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Szeptember 28-án és 29-én szüreti rendezvények Pásztón! Programajánló lapunk 7. oldalán!

Hetek óta sürgés-forgás volt a 
Szent Lőrinc plébániatemplom 
mellett levő általános iskola falai 
között. Készültünk a tanévkezdés-
re. Rendet teremtettünk a tanter-
mekben, folyosón, udvaron. Kö-
szönjük a szülők önzetlen segít-
ségét, mely nagyban hozzájárult 
a végeredményhez. Nagy szorga-
lommal, lelkesedéssel készültünk a 
tanévnyitóra. Tanítók, szülők, diá-
kok egyaránt felkészülve, de azért 
izgatottan várták a szeptember 
1-jét. 

A tanévnyitó szentmisét (Veni 
Sancte-t), délután a Szent Lőrinc plé-
bániatemplomban, utána az ünne-
pélyt a katolikus iskola udvarán tar-
tottuk. Szívet melengető látvány volt 
a szülők, nagyszülők kíséretében ér-
kező 64 ünneplőbe öltözött kisdiák. 
A templom padsorait teljesen betöl-
tötte a gyerekek, hozzátartozóik, az 
érdeklődők és a meghívott vendégek 

sokasága. Örömmel hallgattuk dr. 
Varga Lajos püspök atya avatóbeszé-
dét, biztató szavait.

A szentmise végeztével átvonult a 
közösség az iskola udvarára és meg-
kezdődött első tanévnyitó ünnepé-
lyünk. A magyar Himnuszt éneklését 
Szécsényi Balázs, iskolánk 4. osztá-
lyos tanulója kísérte trombitán.

Legyen öröm a tanulás! – hall-

hattuk Szalai Borbála versét Csík 
Szabrina, Stadler Alexandra, Fehér 
Alexa előadásában.

A következőkben Szécsényi Balázs 
köszöntötte az első osztályosokat, 
akik kedves műsort adtak elő. Ünne-
pélyünket furulyásaink előadásával 
folytattuk. Illés Dániel és Nagy Han-
na tolmácsolásában meghallgattuk 
Szinetár György: Szeptemberi csen-

getés című versét, majd Hanna pász-
torfurulyán játszott. 

Hát hajrá új tanév! – kiáltották a 
szereplők Hizsnyai Márk és Kiss Le-
vente versmondókkal Vesztergom 
Andrea sorait.

Iskolánk igazgatója Barna Tiborné 
a hála, a köszönet, a jövőbe vetett 
erős hit reményével nyitotta meg a 
2013-14-es tanévet, majd dr. Varga 
Lajos püspök atya megáldotta isko-
lánkat. Kecskés Attila plébános úr 
tanévköszöntőjében hangsúlyozta, 
hogy a mindenkori plébános szeme-
fénye lesz a jövőben az intézmény 
minden óvodása és iskolása.

Sisák Imre polgármester úr kíván-
sága, hogy mindig a hit, a remény és 
a szeretet hármas jelszava hassa át az 
iskolai légkört, vezesse a pedagógu-
sokat és a gyermekeket.

A Muzsla Néptáncegyüttes Küküllő 
menti táncokat adott elő, amely 
után a szereplő gyerekekkel és a 

Megnyitotta kapuját a Magyar Szentek Római Katolikus Általános Iskola

(Folytatás a 2. oldalon)

Szent István-nap díjazottakkal – Pásztó díszpolgára a püspök atya
A legméltóbb helyszínen, a rom-

kertben álló Millenniumi Em-
lékműnél tartotta ez évi augusz-
tus 20-i ünnepségét Pásztó ön-
kormányzata. A szentmise végé-
ig – amelyet dr. Beer Miklós váci 
megyéspüspök mutatott be – a szo-
kásos rend szerint zajlott a ren-
dezvény. A szertartás után azon-
ban itt, a régi ciszter monostorban, 
Szent István és Szűz Mária szobrá-
nál adta át a városi önkormányzat 
díjait és kitüntetéseit.

Sisák Imre, Pásztó polgármeste-
re ünnepi beszédében megemlítette, 
hogy ez évben több egyházi rendez-
vény házigazdája volt a város, hiszen 
június végén a Váci Egyházmegye 
közösségeinek kilencedik találkozó-
jának adott otthont. Hasznoson Szent 

Mária Magdolna, Mátrakeresztesen 
Nagyboldogasszony tiszteletére 
megrendezték a hagyományos bú-
csút, augusztus 10-én Pásztó is meg-
ünnepelte védőszentje, Szent Lőrinc 

napját. Szeptember 1-jén pedig – az 
egyházi óvoda avatásának első évfor-
dulóján – a Magyar Szentek Római 
Katolikus Általános Iskola is meg-
kezdheti működését.

– Püspök atya már majdnem annyit 
tartózkodik Pásztón, mint Vácon, 
szinte hazajár – fogalmazott a pol-
gármester úr, megköszönve dr. Beer 
Miklósnak mindazt a segítséget, amit 
az egyházmegye a városnak nyújt.

Az ünnephez kapcsolódva megem-
lítette, hogy Szent István alapította a 
Váci Püspökséget is, majd méltatta 
első királyunk történelmi jelentőségét, 
az állam- és egyh-ázszervezésben be-
töltött szerepét – ami nélkül Magyar-
ország nem maradhatott volna fenn 
napjainkig. Megemlítette első kirá-
lyunk küzdelmes életét, amelyet egyik 
kezében kereszttel, másikban karddal 
kellett töltenie. Emlékeztetett szemé-
lyes tragédiájára is: később ugyan-
csak szentté avatott fia, a trónörökös 
Imre herceg 1031. szeptember 2-án 

(Folytatás a 2. oldalon)
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pedagógusokkal a Házi áldást mond-
tuk el. Utolsó mondataihoz már a szü-
lők, vendégek is csatlakoztak. Fel-
emelő érzés volt minden jelenlévő 
számára. Szécsényi Zsófia 3. osztá-
lyos tanuló szerény vendéglátásra in-
vitálta a meghívott vendégeket.

Az ünnepély végén Kecskés Atti-
la plébános úr egy óriási születésna-

pi tortát adott át az iskola tanulóinak, 
amit a gyerekek jóízűen elfogyasz-
tottak az osztályteremben.

Pásztón elindult valami, vala-
mi szép és jó. A Magyar Szentek 
Római Katolikus Általános Isko-
la megnyitotta kapuját. Ezen a na-
pon történelmet írtunk! Nagyon jó 
érzés alapító tagként kérni a Jóis-
ten áldását hivatásunk gyakorlá-
sára!

Iskolánk vezetősége: Barna 
Tiborné igazgató, Gömbiczné Kanyó 
Beatrix igazgatóhelyettes.

Iskolánk lelki vezetői: Kecskés At-
tila plébános atya és Bezák Tamás 
káplán atya.

Gazdaságvezető: Kádárkutiné He-
gedűs Andrea, iskolatitkár: Illésné 
Sánta Henriette.

A 2013/2014-es tanévben négy 
osztályt indítottunk. Osztályfőnökök 
és pedagógusok:

1. osztály: Tamásné Nagy Melin-
da – Illésné Tóth Annamária

2. osztály: Pádárné Györki Mariann 
– Barna Tiborné

3. osztály: Tóth Lászlóné – Molnár 
Marianna

4. osztály: dr. Halász Istvánné – 
Gömbiczné Kanyó Beatrix 

Huszárné Batta Bernadett (angol); 
Szlobodnyikné Illés Anett tanító;

Pedagógiai asszisztens: Tóth And-
rea; gyógytestnevelő: László Pálné; 
logopédus: Jancsóné Darankó Paula; 
Fejlesztő pedagógus: Tőkeiné Kiss 
Mariann; hitoktatók: Kecskés Atti-
la plébános atya, Bezák Tamás káp-
lán atya; gazdaságvezető: Kádárku-

tiné Hegedűs Andrea; iskolatitkár: 
Illés Istvánné; technikai dolgozók: 
Lőrikné Geczkó Krisztina, Kobka 
Zsoltné, Lőrinc László.

Köszönetünket fejezzük ki az is-
kolánk szépítésén, beindításán mun-
kálkodó támogatóinknak, Pásztó 
Város Önkormányzatának, a Pász-
tói Plébániahivatal dolgozóinak, a 
fenntartónknak: Váci Egyházmegye 
Ordináriusának.

A kedves szülőknek, Für Lajos-
nénak, Lőrik Attilánénak, a Széles 
pékségnek, Balogh István cukrász-
nak, Takácsné Jaskó Beátának, dr. 
Boczek Tibornak, Zatykó Péternek, 
Tóth Józsefnek (Pásztó Városi Tele-
vízió).

bekövetkezett halálára. Ő maga ép-
pen Nagyboldogasszony napján 
hunyt el, ekkor ajánlotta országát – 
örökös híján – a Szűz Anya oltalmá-
ba, ennek köszönhetően maradt fenn 
több mint ezer éven át, annyi gond és 
baj közepette is.

– Szent királyunk tudta, hogy mit 
kell tennie – mondta Sisák Imre – el-
mélyülni a keresztény hitben, beil-
leszkedni a korabeli Európa társadal-
mi és politikai viszonyai közé. Előt-
tünk sincs más út, csak Isten útja! 
Csak a liberalizmus téveszméi hir-
detik az ember mindenekfelettiségét! 
A jelenlegi helyzetben mit tehetünk 
mi? Kérjük a Szűz Anya segítségét 
és Szent István közbenjárását az or-
szág megmentéséért!

Az ünnepi beszéd után adták át a 
Pásztó Városi Önkormányzat képvi-
selő-testülete által alapított díjakat és 
kitüntetéseket.

Kitüntetettjeink
Dr. Beer Miklós – A püspök atyát 

1966. június 19-én Esztergomban 
szentelték pappá, tanulmányait a 
budapesti Központi Szeminárium-
ban folytatta. A Hittudományi Aka-
démián avatták teológia doktorrá. 
Lelkipásztori tevékenységét Kőbá-
nyán, Szobon, Márianosztrán végez-
te, majd 21 éven át Pilismaróton volt 
plébános. Közben teológiai tanárként 
teljesített szolgálatot az Esztergo-

mi Hittudományi Főiskolán. 1988 és 
1997 között a dömösi plébánia veze-
tését is ellátta, 1997-ben Esztergom-
Belváros plébánosa lett. Rektorként 
átvette a szeminárium vezetését, je-
lentősen hozzájárult a szeminárium 
életének megújulásához. Az Eszter-
gom-Budapesti Főegyházmegye se-
gédpüspöke 2000. április 8-án lett.

Boldog II. János Pál pápa 2003 má-
jusában nevezte ki a Váci Egyházme-
gye püspökévé, beiktatása 2003. jú-
nius 20-án történt.

Kinevezésével Beer Miklós szemé-
lyében egy igazi szív-lélek ember ke-
rült a püspökség élére. Életére az alá-
zat és a szolgáló szeretet jellemző. 
Legfontosabb feladatának az egyház-
megye és az egyházközségek közös-
ségi életének fellendítését tekintette, 
de ugyanilyen fontos volt számára az 
ifjúság szellemi, erkölcsi, testi, lelki 
nevelése. Püspök atya 2005-ben élet-
re hívta az egyházmegyei találkozó-
kat. Felkarolja az ideiglenesen szü-
lők nélkül élő gyermekeket, részük-
re nevelőszülői hálózatot tart fenn, 
napközi otthonokat működtet, gon-
doskodik az idős, beteg, egyedülálló 
testvérekről. Egy igen mély lelkiség-
re utaló felhívást tett közzé 2011-ben 
„Karolj fel egy családot” címmel, 
amelyben arra hívta fel minden jó 
szándékú ember figyelmét, hogy se-
gítsen a rászoruló családokon. 

Napjainkban is mindent megtesz 

és megmozgat azért, hogy fellendít-
se a mezőgazdaságot. Vidéki kis te-
lepüléseknek, falvaknak vetőmagot 
juttatott, létrehozta a vidékfejlesztési 
irodát, hogy tanácsaikkal segítsék a 
gazdálkodni vágyókat. Termelői pia-
cot létesített a helyiek, az óvodák, az 
iskolák friss zöldáruval való ellátásá-
ra. Minden gondolatát, tettét a segítő 
szeretet hatja át.

Nógrád megyében számos óvodát 
és alapfokú oktatási intézményt tart 
fenn iránymutatásával a Váci Egy-
házmegye: Pásztón immár kettőt is.

A város önkormányzatával együtt-
működve 2010-ben és 2011-ben több 

mint 100 millió forintos beruházás 
eredményeként megújult a Szent Lő-
rinc plébániatemplom, ez évben pe-
dig a Szentlélek templom.

Beer Miklós püspök atya mindig 
derűs, mosolygós optimizmust tük-
röző tekintete hitet és reményt önt 
azokba az emberekbe is, akik a min-
dennapok terheitől szenvedve talán 
már elvesztették életkedvüket. Mind-
ez püspökké szentelésekor választott 
jelmondatából következik, amelyet 
Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt 
leveléből merített: „Permanentes in 
fide”, azaz „Rendületlenül a hitben”.

Dr. Beer Miklós váci megyéspüs-
pök élete és elkötelezett hittel végzett 
papi hivatása méltó alap arra, hogy a 
Pásztó Város Díszpolgára kitüntető 
címben részesüljön.

Bózsár Erzsébet – A pásztói Mik-
száth Kálmán Gimnáziumban érett-
ségizett, majd az esztergomi  taní-
tóképző főiskola nappali tagozatán  
szerzett diplomát 1969-ben. Kezdet-
ben a Gárdonyi Géza Általános Isko-
la tagiskolájában, majd 1973-tól az 
anyaiskolában tanított. Évekig igaz-
gatóhelyettesként is tevékenykedett, 
munkáját nagy hozzáértéssel végez-
te. Igazgatói komplex tanfolyamon 
bővítette ismereteit, amiket vezetői 
gyakorlatában is hasznosított.

Munkáját mindig becsülettel, lel-
kiismeretesen látta el. A tanítványa-

(Folytatás az 1. oldalról

Szent István-nap díjazottakkal – Pásztó díszpolgára a püspök atya
(Folytatás az 1. oldalról

(Folytatás a 3. oldalon)
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ival és a munkatársaival kapcsolata 
példaértékű. Igazi jó munkatárs volt.

Alsó tagozatos pedagógusként nagy 
gondot fordított az alapkészségek mi-
nél alaposabb elsajátítására.  Tanítvá-
nyait a logikus gondolkodásra kész-
tette, következetes és szép beszéd-
re szoktatta őket. Rendszeresen vet-
tek részt tanítványai rajpályázatokon, 
ahol kiváló eredményeket értek el.

Mindig megértéssel, nagy szak-
mai tudással csöpögtette az anyagot 
a kisgyerekek fejébe. Ha kellett sza-
badidejét áldozta fel, hogy a lemara-
dókat felzárkóztassa. Ifjúságvédelmi 
munkával is foglalkozott, sokat tett a 
veszélyeztetett tanulókért. Több éven 
keresztül nyugdíj mellett látta el a ne-
velő-oktató munkát.

Pedagógiai munkássága elismeré-
seként az Ágasváry Lajos Díjat ve-
hette át.

Dr. Fekete József – Kitüntetés-
sel diplomázott 1960-ban a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemen, 1962-
ben pedig mezőgazdasági szakmér-
nöki oklevelet szerzett. 1961-től a ta-
lajtani tanszéken oktat, immár nyug-
díjasként. 1969 és 1973 között ta-
nácsadó szakértőként tevékenykedett 
Kubában. Ezekről az évekről is ír fe-
lesége, Bencsik Julianna „A XX. szá-
zad gyermeke voltam” című, igen ér-
dekes és értékes könyvében. 

Dr. Fekete József 30 éven át a 
Mezőgazdasági Környezetvédelmi 
Szakmérnöki Szak vezetője volt. A 
Magyar Tudományos Akadémia Ta-
lajtani és Agrokémiai Bizottság, il-
letve számos más, nagy tekinté-
lyű szakmai szervezet tagja, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia dokto-
ra. Több külföldi egyetemen tartott 
előadásokat. 

Dr. Fekete József nem csak kiváló 
tanár, professzor és a tudomány mű-
velője, hanem igazi művészember, 
festészettel is foglalkozik. Ezzel a 
kubai évek alatt kezdett ismerkedni, 
az egzotikus táj, az addig csak fény-
képeken látott változatos növényzet, 
a valószínűtlenül harsogó színek nem 
maradtak hatástalanul. Ehhez elsajá-
tította a szükséges ismereteket, tech-
nikai fogásokat. Mint szakmája min-
den területén, itt is alapos felkészült-
ségről tett tanúbizonyságot.

Dr. Fekete József professzor Pász-
tó szülötteként sosem feledkezett el 
szeretett városáról, mindig vissza-
tért a szülői házba a rokonokhoz, ba-
rátokhoz. 

A város önkormányzata ezért Pász-
tóért Emlékplakett Díjat adományo-
zott neki. 

Kresák Jenő – Iskoláit a műszaki 
területen végezte, 1962-ben elektro-
nikai műszerészként végzett a Kan-
dó Kálmán technikumban. 1977-ben 
villamosmérnöki diplomát, 1987-ben 
energetikai üzemmérnöki képesítést 
szerzett.

Első munkahelye a Budapesti Fi-
nommechanikai Vállalat volt, itt mű-
szerészként dolgozott, később a job-
bágyi postánál volt technikus. A 
pásztói kórházba 1974-ben került, 
műszaki vezetőként. Az orvosi mű-
szerek speciális tudást igénylő terü-
letén professzionális módon oldotta 
meg a folyamatos orvosi gépüzemet. 
Hosszú közszolgálata alatt korszak-
váltó fejlődés valósult meg a kórház 
eszközeiben, műszereiben, 1987-
ben a konyhai, energetikai, műszaki 
blokk épült irányítása alatt. Elévül-
hetetlen érdemeket szerzett abban, 
hogy 2000 év augusztus 25-én fel-
avathattuk az új kórházat. 2004-ben 

a régi épület megújításában, 2010-en 
pedig az új szakrendelő megépítésé-
ben vállalt feladatokat.  A kezdetben 
húsz nagy értékű eszközből álló mű-
szerpark jelenleg 400 egységgel se-
gíti a gyógyítást. Ezek beszerzése, 
beüzemelése mind Kresák Jenő úr 
munkáját fémjelzi.

Emellett művészi tevékenységet 
folytat: a fafaragásban ért el kima-
gasló eredményeket, országos elis-
merést is szerezve. A népi iparmű-
vészeten túl barokk, reneszánsz és 
egyéb stilizált elemek formakincse-
it jeleníti meg munkáiban, a restau-
rálási tevékenységet is beleértve. Ki-
emelkedő munkái a szarufaragások: 
1975-ben országos csontfaragó elis-
merésben is részesült.

Pásztó értékeit gyarapító munkás-
sága elismeréseként a Pásztóért Em-
lékplakett Díjat vehette át.

Mihalovics Józsefné – 1973-ban 
szerzett képesített könyvelő, válla-
lati tervező és statisztikus képesítést 
a salgótarjáni közgazdasági szak-
középiskolában. 1973-tól 1975-ig a 
Pásztói ÁFÉSZ-nál, 1976-ban a szur-
dokpüspöki postahivatalnál könyve-
lőként dolgozott, 1977-től 1986-ig  a 
Szurdokpüspöki Ivóvíz Társulatnál 
volt pénzügyi vezető. 1986. május 
16-tól dolgozott a közigazgatásban.

A Városi Tanács VB. Pásztó Ellátó 
Szervezeténél kezdett pénzügyi elő-
adóként. 1991. március 1-től a Pász-
tói Polgármesteri Hivatalnál pénz-
ügyi főelőadóként, 1991. május 
1-től pénzügyi-gazdasági ügyintéző-
ként, 1999. január 1-től pedig pénz-
ügyi ügyintézőként látta el feladatait. 
2002. augusztus 1-jén jó munkája el-
ismeréseképpen címzetes főmunka-
társi címet kapott.

Pályafutása során mindig megbíz-
ható pontossággal, kiemelkedő szak-
mai felkészültséggel és hivatástudat-
tal dolgozott. Lelkiismeretes mun-
kájával hozzájárult számos, az ön-
hibáján kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok támogatásá-
ra benyújtott pályázat eredményes-
ségéhez, továbbá a Pásztói Kistérség 
Többcélú Társulása és a fejlesztési 
tanács működtetéséhez, pénzügyi-
gazdasági, pályázati feladatainak el-
látásához, eredményes pályázatok el-
készítéséhez és végrehajtásához.

A közigazgatási pályán való helyt-
állása, magas színvonalú munkája, 
több mint negyedszázados, eredmé-
nyes szakmai tevékenységéért a Köz-
szolgálatért Díjat vehette át.

Pásztói Sport Klub – Száz éves 
a pásztói futball. Ez a száz év küz-
delemmel teli volt. A talán leghíre-
sebb pásztói labdarúgó, Vágó Antal 
példáján felbuzdulva, 1913. augusz-
tus 7-én helyi fiatalok, köztisztelet-
nek örvendő helybéli polgárok rész-
vételével és támogatásával megala-
kították a Pásztói Sport Klubot. Bá-

(Folytatás a 2. oldalról

(Folytatás a 4. oldalon)

Tóth Sándor, a labdarúgóklub elnö-
ke a díjhoz járó pezsgővel
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rány János és a munkáját segítő Balás 
Róbert, illetve Balogh Tibor munká-
ja nyomán könyv jelent meg a pász-
tói futball évszázadáról.

A csapat az 1950-es években ke-
rült a már magas szintnek nevezhe-
tő megyei I. osztályba. 1966-ban im-
ponáló fölénnyel megnyerve a me-
gye I. bajnokságot, feljutottak az NB 
III-ba. Nyolc éven keresztül küzdöt-
tek itt, majd az új rendszerű bajnok-
ság osztályozóján hajszállal lemarad-
va a megye I-be kerültek. 1990-ben, 
majd 1992-ben ismét az NB III-ba 
küzdötték magukat.

Ma a klub és a csapat küzdelmes 
korát éli a megyei I. osztályban, vi-
szont az utánpótlás évek óta kima-
gasló eredményeket ér el: az előző 
két idényben is mind a serdülő, mind 
az ifjúsági csapat meggyőző előnnyel 
nyerte meg saját bajnokságát. Céljaik 
nem változtak, a sportsikereken ke-
resztül szeretnék tovább öregbíteni a 
város, a klub hírnevét és sok boldog 
pillanatot szerezni a szurkolóiknak

Elismerve a pásztói futball 100 
év alatt elért eredményeit, a sportág 
fennmaradásáért tett erőfeszítéseket, 
a klub a Pásztó Város Sportjáért Dí-
jat kapta.

Pásztói Szabadidő Sportegyesü-
let – A fiatalok testi és szellemi ne-
velésében kimagasló tevékenységet 
végző egyesület 45 éves. 1990-ig a 
birkózó sportban, ezt követően több 
sportág megmentésével, felkarolásá-
val tett eleget vállalt kötelezettsége-
inek. Az általános sportpedagógiai 
feladatok mellett a verseny- és a sza-
badidő sport, a környezetvédelem te-
rületén sokat tett az ifjúságpolitikai, 
ifjúságvédelmi mozgalmakért, a tu-
rizmus megszerettetéséért. Eredmé-

nyeit számon tartják szakszövetsé-
gek, ellenfelek országszerte, határo-
kon túl is.

Eredményei közül 2012-től napja-
inkig a természet és tájvédelmi szak-
osztályt kell megemlíteni: a 2011. év 
összesített pontversenyben megnyer-
ték a teljesítménytúra rendezvények 
vetélkedőjét, 298 túra-rendezvény 
közül.

Kosarasaik megnyerték a Heves-
Nógrád megyei bajnokságot. Pénzhi-
ány miatt nem vállalták az NB II-t. 

Jelenleg a Pest megyei bajnokságban 
játszanak.  

A birkózás egyik új szakágában 
Olaszországban egy világbajno-
ki arany- és egy ezüstérmet szerez-
tek sportolóik. Atlétikában a pénz-
hiány miatt egy versenyző átigazolt 
egy pesti klubhoz, a többiek magán-
zóként járják rögös útjaikat. A vívók 
közül egy fő a budapesti MAFC-ban, 
egy fő a BVSC-ben folytatja pálya-
futását. A klasszikus birkózók közül 
egy fő a KSI és az FTC sportolója, 
korosztálya legjobbja. Az eredmé-
nyek igen nehéz körülmények között 
születtek, rengeteg önfeláldozó mun-
ka mellett.

Külföldi kapcsolataik az elmúlt év-
ben ukrán, olasz, spanyol, szlovák fi-
atalok és képviselőik megismerését 
tették lehetővé. A város jó hírét min-
den esetben méltón képviselve múlt 
el a 45 év az egyesület életében, ezért 
az egyesület a Pásztó Város Sportjá-
ért Díjat vehette át.

 
Tari Ottó – Alap- és középfokú is-

koláit is Pásztón végezte. A középis-
kola befejezését követően több terü-
leten dolgozott, munka mellett szin-
te folyamatosan tanult: 1986-ban a 
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A Pásztói Hírlap kiadója és felelős szerkesztője, Faragó
Zoltán (jobbra) országos szakmai díjat kapott az ez évi balas-
sagyarmati vadásznapon: az MTI (MTVA) munkatársaként a
vadászatról és a vadgazdálkodásról írt cikkeiért a Kittenberger
Kálmán Sajtódíjat vehette át. Képünkön Bacsa Béla, az
MGSZH igazgatója gratulál az elismeréshez.

MUNKATÁRSUNK KITÜNTETÉSE

Keresztrejtvényünk helyes megfejtői közül a szerencsés nyertes a Pásztó Városi Önkormányzat 
könyvajándékát veheti át. A helyes megfejtéseket kérjük, hogy zárt borítékban 

– a név és a cím megadásával – juttassák el a városháza portájára! 
(3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.) A borítékra kérjük írják rá: „Keresztrejtvény”.

Mátra Maraton
Mátrafüred-Sástó környékén a rendkívül rangos
Mátra Mountain Bike – Hegyikerékpár Verseny
32 kilométeres rövidtávján a Masters2 női kate-
góriában 16 induló közül a pásztói Vincze Bar-
bara 2 óra 18 perc 19 másodperces idővel a
kiváló második helyen végzett nemrég.

Barlangban 
is futottak

Aggteleken és környékén
egy rendezési hiba mellett
bonyolították az I. Baradla Un-
derground Trail országos
terepfutóversenyt. A 16 km-es
távon ezúttal az útvonal két
kilométeren a föld alatt, a
Baradla-barlangban vezetett,
ahol fejlámpával futottak a
versenyzők. Sajnálatos, hogy
a földalatti küzdelemben  egy
rendezéstechnikai hiba miatt a
verseny élmezőnye eltévedt.
A nem mindennapi versenyen
felnőtt nőknél a pásztói Re-
viczki Enikő az előkelő 8.
helyen (1 óra 51 perc 41 má-
sodperc) ért célba.

Lapunk cikkeit, friss
információit, kép-

galériáit megtekintheti
a www.dhkm.hu hon-

lapon.
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GATE Tanárképző Intézetében fő-
iskolai szakoktatói, 2005-ben a 
Szent István Egyetem Gazdaság és 
Társadalomtudományi Karán EU-
szakértői diplomát szerzett.

A civilekhez való szoros kapcsola-
ta eredményeként 1996-ban a Társa-
dalmi Egyesülések Országos Szövet-
sége (TESZ), egy évvel később pe-
dig az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület megyei elnökévé válasz-
tották. Civil szervezeti munkájának 
eredményességét jelzi, hogy mindkét 
országos hatókörű szervezet alelnö-

ki tisztségét is ellátja. Pásztói lakos-
ként, helyi kötődése mindig arra ins-
pirálta, hogy segítse a település fej-
lődését, gyarapodását. 1994 és ’98 
között az önkormányzat település-
fejlesztési bizottságának külsős tag-
jaként, 1998 és 2010. között három 
cikluson keresztül önkormányzati 
képviselőként bizonyította, hogy cél-
jait a városlakók érdekei motiválják, 
nagyfokú empátiával kezeli az el-
esettek és rászorulók segítését.

Civil vezetőként, szakmai ismere-
teit közzé téve napjainkban is azon 
fáradozik, hogy a városban élők ge-
nerációi – fiatalok és idősebbek – 
használható módon ismerjék meg fo-
gyasztói jogaikat, fáradtságot nem is-
merve szervezi az iskolai fogyasztó-
védelmi vetélkedőket.

A TESZ megyei szervezet vezető-
jeként évek óta segíti a pásztói civil 
közösség működési feltételeinek biz-
tosítását, tevékenységük összehango-
lását. Sokrétű és eredményes munká-
ja, Pásztó iránti elkötelezettsége is-
meretében a Pásztóért Emlékplakett 
Díjat vehette át.

Christian Lepin, Ruffec alpolgármestere szegte meg az új kenyeret 
az esti rendezvényen

Kenyérosztás népviseletben FOTÓ: Faragó Zoltán

(Folytatás a 4. oldalról
A pásztói augusztus 20-ai megem-

lékezés kenyérszenteléssel folytató-
dott, amit a közönség között is szét-
osztottak a Rozmaring Népdalkör 
tagjai.

A késő délutáni és esti színpadi 
programok részeként volt még egy 
kenyérszentelés, itt a francia testvér-
város, Ruffec képviseletében jelenlé-
vő alpolgármester, Christian Lepin 
szegte meg – szép keresztény szokás 
szerint aljára keresztet karcolva – az 
ünnepi alkalomra sütött kenyeret. 
Köszöntőjében tolmácsolta a testvér-
város üdvözletét is.

A program sötétedés után tűzijáték-
kal zárult.

Az augusztus 20-i rendezvény és 
tűzijáték támogatói: 

Agro-Bódi Kft.; Al Rabló Étte-
rem; Baumit Kft.; Bézma Kft.; 

Blago Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Bt.; Bonjour Ajándék; Cukrásza-
ti Bt.; Csépe és Társai Kft.; CSOM 
’98. Kft.; Dar-Span Kft.; Dél-Nóg-
rádi Vízmű Kft.; Eglo Magyarország 
Kft.; ÉRV Zrt.; Fabogár Kft.; Frézia 
Virágbolt; Gyógyír Patika; HEDO 
Kft.; Horváth Zoltán; Jevcsák Oil 
Kft.; Kálmánfi Bernadett; Káposz-
ta Csaba; Kézmű Kht.; László Péter; 
MECUM-DI Kft..; Miskolc-Lift Kft.; 
Nagy Sándor; Nyúlcipő Divatáru 
Bolt; Óra és Ékszer üzlet; OTP Bank 
Nyrt.; Ózon Étterem; Pásztó Városi 
Önkormányzat; Pásztói Múzeum; Te-
leki László Városi Könyvtár és Mű-
velődési Központ; Pásztói Városgaz-
dálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.; 
Pusztai Gábor; SIC-Hungary Kft.; 
Siena-Ker. Kft. Bútorbolt; SODEXO 
Magyarország Kft.; Széles Pékség; 
Veres Róbert; Vitamin Zöldséges.

Köszönjük a színvonalas műsor és tűzijáték támo-
gatását és valamennyi közreműködő segítségét! 

Pásztó Városi Önkormányzat
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Mátrakeresztesen a Nagybol-
dog asszony-napjához legköze-
lebb eső hét végén, augusztus 
18-án tartották a hagyo mányos 
bú csút és falunapot. A délelőtti 
szentmise után megemlékezés és 
koszorúzás volt a Dalmata kert-
ben, majd a színpadi programok 
következtek: felléptek az Őszi-
rózsa Nyugdíjasklub tagjai, a 
Disco-School Gyermektánccso-
port, a Rozmaring Népdalkör, a 
tari Kontyvirág Néptáncegyüttes, 
a Bigger Dance Cerw, a Karida 
Hastánccsoport. Az est sztárven-
dége Solymos Tóni volt, aki után 

fellépett a mátrakeresztesi Me-
teor zenekat is, Bognár Barba-
ra énekessel. A falunapot utca-
bál zárta.

A rendezvény szervezői: 
Pásztó Város Önkormányzata, 

Teleki László Városi Könyvtár 
és Művelődési Központ. 

A rendezvény támogatói: 
Sisák Imre polgármester, Vo lek 

Görgy alpol gármester, Göm bicz-
né Kanyó Beatrix városrészi kép-
viselő, dr. Nyíri Ferenc képviselő, 
OTP Bank NYRT. 

Köszönet illeti a műsorban köz-
reműködő mátrakeresztesieket:

Bognár Barbara és zenekara, 
Ré zsó Brigitta, Sálekné Erdélyi 
Anetta. 

Helyi segítők és támogatók:
Sándor Tibor és családja, Dancs 

Lászlóné, Holtner Lászlóné Ve-
ronka néni, Odler László, Mol-
nár István és Molnár Réka, Ha-
bók Zsolt, Gubola Zoltán, Pádár 
István.

Nagyboldogasszony-napján Gaál István emlékére
Budapesti és pásztói helyszíneken rendezvénysorozatot tartanak ez 

év szeptember 27-e és novembere között a két magyar filmes legen-
da, Gaál István és Sára Sándor tiszteletére. A magát pásztóinak val-
ló filmrendező emlékére október 4-én és 5-én rendezvénysorozat vár-
ja Pásztón az érdeklődőket. 

Október 4-én, pénteken „50 éves a Sodrásban” címmel kezdődik a 
program, 10.00 órakor a Gaál István emlékszobában (Pásztó, Múzeum 
tér 4.). Köszöntőt mond Becsó Zsolt országgyűlési képviselő, a megyei 
közgyűlés elnöke és Sisák Imre, Pásztó polgármestere.

11.00 órakor a Gaál István Kistérségi Központban (Pásztó, Nagyme-
ző u. 3.) Shah Timor: Egy képíró a Varázsvölgyből című filmjével foly-
tatódik a program, déltől Sára Sándorral, a Sodrásban operatőrével nyí-
lik lehetőség beszélgetésre, majd 12.30 órától Gelencsér Gábor filmesz-
téta „A Sodrásban modernizmusa” címmel tart előadást. 13.30 órától Ba-
kos Gábor egyetemi hallgató „Sodrásban: a művészi nyelv új útjai” cím-
mel elemzi filmet, 14.00 órától pedig Angelo Bernardini, a római barát 
emékezik Gaál Istvánra. 14.30 órától Pintér Judit filmkritikus a Sodrás-
ban nemzetközi fogadtatásáról beszél.

15.00 órától Pörös  Géza filmtörténész mond bevezetőt „33  éve  készült  
a Sodrásban” című filmjéhez, ami  után Fazekas Eszter,  a MaNDA munka-
társa a Sodrásban (2010) és a Magasiskola (2013) DVD-kiadásáról beszél.

16.20 órától Keserű  Katalin művészettörténész Gaál  Istvánról  és  a 
Sodrásban-ról című felvételét láthatják az érdeklődők, majd 16.40 órától 
vetítik le Gaál István: Sodrásban című filmjét.

Október 5-én, szombaton a téma Gaál István és a társművészetek – a 
képzőművészet, a zene, a fotó – a fő téma, ugyancsak a Gaál István Kis-
térségi Központban. 10.00 órától Gaál István: „Bartók – Az éjszaka ze-
néje” című, 1971-es rövidfilmjét láthatják a vendégek, majd 10.15 órától  
Vásárhelyi  Gábor, (Bartók  Béla  magyarországi  jogutódja) „Gaál Ist-
ván és Bartók Béla” címmel tart előadást. 10.45 órától Gaál István: Gyö-
kerek című, 60 perces alkotását láthatják az érdeklődők. A vetítés után 
Várbíró Judit, a film társ-forgatókönyvírója Gaál István és a zene cím-
mel osztja meg gondolatait.

13.00 órától Bene Bálint egyetemi hallgató: „A zene Gaál István film-
jeiben” címmel tart előadást, 13.30 órától  Schrammel Imre keramikus-
művész Gaál István fotóit elemzi. 

14.00 órától Móser Zoltán fotóművész emlékezik, 14.30 órától pedig 
Nádorfi  Lajos „Képekben  gondolkodtunk” című alkotását láthatják az 
érdeklődők, Kincses Károly fotómuzeológus bevezetőjével.

16.00 órától Shah  Gabriella „A  szülőföld  szerepe  Gaál  István  és  
Csohány Kálmán művészetében” – címmel tart tárlatvezetést a Gaál Ist-
ván emlékszobában és a Csohány Galériában.

További információk: www.gaalistvanegyesulet.hu
A programokra a belépés ingyenes.

Hasznoson ünnepi szentmisé-
vel kezdődött az ez évi falunap, 
a Teleki László Városi Könyvtár 
és Művelődési Központ és Pász-
tó Város Önkormányzatának kö-
zös szervezésében. A védőszent, 
Szent Mária Magdolna tisztele-
tére megtartott szertartás után, 
kora délutántól a művelődési 
házban folytatódott a nap. Az ér-
deklődők láthatták a régi fotók-
ból rendezett kiállítást, a gye-
rekeket ingyenes ugrálóvár és 
trambulin várta. A rendezvényen 
bemutatkoztak kézművesek, és 
volt kirakodóvásár is. Sisák Imre 
polgármester köszöntője után a 

Disco-School nevű helyi gyer-
mekcsoport tartott táncbemuta-
tót, este pedig a sztárvendégek, 
Gregor Bernadett és Csengeri 
Attila lépett a nagyérdemű kö-
zönség el.

A rendezvény szervezője és fő 
támogató: 

Gömbiczné Kanyó Beat-
rix önkormányzati képviselő. 
Támogatók:Sisák Imre polgár-
mester, Volek  György alpolgár-
mester, dr. Nyíri Ferenc önkor-
mányzati  képviselő, OTP Bank 
NYRT., a műsorban közreműkö-
dő hasznosi fiatalok és szüleik.

Búcsú Szent Mária Magdolna-napján
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A Magyar Olvasástársaság 
2005 tavaszán felhívást bocsátott 
ki, amelyben megkért minden-
kit, akiknek fontosak a népme-
sék, hogy támogassa a kezdemé-
nyezést, amely szerint szeptem-
ber 30-a – Benedek Elek születés-
napja – legyen a Népmese Napja. 

Intézményünk ebből az alka-
lomból az idén egy, a Népme-
se Napjához közeli időpontban, 
szeptember 24-én a közismert 
Esztam Zenekar lemezbemuta-

tó koncertjével egybekötött gyer-
mekszínházi előadással kedves-
kedett a gyermekeknek. A darab 
címe: a „Tücsök”. Pályázati for-
rás bevonásával rendkívül kedve-
ző, 300 forintos jegyáron tudtuk 
kínálni a műsort kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt.

Az „Idő, tér és forma – talál-
kozások kultúrával, művészettel 
és történelemmel Pásztón” című 
programunk keretében az előze-
tesen megkötött együttműködé-

si megállapodások szerint egy 
csoport a Pásztói Általános Isko-
la tanulói közül a szürethez kap-
csolódó interaktív bábos nép-
mese-feldolgozó foglalkozá-
son vehet részt. Ezen ujj-és fa-
kanál bábokat készítenek, játsza-
nak Bajzáth Zsuzsa vezetésével. 
A Magyar Szentek Római Kato-
likus Általános Iskola Szent Ist-
ván osztálya Szivákné Vígh Anna 
gyermekkönyvtáros segítségével 
dolgozza fel Benedek Elek Szé-

kely tündérország, Bálványosvár 
története című mondáját. A fog-
lalkozáson megnéznek egy, Bene-
dek Elek éltéről szóló prezentáci-
ót, megismerkednek a Szent Ko-
ronával, a kereszténység felvé-
telének történetével, Szent István 
országalapító munkájával, és kap-
csolódó kézműves foglalkozáson 
is részt vesznek. Mindkét foglal-
kozást interaktív népzenei műsor 
egészíti ki.

Bottyán Katalin

Népmese Napja

CSALÁDI
DÉLUTÁN

A IX. SZŐLŐ 
ÉS

BORÜNNEPEN

A szombati nap
programjai művelődési 

központban,
2013. szeptember 28-án,
14.00 órától 17.00 óráig: 

Kézműves foglalkozás:
őszi díszek, figurák készíté-
se különböző technikákkal;

Ismerkedés a középkori 
szőlőkultúrával és a

szüreti népszokásokkal
a Pásztói Múzeumban;

Kincsvadászat
a romkertben;

Népi ügyességi játékok;

Őszi gyümölcstálkészítő 
verseny anyukáknak: 

a versenyre egy szépen el-
rendezett, dekoratív őszi 
gyümölcstállal lehet ne-
vezni, a legkreatívabb 

anyukákat színházjegyek-
kel jutalmazzuk!
BELÉPŐDÍJ:

200 forint

19.00 órától 24.00 óráig:
SZÜRETI BÁL

Zene: Party Dance Band
BELÉPŐDÍJ:

300 forint
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Néhány gondolat a foglalkozást 
tartók tollából:

Hogyan tanultak meg énekelni 
a baglyok? – Szövegértés fejlesz-
tő foglalkozások a pásztói városi 
könyvtárban

Nagy fába vágtuk a fejszén-
ket a könyvtár gyermekrészlegé-
ben, amikor 2012 nyarán a szöveg-
értés fejlesztésre kiírt pályázatra 
201 gyermekfoglalkozással nevez-
tünk. A széles skálájú célcsoport-
ba beletartozott három óvodai cso-
port, 24 általános iskolai osztály és 
két nyolcfős csoport az Egységes 
Gyógypedagógiai és Módszertani 
Intézetből (EGYMI).

A 2012 novemberében induló 
projekt foglalkozásait az alsó ta-
gozatosok részvételével kezdtük. 
Minden osztályból, létszámtól füg-
gően, 7-8 fős csoportokat alakítva 
a könyvtár gyermekrészlegében és 
kézikönyvtárában 3-4 helyszínen 
két könyvtáros és egy pedagógus 
tartotta a kiscsoportos foglalkozá-
sokat. 

Évfolyamonként más-más mesét 
dolgoztunk fel az első alkalommal. 
A 2. osztályosok „A nyuszi, az őzi-
ke és a répa”, a 3. osztályosok „A 
szürke ló”, míg a 4. osztályosok „A 
csillagtallérok” című mesét olvas-
ták el, és oldották meg a meséhez 
szerkesztett feladatlapokat. A má-
sodik foglalkozás sorozat a tél vé-
gére esett, ekkor a versolvasásra 
és értelmezésre helyeztük a hang-
súlyt: Csukás István, Hárs Lász-
ló és Gazdag Erzsi egy-egy ver-
sét elemezve. Minden foglalko-
zás gazdag motivációval indult, a 
feladatok palettája is igen sokszí-
nű volt: irányított olvasás, igaz-ha-
mis állítások, kakukktojás, lyu-
kas szöveg, közmondás-szólás je-
lentés, címalkotás, időrendbe állí-
tás. A zenehallgatástól a szókártyá-
kig, a rajzkiegészítéstől a szerepjá-
tékokig, a térképtől a földgömbig 

számtalan eszköz segítette a fel-
adatok megoldását.

Az óvodás korosztállyal a „Ho-
gyan tanultak meg énekelni a bag-
lyok?” című mese került feldolgo-
zásra. A színes madárképek, a ma-
dárhangok, a kirakott madáretetők-
ből való csipegetés, a közös mon-
dókázás, a szakaszos meseolva-
sás és a madárhangok utánzása na-
gyon változatossá tették a foglal-
kozást, olyannyira, hogy a Száz-
szorszép Óvodában rendezett Ma-
darak és fák Napjára meghívták a 
gyerekkönyvtárost ezzel a foglal-
kozással.

Az EGYMI alsó tagozatos ta-
nulói 6 foglalkozáson vettek ed-
dig részt, számukra speciális, ko-
ruknak, képességeiknek megfelelő 
szöveggel és feladatokkal készül-
tünk gyógypedagógussal karöltve.

A felsőtagozatosok óráin a leíró 
folyamatos és a leíró nem folyama-
tos szövegek olvasása és értelme-
zése során ilyen témákat érintet-
tünk, mint a csokoládé, a vitami-
nok vagy a puli, melyekhez igen 
izgalmas feladatok társultak. A tea 
történetét és az SMS verseket, de 
az előző témákat is a korosztály 
érdeklődését figyelembe véve vá-
lasztottuk ki feldolgozásra.

A játékos és kreatív feladatsorok 
hozzájárultak a gyermekek szö-
vegértési kompetencia fejlődésé-

hez, miközben számos, értékes is-
meretre tettek szert.

Szivákné Víg Anna
gyermekkönyvtáros

Középiskolások a szövegértés-
fejlesztő foglalkozásokon

A szövegértési és szövegalkotási 
kompetenciák fejlesztése, karban-
tartása e korosztálynál is nagyon 
lényeges, hiszen a hatékony, ered-
ményes tanulás egyik legfontosabb 
feltétele az értő, mély olvasás és a 
szöveg összefüggéseinek meglátá-
sa, megértése. 

A projekt megvalósításába a 
Mikszáth Kálmán Gimnázium és 
Postaforgalmi Szakközépiskola di-
ákjai közül a „B” osztályok kerül-
tek bevonásra. A 9, 10, 11 és 12. 
évfolyam diákjai három féléven 
keresztül, osztályonként, havonta 
több alkalommal vesznek részt fej-
lesztő foglalkozásokon. 

A foglalkozások két helyszínen 
zajlanak: egy – egy tanóra kereté-
ben a Teleki László Városi Könyv-
tár olvasótermében illetve a Mik-
száth Kálmán gimnáziumban, tan-
órán kívül munkában. 

A szakmai programot és a fog-
lalkozások tematikáját a két intéz-
mény projektben résztvevő dolgo-
zói készítették el és valósítják meg 
a diákok számára.  A foglalkozá-
sokon különböző típusú szövege-

ken dolgoznak, megoldva, meg-
válaszolva a hozzákapcsolódó fel-
adatokat, kérdéseket.  A cél: a ta-
nulók anyanyelvi kompetenciáinak 
fejlesztése, a hatékony információ-
keresés gyakorlása és a szövegér-
tési teljesítményük javítása.

Barócsi Sándorné
tájékoztató könyvtáros

Óvoda – Szövegértés-fejlesztés 
a kis mocorgóknál

Pásztó Város Önkormányzat 
Óvodájának három gyermekcso-
portja kapott lehetőséget, hogy 
részt vegyen az „ÉRTED! Hogy 
megértsed!” pályázaton.  Örömmel 
vettük a felkérést, hiszen a szöveg-
értés fejlesztésére rendkívül nagy 
szükség van az iskolai tanulmá-
nyokat megelőző időszakban, az 
óvodában is. 

A világ ma és a gyermekek a vi-
lágban folyamatosan mozgásban 
vannak. Nekünk óvodapedagógu-
soknak a feladata, hogy felkeltsük, 
lekössük ezen kis mocorgóknak a 
figyelmét., tartalmas, gazdag, érté-
ket képviselő foglakozásokkal, te-
vékenységekkel.

A mesék, versek sokszínű lehe-
tőséget kínálnak a pedagógiai gya-
korlatban a teljes személyiség fej-
lesztésére. 

Tematikánkban 25 alkalomra 
olyan komplex foglalkozásokat ter-
veztünk, és valósítunk meg, melyek 
a kisgyermekek aktív részvételét kí-
vánják. Nagy hangsúlyt fektettünk 
a mesék tartalmához kapcsolódó 
módszerekre, hiszen a gyermekek 
szívesen merítenek a meseélmé-
nyekből és szóban, tevékenységek-
kel fel is elevenítik ezeket.

A gyermekek mesékkel, versek-
kel, találkoznak, olykor interak-
tív módon, olvasva, mondva, játsz-
va-tanulva, bábozva, dramatizál-
va, énekelve. Mindez zenehallga-
tással, anyanyelvi-, szituációs já-

Szövegértés-fejlesztés a TÁMOP-3.2.4.A-11/1 számú pályázat 
segítségével a pásztói városi könyvtárban

2012 őszén indult a városi könyvtár pályázata, amelynek egyik ki-
emelt célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály. Számukra a 
könyvtár új tanulási lehetőségeket, képzéseket tesz lehetővé. A szö-
vegértés-fejlesztés foglalkozások nagyon fontosak a gyermekek életé-
ben, hiszen az oktatási intézményekben egyre kevesebb idő jut a kis-
csoportos, vagy egyéni felzárkóztatásra, tehetséggondozásra. A pá-
lyázati forrásból sikerült megteremteni azokat a lehetőségeket – mind 

infra strukturálisan, mind anyagi szempontból, – amelyek biztosítják 
a megfelelő környezetet a foglalkozásokra. A képzéseket a város ok-
tatási intézményeivel (óvoda, általános iskolák, gimnázium és gyógy-
pedagógiai intézet) együttműködve valósítják meg: 117 csoport, 936 
diákkal, összesen több mint 917 óra foglalkozáson vesz részt a pályá-
zati időtartam alatt. Ez jóval felülmúlja az oktatási intézményekben 
önállóan megvalósítható keretet ezen irányú foglalkozásokra.

(Folytatás a 9. oldalon)
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tékokkal, rímfaragással, szólások-
kal, közmondásokkal, kreatív al-
kotásokkal tarkítva. Mindaz, amit 
a szöveg – mese, vers – bemutatása 
előtt, közben, és után teszünk, be-
folyásolja annak megértését. 

A projekt befejezéséhez köze-
ledik, céljaink megvalósulni lát-
szanak. A gyermekeket az öröm-
teli élmények, a mesék varázsán 
túl, sok személyiségüket pozitívan 
befolyásoló hatás érte. Fejlődött a 
gyermekek reproduktív és produk-
tív gondolkodása, kreativitása, bő-
vült szókincsük, kifejezőkészség-
ük, erősödött beszédbátorságuk, új 
ismeretekkel gazdagodtak, javult 
önismeretük, együttműködési ké-
pességük.

A sok élmény segíti a kisgyerme-
keket abban is, hogy örömteli vá-
rakozással nézzenek az olvasásta-
nulás elé.

„A hallott mesével indul az olva-
sóvá nevelés. Nem lesz jó olvasó 
az, aki nem hallgatott elég mesét. 
A sok mesét hallgató gyermek ké-
sőbbiekben is jó  – értő és élvező 
–  olvasóvá lesz – írja Vekerdy Ta-
más gyermekpszichológus

Major Éva,
Sulyokné Tari Judit

Szövegértés-fejlesztés az általá-
nos iskolákban

A Gárdonyi tagintézményben 
nyolc évfolyamon nyolc tanuló-
csoport alakult, hét pedagógus ve-
zetésével. Mind a szülők, mind a 
pedagógusok nagy örömmel vették 
ezt a lehetőséget. Régóta egy fájó 
pont volt életünkben, hogy nincs 
olyan lehetőség, melyen keresz-
tül kiscsoportokban, elsősorban a 
gyermek egyéni igényeire alapoz-
va tudnánk megteremteni a számá-
ra legszükségesebb feltételeket. A 
nyolc tanulóból álló csoportoknál 
ez sikerült, hiszen egyrészt a tehet-
séggondozást, másrészt az eseten-
kénti felzárkóztatást sikerült bizto-
sítani számukra. Differenciált szer-
vezéssel többnyire még olyankor 
is szívesen dolgoztak a gyerekek 
a csoportokban, amikor az osztály-
társak az udvaron játszottak.

Nagyon eredményes munkát si-
került végeznünk az elmúlt tanév-
ben, rengeteg sikerélményt okozva 
a gyerekeknek és nem utolsó sorban 
nekünk pedagógusoknak is, hiszen 
nincs nagyobb öröm, ha a gyermek 
akivel foglalkozunk fejlődik és köz-
ben még jól is érzi magát. 

Gömbiczné Kanyó Beatrix

A szövegértést-fejlesztő órákat a 
Dózsa György tagintézmény felső 
tagozatában két magyar szakos pe-
dagógus tartotta az előző tanévben. 
Bognár Beáta és Kálvin Andorné.

Igyekeztünk jó képességű tanuló-
kat választani, akik azonban mun-
katempóban, pontosságban, olva-
sási készségben, figyelemkoncent-
rációban fejlesztésre szorulnak.

Nagy gondot fordítottunk a szö-
vegtípusok megismertetésére, így 
tanév végére már gyakorlatot sze-
reztek a szépirodalmi, ismeretter-
jesztő és dokumentum típusú szö-
vegek megkülönböztetésében és 
elemzésében. Az alsóbb évfolyam-
okban sokat fejlődött az értő olva-
sás és a feladattípusok pontosabb 
értelmezésének képessége. A fel-
sőbb évfolyamokban nagyban se-
gítette a továbbtanulásra való fel-
készülést, a hatékonyabb tanórai 
munkát, a sokféle feladattípus 
megismerését. Összességében fej-
lesztő hatásnak és eredményes te-
vékenységnek tartjuk ezeket a fog-
lalkozásokat.

Bognár Beáta,
Kálvin Andorné

Szövegértés-fejlesztés a közép-
iskolában

Az olvasás az információszerzés 
és a tanulás elsődleges eszköze, így 
a szövegértő olvasás fejlesztése a 
középiskolában is kiemelt felada-
tunk. 2012 novemberétől három 8 
fős csoportban történik a kulcs-
kompetencia fejlesztése.

1. csoport – A csoport tagjainál 
az értő olvasás szintje fejlődött a 
legjelentősebben, a szövegekben 
kifejtett gondolatok, információk 
szó szerinti megértése megfelelő a 

tanulóknál. Az egyértelműen jelen-
lévő információk kiválasztása, egy-
szerű kapcsolatok felismerése ment 
és megy a legkönnyebben a foglal-
kozásokon.

Az értelmező olvasás szintjén is 
jelentős az előrehaladás, kritériu-
mok alapján a legfontosabb gondo-
latokat azonosítják, ill. kapcsolato-
kat fedeznek fel a szövegrészek kö-
zött, a hiányzó szavakat kiderítik. 

A szokatlan tartalmú vagy for-
májú szövegeknél az elmélyült ér-
telmezés, háttértudás integrálása, 
hipotézisek, kritikai észrevételek 
megtétele már problémát okoz, így 
ennek fejlesztése még feladatunk a 
továbbiakban.

A mélyen beágyazott, csak kikö-
vetkeztethető információk megta-
lálása, hasonlókkal összevetése, ár-
nyalatok felismerése, értékelése is 
fejlesztendő terület.

Az iskolai foglalkozásokon időn-
ként a szövegértést, szövegalko-
tást fejlesztő nyelvi játékokat is be-
építettünk, mely növelte a tanulók 
motiváltságát. A tematikát könyv-
tári foglalkozásokkal színesítettük, 
melynek eredményeképpen a tanu-
lók könyvtárhasználati ismeretei és 
kompetenciái javultak.

Nagy Gabriella

2. csoport – A kiválasztott diákok 
korábban, és azóta is szorgalmas, 
aktív résztvevői a tanóráknak, de 
komoly szövegértési, szövegalko-
tási nehézségekkel küzdöttek, mely 
megnehezítette a tanulásukat. 

Az első tematikai egység kezdő 
szakaszában felmérést végeztünk, 
melyen többen gyenge eredményt 
értek el a csoportból, két tanuló 60 
százalék fölött teljesített. Eredmé-
nyeik fokozatosan, óráról-órára ja-
vultak. 

A második egységben már több 
önállóságot mutattak, szóbeli szö-
vegalkotásuk is jobb lett. 

Az iskolai foglalkozásokba alkal-
manként szövegértést, szövegalko-
tást fejlesztő játékokat is csempész-
tünk, mely kissé oldotta a hangu-
latot, nagyobb kedvvel láttak hoz-
zá utána a feladatoknak. Emel-

lett könyvtári órák is színesítették 
a tematikánkat, melynek eredmé-
nyeképpen jobban eligazodnak a 
könyvtári rendszerben, bátran ke-
resnek ott is információt.

Összességében elmondható, hogy 
eredményeik javultak, többségében 
már közepes szinten teljesítettek a 
2. tematikai egység végén az érté-
kelő teszteken. Az olvasáshoz való 
viszonyuk is javult.

Volek-Nagy Krisztina

3. csoport – A gimnáziumi cso-
port bemeneti teszteredménye ki-
mondottan jó, 74 százalékos volt, 
s a diákok teljesítménye a program 
során mindig e körüli értéket mu-
tatott. Ennél a csoportnál inkább a 
megszólalás, illetve a szóbeli szö-
vegalkotás erősítése lett a feladat.  
A csoportlétszám – 8 fő – erre al-
kalmas is. 

A fejlesztő munka eredményes, 
bár az előre haladás lassú. A tanu-
lók inkább az írásbeli megmérette-
tésre, a rövid, tömör, tényközlő vá-
laszadásra vannak felkészítve. Az 
árnyalt kifejezés, a szabad rögtön-
zés, az 1-3 percnyi szöveg megal-
kotása és előadása kihívásnak szá-
mít. Ezért a foglalkozások során – a 
kijelölt szöveg feldolgozása mellett 
– az önálló szövegalkotást gyako-
roljuk.

A programot nyelvtani játékok-
kal, képek alapján történő szöveg-
alkotással vagy épp’ újságszerkesz-
téssel színesítjük.

Czirbuszné Bániczki Magdolna

Összefoglalva az olvasásról val-
lott nézetek jelentős mértékben 
módosultak az elmúlt évtizedek-
ben. 

Ugyanakkor megegyezés ala-
kult ki a tekintetben, hogy az olva-
sás komplex, bonyolult képesség, 
amelynek elsajátításához és a min-
dennapi élet különböző színtere-
in és helyzeteiben való sikeres al-
kalmazásához sokféle tudásra, va-
lamint a képességek megfelelő fej-
lettségére és működésére, együtt-
működésére van szükség. Ezért 
fontos, a szövegek értelmezése.

(Folytatás a 8. oldalról



2013. szeptember10 sport-mozaik

Augusztus közepén a horvát-
országi Splitben a FILA égisze 
alatt 13 ország 300 versenyzőjé-
nek a részvételével bonyolították 
le a harcművész világjátékokat, 
azon belül pedig a nyílt korosz-
tályos világbajnokságot. A sport-
ági viadalon a magyar harcmű-
vészek, közöttük a Zen Mushin 
Do pásztói válogatott versenyzői 
32 arany, 11 ezüst és 7 bronzér-
mes helyezést szereztek. 

A pásztói Kiss Balázs az elmúlt 
évi olaszországi WTKA világ-
bajnokságon a juniorok között 
elért világbajnoki címe mellé ez-
úttal is remekelt: most a FILA 
korosztályos világbajnoki címét 
is begyűjtötte.

Az Imperium Harcművésze-
ti Világjátékokat, ahol amerikai, 
belorusz, horvát, kazah, lengyel, 
német, montenegrói, szerb, szlo-
vén, orosz, ukrán, olasz és ma-
gyar versenyzők, mintegy 300-
an vettek részt. A Koczka Bernát 
által vezetett Zen Mushin Do SE 
maroknyi pásztói egysége vett 
részt a versenyen. 

Az elmúlt évben a juniorok kö-
zött Olaszországban világbajno-
ki címet szerzett pásztói Kiss Ba-
lázs, ezúttal sem adta alább és 
Splitben az MMA-86 kg Kadet 
versenyszámban a FILA világ-
bajnoki címét is begyűjtötte. 

Az újdonsült magyar bajnok 
a korábban a birkózó sportágtól 
átpártolt klubtársa, Bódi Ádám 
szintén a kadet korosztályban 
MMA- 67 kg az előkelő ötödik 
helyen zárt. (Az MMA -Mixed 
Martial Arts- magyarul kevert 
harcművészetek a legnagyobb 
érdeklődéssel fogadott, legdina-
mikusabban fejlődő full-contact 
küzdősport, melyben a verseny-
zők komplex formában alkal-
mazzák a jiu-jitsu, judo, karate, 
ökölvívás, kick-box, birkózó és 
egyéb technikákat.) 

Cz. Zentai 
Kép: Kiss Balázs FILA korosztá-
lyos világbajnok

Egy pásztói világbajnok!
Tekintélyes múltja van már a 

„Muzsikál az erdő” című rendez-
vénynek: ez évben jubilált, tized-
szer csendültek fel a magas mű-
vészi igényességet és értéket kép-
viselő dallamok a Mátra erdeiben, 
vagy más, közeli helyszíneken Sza-
bó Lajos erdőmérnök – Nógrád me-
gye Príma-díjasa – áldozatos mun-
kájának eredményeképpen.

Ez év őszén új helyszínen, Kecs-
keméten is felcsendül az erdei mu-
zsikaszó: szeptember 27-28-án, il-
letve október 5-én a város arborétu-
mában – a Kiskunsági Erdő- és Fa-
feldolgozó Gazdaság, illetve a Mu-
zsikál az Erdő Alapítvány szerve-
zésében – lépnek fel a művészek.

A részletek és a program itt érhető el: 
http://www.muzsikalazerdo.hu
Idén nyáron is muzsikált az erdő: 

Katarzis- talán ez jellemzi legjob-
ban azt az élményt, akik a „Muzsi-
kál az erdő” ötödik napján a Dele-
lő-kútnál Dés András és Szokolay 
Dongó Balázs koncertjét hallgat-
hatták. 

Több mint száz ember tette meg 
azt a három kilométeres erdei sé-
tát, ami a szurdokpüspöki iskola 
udvarától a Delelő-kútig vezetett. 
A téma pedig mi is lehetett volna 
más, mint a fenntartható fejlődés, 
ember és a természet kapcsolta és a 
fenntartható gazdálkodás?

Aki hallotta már Szabó Lajos er-
dőmérnököt az erdőről beszélni 
tudja, hogy szinte része a termé-
szetnek, eggyé válik vele és ő be-
szél a fák helyett, elmondja a bo-
garak gondolatatit és az állatok ál-
mait. Mindezt úgy, hogy észre sem 
vesszük, és megtanuljuk a fák ne-
veit, a távolban felreppenő madár 
nevét és természetét, vagy az alig 
hallható madárdal gazdáját.

Itt is ez történt. A résztevők rá-
hangolódtak az erdei koncertre. 
A tíz éve a Muzsikál az erdőt já-
rók már sejtik, mi vár rájuk egy-
egy ilyen helyszínen, de azért még 
őket is éri meglepetés, nemhogy az 
„újoncokat”!

A Diós-patak völgyében, a Dele-
lő-kútnál egy hárs és egy gyertyán-
fa tövében, az erdei patak csobogá-
sa mellett már zenével várta Dés 
András és Szokolay Dongó Ba-
lázs az érkezőket. A hangulat, ami 
a koncerten volt a katarzis szóval 
jellemezhető! Talán a kiváló hang-
zás, talán a programsorozat köze-
pére megért közönség, talán a ki-
váló zenészek, de lehet, hogy épp 
mindezek összessége hívta elő azt 
a hangulatot, amit Szokolay Dongó 
Balázs és Dés András művészettör-
téneti esemény”-nek nevezett. Pa-
pír és toll, de még fotó és film sem 
adhatja vissza hűen azokat a moz-
dulatokat, amelyben a művészek 
együtt lélegeztek az erdővel. Zenélt 
a föld, az avar, zenéltek a levelek, 
zenélt a patak, és kísérte őket a két 
zenei kiválóság.

A madarak elhallgattak és vél-
hetően azon töprengtek, hogy ho-
gyan lehet az, hogy az ő koncert-
termükben más is adhat ilyen kivá-
ló dallamvarázslatot. Mert varázs-
lat volt. Varázslat, amely elröpítet-
te a civilizált embert a napi rohaná-
sából, gondjaiból egy másik, -  va-
laha már megélt -  tiszta világba. 
Ahol békében élnek egymással az 
emberek, az állatok és a növények. 
A zene szárnyán szálltak, és talán 
azért ilyen messzire, mert az em-
ber keltette zene része volt a termé-
szet csodájának. Harmónia megje-
lent és megjutalmazta az embere-
ket. Megmutatta, hogy mit is tud-
hatnánk, ha újra helyre állna a régi 
rend és nem csak a magunk hasz-
nára élnénk, nem gyűlölködnék 
és ölnénk szóval és tettel, hanem 
együtt vállvetve haladnánk az úton. 
Együtt. Mint ahogy a Delelő-kútnál 
együtt zenélt a föld, az avar, a levél 
és a patak csobogása Dés Andrással 
és Szokolay Dongó Balázzsal egy 
gyertyánfa és egy illatát ontó hárs-
fa tövében. 

Mert erről szól a Muzsikál az 
erdő már tíz éve! 

R.

Muzsikál az erdő: 
már az Alföldön is

FELHÍVÁS
Értesítem a pásztói lakosságot, hogy 2013. október 05-én 

szombaton 8.00 órától 14.00 óráig lomtalanítást és 
„E” hulladékgyűjtést tartunk a városban gyűjtőszigetes 

technológiával.
Minden a háztartásokban feleslegessé vált lomot 

most érdemes leadni.
 Amit nem tudunk elfogadni: lakossági kommunális hulla-

dék, akkumulátor, autógumi, fáradt olaj.
A lomtalanítás helyszínei az alábbi gyűjtőszigetek:

Pásztó: vámudvar, strand parkoló, Cserhát lakótelep, „Fla-
mingó” előtti tér;
Hasznos: Vár úti játszótér;
Mátrakeresztes: templommal szemközti parkoló.
„E” hulladékot csak az OTP melletti parkolóban tudunk el-

fogadni!
Kérem vegyék igénybe ingyenes szolgáltatásunkat!

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. nevében:
Robotka Róbert
ügyvezető igazgató

Előző lapszámunk keresztrejtvényének helyes megfejtése: „Látod, megbüntetnek, pedig megmondtam, hogy ne lopjuk el ezt 
az autót!” A beküldők közül ezúttal Csépe Lászlónak (Pásztó, Cserhát-lakónegyed) kedvezett a szerencse: nyereménykönyvét 

a polgármesteri hivatal titkárságán veheti át. Keresztrejtvényünk technikai okokból egyelőre szünetel.
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Cím: Pásztó, Semmelweis u. 15-17 Tel.: 06-32/561-236

Nyitva: 
hétfő: 8-16 óráig
kedd: 8-18 óráig
szerda: 8-18 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig
péntek: 8-14óráig Ügyelet:

szeptember 28-a, 29-e;
október 19-e, 20-a;

November 9-e, 10-e;
November 30-a, december 1-je;

december 21-e, 22-e.

MEGKEZDŐDÖTT A GONDOZÓKÖZPONT KORSZERŰSÍTÉSE 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi 
Operatív Program keretén belül „Egészségügyi alapellátás, egészségházat és 
járóbeteg szakrendelés fejlesztés” tárgyú támogatás igénybevételére 
pályázatot nyújtott be a Pásztó, Semmelweis u. 2. számú alatti Gondozó 
Központ korszerűsítési munkáinak elvégzésére. Pályázatunkat kedvezően 
bírálták el, ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0014 azonosító számon a támogatási 
szerződést megkötöttük. Az elnyert támogatás összege 58.942.333,- Ft.  
 
A pályázat keretében az épületen az alábbi korszerűsítéseket hajtjuk végre. 

 tetőfedés átépítése 
 10 cm-es homlokzati hőszigetelés 
 külső nyílászárók cseréje 
 belső, nyílászárók cseréje akadálymentesítési szempontok figyelembe vételével 
 akadálymentes WC-k kialakítása 
 két megállós lift építése 
 belső burkolatok részbeni cseréje 
 parkoló és bejárat akadálymentes összeköttetése 
 gázkazán cseréje 
 bútorok beszerzése 

A kivitelezésre hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
folytattunk le, melyek eredményeképpen a MECUM-DI Kft-vel megkötöttük a vállalkozási 
szerződést. 
A munkaterület átadása megtörtént. Jelenleg a burkolatbontási munkák, a belső 
átalakítások miatti válaszfal és szerelvénybontások, illetve a villanyszerelési munkák 
vannak folyamatban. 
A kivitelezés befejezésének határideje szerződés szerint 2013. március 30., de 
reményünk szerint januárban már a megújult épületben működhet a három háziorvosi 
rendelő mellett a fogorvosi rendelő, illetve a központi háziorvosi ügyelet is. 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat 
3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35. 
Tel: 06-32/460 155 
e-mail: forum@paszto.hu 
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