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Kedves Pásztóiak!
Lassan az esztendő végéhez érkezünk, eljött
a számvetés ideje. Nagyon nehéz év áll mögöttünk, a COVID 19-járvány sok elképzelésünket
megmásította, meghiúsította, de képviselőtársaimmal és az önkormányzat munkatársaival
mindent megtettünk, hogy ne eredménytelenül múljon el a 2020-as esztendő.
Ebben nagy segítségünkre volt a Nógrád
Megyei Önkormányzat, személyesen Skuczi
Nándor közgyűlési elnök és térségünk országgyűlési képviselői: dr. Becsó Károly, Becsó
Zsolt és Bíró Márk. Hálásan köszönöm munkatársaimnak a rengeteg munkát, a képviselő uraknak a töretlen bizalmat és támogatást!
Az alábbiakban felsorolás-szerűen mutatom be Önöknek 2020 eredményeit és a jövőre megvalósuló projekteket.
A koronavírus járvány sajnos városunkban
is felerősödött a második hullámban és halálos áldozatokat is vett. Rengeteg emberi tragédia tette szomorúvá a mögöttünk hagyott
évet. Az egészség és a gazdaság területén is
sokan, sokat veszítettek.
Kérem Önöket, hogy saját maguk és a környezetükben élők megóvása érdekében a továbbiakban is tartsák be a legfontosabb védekezési szabályokat! Az egész országban
kijárási tilalom van este 8 és reggel 5 óra között. Nagyon fontos a maszkviselés, amellyel
embertársainkat óvjuk meg abban az esetben, ha mi magunk fertőzöttek lennénk.
Pásztó lakossága nem éri el a 10 ezer főt,
ezért itt nem kötelező az utcán viselni a maszkot. A piacon azonban kötelezővé tettük, mint
ahogy ott a másfél méteres biztonsági távolságot is be kell tartani. Idősáv-korlátozást
azért nem vezettünk be a piacon, mert az óriási torlódáshoz vezetett volna. Városunkban
nem látogatható a művelődési ház, a könyvtár
és decembertől már a polgármesteri hivatal
sem. Az ügyintézés menetéről tájékoztatást
találnak ezen újság további oldalain.
Engedjék meg, hogy itt is megköszönjem
az intézményeinknél dolgozók munkáját. Kiemelten azokét, akik a frontvonalban tevékenykednek. A gondozási központban emberfeletti munka zajlik, hogy megóvják az
időseket! Az óvónők és bölcsődei dolgozók
nap mint nap önfeláldozó munkát végeznek,
nekik köszönhető, hogy a szülők dolgozni tudnak ebben a rendkívüli helyzetben. Ugyanez
igaz az általános iskolákban tanító pedagógusokra is! Köszönet és hála ezért nekik!
S köszönet illet minden önkormányzati dolgozót, s mindenkit, aki az egészségügyben áll
helyt! Emberfeletti munkát végeznek!
Köszönet a rendvédelmi szervek dolgozóinak, akik vigyáznak ránk és betartatják az
előírásokat.

Köszönet a kiskereskedelemben dolgozóknak, akik járvány idején is biztosítják az élelmiszerek, gyógyszerek beszerzésének lehetőségét!
És végül, de nem utolsó sorban köszönet
mindenkinek, aki dolgozik és ebben a helyzetben is az egészségét kockáztatva bejár a
munkahelyére!
Kérem Önöket, hogy most, ezekben a nehéz időkben gondolkodjanak el az életről és
segítsenek azon embertársaiknak, akik rászorulnak!
Áldott karácsonyt és sokkal boldogabb új
esztendőt kívánok, mint ez az év volt!
Isten áldjon minden jó szándékú, jóakaratú
embert, bárhol is él ezen a világon!
Farkas Attila polgármester

Sikereink 2020-ban:
• Fedett buszmegálló építése a gépállomásnál.
• Új kétszeres teljesítményű kútszivattyú
beépítése – a korábbi 30 m helyett 50 méter mélyre - mely alkalmas lesz a fürdőbővítés megnövekedett kapacitásának ellátására.
• A kényszer zárvatartás alatt is szépülnek
óvodáink udvarai: Hasznoson házikót újították
fel, a Százszorszép oviban a mászókák alatti
ütéscsillapítók lettek lerakva.
• A kollégium ebédlőjében megszüntettük
a beázás okát és helyreállítottuk az ez által
okozott károkat.
• A Hajós Alfréd úti sporttelepen salakos
futókör kialakítása a PSK és önkéntesek segítségével.
• Szabadtéri kondipark építése a Hajós Alfréd úti sporttelepen.
• Táncsics utcai ároktakarítás és padkanyesés.
• Járdaépítés a Hajós Alfréd utcai sportpályán.
• Mátrakeresztesi Művelődési Ház és orvosi
rendelő felújítása, energetikai korszerűsítése.
• Hasznosi Művelődési Ház felújítása.
• A Cserhát lakótelepi útfelújítás, mely

rendkívüli kormányzati támogatásból valósult meg.
• A piacfelújítás, melyre szintén rendkívüli
kormányzati támogatás segítségével tudtunk
sort keríteni.
• Vis maior pályázat keretében Hasznoson
750 méter hosszúságban felújítottuk a Kövicses-patak mederfalát.
• Facsemetéket helyeztünk ki az Arany János utcában.
• A Zsigmond Király Általános Iskola felújítása.
• A Levendula utca aszfaltozásával, tovább
javult a közlekedés biztonsága, hiszen egy
régóta igen rossz állapotban levő utcát sikerült ismét felújítanunk.
• Hajós Alfréd utcai sportcentrumunkban
egy élőfüves edzőpálya kialakítása.
• A Teleki László Városi könyvtár tetejének
szigetelése.
• Az Önkormányzat segítségével új parkolási lehetőség jött létre az EGYMI területén.
• Rendkívüli kormánytámogatásból megkezdődött a közel 50 kamerából álló megfigyelő rendszer kiépítése Pásztón.
• A „Varázsvölgy” turisztikai projekt keretben megújul a város történelmi városrésze.
További, a közeljövőben megvalósuló fejlesztések a városban:
JÖVŐRE:
Elindul a pásztói strandfürdő fejlesztésének második üteme. A fejlesztés során a meglévő fürdő teljes rekonstrukciójára sor kerül.
A cél: egy új, egész évben üzemelő, komplex szolgáltatásokat nyújtó központi épület
megépítése, egy új kültéri élménymedence
megépítése, a fürdő területén meglévő-megmaradó medencék, építmények és kültéri létesítmények felújítása, a fürdőt kiszolgáló új
termálkút létesítése, valamint az ezeket kiszolgáló infrastruktúra megteremtése.
- Északi-és déli iparterület kialakítása.
- Zöld-város projektek.
- Hasznosi orvosi rendelő felújítása, energetikai korszerűsítése.
- Csillag téren az Idősek Otthona felújítása.
- Új bölcsőde építése.

Becsó Zsolt országgyűlési képviselő, Bodrogi István alpolgármester, Farkas Attila polgármester,
dr. Becsó Károly országgyűlési képviselő, Skuczi Nándor megyei közgyűlési elnök (képünkön balról
jobbra) és a város képviselő-testülete közösen dolgozott azért, hogy Pásztó sikeres évet zárjon
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Pásztó városi önkormányzat
kitüntetettjei 2020-ban
A koronavírus járvány miatt idén nem augusztus 20-án, hanem október 23-án, szigorú járványügyi előírások betartása mellett
adták át a Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által odaítélt kitüntető címeket és díjakat. Az átadó ünnepséget
zárt körben, a művelődési központban rendezték meg. A következőkben bemutatjuk az önkormányzat 2020. évi kitüntetettjeit.

Dr. Tasi Borbála

25 évig volt a pásztói honvédelmi körzetben a Helyi Védelmi Bizottság Titkára. Kiemelkedő volt
a Mátrakeresztes városrészben
2005. április 18-20 között történt
természeti, felhőszakadás okozta vis-maior, valamint a 2010.
májusi rendkívüli esőzések és a
Hasznos városrészben található állami-regionális ivóvíztározó
károsodása miatt fenntartott veszélyhelyzet városi védelmi feladatainak teljesítéséhez hozzájáruló vezetői munkája.

Dr. Tasi Borbála az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán
1977-1983 években folytatott tanulmányai után 1983-ban kapott
egyetemi diplomát, jogász drként. Az ugyancsak Budapesten
működő Jogi Szakvizsga Bizottság előtt 1986-ban jogi szakvizsgát tett.
1973. szeptember 1-től dolgozott a közszolgálatban.
Először a gyámhatósági területen a veszélyeztetett kiskorúak érdekében, a szociális igazgatás körében pedig az időskorúak
házi gondozásának és szociális étkeztetésének bevezetésével végzett kiemelkedő szakmai
munkát.
1983. július 1-től állt a Pásztó Városi Önkormányzat, illetve
a jogelőd tanácsok alkalmazásában, különböző munkakörökben.
Pásztó legújabb kori várossá nyilvánításakor, 1984. január
1-től a Titkársági Osztály Vezetőjévé nevezték ki.
A szakigazgatási szervezet átszervezésével, 1986. március 1-i
hatállyal, az akkori városi közigazgatáshoz tartozott valamen�nyi hatósági jogkör egy osztály
keretébe történt átcsoportosításával működő Hatósági Osztály
Vezetője lett.
A két osztályvezetői munkakör kiváló ellátására figyelemmel 1987. május 4-től a Városi Tanács szakigazgatásának
(Polgármesteri Hivatal jogelődje) vezetője, megbízott vb. titkár, majd 1987. november 1-től
vb. titkár kinevezést kapott.
Az 1990.évi rendszerváltással megszűntek a tanácsi szer-

vek, létrejöttek az önkormányzat és szervei, köztük a jegyző
intézménye is. Így 1990. október
24-től megbízott jegyző, majd a
kötelező nyilvános pályázati eljárás eredményeként Pásztó város
első szabadon választott Képviselő-testülete 1991. január 28tól jegyzővé nevezte ki és ezzel a
Polgármesteri Hivatal vezetője lett.
Az alapvetően új, gyorsan változó, egyre bonyolultabb jogi
környezetben az önkormányzat,
szervei és a Hivatal megalakulásával, működésével, önkormányzathoz telepített feladatok ellátásával, államigazgatási
hatósági jogkörök gyakorlásával kapcsolatban rá háruló és
folyamatosan növekvő, bővülő
kötelezettségeit példaértékűen,
törvényesen teljesítette, kiemelkedő szakmai és vezetői teljesítményt nyújtott.
Pásztó város, mint körzetközponti, ma már ismét járásszékhely település fejlődését elősegítette munkájával, közreműködött
számos önkormányzati beruházás és pályázat előkészítésében
és megvalósításában.

1997-től jegyzői feladatköre tovább bővült a városkörzeti igazgatás keretébe tartozó hatósági
ügyintézéssel, a központi jogalkotás által a gyámhivatal, a kiemelt
I. fokú építésügyi hatóság, 2000től az okmányiroda működtetője volt 26 településre kiterjedően,
amellyel kapcsolatos tevékenysége is elismerésre méltó.
2004. július 1-től a Pásztói
Többcélú Kistérségi Társulás (26
önkormányzattal) feladatainak
önálló munkaszervezet nélküli
ellátása is a Hivatal kötelezettsége lett, amelynek vezetői többletfeladatait is szakszerűen, lelkiismeretesen látta el.
1989-től a Nógrád Megyei 2.
számú pásztói székhelyű Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Irodájának Vezetőjeként és a Helyi Választási Iroda
Vezetőjeként 29 településre kiterjedően irányította és bonyolította le az országgyűlési képviselők,
önkormányzati képviselők és polgármesterek, az EU parlamenti
képviselők választását, országos
népszavazásokat. Összesen 30
országos szintű, úgynevezett általános választásokon és népszava-

zásokon működött választási iroda vezetőjeként, hagyományosan
kiemelkedő szakmai színvonalú,
törvényes munkát végezve.
A köz szolgálatát élethivatásának tekintette, jegyzői munkáját tartósan kiemelkedő színvonalon végezte, magas szintű
szakmai felkészültséggel, példamutatóan.
Kimagasló
szakmai-vezetői-jegyzői munkájáért számos kitüntetést, elismerést kapott, többek között:
a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke által adományozott Címzetes Főjegyző cím,
Nógrád Megye Szontágh Pál
Díja, a Magyar Köztársaság Elnöke
által adományozott Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt.
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Pásztó Városi Önkormányzat nyugalmazott jegyzője közigazgatásban végzett több
mint négy évtizedes kiemelkedő
szakmai, jegyzői munkáját, eredményességét szűkebb és tágabb
környezete elismeri, működése
etalon Pásztón és Nógrád megyében is, hozzátartozik közigazgatási történelmünkhöz.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város érdekében hosszú éveken
át kifejtett tevékenységéért, a
város jó hírnevét öregbítő példamutató emberi magatartásáért Dr. Tasi Borbála részére
Pásztó Város Díszpolgára címet adományozott.
Az előző cikkünkben megjelent
névelírásért a kitüntetett szíves
elnézését kérjük!
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Lenkey-Simon Mária
1981-ben kezdte pedagógusi pályáját.
1992-ben érkezett pásztóra. A Gárdonyi Géza
Általános Iskola igazgatójaként kezdte pásztói pályafutását. Marika 16 éven keresztül volt igazgatója a Gárdonyinak, ma pedig az intézmény jogutódja,
a Zsigmond Király általános iskola magyartanára.
Érkezése után hamar bebizonyosodott, hogy
személyében egy szakmailag rátermett, kreatív, tehetséges vezető került a tantestület élére,
aki ráadásul kimagasló empatikus készséggel és
kapcsolatteremtő képességgel is rendelkezik.
Vezetői stílusát bizalom, nyitottság, korrektség, a közös és az egyéni alkotások kezdeményezése egyaránt jellemezte.
Kimagaslóan jó kapcsolatot ápolt a szülőkkel, a munkatársakkal és a tanítványokkal.

Szívügye volt, hogy a tanulók ismerjék
meg az országot és a határon túli területeket, e célból minden nyáron országjáró táborokat, a tanévben pedig kirándulásokat,
túrákat szervezett határokon innen és túl.
Vezetésével az iskola belépett az országos
Rákóczi Szövetségbe.
2008-ban lezárult a 16 évig tartó igazgatói időszaka, ekkor a város képviselő-testülete elismerése jeléül címzetes igazgatói címet adományozott neki.
Három cikluson átívelő munkájával örökre
beírta a nevét az iskola történetébe.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért, a város oktatásügye, az ifjúság fejlődése
érdekében végzett tevékenysége elismeréseképpen Lenkey-Simon Mária részére Ágasváry Lajos Díjat adományozott.

Vida Ottó Kolos

Erdélyi Petra

1984-ben kezdte meg szakmai tanulmányait. Szakmai tudását egyéb speciális képzésekkel és rendészeti szakvizsgával bővítette.
Rendőri pályafutását őrmesteri rendfokozatban, járőrként kezdte és ezredesi rendfokozattal, kapitányság-vezetőként fejezte be.
2000-ben érkezett a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság állományából a Pásztói
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály állományához, mint megbízott osztályvezető.
2001-ben a Bűnügyi Osztály osztályvezetője, egyben kapitányságvezető-helyettes beosztásba nevezték ki.
2007. évtől 2017-ig a Pásztói Rendőrkapitányság vezetője volt, rendőrségi tanácsos,
majd főtanácsosi címmel rendelkezett az
arra illetékes miniszter döntése alapján.
Eredményes vezetői munkájának is köszönhetően, a város és körzete közbiztonsági mutatói évről-évre javuló tendenciát mutattak.
Szakmai munkájának elismerése végett
több alkalommal különböző szintű szakmai
elismerésekben részesült.

Az általános iskolai tanulmányai alatt a tanulásban, tanulmányi versenyeken és sport
területen is kiváló eredményeket ért el. Magatartásával, szorgalmával, tanulásban és
az edzéseken példát mutatott társainak.
Nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el.
Több megyei és országos tanulmányi versenyen (természetismeret, matematika,
anyanyelv, angol kommunikáció) vett részt,
ahol szép eredményeket ért el, 1-6. helyig.
Sport eredményei:
- Alpesi sí Országos Diákolimpia (2017.) 2. hely
- Alpesi sí Országos Diákolimpia (2020.) 3. hely
- Számos alpesi sí kupaversenyen, ranglista versenyen szerzett győzelem, dobogós helyezés.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kimagasló tanulmányi és sporteredményei elismeréseként Erdélyi Petra részére
„Babják Bertold” Díjat adományozott.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálatban elért kimagasló teljesítményéért, a város érdekében kifejtett példás tevékenységéért Vida Ottó Kolos részére
„Közszolgálatért” Díjat adományozott.

Rendhagyó helyzetben, szigorú járványügyi szabályok betartása mellett rendezték meg az átadó
ünnepséget 2020. október 23-án a művelődési központban.
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Mészáros Sándor

Zahar Béla
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán hittanár nevelői szakon végzett.
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán mestertanári fokozatot szerzett.
A papi pályát diakónusként kezdte, majd
több településen káplánként, templomigazgatóként és plébánosként tevékenykedett.
2011-ben a bátonyterenyei II. János Pál
Pápa katolikus iskola igazgatója, majd több
éven át a lelki vezetője az iskolának.
2012-től az Egyházmegyei Katolikus Szent
József szakiskola hittanára, lelkivezetője.
19 évet Nagybátonyban plébános és a közügyek ellátását végezte.
2015-2020 között Pásztó és környéke plébánosa, a Pásztói Kerület esperese.
A pásztói hívők ez év július 28-án láthatták
és hallhatták az atya búcsúmiséjét.

Bucholsky Lili
A Mikszáth iskolai röplabdacsapatának
egyik erőssége. A csapat tagjaként eddig háElső munkahelyén a pásztói Mezőgép-nél
17 évig dolgozott, ahol végig járva a szamárlétrát, mint termelési vezető fejezte be munkáját.
Szakmájában a nagy változás 1994-ben
következett be, amikor elnyerte a pásztói
Vállalkozásfejlesztési Iroda vezetői pályázatát és a Pásztói Polgármesteri Hivatal köztisztviselője lett.
Közel 10 éven át a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium tanácsadója, valamint a pásztói kistérségi vállalkozás,- vidék
és foglalkoztatási menedzsere volt. A Pásztói Kistérség Fejlesztésért Közalapítványt
2000-2004 között vezette.
Több projekt, program tervezésében és kivitelezésében látott el irányítói, tervezői, továbbá projektvezetői feladatot.
A fejlesztési hitelprogram és egyéb projektek működtetésével 25 év alatt több, mint
200 munkahely létrehozásában és megtartásában közreműködött.
A pásztói kistérség vidékfejlesztési stratégiájának elkészítésében és annak megvalósításában is jelentős szerepet vállalt, melynek
eredményeként az elmúlt 10 évben közel 2
milliárd Ft fejlesztési forrás került a járásba,
melyből több mint fél milliárd forint Pásztón
hasznosult.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálatban elért kimagasló teljesítményéért, a város érdekében
kifejtett példás tevékenységéért Mészáros
Sándor részére „Közszolgálatért” Díjat adományozott.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közéletben, a közszolgálatban
elért kimagasló, a város hírnevét öregbítő teljesítményéért Zahar Béla részére „Pásztóért”
Emlékplakett Díjat adományozott.

romszor lett megyei bajnok. Két országos
döntőn vett részt eddig, ahol csapata 16. illetve 19. lett. Mindemellett a küzdő sportra is
jut ideje. A pásztói MMA egyesület versenyzőjeként, 2019-ben a Greppling Országos bajnokságon 3. helyezett lett. 2020-ban a Global
Greppling versenyen 1. helyezést ért el.
Tanulmányi eredménye a 2019/2020 tanévben 4,87.
Szorgalmas, kitartó, ugyanakkor szerény
tanuló, aki bizton állítható példaképként diáktársai elé.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kimagasló tanulmányi és sporteredményei elismeréséért Bucholsky Lili részére „Babják Bertold” Díjat adományozott.

Takács Jánosné
Özvegy Takács Jánosné (Szeles Mária) – akit
mindenki Maricának szólít, 1966-ban a Pásztói
Járási Kórház Rendelőintézetében kezdte munkáját. 1969-ben beiskolázták a Nógrád Megyei
Egészségügyi Szakiskolába, ahol fogászati szakasszisztensi végzettséget szerzett.
Dr. Kövesi László 1967-ben kezdett Pásztón fogorvosként dolgozni. Első asszisztense
Marica lett. Több, mint 50 évig, 2017. márciusáig folyamatosan együtt végezték a körzetükhöz tartozó lakosság és a gyermekek fogászati szűrését és ellátását.
2005-től nyugdíjasként is tovább folytatta
munkáját első és egyetlen főnökével, Kövesi főorvos úrra, majd 2017-ben megköszönték egymásnak az együtt ledolgozott 50 évet.
2018-ban véglegesen nyugdíjba vonult. Korát meghazudtolva éli a tartalmas nyugdíjas
életét, segít a családjának, ahogy világ életében tette.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város egészségügyi ellátása
érdekében kifejtett példás tevékenységéért
Takács Jánosné részére „Keglevich Margit”
Díjat adományozott.
Folytatás a 8. oldalon
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Pásztó városi önkormányzat
kitüntetettjei 2020-ban
Dr. Hegedűsné
dr. Pásztor Margit

Egy bujáki parasztcsalád negyedik gyermekeként látta meg a napvilágot.
Már fiatal lányként tudta, hogy az akkori hagyományokkal szakítva mindenképp tovább
szeretne tanulni. A gyöngyösi Vak Bottyán János Szakközépiskolában végzett elektroműszerészként.
Szorgalmának és jó képességeinek köszönhetően felvették az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam-és jogtudományi karára. A
diploma megszerzését követően előbb jogtanácsosként, majd rövid ideig ügyvédként, a rendszerváltást követően, a magyar magánközjegyzőség kialakulását követően, 1992. július 1.
napjától nyugdíjazásáig közjegyzőként dolgozott Pásztón.
A közjegyzői feladatok széles körének köszönhetően talán nincs is olyan pásztói család,
akik nem tapasztalták volna meg kivételes felkészültségét.
Tagja volt a Budapesti Közjegyzői Kamara elnökségének, a pásztói Kórházért Alapítvány felügyelőbizottságának, az Egyházközségi Képviselőtestületnek és a Dózsa György
Általános Iskolában működő Iskolaszéknek. Alapítóként vett részt a Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány létrehozásában és
több akkoriban alakult pásztói közérdeket érintő, segítő alapítvány létrehozásához nyújtott
jogi segítséget.
Mindeközben férjével, szerető családi légkörben nevelte fel négy gyermekét, ékes példát mutatva arról, hogyan egyeztethető össze
a karrier és a család.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálatban elért kimagasló, a város hírnevét öregbítő teljesítményéért Dr. Hegedűsné dr. Pásztor Margit részére „Pásztóért”
Emlékplakett Díjat adományozott.

Káposzta
Csaba

Rajeczky
Szimpatikusok

Már az általános iskolában is igen aktív, energikus gyerek volt, aki 6 éves korától
sportolt. 12-től 37 éves koráig, vagyis 25 éven
át kézilabdázott. A pásztói ifi csapat csapatkapitánya volt, néhány éven belül megyei ifi
válogatott lett. Több megyei I. és II. helyezés
mellett gólkirályi címet is szerzett. A pásztói
felnőtt csapat mezét 15 éves korában ölthette magára. Pásztói csapattársaival az NB II.
küzdelmekben is többször részt vettek.
A Pásztói Kézilabda Club vezetésének
munkáját 15 éven át segítette. Játékvezetői
vizsgával rendelkezik.
Mindemellett a pásztói kispályás labdarúgás
aktív tagjaként csapatával többször szereztek
dobogós helyezést, ő pedig gólkirály is volt.

A Rajeczky Szimpatikusok 2013. nyarán, akkor 10-12 éves pásztói és környékbeli gyermekekből alakult népzenei együttes.
Jelenlegi tagjai Szécsényi Zsófia és Nagy
Hanna (hegedű), Szécsényi István Balázs
(brácsa), Hárskuti Dávid (nagybőgő), akik a
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola pásztói Rajeczky Benjamin tagintézményének diákjaiként ismerkedtek meg a népzene világával.
Felkészítőjük az iskola elhivatott pedagógusa, Sturmann Jenőné és az Óbudai Népzenei Iskola neves népzenésze, népzene kutatója, Virágvölgyi Márta.
A Rajeczky Szimpatikusok népzenei együttes tagjai különböző formációban számos
városi, megyei és országos, de már nemzetközi rendezvényen, versenyen vettek részt,
Számos arany minősítés, nívódíj mellett
a zenekar büszkélkedhet Debrecenben elnyert „gyémánt cívis” fokozattal, illetve
KÓTA Országos Népzenei Minősítő térségi
szintű „kiváló” fokozatú minősítéssel is, de
tagjai közül a Fölszállott a páva 2015-ös és
2016-os gyermek évadainak is részesei lehettek az ország kiválasztott legjobb tizenkét zenésze között.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Város kulturális, közművelődési, művészeti életében elért kimagasló érdemének elismeréseképpen a Rajeczky
Szimpatikusok zenekart Csohány Kálmán
Díjban részesítette.

Civil és sporttanácsnoknak immáron harmadszor választotta meg őt a képviselő-testület. Neki is köszönhetően az önkormányzati
sport támogatások mértéke az előző évekhez
képest a többszörösére emelkedett.
Nevéhez fűződik több, a város lakosságát
megmozgató sportrendezvény életre hívása.
A több, mint 25 éve vállalkozását működtető sportember szakmai munkája mellett
minden évben anyagilag is támogatja a városi sportrendezvényeket.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi testnevelés és sport
érdekében kifejtett példamutatóan eredményes és kiemelkedő tevékenységéért Káposzta Csaba részére Pásztó Város Sportjáért Díjat adományozott.
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Csonkáné dr. Kéri Annamária
Egy újszülöttnek, a több hónapos kisbabának is a legjobb táplálék az anyatej, mely az immunrendszerre gyakorolt pozitív hatásán túl az
édesanya-gyermek közötti bensőséges kapcsolat garanciája is. Az anyatejes táplálás „ösztönből jön”, ennek ellenére ezt mindkét félnek tanulnia is kell. Ez az út fájdalommal, fáradsággal
és sok-sok apró buktatóval van tarkítva. Mindezek leküzdésében nyújt segítséget Csonkáné
dr. Kéri Annamária laktációs tanácsadó. Főállása mellett idejét és energiáját nem kímélve
segíti azon családokat, akik a problémák ellenére a természet adta lehetőséggel szeretnének élni a gyermekük minél egészségesebb
fejlődése érdekében. Szaktudásával és a hos�szú évek alatt szerzett tapasztalataival számos

család életét könnyítette meg. Ma, amikor egyre nagyobb támogatást és elismerést kapnak a
gyermekes családok, meg kell becsülnünk azo-

kat az embereket, akik önzetlenül, fáradságot
nem kímélve és ellenszolgáltatás nélkül, elhivatottan segítik mindennapjaikat. Hiszen, ha
boldog és kiegyensúlyozott baba-mama kapcsolat van, akkor az az egész család jelenére és a gyermek testi-lelki növekedésére is kihat. Mindemellett ez a pozitív élmény a további
gyermekvállalást, ezáltal városunk gyarapodását is elősegíti.
Csonkáné dr. Kéri Annamária Pásztón és vonzáskörzetében ezen a hiánypótló területen, díjazás nélkül, szívvel-lélekkel hosszú évek óta
kiemelkedő tevékenységet végez.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város egészségügyi ellátása érdekében
kifejtett példás tevékenységéért Csonkáné dr.
Kéri Annamária részére „Keglevich Margit” Díjat adományozott.

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Hozzátartozók!

Tisztelt Lakosság!

Az országos tisztifőorvos 2020. szeptember 8-án látogatási és intézmény-elhagyási tilalmat rendelt el a szociális intézetekben, amely ugyan
továbbra is fennáll, de az ünnepi időszak miatt kiegészítette azzal, hogy
december 16-tól az ünnepekre való tekintettel elrendelte a szociális intézményekben az érintésmentes látogatás lehetőségét a bentlakók és a családtagok, rokonok vagy ismerősök számára visszavonásig.
Ehhez előzetesen az alábbi telefonszámon időpontot kell egyeztetniük a látogatóknak a nagy tömeg elkerülése miatt.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő-ipari szerv a 2021. évi
sormunka ütemterveit elkészítette.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy településünkön a kéményseprő-ipari társasházi sormunka elvégzésének tervezett időszaka 2021. január 06. - 2021. március 31.
A sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ megtalálható a
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.

Telefonszám: 06-32/560-080
A látogatásnak szigorú eljárási rendje van, melyről a paszto.hu honlapon
találnak részletes információt. A látogatás csak a hétköznapi idősávban megoldható a személyzet véges kapacitása miatt valamint december 25-én és
26-án látogatás nincs.
Tisztelt Hozzátartozók! Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a járványhelyzet mindenki számára nagy lelki megterhelést jelent, s mindenki felelősségteljesen gondolja át, hogy élni kíván-e ezzel a lehetőséggel, amely
esetleg negatív hatással is lehet az ellátottra. A kapcsolattartás az idős hozzátartozóval az eddigiekhez hasonlóan telefonon, video chaten keresztül a továbbiakban is biztosított.
Megértésüket, türelmüket ezúton köszönöm.
Vigyázzanak magukra!

Farkas Attila polgármester

Impresszum

Pásztó város önkormányzati
képviselő-testületének lapja

Tisztelt Lakosság!
A Pásztói Polgármesteri Hivatalban 2020. december 1.
napjától visszavonásig a személyes ügyfélfogadás szünetel.
A személyes ügyfélfogadás szüneteltetése idején az ügyfelek elektronikus úton, vagy telefonon tudják intézni ügyeiket.
Elektronikus ügyintézés elérhetősége: e-önkormányzat portál, illetve e-mailben a forum@paszto.hu címen.
Telefonos ügyintézés elérhetősége: +36-32/460-155
A kérelmek benyújtására továbbra is lehetőség van a város
honlapjáról letölthető, vagy a Hivatal portáján beszerezhető
nyomtatványok kitöltésével és azoknak a Hivatal portáján elhelyezett urnába helyezésével.
Megértésüket köszönjük.
dr. Sándor Balázs
jegyző
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Karácsonyi ajándék Megemelték
az önkormányzattól a Varázsvölgy
projekt támogatását

Farkas Attila polgármester Pásztó korábbi alpolgármesterének
személyesen vitte el az önkormányzat ajándékát

Pásztó Város Önkormányzata az ünnephez közeledvén megajándékozta a település nyolcvan év fölötti lakóit, összesen 480 főt. Személyesen vitte el a karácsonyi csomagot Farkas Attila polgármester
Hárskúti Istvánnénak és Volek György volt alpolgármester úrnak.
Az önkormányzat ezzel a gesztussal igyekszik kifejezni tiszteletét
és nagyrabecsülését a városépítő szépkorúak előtt. Továbbá ebben a
nehéz, járvánnyal sújtott időszakban szeretnék ezzel megkönnyíteni
a karácsonyi készülődést., hozzájárulni az ünnephez.

Közel harminc millió
forint rendkívüli
támogatás érkezett

Összesen közel kilencszáz
millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el Pásztó
Önkormányzata a Varázsvölgy
turisztikai projekt első és második ütemére. A kivitelezés
már zajlik, de a finanszírozásban nehézségek merültek fel.
Farkas Attila, a város polgármestere nemrégiben közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot: a régészeti munka során
feltárt statikai problémák és az
elmúlt évek építőipari anyag-és
munkadíjárak emelkedése miatt veszélybe került a projekt
megvalósítása. Az önkormányzat ezért többlettámogatást
igényelt, amit a közelmúlt-

ban meg is kapott. A kormány
úgy döntött, hogy további 144
millió forinttal segíti a beruházást. A program keretében
egy élményközpontú turisztikai
attrakciót alakítanak ki Pásztó
történelmi városközpontjában.
Megújul a középkori malom,
mellette nyílt közösségi tér jön
létre szabadtéri színpaddal, mozival, fogadóépülettel. A Pásztói
Múzeum barokk monostorépületének pincéjében interaktív bemutatási eszközöket helyeznek
el. Továbbá felújítják és látogathatóvá teszik Rajeczky Benjamin
ciszterci szerzetes lakóházát, ide
fog átkerülni a múzeumban őrzött hagyatéki anyag is.

A Pásztói Gondozási Központ
munkatársai is segítenek
a járvány ideje alatt

A Magyarország költségvetéséről szóló törvényben foglaltak alapján
a települési önkormányzatok pályázat útján működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében rendkívüli támogatást igényelhetnek. Pásztó önkormányzata a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium által kiírt
pályázaton 29 994 913 forint rendkívüli támogatást nyert. Ez a támogatás fordítható számlatartozások kifizetésére, s egyéb tartozások rendezésére, vagyis a feladatellátó rendszer stabil működését segíti.
A kép illusztráció

A kép illusztráció

A járványhelyzet alatt a Pásztói Gondozási Központ munkatársai is
segítik az arra rászorulókat. Az intézmény minden otthon tartózkodó
idős, egyedül élő, vagy krónikus beteg számára segítséget nyújt, illetve azok is fordulhatnak hozzájuk, akik koronavírus-fertőzés miatt házi
karanténban vannak. A Központ munkatársai a bevásárlást és a gyógyszer beszerzést is biztosítják. A segítők a Pásztói Gondozási Központ által kiállított igazolvánnyal ellátva keresik fel az igénylőket, ezért ismeretlen, azonosítatlan személyek ajánlkozását fenntartással fogadják el
– hangsúlyozzák tájékoztatójukban. Aki szeretné igénybe venni szolgáltatásaikat, az a 06 32 460 445-ös számon jelentkezhet.
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Feloldották a játszóterek lezárásáról szóló
határozatot, a többi szabály továbbra is él
Pásztón a november 11-én kelt
határozat alapján kötelező az orrot és szájat eltakaró szájmaszk
szabályos használata a piacon.
Ugyanitt a 1,5 méteres távolságot is be kell tartani. Ekkor döntött a városvezető a játszóterek,
sportparkok és a kondipark lezárásáról is.
December 19. nappal Farkas Attila polgármester módosította a novemberi határozatot, azóta újra lehet használni
a játszótereket. Ugyanakkor az
önkormányzati rendelet szerint
a játszóterek használata során
különös figyelmet kell fordítani a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekre. Eszerint közterületen, illetve
nyilvános helyeken tilos a csoportosulás, illetve gyülekezés.

Az elmúlt hónapokban üresek voltak a játszótertek. Most, a téli időszakban megnyitják őket. Aki
szeretné gyermekét játszótérre vinni, újra megteheti. Azonban arra kérik a lakosságot, hogy a védelmi
intézkedésklet minden esetben tartsák be!

Mintavételi pont nyílt
a Csohány Galéria épületében
December elején megnyílt az Országos
Mentőszolgálat újabb mintavételi pontja
Pásztón, a Csohány Galéria épületében,
így immár itt is zajlik a koronavírus-tesztelés - számolt be a város polgármestere, Farkas Attila közösségi oldalán. A helyi és környékbeli
lakóknak így már nem kell
egészen a megyeszékhelyre
utazniuk, amennyiben felmerül náluk a fertőzés gyanúja.
Farkas Attila, a város polgármestere felidézte: a mentők azzal
a kérdéssel fordultak hozzá, hogy
az önkormányzat segítsen helyet
biztosítani nekik tesztelés céljára.
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat sajtószóvivője a nool.
hu-nak elmondta, hogy az elmúlt időszakban jelentősen nőtt
a mentőkhöz a háziorvosoktól be-

érkező PCR mintavételi megrendelések száma. A mintavételt az alaptevékenységen felül, attól elválasztva, önálló logisztikával és a
rendelkezésre álló többletkapacitással végzik. – Az országos tiszti főorvos eljárásrendje szerint a háziorvos által – az erre a célra

A kép illusztráció

létrehozott elektronikus felületen – leadott
megrendelés alapján és előzetes egyeztetés után lehetőség van a Covid–19 laboratóriumi vizsgálathoz szükséges járványügyi
mintavételezés céljából felkeresni az Országos Mentőszolgálat kijelölt mintavételi pontját, az egyeztetett időpontban.
Az ország több mint 60 helyszínén működik ilyen statikus pont.
Nógrád megyében Salgótarjánban, Balassagyarmaton és most
már Pásztón is – hangsúlyozta a
sajtószóvivő. Győrfi Pál arra is kitért, hogy ezeken a helyszíneken
elsőként antigén gyorstesztet végeznek. Ennek pozitív eredménye bizonyítja a fertőzöttséget.
Amennyiben a gyorsteszt nem
mutat pozitivitást, ugyanezen a
helyen PCR-mintavétel történik,
amit laboratóriumi vizsgálat követ. A mintavételi kapacitás növelésével a vizsgálatok száma nő,
a várakozási idő pedig csökken.

Zsigmondos sikerek az országos versenyen
Alkotói pályázatot hirdetett az
Országos Tűzmegelőzési Bizottság, melyre a Zsigmond Király
Általános Iskola növendékei ös�szesen 91 szabadkézi rajzot és
1 számítógépes programot (animációs kisfilmet) készítettek.
A pályázat célja az volt, hogy
az óvodások és az iskolások a
kreatív alkotásaikon keresztül
mutassák be a tűzoltók izgalmas
és egyben veszélyes világát.
Mivel megyénkben a legtöbb
pályamű a Zsigmond Király Általános Iskolából érkezett, az intézmény elnyerte a „Legkreatívabb
iskola 2020”címet, amely csak
országosan kerül kiadásra.
A megyei bírálaton az iskolából összesen hat tanuló részesült a pályaművekért elismerésben. Ők a következők:
Szabadkézi rajz, I. korcsoport(6-10év):
I. helyezett:
Aipli Álmos Kadocsa
II.helyezett:
Horváth-Hegyi Ruben
Szabadkézi rajz, II. korcsoport
(11-14év):
I. helyezett: Kovács Alexa Bianka

II. helyezett: Csépe Zalán
III. helyezett: Gobola Natália és
Juhász Veronika Nóra
Számítógépes program kategóriában, I korcsoport(6-10év):
I. helyezett: Szabó Ajsa
A járványhelyzetre való tekintettel a korábbi évektől eltérően
személyes részvétellel az országos átadót nem tudták megtartani, ezt videokonferencia formában
szervezték meg 2020. december
01-én. Az oklevelet és a díjakat
a járványügyi előírások szigorú
betartása mellett a Pásztó Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságon
vehették át a Zsigmond Király Általános Iskola tanítványai december 15-én.
- A dobogós helyekért gratulálunk nekik, valamint Prezenszky
Edina, Mikuska Judit tanítónénijüknek és Bakonyi Zsoltné tanárnőjüknek. Köszönjük a szülők támogatását is! - emelte ki Szántó Marianna
intézményvezető és hozzátette:
- További munkájukhoz kívánunk jó egészséget, kitartást, alkotókedvet, kreativitást!

Kovács Alexa Bianka

Szabó Ajsa

