2019. AUGUSZTUS

Óriási Muzsla siker
Zakopaneban

51. alkalommal rendezték meg augusztus 17-24 között a Hegyi Népek Népművészeti Fesztiválját a lengyelországi Zakopaneban, ahol a pásztói Muzsla Néptáncegyüttes megnyerte a fesztivál fődíját és a média nagydíját is.
(Folytatás a 2. oldalon)

Ünnep és kitüntetések
átadása augusztus 20-án
Szentmisével kezdődött augusztus 20-án
reggel 10 órakor Pásztón a Szent István napi
ünnepi forgatag, ezt követően adták át az önkormányzat kitüntető címeit. A képviselő-testület döntése értelmében két új díszpolgára van a városnak Volek György és Illés Rudolf
személyében. A nemzeti ünnep szórakoztató
programokkal átszőtt része délután háromkor
vette kezdetét és késő estig tartott.
Részletek a 3-4-5 oldalon.

Programok szeptemberben

Útfelújítások zajlanak

Szőlő- és borünnep, szüreti felvonulás várja a
kikapcsolódni vágyókat a hagyományőrzés egyik
legnagyobb pásztói ünnepén szeptember hetedikén. Másnap, szeptember nyolcadikán Identitás
Napot rendeznek, amelyen világsztár is színpadra lép majd, de láthatjuk a Muzsla Néptáncegyüttest is. Szeptember végén az Idősek Világnapjához
kapcsolódóan köszöntik majd a szépkorúakat a
város több intézményében. A fiataloknak kedvezve Tanévkezdő Őszi Vigasság is lesz.
Részletek a 6., valamint a 10. oldalon.

Több befejezett munka után a napokban elindult a kivitelezése azoknak az utaknak, amelyeknek felújításáról a nyár folyamán döntött
Pásztó város képviselő testülete. Ebben a felújítási projektben összesen közel egy kilométer
hosszon kapnak új burkolatot önkormányzati
utak a városban. A Munkácsy út 313 méteren, a
Derkovics utca 173 méteren, a Tücsök utca 187
méteren, az Arany János utca pedig 226 méteren újul meg.
Részletek a 9. oldalon.
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Óriási Muzsla siker Zakopaneban

A nagy hagyományokkal bíró zakopanei Hegyi Népek Népművészeti Fesztiválján meghívásos alapon vehetnek részt hagyományőrző
együttesek. A pásztói Muzsla Néptáncegyüttes
korábban kétszer szerepelt az eseményen. Az
1990-es években, első ott jártukkor bronz fokozatot nyertek, 2005-ben pedig első díjjal tértek haza. Az idei megmérettetésen tizenhárom
együttes mutatkozott be, lefedve az egész világot Amerikától Nepálig. A pásztóiak fél órás
előadásukban erdélyi, rábaközi és rimóci táncokat vittek színpadra. Ágoston László, az együttest 1987 óta irányító művészeti vezető lapunknak nyilatkozva elmondta: nagyon sok munka
van a siker mögött. – Júniusban még Litvániában versenyeztünk, ott egy második díjat nyertünk, majd következtek a nyári fellépések, köztük egy kétórás előadás Balassagyarmaton. A
zakopanei Hegyi Népek Népművészeti Fesztiválján bemutatott programot egyhetes nyári
táborban tökéletesítettük – mondta el Ágoston
László, és hozzátette: - Zakopaneban két újabb

nívós fesztiválra kapott meghívást az együttes.
Egy lengyelországi turnéra és a világ egyik legszínvonalasabb fesztiváljára Franciaországba.
Leginkább az anyagian múlik az ezeken való
részvételünk, mindenesetre a felkérés nagyon
megtisztelő – hangsúlyozta Ágoston László.
A verseny hangulatáról szólva kiemelte: a híres zakopanei karácsonyi vásár helyszíne erre a
hétre a világ népművészeti csoportjainak fellépőhelyévé változik. A Muzsla művészeti vezetője arról, hogy milyen helyet foglal el ez a két díj

az együttes eddigi sikerei között, kifejtette: a legszebbek között vannak. Az újságírók szavazata
alapján megítélt média díj azért jelentős, mert
abban benne van a versenyprogramon kívül
adott műsorok „minősítése” is, és a zsűri részéről is elhangzott, hogy legyünk nagyon büszkék
erre az elismerésre – fejtette ki Ágoston László,
akitől megtudtuk azt is, hogy nagyon megható
volt átélnie az eredményhirdetést, ahol azonnal
rengeteg gratulációt kapott és több, helyszínen
lévő magyar is megkereste őt ott, akik köszönték a szép élményt, amit az együttes okozott.
Azzal köszöntek el a pásztói csapat vezetőjétől,
hogy jó volt magyarnak lenni.
Ágoston László azt is elárulta, hogy az eredményhirdetés után kiderült, hogy magának a
fesztivál igazgatójának is a Muzsla Néptáncegyüttes volt a favoritja. Különlegessége a zakopanei fesztiválnak, hogy az eredményhirdetés több órával a díjátadó előtt van, előbbin csak
az együttesek vezetői és a zsűri vesz részt. Így
Ágoston László hamarabb tudta az eredményt,
mint táncosai. Velük azt csak később, a csapat
buszán közölte, a hivatalos átadó előtt. Így emlékszik vissza ezekre a percekre: - Láttam a várakozást rajtuk és előtte kértem a tolmácsot is,
hogy próbáljon "semleges" arcot mutatni. Felsoroltam a zsűri együtteseknek kiosztott díjait és a végén közöltem a saját eredményünket.
"Felrobbant" a busz. Mindenkinek kívánok ilyen
érzést, ami elmondhatatlan.

A Muzsla Néptáncegyüttes az utánpótláscsoportokkal együtt körülbelül 120 fővel
működik. Az utánpótlás felhozatalát elsődleges feladatuknak tekintik, hiszen
enélkül nem lenne biztosított a folytatás – hangsúlyozta Ágoston László művészeti vezető. Kiemelte: óriási segítség csapatuk számára, hogy az idei évtől a művelődési házban egy nekik kialakított táncteremben próbálhatnak és a működésükhöz szükséges egyéb helyiségek – például öltöző, raktár – is biztosított lett. Mint
mondta, a városi önkormányzattól jelenleg korábban nem tapasztalt mértékű
anyagi támogatásban részesülnek, amiért nagyon hálásak a képiselő-testületnek.
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Az államalapítás ünnepén

Szentmisével kezdődött augusztus 20-án reggel 10 órakor Pásztón a Szent István
napi ünnepi forgatag. Az istentiszteletet a Szent Lőrinc Plébániatemplomban tartották. A délelőtt folyamán a továbbiakban a Pásztó Város Önkormányzata által alapított díjakat adták át a Nagymező úti Ruffec teremben.
A nemzeti ünnep szórakoztató programokkal átszőtt része délután háromkor vette kezdetét. - Államalapító István király annak idején azt vallotta, hogy nem szavakra, hanem
tettekre van szükség. Nem ígéretekre, hanem
rengeteg munkára és kitartásra. Ezt bizonyította életének munkásságával – hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében Farkas Attila polgármester. Mint fogalmazott, első uralkodónk
tetteinek helyességét bizonyította az élet, a
nyugati kereszténység felvételével hazánk

nyert, s az István által alapított ország 1526ig a nyugati kereszténység védelmezője volt emelte ki Farkas Attila, aki az államalapítás
ünnepén a nők szerepét is hangsúlyozta. Mint
mondta, első királyunk nagyhatalmat épített
Magyarországból, amelyben két nő segítette
őt: édesanyja Sarolt és felesége Gizella. Az új
kenyérről szólva elmondta: a trikolorral átkötött kenyér az Isten, a haza és a család hármasának jelképe. Így fogalmazott: - Addig lesz
népünk és addig fognak a Kárpát medencében

magyarul beszélni, amíg ez a hármas együtt van.
Legfontosabb, hogy őrizzük meg magyarságunkat, legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, több mint ezer éve itt élünk – mondta és
ezzel folytatta: - Nem kell bizonygatnunk, hogy
Európához tartozunk, mi alkotóeleme vagyunk a
mai Európának - húzta alá Pásztó polgármestere, aki végül a Rozmaring Együttes közreműködésével megszegte az új kenyeret.
Ezután a pásztói balerinák műsora alapozta
meg a hangulatát a nap szórakoztató részének.
A népszerű Pál Dénes is színpadra lépett Pásztón, dalaival szórakoztatta a nézőket. A nap a
gyerekeknek is kedvezett. A legtöbb kisgyerek
szülei kezét fogva, csillámtetoválásokkal a karjukon várták, hogy sorrakerüljenek a pónilovaglásnál. Már ekkor is szép számmal vettek részt
a városi forgatagon, ám az Emelet együttes
koncertje hozta meg az igazi tömeget.
A koncert után a nap megkoronázásául este
kilenckor Magyarország születésnapját tűzijátékkal ünnepelték meg.

2019. AUGUSZTUS

Pásztó Városi Önkormányzat
kitüntetettjei
A hagyományoknak megfelelően augusztus huszadikán adták át Pásztón az önkormányzat kitüntető címeit. A képviselő-testület döntése értelmében két új díszpolgára van a városnak Volek György és Illés Rudolf személyében. Pásztóért Emlékplakett díjat vehetett át Winkler Márta és
Oravecz Györgyné, valamint a Pásztói Mentőállomás dolgozói. Keglevich Margit Díjat kapott Sándorné Karácsondi Julianna, és Dr. Szarvas Katalin.
Forstnerné Dr. Szabó Irén Csohány Kálmán Díjat kapott, míg Ágasváry Lajos Díjjal ismerték el Baloghné Kanyó Mária és Nagy Gabriella munkáját.
Lukács Józsefné és Dr. Szalkai Éva Közszolgálatért Díjat vehettek át. A Pásztó Város Sportjáért díjat idén Andó Adrián és Várkonyi András kapták,
míg a Babják Bertold díjat Koós Denton kapta.

Pásztó Város
Díszpolgára
Kitüntető Cím:
Volek György nyugalmazott
pedagógus, korábbi alpolgármester, önkormányzati
képviselő
Pedagógiai diplomáját 1967-ben
szerezte meg, amellyel a pásztói
Dózsa György Általános Iskolában
tanított, illetve igazgatóhelyettesi
feladatokat is ellátott majd’ húsz
évig. Hivatása mellett a közéleti
munkából is kivette a részét. Képviselőként, bizottsági elnökként,
alpolgármesterként tevékenykedett, amellyel elnyerte a pásztói
emberek bizalmát. Példamutató
munkáját a mai napig a város iránti önzetlen segítőkészség jellemzi.

Pásztó Város
Díszpolgára
Kitüntető Cím:
Illés Rudolf sportember, a
pásztói birkózás alapítója,
a helyi sportélet lelkes
szervezője
Neve összecseng a pásztói birkózás megalapításával és felemelkedésével, az általa 51 éve
megalapított Szabadidő Sport
Egyesülettel. Versenyzőként és
edzőként is maradandót alkotott.
Számos fiatalt indított útjára, akik
a hazai- és a nemzetközi megmérettetéseken is elismerést vívtak
ki. Igazi közéleti személyiségként
ismerik, aki töretlenül, lelkiismeretesen, olykor áldozatot hozva
dolgozik a városért.

Pásztóért
Emlékplakett Díj:

Pásztóért
Emlékplakett Díj:

Winkler Márta pásztói
születésű pedagógus, az
ország első alternatív iskolájának létrehozója

a Pásztói Mentőállomás
dolgozói.

Dr. Szarvas Katalin, a
pásztói kórház belgyógyász,
gasztroenterológus, üzemorvosa

Pásztón 1953-ban kezdte meg
működését a mentőszolgálat, a
jelenlegi állomás 1972-ben készült el. Az esetkocsi szolgálat
1988-ban Nagy József mentőtiszt vezetésével indult el. Jelenleg egy esetkocsi és egy mentőkocsi teljesít szolgálatot napi 24
órában, 5 mentőtiszttel, 10 mentőápolóval és 10 mentőgépkocsi vezetővel. Az általuk végzett
munka az egészségvédelem egyik
legfontosabb területe. A munkát
elvégzők neve mégis ismeretlen,
amely minket, az ellátottakat még
nagyobb elismerésre kötelez.

1975-től, azaz 44 éve a
pásztói Margit Kórház dolgozója, belgyógyász, gasztroenterológus, üzemorvos. A
struktúraátalakítást megelőzően belgyógyász osztályvezető főorvosként, azt követően
a kórház krónikus osztályának vezető főorvosaként látja el munkáját. Emellett végzi
gasztroenterológiai tevékenységét a járóbeteg szakellátásban, továbbá ellátja az intézmény üzemorvosi feladatait is.
Sokrétű tudásával, felkészültségével áll a kórház szolgálatában.

Keglevich Margit Díj:

Babják Bertold díj:

A pásztói születésű ifjú pedagógus a diploma megszerzése után,
1962-ben azonnal elkezdte azt a
munkát, ami sok évvel később az
ország első önálló alternatív iskolájának, a Kincskeresőnek megszületéséhez vezetett. Bár a tanítást 46 év után abba hagyta, meg
nem pihent. A mai napig előadásokat, bemutató órákat tart az általa bevezetett módszerről. Munkásságáért sok más díj, kitüntetés
mellett 2009-ben megkapta a
Magyar Köztársaság Érdemrend
Tisztikeresztjét is.

Pásztóért
Emlékplakett Díj:
Oravecz Györgyné könyvelőiroda vezető, a helyi
vállalkozások segítője

Sándorné Karácsondi
Julianna, aki immár ötven
éve szolgálja a helyi egészségügyet fogászati szakas�szisztensként

A rendszerváltást követően jelentős szerepe volt a piacgazdaságra való áttérés alapjainak lefektetésében. Az ország egyik
legrégebben működő könyvelőirodáját 1998-ban, saját vállalkozásként indította el. Szakértelmével nagyban hozzájárult a
vállalkozói kultúra fejlődéséhez, a
vállalkozói gondolkodásmód formálásához. Számos, ma is sikeres
vállalkozást indított el a pályán és
munkáját ma is a vállalkozói szféra iránti elkötelezettség jellemzi.

Fogászati szakasszisztensi képesítését 1973-ban szerezte, de
már 1969 óta ezen a területen dolgozik. A pásztói fogászat 1976 óta
ismeri őt, az azóta eltelt időszakban tíz fogszakorvos mellett teljesített szolgálatot. Ezzel párhuzamosan két környező településen is
ellátta a fogászati asszisztensi feladatokat. Az egyedülálló, öt évtizedes múlt azt is bizonyítja, hogy egy
szakmáját szerető, kivételes szakmai tudással rendelkező ember, aki
ma is lelkiismeretesen dolgozik.

Keglevich Margit Díj:

Koós Denton, a Mikszáth
Líceum kimagasló sport
és tanulmányi eredményt
nyújtó diákja
Általános Iskolai tanulmányait Pásztón végezte. Jelenleg
a Mikszáth Líceum magyar-német két tanítási nyelvű tagozatán tanul. Munkáját a folyamatos, szorgalmas teljesítmény
jellemzi. Megbízhatóságához,
nagy munkabírásához kedves,
empatikus egyéniség társul.
Mindezek mellett aktívan sportol és nem csak a futballban,
de az életben is igazi közösségi ember, csapatjátékos. Tanulmányi és sportbéli aktivitása
minta osztálytársai, különösen
a fiúk számára.
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Csohány Kálmán
Díj:
Forstnerné Dr. Szabó Irén,
a Margit Kórház főorvosa
A Szegedi Tudományegyetemen szerzett orvosi diplomát.
Családjával húsz évvel ezelőtt
költözött Pásztóra, ahol a Margit Kórház aneszteziológusaként
dolgozik, az egynapos sebészet
és a műtő vezető főorvosa. Diákként közel került a színjátszáshoz, versmondáshoz és ezt a tudást hosszú évek óta a pásztóiak
javára is kamatoztatja. Élményszámba menő interpretációit
hallhatjuk az önkormányzat és a
civil szervezetek rendezvényein.

Ágasváry Lajos Díj:
Baloghné Kanyó Mária
pedagógus
Történelem-orosz
szakon,
majd német nyelvből is diplomát
szerzett. Pályafutását a Gárdonyi Géza Általános Iskolában
kezdte, amely intézmény mellett
mindmáig hűen kitart. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás,
valamint a magyar történelemhez kapcsolódó hagyományok,
ünnepek gondozása terén egyaránt kiemelkedő munkát végez.

Pedagógiai és a közéletben vállalt feladatait önzetlenül, lelkiismeretesen és kivételes szakmai
színvonalon látja el.

Ágasváry Lajos Díj:
Nagy Gabriella pedagógus
Az első 15 évet gyógypedagógusként a Pásztói Általános Iskola és Diákotthonban töltötte. Az
utóbbi 10 évben a Mikszáth Líceumban végzi pedagógiai munkáját magyar-történelem szakos
tanárként, valamint a sajátos nevelési igényű diákok fejlesztő tanáraként. Tősgyökeres pásztóiként
elindítója és motorja a Határtalanul programok megvalósításának,
az Erasmus+ pályázatokban való
sikeres részvételnek, a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésének.

Közszolgálatért Díj:
Lukács Józsefné, a Margit
Kórház ápolási igazgatója
A pásztói Margit Kórház dolgozója a 2008-as évtől kezdve. Az intézményi átszervezések viharos
időszakában kezdte meg munkáját
ápolási igazgatóként. Azóta a kórházi menedzsment tagjaként az
ápolási területen szervezi a magas
szintű betegellátáshoz nélkülöz-

hetetlen szakdolgozói és egyéb területeket. Az általa vezetett szakterületeken a jó szervezettség,
minőségi munka tapasztalható.
Magas empátiával kezeli kollégáit és betegeit, ezzel példát mutatva az általa képviselt szakmának.

Közszolgálatért Díj:
Dr. Szalkai Éva orvos
Két évig a pásztói kórház sebészeti osztályán dolgozott, diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 1981-ben szerezte
meg. Tudását folyamatosan gyarapította, így háziorvosi, üzemorvosi
és sportorvosi képesítéseket szerzett. Elhivatottságát bizonyítja,
hogy minden képesítését használja, vagyis több szakember munkáját képes elvégezni egyedül. Büszke arra, hogy hosszú évtizedek óta
azt a munkát végezheti, amit kisgyermekként megálmodott.

Pásztó Város
Sportjáért díj:
Andó Adrián NBI-es
kézilabdázó
A húsz éves pásztói fiatalember Gyöngyösön végezte középiskolai tanulmányait, ahol

tanárai figyeltek fel kiváló sportteljesítményére. Így a gyöngyösi
utánpótlás kézilabda meghatározó játékosa lett. Teljesítménye
alapján bekerült a magyar serdülő válogatottba, amelynek kapusaként sikereket aratott. Két
év után átigazolt Balatonfüredre és jelenleg az NB I-es csapat,
valamint a Magyar B válogatott
tagja. Teljesítménye alapján a
város egyik büszkesége.

Pásztó Város
Sportjáért díj:
Várkonyi András,
a Mikszáth Líceum
testnevelő tanára
Húsz éve van a pedagógusi pályán, ebből 15 éve a Mikszáth Líceum testnevelő tanára. A diáksport elkötelezett
segítője, támogatója, aki nagy
felelősséggel és kitartással
végzi munkáját. Eredményességét bizonyítják tanítványainak a sportsikerei: atlétikában,
röplabdában, teniszben, fekvenyomásban elért megyei, területi és országos helyezések.
Diákjai és a fiatalok számára
példát mutat szakmai igényességből, felkészültségből, a céltudatos munkából.
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Vidám
Programok
falunap
szeptemberben Hasznoson
Szőlő- és borünnep szüreti felvonulással

Idén a 15. szőlő- és borünnepre, illetve a 35. szüreti felvonulásra kerül sor városunkban
szeptember hetedikén, szombaton a Könyvtár melletti parkban.
A 13 óra 30 perckor kezdődő felvonulás kiindulópontja a Művelődési Központ lesz, amely az alábbi útvonalon halad majd tovább:
Hársfa út – Csillag tér – Fő út –
Cserhát lakónegyed – Nagymező
út – Hunyadi út – Baross Gábor út, majd érkezés az indulási helyszínre.
A Kredenc zenekar nótái 16 óra 30 perckor csendülnek fel, amelyeket a Haraszti ikrek produkciója követ. A hagyományőrző csoportok műsorát 17 óra 30
perctől tekinthetik meg az érdeklődők. A magyar hard rock együttes, a Piramis
este fél nyolctól ad minikoncertet a közönségnek, este fél tíztől pedig utcabál
kezdődik és egészen hajnal egy óráig tart. A programok ideje alatt a gyermekeket népi játszótér, póni kocsikázás, valamint ugrálóvár szórakoztatja, míg az
idősebbek a legfinomabb borokba is belekóstolhatnak.

Pásztói Identitás Nap
A Városi Könyvtár melletti parkban rendezik meg szeptember nyolcadikán,
vasárnap a Pásztói Identitás Napot, amelynek keretében több ismert hazai
sztárvendéggel is találkozhatnak az oda ellátogatók. A rendezvényt délután
három órakor nyitja meg Farkas Attila polgármester, amelyet a már nemzetközi szinten is elismert Muzsla
néptáncegyüttes produkciója
követ. A tehetségkutatókból is
ismert énekest, Szabó Ádámot
16 óra 30 perctől hallgathatja a
közönség. Egyetlen retro diszkó
sem telik el LayZee aka Mr. President máig népszerű slágere,
a Coco Jamboo nélkül, akikkel
18 órától ugyancsak találkozhatnak a zene szerelmesei. Az
Abrakazabra, Sári Évi, Bebe és
Takács Nicolas este nyolc órától
szórakoztatja a résztvevőket.
Mindemellett a kicsiket Manóműhely, míg a tudomány iránt érdeklődőket Dr.
Pálfi György tudománytörténeti kiállítása várja.
A rendezvényekre látogatók igénybe vehetik az ingyenes önkormányzati autóbuszjáratot, amely a Mátrakeresztes-Pásztó útvonalon közlekedik oda-vissza
félóránként, 13 órától kezdve egészen 22 óra 30 percig.

Július huszadikán pezsdítette fel a helyi közösségi
életet a Hasznosi Falunap. A
programok között szerepeltek
lovaskocsizás, népi játékok,
arcfestés, kézműves foglalkozás, ugrálóvár, teqballozás és
színvonalas színpadi programok. A hagyományőrzők mellett szórakoztatta a nagyérdeműt a Charme Együttes és
Vastag Csaba is.
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A hagyományőrzés
és a szórakozás napja Keresztesen

A korábbi értéktár-gyűjtésre alapozva
közkincset hoztak létre az önkormányzat közreműködésével a mátrakeresztesiek. A településrész augusztus 11-én
megrendezett falunapjának nyitó programjaként avatták fel és szentelték meg
a Mátrakeresztesi Falumúzeumot.
A Tóthegyes út 5. szám alatti múzeumban
egy tisztaszoba és konyha, valamint egy fakanalas műhely berendezését tekinthetik meg
az érdeklődők. Az intézmény ünnepélyes
megnyitóján Farkas Attila polgármester azt
hangsúlyozta, hogy a hagyományokat folytatni kell. Elmondta: az önkormányzat arra fog
törekedni, hogy kialakítsanak az intézmény
udvarán egy olyan közösségi teret, amelyet
az idősek és a fiatalok egyaránt tudnak majd
használni.
Odler Zsolt, a Néprajzi Múzeum főosztályvezetője a település természeti és kulturális
kincseit emelte ki köszöntőjében. Szerinte ezzel a kezdeményezéssel elindult egy folyamat,
de a munka nagy része
még hátra van, hiszen
meg kell tölteni élettel
ezt a színteret. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Stuller András,
Mátraszentimre polgármestere, aki ajándékot
is hozott a falumúzeumba, amely most már
annak
gyűjteményét
gyarapítja.

Csépe Attila helytörténész az eseményen
Mátrakeresztesről tartott történeti előadást.
Mindemellett hagyományőrző műsorok is
várták az érdeklődőket, és keresztesi fakanál
kiállítás is megtekinthető volt. A megnyitót
szentmisével, illetve az új falumúzeum épületének megszentelésével zárták. Délután a
hagyományos falunapon szórakoztak a helyiek, ahol a könnyed és hagyományőrző zenés-táncos programok csúcspontja Zoltán
Erika koncertje volt.
Mátrakeresztes településrész testvértelepülési kapcsolatot létesített Kalondával. Az
erről szóló okiratot Papp Réka kalondai polgármester és Farkas Attila helyi polgármester a falunapon írták alá.

2019. AUGUSZTUS

“A városépítés irányadói
maguk a pásztóiak”
Egy éve működik Pásztón a jelenlegi képviselő-testület, október 13-án pedig önkormányzati választások lesznek. Ezen
két apropóból kérdeztük Farkas Attila
polgármestert.
- Tavaly augusztusban alakult meg a
most együtt dolgozó képviselő-testület.
Mit tart az elmúlt egy év legfontosabb
eredményének?
- Rengeteg biztatást kaptam tavaly a kampány során a pásztói emberektől, így bizakodva vártam az időközi választás napját, akkor
még csak remélve, hogy alkalmasnak talál
a város közössége a polgármesteri feladatok ellátására. Akkor ahhoz kértem a pásztóiak támogatását, hogy a lehető legnagyobb
nyugalomban és együttműködésben, hos�szú távon fejlődési pályára állíthassuk Pásztót. Az elmúlt időszak legfontosabb eredménye, hogy Pásztón nyugalom van, széleskörű
együttműködésben dolgozunk a városért, és
korábban nem tapasztalt nagyságrendű fejlesztési forrást sikerült a településre hozni. Nem számoltam még össze, de az biztos,
hogy az időközi választás óta eltelt tizenkét
hónapban egymilliárd forint körüli támogatást ítéltek meg az önkormányzat számára.
S az sem mellékes, hogy a korábban megnyert, de nagy csúszásban lévő projekteket,
vagy esetleg korábbi szakmai hibák miatt az
ellehetetlenülés közelébe sodródott pályázatokat sikerült „megmentenünk”, sok hivatali órát szánva rá munkatársaimmal. Így mostanra elmondhatom, a legjobb úton haladunk
afelé, hogy Pásztó közel s távol az egyik legélhetőbb magyar város legyen.
- Mik a legfontosabb csapásirányok ezen
az úton?
- A gazdaságélénkítés munkahelyteremtéssel, a turizmus fejlesztése, a családok és a
közösségek támogatása, a város intézményrendszerének a korszerűsítése és a városi
élettér komfortosabbá tétele.
- Milyen projektek vannak folyamatban,
amelyek ezeket szolgálják? S mik a terveik
a jövőre nézve?
- Nehéz lenne itt mindent felsorolni. Bízom
abban, hogy a pásztóiak a városban járva találkoznak a beruházásokkal és értékelik, ami
történik. De mondok természetesen néhányat:
elindult a Romkertben és környékén egy nagy

Pásztó városvezetése törekszik a jó kapcsolatok kiépítésére és fenntartására, amelyek a települést
szolgálhatják. Képünkön Szilvai József, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és Farkas
Attila polgármester, a Mátraszőlősi út felújítás utáni ünnepélyes átadásán.

projekt, ami a történelmi belvárost teszi még
alkalmasabbá látogatók fogadására és rendezvények szervezésére. Épül a katolikus iskola tornaterme, ezt ezúton is köszönöm az
egyházmegyének, ugyanis ennél ők voltak a
pályázók. Hasznoson halad a művelődési ház
felújítása és hamarosan indul a mátrakeresztesi korszerűsítése is. Folyamatban vannak az
iparterületek létesítései, egy a Palóc Csárdánál, egy pedig a régi Élgép helyén, előbbihez
elkerülő út is épül, bekapcsolva a mátraszőlősi
körforgalomba. A hasznosi és mátrakeresztesi focipálya és környezete is megújul, közösségi terek épülnek melléjük. Vannak kisebb ös�szegű pályázati sikereink is. Nyertünk pénzt a
Zsigmond Nap szervezésére a Bethlen Gábor
Alaptól, a megye egyik legnagyobb szabadtéri sportparkja létesül Pásztón, s tudunk pénzt
fordítani illegális hulladéklerakók felszámolására is. A „Zöld város” nevet viselő projektben
több helyszín újul majd meg, a vasútállomástól kezdve a strandon át a Kishegyig. Fontos
beszélnem az utakat és járdákat érintő munkáról, mert amit ezen a területen teszünk, arra
nagyon büszke vagyok. Több tucat utat kellene
városunkban felújítani, ezek közül a legros�szabb állapotban lévőkön önerőből javítottunk,
járhatóvá tettünk. Több út aszfalt burkolatot
kapott vagy kap éppen ezekben a napokban.
A Magyar Közút felújította a Mátraszőlősi utat,

s mezőgazdasági utakra is jutott pályázati forrás. Legfontosabb tervem, hogy az ütemezett útfelújításokat folytassuk. Emellett meg
kell tölteni az iparterületeket betelepülő vállalkozásokkal. Remélem, szükség lesz további
bölcsődei és óvodai férőhelyekre, ezt is megteremtenénk. Továbbá a turizmusban is nagy jövőt látok: a strandon ősszel megkezdjük a meleg vizes medence építését, azonban itt nem
szeretnénk megállni, további támogatást tervezünk lehívni a fürdő bővítésére.
- Ön a regnáló polgármester, s terveibe avat
be minket. Így a következő kérdés adja magát.
Újraindul az október 13-ai választáson?
- Amikor vállaltam a megmérettetést egy
éve az időközi választáson, akkor azt Pásztóért tettem. Az itt élőkért, akiknek hozzám hasonlóan nagyon fontos ez a hely. Képviselő
társaimmal és a polgármesteri hivatal munkatársaival is kitűnő együttműködésben dolgozunk azóta, élvezzük az országgyűlési képviselők és a megyei közgyűlés támogatását,
sőt a kormányét is. Céljaim is világosak. Az
elmúlt egy évben sosem merült fel bennem,
hogy ne induljak újra. Tovább szeretném folytatni azt a lendületes városépítést, amelynek
irányadói maguk a pásztóiak. Az ő elvárásaiknak megfelelően haladunk. Ezen az úton szeretnék továbbmenni.
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Útfelújítások 2019-ben
Városunkban korábban nem látott mértékű útfelújítás zajlik idén.
A Belügyminisztérium támogatásával
325 méter hosszon megújult a Madách út.
A közel 24 millió forintos beruházás több
mint felét az önkormányzat saját költségéből finanszírozta. Az úttest mellett egy 50
méteres szakaszon kaviccsal borított parkolót is kialakítottak. A Vezér utca 181 méter hosszon, teljes egészében önkormányzati forrásból újult meg, bruttó 19 millió
forintból.
Farkas Attila polgármester a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fenntartásába tartozó Mátraszőlősi út rossz, helyenként balesetveszélyes állapotára való hivatkozással levélben
kérte a térség országgyűlési képviselőinek,
valamint a Magyar Közút vezérigazgatójának a segítségét. Az út felújításának lehetőségét megteremtették, s a közelmúltban el
is készült a Mátrakeresztesi út komplett útburkolat cseréje a Pásztó táblától a Fő úti elágazóig.
Ahogy arról már beszámoltunk, közel 78 millió forintból végeznek felújításokat külterületi utakon. A szennyvíztelep felé vezető út 931
méter hosszban, a Muzslai útról lecsatlakozó
út 218 méter hosszban és a Nyikomra vezető út
egy része 3661 méter hosszban újul meg.

Négy út kap
aszfaltburkolatot
ezekben a hetekben
Elindult a kivitelezése azoknak az utaknak, amelyeknek korszerűsítéséről a nyár
folyamán döntött Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete. Ebben a felújítási projektben összesen közel egy kilométer hosszon kapnak új burkolatot
önkormányzati utak a városban.
A Munkácsy út 313 méteren, a Derkovits

Árvízvédelmi
beruházások
Megkezdődik a Pásztó és térsége komplex árvízvédelmi biztonságának megteremtéséhez szükséges beruházások
előkészítése. A Nógrád Megyei Védelmi
Bizottság egyik legfontosabb célkitűzésének megvalósítása indulhat el a kormány döntésével – közölte a Nógrád Megyei Kormányhivatal.

A Munkácsy út a munkálatok kezdetén

út 173 méteren, a Tücsök út 187 méteren,
az Arany János út pedig 226 méteren kap
új burkolatot. Utóbbi esetében a föld alatt
lévő ivóvíz nyomóvezetéket is kicserélik. A
négy út 899 méter hosszúságban megvalósuló felújítási költsége 142 millió forint,
a beruházást fejlesztési hitel bevonásával
valósítja meg Pásztó Városi Önkormányzat. A munkálatok augusztus végén elkezdődtek mind a négy úton. Farkas Attila polgármester az útfelújítások fontosságáról
lapunknak elmondta: mivel Pásztón az elmúlt években nem igazán történtek utakat érintő jelentős beruházások, mára az
önkormányzati úthálózat rossz állapotúvá vált. Ezen probléma megoldása, vagyis az utak minőségének feljavítása tehát
kifejezetten indokolt. Farkas Attila polgármester hozzátette: mindent megtesznek
azért, hogy Pásztón javítsák az önkormányzati úthálózatot, s a cél elérése érdekében
a felújítási programot a jövőben is folytatni
szeretnék. Farkas Attila az aktuális munkálatokkal kapcsolatban hangsúlyozta: arra
kéri a felújításokkal érintett utcákban lakókat, hogy az elkövetkezendő hetekben óvatosabban közlekedjenek.

A beruházás három részre különíthető el –
mondta dr. Szabó Sándor Nógrád megyei kormánymegbízott és hozzátette: elindulhat a Kövicses és a Csörgő patakok, illetve a Zagyva
befogadó szakaszának mederrendezési feladatainak, a Csörgő-völgyi záportározó megépítésének, továbbá a hasznosi víztározó rekonstrukciójának előkészítése is. Erre összesen 119
millió forintot különített el a kormány – ismertette. Az elmúlt években a Mátra térségében
lehulló nagy mennyiségű csapadék többször
is okozott már problémát a Pásztóhoz tartozó
Mátrakeresztes, illetve Hasznos településrészeken. Előfordult, hogy Hasznoson vészhelyzetet kellett kihirdetni.
2005-ben Mátrakeresztesen katasztrófahelyzetet okozott a hegység felől lezúduló vízmennyiség. Ekkor egyes számítások szerint az
itteni két patak összefolyásánál másodpercenként 150 köbméter víz tartott a völgy irányába,
miközben a településrész alatti hasznosi víztározót másodpercenkénti 37 köbméteres mértékadó vízhozamra tervezték. Dr. Szabó Sándor
szólt arról is, hogy a különböző pályázati források, vis maior támogatások és az önkormányzati önerő felhasználásával az elmúlt években
folyamatosan dolgozni kellett azon, hogy az
érintett pásztói patakok medre, illetve azok környezete megfelelő állapotúak legyenek. Azonban a mostani fejlesztés volumene is mutatja,
hogy az itteni helyzet hosszútávon is megnyugtató rendezésében a kormány is teljesíti a rá háruló feladatokat – fűzte hozzá.

220 millió forint kormánytámogatás érkezik
A belterületi utak és a városi piac fejlesztésére a kormány 169 143 497 forint támogatást biztosít Pásztónak. A piac mellett a
Cserhát lakótelep utcája, a József Attila és
a Tóth Árpád utcák lesznek felújítva.
Ezen túlmenően kamerarendszer kiépítésére is megítélt a város számára 50 millió fo-

rint vissza nem térítendő támogatást Magyarország Kormánya. A kiépítés várhatóan még
idén ősszel megkezdődik. Megtudtuk: Pásztó
biztonságos település, de fontos az állampolgárok biztonságérzetének növelése és az illegális hulladéklerakás csökkentéséhez is hozzájárulhat a térfigyelő kamerarendszer.
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Elismerték lelkiismeretes
munkájukat
Díjakat adott át Beer Miklós
megyéspüspök az előző tanév
zárásához kapcsolódóan, ezzel
ismerve el a Váci Egyházmegye
fenntartásában lévő intézmények kiemelkedő munkát végző szakembereit. A pásztói katolikus iskola két munkatársa
is kitüntetést kapott.
A Váci Egyházmegye fenntartásában lévő oktatási intézmények
számára tanév végi hálaadást tartottak június 24-én Vácott. Beer
Miklós megyéspüspök a hálaadó
szentmise után díjakat is átadott.
Magas színvonalú lelkiismeretes
munkájáért Te Deum Életműdíjban részesítette a pásztói Magyar
Szentek Római Katolikus Óvoda
és Általános Iskola igazgatóját,
Barna Tibornét. Kollégája, Illésné Sánta Henriette iskolatitkár Te
Deum díjat vehetett át.
Barna Tiborné 45 évet töltött el
a pedagógusi pályán. Iskolaalapító. 2013-ban nehézséget nem ismerve fölvállalta a katolikus iskola
alapításának, szervezésének lehetőségét. 2013. szeptember 1-től a
pásztói Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola igazgatója. Az egyházközösségi

képviselőtestület tagja. 2010-től
Pásztó város önkormányzatának
képviselője, az intézményirányítási bizottság elnöke. Nagyfokú felelősség és elhivatottság jellemzi
munkáját. Diákjai, kollégai számára példát adott kitartásból, becsületességből, nyitottságból és

tői munkája követendő kollégái és
az őt követő nemzedék számára.
Nagyfokú munkabírása, precizitása mindannyiunk számára példaértékű. Az oktató-nevelő és vezetői
munka mellett többször foglalkozik gyakorló pedagógusokkal, akik
szakmai tekintélyként tisztelik.

Illésné Sánta Henriette iskolatitkár Te Deum díjat,
Barna Tiborné igazgató Te Deum Életműdíjat kapott

elfogadásból éppúgy, mint szakmai igényességből, felkészültségből és céltudatosan végzett
munkából. Intézményében arra
törekszik, hogy a hit és a műveltség harmóniában legyen. Igazgatói
munkája ösztönzőleg hat a tantestület tagjaira, hangsúlyosan a nevelő oktató munka színvonalára, a
közösség összetartó erejére. Emberi értékei és pedagógiai, veze-

Pályáját nem csupán szakmának, feladatnak tekinti, hanem méltósággal megélt legszebb hivatásnak.Munkájára az évtizedek során
az érték és a mérték volt jellemző: az emberi érték szerint élni, dolgozni,erre nevelni a fiatalokat, mely
értékek adják meg mindenki számára a morálisan is elfogadható és
követhető mércét. Emberi és pedagógusi érdemei példaértékűek.

Mottója:

„ Alapvetően keresni kell
Isten szándékát! Ő akarta,
hogy ez így alakuljon, nincs
véletlen. Bizonyos célokat
meg kell fogalmazni, azok
megvalósítását célként
kitűzni magunk elé és Isten
kegyelmébe kapaszkodva
megvalósítani azokat.”

Illésné
Sánta
Henriette
2013-tól az Intézmény titkárnői feladatát látja el. Bármilyen
feladatot kap azt igényesen,
szívvel - lélekkel, megbízhatóan és precízen látja el. Adminisztrációs kötelezettségeinek
minden körülmények között,
gyakran akár munkaidőn túl
is eleget tesz. Kollégái nagyra
becsülik bármilyen apró-cseprő technikai adminisztratív
problémával bátran fordulhatnak hozzá. Iskolai tevékenységét mindig kiemelkedő szakmai felkészültséggel végezte.
Munkája példamutató. Mindig kedves, segítőkész, legyen
szó akár kollégáról akár másról, bármely felelősségteljesen
megoldandó feladatról. Rendkívüli kreativitását gyakran fordítja a közösség hasznára.
Az elismerésekhez gratulálunk!

Vidéken élni jó! Őszi Vigasság
Szeptember végén az Idősek Világnapjához kapcsolódóan szerveznek programokat Pásztón. 24-én 17 órakor az idősek köszöntésére a
mátrakeresztesi Óvár Vendéglőben kerül sor. Az ünnepség sztárvendége Csocsesz lesz. Másnap, 25-én szintén 17 órától a hasznosi Idősek
Klubjában köszöntik a szépkorúakat, ott Kaczor Feri ad majd műsort.
Szeptember 26-án 15:30-tól a pásztói Művelődési Központban tartanak ünnepséget, ahol „Most kezdődik a tánc” címmel Tihanyi Tóth Csaba
és Bognár Rita mutatják be előadásukat. Szeptember 28-án már a fiatal
korosztályra koncentrálva, 14 órai kezdettel Tanévkezdő Őszi Vigasságot
tartanak a Könyvtár mögötti parkban. Mobil kalandpark, mászófal, teqball, bababirodalom, kézműves foglalkozás, buborékshow, hintahajó,
városnéző kisvonat várja majd a gyerekeket. 17 órától az Alma együttes
lép fel, 20:30-tól pedig retro diszkó lesz Dévényi Tiborral.
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Futottak, tekertek a városon át
táv célállomása a mátrakeresztesi Zöld Sas
Sörözőnél, míg a 18,5 kilométeres hos�szabb útvonal végállomása a mátraszentimrei Bagolyirtáson volt. Ezt követően a pásztói
Öregbánya Sportcentrumban folytatódott a
rendezvény, ahol mindenkit megvendégeltek egy finom, kiadós ebédre. A sezrvezőktől
megtudtuk, hogy több mint kétszázötvenen
vettek részt a futamokon. Azok a résztvevők,
akik igazoltan célba értek – tekerve vagy futva –, emlékjelvényt kaptak elismerésül, valamint részt vettek egy tombolasorsoláson
is. Így a fix24.hu felajánlásával egy kerékpár
találhatta meg újdonsült gazdáját.

A kerékpározást, mozgást és a természetet kedvelők egyik legkedveltebb közösségi
eseményét, a fix24.hu-Tour de Pásztót augusztus 24-én rendezték meg a városban.
Idén két távot is lehetett teljesíteni, ezáltal
még izgalmasabbá téve az amúgy is kihívásokkal teli programot. Nevezni öt kategóriában lehetett, az ovis, bicajos kategóriától
egészen a Seniorig. A túra Pásztó főutcáján
vette kezdetét, majd a hasznosi Alkotmány
utat érintve Mátrakeresztes végéig tartott.
Enyhe emelkedőkkel, illetve két meredekebb
résszel tette próbára a kezdők, haladók és a
profik erőnlétét. A 12,6 kilométeres rövidebb

Az Isonzó-völgye és Doberdó emlékhelyei
A Zsigmond Király Általános Iskola Ifjúsági Szervezetével a tanév végén, a Rákóczi Szövetség támogatásával,
magyar történelmi emlékek
nyomában Szlovéniába és
Olaszországba utaztunk.
Négynapos kirándulásunkat
Szlovéniában, Bántornyán, az
Árpád-kori templom megtekintésével kezdtük. Megnéztük az
Aquila János által falra festett
Szent László-legendáriumot. A
következő állomásunk Ljubljana volt, ahol a szlovén főváros
legfőbb nevezetességeit vettük
sorra. A középkori fellegvárban
felkerestük azt a börtöncellát
is, amelyben a 170 évvel ezelőtt
kivégzett első magyar miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajost tartották fogva a császáriak. Csoportunk emlékszalag
elhelyezésével adózott a mártírhalált halt miniszterelnök emlékének.
Szállásunk a szlovén-olasz határnál, a Karszt-hegység és a Jú-
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liai-Alpok találkozásánál fekvő
Nova Goricában volt.
Az emléktúránk második és harmadik napján az Isonzó-völgyében
és a Doberdó-fennsíkon kirándultunk. Ezeken a helyszíneken zajlott az első világháború évei alatt
a világtörténelem leghosszabb és
legvéresebb hegyi háborúja.

kerestük Solkan katonai temetőjét, ahol az isonzói csatákban
elesett osztrák-magyar katonák
nyugszanak.
Utazásunk közben kirándulást
tettünk Szlovénia legmagasabb
vízeséséhez, a Boka-vízeséshez
és a csodálatos szépségű Kozjak-vízeséshez.

Szlovéniában, a Kobarid Múzeumban, a csodaként számon
tartott caporettói áttörés megrendítő részleteit ismerhettük
meg. Ellátogattunk Tolminba,
az Osztrák-Magyar Monarchia
hadserege által épített javorcai Szentlélek-kápolnához. Fel-

Olaszországban, az egykori doberdói frontvonalon barangolva
felidéztük Hemingway „Búcsú a
fegyverektől” című regényét is,
melyet a térségben szerzett háborús élményei alapján írt. Egy
kicsi olasz faluban, Visintiniben, a
környéken elesett magyar kato-
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nák tiszteletére megépített Magyar Kápolnánál emlékeztünk
hősi halottainkra.
Felkerestük a redipugliai olasz
temetőt is, amely Európa legnagyobb katonai emlékműve. Rövid
városnézést tettünk az Isztriai-félsziget legészakibb városában, Triesztben, és ellátogattunk a Miramare mesekastélyba.
A negyedik napon Szlovénia világhírű természeti szépségét, a
Postojnai-cseppkőbarlangot tekintettük meg, majd Predjama
lovagvárához kirándultunk. Utazásunk utolsó állomása a Lendva melletti Dobronak volt, ahol a
Hancsik-tanyán tájjellegű magyaros estebéddel zártuk határon túli
barangolásunkat.
A 101 évvel ezelőtt véget ért
„Nagy Háború” és a magyar történelmi emlékek helyszíneire
szervezett túránkról maradandó
élményekkel tértünk haza.
Ezúton is köszönjük a Rákóczi
Szövetség programunkhoz nyújtott támogatását.
Baloghné Kanyó Mária
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