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Szörnyűségek zajlanak körülöttünk: há-
ború, világjárvány és migrációs vál-
ság. Ezek súlyos gazdasági nehézsége-
ket okoznak nemcsak az államnak, de 
az önkormányzatoknak és a települése-
ken élőknek is. A mindennapos rossz hí-
rek elnehezítik lelkünket, Pásztón jár-
va azonban sok jó dologgal találkozunk, 
amelyekben bárki örömét lelheti. Farkas 
Attila polgármestert arra kértük, hogy 
a 2024. őszig tartó ciklus közepén járva 
gyűjtse össze gondolatait a város helyze-
téről. Hol tartanak és merre haladnak?

- Az emberek hajlamosak elfelejteni a jót, 
a mai vészterhes időkben pedig méginkább 
szükség van arra, hogy emlékeztessük őket 
a pozitívumokra. Először tisztázzuk, melyek  
azok a beruházások, amelyek még az előző 
városvezetés idején nyertek támogatást!

- Az előző városvezetés alatt elindultak a 
TOP pályázatok és az akkori önkormányzat, 
amelynek én is tagja voltam alpolgármester-
ként, nyert is pályázatokat. Négy projekt ka-
pott támogatást: a Varázsvölgy I., a Zöld város 
I. és az Északi Iparterület kialakítása, valamint 
a Hétpettyes óvodában bölcsőde létesítése. Az 
időközi választásig ezek közül egy valósult meg, 
a bölcsőde létesítése. A többi pályázatnál mind-
össze a tervezés kezdődött el. Erre csak az idő-
közi választás után derült fény. Kiderült, hogy 
akár el is veszhetnek a támogatások, ugyanis 
már a záró határidők közelegtek.  A hibákat vil-
lámgyorsan ki kellett javítani, a támogatásokat 
meg kellett menteni. Ez sikerült. Láthatják: el-
készült a Hunyadi és a Stromfeld udvar, a Kis-
hegyen a futókör, megszépült a vasútállomás 
előtti park, épül a piac. Az Északi Iparterület 
esetében az út engedélyére várunk, a Varázs-
völgyet már átadtuk. Tehát az előző ciklusban 
a bölcsőde készült el, s három nyertes pályáza-
tot már mi fordítottunk a megvalósítás útjára.  

- Ehhez egy új szakmai stábot állított fel. 
- Igen, 2018 októberétől dolgozunk azok-

kal a városfejlesztési szakemberekkel, akik 
ma is erősítik az önkormányzatot és nem-
csak megmentették ezeket a nehéz helyzet-
ben lévő projekteket, hanem azóta is számos 
újat nyertek az önkormányzatnak.

- Mit tartottak a legfontosabb tennivaló-
nak a legelején? 

- Láttuk, hogy a városban az utak közül sok 
gyalázatos állapotban van. Egy szakmai csa-
pat felmérte a helyzetet, közel 40 rossz utat 
számoltak szerte a városban. Felállítottak egy 
fontossági sorrendet, majd különböző támo-
gatásokból, s önerőből elkezdtük a felújításo-
kat. Új aszfaltozott utat kaptak a következő ut-
cák: Arany János út, Cserhát lakótelep útja, 
Derkovits utca, Munkácsy utca, József Attila 
utca, Madách út, Mátraszőlősi út, Tücsök utca, 
Tóth Árpád út, Levendula utca, Vezér utca. Ép-
pen most is zajlik a Dózsa György út felújítá-
sa. Ezek mind meleg aszfalt burkolatot kaptak. 
Külterületi utakat is állítottunk helyre  és mart 
aszfalttal láttuk el az Erdész utat, a Kishegy 
utat, a Patak utat és a Sziget utcát. 

- Törekedtek járdafelújításokra is? 
Igen, az Ady Endre és a Rózsa utcában tel-

jes hosszban építettünk járdát, a következő ut-
cákban pedig szakaszokon sikerült járdát fel-
újítani: Kossuth Lajos utca, Semmelweis utca, 
Baross Gábor utca, Nagymező út, Fő utca. Meg-
szüntettük a parkolási gondot a kórháznál, a 
Margit utcában parkolót alakítottunk ki. Eze-
ken felül jelentős pályázatokat  nyertünk el, 
valósítottunk meg. A Zöld város II. a mátrake-
resztesi és a hasznosi sportpályák környékének 
rendbe tételét teszik lehetővé. Ezek közül előb-
bi már elkészült, a falunapon mindenki láthat-
ta, ki is próbálhatta az új létesítményt. A hasz-
nosi fejlesztés is jól halad. Lassan befejeződik 
a hasznosi rendelő korszerűsítése, ahol az or-
voslakás is megújul. Teljesen elkészült a Csil-
lag téri Idősek Klubjának a korszerűsítése. Na-
gyon büszkék vagyunk arra, hogy a Hajós Alfréd 
úti sporttelepen egy élő füves focipályát sike-

rült létesítenünk, így több évnyi kellemetlen-
ség után újra kiváló környezetben működhet a 
pásztói futballegyüttes. Ugyanitt egy kondipark 
is készült egy másik pályázatból. A Béke utcai 
volt játszótér területén egy rekortán kézilab-
da pályát építettünk. Mátrakeresztesen fakanál 
múzeumot nyitottunk, buszmegállót építettünk 
a gépállomásnál, illetve Hasznoson. 

- Mi a helyzet a közbiztonsággal? 
- Korábban hat térfigyelő kamera volt a vá-

rosban, ezek számát ötvenre növeltük. De az-
zal is óvjuk a helyieket például, hogy a Szent 
Imre téri játszóteret körbekerítettük, vagy 
hogy kijártuk az államnál, hogy létesítse-
nek parkolót  a 21-es mentén és készüljön új 
buszmegálló. Ezek jövőre megépülnek. 

- A piacon is munka zajlik, mi épül?  
- Már felújítottuk a piac egy jelentős részét, 

most pedig a csarnokot korszerűsítjük. Ezál-
tal sokkal komfortosabb lesz az árusítás és 
a vásárlás is. Itt folytatnám egy másik intéz-
ményünkkel: a  Teleki László Városi Könyvtár 
tetőszigetelését is megoldottuk, idén pedig 
támogatást nyertünk az egész épület ener-
getikai korszerűsítésére. Ugyanebből a pályá-
zatból a Francia Tagozat épülete is megújul-
hat. Hasznoson a Kövicses patak mederfalát 
megerősítettük, ugyanezt Mátrakeresztesen 
is több ponton megtettük. 

Beszéljünk a jóról:  
így fejlődik Pásztó

A piacon a csarnok  felújítási munkálatai  2022 augusztusában ötven 
százalékos készültségnél tartanak

Farkas Attila polgármester
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- Állami beruházásoknak is örülhetnek...
- Igen, lesz tanuszoda a városban, s megú-

jult a Zsigmond Király Általános Iskola.  Zajlik 
a templomok korszerűsítése és nővérszálló is 
létesül, amely az egészségügyi ellátást fogja 
még tovább javítani. 

- Melyek a most folyamatban lévő önkor-
mányzati beruházások? 

- A Déli iparterületen csarnokkal ellátott 
iparterület létesül, itt hamarosan befejeződik 
a munka. A kerékpárutak nagyon jól haladnak 
mind Bátonyterenye mind Szurdokpüspöki 
irányába. Épül az új bölcsőde a Cserhát lakó-
telepen, a piac felújítását már említettem. A 
szennyvíztelep és a csatornahálózat felújítá-
sa is zajlik, s ebben a hónapban megvalósul a      
közvilágítás korszerűsítése az egész város-
ban. A Varázsvölgy II.-ben a Csohány Galéri-
ának és a Gaál István Emlékháznak a felújítá-
sára a közbeszerzés van folyamatban, bízunk 
abban, hogy eredményes lesz és hamarosan 
elkezdődhet a kivitelezés. 

- A háború okozta gazdasági válság hát-
ráltathatja a projektek megvalósulását? 

- A most felsorolt, folyamatban lévő fej-
lesztések nincsenek veszélyben. De van 
két, korábban bejelentett állami beruhá-
zás, amelyeknek a megkezdése bizonytalan-
ná vált: a strandfejlesztés és az Enjoy Park. 
Hivatalos értesítést még nem kaptunk, de a 
híradásokban elhangzott, hogy a még meg 
nem kezdett állami beruházásokat bizonyta-
lan időre felfüggesztették. 

- A napokban újabb nyertes pályázatok-
ról szóltak a megyei hírek, a következő ol-
dalakon külön foglalkozunk ezzel. Mit szól 
az újabb TOP Plusz sikerhez? 

- Örülök és hálás vagyok azoknak, akik fo-
lyamatosan segítik városunkat. A most támo-
gatást nyert projekteket úgy terveztük, hogy 
azok ráépülnek a már meglévő fejlesztéseink-
re. Folytatjuk a zöld területek rendbetételét, 
tovább bővítjük a kamerarendszert, korsze-
rűsítjük az óvodáinkat, fejlesztjük a vízelveze-
tést. Kerékpárút épül Hasznoson, kapcsolódva 
a Bátony és Püspöki felé vezetőhöz, valamint 
tovább építjük a Hajós Alfréd úti sportelepet is. 
Pásztón mindig jó volt élni és úgy gondolom, 
ezek a dolgok tovább erősítik ezt. 

Látványos szakaszba érkezett az új 
bölcsőde építése

Már élvezheti a lakosság a Hunyadi és a Stromfeld udvarok új funkciós tereit, 
sportpályáit, játszóeszközeit. A napvitorlák kellemes árnyékot nyújtanak. 
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Június óta újra megszokott helyén fogad-
ja napközben a szépkorúakat a Csillag téri 
Idősek Klubja, amely az elmúlt évben je-
lentős korszerűsítésen esett át. A Terület 
és Településfejlesztési Operatív Program 
150 millió forintos támogatásából teljes-
körűen megújult az épület. Ott jártunk-
kor éppen kártyáztak a gondozottak, akik 
örömmel számoltak be arról, hogyan ér-
zik magukat, mivel telnek napjaik a Gon-
dozási Központ oltalma alatt. 

Minden reggel kisbusszal szállítják ottho-
nukból az időseket a Csillag téri intézmény-
hez, ahol két lelkes gondozó, Sisákné Évi 
és Lőke Alíz törődik velük odaadóan. Taka-
ros gangon keresztül jutunk be az épület-
be, amelyben nagy, világos terek fogadják a 
belépőt. A falakon közös fotók, emlékek, a 
polcokon könyvek, újságok, de még egy pici 
szentély is van. A felújítás a bútorzatra nem 
terjedt ki, azonban az intézmény munkatár-
sai mindent megtettek, hogy megszépítsék a 
berendezéseket.  A klubban az idősek nappa-
li ellátást kapnak, 9-15 óra között.

Érkezésemkor éppen kártyáztak a klubta-
gok, de beavattak, hogy szoktak együtt filmet 
nézni, logikai játékokat játszani, imádkozni, 
készülni a soron következő ünnepre, énekel-
ni, sőt olykor szereplésekre is gyakorolnak. 
Néha kirándulni mennek együtt. Tóth Miklós-
né Ilike tavasszal csatlakozott a csapathoz 
azért, mert sajnos szomszédjai elhunytak, s 
ő magányos lett. Gyermekei segítettek neki, 
hogy társaságot találjon, így a család közö-
sen mérte fel a lehetőségeket és döntöttek 
amellett, hogy kipróbálják a klubtagságot. 
Azóta nagyon jól érzi itt magát. Herédi Gyu-
láné Erzsike három éve jár ide, ő már akkor is 
tag volt, amikor még a régi, nem feújított épü-
letet használták. – Nagyon örülünk a felújí-
tásnak, gyönyörű lett minden. Jól érezzük itt 
magunkat. Már csak az kellene, hogy többen 
járjanak ide velünk – hangsúlyozza és hozzá-
teszi, hogy a covid járvány sajnos örökre el-
vett tőlük több barátot, s olyan is van, aki még 
mindig fél társaságba járni. Arra a kérdésre 
pedig, hogy ő miért döntött a tagság mellett, 
így felel: – Mit csinálnék otthon egyedül egész 
nap? Itt jól telik a napom. 

Megszólítottam Tóth Jánosné Erzsikét is, 
aki a Cserhát lakótelepről jár a klubba. – Egy 

hónapja csatlakoztam és már az első nap is jól 
telt, könnyen beilleszkedtem. Azért döntöttem 
a klub mellett, hogy ne legyek magányos. Nem 
jó egyedül a négy fal között - mondja. 

Balogh Árpádné Erzsike abban az időben 
kapcsolódott be az idősklub mindennapjai-
ba, amikor a felújítás javában zajlott és emiatt 
Hasznosra vitte őket a kisbusz, ott volt az át-
meneti bázis. Az, hogy elkészült a felújítás nagy 
könnyebbség, most már a belvárosban vannak 
és nagyon kényelmes is az épület – avatott be. 

A gondozóktól megtudtam, hogy nemcsak 
a napközbeni programokkal teszik jobbá az 
idősek életét, hanem azzal is, hogy – térítés 
ellenében – meleg ebédet szolgálnak fel ne-
kik. Emellett, ha kell, gyógyszertárba mennek 
helyettük. De van bevásárlós nap is, amikor 
az idősek számára megveszik a szükséges 

termékeket és azt haza is szállítják a nap vé-
gén nekik. A klubban van lehetőség mosni és 
tisztálkodni – ha ez az otthoni körülmények 
miatt indokolt – és ha szükséges, orvoshoz is 
elkísérik a szépkorúakat. Az intézmény mun-
katársai között van mentálhigiénés szakem-
ber is, aki napi segítséget nyújt az időseknek. 

Igazán gondoskodó környezetben éreztem 
magam a villámlátogatás során és bár még 
messze van, de magam is úgy éreztem, itt 
kellemesen telhetnek a szépkorúak napjai.  
Így is köszöntem el: - Ötven év múlva én is jö-
vök! – mire Ilike néni így felelt: 

– Rendben aranyoskám, mi itt leszünk!   
Az Idősek Klubjához bármikor lehet csatla-

kozni. Ehhez csak jelentkezni kell: jelentkezé-
si lapot az intézményben vagy a városi idősek 
otthonában kérhetnek az érdeklődők.

A megújult Csillag téri  
Idősek Klubjában jártunk
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A munkaterület átadását követően in-
dulnak a 21-es számú főút továbbfej-
lesztésének újabb ütemébe foglalt be-
ruházások. Ebben az etapban pásztói 
különszintű csomópont kapja a legna-
gyobb figyelmet – számolt be a 3100.hu.

A pásztói csomópontnál buszvárókat és 
gyalogos átkelőhelyeket alakítanak ki, bőví-
tik a közvilágítást és a térfigyelő kamerarend-
szert. 46 férőhelyes személyautó parkoló és 
50 biciklit befogadni képes kerékpártároló is 
épül. Ebben a fejlesztési ütemben mintegy há-
rom és fél kilométeren rendezik majd a főút 
alatt háromszor is átfutó Hidegvölgyi-vízfo-
lyás medrét Pásztótól délre, továbbá kamerá-
kat telepítenek a gyalogos aluljárókba Bátony-
terenyén, Mátraverebélyben és Tarnál is.

A projekt része lesz úgynevezett akuszti-
kus burkolat kialakítása is, amely a 3100.hu 

információi szerint a 67-es számú főúton de-
bütált úgynevezett zenélő burkolat mintájára 
fog elkészülni.

A továbbfejlesztés első és második üte-
mében tavaly, illetve az idei év első felében a 
főút minden 15-20 évvel ezelőtt négynyomú-

síott szakasza új aszfaltburkolatot kapott. 
A második ütem részeként jelenleg is zaj-

lik a jelzőlámpák telepítése a 21-es út M3-as 
autópályai fel- és lehajtóinál. Tesztelések-
re már sor került, a teljes beüzemelése au-
gusztusban várható.

Javában zajlik a közvilágítás korszerűsítése Pásztón. A munkálatok az Irinyi úti körforga-
lomnál kezdődtek augusztus elején és a szakemberek folyamatosan haladnak a város többi 
utcájában is. Farkas Attila a fejlesztésről elmondta: óriási szükség volt erre a korszerűsítés-
re,  hiszen a korábbi rendszer már nagyon elavult volt. A korszerűsítés Pásztó teljes területét 
érinti. A munkálatok várhatóan augusztus végére készülnek el és eredményeképpen javulni 
fog a közterületek megvilágítása, az önkormányzat pedig jelentős energiamegtakarítást ér el.

LED-lámpákra váltunk

Buszvárók, gyalogos átkelőhelyek 
és parkoló létesül a 21-es mentén

Helyi termékek, kézműves portékák fo-
gadják a Varázsvölgy shopjába betérőket, 
amely augusztus elsején nyitotta meg ka-
puit a vásárlók előtt. A shopban a rendsze-
res szabadtéri mozizáshoz popcornt és hi-
deg üdítőt is kínálnak. Frissítők és elviteles 
kávé természetesen nemcsak rendezvények 
alkalmával, hanem nyitvatartási időben min-
dig elérhető a boltban, mint ahogy a remek-
műnek számító ajándéktárgyak is. Van köz-
tük bőrdíszműves portéka – mint kulcstartó, 
kártyatartó, napellenző, tolltartó -, levendu-
lás termékek, a Pásztói Júlia Malom lisztjei, 
a Mátrai Méhészet mézei, fa termékek, hű-
tőmágnesek, tollak, bevásárló táskák, bög-
rék és poharak, de Veres Jenő őstermelő 
szörpjeiből is bevásárolhat ez erre járó.   

Nyüzsgő élet a Varázsvölgyben, a shop is kinyitott
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Tovább épül-szépül, fejlődik Nógrád megye – hangsúlyozta Skuczi Nándor, a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2022. augusztus 8-án tartott sajtótájé-
koztatóján, amikor beszámolt arról, hogy döntés született a TERÜLET- ÉS TELEPÜ-
LÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PLUSZ támogatási forrásainak következő 
„csomagjáról”. Pásztó másfél milliárd, vagyis 1500 millió forintnyi beruházást kezd-
het meg a közeljövőben.

Ez már a második döntési forduló a dön-
tési köröket nézve a TOP Plusz tekinte-
tében. A Nógrád megye számára rendel-
kezésre álló 71,66 milliárd forintból 12,3 
milliárd forintról idén áprilisban született 
döntés, a források már a nyertesek rendel-
kezésére állnak. A mostani döntési körben 
110 pályázat lett eredményes, s összesen 
10,66 milliárd forint felhasználása kapott 
zöld utat. Pásztó nagy nyertese ennek a 
szakasznak, ugyanis közel másfél milliárd 
forint érkezik a városba.

Az Élhető települések című felhíváson 
az önkormányzat az "Okos" városfejlesztés 
Pásztón című projektjére 75 millió forintot 
nyert, amelyből például köztéri wifi-pontokat 
alakítanak ki és tovább bővítik a kamerarend-
szert, de létesül „okos zebra” is. A zöldfelü-
letek fejlesztésére 150 millió forintot fordít-
hat az önkormányzat, tovább alakítva ezáltal 
a városképet és bővítve a közterületek funk-
cióit. Fontos a vízelvezetés is, ennek részle-
ges átépítésére és fejlesztésére 304 815 148 
forint jut. Az önkormányzat pályázott a Hajós 

Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú 
fejlesztésére, amelyre 300 millió forint támo-
gatást kaptak, míg a Könyvtárban kialakítan-
dó konferenciaterem 40 millió forint ráfor-
dítással valósulhat meg. A „Pásztó-Hasznos 
városrész kerékpárforgalmi létesítmények 
fejlesztése” című projekt 300 millió forint tá-
mogatásban részesült, ez a Hasznosi vár irá-
nyába nyit majd utat a bicikliseknek.

A Gyermeknevelést támogató humán inf-
rastruktúra fejlesztése című felhívás vonat-
kozásában a bölcsődei, óvodai ellátást nyújtó 
intézmények épülhetnek és újulhatnak meg 
szerte a megyében. Szám szerint ebből a for-
rásból 15 intézmény részesül, összesen közel 
kétmilliárd forintnyi fejlesztés kezdődik meg 
hamarosan. Pásztón régóta várt beruházás 
kapott támogatást: két óvoda belső felújítása 
valósul meg közel 300 millió forintból.

Hét pásztói pályázat nyert támogatást

Tízezer álláskereső elhelyezkedését támogathatja a kormány a 
vidéki régiókban, így Nógrád megyében is az augusztus 15-től in-
duló Vállalkozások regionális munkaerő támogatása programban 
- közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium az MTI-vel. A köz-
lemény szerint a programban a cégek az újonnan felvett, vidéken 
regisztrált álláskeresők után legfeljebb havi 150 ezer forint visz-
sza nem térítendő bérköltség támogatásra pályázhatnak - jelen-
tette be Kutnyánszky Zsolt. A Technológiai és Ipari Minisztérium 
iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkára elmondta, a leg-
feljebb féléven át biztosított állami hozzájárulás célzottan ösztön-
zi a nehezebb foglalkoztatási helyzetűek munkába állását. 

Az új program Budapesten és Pest megyén kívül az ország min-
den részében, az összes vidéki régióban, így Nógrád megyében is 
elérhető lesz a hónap közepétől. A támogatás célcsoportjába tar-
tozik, aki még nem töltötte be a 25. életévét, 25-30 év közötti pá-
lyakezdő, 50 év feletti, legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezik, legalább 6 hónapja regisztrált álláskereső. De hason-
lóképpen támogatható az is, aki legfeljebb 30 napja lépett ki a köz-
foglalkoztatásból, megváltozott munkaképességű, kisgyermeket 
nevel, ápolási díjban részesül, vagy a hamarosan megjelenő felhí-
vásban felsorolt vidéki kistelepülések valamelyikének lakosa. 

A részletes dokumentáció a munka.hu oldalon érhető el. 

A fertőzöttek és a betegek száma az elmúlt hetekben enyhén emelkedett, ezért is-
mét felhívják a figyelmet az oltás fontosságára. Egész Európában, Magyarországon 
is az omikron variáns terjed. 

Jellemzően a fertőzöttek csak enyhe, köze-
pesen súlyos tünetekkel esnek át a fertőzé-
sen, főként megfázásszerű tünetek (torokfá-
jás, fejfájás, köhögés, orrfolyás) alakulnak ki. 
A láz, a légszomj, az ízérzékelés elvesztése 
és a szaglásvesztés kevésbé gyakori panasz.

Az először 2021 novemberében Botswaná-
ban és Dél-Afrikában azonosított omikron va-
riáns a koronavírus minden eddigi korábban 
ismert formájánál gyorsabban tört globá-
lis dominanciára. Az eredeti omikron számos 
mutáción átesett, így megváltozott a fertőző-

képessége, illetve az általa okozott betegség-
nek is eltérhetnek a tünetei. 

Kezdetben a fertőzésekért a BA.1 és a BA.2 
alvariánsok voltak felelősek, azonban 2022 
elején Dél-Afrikában újabb alvariánsokat 
(BA.4 és BA.5) azonosították, melyek idén ta-
vasszal ismét megbetegedési hullámot indí-
tottak el az országban.  Vizsgálatok szerint a 
BA.4 és a BA.5 lehetnek az eddigi leggyorsab-
ban terjedő omikron változatok, amelyek Eu-
rópa több országában már dominánssá vál-
tak és Magyarországon is megjelentek.

A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszé-
lyezteti a legjobban, ezért nekik továbbra is 
az oltás felvétele javasolt. A megerősítő ol-
tás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hó-
napnál régebben kapta meg az előző oltását.

A magyar kormány továbbra is biztosítja az 
oltás lehetőségét. Az oltás továbbra is kérhe-
tő a háziorvostól, házi gyermekorvostól, vala-
mint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová 
péntekenként időpontfoglalással és anélkül 
is lehet menni. Szűkebb hazánk egészség-
ügyi intézményei közül jelenleg a salgótarjá-
ni Szent Lázár Megyei Kórházban működik ol-
tópont, ahol minden kedden és pénteken, 9 és 
19 óra között fogadják azokat, akik fel szeret-
nék venni a koronavírus elleni oltásokat.

Új program indul az álláskeresők foglalkoztatására

Megfázásszerű tünetekkel jelentkezik a covid
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Kavalkád a hasznosi és a 
mátrakeresztesi falunapon
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A Fény és árnyék történelmünk lapja-
in II. címet viselő projekt lehetőséget ad 
arra, hogy anyaországi és erdélyi iskolák 
partneri kapcsolatot létesítsenek, diák-
jaik pedig felfedezzék közös nemzetünk 
ikonikus helyszíneit. A program során 
idén májusban az 1848-1849-es forrada-
lom és szabadságharc dicső eseményei-
ről, valamint a trianoni tragédia immáron 
több mint 100. évfordulójáról emléke-
zett meg a Mikszáth Kálmán Gimnázium 
és Kollégium 11.A osztálya a székelyud-
varhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Re-
formátus Kollégium 9. és 12. évfolyamos 
tanulóival. A programokról Nagy Gabri-
ella projektvezető tájékoztatta lapunkat.

SZÉKELYUDVARHELYI DIÁKOK 
PÁSZTÓN

2022. május 2-6. között a HAT-19-02-0209 
számú Határtalanul pályázat keretében 38 
fő székelyudvarhelyi diák és kísérőtanára-
ik érkeztek tanulmányi kirándulás céljából a 
történelmi Nógrád megyébe. A tanulmányi 
kirándulás alatt a határon túli diákok Buda-
pesten a Nemzeti Múzeumnál idézték fel a 
márciusi ifjak tevékenységét, majd Isaszegen 
a dicsőséges tavaszi hadjárat legjelentősebb 
ütközetét ismerték meg. Onnan Gödöllőre, 
a Grassalkovich-kastélyba látogattak, ahol 
a győztes magyar seregek vezérei, Kossuth 
Lajos és tábornokai (Görgey Artúr, Klapka 
György és Damjanich János) tartottak hadi-
tanácsot, hogy megvitassák a hadjárat továb-
bi lépéseit. Debrecenben a szabadságharc te-
tőpontját jelentő esemény, a Függetlenségi 

Nyilatkozat kiadásának helyszínét, a Nagy-
templomot keresték fel az erdélyi diákok. 

A Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollé-
gium 11. A osztályos tanulóival közösen el-
látogattak Alsósztregovára, ahol a kastély-
ban Madách Imre életének, munkásságának 
és Az ember tragédiája című művének fel-
idézésére került sor az interaktív kiállítás 
megtekintésével. A Balassa család ősi fész-
kének, Kékkő várának megtekintése során 
pedig Balassi Bálintról is megemlékeztek. 
Majd Mikszáth Kálmán Emlékházának meg-
tekintése következett, ahol birtokba vehet-
ték a tanulók a megújult, interaktív kiállító-
tereket, végül közösen megkoszorúzták „a 
nagy Palóc” szobrát. Balassagyarmaton rö-
vid sétát tettek a történelmi Nógrád várme-
gye központjában, amelynek keretében az 
1919-es eseményeket is felelevenítették a 
Civitas Fortissima téren.  

Pásztót is megismerhették a vendégek. 
Farkas Attila polgármester mutatta be a te-
lepülést, aki a Városházán fogadta a hatá-
ron túli csoportot, majd a Mátra meghódí-
tása következett. A Mátra Múzeum kiállítási 
anyaga a természeti kincseinket tárta a láto-
gatók elé, majd Sástó környékét bejárva ka-
landosabb módon ismerkedhettek a triano-
ni Magyarország legmagasabb hegységével 
a Székelyföldről érkezők. Mátrakeresztes vá-
rosrészben a fakanálkészítés mesterségét 
is megismerhették az idelátogatók. Hazafe-
lé tartva pedig a Gárdonyi 100 évfordulóhoz 
kapcsolódva álltak meg Egerben a székelyud-
varhelyi diákok és tanáraik. 

Nagy Gabriella kiemelte: - A visszajelzé-
seik alapján jól érezték magukat az anyaor-
szágban a székelyudvarhelyi vendégek, en-
nek ékes bizonyítékai azok a barátságok, 
amelyek a határon inneni és túli csoport tag-
jai között szövődtek. 

Határtalanul a történelmi Nógrád 
vármegyében és Erdélyben

A két csapat Szklabonyán, a Mikszáth Emlékháznál

Az erdélyi diákokat és tanáraikat Farkas Attila polgármester fogadta a Városházán
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A MIKSZÁTHOSOK HATÁRTALAN 
KALANDJAI ERDÉLYBEN

A Határtalanul pályázat második utazásá-
ban 44 fő pásztói diák és kísérőtanáraik ve-
hettek részt egy hatnapos tanulmányi kirán-
duláson Erdélyben. A tanulók és tanáraik 
2022. május 17-22. között ikonikus helyszí-
neken idézhették fel történelmi és irodalmi 
ismereteiket, és így azokat könnyebben el is 
mélyíthették. 

Az 1848-1849-es forradalom és szabad-
ságharc dicső és tragikus eseményeiről 
Pásztó testvértelepülésén, Körösfőn a Vas-
vári-kopjafánál és a márciusi ifjú életét be-
mutató emlékszobában hallhattak előadást 
Péntek Lászlótól, valamint Kolozsváron fele-
levenítették Bem József erdélyi hadjáratának 
sikereit. Szent László király nyomában ha-
ladva Nagyváradra, a Tordai-hasadékhoz és 
a székelyderzsi falképciklushoz is eljutottak, 
Kolozsváron Hunyadi Mátyásra emlékeztek, 
Tordán pedig a vallásszabadságot kihirdető 
országgyűlés helyszínét keresték fel.

Az erdélyi kirándulás során is érintet-
ték a Trianon-problémakört, így kihagyha-
tatlan része volt a projektnek az elcsatolt 
területek kulturális és természeti értéke-
inek a felkeresése. Orbán Balázs, „a legna-
gyobb székely” sírjának és az odavezető szé-
kelykapuknak a megtekintése a Mini Erdély 
Parkkal egészült ki. A helyi természeti rit-
kaságok, mint a parajdi sóbánya, a szová-
tai Medve-tó, a Gyilkos-tó és a Békás-szo-
ros elvarázsolta a magyarországi csoport 

minden tagját. Farkaslakán Tamási Áron sír-
jánál emlékeztek meg a nagy székely íróról 
és megálltak Erdély első Trianon-emlékmű-
vénél is. Marosvásárhelyen látogatást tettek 
az egyik legjelentősebb szecessziós épület-
ben, a Kultúrpalotában, illetve felidézték az 
1990 márciusában történt eseményeket.

Természetesen „Csíkország” nevezetes-
ségeit sem hagyták ki a kirándulás során. 
Ellátogattak a csíksomlyói búcsújáróhely-
re, ahol megtekintették a csodatevő Má-
ria-szobrot, illetve felmásztak a Kis-Somlyó 
hegyre, s a "nyeregben" megnézték a Mako-
vecz Imre által tervezett szabadtéri kápol-
nát. Csíkszeredán a Mikó-vár történetét, a 
Csiki Székely Múzeumban pedig a székelyek 
néprajzi kincseit fedezhették fel. 

- Székelyudvarhelyen újra találkozhattunk 
a partneriskola tanulóival és tanáraival, akik 
nagy szeretettel fogadtak bennünket – emel-
te ki Nagy Gabriella projektvezető és felidéz-
te: - Bemutatták nekünk a Baczkamadarasi 
Kis Gergely Református Kollégium történetét, 
még egy látványos fizikaórán is részt vehet-
tünk „FiziKarcsi”-val, majd vegyes csapatok-
ban fedezték fel játékos feladatokon keresztül 
a várost diákjaink. A hatnapos kirándulás so-
rán rengeteg élményben volt részünk, s a ba-
ráti kapcsolatok is elmélyültek mind a tanulók, 
mind a pedagógusok között. Az izgalom azon-
ban akkor hágott a tetőfokára, amikor a tibó-
di szállásunk közelében medvét is láthattunk. 
Reméljük, minden résztvevő életre szóló em-
lékeket gyűjtött az utazás alatt.

A csiksomlyói kápolnánál a pásztói kirándulók

Kulturális, történelmi és természeti értékeket is megcsodálhattak az erdélyi út során
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Július 13-án nagy érdeklődés övezte Mi-
kuska Judit pásztói művész tárlatának 
megnyitóját a Teleki László Városi Könyv-
tárban. A kiállítást Szabó Gergely nyitotta 
meg, az ünnepi programban pedig Petro-
vics Panka fuvola- és Hofi Imre Olivér gi-
tárművész működött közre. Csomor Imre 
digiperformanszt állított össze Mikuska 
Judit alkotásaiból, amelyet szintén meg-
nézhetett az érdeklődő közönség.  

A Teleki László Városi Könyvtár és Műve-
lődési Központ szervezésében valósul meg 
Pásztón az stArt kiállítás-sorozat, amely-
ben a soron következő bemutatkozó alkotó 
Mikuska Judit volt. Városunk jeles művésze 

pedagógusként a felcseperedő generációk 
rajztehetségét is csiszolja. Festőként ked-
venc témája az itthoni táj, amelyet számos 
képén megfest. Láthatjuk képein a Mátra vo-
nulatát, pásztói jeleneteket, ugyanakkor vi-
rágok és portrék is gyakran megihletik. 

Szabó Gergely a megnyitón kiemelte:
 - A művészet a világ megismerésének 

egy formája. Miközben a művész a körötte 
lévő világ megismerésére törekszik, az al-
kotás pillanataiban betekintést nyer saját 
lelkének mélységeibe is. (…) A festő, miköz-
ben saját lelkének- érzéseinek, gondola-
tainak-mélységeit kutatja fürkésző szem-
mel, érzékenységénél fogva kitapintja a kor 
meghatározó struktúráját is – mondta, s 
hozzátette, hogy ahhoz, hogy jobban meg-
értsük a kortárs művészetet, érdemes kö-
zelebbről megvizsgálnunk az adott kort, 
amelyben élünk. Szabó Gergely aláhúzta, 
hogy a kiállításon témáját terkintve kiemelt 

szerephez jut a Mikuska Judit által ábrá-
zolt táj. Így fogalmazott: - A táj ábrázolá-
sa, a természet szépségének megfigyelése, 
újbóli felfedezése, - és az ebben rejlő nyu-
galom ábrázolása és elénk tárása-, csen-
des felhívás arra, hogy újból nyitottá vál-
junk eme örömteli tevékenységre.

Az alkotóról így szólt: - A természet áb-
rázolását tekinti legkedvesebb témájának. 
Képeinek színei intenzívek, erősek, kifeje-
zőek. Megragadják tekintetünket és fog-
va tartják. A tájképek az alkotó szemén 
keresztül vezetnek vissza minket abba az 
idilli állapotba, ahol az ember a maga tel-
jességében felfogta a természet igazi je-
lentőségét. Művészi koncepciójában a té-
maválasztás mellett meghatározó az a 
töretlen kísérletezőkedv, amelynek talaján 
törekszik önmaga egyre teljesebb kifejezé-
sére. Egy kép többet ér ezer szónál – zárta 
gondolatait Szabó Gergely. 

„Egy kép többet ér ezer szónál”  
– Mikuska Judit kiállítása a Könyvtárban

Szabó Gergely és Mikuska Judit a kiállításmegnyitón

Petrovics Panka és Hofi Imre Olivér
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Az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt egész Európában drasztikusan 
emelkednek az energiaárak és energiaválság alakult ki. A magyar lakosság és gazda-
ság energiaellátásának védelmére – több más országhoz hasonlóan – a magyar kor-
mány is energia-veszélyhelyzetet és hét pontból álló intézkedési tervet hirdetett ki, 
amely augusztusban lépett életbe. 

Európában egyedül a magyar kormány védi 
erős árkorlátozással a családokat az elsza-
baduló energiaáraktól. A rezsicsökkentett ár 
ezután is minden magyar családnak biztosí-
tott a lakossági átlagfogyasztás szintjéig. Ez 
egy magyar háztartásnak havi 181 101 forint 
és évi 2 174 829 forint megtakarítást jelent.

A kormány a rezsicsökkentés védelme ér-
dekében az alábbiakról döntött:

A földgáz esetében a rezsicsökkentett ár 
felhasználási helyenként 1729 m3/év fogyasz-
tásig vehető igénybe. A villamos energia ese-
tében a rezsicsökkentett ár felhasználási he-
lyenként 2523 kWh/év fogyasztásig vehető 
igénybe. Eddig a határig minden magyar csa-
lád, minden magyar fogyasztó a rezsicsökken-
tett áron kapja az áramot és a földgázt.

Bevezettek egy új tarifát, a lakossági piaci 
árat, ami jóval kedvezőbb, mint a világpiaci ár.

• A villamosenergia esetén a rezsicsökken-
tett ár 36 forint, az átlagfogyasztás feletti, 
lakkossági piaci ár 70,1 forint lesz, miközben 
a világpiaci ára 268,9 forint kilowattóránként. 
Az éjszakai áram esetében az átlagfogyasz-
tás felett 62,9 forint lesz a lakossági piaci ár.

• A földgáz esetében a rezsicsökkentett ár 
102 forint, az átlagfogyasztás feletti, lakossá-
gi piaci ár 747 forint lesz, miközben a világpia-
ci ár 1020 forint köbméterenként.

A hőszivattyúval rendelkező háztartások-
ról ez a rendelet nem szól, náluk az erede-
tileg meghatározott korlátlan fogyasztásig 
fennáll a hőszivattyú működtetésének ked-
vezményes tarifája.

Egy új, a társasházakra vonatkozó kedvez-
ményt is bevezettek. Azoknál a társasházak-
nál, ahol házközponti fűtés és egy gázmérő 
van, lakásonként felszorzódik a kedvezmény 
mértéke. Erről a tásasháznak nyilatkozniuk 
kell a szolgáltatójuk felé.

A nagycsaládos kedvezmény megmarad a 
gázfogyasztásnál. Az 1729 köbméteres átlag-
fogyasztás egy háromgyermekes családnál 
600 köbméterrel emelkedik és minden egyes 
gyermek után még 300 köbméterrel nő. Ma-
gyarországon ma 300 ezer nagycsaládos él. 
Ők a kormányhivatalokban igényelhetik a re-
zsicsökkentés által számukra biztosított to-
vábbi gázárkedvezményt, ugyanis az nem jár 
automatikusan. Az igénylőknek magukkal kell 
vinniük a legutolsó gázszámlájukat, vagy ha 

még nem kaptak számlát, akkor a szolgálta-
tási szerződésüket. A kedvezményt csak az 
a szülő veheti igénybe, akinek a nevére szól 
a gázszámla. A kormányablakokban megta-
lálhatóak az igénylőlapok. A kérelem a kor-
mányhivatalok családtámogatási ügyfélszol-
gálatán, valamint az ország több mint 300 
kormányablakában is benyújtható. 

A nagycsaládosok gázkedvezményéhez 
hasonlóan az elektromos gyógyászati se-
gédeszközt használók (pl. mozgássérültek) 
áramkedvezményre jogosultak, amelyet a 
kormányablakban igényelhetnek. A társada-
lombiztosítási támogatással rendelt elekt-
romos kerekesszéket, elektromos mope-

det használó mozgássérültek, és a hálózati 
áramról működő oxigén koncentrátort napi 
rendszerességgel használók az átlagfogyasz-
tás sávhatárához képest 1697 kWh-val meg-
emelt,  kedvezményes sávhatárig jogosultak 
a rezsicsökkentett áramárra. Tehát egy olyan 
család, amelynek tagja ilyen kedvezmény-
re jogosult, az átlagos 2523 kWh/év áram-
fogyasztáson felül további 1697 kWh/év ára-
mot fogyaszthat a rezsicsökkentett áron. A 
kedvezményt a vonatkozó kormányrendelet 
hatálybalépésétől, 2022. augusztus 24-től a 
felhasználási hely szerint illetékes kormány-
hivatal egészségbiztosítási ügyfélszolgálatán 
vagy bármely kormányablakban, az erre szol-
gáló formanyomtatványon igényelheti min-
den olyan fogyasztó, aki, vagy akivel egy ház-
tartásban élő személy napi rendszerességgel 
használ gyógyászati segédeszközt.

forrás: kormany.hu; kormanyhivatal.hu

Rezsi: amit tudni érdemes




