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Nógrád Megyéért Díjat kapott
Bodrogi István alpolgármester
Bodrogi István 1951-ben született Jászberényben. Pásztón 1954-től él. Itt végezte általános iskolai tanulmányait, majd Szécsényben szerzett mezőgazdasági technikusi képesítést. Három évet
dolgozott Pásztón a Mátraaljai Állami Gazdaságban,
majd 1971 őszén bevonult a BM Tartalékos Tiszti Iskolába. Ennek elvégzése után felvételt nyert a Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szakára. Már diplomásan
került a Pásztói Rendőrkapitányság állományába,
ahol több, mint 30 évet dolgozott. 1990-2006 között
városi rendőrkapitány volt. 1976-ban kötött házasságot, két gyermeke és három unokája van. Rendőri
tevékenysége során 27 esetben kapott különböző
szintű elismerést. Szondy György Díjas, megkapta
a Központi tiszt címet. 2011-ben Pásztóért emlékplakettel tüntették ki. 2006 novemberében rendőr
ezredesként vonult nyugdíjba. De nem távolodott el
a közéleti tevékenységtől. A gasztronómia szerelmeseként barátaival rendszeresen támogatta a város rendezvényeit. Kutatta a korhű életek receptjeit, s azokat az ünnepségek alkalmával elkészítették.
2018 nyarán baráti felkérésre indult az időközi polgármesteri és önkormányzati képviselő választáson. A választások után Farkas Attila polgármester felkérte az alpolgármesteri poszt ellátására. A
mandátum lejárta után ismét indult a 2019. évi önkormányzati választáson, melynek eredményessége után Polgármester Úr ismét alpolgármesternek
javasolta, s azt elvállalta.

A salgótarjáni József Attila Művelődési Központ Színháztermében rendezték
meg 2021. szeptember 18-án a XV. Nógrádi Megyenap Ünnepi Közgyűlését. Az
eseményt - melyen átadták a megyei önkormányzat által odaítélt díjakat - Kövér
László, az Országgyűlés elnöke is megtisztelte jelenlétével. Bodrogi István,
Pásztó alpolgármestere is kitüntetést
vehetett át.
Bodrogi István teljes pályafutása alatt Pásztóért és környékéért tevékenykedett, mintegy
megkoronázása ennek jelenlegi városvezetői
szerepe. Lokálpatriótának vallja magát. Nemcsak rendőrkapitányként, hanem a gasztronómia területén vállalt szerepében is mindig hű
volt a Járáshoz. Szabadidejében szakácsként
és pálinka lovagrendi tagként is jóhírét vitte a palócságnak szerte az országban, hely-

ben pedig segítette a rendezvények sikerét.
A ranglétrát megjárva, 16 évig volt a Pásztói
Rendőrkapitányság vezetője. Az alpolgármesteri tisztséget már nyugállományú rendőrkapitányként vállalta el, baráti felkérésre, a pásztóiak érdekében. A tisztséget 2018 óta tölti be.
A Nógrád Megyei Önkormányzat életpályája és elhivatottsága elismeréseképp a XV. Megyenapon Bodrogi Istvánt Nógrád Megyéért
Díjjal tüntette ki. Az elismerést Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Skuczi Nándor
megyei közgyűlési elnök adtát át neki. Kérdésünkre Bodrogi István kifejtette: - Meglepett a díj, jóleső érzéssel tölt el a kitüntetés.
Én elsősorban lokálpatriótának érzem magamat és többnyire a térségben fejtettem ki
tevékenységemet. Ott segítettem, ahol tudtam, hazai pályán végeztem a dolgomat. Úgy
gondolom, hogy ez a díj azt jelzi, hogy a megyei elöljárók számára fontos Pásztó, fontos
Pásztói Járás – fogalmazott.

Bodrogi István alpolgármester hivatalában

A város elmúlt három évéből a legnagyobb sikernek a számos beruházás megvalósulását tekinti. – Nem emelek ki egyet
sem, mert mind együtt, egyformán fontos
siker. Amikor átvettük a városvezetést, nagyon sok problémával szembesültünk. De
ennek ellenére nagy lépésekben haladunk.
Mi sosem a kifogásokat, hanem mindig a
megoldást keressük – hangsúlyozza az alpolgármester, aki rendíthetetlenül hű az elveihez. Például ahhoz, hogy meg kell hallgatni a városlakókat, a problémákat pedig
minden esetben meg kell vizsgálni. Arról,
hogy mi a terve a jövőben, így fogalmaz: A ciklus végéig szeretném ellátni alpolgármesteri feladataimat, amennyiben egészségem is engedi. Aztán én már nyugodt
nyugdíjas évekre készülök, de továbbra is
támogatom, segítem majd polgármester
urat abban, hogy sokáig folytathassa városépítő munkáját – húzta alá.
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Megújult kormányhivatali épületekben
zajlik az ügyintézés városunkban
Nógrád megye három városában – Salgótarjánban, Szécsényben és Pásztón
– összesen nyolc ingatlan energetikai
megújítása valósult meg az elmúlt években, a beruházáscsomagra összesen 1
milliárd 318 millió forintot, javarészt pályázati támogatást fordított a Nógrád
Megyei Kormányhivatal. A projektben
immáron lezárult a Pásztói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya épületének
felújítása is – jelentette be a kormányhivatal vezetője.
Szabó Sándor kormánymegbízott ismertette: az energiafelhasználás 40 százaléka az
épületeken belül történik, így nem mindegy,
hogy ezt hogyan és milyen körülmények között használjuk fel. Erre szolgálnak a napjainkban már általánossá váló energiatakarékossági módszerek, melyek révén ráadásul a
szén-dioxid kibocsátás is csökken – tette hozzá. Ezért szigeteltünk, cseréltünk nyílászárókat, ezért telepítettünk napelemes rendszereket ezen épületen is, hogy megtermeljük,
illetve megspóroljuk az energiát – mondta.
Szabó Sándor a hétfői sajtótájékoztatón hozzátette: mindemellett az sem lebecsülendő,
hogy a beruházások által öt Nógrád megyei
vállalkozásnak tudtak ezzel munkát és pénzt
adni, ami egyben a helyi gazdaság körforgását segítette.
Zsiga Tamás, a Pásztói Járási Hivatal vezetője arról beszélt, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal jó gazda módjára bánik a rendelkezésére álló infrastruktúrával.
Mint kiemelte: ezzel a beruházással immáron
Pásztó minden kormányhivatali épülete megújulva fogadja az ügyfeleket. A járási hivatal
vezetője szerint szerencsés, ha együtt jár a

Farkas Attila polgármester, Balogné Kotroczó Katalin Mónika osztályvezető, Szabó Sándor
kormánymegbízott és Zsiga Tamás járási hivatalvezető a felújított ingatlan előtt

külcsín és a belbecs, véleménye szerint ebben az esetben ez különösen igaz: nem csak
szebb lett a környezet, ahová az ügyfeleik érkeznek és ahol kollégái dolgoznak, hanem
technikailag is fejlődtek.
Farkas Attila, Pásztó polgármestere a sajtótájékoztatón kiemelte: szinte nincs a városnak olyan pontja, ahol ne lenne egy felújítás, beruházás, kivitelezés. Ismertetése
szerint a város a Mátra nyugati kapujaként
kívánja pozícionálni magát. Bár a megújult
kormányhivatali épületek a pásztóiakat és
a járás további településein élő polgárokat
szolgálják, nem mindegy az sem, hogy az
idelátogatókat milyen kép fogadja – fogalmazta meg a város polgármestere. Farkas
Attila hangsúlyozta: a környezettudatosság,
a 21. század kihívásainak való megfelelés,
mint prioritás mellett az esztétikai megújulás is fontos és örömteli.

Hőszigetelt homlokzat, új nyílászárók és napelemes rendszer a megújult épületen

A Cserhát lakótelepi épület korszerűsítése
a lámpatestek cseréjével indult, majd a tetőre napelemes energiatermelő rendszer került. Az épület kiegészítő fűtésének illetve
hűtésének biztosításához hőszivattyús központi légkondicionáló rendszert telepítettek,
emellett új, az épület megváltozott hőigényéhez illeszkedő kondenzációs kazánt is kapott az intézmény. A nyílászárók nagy részét
korszerűsítették, elkészült a teljes hőszigetelés, a homlokzatot pedig nemesvakolattal
vonták be. A Nógrád Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai fejlesztése című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00009 azonosítószámú
projekt 1 milliárd 318 millió forintos költségvetéséből 53 millió forintot költöttek a beruházásra. Korábban szintén ebben a projektben újult meg a pásztói földhivatal, illetve az
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztálynak otthont adó épület.

2021. SZEPTEMBER

Az Identitás Napok színes forgataga, és
„a valahová tartozás örömteli érzése”

A gyöngyösi Dirty Barbies fergeteges koncertje zárta a Szőlő- és Borünnep szombati napját

Szeptemberben az Identitás Napok programsorozatán vehetett részt Pásztón az
érdeklődő, szórakozni vágyó közönség.
Koncertek, hagyományőrző programok,
pódiumbeszélgetés, előadás, családi
nap és tájékoztató fórumok szerepeltek
a rendezvények sorában.
Az Identitás Napok célja az volt, hogy minél
több helyi és környékbeli fellépő közreműködésével élhesse át a lakosság a helyi kötődés megerősítő élményét. Ennek jegyében
vette kezdetét a programsorozat szeptember 10-11-én a XVI. Szőlő- és Borünneppel. A
hagyományos felvonulás idén a járványhelyzet miatt elmaradt, az első nap estéjén a palotási Szabad Élet adott koncertet. Szombat
délután négy órakor az új bor megáldásával
folytatódott a program, majd színpadra lépett a Rozmaring Népdalkör, a Muzsla Néptáncegyüttes és a Karida Hastánccsoport.
Később, a könnyed szórakozás jegyében Mc
Hawer és a Teknő koncertezett, utánuk fellépett az Irigy Hónaljmirigy. Az estét a gyöngyösi Dirty Barbies zenekar fergeteges bulija
zárta. Szeptember közepén több időpontban
lakossági tájékoztató fórumokon találkozott
a városvezetés a helyiekkel Mátrakeresztesen, Hasznoson és Pásztó belvárosában. Az
eseményeken Farkas Attila polgármester

tartott előadást Múlt-Jelen-Jövő címmel (A
lakossági tájékoztatókról részletesen a következő oldalon kezdődő cikkünkben olvashatnak. - a szerk.).
Hazalátogatott szülővárosába egy identitásról szóló pódiumbeszélgetésre Lőrincz
Csaba evangélikus lelkész és Szőke Gábor
katolikus plébános, akikkel szeptember 22én Czeglédi Katinka beszélgetett nagyszámú

érdeklődő közönség előtt a Művelődési Házban. Nem volt hiány humorból, érdekes történetekből és megható pillanatokból sem.
Szeptember 22-én képes vetítést tartottak
Pásztó Anno címmel, Kriston Péter közreműködésével.
Az Identitás Napok egyik legsokoldalúbb
rendezvénye a Családi Nap volt szeptember
25-én, amelyhez a Kossuth Rádió is csatla-

Lőrincz Csaba, Czeglédi Katinka és Szőke Gábor a “Gondolatok az identitásról” című
pódiumbeszélgetésen (balról jobbra)
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Arcfestés és csillámtetkó - a gyerekek kedvencei - is várták a legkisebbeket a Családi Napon

A Szőlő- és Borünnep nagykoncertjét az Irigy Hónaljmirigy adta

A hagyományőrző helyi művészeti együttesek sem maradtak ki a fellépők sorából

Dr. Becsó Károly és Becsó Zsolt országgyűlési képviselők több eseményt is megtiszteltek jelenlétükkel az Identitás Napok programsorozatában, fotónk szeptember 25-én, a Családi Napon készült.
A Családi Napon városunkból jelentkezett a
Kossuth Rádió Országjáró című műsora. Ezen
a napon a déli harangszó is a pásztói Szent
Lőrinc Plébániatemplomból szólt.

Mc Hawer és a Teknő megmozgatták
a közönséget a Szüretin

kozott Országjáró című, kitelepülős műsorával. A Romkertben csodálatos idővel megáldott
rendezvényen volt ingyenes ugrálóvár, mászótorony, kis láncos hinta, arcfestés és csillámtetkó, valamint nemezelés is. A rendőrség bemutatóján interaktív robotot láthatott a közönség működés közben, a színpadon pedig a Muzsla Néptáncegyüttes, a Pásztó Folk Band,
a Rajeczky Szimpatikusok, a Zeneiskola növendékei, a Karida Hastánccsoport és az Apraja Néptánccsoport mutatta be műsorát. A
programok táncházzal zárultak.
Farkas Attila polgármester a programsorozattal kapcsolatban elmondta: a járvány idején
különösen fontos az ös�szetartás, a közösségek építése, ezek a
rendezvények pedig pont ezt a
célt
szolgálják, mivel felidézik a helyiekben a
„valahová
t a r t o z á s”
örömteli
érzését.
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“Pásztó a fejlődés útján”
A Nógrád Megyei Önkormányzat támogatásával, „A helyi identitás és kohézió
erősítése Zagyva mentén” című pályázat
programsorozata keretében tájékoztató
céllal lakossági fórum-sorozatot rendeztek szeptemberben. A Pásztó belvárosában, Hasznoson és Mátrakeresztesen is
megtartott rendezvényeken Farkas Attila polgármester tartott előadást Múlt-Jelen-Jövő, Pásztó a fejlődés útján címmel.
Három év alatt több utat és járdát újítottak fel Pásztón, mint korábban 30 év alatt
összesen - derült ki a városvezető összefoglalójából, melyben sorra vette a 2018 óta
megvalósított fejlesztéseket. A lakossági fórumokon az érdeklődők információt kaptak
az elmúlt évek beruházásairól, a jelenleg is
zajló fejlesztésekről és a jövőbeli feladatokról, tervekről.
Így volt szó az út- és járdafelújításokról, a
parkoló kialakításokról, edző park létesítéséről, az élő füves sportpálya megépítéséről, a
kamerarendszerről, a piac felújításáról is.
A jelenleg zajló beruházások között Farkas
Attila beszélt az Északi Ipari Terület létesítéséről, amelynek belvárost elkerülő bekötő útját a hasznosi és mátrakeresztesi lakosok is
használhatják majd, könnyebbé téve a 21-és
főút elérését. Az összekötő utat hamarosan
megnyitják a forgalom előtt.
Kiemelte az uszodaépítést és az általános
iskola felújítását – előbbi állami beruházásban, utóbbi a KLIK beruházásában készül-, a
turisztikai és egészségügyi beruházásokat, az
idősek otthona korszerűsítését – e kettő már
közelít a befejezéshez -, a közterületek több
helyszínen zajló megszépítését. A Kishegyen,
a Hunyadi- és a Stromfeld udvarban, s a Vasútállomásnál dolgoznak a Zöld Város projekt
keretében. Pihenőparkok, sportpályák kialakítása van folyamatban a helyszíneken.
A hamarosan induló beruházások között
a polgármester ismertette a bölcsőde építést, a déli iparterület kialakítását és a legnagyobb volumenű projektet, a strandfejlesztést.
Ez utóbbi jövő tavasszal kezdődhet el, a beruházás összértéke 1,5-2 milliárd forint lesz és
lehetővé teszi majd a négyévszakos használatot. A fejlesztés nemcsak az új termálvizes
élményfürdőt érinti, hanem a meglévő medencék felújítását, valamint a parkok korszerűsítését is - hangsúlyozta Farkas Attila. A jövőben
tovább fejlesztik a belvárosban az első ütem
által is kirajzolódni látszó - már lezajlott egy
felújítás a Romkerben, következik a második
ütem - Varázsvölgyet, s hozzátette, hogy a jö-

Farkas Attila polgármester szeptemberben többször találkozott a lakossággal, hogy
bemutassa az elmúlt három év eredményeit, ismertesse a jelen és a jövő feldatait és
tájékozódjon a lakossági igényekről

A fórumokon elhangzott: mind a hasznosi (képünkön), mind a mátrakeresztesi művelődési ház megújult az elmúlt években. A jövőben a kulturális intézmények közül a városi
könyvtárat és a múzeumot szeretnék korszerűsíteni - ismertette a polgármester.

Az önkormányzat lehetőségeihez mérten
reagál az igényekre: a hasznosi óvodások
játékához egy igazi kerti kisház épült

Húsz út újult meg a városban az elmúlt három
évben, köztük a képen látható Vezér út is.
Farkas Attila a tájékoztatókon elmondta, hogy
hivatalba lépésekor felmérték: huszonnyolc út
szorult felújításra a városban. A már elkészült
utak után is van tehát teendő, a folytatáshoz
igyekeznek előteremteni a forrást.
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Másfél milliárd forint rendkívüli kormányzati támogatásból a térség egyetlen termálstrandja épül meg
Pásztón. A kivitelezés jövőre indul, s nemcsak az új, hanem a már meglévő létesítményeket is érinti.

A Zsigmond Király Általános Iskola komplex felújítása nem önkormányzati beruházás, a lebonyolító a
Tankerület. A város számára mégis nagyon fontos fejlesztés munkálatai jól haladnak.
Képünkön egy látványterv.

A sport kedvelőinek nagy örömére az elmúlt időszakban megépült a képen látható szabadtéri kondipark. Csodálatos élőfüves pálya létesült a Hajós Alfréd úti Sporttelepen, ahol már egy műfüves pálya
és egy kisebb élőfüves edzőpálya is szolgálja a sportolók minden korosztályát.

“Az együttműködés csodákra képes” - mondta Becsó Zsolt országgyűlési képviselő a két éve történt,
képünkön látható Mátraszőlősi út átadásán, amelyet a Magyar Közút újított fel.

vőben a múzeumot és a könyvtárat is korszerűsíteni szeretnék. Közben tovább épül-szépül
majd a Mátrába vezető út menti Pásztó-Hasznos és Pásztó-Mátrakeresztes is, előbbiben
például az egészségügyi ellátóhely és az orvoslakás teljes felújítása halad most, Keresztesen pedig a focipályánál zajló beruházásokon túl, a jövőben egy pihenőparkot és helyi
termékek árusítására alkalmas területet szeretnének kialakítani a „faluközpontban”.
– Amióta elkészült a négysávos 21-es főút,
azóta egyre többen közelítenek a Mátra felé
Pásztón áthaladva. Korábban csak minden tizedik autós jött erre, most már tízből négy
Pásztót választja Gyöngyös helyett. Ezeknek
a turistáknak érdemes szolgáltatásokat kínálnunk – fogalmazott Farkas Attila, hozzátéve, hogy ilyen szempontból nagy jelentősége
van a tavaly létrehozott mátrakeresztesi Fakanál Múzeumnak is, amely a település életében
igen jelentős beruházás, hiszen a helyi értékek
bemutatása a turizmust erősíti.
Pásztón folyamatosan igyekeznek reagálni a lakossági igényekre. – Mivel a kórház
környékén kevés volt a parkoló, így kialakítottunk egy nagy területet, hogy ne okozzon gondot az autósok számára a megállás.
Ezenkívül a Szent Imre téri játszóteret körbekerítettük a gyerekek biztonsága érdekében. Emellett a város több pontján is facsemetéket ültettünk – közölte a polgármester.
Hozzátette: több intézmény is megújult az
elmúlt időszakban, a szakemberek elvégezték például a könyvtár tetőzetének szigetelését, játszóteret hoztak létre az általános
iskola udvarán, és a francia tagozat előtti
lépcsőt is rendbe tették.
Mindeközben a napokban befejeződött az
Északi Ipari Terület kialakítása, amelynek
óriási szerepe lesz a munkahelyteremtésben. Farkas Attila aláhúzta: - Pásztón megállt a népességfogyás. Ez köszönhető a kormány családpolitikájának és annak, hogy
városunk vonzó a betelepülők számára. A
fővárosból és megyénk más településeiről
is szívesen költöznek ide.
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Lezárult az Északi Ipari Terület kivitelezése
Nyolc és fél hektáros terület áll hamarosan a betelepülni kívánó vállalkozók rendelkezésére Pásztón, az Északi Ipari Területen, amelyet az önkormányzat 534
millió forint pályázati támogatás felhasználásával alakított ki.
A munkálatok februárban kezdődtek és a
kivitelezési határidő előtt egy hónappal, szeptember 29-én be is fejeződtek. Épült elkerülő

út, amely a 21-es főútba csatlakozik, közművesítették a területet, beleértve az internet
hálózatot is.
A projekt jelentőségéről Farkas Attila polgármester elmondta: a beruházási szektorból szinte folyamatos az érdeklődés Pásztó
iránt, de mostanáig nem volt a város kezelésében terület, amelyet kiajánlhattak volna.
Mint mondta, a most kialakított ipari terület
8,5 hektár, amelyre érkeznek az érdeklődé-

sek különböző vállalatok részéről. A terület
várhatóan decembertől áll majd a befektetők
rendelkezésére.
Farkas Attila polgármester hozzátette:
szintén a megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó pályázat jóvoltából, a város déli
részén is megkezdődött egy kisebb iparterület kialakítása 130 millió forintból, ott a közművesítés mellett egy 480 négyzetméteres
csarnok is felépül majd.

Csaló próbált bejutni pásztóiakhoz
Az önkormányzatra hivatkozva keresett fel otthonában több
pásztói lakost egy ismeretlen férfi az elmúlt hetekben – hívta
fel a helyiek figyelmét közösségi oldalán Pásztó polgármestere.
Farkas Attila tájékoztatása szerint a 45 év körüli férfi idősekhez
csengetett be, arra hivatkozva, hogy az önkormányzat által kiadott címek alapján karkötőt árusít. A polgármester hangsúlyozta, hogy az
önkormányzat sosem ad ki személyes adatokat harmadik félnek, így
arra kéri a lakosságot, hogy ne dőljenek be hasonló megkeresések-
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Karácsonyra elkészülhet az idősek klubja

Végéhez közeleg a Csillag téri idősek klubja felújítása. A százötven
millió forintos támogatásból megvalósuló teljes körű felújítás során már elvégezték a hőszigetelési
munkálatokat, a színezést, kicserélték a nyílászárókat. Megtörtént az
intézmény teljes épületvillamossági és épületgépészeti korszerűsítése. Az épület új tetőt kapott, most
készülnek a belső falburkolatok. Hamarosan a padlózat korszerűsítése
következik. A megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó Terület és
Településfejlesztési Operatív Program támogatásából egy kisbuszt is
vásároltak a Gondozási Központ részére, amely már használatba is
állt. Majorné Nagy Monika igazgatótól korábban megtudtuk, hogy erre a
korszerűsítésre és buszbeszerzésre nagy szükség volt. Jelenleg az
idősek ellátását a hasznosi városrészben lévő klubban oldják meg,
ahová ebben az átmeneti időszakban az intézmény autóival szállítják
a szolgáltatást igénybe vevő időseket. Az építkezésen járva a kivitelező
cég képviselőjétől azt az információt kaptuk, hogy decemberre minden
munkálattal szeretnének végezni.
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„Pásztó Város Értékei” a Nógrád Expón
Helyi vállalkozók mutatkoztak be szeptember 3-án Bátonyterenyén, a Városház
téren megrendezésett Nógrád Expón. Az
eseményen Pásztó Városi Önkormányzat
önálló standdal jelent meg.

A „Nógrád-Expo-Híd a jövőbe” elnevezésű rendezvény célja: Pásztó, Salgótarján,
Szécsény, Bátonyterenye Járás területén működő cégek, vállalkozások – egyéni, mikro, kis-,
közép-, nagyvállalatok –, helyi termelők, képző
cégek, vállalkozásokat segítő szervezetek, releváns szolgáltatók bemutatása volt - számolt
be a concretemedia.hu. Mint írják,
a házigazda város, Bátonyterenye
polgármestere, Nagy-Majdon József a nyitó beszédében elmondta: örül, hogy sok kiállító vállalta a megjelenést az eseményen.
Bízik abban, hogy nem ez lesz az
utolsó expo, mert még ő is ismert
meg olyan cégeket, vállalkozásokat a térségből, akiknek a termékével nem találkozott korábban.
Az expón 20 helyi vállalkozó mutatkozott be. Többek között jelen voltak a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum intézményei,
a Fáy András Szakképző Iskola, a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a
Nógrád Megyei Kormányhivatal, Bátonyterenye Rendőrkapitánysága, valamint Pásztó és
Szécsény vállalkozásai is. A Nógrád-Expo rendezvény másik fontos célja volt, hogy a képző intézmények bemutathassák leendő tanulóiknak kínált továbbtanulási lehetőségeiket.

Többek közt találkozhattak a gyerekek hegesztő szimulátorral, asztali esztergagéppel,
3D-s nyomtatóval, kóstolhattak gulyáslevest,
tökmagos csokit, mézet, tartósítószermentes
gyümölcsleveket, sajtokat, építhettek játék
modelleket, festhettek gipszet és ajándékokat
is nyerhettek a szakmai kvízeken.

Pásztót képviselve önállóan állított ki Borbás
Enikő Fazekasműhelye. Az önkormányzati standon hét cég kért és kapott helyet: a Fabogár Kft.
faipari termékekkel, Csépe István termelői mézei, a Nektárium Mátrai Méhészet - Kádárkuti Andrea mézei, a Hasznosi Szóda - Mátrai Víz,
Veres Jenő - Kézműves manufaktúra szörpjei,
Zeke Családi Manufaktúra - Mennyei finomságok - sajt és kolbász kóstoló, Pásztói Csemege
- Kézműves Gluténmentes Pékség.

Hét meccs után érmes helyen a Pásztó SK
Az elmúlt hétvégén idegenben győzedelmeskedett a helyi futballcsapat, így
a megyei első osztályú bajnokságban jelenleg az előkelő második helyen áll.
Négy győzelem, két döntetlen, egy vereség a mérlege városunk futballcsapatának.
Pontokban ez 14-et jelent, amely bár szűken,
de éppen elég a második helyre, a veretlen
Bánk-Dalnoki Akadémia mögött. A két héttel ezelőtti, Silver Tüzép-Karancslapujtő elleni 5-1-es hazai vereséget leszámítva jó formában van a csapat, amely legutóbb október
másodikán, a Héhalomnál aratott 3-0-s sikert. A csapatból Békési Péter öt góllal a megyei élbajnokság góllövő listájának harmadik
helyén áll.
A következő fordulóban a Mátraterenye
SE-t látjuk vendégül a Hajós Alfréd úti Sporttelepen, október 9-én 15 órai kezdettel. Majd
16-án ismét hazai pályán szerepel a Pásztó SE, akkor a nagy rivális, első helyezett ,
Bánk-Dalnoki Akadémia lesz az ellenfél.
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Az államalapítás ünnepén is középpontban voltak a családok: népi
játszótér szórakoztatta a legkisebbeket

Az új kenyér megszegése Augusztus 20-án

Hasznoson a képviselőtestület tagjai is segédkeztek a finomságok elkészítésében. A kép
előterében Molnár Sándor és Bodrogi István.

A mátrakeresztesi falunapon
Marót Viki és a Nova Kultúr
Zenekar volt a sztárfellépő

e m l é k e k

Solymos Tóni a hasznosi falunapon 2021. július 24-én

Szent István ünnepén , a Romkertben csodás hagymányőrző műsort
láthatott a közönség a Muzsla Néptáncegyüttes előadásában

Mátrakeresztesen azt Erdei Iskolánál rendezték
meg a falunapot, 2021. augusztus 14-én.

A kánikulai időben jól jöttek a hasznosi
falunapon a sátrak a közönség és a
közreműködők számára is

Vincze Lilla 2021. augusztus
20-án Pásztón

Mátrakeresztesen láthattuk-hallhattuk a Rozmaring Népdalkört is

