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Az ’56-os forradalomra emlékeztek

A 172 évvel ezelőtti aradi véres 
megtorlásra emlékeztek októ-
ber 6-án Pásztón. Az esős idő 
ellenére szép számban gyűltek 
össze helyi polgárok a Polgár-
mesteri Hivatal előtt, hogy leró-
ják tiszteletüket az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc 
hősei előtt. 

Az eseményen Répás Panna 
Hanna és Juhász Ábel, a Magyar 
Szentek Római Katolikus Általá-
nos Iskola tanulói szép szavalatait 
hallhattuk. Emlékbeszédet mon-
dott Pásztó polgármestere, Far-
kas Attila. Kiemelte: nemcsak a 
tizenhárom tábornokot végezték 
ki a Habsburgok a forradalom le-
verése után, hanem rajtuk kívül 
még mintegy 120 főt.  Kivégezték 
mindazon tiszteket, akik a császá-
ri hadseregből álltak át a szabad-
ságharcosok közé. Emellett sok 
civilt is halálra ítéltek, s voltak ka-
tonák, akiket büntető századokba 
küldtek. Farkas Attila polgármes-
ter hozzátette, hogy a megtorlást 
az egész császári udvar támogat-
ta. Az aradi kivégzések helyszíne 
pedig alig pár órával a véres ese-

mény után a magyar golgotává 
változott, tömegek jelentek meg 
és rótták le kegyeletüket a tizen-
három hős holtteste mellett. - 
Tették ezt azért is, mert a tizen-
három ember nagyon különböző 
volt. Nemzetiségüket, habitusu-
kat nézve is. Volt köztük király-
párti és republikánus, volt köztük 
gazdag és szegény, és volt köz-

tük a magyarok mellett német, 
lengyel, osztrák, örmény, szerb, 
horvát, szlovák nemzetiségű. Volt 
olyan közöttük, aki magyarul sem 
tudott, de a magyar szabadsá-
gért áldozta életét – húzta alá a 

városvezető, majd azzal folytat-
ta, hogy ezután 1867-ig tilos volt 
megemlékezni a magyar hősök-
ről. Hozzátette azt is, hogy bár 
sok fekete gyásznap van a ma-
gyar történelemben. mégis októ-
ber 6. az, amelyre az egész nem-
zet összefogva, méltóképpen tud 
emlékezni. Aradról pedig felidéz-
te: ez a város adta a magyar köl-

tészetnek Tóth Árpádot, a színé-
szetnek, Jávor Pált, itt létesült a 
királyi Magyarország első autó-
gyára. Mi mégis úgy emlékszünk 
erre a helyre, mint az aradi vérta-
núk városára. 

- Mi a tanulsága 1849. október 
6-nak? – tette fel a kérdést emlé-
kező beszédében Farkas Attila és a 
választ is megadta: - Bebizonyítot-
tuk a világnak, hogy a magyarok bár 
a túlerővel szemben elveszítették a 
függetlenségi háborút, de a lelkük 
nem tört meg, a magyar szabad-
ságvágyat nem lehet megszüntet-
ni. Ezt üzenem itt ma Európa nyu-
gati felének, Brüsszelnek is. Hogy 
ma már nem attól kell félnünk, 
hogy a szent szövetség égisze alatt 
Moszkva beavatkozik a magyar po-
litikai eseményekbe. Most egy kicsit 
fordult a szellő. Arra hívom fel min-
denki figyelmét, hogy ne egy idegen 
nyugat-európai fővárosból akarja-
nak beleszólni a magyar belpoliti-
kába és akarják azt eldönteni, hogy 
mi hogyan éljünk: kiket engedünk át 
a határainkon és leginkább abba ne 
szóljanak bele, hogy az óvodáinkba 
és iskoláinkba kiket engedünk be, 
és hogy hogyan neveljük a gyerme-
keinket! Kívánok mindenkinek mél-
tó megemlékezést! Éljen a Magyar 
Szabadság! Éljen a Haza! – zárta 
gondolatait Farkas Attila.  

Az emlékező beszéd után a 
megjelentek elhelyezték koszorúi-
kat az 1848/49-es emlékműnél.

„A magyar szabadságvágyat nem lehet 
megszüntetni” – megemlékezés október 6-án 

Pásztón október 22-én rendeztek koszorúzással egybekötött meg-
emlékezést az 1956-os szabadságharc és forradalom évfordulója al-
kalmából. Az eseményen a Zsigmond Király Általános Iskola tanulói 
versekkel működtek közre. Az évfordulóhoz kapcsolódóan Farkas At-
tila polgármester osztotta meg gondolatait az emlékezőkkel. 

Pásztó polgármestere kiemelte: a múltat ismerni kell ahhoz, hogy ért-
sük a jelent. Felidézte az ’56-os eseményeket, s azok hátterét. Hangsú-
lyozta, hogy a forradalom megingatta a moszkvai vezetőket is, akik kö-
zött voltak, aki támogatták volna a magyar szabadságtörekvéseket. Egy 
máig ismeretlen fordulat miatt azonban november negyedikén mégis 
bevonult Magyarországra a szovjet hadsereg és vérbe fojtotta a felke-
lést. Farkas Attila hangsúlyozta azt is, hogy Nyugatról cserben hagy-
tak minket hatvanöt évvel ezelőtt. Pásztó polgármestere szerint az ’56-
os eseményeknek három tanulsága van. Egy nemzet szabadságvágyát 
katonai erőszakkal sem lehet letörni. Egyedül vagyunk a világon, csak 
egy népre számíthatunk jóban-rosszban – Lengyelországra. S harmad-
soron: törekednünk kell arra, hogy megőrizzük magyarságunkat, ehhez 
pedig egyetlen út vezet, a gyermekvállalás és a családok támogatása.
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Pásztón az október 23-i ünnepséghez kapcsolódva adták át a városi önkormányzat képviselő-testülete által alapított kitüntető cí-
meket. A város új díszpolgárává választották Becsó Zsoltot, aki az ünnepségen meghatottan nyilatkozta: harminc év munka után, 
a továbbiakban is szeretné szolgálni szeretett szülővárosát. Ezen kívül átadtak a sport, az egészségügy, a közélet és az oktatás 
területéhez kapcsolódóan tizenhárom további díjat.  

Pásztón, a Teleki László Városi Művelődési Központban október 22-
én délután tartott eseményen a város díszpolgára címmel tüntették ki 
Becsó Zsoltot. A városi képviselő-testület méltatásában hangsúlyoz-
za: Becsó Zsolt elévülhetetlen érdemeket szerzett Nógrád megye, illet-
ve Pásztó Város közéletében betöltött szerepével, a térség társadalmi és 
gazdasági fejlődése érdekében közgyűlési és országgyűlési képviselő-
ként végzett munkájával. 

A város szülöttje meghatottan nyilatkozott a képviselőtestület döntésé-
ről. Kiemelte: - Bátorságra vall a képviselő-testület részéről a mai politikai 
helyzetben egy ilyen döntést meghozni, politikusnak adományozni a dísz-
polgári címet, de mégsem jelent vakmerőséget, ha visszatekintünk az el-
múlt három évtizedre. Ez idő alatt egy tanácselnökkel és négy polgármes-
terrel dolgoztam együtt, de bárki is volt ennek a városnak az elsőszámú 
embere, én mindig a várost tekintettem elsőnek. Munkám során mindig ezt 
a várost képviseltem és a városnak próbáltam segíteni – húzta alá Becsó 
Zsolt, majd felidézett néhány konkrét esetet. Mint mondta, 1990 elején töb-
bedmagával azért küzdöttek, hogy megmentsék a nagymezői objektumot. 
Aztán ott voltak, amikor meg kellett menteni a kórházat, s ott voltak, ami-
kor jött az árvíz. Ott volt megyei- és parlamenti szinten is, amikor segíteni 
kellett a várost, hogy minél élhetőbb, szerethetőbb legyen. 

- Nagyon örülök, hogy az elmúlt években sebességet tudtunk váltani és 
Pásztó most reneszánszát élheti. Számos olyan fejlesztés indulhatott el, 
amely szolgálja a város fejlődését – húzta alá Becsó Zsolt, majd azzal zár-
ta gondolatait, hogy ez az elismerő cím arra kötelezi őt, hogy az a lendület, 
ami az elmúlt három évtizedben jellemezte a személyes munkáját - és a 
csapat munkáját -, az mindenképp folytatódjon. - Ahogy a múltban, úgy az 
elkövetkező időkben is, ha az Úr ezt megengedi, és a választók is így akar-
ják, akkor tovább szeretném szolgálni szeretett városomat. 

A pásztói képviselő-testület „Pásztóért” Emlékplakett Díjjal tüntette ki 
Forstner Antalt és Szöllősi Miklóst. Ágasváry Lajos Díjat kapott Balásné 
Major Éva és Madjász Julianna. A sport érdekében kifejtett tevékenysé-
géért Erdélyi Gyula és Hugyecz Zoltán Pásztó Város Sportjáért Díjat ve-
hetett át. Az egészségügy területéről Kanyóné dr. Füleki Margit, valamint 
Szappan-Koháriné dr. Korpás Beáta részére adták át a „Keglevich Mar-
git” Díjat. Pásztorné Szőllősi Margit és Kosztovics Ottó „Közszolgálatért” 
Díjat kapott, a „Csohány Kálmán” Díjat pedig Tóth Andrea érdemelte ki. 
Kimagasló tanulmányi és sporteredményei elismeréséért két diákot ju-
talmaztak: Holtner Daren és Nagy Lili „Babják Bertold” Díjat vehetett át. 

A kitüntetéseket Farkas Attila polgármester és Bodrogi István alpol-
gármester adták át a díjazottaknak.

Átadták a városi kitüntető 
címeket, díszpolgárrá  
választották Becsó Zsoltot 
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BECSÓ ZSOLT

1988-ban Budapesten, a Könnyűipari Mű-
szaki Főiskolán nyomdaipari üzemmérnö-
ki diplomát kapott. 1996-ban a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen főisko-
lai marketingközgazdász és egyetemi köz-
gazda diplomát szerzett. 1988-ban az Állami 
Nyomda Rt. pásztói gyáregységénél kezd-
te pályáját. 1990 és 1991 között a budapesti 
központban üzemvezető-helyettes. 1991-ben 
az Állami Nyomda Rt.-nél műszaki osztály-
vezető, majd kereskedelmi osztályvezető, 
1994-től a pásztói gyáregység üzemvezetője. 
1998-2002 között a Nógrád Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány, 2000-től a Neogra-
diensis Eurorégió Egyesület elnöke.

1994-1998 között a Nógrád Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlésének tagja, 1995-től 
alelnöke. 1998-tól négy éven át a megyei 
közgyűlés elnöke, valamint a megyei terület-
fejlesztési tanács vezetője. 2002 és 2006 kö-
zött a megyei közgyűlés tagja, koordinációs 

tanácsnok és frakcióvezető, 2006-tól 2014-ig 
ismét a megyei közgyűlés elnöke. 2007-től az 
Észak - magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács társelnöke, majd 2010-től 2011-ig el-
nöke, volt miniszteri biztos.

1998-ban, 2002-ben és 2006-ban a Fidesz 
Nógrád megyei listájáról jutott parlamen-
ti mandátumához. A 2010. évi országgyűlé-
si képviselőválasztáson – Nógrád megye 2. 
számú választókerületében – egyéni man-
dátumot szerzett. 2014-ben ismét megvá-
lasztották a Salgótarján székhelyű válasz-
tókerületben képviselőnek, majd 2018-ban 
országos listáról szerzett mandátumot.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett az or-
szág, de főként Nógrád megye, illetve Pásztó 
Város közéletében betöltött szerepével, a tér-
ség társadalmi és gazdasági fejlődése érde-
kében közgyűlési és országgyűlési képviselő-
ként végzett munkájával.

Pásztó Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a város érdekében hosszú éve-
ken át kifejtett tevékenységéért, a város jó 
hírnevét öregbítő példamutató magatartásá-
ért Becsó Zsolt részére Pásztó Város Díszpol-
gára címet adományozott.

SZÖLLŐSI MIKLÓS

A Külügyi Főiskolán és az 
ELTE Bölcsészettudományi Ka-
rán szerzett diplomát. 1954-
től a Pásztói Járási Tanács Mű-
velődési Osztályán dolgozott, 
majd 1957-től nyugdíjba vonu-
lásáig, 1994-ig a Teleki Lász-
ló Könyvtár és Művelődési Köz-
pont igazgatója volt. Életének 
és munkálkodásának több mint 
40 évét töltötte Pásztón. Felké-
szült, a könyvtári terület iránt 
elkötelezett szakember, meg-
határozó szerepe volt a Pásztó 
járási könyvtárhálózat kiépítésében, működtetésében. Pásztón a kis 
könyvtárból 80 ezer kötetet meghaladó, minden igényt kielégítő infor-
mációs központot alakított ki kiváló munkatársaival. A város középis-
kolájában a ’70-es években könyvtári fakultációt indított, ahol tanított 
is. Számos közéleti tisztséget is betöltött. Önkormányzati képviselő-
ként is szívvel-lélekkel támogatta a város közművelődését. 1995-ben 
megkapta a Balassi Bálint-díjat.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közéletben, a 
közszolgálatban a társadalmi, gazdasági élet különböző területein 
elért kimagasló, a város hírnevét öregbítő teljesítményéért, a város 
szellemi, anyagi értékeinek gyarapítása során kifejtett példás tevé-
kenységéért Szöllősi Miklós részére „Pásztóért” Emlékplakett Díjat 
adományozott.

FORSTNER ANTAL

Egyetemi tanulmányait a 
veszprémi egyetem vegyész-
mérnöki karán végezte. Több 
vállalatnál végzettségének 
megfelelően különböző vezető 
beosztásokban dolgozott. 

Forstner Antal a pásztói ci-
vil életben kereste és találta 
meg elképzelését, mely a Ma-
gyar nemzeti sorskérdések-
nek, Kárpát medence gondjai-
nak ápolását, a szűkebb haza, 
Pásztó sorsának jobbítását 
szolgálja, melyhez önzetlen 
tenni akarás párosul. 

2012-től a Kishegyi Fogadalmi Hely tervezésében, később annak 
kivitelezésében nagy áldozatokkal járult hozzá a jelenlegi állapotok 
sikeréhez. 

A Magyar Tudománytörténeti Vándorkiállítások terjesztésében 
egy emberként vállalt szervező és terjesztői munkássága eredmé-
nyeként a Kárpát medence területén a Fejér szövetséggel karöltve 
az 54. kiállítási helyen ismerhették meg Pásztó nevét. 

Szakmájának megfelelően a város hosszútávú vízgazdálkodásá-
nak terveit állandóan napirenden tartja. 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város hírnevét öreg-
bítő teljesítményéért, ennek érdekében kifejtett példás tevékenységéért 
Forstner Antal részére „Pásztóért” Emlékplakett Díjat adományozott.

Pásztó Városi Önkormányzat 
kitüntetettjei 2021 
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BALÁSNÉ MAJOR ÉVA 

A Kecskeméti Főiskola nappali tagozatán 
szerzett óvodapedagógusi diplomát.

Óvodapedagógusi életpályája során „vé-
gigjárta” a város óvodáit. Mátrakeresztesen 
kezdte, majd 15 évig Hasznoson és 24 évig 
a Százszorszép Óvodában munkálkodott. Az 
utóbbi két évben pedig a Magyar Szentek Ró-
mai Katolikus Óvoda óvodapedagógusa volt. 
Hat évig tagóvoda vezetőként is dolgozott a 
Százszorszép Óvodában. 

A gyermekektől kapott és a gyermekeknek 
adott sok-sok pozitív érzés, szeretet, kisugár-
zás nap, mint nap megerősítette abban, hogy 
amit munkájának, munkahelyének nevezett, 
valójában a második otthona volt. 

Résztvevője, írója volt óvodai szakmai, ala-
pítványi és működési pályázatoknak.

Pásztó Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a kiemelkedő oktató-nevelő 
munkájáért, a város oktatásügye, az ifjúság 
fejlődése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseképpen Balásné Major Éva részé-
re Ágasváry Lajos Díjat adományozott.

MADJÁSZ JULIANNA   

Képesítés nélkül tanító tanárból előbb bio-
lógia-földrajz szakos általános iskolai tanár-
rá, majd kollégiumi nevelővé, ezt követően 
középiskolai pedagógussá, humánökológus-
sá, szakvizsgázott mentor és mesterpedagó-
gussá, szaktanácsadóvá vált.

Szaktanárként, osztályfőnökként és mun-
kaközösség-vezetőként látja el feladatát. 

Eddigi pályájára jellemző a folyamatos 
megújulás és az élethosszig tartó tanulás 
akár szaktárgyainak tudományterületein, 
akár a digitális eszköz és módszertan megis-
merésében, akár a pályázatok adta lehetősé-
gek kihasználásában.

A fejlesztő – újító tevékenységével nem-
csak tanítványainak nyújt segítséget és él-
ményt, hanem szűkebb és tágabb körű 

kollégáinak is. Jó példa erre a komplex kör-
nyezet- és természetvédelmi munkafüzet el-
készítése, az országban egyedülálló termé-
szettudomány tantárgy tantervének, szakmai 
és módszertani elemeinek kidolgozása és 
megvalósítása. 

Pályázati tevékenységének köszönhetően 
az intézmény Ökoiskolává, Boldog iskolává és 
Kiválóan akkreditált tehetségponttá vált. 

Emberi értékei, szakmai felkészültsége, 
pedagógiai elhivatottsága, elkötelezettsége 
és a közösségért végzett munkája követen-
dő az őt követő nemzedékek számára. Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért, a vá-
ros oktatásügye, az ifjúság fejlődése érdeké-
ben végzett tevékenysége elismeréseképpen 
Madjász Julianna részére Ágasváry Lajos Dí-
jat adományozott.

KANYÓNÉ DR. FÜLEKI MARGIT

1982-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános or-
vosi szakán szerzett diplomát.

1987-ben tette le a tüdőgyógyász szakvizsgát.
1985. október 01-től dolgozik a pásztói Margit Kórházban. 36 

éve az intézmény egyedüli tüdőgyógyászaként szervezi és irányítja 
a Tüdőgondozót, a betegek teljes megelégedettsége mellett. 

Az elmúlt időszakban a COVID-19 fertőzésen átesett betegek 
szakszerű utókezelésével jelentős többletfeladatot látott el és lát 
el ma is. 

Az intézményhez való lojalitása, segítőkészsége, szakértelme, 
hosszú évek óta végzett áldozatos munkája jogosítja az elisme-
résre.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város egész-
ségügyi ellátása érdekében kifejtett példás tevékenységéért Kanyó-
né dr. Füleki Margit részére „Keglevich Margit” Díjat adományozott.
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SZAPPAN-KOHÁRINÉ DR. 
KORPÁS BEÁTA

1982-ben a Semmelweis Orvostudomá-
nyi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán 
szerzett gyógyszerész diplomát.

Ugyanitt tette le eredményesen a szak-
gyógyszerész szakvizsgát.

2000. november 11-től, a pásztói Margit 
Kórház intézeti gyógyszerésze. 2010. január 
1-től a kórház vezető főgyógyszerésze. 

Munkájára jellemző a pontosság, megbíz-
hatóság, az intézménnyel szembeni lojalitás. 

A fekvőbeteg osztályok változó igényeihez 
maximálisan alkalmazkodva a lehető legna-
gyobb odaadással végzi munkáját és törek-
szik a felmerülő problémák megoldására. A 
COVID-19 járvány kapcsán az oltóanyagok 
szállítása és tárolása során is maximális oda-
figyeléssel és rugalmassággal látja el több-
letfeladatait. 

Pásztó Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a város egészségügyi ellátása 
érdekében kifejtett példás tevékenységéért 
Szappan-Koháriné dr. Korpás Beáta részére 
„Keglevich Margit” Díjat adományozott.

PÁSZTORNÉ SZŐLLŐSI 
MARGIT

1982-ben  érettségizett  a Táncsics Mihály 
Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépis-
kolában.

2001-ben okmány ügyintézői OKJ vizsgát 
szerezett.

1982-től 1984-ig a Nógrád Megyei Vendég-
látó Vállalaltnál dolgozott. 

1984. november 01-től, jelenleg is a Pász-
tói Polgármesteri Hivatalban ügyintézőként 
végzi munkáját.

Fő munkaköri feladatait és a kapcsolt mun-
kakörökben rá ruházott feladatokat mindig 
az ügyfelek érdekeire figyelemmel, precízen, 
pontosan, kiváló problémamegoldó képes-
séggel, jó kommunikációs készséggel végez-
te és végzi ma is.

Pásztó Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a közszolgálatban elért kima-
gasló teljesítményéért, a város érdekében 
kifejtett példás tevékenységéért Pásztorné 
Szőllősi Margit részére „Közszolgálatért” Dí-
jat adományozott.

TÓTH ANDREA  

Néptáncpedagógiai képesítését Nyíregyhá-
zán a Magyar Táncművészeti Egyetemen sze-
rezte 2006-ban, majd 2009-ben szociálpe-
dagógus végzettségre tett szert a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen. 

Andrea beleszületett a néptáncmozga-
lomba. Általános iskolásként került szoro-
sabb kapcsolatba a néptánccal a szintén 
Csohány-díjas édesanyján keresztül, amely 
meghatározta életét. Az elmúlt évtizedekben 
több száz gyermekkel és fiatallal foglalkozott 
amellett, hogy Ő maga is aktívan táncolt. Szá-
mos alkalommal szerepelt hazai és külföldi 
fesztiválokon, versenyeken, ahol szép ered-

ményeket ért el a Muzsla Néptáncegyüttes-
sel. Munkássága jelentősen hozzájárult ah-
hoz, hogy a pásztói kistérségben az óvodás 
kortól a felnőtt korig működik a néptáncok-
tatás. 

Andrea mind hivatásszeretetével, mind 
magas színvonalú szakmai munkájával, mind 
a környezetében végzett lelkes áldozatkész 
szabadidős tevékenységével kivívta a tekin-
télyt és a megbecsülést a kollégái, a szülők, 
valamint a városlakók körében. 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete Pásztó város kulturális, közművelődési, 
művészeti életében elért kimagasló érdemé-
nek elismeréseképpen Tóth Andrea részére 
„Csohány Kálmán” Díjat adományozott.
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KOSZTOVICS OTTÓ 

1980-ban a Pollack Mihály Műszaki Főisko-
la építőipari karán magasépítő üzemmérnöki 
diplomát szerezett. 

A NÁÉV-nál folytatta munkáját művezető-
ként, illetve építésvezető helyettesként, ahol 
már a főiskola előtt is dolgozott. 

1982-től Pásztó Községi Közös Tanács-
nál műszaki ügyintéző, majd műszaki cso-
portvezető. Az osztály szétválása után a Vá-
rosfejlesztési Osztály vezetőjévé nevezték ki. 
Ezekben az években nagyon sok tanácsi és 
önkormányzati beruházás történt.  Az osz-
tály munkájának irányításán túl, ezen projek-
tek lebonyolításában is elévülhetetlen érde-
meket szerzett.

1999-ben egyéni vállalkozó lett. Vállalkozói 
munkája mellet négy éven át a Településfej-
lesztési Bizottság külsős tagjaként részt vett 
a Képviselő-testület munkájában.

2008-ban visszakerült a polgármesteri hi-
vatalba. Jelenleg műszaki ügyintézői munka-
körben végzi munkáját.

Kiváló szakértelme, az ügyfelek iránti em-
pátiája, a város fejlődésének elősegítése ére-
kében végzett munkája példaértékű.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a közszolgálatban elért kimagasló tel-
jesítményéért, a város érdekében kifejtett pél-
dás tevékenységéért Kosztovics Ottó részére 
„Közszolgálatért” Díjat adományozott.

ERDÉLYI GYULA
Sportpályafutását Pásztón a helyi serdülő 

labdarúgócsapat tagjaként kezdte 1980-ban. 
A tájfutással 1981-ben ismerkedett.
1983-tól igazolt tájfutó. 
A labdarúgást sem hagyta abba. A mát-

rakeresztesi focicsapat újjászervezésekor a 
csapat tagja, majd később csapatkapitánya 
lett.

1991-ben a pásztói tájfutás ideiglenes 
megszűnésekor került a Salgótarjáni Dornyai 
Sport Egyesületbe, melynek jelenleg is tag-
ja. Az elmúlt években – versenybíróként, ver-
senyszervezőként, térképkészítőként elérte, 
hogy több országos bajnokság, nemzetközi 

kupaverseny Mátrakeresztes környékén ke-
rüljön megrendezésre. 

Jelenleg a 2020-ról 2022-re elhalasztott 
Magyarországon megrendezendő Ifjúsági Tá-
jékozódási Futó Európa Bajnokság szerve-
ző bizottságának tagja, a versenyek pályaki-
tűzője. 

Országos bajnokságokon tájfutásban,   sí-
tájfutásban és alpesi síben több bajnoki címet 
és dobogós helyezést szerzett.

Pásztó Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a sport érdekében kifejtett pél-
damutatóan eredményes és kiemelkedő te-
vékenységéért és sport teljesítményéért 
Erdélyi Gyula részére Pásztó Város Sportjá-
ért Díjat adományozott.

HUGYECZ ZOLTÁN

A nyolcvanas évek elején ismerkedett meg 
a tájékozódási futással. 

A nyolcvanas évek közepén serdülőknél 
csapatban bizonyult verhetetlennek a Nóg-
rád megyei, később pedig a regionális Nóg-
rád-Heves-Jászagykun-Szolnok megyei baj-
nokságokon. Egyéniben 1986-ban megnyerte 
a nemzetközi részvételű Alföld kupát, ezt kö-
vetően Romániában a Maros kupán, Szlováki-
ában pedig a Szlovák Grand Prix versenysoro-
zaton végzett az 1-6. helyezett között

2002-ben a pásztói tájfutó sportág jog-
utódjaként megalakult HUFEZE SK alapító 
tagja, versenyzője, anyagi támogatója és el-

nökhelyettesként a tisztségviselője lett. 
Versenybíróként helyi és országos bajnok-

ságokon tevékenykedett
Szenior versenyzőként jelenleg is aktív ver-

senyzője az egyesületnek. 
Szlovákiában 2019-ben, Losonc térségé-

ben lebonyolított Szlovákia-Magyarország 
közös országos egyéni bajnokságon a nor-
máltávú nyílt K-3 kategóriában 38 induló kö-
zül aranyérmes lett. 

Pásztó Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a sport érdekében kifejtett pél-
damutatóan eredményes és kiemelkedő te-
vékenységéért és sport teljesítményéért 
Hugyecz Zoltán részére Pásztó Város Sport-
jáért Díjat adományozott.
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NAGY LILI

Nagy Lili a Mikszáth Kálmán Gimnázium 9. knyf osztályos pásztói diákja. A kézilabdázást Pász-
tón kezdte. Jelenleg a Gyöngyösi Kézilabda Klub versenyzője, ahol jobb átlövő és jobb szélső posz-
tokon játszik. 

Tagja az U15-ös csapatnak, ahol kiemelt kategóriában másodikok lettek.
Játszik továbbá a serdülő csapatban is, velük a III. osztályban első helyezést értek el.
Tanulmányi eredménye a 2020/2021-es tanévben kitűnő.
Szorgalmas, kitartó, ugyanakkor szerény tanuló, aki bizton állítható példaképként diáktársai elé. 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kimagasló tanulmányi és sporteredményei elis-

meréséért Nagy Lili részére „Babják Bertold” Díjat adományozott.

HOLTNER DAREN

A pásztói Magyar Szentek Római Katolikus 
Általános Iskola végzős tanulója. 

Többféle sportágat űz sikeresen.
Az edzéseket a Shotokan karatéval kezd-

te, majd a labdarúgás világában töltött több 
évet, ahol több területi versenyt nyert csapa-
tával. 

A kézilabdában találta meg a számára leg-
inkább megfelelő ágazatot. Jelenleg a hatva-
ni KSZSE csapatának irányító játékosa.

A mozgásos tevékenységek mellett a szel-
lemi sport, a sakk játszik kiemelkedő szere-
pet Daren életében. Óvodás korától a pan-

démiáig folyamatos sikereket ért el, hiszen 
a megyei diákolimpián egyéniben háromszor, 
csapatban kétszer nyerte el az első helye-
zést. 

Sporttevékenységein kívül, iskolai munká-
jában is példamutató. Tanulmányi eredmé-
nye kitűnő. Különböző iskolai, megyei, or-
szágos tanulmányi versenyek és pályázatok 
rendszeres résztvevője.

Pásztó Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete kimagasló tanulmányi és spor-
teredményei elismeréséért Holtner Daren ré-
szére „Babják Bertold” Díjat adományozott.
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Fontos közterületek újulnak meg ezekben 
a hónapokban Pásztón, összesen hat hely-
színen. Az önkormányzat a beruházásra 650 
millió forint vissza nem térítendő támoga-
tást nyert el a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program keretében. A Pász-
tó Környezetfejlesztése elnevezésű projekt 
célja egyrészről, hogy a városi területek mi-
nél inkább alkalmassá váljanak a hasznos 
és tartalmas szabadidő-eltöltésre, másrész-
ről pedig, hogy esztétikumukban és egyben 
funkciójukban is megújuljanak – emelte ki 

Farkas Attila, Pásztó polgármestere a pro-
jekt még nyáron tartott nyitórendezvényén. 

Hat helyszínen zajlik kivitelezés: a Strom-
feld és Hunyadi udvarokban, a vasútállomás 
és a strand környékén, a piacon, továbbá a 
Kishegynél. A fejlesztésekkel kapcsolatban 
Dr. Becsó Károly, Kelet-Nógrád országgyű-
lési képviselője hangsúlyozta: az a cél, hogy 
Pásztó komfortos életet biztosítson, ottho-
nos, de egyben folyamatosan fejlődő város 
is legyen. Becsó Zsolt országgyűlési képvi-
selő arra is kitért a beruházások indításakor 

rendezett eseményen, hogy bár az ilyen tí-
pusú fejlesztések elsősorban a város lakóit 
szolgálják, ugyanakkor fontosak a város ide-
genforgalmában is. Az ide érkezők is egyre 
inkább komfortosan érezhetik magukat, ren-
dezett és színvonalas közterületekkel talál-
kozhatnak.

A munkálatok időközben mindenhol meg-
kezdődtek. Az esetlegesen felmerülő kel-
lemetlenségek – például hétvégi munka-
végzés – miatt a lakók türelmét kéri az 
önkormányzat.

Elkészült a futókör a Kishegyen,  
a vasútállomásnál is zajlik a munka

Látványos előrelépés történt az elmúlt hetekben a Kishegyen, ahol már kész a futókör. A munkálatokat a színpad és öltözői-
nek lebontásával kezdték, rendezték a területet. Aztán épült meg a másfél méter széles, 300 méter hosszú futókör, amely min-
den sportolót vár majd a jövőben. A folytatásban utcabútorokat fognak kihelyezni és fákat is ültetnek. A munkaterületen a kö-
zelmúltban Bodrogi István alpolgármester és Farkas Attila polgármester is ellenőrizte a munka jelenlegi állását. 

A vasútállomás előtti parkban is jelentős munkálatok indultak. Megszün-
tetik a balesetveszélyes helyzeteket a fák vizsgálatával és szükség szerinti 
ifjításával, ingatlanbontással és árokrendezéssel. A területre térfigyelő ka-
merát is kihelyeznek, a parkban terepplasztika és vasúti témájú tanösvény 
is lesz, épül fedett buszváró és járda is a parkon keresztül.
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Tóth Vera és Charlie Pásztón 

Október 18-án, délelőtt 9 órakor világszerte gyermekek imádkoztak 
fél órán át a békéért és az egységért. A kezdeményezéshez évről évre 
bekapcsolódik a Magyar Szentek Katolikus Általános Iskola is. Idén a 
tornateremben gyűlt össze az iskola közössége, ahol egy hatalmas 
Rózsafüzér köré ülve mondták el imáikat.

Maga a kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából in-
dult: miközben 2005 nyarán gyermekek közösen imádkozták a rózsafü-

zért, a mellettük levő asszonyok kézzelfoghatóan érezték a Szűzanya 
jelenlétét. Napjainkra ez a kezdeményezés nemcsak Dél-Amerikában, 
hanem szerte a világon elterjedt. Kiinduló gondolata az a Szent Piótól 
származó idézet volt, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a ró-
zsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. Ez a kezdeményezés október-
nek, mint a rózsafüzér hónapjának kiemelt hangsúlyt adhat-olvasható 
az iskola weboldalán közzétett beszámolóban.

Egymillió gyermek imádkozta a Rózsafüzért

Október 10-én 
Pásztóra érkezett az Őszi 

Hacacáré koncertsorozat, amely 
ingyenes szórakozási lehetőséget biz-

tosított a résztvevőknek. A Polgármeste-
ri Hivatal előtti területen koncertekkel, kirako-
dóvásárral és gyermekprogramokkal várták az 

érdeklődőket. Tóth Vera és Charlie teremtett fer-
geteges hangulatotot a nagyszínpadon. A Kor-
mány által indított országos sorozat fő célja a 

karantén időszakok után az összetartozás 
közös megünneplése, valamint a jár-

vány miatt hosszú leállást megélt 
zeneipar újbóli megerősí-

tése.  
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Egyetlen liter használt sütő-
olaj egymillió liter ivóvizet ké-
pes fogyasztásra alkalmatlanná 
tenni. A városi csatornahálózat-
ba kerülve dugulásokat okoz, a 
szennyvíztisztítókat sem kíméli. 
A földbe kerülve tönkreteszi a ta-
lajflórát, elégetve rákkeltő füstöt 
bocsát ki. A szelektíven gyűjtött 
anyag 100%-ban újrahasznosul, 
mivel előkezelés után bioetanol 
készül belőle.

A „CseppetSem!” gyűjtőrend-
szer telepítése nyomán kevesebb 
sütőolaj jelenik majd meg a csa-
tornahálózatban és a tisztítómű-
ben, ezáltal csökkenhet Pásztón 
a hibaelhárításra fordított összeg 
és ezáltal pénzügyi megtakarítá-
sokat lehet elérni.

A „CseppetSem!” Rendszer-
ben begyűjtött sütőolaj és sü-
tőzsír minden kilogrammja után 
az intézmény keretein belül mű-
ködő alapítványok visszatérítést 
is kapnak. Így Önök nem csak a 
környezetet védik, hanem a Mik-
száth Kálmán Gimnázium és Kol-
légium tanulói közösségét is tá-
mogatják a gyűjtés által.

„Mi vagyunk a legnagyobb ha-
talmú faj, amely valaha is élt 
ezen a Földön, de ez a hatalom 
felelősséget is jelent. A mi fela-
datunk, hogy gondját viseljük a 
bolygónak és a rajta élő minden 
teremtménynek. „ - David Atten-
borough

                Gyetván Gyula
tagintézmény-vezető

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 
akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. 
Idén immár kilencedik alkalommal valósult meg. Ok-
tóber harmadik hétvégéjén Pásztón is harcba vonul-
tak a természet megóvásáért felelősséget vállaló he-
lyiek és szemétgyűjtési akció keretében takarították 
meg a város több helyszínét az eldobált szeméttől. 

Mikszáth nem 
csak egy iskola...

TeSzedd! akcióval a tiszta városért

Korhatár nem volt, fiatalok, középkorúak 
és idősek is összegyűltek a Városgazdálko-
dás telephelyén, ahol eszközöket kaptak ön-
kéntes feladatuk ellátásához. Az akcióban 
résztvevők hangsúlyozzák: szűkebb-tágabb 
környezetünk tisztán tartása közös ügyünk 
és nagyon szomorú, hogy rengeteg olyan el-
dobott dolgot szedtek össze a közterülete-
ken, amelyeknek a szeméttárolókban lenne 
a helye.



„100 éve elszakított kincseink”

A közlekedők jellemzően eddig a váro-
sokon kívül láthattak az út mellett, vagy az 
úton áthaladó vadon élő állatokat. Ezen ál-
latok életterük szűkülése, a párzási időszak, 
valamint az élelemszerzés miatt egyre 
gyakrabban jelennek meg lakott területen 
belül is.

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
arra hívja fel a figyelmet, hogy azokon a te-
rületeken, ahol magas az út menti növény-
zet, nem belátható a terep, illetve azokon 

az útszakaszokon, ahol vadveszélyre figyel-
meztető tábla van kihelyezve kifejezetten 
óvatosan kell vezetni.

A balesetek elkerülése érdekében fontos, 
hogy a sofőr ne csak előre nézzen, hanem 
folyamatosan figyelje az út mindkét oldalát 
is. Amennyiben vadat lát, lassítson, hiszen 
a vadállatok kiszámíthatatlanul viselked-
nek. Ha a vad már féktávolságon belül van 
és az ütközés elkerülhetetlen vészfékezzen 
és dudáljon, de ne rántsa félre a kormányt, 

még ha így el is üti az állatot! Egy út menti 
fának vagy a szemben közlekedő gépkocsi-
nak csapódva sokkal súlyosabb baleset kö-
vetkezhet be.

Vadelütés esetén rendőrt kell hívni, a 
helyszínt nem szabad elhagyni, ugyanis a 
vadbaleset is közúti balesetnek minősül! Az 
elpusztult állatot ne vigye magával, az lo-
pásnak számít! – hangsúlyozza közlemé-
nyében a Nógrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság.

VAD AZ ÚTON 
– EGÉSZ ÉVBEN FENNÁLL A VESZÉLY

Az előző tanévben iskolánk társadalomtudományi munkaközössége a felsőbb évfolyamok számára a nemzeti összetartozás éve alkalmából 
a „100 éve elszakított kincseink a történelmi Magyarország területéről” címmel történelmi pályázatot hirdetett meg. A már korábban elkészí-
tett munkák értékelésére az október 23-ai nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan került sor. A legszebb és legtartalmasabb pályamunkák készí-
tőinek gratulálunk!       

                             Fekete Kitti 8.b                 I. helyezés
                             Szegi-Mikula Réka 7.c     II. helyezés 
                             Székely Inez  8.a               III. helyezés 

Társadalomtudományi munkaközösség
Zsigmond Király Általános Iskola


