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Megállították a vírust az idősek otthonában
A bentlakók, a dolgozók, az egészégügyi
személyzet és a hatóságok, valamint az önkormányzat együttműködésének köszönhetően megfékezték a járvány terjedését
a Pásztói Gondozási Központban. Október
elején ötvenkét idős lakó közül tizennyolcnál mutatták ki a koronavírust, a huszon�nyolc dolgozóból hat volt fertőzött. Mostanra mindenki meggyógyult és nincs új
fertőzött. Egy tünetmentes dolgozó „vitte
be” a vírust az intézménybe – tudtuk meg
Majorné Nagy Mónika intézményvezetőtől.
Az idősek otthonában a második hullám miatt már
szeptember hetedikén elrendelte az EMMI a teljes látogatási tilalmat. Ezt megelőzően intézményvezetői hatáskörben részleges látogatási és teljes kijárási tilalomról
döntött Majorné Nagy Mónika. Szeptember 14-től szobakarantént vezettek be az idősekre nézve. Mégis fel-

ütötte fejét a vírus. Ekkor mindenkit leszűrtek, a pozitív
eredményt mutató gondozottakat izolációs szobába különítették el. Senki nem szorult kórházi kezelésre, a legtöbben tünetmentesek voltak. A dolgozók otthonaikban
gyógyultak, ők a vírus olyan tüneteit észlelték, mint az ízlelés és szaglás elvesztése, láz, köhögés. Az intézmény
teljes lezárás alá került ekkor.
Majorné Nagy Mónika elmondta: a covid miatt a dolgozóknak is csak fertőtlenítés és lázmérés után, orvosi
szájmaszkban lehet belépni az intézménybe, sőt a láz-

mérés hazafelé is kötelező. A nem érintett idősek már
nincsenek szobakaranténban, az intézmény orvosa az elmúlt napokban engedélyezte a teraszra való kijárást és a
közösségi térben való tartózkodást, a biztonsági távolság
betartása mellett, ami nagyon fontos, mert lelkileg megviselte őket a bezártság. Az étkezéseket a szobákban ejtik meg, vagy az étteremben, több turnusban. A mosás,
takarítás is új protokoll szerint zajlik, az önkormányzat
pedig teljes fertőtlenítést hajtott végre az intézményben.
Majorné Nagy Mónika hozzátette: - Amint lehetelik az idősek huszonegy napos izolációs szobában töltött karanténja, az önkormányzat azokat a helyiségeket
is teljes fertőtlenítésnek veti alá. Az intézmény lezárását a hatóság várhatóan - lapzártánk után - október
30-án feloldja. Akkortól a mindennapok bár továbbra is biztonsági intézkedések mellett, de az elmúlt heteknél sokkal nyugodtabb körülmények között mennek
majd tovább – mondta el az intézményvezető. Ezután a
központ újból vehet fel lakókat, de kizárólag két negatív
teszttel rendelkezőket.
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Fontos beruházások készültek el

A koronavírus átrendezte ezt az esztendőt, sok tekintetben megváltozott az élet.
Az önkormányzati beruházások azonban
nem álltak meg. Idén eddig megújult a
helyi piac és a Cserhát lakótelep útja,
befejezték a Kövicses-patak medrének
helyreállítását és modern kondipark is
épült. Az elvégzett munkák ünnepélyes
átadását augusztus 26-án tartották a városban.
A helyi piac 50 millió forint kormányzati támogatásból újult meg. Parkolóhelyeket alakítottak ki, megújult a közeli járdaszakasz, valamint rendbetették a bejáratot
és egy fedett árusító részt is létrehoztak.
Átadták a tavasszal korszerűsített Cserhát
lakótelepi utat is. Ezzel kapcsolatban Farkas Attila polgármester az átadáson megfogalmazta, hogy a városban közel 30 út
volt nagyon rossz állapotban, ennek felét
az elmúlt másfél évben már sikerült felújítani. Szeretné, ha a ciklus végére még közelebb juthatnának ahhoz a célhoz, hogy minden út rendben legyen a városban. Szintén
a közelmúltban készült el Pásztó-Hasznoson, a Dobó útnál lévő Kövicses-patak meg-

rongálódott partszakaszának a helyreállítása, mintegy 770 méter hosszúságban. Ezt a
munkát is a kormány támogatásával valósították meg (13,7 millió forint), de jelentős,
26 millió forintos önerő felhasználására is
szükség volt. Mindemellett átadták augusztus végén az elkészült kondiparkot is, amely
16 millió forintos beruházásban készült, és
mintegy 150 négyzetméteren 25 féle sporteszközt kínál a mozogni vágyóknak.
Az egészségjavító projekt fő célja, hogy egy
olyan közösségi tér várja a helyieket, amely
mindenki számára elérhető sportolási lehetőséget kínál, ahol valamennyi korosztály aktívan töltheti a szabadidejét. Így növekedhet
a mozgásgazdag életmódot folytatók száma,
és többek számára a mindennapi élet alapvető részévé válhat a sportolás – közölte a polgármester.

A fejlesztésekkel kapcsolatban dr. Becsó
Károly, országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy a település vezetője és csapata
sorra teljesítik be az itt élők álmait.
Mint mondta, bízik benne, hogy a közeljövőben az összes folyamatban lévő beruházást betudják majd fejezni, legyen szó akár a
Varázsvölgy című projektről, a strandfejlesztésről, vagy az emberek mindennapjait megkönnyítő korszerűsítésekről.
Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Közgyűlés
elnöke hangsúlyozta, csakúgy, mint az elmúlt
években, a jövőben is támogatni fogja a város
elképzeléseit, amely a beruházások tekintetében termékeny éveket tudhat maga mögött.
Végül Becsó Zsolt országgyűlési képviselő
kitért arra: közös érdekük, hogy hozzájáruljanak Pásztó fejlődéséhez, hogy az ismét régi
fényében tündökölhessen.

Fogynak a rossz utak a városban
Szeptemberben elkészült a Levendula út – volt Sallai út - korszerűsítése is, ezzel sorozatban a 16. útfelújítás történt meg a városban. Tizenegy út szilárd útburkolatot kapott, a többi pedig mart aszfaltot. A Levendula út rendbetételére az önkormányzat közel
nyolc és fél millió forint önerőt biztosított a 15 millió forint vissza nem térítendő belügyminisztériumi támogatáshoz, így fedezve a 23 és fél millió forintos beruházást. Az utat
304 méter hosszon korszerűsítették. Elvégezték a padkák kiigazítását, aknafedlapok és gáz szaglók készültek, szintre emelték az ivóvíz aknákat, új útburkolatot kapott az út, valamint elvégezték a meglévő kapubehajtók átereszének, az út alatti áteresznek a tisztítását
és a rácsos átereszeket is átépítették. Az útfelújításokkal kapcsolatban Farkas Attila polgármester lapunknak elmondta: - Minden
lehetőséget megragadunk arra, hogy az úthálózatunkat tovább javítsuk. Még mindig van Pásztón 10-11 út, amelyeknek majd meg kell
oldani a javítását. Célunk, hogy ezt megvalósítsuk.
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A kormány fejlesztéssel reagál
a válságra: termálstrand épül Pásztón

Új dimenzióba helyezi Kelet-Nógrád turizmusát az a beruházás, amelyet október
27-én jelentett be Farkas Attila polgármester, Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese
és Becsó Zsolt országgyűlési képviselő Pásztón. A kisváros meglévő strandját
termálfürdővé fejlesztik a kormány által
erre a célra megítélt 1,5 milliárd forint támogatásból.
A pásztói városházán tartott sajtótájékoztatón Farkas Attila így fogalmazott: - Ünnep
ez a nap Pásztó történetében, bejelenthetem
ugyanis, hogy Magyarország Kormánya másfél milliárd forintot biztosít az önkormányzatnak a strandfejlesztés második ütemére.
A polgármester emlékeztetett: előnyös
helyzetet teremtett Pásztón az, hogy elkészült
a 21-es főút négysávosítása, amelyen érkezve
egyre több turista közelíti meg innen a Mátrát.
A strandfejlesztés első ütemében már több
előkészítő munkát sikerült elvégezni, a továbbiak kapcsolódva a második ütemhez, azzal
együtt zajlanak majd – mondta el Farkas Attila és kiemelt jelentőségűnek nevezte a most

megítélt támogatást, amely lehetővé teszi,
hogy teljes rekonstrukciót valósítsanak meg
a létesítményben. A pásztói strandon egy új,
egész évben üzemelő, komplex élményszolgáltatásokat nyújtó, a családokat is kiszolgálni képes központi épület és egy új kültéri, négy
évszakos termálmedence épül a szükséges kiszolgáló infrastruktúrával együtt. Továbbá fúrnak egy új termálvíz-kutat is, a jobb kiszolgálás
érdekében. A vízmelegítéshez hőszivattyúkat
és napenergiát fognak használni. A fejlesztés
a tervek szerint két éven belül elkészülhet –
közölte Farkas Attila polgármester.
Becsó Zsolt országgyűlési képviselő arról
beszélt, hogy a kelet-nógrádi turizmusfejlesztés 2010 után indult be igazán. Azóta 17 milliárd forint érkezett a térségbe erre a célra. A
négy, már meglévő csomópont, amelyek további fejlesztések előtt állnak: Hollókő, Mátraverebély-Szentkút, a Novohrad-Nógrád Geopark és Pásztó. Utóbbi azért, mert a Cserhát
keleti, s a Mátra nyugati kapuja, történelmi kisváros, s mert egyedül itt van termálvíz. Becsó
Zsolt kiemelte azt is, hogy ez a rég várt beruházás hozzájárul majd a szezonalítás csökkentéséhez, hiszen egész évben tudnak majd
szolgálatást nyújtani az ide érkezőknek.

Könnyid László úgy fogalmazott: a beruházással új dimenzióba kerülhet Pásztó és térsége turizmusa. A kormány a koronavírus
okozta válságból előre tekint és támogatja a
turizmus olyan beruházásait, amelyek a jövőben hozzájárulhatnak a forgalom bővüléséhez, munkahelyek megőrzéséhez és újak teremtéséhez. Az ilyen pontszerű fejlesztések,
mint a pásztói strandfejlesztés, szolgálja ezeket a célokat.
A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese aláhúzta: a Mátra-Bükk turisztikai térség kiemelten jól teljesít, ami a
látogatottságot illeti. Hónapról-hónapra a Balaton mögött a második legkedveltebb belföldi úti cél. Itt a szálláshelyek 88 százalékát
családi vállalkozások működtetik. Egy ilyen jelentőségű új attrakció erősíteni fogja őket, de
a kormány mással is segít: a célzott felújítási programban 24 millió forintot juttatott idén
pásztói magánszállásoknak felújításra a magán- és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó
pályázat keretében. A pásztói gyógyvíz-kincsről szólva kiemelte: nagy feladat, hogy jól sáfárkodjanak ezzel. Könnyid László hozzátette,
Pásztó már a napokban megkapja a forrást a
beruházás előkészítéséhez.

Őrszemeket telepítenek szerte a városban
Negyvennégy kamerás figyelőrendszer
fogja felügyelni a rendet és biztonságot
Pásztón. Az önkormányzat ötven millió
forint rendkívüli kormányzati támogatást
kapott a beruházás megvalósítására.
A kamerarendszer célja, hogy nőjön a lakosság biztonságérzete. Fix térfigyelő kamerából 37 darabot szerelnek fel, a bejárati

utakhoz pedig rendszámfelismerő funkcióval
is rendelkező kamerák kerülnek, összesen 7
darab, így ellenőrizhetővé válik a városba beés kimenő forgalom.
A városvezetéstől megtudtuk, hogy reményeik szerint az eszközök működése kellő
visszatartó erővel bír, és a közeljövőben számottevően csökken majd a szabálysértések,
a bűncselekmények száma, javul a közleke-

dés biztonsága, megoldottá válik az épületek,
közterületek védelme Pásztón.
A kamerák figyelni fogják a településen
többek között a temetőket, a tereket, az iskolákat és óvodákat, a kórházat, a piacot, a
Romkertet, a sporttelepet, a szelektív gyűjtőszigeteket, a vasútállomást és a strand főbejáratát. A gerincvezetékes kamerarendszert novemberben építik ki.
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Nagy erőkkel épül a Varázsvölgy
Első körben közel félmilliárd, második
körben háromszáznyolcvan millió forintot nyert Pásztó városi önkormányzat
arra, hogy jelentős turisztikai célú fejlesztést valósítson meg a Romkertben
és környékén. A projekt első ütemének
megvalósítása javában zajlik.
Már áll az új fogadó épület, folyamatban van a középkori malom felújítása és
a Rajeczky ház korszerűsítése, kibővítése, amely mint kiszolgáló épület is funkcionál majd. Kávézó lesz
a megújult parkban, a
Pásztói Múzeum pedig
interaktív
bemutatási
formákkal gazdagodik.
A munkálatok befejezése jövő tavaszra várható
– tudtuk meg. Azonban
ez csak az első ütem,
amelyet szorosan követ
majd a második megvalósítása is.

A Varázsvölgy II., Zsigmond király városa című projektben további új szolgáltatásokat fognak kialakítani, kulturális programokat szerveznek és egy új közösségi teret is
létrehoznak. Állandó kiállítás mutatja majd
be Zsigmond király korabeli történelmi hagyományait és értékeit, valamint ehhez kapcsolódóan több, különböző középkori tematikájú
fesztivált és rendezvényt is szeretnének megvalósítani a jövőben. Létesülnek további művészeti és kulturális jellegű tárlatok, de egy úgynevezett Geo-caching központ is. A fejlesztés

másik eleme a turisztikai attrakciónak és rendezvényeknek helyt adó új helyszínek és látványosságok kialakítása. Teljes körűen megújul majd a Csohány galéria és a Gaál István
emlékház. Utóbbit egy, a műemléki környezetbe illeszkedő, de mégis modern, 200 főt befogadó rendezvényházzá bővítik. Szabadtéri
monumentális installációként egy gravírozott
üvegpanel készül a ciszterci kolostor környezetében található középkori templomrom valamikori méreteinek és látványának bemutatására, a megmaradt épületromokat vizuálisan
kiegészítve. A rendezvényház kertjében kültéri
látványelemként egy térkőbe vésett, nagy méretű iránytűs térkép készül,
amelyen jelölni fogják a
térségben található kulturális, turisztikai és egyéb
látványosságokat. A terület térburkolatot is kap és
természetesen utcabútorokat is kihelyeznek majd.
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Ilyen lesz Pásztó új bölcsődéje
Közel háromszázötven millió forintos
támogatásból épül új, huszonnégy férőhelyes bölcsőde városunkban. Az intézményre nagy igény volt a lakosok részéről még úgy is, hogy egy bölcsődei
csoport korábban létesült a Hétpettyes
óvoda épületének északi szárnyában.
Az új bölcsőde a Cserhát lakótelepen fog
megépülni, a Hétpettyes Óvodával majdnem szemközti telken. Pásztón igényfelmérést végeztek, amely azt igazolta, hogy

szükség van a közelmúltban átadott 12
férőhelyen túl, további közel 30 bölcsődei helyre. Ezért nyújtották be pályázatukat a térségi Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz egy teljesen új
intézmény felépítésére. A zöldmezős beruházásban megépülő új bölcsődében 24
gyermek gondozására lesz lehetőség. A
fejlesztés célja, hogy az új bölcsőde segítséget nyújtson azoknak a családoknak,
amelyekben a szülők dolgoznának, de a
gyermekük vagy gyermekeik elhelyezése bölcsőde nélkül, más módon – például

nagyszülői segítségnyújtással – nem megoldható. Az új önkormányzati intézmény
ezáltal támogatni fogja a kisgyermekes
szülők munkaerőpiacra történő visszajutását, megszünteti a területi egyenlőtlenségeket és egyenlő eséllyel biztosítja az
intézményhez való hozzáférést, valamint
javítja a város népességmegtartó képességét. Farkas Attila polgármester elmondta:
az energiatakarékos megoldásokat részesítették előnyben a hamarosan megépülő új bölcsőde tervezésekor. A munkálatok
várhatóan 2021-ben fognak elkezdődni.

Hasznoson az orvosi rendelő is megújul
Idén már felújították a hasznosi művelődési házat, a közeljövőben pedig egy
újabb komoly beruházás fogja érinteni a
településrészt. Összesen százhuszonötmillió forintos támogatásból felújítják a
hasznosi orvosi rendelőt, a támogatást
már elnyerte az önkormányzat a térségi Terület és Településfejlesztési Operatív Programból.
Az intézményben jelenleg működő háziorvosi-, gyermekorvosi- és védőnői rendelő helyiségei elavultak. A meglévő helyiségek minimális átszervezésével, teljes felújításával és
az akadálymentesítés kialakításával a mai kor
elvárásainak megfelelő színvonalú ellátások
lesznek biztosíthatók Hasznoson. Megvalósul
majd az épület hőszigetelése, a külső- és belső nyílászáróinak, valamint a tetőszerkezeté-

nek a cseréje, a fedélszék szükséges javítása, a régi kazánházi toldaléképület bontása,
az épületgépészeti és villamossági rendszerek és a belső burkolatok cseréje, korszerűsítése, továbbá az ingatlan akadálymentesí-

tése is. A támogatásból a szolgálati lakást is
felújítják, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges orvostechnikai műszereket, gépeket, eszközöket és berendezéseket is vásárolnak majd.
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Kitüntetések, elismerések
az önfeláldozó munkáért
A hagyomány szerint augusztus huszadikán szokták, idén azonban a koronavírus
járvány miatt október 23-án, a szigorú járványügyi előírások betartása mellett adták át a Pásztó Város Önkormányzatának
képviselő-testülete által odaítélt kitüntető címeket és díjakat. Az október 23-ai
megemlékezéshez kapcsolódóan rendezett átadó ünnepséget zárt körben, a művelődési központban rendezték meg.
Pásztó város új díszpolgára lett Dr. Tasi
Borbála lett, aki 42 évig dolgozott a közszférában. Megjárta a ranglétrát és 1987-től vezette a tanács hivatalát vb. titkárként, majd
a rendszerváltás után egészen 2015-ig a polgármesteri hivatalt jegyzőként. Dr. Tasi Borbála közigazgatási tevékenységét szűkebb és
tágabb környezete elismeri, működése etalon Pásztón és Nógrád megyében is – hangzott el a méltatásban. „Pásztóért” Emlékplakett Díjat adományoztak Dr. Hegedűsné
dr. Pásztor Margit egykori közjegyzőnek. A
Pásztó Város Sportjáért Díjat Káposzta Csaba, sporttanácsnok, a helyi sport példamutató támogatója kapta. Az Ágasváry Lajos Díjat Lenkey-Simon Mária pedagógus, címzetes
igazgató vehette át, a „Keglevich Margit” Díjat
pedig Csonkáné dr. Kéri Annamária laktációs
tanácsadó és Takács Jánosné fogászati szakasszisztens kapták. „Közszolgálatért” Díjat
vehetett át Mészáros Sándor, aki 1994 óta városi köztisztviselő, illetve Vida Ottó Kolos egykori városi rendőrkapitány. „Pásztóért” Emlékplakett Díjat kapott Zahar Béla plébános,
aki öt év szolgálat után nyáron búcsúzott el
a pásztói hívektől. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Csohány Kálmán Díjban részesítette a 2013 nyarán alakult Rajeczky Szimpatikusok népzenei együttest. Két

középiskolás lányt tüntetett ki a sport területén elért kimagasló eredményük elismeréseképp. Babják Bertold díjat vehetett át
a Mikszáth Kálmán Gimnázium iskolai röplabdacsapatának egyik erőssége, Bucholsky Lili, aki az MMA küzdősportban is jeleskedik, emellett példamutatóan tanul; valamint
Erdélyi Petra, aki szépen szerepel tanulmányi versenyeken, továbbá jeleskedik az alpesi síelésben is: az Alpesi sí Országos Diákolimpián 2017-ben 2., 2020-ban pedig 3. lett.
A kitüntetések átadásán jelen volt Becsó
Zsolt országgyűlési képviselő is. Farkas Attila
polgármester rövid beszédében megköszönte a díjazottak sokszor önfeláldozó munkáját. A város új díszpolgára, Dr. Tasi Annamária
meghatottan szólt a megjelentekhez. - Nagy
megtiszteltetésnek tartom ezt a kitüntető elismerést, köszönöm a polgármester úrnak, a
képviselőtestület tagjainak, hogy érdemesnek
találtak erre engem és köszönöm mindazok-

nak, akik hozzájárultak ehhez a elismeréshez,
akik a 42 év alatt munkatársaim voltak köztisztviselői pályám során és ezáltal itt állhatok
és átvehettem ezt az elismerést. Legjobb tudásommal, szorgalmammal próbáltam Pásztó város javát szolgálni munkám során – fogalmazott, a további városépítő munkához pedig
sikereket kívánt az azért dolgozóknak.
Zahar Béla plébános, aki „Pásztóért” Emlékplakettet vehetett át, őszinte nagyrabecsülését fejezte ki a város vezetőinek, s
lakóinak. Mint mondta, sok jóakaratú, jó szándékú segítséget kapott munkájához az elmúlt években. Elmondta, hogy bár úgy hozta
az élet, hogy ő már nem Pásztón végzi munkáját, mégis kéri a Jó Isten segítségét, hogy
a város vezetői, lakói, további lelkesedéssel
tudják a település jövőjéért, a tudásukat, életüket és minden jó tulajdonságukat felhasználni, hogy tovább öregbítsék ennek a városnak a hírnevét.

Arad hősei ma is példaképek
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra, annak leverésére és az aradi tizenhármakra emlékeztek 2020. október 6-án Pásztón, a Városháza előtti emlékhelyen. Farkas
Attila polgármester beszédében elmondta:
október 6. kapcsán közmegegyezés van a ma-

gyar társadalomban. „Mert itt nem találunk
a megtorlók közt árulókat. Akkor ott magyar
a magyarnak nem vájta szemét.” – fogalmazott és hozzátette azt is, hogy közös volt október hatodika mártírjaiban, hogy bár többüknek nem is Magyarország volt a szülőföldjük,

mégis képesek voltak meghalni a magyar szabadságért és életüket áldozták ezért a hazáért. „Példát vehetnénk róluk” – hangsúlyozta
Farkas Attila polgármester. A megemlékezés
végén a társadalmi élet szereplői elhelyezték
a tisztelet virágait a vértanúk emlékművénél.
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Dicsőséges napra,
1956. október 23-ra emlékeztek
A szabadtéren is kötelező maszkviselés
szabályát betartva, a koronavírus miatti óvintézkedések részeként diákok előadása nélkül rendeztek megemlékezést
Pásztón október 23-án. A szentlétek temető mellett lévő emlékhelyen Farkas
Attila polgármester rövid beszédben méltatta a forradalmat és emelte ki az ’56-os
események legfontosabb tanulságait.
A magyar történelem egyik legdicsőségesebb
napjának nevezte Pásztó polgármestere emlékező beszédében 1956. október 23-át. - Ami
1956. október 23-án történt, az népünk emlékezetében mindig megmaradt, hiába akarták elföldelni jeltelen sírba a hatalmak – mondta, majd
felidézte, hogy az 1956-os forradalom a lengyel
nép melletti szolidáris tiltakozásként indult, hogy
mégis szabadságharccá nőt, az a hatalom brutális terrorjának volt köszönhető. Annak, hogy a
tömegbe lövettek a Parlamentnél és a rádiónál
is. Kiemelte: a magyar nép forradalma két nap
alatt győzedelmeskedett, lemondott a kormány,
visszaállították a többpárt rendszert, új kormány
alakult Nagy Imre vezetésével, a Varsói Szerződésből való kilépést maga Kádár János jelentette be a rádióban. Azonban ugyanő volt az, aki
négy nappal később, november negyedikén már
egy megszálló hadsereg élén, tankokkal tért
vissza és verte le a szovjetekkel a forradalmat.
’56 tanulságáról kiemelte: - Nem feledhetjük, hogy a magyar szabadságharc után a meg-

torlásban közel háromszáz embert kivégeztek.
Olyanok készítették elő a halálos ítéletet, akiknek unokái ma is politikai babérokra törnek Magyarországon. Olyanok vettek részt az ’56-os
forradalom leverésében, akiknek utódai ma is
repesve várják, hogy visszatérjenek a hatalomba – mondta, majd így folytatta: - Azt is megmutatta az ’56-os forradalom, hogy a magyar
nyakas nép. Európa egyik legnyakasabb népe
és nagyon szereti a szabadságát. Ezt a szabadságvágyat nem lehet tőle elvenni. És a magyar
nép nem kér a kioktatásból. Főleg olyanoknak
a kioktatásából nem kér, akik elárultak minket
1945-ben Jaltában, odadobtak minket a szovjet
hadseregnek – húzta alá Farkas Attila, majd kiemelte, hogy „olyanoknak sem kérünk a kioktatásából, akik 1956-ban először uszítottak a Szabad Európa Rádión keresztül, ígérgettek fűt-fát,
amerikai csapatokat, és a végén semmi nem

lett belőle. Összesen egy ember volt, aki fegyveresen segíteni akart a magyar népnek: az akkori spanyol államfő. S még egy üzenete van az
’56-os forradalomnak: Közös cél kellene legyen
az, hogy a magyar nép megőrizze függetlenségét itt a Kárpát- medencében. Ha ez nem történik meg, ha a globalista erők megnyerik ezt a
küzdelmet, akkor a magyar kultúra és a magyar
nép is elvész a nagy olvasztótégelyben. Kívánom, hogy egység legyen ebben Magyarországon – emelte ki Pásztó polgármestere, majd így
zárta beszédét: - Dicsőség a bátraknak, tisztelet a hősöknek és Isten áldja Magyarországot!
A nemzeti ünnep pásztói eseményeinek végén elhelyezte ez emlékezés és tisztelet virágait az emlékműnél az önkormányzat, a képviselőtestület, több városi intézmény és más
szervezetek képviselői.

Elköszönt Zahar Béla esperes plébános
Mi az a kincs, amely az embert boldoggá tudja tenni? Amely az élete értelmét, biztonságát is meg tudja adni – tette fel a kérdéseket prédikációjában Zahar Béla plébános, a 2020. július 28-i vasárnapi szentmisén Pásztón, a Szent Lőrinc plébániatemplomban. Az öt éve Pásztón szolgáló esperes plébános utolsó szentmiséje volt ez, Isten útján ettől kezdve Pest megyében jár tovább.
Az Isten országa olyan mint
az a kincs, amelyet ha meglel az
ember, akkor azon nyomban mindenét képes kockáztatni, odaadni azért, hogy az övé legyen. Vannak olyan lelki, szellemi kincsek,
melyekért minden kor emberének érdemes volt és ma is érdemes a legtöbbet odaadni. Mert
az adja meg az ember boldogságát, örömét – hangsúlyozta Zahar Béla plébános, hozzátéve,

sokaknak a tanulás, másoknak
egy zarándokút segít abban, hogy
szellemileg, lelkileg fejlődjenek. Kiemelte: - A keresztény
élet arról szól, hogy úgy éljünk,
úgy tegyünk tanúbizonyságot az
Úr Jézusról, az ő tanításáról, az
örömhírről, hogy mások is örömmel, szeretettel tudjanak továbblépni az üdvösség útján. (…) Úgy
kell élni, hogy másokat is boldoggá tudjunk tenni a mi munkálko-

dásunkkal, szavunkkal, cselekedeteinkkel – mondta.
A szentmise végén a hívek nevében Sisák Imre búcsúztatta el
Zahar Bélát. Felidézte, hogy az
elmúlt öt év különlegessége volt
a 2017-es könnyező Mária szobor
jelensége, munkájának gyümölcse pedig az Engesztelő Imacsoport létrahozása. Az elköszönő
plébános így fogalmazott: - Pásztó mindig kedves volt számom-

ra. Nagy öröm, hogy sok olyan jó
lélek segítette munkámat, akik a
vallásos élet, a hitélet megerősödését is szolgálták – emelte ki
és felidézett néhány különösen
ünnepi pillanatot, mint a Szent
Jobb és a Szent Korona ideérkezését, a Szent László év eseményeit. Azzal fejezte be gondolatait, hogy reménykedik abban, hogy
a külsőleg szép templom a jövőben belsőleg is megújulhat majd.
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Elindult az iskolafelújítás
A Zsigmond Király Általános Iskolában a 2020/2021-es tanév több ok miatt is különlegesnek számít. Változások történtek a személyi állományban: a távozó nyugdíjas kollégáktól frissen végzett, lelkes pedagógusok vették át a stafétabotot. Szántó
Marianna igazgató lapunknak elmondta: külön öröm, hogy az integrált fejlesztések
biztosításában is szintet lépett az intézmény, ugyanis a sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő tanulóik megsegítésére képzett és elhivatott szakemberekkel gazdagodtak.
A tanévnyitó ünnepség rendkívüli módon
került megrendezésre, a járványügyi helyzetre való tekintettel. A felsőbb évfolyamokon
osztálykeretben, az osztályfőnökök nyitották
meg a tanévet. Csak az első osztályos gyerekek és szüleik vehettek részt a tanévnyitón. Három osztály, közel 90 kis elsős tanuló
sorakozott fel az alsós udvaron és hallgatták
meg a bátorító köszöntéseket.
Farkas Attila polgármester köszöntőjében
kiemelte, hogy Magyarország Kormánya ettől
a tanévtől ingyen biztosítja a diákok számára
a tankönyveket. Ezt követően az önkormányzat nevében minden elsős tanulót 7000 forint
értékű tanszercsomaggal ajándékozott meg.
Az iskolaközösség nagy örömére elindult
a régen várt komplex intézmény-felújítás. A
munkálatok az iskola mindkét épületében
fokozott balesetvédelmi intézkedések mellett 2020. augusztus 24-én kezdődtek el és
legkésőbb 14 hónap múlva befejezősnek. A
munkálatok több ütemben, mind a két épületben egyszerre folynak. Az épületekben
építési területek lettek kijelölve és elzárva a
tanulók és a dolgozók védelme érdekében. A
szükséges balesetvédelmi intézkedések folyamatosak, de fokozott figyelmet és óvatosságot kíván az egész tanév során, mint

ahogy a koronavírus terjesdése elleni védekezés is.
A Zsigmond Király Általános Iskola másfél
milliárd forintból megvalósuló korszerűsítésének ünnepélyes alapkőletételét szeptember
16-án tartották. Simon Tibor, a Salgótarjáni
Tankerületi Központ igazgatója az eseményen
elmondta: - Nemcsak a városnak, de a környezetének is meghatározó oktatási helyszíne ez
az intézmény. Pásztó jelenleg is fontos városa
Dél-Nógrádnak és ez az elkövetkezendő időben is így lesz, hiszen az iskolának a jelenje
stabil, a jövője pedig biztató.
A rendezvényen Hajnal Gabriella, a Klebersberg Központ elnöke kiemelte: a beruházás egy szakmai megújulást is eredményez.
Becsó Károly országgyűlési képviselő
hangsúlyozta: olyan élhető várost építenek
Pásztóból, amely hazánk egyik legjobb kisvárosa lesz majd.
Szántó Marianna, az intézmény igazgatója elmondta, hogy közösségük minden résztvevőjének több évtizedes álma valósul most
meg, a diákoké, pedagógusoké és a szülőké
is. - Sokkal korszerűbbek lesznek az épületek,
szebbek a tantermek, jobban felszereltek az
osztálytermek és több szaktantermünk is lesz
– hangsúlyozta az igazgató.

Ingyenes
gerincprogram
városunkban is
Pásztón is elérhetővé vált a gerincbetegség gyógyításának és megelőzésének
első lépése, egy új 3 dimenziós vizsgálat.
Ennek célja a gerinc rossz terheléseinek
gyors kiszűrése és ezzel a kóros porckorong kopások megelőzése. Amennyiben
már kialakult valamilyen gerincbetegség,
akkor ez az ingyenes vizsgálat lehet alapja az egyénre szabott terápiáknak.
Az analízis során megrajzolják a gerinc csigolyáinak pontos, fokokban mért pozícióját a
hétköznapi terhelések közben. Ezzel megismerhetővé válik a rossz terhelések mögötti fájdalmak igazi forrása. Nem mindegy
ugyanis, hogy milyen terápiát adnak egy-egy
gerincbetegségre – mondta el a gerincprogrammal kapcsolatban Kanyó Ildikó ügyvezető, gyógytornász. A vizsgálat egy számítógépes program segítségével zajlik. Egy
ultrahangos eszközt húznak végig a gerincen
különféle testhelyzetekben. A mért adatokat a számítógép rendezi és grafikusan mutatja a gerincet, a csigolyákat. Amennyiben a
panaszok terhelés, vagy mozgás közben jelentkeznek, akkor ezt a mozgást utánozva
a számítógéppel megmérik terhelés közben
is. Ezzel kapnak pontos képet arról, hogy mi
okozza a panaszt– fejtette ki Kanyó Ildikó.
A vizsgálati folyamat előnye az is, hogy
röntgensugár nélkül biztosítja a testi panaszok háttereinek megismerését. Megmutatja a terhelési problémákat mozgások, állás,
ülés közben – húzta alá a szakember. Amiért fontos ennek diagnosztikának a Pásztóra érkezése az leginkább az, hogy a panaszok
később mozgásszervi betegségekhez vezethetnek, így azokat a pontos vizsgálati eredmények után meg lehet szüntetni. Érdemes
élni a gerincprogram adta lehetőséggel, ha
mozgásszervi panaszai, fájdalmai vannak, ha
sportoló és hosszas sportsérülésekkel küszködik, ha gerincferdülése vagy hanyag tartása van, ha gyakran fáj a háta és nem tudja
miért, mert rendszeresen mozog, masszázsra jár, illetva ha egészsége megőrzésében
szeretne tanácsot kérni egy olyan elemzés
birtokában, melynek segítségével feltérképezik csontjait, ízületeit és izmait.
A gerincprogram mindenki számára ingyenesen elérhető Pásztón a Hunyadi út 12.
szám alatt. Telefon: +3670/311-1094

8|9

Változások
a katolikus iskolában
A 2020/2021-es tanévtől új vezetője van a Magyar Szentek Római
Katolikus Óvoda és Általános Iskolának. Barna Tiborné nyugdíjba
vonulása után a stafétát Pádárné Györki Mariann vette át.
Az iskola életében fontos változás, hogy az intézmény kezdeményezésére egyirányú lesz a Széchenyi utca. Mint megtudtuk, a Magyar
Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola vezetősége és a
szülői munkaközösség azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz,
hogy az intézmény környékén lévő Széchenyi utcát a Kölcsey utca irányából egyirányúsítsák a gyermekek biztonsága miatt. A képviselők
megszavazták, hogy egyirányú legyen a forgalom, amelyhez tíz darab
KRESZ táblát is vásárolnak. A táblák kihelyezéséről a városgazdálkodás gondoskodik majd.
Az óvodaában és az iskolában is betartják a járványögyi szabályokat. Az óvodában a vírushelyzet miatt az őszi néphagyományőrzés rendhagyó módon, vendégek meghívása nélkül valósult meg. A
nagy-, középső- és kiscsoportosok előadását a közönség az intézmény honlapján közzétett videón láthatja.

Megújult
a Rajeczky-szobor

Opera csendült
a templomban

Az államalapítás ünnepén idén
nem a megszokott sokadalommal és tűzijátékkal
ünnepeltek Pásztón. A vírushelyzet miatt a szabadtéri programok idén elmaradtak, a Szent Lőrinc Vértanú Templomban azonban – a hatályos biztonsági szabályok betartása mellett - megtartották
az ünnepi szentmisét. Itt került sor az új kenyér megszentelésére is,
valamint fellépett Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes,
érdemes művész, akit Hegedűs Valér zongoraművész kísért hangszerén.

Folyamatban van néhai Rajeczky Benjamin ciszterci szerzetes, zenetörténész, zenepedagógus emlékházának rekonstrukciója. Az önkormányzat beruházásához, Rajeczky Benjamin emlékének ápolásához a városi egyházközség is hozzájárult azzal, hogy a Szent Lőrinc
templom kertjében található róla készült domborművet lemosatták,
letisztíttatták. A szakszerű munkát Kovács Zsolt végezte el – olvasható a Pásztói Plébánia közösségi oldalán, ahol a szoborról készült,
„előtte-utána” fotók is láthatók.

Élelmiszer- és vegyi áru
eladók lettek
Hátrányos helyzetűek képzését
segítették az „Integrációs Közösségfejlesztés Pásztón” elnevezésű
projekt keretében. Azokat a nehezebb sorsú helyi lakosokat célozták meg, akik megfelelő végzettség
híján eddig nehezen vagy egyáltalán nem tudtak elhelyezkedni. Az
élelmiszer-, vegyi áru eladói tanfolyamra 14 fő jelentkezett, közülük
13-an végezték el sikeresen a szakmai képzést, melyet írásbeli, szóbeli, valamint gyakorlati vizsga zárt.
Az oktatás gyakorlati része egy helyi élelmiszerboltban zajlott, melynek üzletvezetője, Ozsvárt Zita is

segítette a tanulók fejlődését, akárcsak Váczi Tünde, a képzés szakmai vezetője. A három hónapos
tanfolyam során a résztvevőknek a
Pásztói Önkormányzat konzorciumi
partnere, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. biztosított megélhetési támogatást.
A projekt során a képzés mellett
számos más elem is megvalósul.
Többek között szerveznek családi
napokat, kulturális eseményeket,
sportprogramokat, segítik a gyerekek iskola felzárkózatását, valamint tanoda típusú szolgáltatásokat biztosítanak.

Gépkezelői jogosítványt szereztek

Pásztó Város Önkormányzata a TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002
azonosító számú Integrációs Közösségfejlesztés Pásztón című projektben ingyenes OKJ-s képzést indított pásztói lakosok részére. A
tanulmányok végén hatan tettek sikeres vizsgát és szereztek gépkezelői jogosítványt. Az így megszerzett végzettséggel építő és anyagmozgató gépkezelők, vezetőüléses targonca gépkezelők, gyalogkíséretű targonca vezetők, valamint vezetőállásos targonca gépkezelői
lehetnek a képzést sikeresen elvégzők.
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Módosult a szelektív hulladékgyűjtési rend
A nyár folyamán fertőtlenítés céljából elkerültek a szelektív
hulladékgyűjtő konténerek Pásztó utcáiról, szerepüket szelektív hulladékgyűjtő zsákok vették át, amelyeket minden pásztói
lakos térítésmentesen igényelhet a városgazdálkodás telephelyén és a polgármesteri hivatal portáján. Az elmúlt hónapokban
a házak elől szállították el a válogatottan gyűjtött háztartási
hulladékot. S mivel az új rendszer kulturált hulladékgyűjtést
tett lehetővé, a továbbiakban is megtartják ezt a struktúrát.
Szeptember 28-tól a társasházakban élők által felvetett problémára reagálva, miszerint nem
tudják két hétig tárolni a szelektíven összegyűjtött szemetet, a
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. telephelyén, a Kossuth Lajos utca 116ban lehetővé teszik, hogy minden
hétköznap 10-től 14 óráig lerak-

hatják a lakótelepen lakók a válogatott hulladékot az ott elhelyezett papír-, műanyag- és
üveggyűjtő
hulladéktárolókba. Csak háztartási mennyiséget vesznek át és a jogosultságot
lakcímkártyával igazolni szükséges. A közterületeken található korábbi szelektív hulladékgyűjtő szigetekre nem kerülnek

A szelektív hulladékgyűjtő zsákokba az alábbi szennyeződésmentes hulladékokat lehet elhelyezni:
1. Papír: újságpapír, hullámpapír, kartondoboz, szórólap, prospektus, füzet, italos kartondoboz (tej, üdítő),
2. Műanyag: PET palack, kozmetikai és tisztítószerek flakonjai,
reklámszatyrok, nylonzacskó, fólia,
3. Fém: italos dobozok, konzerves dobozok, alufólia.

A szelektív hulladékgyűjtő zsákokat az ingatlanok elől az
alábbi napokon szállítja el a VGÜ 2020. IV. negyedévében:
Hasznos és Mátrakeresztes:
- november: 13, 27.		
- december: 11, 25.		

Pásztó:
- november: 12, 26.
- december: 10, 24.

vissza a szeméttárolók. Sajnálatos módon a társadalom egy
része nem használta megfelelően a szelektív hulladékgyűjtőket, azokba rendszeresen került
egyéb – nem oda illő - szemét,
akár állati tetemek is. Mint megtudtuk, a szelektív gyűjtők környékén lakók sokszor jelezték az
önkormányzat felé a tarthatatlan
állapotot. Farkas Attila polgármester erről elmondta: - A nem
megfelelő használat járványveszélyre adott okot, környékükön
a patkányok is elszaporodtak.
Ezenkívül számtalan alkalommal kellett elvitetnünk a kukákba, valamint közvetlenül mellettük lerakott építési törmeléket,
melyek az esetek többségében
- lakossági bejelentések alapján

tudjuk-, hogy nem is a városból
származtak, de a kezelése mégis ránk hárult.
A szigetek megszűnésével az
ilyen jellegű illegális hulladéklerakás is megszűnt, valamint
a környéken lakóknak sem kell
a rendezetlen és egészségügyi
kockázatot jelentő hulladéktárolók mellett élniük. – Természetesen tisztában vagyok vele, hogy
ez sem tökéletes megoldás, de
a korábbi áldatlan állapotok nem
maradhattak fönt. Tisztelettel
kérem a pásztói lakosság együttműködését és azt, hogy gyűjtsék
továbbra is szelektíven a háztartási hulladékot az új rend szerint,
a környezet megóvása érdekében! – zárta gondolatait Pásztó
polgármestere.

Az üveghulladékot a pásztói hulladékudvarban térítésmentesen
átveszik a lakosságtól, továbbá a kommunális hulladékgyűjtőben is
el lehet azt helyezni. Ugyanakkor javasolt a visszaváltható üveggel
rendelkező termékek előnyben részesítése, ezzel is kímélve környezetünket.

A pásztói hulladékudvar
jelenlegi nyitvatartása:
- szerdánként: 07-13 óráig,
- péntekenként: 07-13 óráig,
- szombatonként: páratlan héten 07-13 óráig.

Elkészült Pásztó Mátrakeresztesi városrészének művelődési háza
Pásztó Városi Önkormányzat „A Pásztó
Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai
korszerűsítése” című projektje 29,99 millió
Ft európai uniós vissza nem térítendő, 100%os támogatási arányú forrást nyert el a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programból. A beruházás elkészült
és a felújított művelődési ház átadása 2020.
május 26-án megtörtént.
A fejlesztés céljának megfelelően megvalósult a külső falak homlokzati és a padlásfödém szigetelése, a nyílászárók cseréje, a kondenzációs- és elektromos kazánok beépítése,
napelemek elhelyezése, az elektromos-és fűtés hálózat korszerűsítése, az akadálymentesített mosdó és akadálymentes parkoló építése.

A beruházásnak köszönhetően az épület CC energetikai minőség szerinti besorolást kapott, így csökkenni fog az épület
károsanyag kibocsájtása és megújuló napenergia kerül felhasználásra. Ezáltal az önkormányzat hosszú távon tudja biztosítani a közszolgálatokhoz való gazdaságos és
kulturált hozzáférést a településrész lakosai részére.
A felhívás megnevezése: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése,
TOP-3.2.1-16
A projekt kódszáma:
TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059
A projekt helyszíne: 3082 Pásztó,
Kékesi út 104., hrsz:4833

Kedvezményezett:
Pásztó Városi Önkormányzat
Kivitelezés határideje: 2020. május 31.
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Mindenük a tánc és a közösség
Negyven gyermek, két felnőtt, egy szenvedély: a néptánc. Ők a pásztói Apraja Néptánccsoport, amely két évtizede segíti a
Muzsla Néptánccsoport utánpótlásnevelését, s amely egy éve új vezetőkkel működik. Hajdara Tamás és Hajdara-Herczeg
Hajnalka házaspár budapesti és erdélyi tapasztalatokkal tarsolyukban tértek
haza, s vették át a stafétát a nagy elődöktől. Sokminden megváltozott a pásztói
néptánc házatáján az elmúlt időszakban,
mindezekről érdeklődtünk az aprajások
próbáján járva.
Az Apraja Néptánccsoportot Prezenszky Elvira és Ágoston Attila húsz éve alapította Pásztón. 2019-ben történt változás a vezetésben,
amikor a jubileumi gálára készültek és felkérték a Hajdara-házaspárt, hogy vegyék át a csoport irányítását. 2019 szeptemberétől már
Tamás és Hajnalka dolgozik a csapattal, Prezenszky Elvira és Ágoston Attila pedig a 7-9
éves gyerekekből álló Garabonciás csoporttal
foglalkoznak. A művelődési ház alagsorában
pályázatból kialakított tükrös táncterem, öltöző, raktár áll a csoportok rendelkezésére, az
Apraja is itt próbál egyszer egy héten, két órában. Belépve izgatott gyerekek – a koronavírus
járvány miatt maszkban – fogadnak, akik éppen
a falra nemrégiben felfestetett térképet vizsgálják, s kérésemre gyorsan meg is mutatják,
mely népművészeti tájegységek táncait ismerik
már: Mezőség, Nyírség, sorolják. Aztán tanáraiktól megtudom, hogy idén nagy volt a jelentkezési kedv az Aprajába, meg kellett húzniuk
egy maximum létszámhatárt, így most negyvenen alkotják a csoportot. – Nagyon örülünk,
hogy ilyen nagy az érdeklődés a néptánc iránt
– hangsúlyozza Tamás. Kérdésemre, hogy mi a
legfőbb céljuk a tanítás során, így felel: – Nekünk az a legfontosabb, hogy a gyerekek élvezzék a táncot és azt érjük el a próba végére, hogy
csillog a szemük és azt érzik, hogy „wow, de jól
elfáradtam”. Hajnalkával mi mindig nyitunk az
újra. A próbákon szórakozunk is, a bemelegítésben például a legújabb slágereket is bevetjük,
azokra mozgatjuk át magunkat – mondja, aztán
beavat a pásztói néptánc már régóta fennálló

felmenő rendszerébe. Eszerint meg kell járni
a „létrát” ahhoz, hogy valaki a Muzslába kerülhessen, mert azt vallják a helyi néptáncoktatók,
hogy nélkülözhetetlen az, hogy a gyerekeknek
fontos legyen, hogy egyre jobb táncossá váljanak. Nemrégiben bővült a korcsoportok köre,
közvetlenül a Muzslába kerülés előtt a „Nagyja”-ban képzik a táncosokat.
Egy néptánccsapathoz való tartozás számos előnnyel bír. Egészséges életmódra nevel, erősíti a közösséghez tartozás fontosságát, segít a társas kapcsolatokban, tudással
gazdagít. Új célként tűzték zászlajukra a pásztói néptáncoktatók, hogy támogassák azt,
hogy bárki, aki szeretne, kortól függetlenül táncolhasson. Ezért idén februárban létrehozták az „Uccu neki” csoportot. – Hozzájuk bárki csatlakozhat csütörtökön délután
hat órától – hívja fel a figyelmet Hajnalka, aki
maga is itt, a Muzslában pallérozódott néptáncossá, majd Fóton táncos végzettséget
szerzett. – Az oktató társakkal egyetértünk
abban, hogy ha Pásztón kialakul egy olyan
erős néptáncos közösség, ami egészen gyerekkortól megvan felnőttkorig, akkor jó úton

járunk. Fontos elmondanunk, hogy nekünk a
néptánc és a gyerekekkel való foglalkozás
egy szerelem, magas szinten űzött hobbi,
ami garantálja azt, hogy mindig szívvel-lélekkel csináljuk – részletezi a Hajdara-házaspár,
akik 2018-2019-ben Erdélyben tanítottak és
végeztek adatgyűjtést. Mint mondják, nehéz
volt az elválás onnan, mert nagyon marasztalták őket, de számukra az „otthon” „itthon”
van, az anyaországban, azon belül is a szülőföldjükön. Így tértek haza. Maximálisan törekednek a hagyományőrzésben a pontosságra,
ezt bizonyítja többek között a megújított ruhatár s a precíz hajviseletek.
Ez a fajta elhivatottság, amely bennük van,
kihat a gyerekekre, kihat a munkára, amit a
próbákon végeznek az Aprajával. Csillogó
szempárok, pontos lépések követik utasításaikat akkor is, amikor a koreográfiák „csak” a jövőnek készülnek, mert a járványhelyzet miatt
most, a jelenben nincsenek fellépések. Ez a
csapat tudja, hogy el fog jönni újra az ideje annak is, s ők, a kicsik, majd nagyot fognak alakítani a színpadon. Készen akarnak állni!
			
Lakatos Kati
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MAGYAR ÖSSZETARTOZÁS BARÁTI KÖRE
– PÁSZTÓI PATRIÓTÁK
TISZTELT PÁSZTÓIAK, LAKÓTÁRSAINK!
A vírusjárvány idején megannyi más hasznos időtöltés jut eszünkbe,
mellyel ismereteink, információink bővülhetnek.
Egy lehetőségre kívánjuk szíves figyelmüket irányítani, felhívni.
A Kishegyi Szabadidő Parkban létrejött,
megalkotott FOGADALMI HELY 2014-től folyamatosan alakul,
épül a mindenkori önkormányzat támogató segítségével
és tagjaink áldozatos munkájával. Ennek az áldozatos munkának Szurdokpüspöki,
Mátraszőlősi tagjaink is nagybani részesei, amelyre méltán büszkék vagyunk.
Szeretnénk, ha munkánkhoz, baráti körünkhöz minél többen csatlakoznának!
Ötleteikkel, kapcsolataikkal gazdagítanák a hely szakrális múltjának feltárását, ápolását,
további fejlesztésének lehetőségét.
Szeretnénk, ha segítségük a hely megóvását is szolgálná!
Tisztelt érdeklődők, városlakó társaink, látogató vendégek!
NEM TITOK, HOGY FŐ CÉLKITŰZÉSÜNK
FIATALJAINK NEMZETI ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK
ERŐSÍTÉSE, LOKÁLPATRIÓTÁK TÁBORÁNAK
NÖVELÉSE AZZAL A SZÁNDÉKKAL,
HOGY A TEREMTETT TERMÉSZET RENDJÉHEZ
VISSZATÉRJÜNK, ERRŐL AZ ÚTRÓL
SOHA LE NE TÉRJÜNK!
A kishegyi terület fejlesztése mindannyiunk számára
fontos, de mi civilek nem várhatunk arra,
hogy a mindenkori önkormányzat lépjen,
legyen a józan civil társadalom kezdeményezője
a természeti adottságokkal
bőven megáldott terület gondozó gazdája.
Mi ezt tettük és tesszük.
Kérjük álljanak mellénk, legyenek egyenrangú partnereink,
mutassunk példát közösen a jövő generáció számára!
Elhatározásuk és ismereteik bővítése érdekében
látogassanak ki a Fogadalmi Helyre több alkalommal.
Elérhetőségünk: szabadidose@invitel.hu – 06-70/456-7284
Pásztó, 2020. 10.10.

