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2.oldal - Újra Pásztón „Muzsikál az erdő”
 
3.oldal - Megnyitotta kapuit a Varázsvölgy

5. oldal - Bemutatkozik a művelődési ház új igazgatója
 

    7. oldal - Mikszáthos diákok művei egy tárlaton

9. oldal - Pásztói rendőröket ismertek el munkájukért 

12. oldal - Falunapok Hasznoson és Mátrakeresztesen



Pásztó-Mátrakeresztesen veszi kezdetét  
a „Muzsikál az erdő” - Mátrai Művészeti Napok

Július 2. Nyitórendezvény: Pásztó-Mátrakeresztes

Aktív túrák a rendezvényre:
Túra a „Muzsikál az erdő”-re Demecs Norbival - Jelentkezés: norbidemecs@gmail.com 
Kerékpártúra. Indulás a pásztói vasútállomásról. 
Táv 42.1 km. Jelentkezés: Fugerth Gabriella bringabriella22@gmail.com  telefon: +36 70 317 1397

Önállóan látogatható:
10.00-12.00 Fakanálmúzeum. Tóthegyesi út 5. 
10.00-14.00 Fenntartható gazdálkodási példa bemutatója– Fakanálkészítő manufaktúra. Kékesi út 107. Király Jenő bácsi
                       A rendezvény helyszíne a Fakanalas Csárdától jelzett útvonalon (600 m)

Programok a Focipályánál:
10.00-tól Íjászat gyerekeknek. Vezeti: Molnár István
 Vidra Verda – a Bükki Nemzeti Park élményközpontú foglalkozása
10.30 Csiribiri Kórus. Vezeti: Szűcs Magdaléna (Kecskeméti Kodályiskola)
11.00 Ismeretterjesztő előadás. Dr. Agócs Gergely (Hagyományok Háza): 
 „A magyarok származása és rokonsága a népzenekutatás legújabb eredményei tükrében”
 Programok az információs pont terében (Harmat u. 29.):
10.00-tól Helyi termékek bemutatója
10.00-tól Kézműves foglalkozások: Kontra Marika Szvita, Varnyu Rita
 Hagyományőrző fakanálkészítés - Károlyiné Rózsika néni
10.00-tól Víz – erdő – eredő. Hol az élet forrása? Interaktív játék az erdő és a víz kapcsolatáról. 
 Vezetők Mazál István, Mazál - Szalai Mónika
10.00-tól Családi mesetúra. Indulás az információs ponttól. 
 Jelentkezés: meseutak@gmail.com 
 Indulási időpontok: 10.00, 10.20, 10.40, 11.00. 
 Vezetik: Novák Ágota, Kiss-Pintér Viktória
11.00-14.30 Erdei relaxáció az erdő mélyén
 „Hangolódás hangtálakkal” Hargitai Tamással
12.30 Gyógynövény és gombabemutató
 Vezeti Horváth Lászlóné (Kecskeméti Gomba- és Gyógynövényklub)
13.00 „Muzsikál az erdő” Fotópályázat ünnepélyes eredményhirdetése, kiállítás
 Megnyitja Haris László fotóművész, az MMA rendes tagja, 
 Zsila Sándor, Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja 
 és Kalácsi René, a Fotópályázat szervezője 
13.30 Szakvezetéses erdei séta néprajzi meglepetéssel az erdei koncert helyszínére. 
 Indulás az infóponttól. Vezeti: Szabó Lajos erdőmérnök.  
 Téma: Az ember része a természetnek. Közreműködik Bimbó Brigitta
14.00 Ládafia Bábszínház
15.00 Erdei koncert - A Nagyváradi Állami Filharmónia Vonósnégyese
 Művészeti vezető: Nagy Kálmán

Köszöntő: 
Farkas Attila polgármester
Dr. Richly Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára
Becsó Zsolt, országgyűlési képviselő
Szabó Lajos, a Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke
Dr. Szabó Irén versmondó

16.30 Petruska
17.30 Ifjú tehetségek bemutatkozása:
 Énekel: Sigmond Emese Márta. Kísérnek a Koncz fivérek
18.00 Hot Jazz Band. Művészeti vezető: Bényei Tamás
18.00-tól Borkóstoló – Habók Pince
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A Zsigmond Naphoz kapcsolódóan nyitotta meg kapuit a Varázsvölgy és a felújított 
Szalay malom, azóta pedig több népszerű programot valósítottak meg Pásztó szívé-
ben. Nagy-Pataki Zsófia, a Varázsvölgy turisztikai és marketingvezetője nyilatkozott 
lapunknak az elmúlt időszak tapasztalatairól és a jövőbeni tervekről. 

Nagy-Pataki Zsófia kiemelte, hogy a napok-
ban nyitotta meg kapuit igazán a Szalay ma-
lom, a jövőre nézve pedig számos tervük van. 
– Egy erdélyi malomkőfaragó tökéletesen 
megfaragta és beállította a malomkövet, így 
az most már szépen és látványosan őrli meg 
a búzát – fogalmazott a vezető, hozzátéve, 
hogy ezt az érdeklődők a június utolsó szom-
batján tartott Múzeumok Éjszakáján ki is pró-
bálhatták már. Mint megtudtuk, a malom hét-
köznapokon 14 órától várja az érdeklődőket, 
de előzetes bejelentkezéssel akár tárlatve-

zetést is tartanak. Emellett elkészült a ma-
lomtörténeti kiállítás, amely által az érdeklő-
dők megismerhetik például a pásztói malmok 
történetét, de a molnármesterséget is. A Mú-
zeumok Éjszakájához kapcsolódóan az épü-
let kiállítótermében vándorkiállítás nyílt Épí-
tészet vándorszekéren címmel. 

A Varázsvölgyben a nyár folyamán gyermek-
csoportokat fogadnak majd, de folytatódik az 
ingyenes kertmozizás is, amelyet az érdeklő-
dők már kipróbálhattak a közelmúltban. Szá-
zak gyűltek össze a Bohém rapszódia és az In-

dul a bakterház vetítésére is. A következő mozi 
július 8-án, pénteken lesz, a Varázsvölgy kö-
zösségi oldalán lehet szavazni a sorra kerü-
lendő filmről. Augusztus 6-án igazi kuriózum-
mal készülnek: jazzpikniket szerveznek. Mint 
megtudtuk, a Varázsvölgy az önkormányzattal 
és a művelődési házzal együttműködik a váro-
si rendezvények szervezésében is. Kapcsolódó 
programokkal készülnek augusztus 20-ára és a 
szeptember 10-én megrendezésre kerülő Sző-
lő és bor ünnepre is. –  Újdonságokat és több 
rendezvényt szeretnénk hozni a város életébe 
– emelte ki a Nagy-Pataki Zsófia és hozzátette 
azt is, hogy a helyi termelőket támogatva a Va-
rázsvölgy shopjában hamarosan különféle kéz-
műves termékek is megvásárolhatók lesznek.

Mágikus Varázsvölgy  
- kertmozi, malom, jazzpiknik

A Múltidéző Zsigmond Napon - 2022. április 30-án - hivatalosan is át-
adták a Varázsvölgy című turisztikai projektet Pásztó történelmi város-
részében. Nagy-Pataki Zsófia, a Varázsvölgy vezetője az ünnepségen el-
mondta: a projekt egyik fontos eleme volt a 11. században készült Szalay 
malom újjáépítése. Farkas Attila polgármester beszédében felidéz-
te: 1407. április 26-án adományozott Pásztónak városi rangot Zsig-
mond király, így ez a nap máig fontos a település életében, a Varázs-
völgy átadásával pedig most méltóképp megünnepelhették. Farkas 
Attila ismertetése szerint a beruházásban a malom felújítása mel-
lett kialakítottak egy színpadot, de működni fog kávézó és mozi is 
a Varázsvölgy névre keresztelt helyszínen, amely a jövőben is szá-
mos programnak adhat otthont. Becsó Zsolt, a kelet-nógrádi térség 
országgyűlési képviselője kiemelte: a Varázsvölggyel létrejött Pász-
tó első nagyobb volumenű turisztikai attrakciója. Hamarosan elkez-
dődhet a projekt második üteme is, amelyben többek között látoga-
tóközpontépül, megújul a Csohány Kálmán Galéria, illetve a Pásztói 

Múzeum épülete is. Utóbbiban egy európai színvonalú, interak-
tív kiállítást is létrehoznak – ismertette a képviselő. Az ünnepsé-
gen részt vett az egykori tulajdonos Szalay család is, akik tiszte-
letére az önkormányzat egy eperfát ültetett a területen.

A turizmust is fellendítheti a létesítmény
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Április 30-án rendezték meg Pásztón a 
Múltidéző Zsigmond Napot, amely idén azért 
is különleges volt, mert ezen a napon adták át 
ünnepélyesen a Varázsvölgyet. Az egész na-
pos programokat többek között főzőverseny, 
jelmezes felvonulás, gólyalábas bemutató, 
táncház, népi játszótér, kézműves foglalko-
zások, segway akadálypálya, tárlatvezetés a 
múzeumban, utcabál és a Kormorán zenekar 
koncertje színesítette.

Május elsején is nyüzsgéstől volt hangos a 
belváros. Utóbbiban délelőtt májusfa állítás, 
népi játszótér, ugrálóvár, étel-ital, kézműves 
vásár, póni kocsikázás, kézműves foglalkozá-
sok és a Szalay malom bemutatása szórakoz-
tatta a látogatókat. A délután folyamán volt 
cirkuszi játszótér és zsonglőrbemutatók is.  A 
Romkertben felléptek a helyi néptáncosok,  
este a Magna Cum Laude adott koncertet.

Fergeteges Majális

Múltidéző Zsigmond Nap



4 | 5

2022. április 20-tól új vezetője van a Te-
leki László Városi Könyvtár és Műve-
lődési Központnak Váczi Győző Béláné 
személyében. A művelődésszervező és 
felnőttképző végzettséggel is rendelke-
ző andragógus szakembert eddigi pálya-
futásáról és terveiről kérdeztük.

- Oláhné Csákvári Gabriella idei nyugdíjba 
vonulásakor pályázta meg az igazgatói po-
zíciót. Milyen szakmai utat járt be ezidáig?

- 2017-ben már dolgoztam a Teleki Lász-
ló Városi Könyvtár és Művelődési Központban 
művelődésszervezőként. Sok szép feladatot 
láttam el ebben az időszakban. Többek között 
civil szervezeteket segítettem, vezettem fej-
lesztő gyerekprogramokat, művészeti tevé-
kenységbe, rendezvényszervezésbe, kiállítások 
előkészítésébe, szervezésbe, táborok megszer-
vezésébe, levezetésébe vontak be. Ami nagyon 
fontos volt, hogy pályázatok írásával segítet-
tem a költségvetést. Digitális pályázattal lap-
tophoz, telefonkészülékekhez és tabletekhez 
jutott a könyvtár. A kisebbségi táborok költség-
vetését is többek között az általam írt pályázat-
tal elnyert összeggel egészítettük ki. Vállaltam 
a roma gyermekek bent alvásos táboroztatá-
sát is, elnyerve ezzel a kisebbség bizalmát. Van 
csecsemő és kisgyermek nevelői pedagógus 
végzettségem is, ezért a bölcsődés és óvodás 
korú gyermekekkel is foglalkoztam. Mindent itt 
nem tudok megemlíteni, de például baba-ma-
ma klubot működtettem, kerekítő foglalkozá-
sok, kézműves foglalkozások, bábos mese-
kuckó foglalkozások, gyermekjóga szerepelt a 
kínálatomban, amit személyesen tartottam. 

- Dolgozott gazdasági oktatási és egész-
ségügyi pályán is, valamint mérlegképes 
könyvelő végzettsége is van. Ezeket az is-
mereteket fogja tudni hasznosítani a köz-
művelődés vezetése során? 

- Úgy gondolom, hogy a pénzügyekben való 
eligazodás egy vezető kompetenciájából nem 
hiányozhat. Én tipikusan az az ember vagyok, 
aki szeret tanulni és folyamatosan képzem 
magam az aktuális feladatok függvényében. 
Jelenleg mesterképzésre járok a Széchenyi 
István Egyetem Kulturális Mediáció szakára, 
valamint a közelmúltban fejeztem be a Buda-
pest Művelődési Központban a Kulturális In-
tézmények Vezetőinek Képzését. 

- Közvetlenül a kinevezése előtt a Polgár-
mesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán 
dolgozott pályázati koordinátorként. Ho-
gyan gondol ezekre az időkre? 

- Büszke vagyok az elvégzett feladataim-
ra. Többek között mindkét bölcsőde építésé-

re, az „Integrációs Közösségszervezés Pász-
tón” című projektre, amelyben öt konzorciumi 
partner részvételét kellett koordinálni. Na-
gyon sokat dolgoztam azért, hogy a nehéz 
életkörülmények között élőket integráljuk a 
társadalomba. sokat küzdöttem azért, hogy a 
rám bízott nehéz sorsú gyerekek kijárják az 
általános iskolát, szüleik is fejezzék be, ha ko-
rábban nem tették, illetve szerezzenek OKJ-s 
szakmát. Sokaknak sikerült, nagy örömömre.

- Milyen a kapcsolata a város intézmé-
nyeivel, művészeti csoportjaival, civil szer-
vezeteivel?

- Szinte minden intézménnyel volt eddigi 
munkám során közösen megvalósítandó fel-
adatom, az intézményvezetőkkel nagyon jó 
a kapcsolatom. Eddig kölcsönösen segítet-
tük egymást, s hiszem, hogy ez a jövőben is 
így lesz. Kiemelten fontos számomra, hogy a 
nagymúltú helyi művészeti csoportok műkö-
dését segítsük, de újabb közösségek létrejöt-
tét is patronálnám.

- Szandán él, s ha jól tudom, ott is vállal 
feladatokat a közösség érdekében. 

- Igen, képviselőként tevékenykedem, s a 
pénzügyi bizottság vezetője vagyok. Emel-
lett a szandai értéktári bizottságot is én veze-
tem. Ciklusom alatt folyamatosan figyeltem a 
pályázatokat és óvodát, tájházat, orvosi ren-
delőt, utakat újítottunk fel a faluban pályáza-
tokból, valamint az évszakhoz vagy ünnepek-
hez köthető rendezvényeket szervezek. Részt 
veszek a helyi énekkar munkájában is. 

- Mi a legfőbb célja igazgatóként?
- A minőségből nem adunk alább, sőt, sze-

retném, hogy a könyvtár és a kulturális házak 
színvonalának emelésével, kulturális rendez-

vények aktívabb közvetítésével jelentősebb át-
alakulást érjünk el az intézmények életében. 
Célom, hogy a kultúrát mindenki számára el-
érhetővé tegyük, igyekezzünk növelni a könyv-
tári állományt, a kultúrházak esetében pedig 
törekedni fogunk a közösségépítésre. A más-
hol bevált „jó gyakorlatokat” vegyük át, a hát-
ráltató negatív tényezőket zárjuk ki. A cél a 
művelődési közösségek létrejötte, a meglé-
vő közösségek megtartása, biztosítani a sza-
badidő hasznos eltöltését, minden korosztály 
számára. A pásztói, mátrakeresztesi és hasz-
nosi, valamint a környező települések lakói-
nak, polgárainak a „kultúrszomját” kielégíteni.

- A programokra vonatkozóan mik a 
tervei? 

- Ez egy nagyon tág téma, de igyekszem a 
legfontosabbakat összefoglalni. Három fon-
tos területet emelnék ki, amelyek vélemé-
nyem szerint napjaink egyik legnagyobb ki-
hívásait jelentik. Ezek a bűnmegelőzési 
programok szervezése az iskolai erőszak tár-
gykörében, a digitális kompetenciák fejlesz-
tésének lehetőségei és a környezeti nevelés 
fontossága. Ugyanakkor nyitunk a szépkorú-
ak felé. Az elmúlt hetekben tartottunk kéz-
műves foglalkozásokat a gondozási köz-
pontban, illetve felolvasunk számukra és a 
könyvkölcsönzést is lehetővé tesszük szá-
mukra. Tervben van nyugdíjas torna megva-
lósítása is. A nyugdíjas klub tagjai számára 
pályázatot nyújtottunk be a szabadidő hasz-
nos eltöltésére és közösségépítésre. Minden 
korosztályt érintően tervezünk képzéseket 
szervezni. Nagy érdeklődésre tarthatnának 
számot zenés babafoglalkozások, az egyes 
ünnepekhez kapcsolódóan pedig több prog-
ram megszervezése is elképzelhető. Célsze-
rű lenne a helyi fiatalok számára klubdélutá-
nokat szervezni. Segítenünk kell a társadalmi 
felzárkóztatást és lehetőséget kell biztosí-
tani arra, hogy az emberek megismerkedje-
nek a kisebbség kultúrájával, szokásaival. Az 
amatőr alkotó és előadó-művészeti tevé-
kenység feltételeinek biztosítása érdekében 
továbbra is segítjük majd az Athene Alkotó-
kört. A tánccsoportokat kiemelten kell támo-
gatni, akiket minél több fellépésre szeretnék 
ösztönözni. Gyermekek számára báb- és me-
seszínház hatékonyan szolgálná a szabadidő 
hasznos eltöltését. Fontosnak tartom támo-
gatni a helyi civil kezdeményezéseket, hisz 
ezek mutatnák rá leginkábba helyi igények-
re. Különösen fontosnak tartom a fiatalok, 
az ifjúság megszólítását, közösségé szerve-
ződésének támogatását, hisz hagyományain-
kat, értékeinket ők viszik tovább.

Mindenki számára elérhetővé tenné a kultúrát

Váczi Tündét öt évre szóló időszakra nevezték ki 
az intézmény élére
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“Ahol igaz magyar lelkek laknak”
Délvidék, Őrvidék, Felvidék, Kárpátalja, Er-

dély... Ha a térképen összeszorítják is Magyar-
ország határait, Magyarország igazi határai 
addig fognak nyúlni, ahol igaz magyar lelkek 
laknak - idézte gróf Apponyi Albert gondola-
tait Czeglédi Katinka műsorvezető a Magyar 
Összetartozás Fogadalmi Helyén június 4-én, 
Pásztón. Az eseményen Dr. Szabó Irén tol-
mácsolásában hallhattuk József Attila: Nem! 
Nem! Soha! című versét, majd Farkas Attila 
polgármester emlékező beszédében felidéz-
te a 102 évvel ezelőtti időszakot.  Kiemelte: a 
békét 1920-ban az országra kényszerítették, 
az igazságtalan döntés forgatókönyvét előre 
megírták. Ezzel a teljes csőd szélére sodor-
ták hazánkat gazdaságilag is. - Ezt a népet el 
akarták teljes mértékben pusztítani, el akar-
ták lehetetleníteni. De elszámolták magukat, 
mert  a semmiből Magyarország talpra állt. 
Példáként említette, hogy 1927-ben a világ 
negyedik legerősebb pénzét, a magyar pen-
gőt sikerült megalkotni és az erőt mutatja az 
is, hogy a jobb és bal oldal egyetértett abban, 
hogy határrevízióra van szükség. Kisebb sike-
reket el is értek ebben, de a második világ-
háborút követően a visszakapott területeket 
újra elcsatolták - mondta. A kommunizmus 
időszakát Farkas Attila Magyarország legne-
hezebb korszakának nevezte, amikor teljesen 
megpróbálták kiverni az emberekből a nem-
zeti érzést. Felidézte: ez ismétlődött meg a 
rendszerváltást követően is, amikor gúnyoló-
dás zajlott a nemzeti értékeink tekintetében 
és amikor a baloldal a kettős állampolgár-
ság ellen kampányolt a 2004-es népszava-
záson. Figyelemfelhívása szerint ma is zajlik 
egy újabb „Trianon”, csak ez már világméretű: 
meg akarják mondani például, hogy mit gon-
doljunk egyes dolgokról, hogy mely országok-
ra tekintsünk barátként.

- Üzenem azoknak, akik lerománozzák az 
erdélyi magyarokat, leukránozzák a kárpátal-
jai magyarokat, leszlovákozzák a felvidékieket, 
hogy vagyunk itt ebben az országban nagyon 
sokan, akiknek a mai napig szent az, hogy „Hi-
szünk egy Istenben, hiszünk egy hazában, hi-
szünk egy örök igazságban! Hiszünk Magyaror-
szág feltámadásában!” - zárta gondolatait.

Az Összetartozás Napján a programot szí-
nesítette a Rozmaring Népdalkör és a Mik-
száth Kálmán Gimnázium tanulóinak előa-
dása, majd a megjelentek elhelyezték az 
emlékezés virágait. 

Az ezt megelőző estén, szintén a Kishe-
gyen, ingyenes Kárpátia koncertet rendeztek, 
amelyen több száz helyi és környékbeli ünne-
pelte együtt a nemzeti összetartozást. 
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Elballagott osztályok 2022.

A Teleki László Városi Könyvtárban mutatkoztak be először alkotásaikkal a Mikszáth 
Kálmán Líceum tehetséges diákjai. Képeiket Szabóné Selmeczy Orsolya rajztanárnő 
iránymutatásával készítették a tanulók szakköri, tanórai, otthoni feladatként. 

Sokat kísérleteztek, próbálkoztak különfé-
le eszközökkel, technikákkal. Például Barcsik 
Júlia, Polyóka Sára, Szőllős Janka, Csorba 
Lili, Kelemen Petra, Molnár Lili, Juhász Pet-
ra és Radvánszki Rebeka, akik művészettör-
téneti tanulmányokhoz kapcsolódva festet-
tek úgy, mint a pointillisták. Vagyis pontokból 
felépítve a képet. Elmélyedtek az emberi arc 
arányaiban: Bakos Kincső, Batta Zsófia, Val-
lus Blanka, Várkonyi Zsófia, Horváth Liza, 
akik mindannyian remek portrékkal szere-
peltek a kiállításon. Tanulmányrajzokat is ké-
szítettek a diákok. Kozma Turula és Sándor 
Benedek koponyát rajzoltak, bakancstanul-
mányt pedig Szabó Timur, Vincze Zója, üveg-
ballont Stefán Adél alkotásán láthattunk. A 
találkozás volt a címe a képregénynek, ame-
lyet a diákok saját kreativitásuk, fantáziájuk 
alapján, szabadon dolgozhattak fel: Bíró Ali-

na, Bogdány Marcell, Kiss Rita, Dudás Domi-
nik rajzai szerepeltek a képregényeken. Sár-
kányokat festett Oláh Dorka, Kiszel Laura, 
amikor a színkontrasztokról tanultak a gim-
náziumban. Tűfilccel készültek a sárkányvá-
rakat ábrázoló grafikák. Szebbnél-szebb al-
kotásokat mutatott be Erdélyi Petra, Tóth 
Szintia, Kovács Jázmin, Cserháti Bence. Tari 
Csenge és Kolompár Jázmin képein Weöres 
Sándor: Én és a világ című verséhez készített 
illusztrációit nézhettük meg. 

A kiállításon digitális grafikák is szerepel-
tek, Radvánszki Rebeka karaktereket, Misinsz-
ki Bence kártyákat tervezett, Gyura Kata port-
rékat rajzolt digitális eszközök segítségével. 
Külön paravánon szerepeltek a vászonra ké-
szült akrilképek, amelyekbe sok munkát fek-
tetett Hodos Angéla, Horváth Anna, Szalontai 
Noémi. A 10. F-es tanulók egy különleges ki-

rakót rajzolva fejezték ki az összetartozásukat. 
A kiállításon szereplő alkotásokkal bete-

kinthettünk a tanulók lelkébe, gondolataiba, 
ahogy megnyíltak a világ számára. A nézők 
pedig rácsodálkozhattak ezekre a fantaszti-
kus rajzokra, festményekre, grafikákra, s kí-
vánjuk, minél több örömet, boldogságot, 
sikert találjanak a további alkotásban a mű-
vészet útján járó Mikszáth-os diákok! 

A Teleki László Városi Könyvtárban legkö-
zelebb Mikuska Judit alkotásaiból nyílik kiál-
lítás július 13-án 17 órakor.

Mikszáthosok képeiből rendeztek kiállítást

A Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda 
és Általános Iskola Szent Margit osztálya 

A Zsigmond Király Általános Iskola 8.C osztálya

A Zsigmond Király Általános Iskola 8.B osztálya A Zsigmond Király Általános Iskola 8.A osztálya
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Nyárra új autóbusz-menetrendet vezetett be a Volánbusz, 
amelynek köszönhetően bővülnek az utazási lehetőségek a 
Salgótarján – Bátonyterenye – Pásztó vonalon és a Balaton is 
könnyen elérhetővé válik.

Június 16-tól új menetrend szerint közlekednek az autóbuszjára-
tok. A Salgótarján–Bátonyterenye–Pásztó–Gyöngyös útvonalon min-
den nap kétóránként indulnak az autóbuszjáratok, amelyek a Pász-
tó és Gyöngyös között közlekedő további új járatokkal együtt jelentős 
mértékben javítják a szomszédos megyék közötti utazási kapcsolatot 
– különösen Pásztó és Szurdokpüspöki települések összeköttetését 
Gyöngyössel. A járatok Salgótarjánban a környékbeli települések felé, 
Gyöngyösön pedig Eger, Heves, Tiszafüred, Karcag és Jászberény felé 
biztosítanak csatlakozást – közölte a Volánbusz. 

A Salgótarján–Bátonyterenye–Szuha viszonylaton ütemes jellegű 
menetrend lép életbe, és bővül a Salgótarjánból és Bátonyterenyé-
ről Szuha, Mátramindszent, Dorogháza és Nemti településekre köz-
lekedő járatok száma. Salgótaján és Szuha között munkanapokon ké-
tóránként, csúcsidőben még sűrűbben indulnak a járatok. A szentkúti 
nemzeti kegyhely elérhetősége Nagybátonyban Hatvan irányából vas-
úti csatlakozásokkal, illetve hétvégén több közvetlen salgótarjáni já-
rat indításával is javul. A Salgótarján–Kisterenye–Nagybátony útvona-
lon elővárosi jelleggel, hétvégén óránként, munkanapokon legalább 
félóránként, a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban pedig még sű-
rűbben indulnak az autóbuszok.

Jelentősen javul Mátraszőlős elérhetősége is. Ennek érdekében 
a Salgótarján–Bátonyterenye–Mátraszőlős–Pásztó útvonalon mun-
kanapokon összesen 6 járatpár indul – jellemzően kétóránként. Sal-
gótarján és Pásztó között munkanapokon csúcsidőszakban 30 per-
cenként, hétvégén – a Hatvan és Somoskőújfalu között közlekedő 
személyvonatokat is kiegészítve – egész nap kétóránként biztosított 
az utazási lehetőség.

A Pásztóról Hollókő, Bokor, Csécse, Buják, Bér, Vanyarc, Kálló és Er-
dőkürt irányába közlekedő autóbuszjáratok menetrendje a kedvezőbb 
vasúti és autóbusz csatlakozások érdekében módosult.

A Hatvan–Lőrinci–Apc és a Gyöngyös–Gyöngyöstarján–Gyön-
gyöspata–Rózsaszentmárton–Petőfibánya–Hatvan vonalakon közle-
kedő járatok menetrendje kismértékben átalakult, a korábban Hat-
van–Salgótarján között közlekedő járatok csak Hatvan és Pásztó 
között közlekednek.

A 21-es út mentén elhelyezkedő több településről rendelkezésre 
áll a közvetlen eljutás a „magyar tengerhez”. Vagyis közvetlen autó-
buszjárattal érhető el Siófok Pásztóról is. A buszok csütörtöktől va-
sárnapig közlekednek a Balatonhoz , Salgótarjánból indulva és érintve 
Bátonyterenye, Tar, Pásztó, Szurdokpüspöki, Zagyvaszántó és Lőrin-
ci településeket. A balatoni járat Salgótarjánból reggel 7:40-kor indul, 
Siófokra 11:40-kor érkezik; délután Siófokról 16:15-kor indul Salgótar-
ján irányába, a nógrádi megyeszékhelyre 20:10-kor érkezik. A balatoni 
járat Siófokon 15-20 perces átszállási idővel a tó déli partján közleke-
dő Balaton InterCity vonatokra is kedvező átszállást biztosít.

Egymást érik a beruházások

Közvetlen járat Siófokra

Az elmúlt időszakban elkészült Hasznoson a buszmegálló és a Kölcsey udvar játszótere, halad a Nagymező utcai szabadidő park 
létesítése és a városi piac korszerűsítése. Az új bölcsőde falai is épülnek már. Az Oskolamester házán lecserélték a tetőt, a Szurkok-
püspökiből induló kerékpárút csodálatos nyomvonalon épül. A beruházásban egy hídfelújítás is megtörténik.
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Elismerésben részesült a Pásztói Ren-
dőrkapitányság két munkatársa a kállói 
postabetörés feltételezett elkövetőjének 
hatékony és gyors felderítése érdekében 
végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Pásztói rendőrök azonosították és fogták el 
azt a fiatalkorút, aki a kállói postahivatal abla-
kát 2022. március 17-ére virradó éjszaka kife-
szítette, az épületbe bemászott, és a kezelő he-
lyiségben lévő íróasztal nyitott fiókjából nagy 
összegű készpénzt vitt el. A nyomozás adatai 

alapján a fiatalkorú megalapozottan gyanúsít-
ható továbbá Kálló belterületén több tulajdon 
elleni bűncselekmény elkövetésével is. 

A police.hu beszámolója szerint a Készen-
léti Rendőrségen június 23-án megtartott 
rendezvény keretében a bűncselekmények 
hatékony, szakszerű és gyors felderítése ér-
dekében végzett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréséért dr. Töreki Sándor rendőr ve-
zérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapi-
tány-helyettes elismerésben és pénzjuta-
lomban részesítette Hornyák Gábor címzetes 

rendőr főtörzszászlóst, a Pásztói Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztály 
nyomozóját. 

A Magyar Posta Zrt. sérelmére elkövetett 
lopás bűntett felderítése és nyomozása során 
végzett magas fokú szakmai munkája elis-
meréseként Sipos Gyula, a Magyar Posta Zrt. 
társaságvédelmi igazgatója „Postabiztonsági 
oklevél” elismerést és jutalmat adott át Baj-
nóczi Gergely rendőr főtörzsőrmesternek, a 
Pásztói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 
Bűnügyi Technikai Csoport technikusának.

Pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett 
megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást 
egy 30 éves és egy 28 éves helyi lakos el-
len a Pásztói Rendőrkapitányság – közöl-
te a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság. 
A férfi és a nő tavaly március és augusztus 
közötti időszakban, valamint ez év elején kö-
zös otthonukban ismerősüknek rendszere-
sen – alkalmanként 2-2 pakk – N-etil-nor-
pentedron új pszichoaktív anyagot adott el. 
Kiderült az is, hogy a férfi ezekben az idő-
szakokban folyamatosan pótolta a készle-
tét: újra és újra vásárolta értékesítési célból 
ezt az újféle kábítószert. A nyomozóknak jú-
nius 15-én, lakásukon érték tetten a 30 éves 
férfit és társát. A rendőrök átkutatták az in-
gatlant és melléképületeit, és több helyi-
ségben értékesítésre előkészített – csoma-
golt – közel 30 gramm, sárgás és fehér színű 
kristályos, kábítószergyanús anyagot, vala-
mint az értékesítésből befolyt készpénzt ta-
láltak meg és foglaltak le. A dílerpárost elő-
állították, majd gyanúsítottként hallgatták ki 
őket. A férfit pedig őrizetbe is vették.

Beszámolt tavalyi évéről a Pásztói Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság a közelmúlt-
ban tartott képviselő-testületi ülésen.

Összesen 217 káreset történt a pásztói tűz-
oltóság működési területén 2021-ben, ame-
lyek közül 111 tűzeset, 106 pedig műsza-
ki mentés volt. Kiemelkedő káreset történt, 
amikor egy felújítás alatt lévő oktatási intéz-
mény tetőszerkezete gyulladt ki és öt négy-
zetméteren károsította az épületet. Egy má-
sik eset során egy állattartó létesítmény 
tetőszerkezete égett, amelynek következté-
ben 100 naposcsibe elpusztult. További pél-
daként említették, amikor egy garázsban álló 
személyautó lángolt, és a tűz átterjedt az 
épületre is. Lakástűz következtében két em-
ber vesztette életét Pásztón a múlt évben. 

A katasztrófavédelem szakemberei a jár-
ványügyi helyzettel kapcsolatos feladatokat 
is elláttak. Részt vettek például az oltóbu-
szok biztosításával kapcsolatos előkészítési 
munkálatokban. 

Az ifjúság nevelésére is nagy hangsúlyt 
fektettek, hiszen rendszeresen jártak iskolák-
ba és óvodákba, ahol a fiatalok közelebbről is 
megismerhették a katasztrófavédelem mun-
káját. 

Mint kiderült, a jövőben tovább szeretnék 
csökkenteni a káresetek számát, elmélyíteni 
az állomány hivatástudatát, fejleszteni a csa-
patszellemet, valamint rendszeres gyakorla-
ti és elméleti képzéseket tartani a számukra. 
Ezenkívül célul tűzték ki a laktanya korszerű-
sítését is.

Elismerték a kállói betörőt gyorsan elfogó rendőrök munkáját 

Kábítószer 
kereskedőket 
fogtak el

Több mint száz tűzhöz vonultak 
tavaly a pásztói lánglovagok
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Az 1997. előtt megváltott koporsós temetkezési helyek rendelkezési joga lejárt.

Amennyiben Ön érintett és szeretné újraváltani a sírhelyet, 
kérem, keresse a temetőgondnokot személyesen a gondnoki irodában
munkanapokon 8-16 óra között. 
A temetőgondnok telefonszáma: 06 30 162 4762

Amennyiben a hozzátartozók részéről intézkedésre nem kerül sor ebben az évben, úgy 2023-tól 
a sírhelyeket megszüntetjük és újraértékesítjük a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. nevében:
Gyürky Márta

ügyvezető igazgató s.k.

Tájékoztatás a temetkezési helyek rendelkezési jogáról

Tisztelt Hozzátartozók!

A temetkezési hely feletti rendelkezési jog időtartama koporsós betemetés esetén 25 év, 
sírbolt esetén 60 év, urnafülke és urnasírhely esetén 10 év, urnasírbolt esetén 20 év, mely idő-
tartam meghosszabbítható, újraváltható.

Kamerával fogják óvni az új pályát
A Béke utcában kialakított műanyagborítású kézilabdapályát néhány nap haszná-

lat után az önkormányzatnak le kellett zárnia, mivel fiatalok nem rendeltetésének 
megfelelően használták azt és sérülést okoztak a pálya borításában. Farkas Attila 
polgármester arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy kamerákat szerelnek fel a pá-
lyánál. Ez bár újabb nem tervezett kiadást jelent az önkormányzat számára, még-
is szükség van rá a pálya megóvása érdekében. Emiatt újabb intézkedésig a pályát 
használni szigorúan tilos, azt lakattal le is zárták. A kamerák várhatóan július végén 
kerülnek kihelyezésre, újranyitás ezután várható.
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A Mátrai Lovas Egylet június 19-én ren-
dezte meg a Pásztói Fogathajtó versenyt, 
amelyen a hagyományokhoz híven idén 
is két kategóriában – „C” és „D” – vár-
ták a versenyzőket. Huszonhárom induló 
mérte össze tudását, a pásztói verseny-
zők közül Szajkó Brendon negyedik helye 
emelkedik ki. 

Egyes és kettes fogatokat is láthatott a 
publikum a nagysikerű rendezvényen. Ahogy 
arról az egyik szervező, Pisák István tájékoz-
tatta lapunkat, a fogathajtó versenyek ese-
tében a "D" kategória a hobbi vagy más né-
ven szabadidős kategóriát jelenti, míg a „C” 
kategóriában profi versenyzőket láthatott az 
érdeklődő közönség. Ez a verseny a Nógrád 
és Heves megyei fogathajtók számára pont-
gyűjtő megmérettetésnek számított. Össze-
sen 23 induló küzdött meg az akadályokkal. 

Az egyes fogatok között Pethes Ivett győ-
zött, a kettes "C" kategóriában Beri Tibor, a 

kettes "D" kategóriában Polgár Anna. A pász-
tói versenyzők közül kiemelkedik eredményé-
vel Szajkó Brendon, aki "D" kategóriában in-

dult és a negyedik helyet szerezte meg. Pisák 
István a „C” kategóriában versenyzett, ahol 
15 fogatból a kilencedik helyet zárt. 

- Nem volt egyszerű versenyezni és ren-
dezni is – nyilatkozta Pisák István, hozzátéve, 
hogy a fogathajtó verseny már 2001 óta tö-
retlen népszerűségnek örvend Pásztón. 

Kiemelte: - Szeretnek ide jönni a verseny-
zők. Természetesen nekem is el kell mennem 
oda versenyezni, ahol valamelyik verseny-
ző rendez futamot. Ez egy kölcsönös dolog, 
hogy megtiszteljük egymást. Sajnos Pásztón 
nagyon lecsökkent a fogatosok száma. Ezen 
a versenyen is megemlékeztünk kettő, tavaly 
elhunyt tagunkról, Fekete Józsefről (Lakajtó) 
és Hugyecz Jánosról – idézte fel kérésünkre 
Pisák István. 

A verseny megvalósulásáért a Mátrai Lo-
vas Egylet tagsága dolgozik évről-évre, ame-
lyet Farkas Attila polgármester idén is a 
helyszínen köszönt meg nekik. Továbbá biz-
tosította a szervezőket arról, hogy az önkor-
mányzat a jövőben is támogatni fogja a ren-
dezvényt.

Ismét fogathajtó versenyt rendeztek




