város
oktatásügye, az ifjúság fejlődése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseképpen Havril János részére Ágasváry Lajos Díjat adományozott.

Herczegné Varga Ilona közel negyed százada tekinti önként vállalt feladatának a Csohány
életmű gondozását. Először a Csohány Baráti Kör tagjaként, majd – még napjainkban is –
a Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriumának tagjaként, titkáraként és
elnökeként tevékenykedik. Az alapítvány keretében oroszlánrészt vállalt Csohány Kálmán Énekek éneke című 18 m2-es kerámia falának megmentésében, melynek eredményeként a kerámiák
a Mikszáth Kálmán Líceum aulájában leltek új
helyre. A 2001-ben megnyíló Csohány Galéria
időszaki kiállításait több, mint 15 éve szervezi és
rendezi, csakúgy, mint Csohány Kálmán születése és halálának napjáról emlékező és a Kálmán
napi rendezvényeket. Gyarapítja azon dokumentumok sorát, melyek szélesítik, illetve mélyítik ismereteinket, tudásunkat Csohány Kálmán életéről, munkásságáról.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Város kulturális, közgyűjteményi, művészeti életében elért kimagasló érdemének elismeréseképpen Herczegné Varga Ilona részére Csohány
Kálmán Díjat adományozott.

Melykóné Juhász Judit
- Ágasváry Lajos Díj
1980-ban az Egri Tanárképző Főiskolán
orosz-történelem szakos tanári diplomát szerzett. Első munkahelye Mátraszőlősön volt, majd
1984-től volt munkahelyének elődjébe, a Dózsa György Általános Iskolába került. Szorgalmát, elhivatottságát bizonyítva 1991-ben oxfordi
nyelvvizsgát tett angol nyelvből, amiből a C típusú fokozatot is megszerezte.
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Ezt követően számos tanfolyamon, továbbképzésen vett részt, majd társadalom- és állampolgári
ismeretek szakos tanári diplomát is szerzett. Nemcsak az oktató tevékenységét végezte kimagaslóan. Évekig volt az intézmény Közalkalmazotti Tanácsának a vezetője, a gyermek- és ifjúságvédelem
megbízott nevelője.
Tanóráira a lelkiismeretes felkészülés, kreativitás,
vidámság, türelem, jó problémamegoldó készség
volt jellemző. Változatos tanítási módszerek alkalmazásával nemcsak a tanóráit tette színessé, számos
szaktárgyi versenyre készített fel eredményesen tanulókat.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért, a város
oktatásügye, az ifjúság fejlődése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseképpen Melykóné Juhász
Judit részére Ágasváry Lajos Díjat adományozott.

Pintér Réka
- Babják Bertold Díj
Pintér Réka a Mikszáth Kálmán Líceum magyar-német két tanítási nyelvű képzés nyelvi előkészítő évfolyamának tanulója. Tanulmányi eredménye már az általános iskola 8. osztályában is kitűnő
volt, hasonlóan a középiskola első évének teljesítményéhez. Az elmúlt év versenyeredményei közül
kiemelkedik az Eszterházy Károly Egyetem műveltségi és kulturális versenyén elért 2. helyezése, a
német nyelvű színjátszó körrel elért 3. helye a német nyelvű drámafesztiválon, az országos német
fordítási verseny döntőjébe történő bekerülés, valamint a német szépkiejtési verseny 1. helyezése.
Sporteredményei a karate kyokushinkai ágában nemzetközi és országos szintűek: a tanév során a magyar válogatott tagjaként Európa bajnoki
2. és világbajnoki 5. helyezést ért el, míg az országos bajnokság 2. helyezettje volt. Mindezek mellett
a Shokukai kupa országos bajnokság 3. és 4. helyét
és a Palóc kupa 3. helyét szerezte meg. Tanulmá-

nyi, verseny- és sporteredményei mellett a közösségért végzett munkájával is példát ad diáktársainak.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kimagasló tanulmányi eredménye, az országos
és nemzetközi sportversenyeken elért eredményei
alapján Pintér Réka részére Babják Bertold Díjat
adományozott.

Robotka István
- Pásztó Város
Sportjáért Díj
Robotka István 13 évesen kezdett el a birkózó sportággal foglalkozni. Első éves Junior korában élete első felnőtt versenyén a szombathelyi vidék bajnokságon minden ellenfelét, akkori felnőtt
válogatottakat sorra fektette két vállra. Pályafutását
a BHSE után, leszerelését követően a Csepel SCben folytatta. Robotka István a moszkvai olimpia
nagy esélyeseként számon tartott versenyzője volt,
úgy a hazai, mint a nemzetközi sportszakemberek

előtt. A moszkvai előolimpiát 5 szovjet versenyző
legyőzésével nyerte meg. Hogy nem kerülhetett ki
az olimpiára, az a nagypolitika bűne, ami megbocsáthatatlan a mai napig.
A világ legjobb birkózóit verte nemzetközi versenyeken, többek között a szöuli olimpiai bajnok
Puszkaszut is. Az iráni elnök személyes meghívót küldött számára a hagyományos Tahti Kupára,
amelyen itthonról csak ő vehetett részt. Az akkori idők un. felszabadulási emlékversenyén, a döntő
mérkőzését egy szovjet világ- és európa bajnok versenyzővel vívta. Nyert, bajnok lett. Bejárta az egész
világot hirdetve nemzetünk és városunk birkózó
sportjának hírnevét.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi testnevelés és sport érdekében kifejtett példamutatóan eredményes és kiemelkedő
tevékenységéért és sport teljesítményéért Robotka István részére Pásztó Város Sportjáért Díjat
adományozott.

Rozmaring Népdalkör
- „Pásztóért” Emlékplakett Díj
Pásztón 1883 októberében alakult meg a Dalegylet. Többszöri megszakításokkal működött,
szerepét később az iskolai énekkarok vették át.
1983-ban Faludiné Molnár Gabriella népművelő
megalapította az akkori nyugdíjas klub tagjaival a
ma is működő Rozmaring Népdalkört. Céljuk a
néphagyomány ápolása, bemutatása. 1989-ben és
1993-ban rádiófelvételt készítettek a Népdalkörrel a Katolikus, majd a Kossuth Rádióban. 1987ben és 1990-ben országos ezüst minősítésben részesültek, majd 1996-ban, 2001-ben és 2005-ben
országos arany minősítést kapott a Népdalkör.
Pásztó kulturális életének aktív résztvevői, a járási
és a megyei rendezvények állandó közreműködői.
Nélkülük nem képzelhető elé Pásztón városi ünnep, Hasznoson, Keresztesen falunap.
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közéletben, a társadalmi élet területén elért kimagasló, a város hírnevét öregbítő teljesítményéért, a város szellemi értékeinek gyarapítása
során kifejtett példás tevékenységéért a Rozmaring Népdalkör részére „Pásztóért” Emlékplakett
Díjat adományozott.

Tódor Sándor
- Pásztó Város
Sportjáért Díj
1974-ben kezdett el sakkozni Nagybátonyban.
Jobbágyiban, majd Pásztón játszott leigazolt játékosként. 2008-ban vette át az 1998-ban megalakult Pásztói Sakk Egyesület vezetését. 2010-től az
egyesület hivatalos Elnöke. Még ebben az évben
felkérték a Nógrád Megyei Sakkszövetség főtitkári Tisztségére. Tevékenységének köszönhetően
indult el Pásztón a Zsigmond, később a Cserhát
Kupa, Salgótarjánban a Tarján Kupa. Kiemelkedő szerepe van az utánpótlás-nevelés elindításában. 2011-ben útjára indította a Tittel Pál Kupa
sorozatot, amely az egyetlen nemzetközi sakkverseny a megyében. Tevékenysége elismeréséül a Magyar Sakkszövetség 2016-ban a Magyar
Sakkozásért Díjjal tüntette ki.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi testnevelés és sport érdekében kifejtett példamutatóan eredményes és kiemelkedő tevékenységéért Tódor Sándor részére Pásztó
Város Sportjáért Díjat adományozott.
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Szent István Nap
és Népdalkörök
Pásztói találkozója

Egy sportos nap,
nem csak bringásoknak
Idén immár tizedik alkalommal rendezték meg a Tour De Pásztó elnevezésű kerékpáros versenyt, amelynek mintegy tágabb keretet
adva sor került a Pásztó Városi Sportnapra is. Kicsik és nagyok számára is kínált érdekességeket
a rendezvény: különböző sportbemutatók, sakkpárbaj, tűzoltósági bemutató és rendőrségi motorszimulátor valamint drog- és részegszemüveg
bemutatása, továbbá ugrálóvár, arcfestés, pingpong, kispályás labdarúgó torna, egészségmegőrző programok, főzőverseny és finom ebéd várta a
résztvevőket. A programokat a lelkes szervezők
mellett az időjárás is segítette: verőfényes napsütésben, több százan látogattak ki az eseményekre.

Augusztus 20-án az ünnepi szentmise és a városi kitüntetések átadása után ünnepi programmal folytatódott a nap. A Kishegyen felléptek
helyi és környékbeli hagyományőrző csoportok,
a színpadi programok zárásaként pedig a KFT
együttes adott koncertet.

