
Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

2022.  november •  Ingyenes kiadvány  •  www.szecseny.hu

Az október 23-i ünnepség 
keretében került átadásra 
„A Köz Szolgálatáért” díj, 

melyet idén két személy érdemelt 
ki, Bobály Csaba zenepedagógus 
és Zsiros Tamás munkavezető. 
Csukáné Szerémy Andrea alpol-
gármester méltatta a díjazottakat.
Bobály Csaba a szécsényi Nógrádi 
Sándor Gimnáziumban érettsé-
gizett 1975-ben. Tanári diplomát 
először matematika-kémia sza-
kon szerzett 1980-ban az egri Ho 
Shi Minh Tanárképző Főiskolán, 
majd 1991-ben az immár Eszter-
házy Károly Tanárképző Főiskolán 
végzett testnevelés tanárként. 
1997-ben a váci Zeneművészeti 
Szakközépiskolában gitár tansza-
kon szerzett bizonyítványt, elő-
adóművészi vizsgát tett. 

Bobály Csaba 1991-től tanít a 
szécsényi művészeti iskolában 
gitár tanszakon. Tanítványai ver-
senyeredményeikkel, a városban 

rendezett programokon való sze-
repléseikkel öregbítik az iskola 
hírnevét több, mint három évti-
zede. Nemrégiben vehette át a 
negyven év közalkalmazotti jog-
viszonyban töltött éve után jubi-
leumi jutalmát.  

A városi rendezvényeken való 
közreműködésen kívül számos 
civil szervezet által megvalósított 
programon lép fel előadómű-
vészként: gitárosként és színját-
szóként. 

A város katolikus közössége és a 
Bárkányi iskola számára támoga-
tást jelent a gitáros miséken való 
közreműködése. 

Szécsény kulturális életének 
meghatározó egyénisége, a mű-
vészet és a művészetoktatás irán-
ti elkötelezettsége példaértékű. 
Humoros személyisége növendé-
kek sokaságát nyeri meg a zene 
szeretetének, a közös muzsikálás-
nak.

Zsiros Tamás 1992-ben vég-
zett a salgótarjáni Stromfeld Au-
rél Műszaki Szakközépiskolában 
gépgyártás technikus szakon. 
Érettségi után Budapesten dolgo-
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Új nevet kapott a Múzeum

zott az IMT-Nova Kft-ben. 2000-
ben költözött haza Szécsénybe. 
1996-tól 2015-ig egyéni vállalko-
zóként belső építészettel foglal-
kozott.

2015. március 9-től a Szécsényi 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-nél 
helyezkedett el, majd 2018 máju-
sától az önkormányzat városgaz-
dálkodási munkacsoportjánál lett 
munkavezető. 

Jelenleg is ebben a munka-
körben dolgozik. Feladata a vá-

rosgazdálkodási dolgozók és a 
közfoglalkoztatottak szakmai 
irányítása, felügyelete, Szécsény 
város köztisztaságának, az önkor-
mányzati épületek vagyonvédel-
mének, a város rendezvényeinek 
technikai biztosítása. 

Munkáját lelkiismeretesen, min-
denkor a városközösség érdekeit 
szem előtt tartva végzi. Jó gazda 
módjára jár a városban, kreatív 
ember, aki ötleteivel, kezdemé-
nyezéseivel az esztétikus városi 

környezet megvalósításáért dol-
gozik és ezt a  szemléletet át tudja 
adni dolgozóinak is. Együttműkö-
dő személyisége a garancia arra, 
hogy mind a városi intézmények, 
mind a lakosok számíthatnak 
munkájára. 

Szívből gratulálunk a díjazottak-
nak!

A szécsényi múzeum alapí-
tására 1973-ban került sor, 
miután az eredeti mező-

gazdasági profilt meghaladva a 
megye régészeti, numizmatikai, 
kőzettani és természetrajzi gyűj-
teményét a balassagyarmati me-
gyei múzeum jogfosztása után 
- salgótarjáni hely hiányában 
- Szécsénybe telepítették. Bár 
megyei gyűjtemények érkeztek, 
a szécsényi intézmény első neve 
Szécsényi Helytörténeti Múzeum 
lett. További gyűjteményi moz-
gatásokat követően ezek legiti-

mációs háttere az úgynevezett 
profiltisztítás lett: Az 1891-ben 
alapított Palóc Múzeumban a 
néprajz maradhatott, az 1959-es 
megyetanácsi alapítású salgó-
tarjáni Nógrád Megyei Munkás-
mozgalmi Múzeum a nevében 
foglaltakkal összefüggésben a 
legújabbkor történeti gyűjtőhe-
lyévé vált, az 1975-ben alapított 
Pásztói Múzeum a Szécsényből 
tovább vitt természetrajz, termé-
szettudomány bázisává lett, míg 
a szécsényi múzeum a régészet 
és a legújabb kor előtti időszak 

történelmének megyei központ-
jaként folytatta működését.

Kialakult gyűjteményének meg-
felelően a Szécsényi Helytörténeti 
Múzeum 1979. február 1-én vet-
te fel hivatalosan Kubinyi Ferenc 
nevét, A Balassagyarmatról a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumba került 
Patay Pál régész javaslatára, és 
Praznovszky Mihály akkori múze-
umigazgató pártfogására. Kubinyi 
Ferenc számos publikációt írt az 
őslénytan, földtan és a régészet 
témakörében. Nógrád megyében 
az ő nevéhez fűződik Kisterenye-
Hársas, Karancslapujtő-Pókahegy 
lelőhelyek ásatása. Ő volt az, aki a 
tudományos világ számára felfe-
dezte az ipolytarnóci kövesedett 
ősfenyőt és aki leírta a salgói és 
somoskői bazaltformációkat.

A Kubinyi Ferenc Múzeum me-
gyei gyűjtőterületisége 2012 
végéig tarthatott, amikor meg-
szűntek a megyei múzeumi szer-
vezetek, és a salgótarjáni múze-
um régészeti gyűjtőkört alapított, 
egyúttal eligényelte Szécsénytől 
a megyei gyűjtő területet.

A Kubinyi Ferenc Múzeum név 
a szécsényi intézmény régészeti-
leg meghatározó Nógrád megyei 
szerepét foglalta magában. 2013-

Kastély a kasznárházzal és a keleti bástyával
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tól e szerepe járási szintre csök-
kent. 

A szécsényi múzeum látogatott-
ságának fő hajtóereje a kastély in-
gatlan műemléki értéke. A jegyet 
váltók egy része úgy vélte, hogy 
a kastély Kubinyi Ferencé volt, és 
várták a nemes birtokos relikviáit, 
illetve a kastélyhoz kapcsolódó 
szerepéről szóló bemutatót.

A kastély utolsó arisztokrata 
tulajdonosa, báró Lipthay Béla 
idén 130 éve született. Ebből az 
alkalomból emlékkiállítást készí-
tettünk tiszteletére. Megnyitásá-
ra L. Simon László urat, a Magyar 
Nemzeti Múzeum főigazgatóját 
kértük föl. Főigazgató úr kez-
dettől támogatja múzeumunk 
fejlesztését. Ennek keretében fo-
galmazta meg azt a véleményét, 
hogy a megváltozott helyzetben 
indokolt, hogy a változások és a 
múzeum perspektivikus fejleszté-
si irányai az intézmény nevében is 
tükröződjenek. Javasolta a turisz-
tikailag vonzóbb Forgách-Lipthay 
Kastélymúzeum elnevezést, ami a 
kastély első és utolsó arisztokrata 
tulajdonosának világát sejteti és 
emlékezetét őrzi. Az új név mar-
keting értéke felülmúlja a korábbi 
elnevezését. Mindezt elfogadva 
nem emeltem kifogást a névvál-
toztatási szándékkal szemben. 

Kubinyi Ferenc tiszteletét to-
vábbra is képviseljük.  Ezt annak 
keretében tudjuk elérni, hogy 
múzeumunk egyes gyűjteménye-
it néven nevezzük:

Az új névadású Forgách-Lipthay 
Kastélymúzeum gyűjteményei 
a szintén újonnan elnevezett 
Kubinyi Ferenc Régészeti Tár, 
Pulszky Ferenc Történeti Tár és 

Pintér Sándor Néprajzi Tár értéke-
it foglalják magukban.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

A kastély tél reggeli páralecsapódáskor
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Bárkányi iskola

Önkormányzati hírek

Októberben egy rendkívüli képvi-
selő-testületi ülést tartottunk.

Az OKTÓBER 20-i ülésen döntöttünk
• Szécsény, Mindszenty tér 3/A. 

III/2. szám alatti, 1309/A/9 hely-
rajzi számú ingatlan értékesítési 
célra történő kiajánlásáról

• a Szécsény, Madách út 26/A. és 
26/B. ingatlanok körüli csapa-
dékvíz elvezető rendszer kiépí-
tése tárgyú beszerzési eljárás 

eredményéről. A munkát a „B és 
M ÉPÍTŐ” Bt. nyerte meg, és fog-
ja elvégezni.

Véleményeztük
a kötelező felvételt biztosító álta-
lános iskolai körzethatárokat.

Zárt ülésen:
Tájékoztatót hallgattunk meg a 
víziközmű vagyon és víziközmű 
szolgáltatás állam általi átvételé-

nek lehetőségéről és háziorvosi 
kérelemről.

Döntöttünk ingatlan vételi aján-
latról és lakásbérleti ügyekről.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
   jegyző

Zarándoklat a Börzsönyben
Az idei tanévben október 15-
én, szombaton szerveztük meg 
családjaink és pedagógusaink 
számára az őszi iskolai zarándok-

latot. Örömünkre sokan érezték 
úgy, hogy – 3 év kihagyása után – 
újra szeretnének ilyen formában 
is együtt eltölteni egy szép és tar-
talmas napot.

Már reggel jókedvűen érkeztek 
a családok az iskola elé, és egy 
közös imádság után elindultunk 
első úti célunk, a Hont-tsitári 
kegyhely felé. Megérkezésünkkor 
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mindenkit megérintett a zarán-
dokhely meghittsége, szépsége. 
Megismerkedtünk a kegyhely 
történetével, majd szentmisén 
vettünk részt, melyet Jób testvér 
mutatott be. Ezt követően a kö-
zeli barlang meglátogatása hozta 
izgalomba a legkisebbeket, így 
nagy bátorsággal indultak Tomi 
bácsi és Jób testvér vezetésével a 
török időktől meglévő járatok fel-
fedezésére.  A délelőttnek ezt a ré-
szét a családjainkért, iskolánkért, 
hazánkért elmondott rózsafüzér 
elmondásával zártuk. Ezekkel a 
lelki élményekkel megerősödve 
indultunk Nagybörzsönybe, ahol 
először a XIV. században épült, 
és nagyon szépen felújított Szent 
István templomot néztük meg, 
majd a Börzsöny hegység felé vet-
tük az utunkat. Kicsik és nagyok 
egyaránt nagy várakozással te-
kintettünk a közel háromnegyed 
órás kisvasutazás elé, melynek 
során módunk volt gyönyörködni 
az őszi természet szépségében, 
és rácsodálkozhattunk a hegység 
nagyságára is. Nagyirtás-pusztán 
– miután a kissé szeles vonatozás 
után mindenki felmelegíthette 
testét a különböző forró italok-
kal- csoportunk kétfelé vált. Vol-
tak, akik úgy döntöttek, hogy a 
hegy tetején játékkal és kisebb 
sétával töltenek el egy kis időt, és 
voltak, akik gyalogosan indultak 
lefelé a hegyről. Másfél órás gya-
loglás után kellemesen elfáradva, 

élményekkel, és 
sok szép színes 
levéllel gazda-
godva érkeztünk 
vissza a vasútál-
lomásra. Miután 
a kisvonattal 
utazók is leér-
keztek a hegyről, 
egy lelki és testi 
é l m é n y e k b e n 
gazdag, szép 
nap eseménye-

ivel indultunk haza. Hálásak va-
gyunk érte.
     
Októberben Máriát köszöntjük
A rózsafüzér a katolikus hívők 
kedvelt, ősi imádsága, mely a XV. 
században nyerte el mai formáját, 
és a XVI. század második felétől 
vált általánossá az egyházban. Az 
ima segítségével Jézus életének 
eseményeire figyelhetünk. Ez az 
imaforma, melyet egyénileg és 
közösen is végezhetünk, különö-
sen alkalmas a lélek elcsendesíté-
sére, és a közös Istenhez fordulás 
örömének és erejének megélésé-
re is. 

A történelem folyamán több-
ször is megtapasztalták az Isten-
ben hívők, és Máriában bízók a 
rózsafüzér imádság erejét és se-
gítségét. Fokozatosan alakult ki 
az a szokás, hogy egész október 

folyamán közösen, ezzel az imá-
val fordulunk Máriához, kérve az 
ő közbenjárását családjaink, kö-
zösségeink, népünk és az egész 
világ életéért és boldogulásáért. 

Iskolánk évek óta hívja a tanu-
lókat, pedagógusokat és a csalá-
dokat, hogy vegyenek részt ezen 
az ájtatosságon. Ez évben októ-
ber11-én mondtuk közösen a ró-
zsafüzért a templomban, mely a 
megjelentek számára szép lelki 
élményt nyújtott. 

Az „Egymillió gyermek imádkoz-
za a rózsafüzért” elnevezésű kez-
deményezés keretében október 
18-án, magyarországi idő szerint 
9 órakor világszerte a gyermekek 
imádkoztak a békéért és az egy-
ségért, melyhez iskolánk is csatla-
kozott. Tanulók és pedagógusok 
együtt imádkoztak a felhívásban 
megfogalmazott célért: Szent Pió 
atya szavai szerint „amíg egymil-
lió gyermek közösen imádkozza 
a rózsafüzért, a világ megmene-
kül”.    

Mert az imának ereje van. Kü-
lönösen, ha sokan fordulunk egy 
irányba, képesek lehetünk a le-
hetetlent kieszközölni az Istentől, 
azaz a csodákat. A változást egye-
dül Isten hozza el. 
     

Szervező hitoktatók
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Szalagavató a Bárkányiban
2022. október 21-e számunkra, 
illetve a végzős diáktársaink szá-
mára életünk egyik legmeghatá-
rozóbb napja volt. Hosszas készü-
lődés után léphettünk színpadra 
és mutathattuk meg egyaránt ko-
moly és bohókás oldalunkat is. 
Szeptember elejétől kezdve kitar-
tó és szorgalmas munkával tanul-
tuk be a bécsi keringőt, amelyben 
az osztályunk minden tagja részt 
vett. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni táncpedagógusainknak, 
Juhász Amarillának és Kéri Sza-
bolcsnak a türelmes munkájukat. 
A kevés idő ellenére színvonalas 
produkciót tudtunk összerakni, 
ami a rengeteg próbára elkért óra 
nélkül nem valósulhatott volna 
meg. A sikeres műsort az általá-
nos iskolában megrendezett va-
csora követte, majd az est további 
része egy fergeteges bulival zá-
rult. A műsorra való előkészületek 
még jobban összekovácsolták az 

osztályközösségünket az elkövet-
kezendő fél évre. Bízunk benne, 
hogy az érettségi eredményeink 
is olyan sikeresek lesznek, mint ez 
az este.

Írta: Rigó Hanna és Tóth Lilla Anna 

Pályaorientációs nap 
a Bárkányiban
2022. október 26-án tartottuk az 
idei pályaorientációs napunkat 

a 7. és 8. évfolyamos tanulóink 
számára. A hetedikesek reggel, 
a városunkban működő Közép-
magyarországi ASZC Lipthay Béla 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium két telephelyeire láto-
gattak el, ahol megismerkedtek 
az iskolával, képzési kínálatával, 
a helyben elsajátítható szakmák-
kal. A tanulók a látogatást a tan-
műhelyben kezdték. Itt lehetőség 
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volt kipróbálni az oktatóautót és 
vezethették az iskola tanpályáján 
- oktatóval együtt – a traktort és 
a teherautót is. Innen vitték őket 
kiscsoportokban az iskola buszá-
val az Ancsa majorba. A tangazda-
ságban az iskola oktatói bemutat-
ták a telepet, az állattartó gazdák 
munkáját, az iskola agrárképzési 
szakját. A telep látogatásának 
zárásaként bepillantást nyertek 
a cukrász- és péküzemben folyó 
gyakorlati oktatásba és megkós-
tolták a frissen sütött pogácsákat. 
Ezúton is köszönjük az iskola ked-
ves fogadását.

A nyolcadikos tanulóink ezzel 
egy időben CSÉN pályaorientáci-
ós foglalkozáson vettek részt. Az 
óra céljául a diákok jövőképének 
kialakítását és annak tudatosítá-
sát tűztük ki, hogy a boldog, sike-
res élethez szükséges a személyi-
ségükhöz illeszkedő foglalkozás, 
hivatás megtalálása. A téma fel-
dolgozásához - a hagyományos 
módszerektől eltérően - a CSÉN 
programra jellemző módszereket 
és eszközöket hívtuk segítségül. 
Ennek megfelelően szemlélte-
tést, játékos és mozgásos felada-
tokat alkalmaztunk, melyek ráirá-
nyíthatták a tanulóink figyelmét 
a bennük lévő tulajdonságokra, 
valamint a választható szakmák 
sokféleségére.

A program második felében a ta-
nulók a Nógrád Megyei Kormány-
hivatal Foglalkoztatási, Munka-
ügyi és Munkavédelmi Főosztálya 
szervezésében rendezett Pályavá-
lasztási kiállítást tekintették meg 
Balassagyarmaton a Mikszáth Kál-
mán Művelődési Központban. A 
kiállításon mutatkoztak be a me-
gye középiskolái, kínálva képzé-
seiket, hirdetve iskolájukat. A ren-
dezvényen iskolánk kiállítóként is 
megjelent. Színes kis standunkon 
fogadták középiskolásaink a Bár-
kányi gimnáziuma iránt érdeklő-
dő fiatalokat és válaszoltak kérdé-
seikre. Sok kíváncsi diák ismerte 
így meg gimnáziumunkat, ahová 
szeretettel várjuk a városunkban 
és térségünkben élő pályaválasz-
tás előtt álló fiatalokat.

Szenográdi Tamás, igazgató

Ünnepi megemlékezések
Az aradi vértanúkra emlékezve 
október 6-án a 7.B osztály tanu-
lói adtak elő rádiós műsort az 
1848–49-es forradalom és sza-
badságharc leverése utáni véres 
eseményekről. Ezt követően az 
emlékezés fája előtt rótták le tisz-
teletüket nemzetünk hősei előtt.
Október 21-én reggel tartottuk 
iskolánkban az 1956-os forrada-
lomhoz kapcsolódó megemlé-
kezésünket. Ebben a tanévben 
is a 10. évfolyamos tanulók elő-
adásában tekinthettük meg az 
ünnepi műsort. A narrátori visz-
szaemlékezéseket híres költők so-
rai, videóvetítés, rövid jelenetek 
bemutatása tette érzékletessé és 
élményszerűvé. Az események 
drámáját jól megjelenítették a fi-
atalok. Megemlékeztek a Sztálin-
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szobor ledöntéséről, a remény és 
elkeseredettség ellentéte okozta 
félelemről, kilátástalanságról. A 
műsort az osztály közös éneke 
zárta, közben a szereplők piros, 
fehér és zöld ruhába öltözve egy 
„élő” zászlót ábrázolva fejezték 
ki a magyarságtudat, a közösség 
fontosságának szerepét. 

Adamik Zsolt
10. A osztályfőnöke

Őszi kerékpártúra 
a Bárkányiban
Örülünk, hogy az idén sikerült 
megszervezni a kerékpártúrát. 
Az eddigi évek nem tették lehe-
tővé, hogy diákjainkkal közösen 
sportoljunk, élvezzük a kedvező 
időjárást. 2022. október 7.-én, 

pénteken délután elkerekeztünk 
Benczúrfalvára Borda Tomi és Zoli 
bácsi irányításával. Szülők is csat-
lakoztak hozzánk, melynek külön 
örültünk. Közben pihenésképpen 
megálltunk a felújítás alatt Ben-
czúr-kastélynál, ahol megnéztük 
a munkálatokat és azokat a gyö-
nyörű növényeket, amelyeket ott 
szaporítanak, nevelnek. Ki is volt 
Benczúr Gyula? Zoli bácsi kiselő-
adás keretében ismertette a vi-
lághírű magyar festő életútját. Ez-
után tovább haladtunk úticélunk 
végállomásához a keresztúthoz. 
Útközben elhaladtunk a báróék 
tanyája mellett és ott tettük le a 
kerékpárokat összeláncolva. Majd 
gyalogosan haladtunk tovább a 
keresztútra. Végig jártuk a stáci-
ókat, néha kissé megpihenve a 

kanyargós emelkedőn. Felérve a 
dombtetőre csodálatos látvány 
tárult elénk. Az őszi táj, a nógrádi 
dombok és falvak. Itt a kápolná-
nál lepihentünk, uzsonnáztunk és 
jókat beszélgettünk. Igazi közös-
ség kovácsolódott össze.  A lefelé 
menet már sokkal könnyebbnek 
bizonyult. Szécsénybe hazafelé 
már sajnáltuk, hogy nem tölthet-
tünk több időt ezen a gyönyörű 
tájon, de megbeszéltük, hogy 
lesz folytatás.

Iskolai DIÁKÖNKORMÁNYZAT 
vezetősége

Vándorkiállítás iskolánkban
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Ősz a Rákócziban

2022. 09. 01. – Tanévnyitó
Ezen a napon 194 diákunk (90 
alsós illetve 104 felsős) és 17 pe-
dagógusunk kezdte meg a tan-
évet. A tanulók között 25 első 
osztályos is van, akik izgatottan, 
meghatottan, de egyúttal bát-
ran is álltak ki iskolaközösségünk 
elé, hogy megkapják jelvényü-
ket. Köszönjük szüleiknek, hogy 
megtiszteltek minket azzal, hogy 
gyermekeik nevelését ránk bíz-
ták! Az alsósok közül többen is 
verssel készültek: Danó Lilien, Gá-
csi Natasa, German Ágnes Mária, 
Lakatos Arnold Jonatán, Lakatos 
Noé Ruben, Oláh Klaudia, Rácz 
Maja Hanna, Skoda Sára (mind 
1.a) Szeles Kristóf (3.a), Baranyi Te-
ofil és Hetei Jázmin (mindketten 
4.a). A tanévnyitó ünnepség kere-

tében bemutat-
tuk iskolánk új 
tanárait (Gálné 
Szilágyi Adri-
enn, Vízi Berna-
dett és Zahorec 
Zsolt), illetve 
pedagógiai asz-
szisztensét (Ka-
nyóné Laczkó 
Anna). Ebben a 
tanévben is 10 
osztályt indítot-
tunk Szécsényben, az 5. és a 7. 
évfolyamon vannak párhuzamos 
osztályok.

2022. 09. 21. – Elsősegély
A 4. és a két 5. osztály tanulói 
vettek részt ezen a napon az el-
sősegély és újraélesztés kapcsán 

megtartott bemutató foglalkozá-
son. A gyermekek számára fiatal 
mentőápolók tanították meg a 
helyes eljárást a segítségre szoru-
lók kapcsán. Sokat beszélgettek 
arról, hogy mi a leghatékonyabb 
segítség és miért szükséges idő-
ben cselekedni. A továbbiakban 
is szeretnénk hasonló kezdemé-
nyezésekkel élményszerűbbé 
tenni a tanítást és elérni azt, hogy 
a gyermekek egy-egy nehezebb 
helyzetben is tudják, hogy mikor 
mit kell tenniük.

2022. 09. 19-23. 
– Papírgyűjtés és Fehér Nap
Iskolánk sokéves hagyománya, 
hogy szeptember hónapban 
papírgyűjtést szervezünk a kör-
nyezetvédelemre való nevelés 
részeként és az osztályközössé-
gek összekovácsolódásáért. Az 
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idei tanévben is nagy sikere volt 
a kezdeményezésnek, mivel is-
kolai szinten 6.960 kg papír gyűlt 
össze. Az ehhez kapcsolódó ver-
senyt a 3.a osztály nyerte meg 
178,14 kg-os átlagteljesítmény-
nyel. A felsősök között szoros 
versenyben az 5.a volt a legügye-
sebb 48,63 kg/főnyi összegyűj-
tött papírral. A győztes csapatok 
pizzautalványban részesültek. 
Köszönjük mindenkinek, aki hoz-
zájárult az akció sikerességéhez!
 A hét utolsó napján tartot-
tuk meg a Fehér Napot is, amikor 
a diákok és tanáraik fehér ruhá-
ban jöttek iskolába, ezzel is hang-
súlyozva a környezetvédelem 
fontosságát.

2022. 09. 27 – 30. és 10.26. 
– Pályaorientáció
Évek óta nagy hangsúlyt fekte-
tünk arra, hogy a hozzánk járó 
gyermekek megtalálják azt a hiva-
tást vagy érdeklődési kört, amely 
a jövőben megélhetésük alapja 
lesz. Ennek érdekében több szer-
vezettel, iskolával és céggel is 
együttműködünk.

A nyolcadikosok számára Gaj-
dán Kata tartott szeptember 
27-én tanácsadást. Másnap a 
balassagyarmati NMSZC Szondi 
György Technikum és Szakképző 
Iskolába utaztak el a tanulók a 
Szakma Piactérre, ahol különbö-

ző foglalkozásokkal ismerkedhet-
tek meg. A hónap utolsó napján 
minden diákunknak lehetősége 
nyílt arra, hogy a Pályaorientációs 
Nap keretében ismerkedhessen 
meg a munka világával. A 8.a, a 
7.a és a 7.b osztályok a Közép-
magyarországi ASZC Lipthay Béla 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégiumba látogattak el, ahol 
megismerkedhettek a középis-
kola légkörével és a szakmák le-
hetőségével. Emellett a végzősök 
pályaorientációs tesztet is kitölt-
hettek. A többi osztály a szak-
mákat bemutató kisfilmeket te-
kinthetett meg. A tornateremben 
egészségügyi bemutató várta a 
tanulókat. Ezeken túl a Tommy 
Invest is vendégül látta a gyerme-

keket. Köszönjük minden közre-
működőnek a segítséget!

Október 26-án a 7. és a 8. évfo-
lyam a balassagyarmati Mikszáth 
Kálmán Művelődési Központban 
megtartott pályaválasztási kiál-
lításon vett részt. Az ágazatok 
(humán, agrár, műszaki, szolgál-
tatás és gazdálkodás) színekkel 
való jelölése segítette a tanulók 
tájékozódását. Ezen a rendezvé-
nyen a diákoknak lehetőségük 
nyílt megismerni a képzési lehe-
tőségeket. Ezek hatására volt, aki 
változtatott eddigi elképzelésén. 
A diákbarát rendezvény elnyerte 
tanulóink tetszését.

2022. 09. 30. 
– A Magyar Népmese Napja
Az alsósok legnagyobb örömé-
re idén is meglátogattak minket 
a nyugdíjas kollégák (Bátori Ist-
vánné – Vali néni, László Gézáné 
– Éva néni, Lazsánné Hegymegi 
Ilona – Ica néni, Szita Zoltánné – 
Marica néni), akik ezen a napon 
is egy-egy mesével ajándékozták 
meg a gyermekeket. Ez a prog-
ram azért is fontos, mert a mai vi-
lágban – sajnos – egyre kevesebb 
élőszavas mesével találkoznak a 
kicsik, pedig ez a kutatások sze-
rint jelentős szerepet játszik pszi-
chés fejlődésükben.

2022. 10. 04- 05. 
– Állatok Világnapja
Az alsósok számára október első 
keddjén Tölgyesi György tartott 
bemutatót az állatvilágról és a ve-
lük való harmonikus együttélés-
ről. Emellett az osztályok akváriu-
mokat készítettek annak céljából, 
hogy kiderüljön, melyik csapaté 
lett a legszebb. Ezt a facebook ol-
dalunk szavazói dönthették el. A 
leadott voksok alapján az 1.a osz-
tály győzött.

Másnap a felsős tanulók Pásztor 
Péter és Zahorec Zsolt tanár urak 
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szervezésében vetélkedőn vehet-
tek részt. Az 5-6-osok között az 
Egy csapat (German Anna Ilona és 
Erdős Dominik – 5.b), a 7-8-os kö-

zött a Kecskék (Kovács Áron Tibor, 
Kovács Dániel, Nagy Attila Márk – 
mind 7.a) győzött.

2022. 10. 15. – 
Tökfaragás
Az élményszerű 
oktatás nagy-
ban segítheti 
a tudnivalók 
elsajátítását. A 
szombati mun-
kanapon ezért 
is tartottunk 
különleges fog-
lalkozást az al-
sósok számára. 
A legkisebbek 

a tökfaragás során számos új is-
meretet szerezhettek és emellett 
kellemesen tölthették el ezt a 
napot. Az elkészült alkotások az 
iskola bejáratát ékesítették. Kö-
szönjük Hollókő Község Önkor-
mányzatának és a szülőknek a 
felajánlott tököket.

2022. 10. 18. 
– Kiállítás megtekintés
A művészet iránti fogékonyság 
felkeltése érdekében 2. osztá-
lyos diákjaink megtekintették a 
Művelődési Központban találha-
tó, Bátori István műveiből való 
kiállítást. A kicsik közül többen is 
felismerték, hogy egy-egy alko-
tás mit is ábrázolhat és lelkesen 
keresték azokat a motívumokat, 
amelyek kapcsolódnak hozzá-
juk.

2022. 10. 19. 
– Máltai Szeretetszolgálat fog-
lalkozása
A 7. évfolyam ezen a napon a 
Máltások szervezésében rend-
hagyó foglalkozáson vehettek 
részt, amelyen az önismeret és a 
közösségi feladatvégzés került 
előtérbe. A gyermekek különbö-
ző rejtvények és feladatok által 
kaptak betekintést ebbe a világ-
ba Horányi Gergő és Pocsai Zsolt 
révén. Köszönjük a színvonalas 
programot!



Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

- 12 -

2022. 10. 06. és 10. 23. 
– Megemlékezés a hő-
sökre
A 6. osztályosok ebben 
az évben a faliújságon 
túl rádiós műsorral is 
készültek (osztályfő-
nökük, Kovács Norbert 
irányításával) az aradi 
vértanúkra emlékezve. 
A gyermekek a feladat 
komolyságával készül-
tek a felvételre, amelyet 
minden osztály az em-
léknapon hallgathatott 
meg, hogy aztán az óra 
további részében az 
eseményekről beszélgessenek.

Október 21-én tartottuk meg az 
1956-os forradalomról való meg-
emlékezésünket. Idén a 7.a és 7.b 
osztály tanulói adtak rendkívül 
színvonalas élő műsort az iskola 
közösségének tornatermünkben. 
Az iskola apraja-nagyja átélhette 
az eseményeket, mégpedig úgy, 
mintha egy kortársuk mesélné el 
nekik a tudnivalókat. A két osz-
tályt osztályfőnökeik, Károsi Csa-
báné (7.a) és Kiss Gabriella (7.b) 
készítették fel.

A fenti programokon, esemé-

nyeken túl iskolánk számos szak-
körrel, programmal is szolgálja a 
kikapcsolódni vagy új ismeretek 
megszerzésére vágyó gyerme-
keket. Ebben a tanévben is részt 
veszünk a Bozsik-programban 4 
csapattal (köztük egy lánycsapat-
tal), Kovács Norbert vezetésével. 
Emellett a Szécsény VSE edzése-
ivel is gyarapodtak a sportolási 
lehetőségek. Vajda Béláné irányí-
tásával a csipkekészítők szakköre 
is elindult. Az Abigél Többcélú 
Intézmény szervezésében rajzok-
tatás valósul meg az iskola falai 
között. Kuruczné Rados Beatrix és 

Pásztor Péter szervezésében foly-
tatjuk a hagyományos táblajáték 
szakkörünket. Az alsós gyerme-
kek majdnem mindegyike szín-
házi bérlettel rendelkezik és így a 
kulturális programokba is bekap-
csolódnak.

Amennyiben a körülmények 
lehetővé teszik, idén is várjuk 
Önöket az adventi vásáron ha-
gyományos portékáinkkal (kram-
pampuli, zsákbamacska, stb.)!
 
 Pancsovai Gergely
 igazgató
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Mihály-napi vásár és népmese napja az óvodában

A katolikus hagyomány sze-
rint Szent Mihály egyike 
a hét arkangyalnak. Ő a 

mennyei hadak nagy vezére és 
győztes harcosa. Ünnepnapja 
szeptember 29. A természetben, 
az időjárásban ilyenkor változás 
áll be. Szent Mihály napja Euró-
pa-szerte ismert pásztorünnep. 
Az állattartók ilyenkor hajtották 
vissza a faluba a legelőre hajtott 
állatokat. Ez a nap a pásztorok el-
számoltatásának, szegődtetésé-
nek időpontja volt.

Szent Mihály napján sok helyen 
tartottak vásárt. Ilyenkor szerez-
ték be az emberek a téli holmit. 
Ám nemcsak azért mentek a vá-
sárba, hogy megvegyék, amire 
szükségük van- ez szórakozást, is-

merkedést, hírszerzést is jelentett 
az embereknek.

Ezt a hagyományt követve ren-
deztük meg ismét szeptember 
30-án óvodánkban a Mihály-napi 
vásárt, a magyar népmese napjá-
val összekötve. Már reggel népze-
ne szólt az ovi folyosóin, és a gye-
rekek közül sokan népviseletben 
érkeztek, ezzel is fenntartva a régi 
idők emlékeit.

 10 órakor a Katica csoport elő-
adásában „Az aranyszőrű bárány” 
című mesedramatizálást néz-
ték meg a gyerekek, majd közös 
éneklés-„Én elmentem a vásárba 
fél pénzzel…” és táncház követke-
zett.

Ezután valóban elindultunk a 
vásárba, ahol az óvoda dolgozói, 

illetve a szülők által készített sok-
sok portékából lehetett választa-
ni. Az esős idő ellenére is nagyon 
sokan eljöttek, jól érezték magu-
kat, és mindenki talált kedvére 
való vásárfiát.

A vásár bevétele 352 250 Ft lett, 
amit a néphagyomány éltetésé-
hez szükséges kellékek, eszközök 
beszerzésére fordít majd az óvo-
da.

Köszönjük a szülők aktív részt 
vételét, a portékák készítését, és 
Paluch Norbertnek a táncházat!  
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Őszi betakarítás, terményáldás

Óvodai csoportjainkban 1 
hetet szenteltünk ennek 
a témának. Beszélgettünk 

az őszi munkákról, hagyomá-
nyokról. Akiknek volt lehetősége, 
gyakorlati tapasztalatszerzésre, 
betakarításra indultak a gyer-
mekekkel. Kérésünkre a szülők 
nagyon sok gyümölcsöt, zöld-
séget, egyéb terméseket hoztak 
csoportjaink részére, így min-
denféle ismeretszerzésre, játékra 
biztosítottak voltak a feltételek 
(ízlelős, tapintós játékok, kom-
pót, befőtt, vitaminsaláta készí-
tése, kóstolása, aszalás, verseny-
játékok). A témához kapcsolódó 
mesékkel, versekkel, énekekkel 
ismerkedtünk. Terménybábokat 
készítettünk, melyekből óvodánk 
bejáratánál rendeztünk kiállítást. 
A szőlő szemezését, darálását, a 

sotolást Smelkó István és Jászbe-
rényi Pál az óvoda udvarán ismer-
tette meg múzeumpedagógiai 
foglalkozás keretében. A szőlő 
nedűjét mindenki megkóstolhat-
ta. Kukoricamorzsolásra is volt 
lehetőség, nagy sikert aratott. A 
szülők-gyermekek részére tök-

faragó versenyt hirdettünk. Sok 
szép alkotás készült, melyeket a 
fedett teraszunkon helyeztünk el, 
mindenki megcsodálhatta.           

A terménybábokat, tökből ké-
szült alkotásokat cukorral, okle-
véllel díjaztuk. Mindenki nyertes 
volt, aki ezekben részt vett! Hála-
adó imát tanultak gyermekeink, 
és minden csoport terménykosa-
rat készített, amiket a templom-
ba vittünk megáldani. Tartalmas, 
szép, vidám hetet tudhatunk ma-
gunk mögött.     

Bakay Sándorné              
óvodapedagógus
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Állatok Világnapja az óvodánkban

Az idén is megünnepeltük 
október 4-én, az Állatok vi-
lágnapját az óvodánkban. 

Ez a nap Assisi Szent Ferenc ün-
nepnapja is, aki egyben az állatok 
védőszentje.  Nagyon szerette az 
állatokat, a legenda szerint még 
az állatoknak is prédikált. Idén is 
megemlékeztünk e jeles napról 
a csoportokban: állatokról szóló 
könyveket nézegettünk, állatok-
ról szóló verseket, dalokat, mon-
dókákat mondogattunk a gyer-
mekeknek, találós kérdéseket, 
meséket mondtunk nekik. Fontos 
feladatunknak tekintjük, hogy 
felhívjuk a gyermekek figyelmét 
a bolygón élő állatok védelmére, 
kipusztulásának a megállítására, 
a táplálkozási lánc fenntartására. 
Valamint a felelős állattartásra, és 

az állatok védelmére, illetve hogy 
fejlődjön az állatokhoz való viszo-
nyuk és a felelősség érzetük.

Október 4 – én (kedden) a 
tízórai után a tornaterembe 
gyülekeztek ovisaink, ahol a 
Maci csoportos óvónénik elő-
adásában az ALMA című inter-
aktív mesét nézhették meg.                                                                                                                               
A szülők segítségével lehetősé-
günk nyílt arra, hogy behozzák óvo-
dánkba, a kedvenc kisállataikat. A 
gyerekek a délelőtt folyamán meg-
figyelhették őket a ketreceikben.                                                                                                                                    
Óvodánkban azt szeretnénk, hogy 
gyermekeink ismerete gyarapod-
jon az állatokról, és azok életmód-
járól, ezért próbáltuk a sétáinkat 
úgy szervezni, hogy minél több 
olyan helyet találjunk meg, ahol 
több állatot is megfigyelhetünk a 

természetes élőhelyükön. Bízom 
benne hogy egy feledhetetlen, és 
élményekben gazdag délelőttöt 
szereztünk a gyermekeknek.
Köszönet a segítőknek és a szülők-
nek!

Csábiné Ocsovai Rita                                                                                                               
óvodapedagógus

Pozsonyból Szécsénybe
A Múzeum vendége volt Aich Péter író

Pozsonyi írót láthattunk ven-
dégül a Forgách-Lipthay 
Kastélymúzeumban. Aich 

Péter pedagógus, író, publicis-
ta Peéry (alias Limbacher) Rezső 
után a második Pozsonyban szü-
letett magyar író, a Szlovákiai 
Magyar Írók Társaságának tagja, 
több könyv (elbeszélések, esszék) 
szerzője. Pozsony. Első írásos em-
lítése 907-ből való, amikor a város 
környékén zajlott a magyar hon-

foglalást eredményesen lezáró 
győztes pozsonyi csata a néme-
tekkel, főleg bajorokkal szemben. 
Ez volt a Magyar Királyság koro-
názási helye, törvényhozó köz-
pontja és fővárosa 1536 és 1783 
között, tizenegy magyar királyt és 
nyolc királynőt koronáztak meg 
a pozsonyi Szent Márton-székes-
egyházban. A legtöbb magyar or-
szággyűlést itt tartották a 17. szá-
zadtól a magyar reformkorig, és 

Aich Péter Ghivizzanoban - Szicilia 
- gyűjt anyagot legújabb könyvé-
hez
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a város számos magyar és német 
történelmi személynek adott ott-
hont. Itt nevelkedett kastélyunk 
utolsó úrnője, herceg Odescalchi 
Eugénie, és itt kötött házasságot 
báró Lipthay Bélával.

Aich Péter legutóbbi kötete, a 
szinte kalandkönyvként olvas-
mányos „Gyere velem” az író saját 
fényképeivel gazdagon illusztrált 
művelődéstörténeti körútra, ba-
rangolásra invitál Európa néhány 
országába. A kötet előszavából 
megtudhatjuk, hogy írója az uta-
zásra nem pihenésként, hanem 
tanulási lehetőségként tekint. 
Már az útra való készülődés folya-
matának része, hogy elolvassa a 
rendelkezésre álló szakirodalmat 
arról, mit érdemes megcsodálni 
az adott országban vagy város-
ban. Nem meglepő tehát, hogy 
Aich Péter élménybeszámolói is 
tudásanyag bőségét kínálják. Bár 
a szövegek rengeteg adatot tar-
talmaznak, olvasásuk mégsem 
érződik unalmas tevékenység-
nek, ugyanis azokat anekdoták, 
gyakorlati tippek és érdekessé-
gek színezik. Idegen országokról, 
kultúrákról sokféleképpen lehet 
informálódni, Aich Péter köte-
te azonban nem hagyományos 
útikönyv, sokkal inkább egy-egy 

ország, jelenség ismertetésére 
összpontosít. Bemutatja európai 
kultúránk s hagyományaink egyik 
forrását, az ókori Görögországot, 
Kréta sajátos történelmét, a ma-
napság nyugaton kevéssé vállalt, 
de alapvető kereszténység köré-
ben a francia gótika csodáit a szé-
kesegyházak példáján, a Szentföl-
det az újtestamentumi helyszínek 
bemutatásával, de a mai, elég-
gé ellentmondásos Berlint is. A 
helyszínek bemutatói mindig 
tartalmaznak elmélkedéseket is 
a múltról és jövendőről, a régvolt 
kultúrák hatásáról a jelenünkre, 
vallásról, politikáról, hatalomról 
és az emberi természetről. A leírt 
gondolatok helyenként nyersek 
és meghökkentőek, de minden 
esetben eltöprengésre, tovább 
gondolásra késztetnek.

A Gyere velem legnagyobb eré-
nye, hogy tisztán érezhető sorai-
ból az utazás szeretete, így való-
ban meghozza az ember kedvét 
ahhoz, hogy meglátogassa a kö-
tetben bemutatott helyeket. Ez 
a könyv tényleges kirándulásra 
való elméleti felkészüléshez, ter-
vezéshez valamint otthoni belső 
utazáshoz egyaránt hasznos esz-
köz. Megmozgatja az olvasó kép-
zeletét. Ha elfogadjuk a címben 

tett ajánlatát, hű társra lelünk a 
lélekgazdagító tanulásban.

A szécsényi kastélyban október 
25-én megvalósult találkozónkon 
korábbi könyveiről is szó esett. 
A szerző drámaisága okán a To-
rony című kötetből olvasott föl. 
Aich Péter elbeszéléskötete arról 
szól, ami mindnyájunkat meg-
érint, s amely elől nehéz kitérni: a 
magányról. Egy-egy elbeszélése 
egyúttal sajátos metafora: mé-
lyebb értelme hol hétköznapi, hol 
abszurd história mögé bújik. A 
szerző hat elbeszélést tartalmazó 
kötete, az utóbbi évek szlovákiai 
magyar prózatermésének élvona-
lába sorolható.

Novemberhez illik Aich Péter „A 
teakészlet balladája” című írása, 
melyet közreadunk:

„Annus néni az alagsorban 
lakott egyszoba-konyhás laká-
sában. Szűkösen, de tisztesen, 
ahogy az egy elszegényedett 
magányos öregasszonyhoz illik. 
Délutánonként megitta a teá-
ját, miközben úgy képzelte, nem 
egyedül van, hanem látogató-
ját kínálja, tessék aranyom, talán 
még egy kockacukrot?

A teakészlet volt egyetlen érté-
ke, szülői örökség, porcelánból, 
a tálcán két csésze, egy kanna 

Aich Péter könyveinek bemutatója Aich Péter könyvbemutató rendezvénye
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és cukortartó. Az utóbbi időben 
azonban köhögés kínozta, de or-
voshoz nem ment, az orvos drá-
ga, mivel hálálkodna, ellesz ő ez-
zel a köhögéssel. Pedig a házban, 
épp fölötte, orvos lakott. Jó na-
pot, nagyságos asszony, üdvözöl-
te, amikor véletlenül találkoztak, 
hogy tetszik lenni? Köszönöm, 
mondta Annus néni, megvagyok, 
s köhintett egyet. Nem tetszik a 
köhögése, jegyezte meg az or-
vos. Semmi baj, mondta Annus 
néni, a tea jót tesz. Így is lett, fő-
zött magának egy teát, látjátok, 
kedves csészéim, most megint 
hasznosak lehettek. A csészék vi-
rágai kacsintottak, a teától élén-
kebb lett a színük, szó szerint ki-
virágoztak.

Ám a köhögés nem csillapo-
dott, kedves gazdánk, koccan-
tak a csészék, nem volna mégis 
jó orvoshoz fordulni? Nehezen 
szánta rá magát Annus néni, de 
mikor már fojtogatóvá vált a kö-
högése, s újból találkozott az or-
vossal, megkockáztatta a kérdést, 
mitévő legyen mégis. Majd jövök, 
mondta az orvos, megvizsgálom 
Annus nénit.

A doktor rosszallóan rázta a 
fejét, miért nem tetszett koráb-
ban szólni, dorgálta, s előírta az 

orvosságot. Hogyan háláljam 
meg, tördelte kezét Annus néni. 
Semmi baj, intett az orvos, tessék 
bevenni az orvosságot, az lesz a 
hála, ha jobban lesz. De csak nem 
hagyta annyiban Annus néni, hi-
szen illendő megköszönni a se-
gítséget. Mit szóltok, szép virágos 
csészéim, ezentúl a doktor urat 
szolgáljátok majd, ti köszönitek 
meg a törődést, többször is járt 
itt, én pedig bögréből is ihatom 
a teát. És szépen összecsomagol-
ta egyetlen vagyonát, hogy majd 
odaadja, ha jön a doktor úr. Tet-
szik tudni, másként nem tudom 
meghálálni, fogadja el, kérem. 
Ugyan már, próbálkozott az or-
vos, nincs erre szüksége. De igen, 
erősködött Annus néni.

Így került a teakészlet az orvos-
hoz. Eltették a pohárszék egyik 
polcára, nehogy bármi baja es-
sen, a többi csészéhez, pohárhoz, 
úgy vigyáztak rá. Annus néni pe-
dig csonka bögréből itta ezen-
túl a teáját, amíg kórházba nem 
került. Ott is bögrében hozták a 
teát, de az valahogy nem ízlett 
már neki. Amikor az orvos érdek-
lődött a kórházban Annus néni 
iránt, közölték vele, a múlt héten 
halt meg. Ez szomorú, könyvelte 
el a hírt az orvos, s eszébe jutott a 

teakészlet. Ez minden, ami Annus 
néniből maradt. 

Mikor később költözni készült 
az orvos, összecsomagoltak min-
dent, hogy épen vihessék a hol-
mit. Ez majdnem sikerült is – a 
teakészletet kivéve. Épp kivették 
volna a pohárszékből, amikor ki-
csúszott a tálca, s eltörött a kanna. 
Nem olyan nagy baj, gondolták, 
úgysem használtuk, fölösleges 
volt, ezt már csak kidobni lehet.

Hogy vagy, koccant az egyik 
csésze, letört fülét fájlalva. Meg-
vagyok, én csak megrepedtem, 
moccant a másik, de hol van a tál-
ca. Darabokban, sóhajtott a törött 
fülű csésze, valahol már kidobták. 
Hát a cukortartó, érdeklődött a 
repedt csésze. Bizonyára ő is An-
nus néninél van, tűnődött a törött 
fülű csésze.

Ilyen az élet, jegyezte meg a re-
pedt csésze. Szétszóródtunk, már 
csak mi emlékszünk önmagunk-
ra. Láttam itt a szemétdombon 
újabb csészét is, jegyezte meg 
egyikük. Ó igen, az utódaink. Ők 
vajon emlékeznek ránk? Esetleg 
Annus nénire?”

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Beszélgetés Aich Péter íróval Gyere velem c. legújabb 
könyve bemutatóján

Nagy Balogh János - Csendélet szitával, zsemlével és 
bögrével. 1910 körül
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Októberi oktávok - Az Erkel Ferenc Vegyeskar hírei

Október igazán mozgalmas 
és eseménydús hónap 
volt kórusunk számára.

4-én részt a művészeti iskola 
zene világnapi koncertjén szere-
peltünk.

9-én két szentmisén teljesítet-
tünk zenei szolgálatot: délelőtt az 
ilinyi templom búcsúján énekel-
tünk, délután pedig Inámban vet-
tünk részt a felvidéki meghurcolt 
katolikus papok és hívek kegyele-
ti megemlékezésén.

13-án a „Csokoládé a Női Lé-
leknek” Női Szalon vendégei 
voltunk. A rendezvényen a „ha-
gyományos”, tőlünk megszokott 
kórusművek mellett egy rendha-
gyó produkcióra is sor került: Sütő 
Annamária Babi Farkasasszonnyal 
adtunk elő egy közös műsorszá-
mot a közönség nagy örömére.

15-én a Blaha 
Lujza Vegyeskórus 
meghívására a Fü-
leki Melódia Női 
Kar és a Füleki 
Pro Kultúra Férfi-
kar társaságában 
Rimaszombatba 
látogattunk a XI. 
Gömöri Kórusta-
lálkozó alkalmá-
ból. Köszönjük a 
meghívást, a kivá-
ló szervezést, és hogy egy jó han-
gulatú délutánt-estét tölthettünk 
dalostársainkkal!

22-én Bercelen zajlott az V. 
Egyházzenei Kórusfesztivál, 
amely egyben egy minősítő ver-
seny is volt számunkra. A zsűri 
– Zemlényi Katica, Szűcs Magda-
léna, és Varga László atya - EZÜST 

minősítéssel értékelte kórusunk 
teljesítményét. Igyekszünk meg-
fogadni tanácsaikat, hogy a jövő-
ben még inkább tudjunk fejlődni, 
és minél magasabb színvonalú 
zenei élményeket tudjunk nyújta-
ni a kedves közönségnek!

Kiss Gabriella
   kórustag

Erkel Vegyeskar a Zenei Világnapon Az V. Berceli Egyházzenei Kórusfesztiválon

Vendégei voltunk a Csokoládé a Női léleknek elneve-
zésű Egyesület Női szalonjának

Erkel Vegyeskar az ilinyi templombúcsún

Erkel Vegyeskar a felvidéki rimaszombati XI. Gömöri 
Kórusfesztiválon
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Őszi programok a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban

Őszi programjaink első ren-
dezvénye szeptember 
24-én szombaton egy 

Könyvtári Családi Nap volt, ahol 
kézműves foglalkozással, ügyes-
ségi feladatokkal, családi kvízzel 
vártuk a gyerekeket és szüleiket. 

A Magyar Népmese napján, 
szeptember 30-án a Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola két osztályát 
láttuk vendégül, akikkel megem-
lékeztünk Benedek Elek munkás-
ságáról, vetélkedtünk és a gye-
rekek számára lehetőség nyílt a 

könyvtári szolgáltatásokkal való 
ismerkedésre, a beiratkozásra is.

Folytatódott a Ringató –Zenei 
nevelés a családban foglalkozás 
is, ahová kisgyermekes szülők 
jönnek gyermekeikkel, Tariné 
Szabó Zsuzsanna foglalkozásve-
zető irányításával közös zenés já-
tékokkal gyakorolják a zenével 
nevelést. Ezeket a foglalkozáso-
kat majd tavasszal folytatjuk.

Idén október 3-án indult az Or-
szágos Könyvtári Napok rendez-
vénysorozat, melynek keretében 

könyvtárunk két programnak 
adott otthont, október 5-én és 
6-án. 

Elsőként a Bárkányi iskola má-
sodikos tanulói látogattak el hoz-
zánk. Rendhagyó olvasás órára 
hívtuk őket, ahol a „Meselánc” 
elnevezésű zenés irodalmi foglal-
kozáson vettek részt gyerekek. A 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Szécsényi Tagintéz-
ménye Fébé Társulata Csukáné 
Szerémy Andrea ének-drámata-
nár vezetésével a résztvevőket a 

A bolond falu - Fébé Társulat és a 
gyerekek

A bolond falu - Fébé Társulat Fébé Társulat A bolond falu - jele-
net

Bárkányi iskola 2. osztály a könyvtárban
Bárkányi iskola 3. osztálya a Meselánc rendhagyó iro-
dalomórán a színjátszókkal
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mesék világába kalauzolta dallal 
és prózával. A színjátszók a Ma-
gyar Zoltán gyűjtötte herencsényi 
népmesét, A bolond falut adták 
elő, majd bevonták a látogató 
gyerekeket a játékba egy mese-
kvízen keresztül. A megyei könyv-
tár támogatásával a gyerekeknek 
értékes ajándékokkal kedvesked-
hettünk.

Második OKN-rendezvényünkre 
régész előadót hívtunk. Majcher 
Tamás régész “A középkori Szé-
csény” címmel tartott diasoro-
zattal kísért előadást a „Szeretlek, 
Szécsény!” Klub soron következő 
rendezvényén. A közönség Szé-
csény település történelmét szü-
letésétől a középkor közepéig 
kísérhette nyomon. Vendégeink 
számára nagy élmény volt város-
unk történelmét, eredetét meg-

ismerni, a diákon keresztül pedig 
régészeti leleteket is látni a neve-
zett történelmi időszakból. Nem 
csoda, hogy az előadás végén 
egy izgalmas beszélgetés alakult 
ki előadó és közönsége között, 
Majcher Tamás a jelenlévők kér-
déseire is válaszolt, miközben a 
könyvtárosok megajándékozták 
a jelenlévőket a megyei könyvtár 
ajándékaival.

Október második hetében a 
Páter Bárkányi Iskola tanítóinak 
kérésére a harmadik osztályosok 
is ellátogatottak könyvtárunkba, 
ahol rendhagyó irodalomórán 
vettek részt, még mindig a nép-
mese témakörben. Itt is a Fébé 
Társulat és Csukáné Szerémy 
Andrea voltak a közreműködők. 
A tanulóknak megmutattuk új 
beszerzésű ifjúsági könyveinket. 

Örvendetes, hogy a látogató gye-
rekek közül többen beiratkoztak 
könyvtárunkba.

A Krúdy Gyula Városi Könyv-
tárba folyamatosan érkeznek az 
új könyvek, melyek közt minden 
kedves olvasó megtalálhatja 
az érdeklődésének megfelelőt. 
Decemberig újabb könyvekkel 
gyarapodunk. Idén több,  mint 
1.200000 Ft értékben tudtunk vá-
sárolni új kiadású szépirodalmat, 
bestsellert, gyermekirodalmat, 
szakirodalmat. 

Érdemes hozzánk jönni, válo-
gatni a könyvek közt. Régi olva-
sóinkat és az újonnan beiratkozó 
olvasóinkat is szeretettel várják a 
Krúdy Gyula Könyvtár dolgozói!

Csuka Levente 
könyvtárvezető

Majcher Tamás régész Megnyitó gondolatok a régészeti elő-
adáson - Csukáné Szerémy Andrea

Országos Könyvtári Napok 
- ajándékok a gyerekek számára

Jogsegély pszichiátriai jogsértések esetén

Olyan károsultaknak mű-
ködtet jogsegélyszol-
gálatot az Állampolgári 

Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány, akik egy pszichi-
átriai kórházban, intézetben 
szenvedtek sérelmet: egész-
ségkárosodást, megaláztatást, 
igazságtalan kényszerkezelé-

seket vagy akár egy szeretett 
családtag elvesztését.

Az elmúlt 25 év során az ala-
pítványt több ezren keresték 
fel ilyen panaszokkal, így szinte 
nincs olyan pszichiátriai jogsérté-
si eset, amelyben ne tudnák, mi a 
teendő. Jogsértés esetén kivizs-
gálásokat indítanak, és eljárnak a 

megfelelő hatóságoknál.
Aki szükségtelenül elvégzett 

pszichiátriai kezelések miatt el-
veszti egy szerettét, gyakran 
magára marad a gyásszal és a 
veszteséggel, pedig felelősség-
re vonással elejét vehetjük, hogy 
másokkal is megtörténhessenek 
hasonló esetek. A pszichiátriákon 
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átélt traumák, lekötözések, kény-
szerkezelések szintén életre szó-
ló megrázkódtatást okozhatnak, 
mely esetekben sokszor ugyan-
így kiharcolható az igazságszol-
gáltatás. A jogvédőknek számta-
lan esetben sikerült már elérniük, 
hogy az elkövetőt elmarasztalják, 
illetve, hogy a károsult kártérítést 
kapjon.

Az alapítvány egy nemzetközi 
emberi jogi szervezet, az Állam-
polgári Bizottság az Emberi Jogo-
kért (CCHR) hazai csoportjaként 

működik. Magyarországon is sok 
még a teendő, hiszen hazánkban 
is használnak még elektrosokkot, 
szállítanak kényszerrel a pszichi-
átriára embereket – a megalázó 
bánásmóddal, az emberi jogok 
elhanyagolásával kapcsolatban 
az Alapvető Jogok Biztosa (Om-
budsman) is számos alkalommal 
felemelte már a szavát a hazai 
pszichiátriák kapcsán. Mindezek 
még ma is rendszeresen sértik 
a pszichiátriai kezeltek emberi 
jogait, ezért nagy szükség van 

egy olyan jogsegélyszolgálatra, 
amely kifejezetten az ilyen sérel-
mek esetén nyújt segítséget.

Ha Ön vagy barátja, családtagja 
sérelmet szenvedett a pszichiátri-
án, kérje az alapítvány segítségét!

Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány
+36-1/342-6355, 
+36-70/330-5384 
(minden hétköznap 9.30–17 óráig)
panasz@cchr.hu info@cchr.hu
www.cchr.emberijogok.hu

Futás

2022. október 2. A Kassai 
Békemaraton a legrégebbi, 
megszakítások nélkül meg-

szervezett maratoni futóverseny 
a világon. Először 1924-ben ren-
dezték meg, az idei volt a 99. ver-
seny. A történelmi óvárosban és a 
közeli parkokban rendezik a futó-
versenyt. Lantos János sikeresen 
teljesítette 3:47:17 idővel.
2022. október 9. 37. SPAR Buda-
pest maraton. 3750 maratonista 
vágott neki a világörökségi hely-
színekre is rálátást engedő, látvá-
nyos, fővárosi útvonalnak. A ma-
ratoni útvonalon kitűnő hangulat 
várta a futókat,  36 zenei pontja és 
számos szurkolói pont gondosko-
dott arról, hogy futó és szurkoló 
jól érezze magát. A SZAFTOT kép-
viselte Lantos János 3:53:40, és 
Széll Endre 4:07:42 idővel.
2022. október 16. Palotás. SZAF-
TOS éremeső a XV. Biomed Tóke-
rülő Futáson.
Korcsoportos eredmények: 3,8 
km  I. hely Czele János     20:07 
I. hely Czele Jánosné 24:55
12,6 km       I. hely Kovácsné 
Obrecsány Klára 1:28:58
 II. hely Tresóné Dr. Percze Dorisz  
1:15:04
 II. hely  Bartus Ferenc 53:54  

 V. hely Várszögi Attila 1:06:30
 X. hely Tresó Tamás 1:12:11    
    Megrendezésre került Salgótar-
jánban a XXX. 1956. Október 23. 
Emlékfutás. Futással tisztelegtünk 
a Forradalom és Szabadságharc 
66. évfordulójára. Korcsoportos 
eredmények: 956 m Czele János 
és Czele Jánosné I. hely. 
A SZAFT tiszteletbeli tagja Mecser 
Lajos élő futólegenda, 80. szüle-
tésnapja alkalmából köszöntötte 
a SZAFT csapata. Köszönjük az 
eddigi hasznos tanácsokat, to-
vábbi jó egészséget kívánunk.

 Czele János
BSI Futónagykövet
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Foci

A Szécsény VSE korosztályos 
csapataival az edzések, 
képzések mellett a Nógrád 

Megyei Labdarúgó Szövetség ál-
tal szervezett Bozsik fesztiválo-
kon, tornákon, bajnokságokban 
szerepelünk.

A 7, 9, 11, 13 évesek kétheten-
te mérettetik meg magukat, a 14, 
16, 19 évesek és a felnőttek heti 
rendszerességgel, bajnoki rend-
szerben játszanak.

Fontos tudni, hogy 13 éves kor-
osztálytól már a megyei szövet-
ség által delegált bírók vezetik a 
mérkőzéseket. Mivel sajnos elég 
kevés a játékvezető a megyében, 
hétvégente pedig a megyei I., II., 
III. osztályban is felnőtt, valamint 
U19 meccseket rendeznek, így a 
szövetség csak úgy tudja meg-
oldani a delegálást, hogy az U14 
és U16 bajnokság mérkőzéseit 
hétköznapra írja ki. Köszönettel 
tartozunk az iskolák vezetőinek, 
osztályfőnököknek, szaktanárok-
nak, hogy megértően fogadják az 

ilyenkor esedékes, elkerülhetet-
len kikérőket. Köszönjük a szülők-
nek is, hogy partnereink ebben. 
Reméljük, hogy a srácok mindig 
be tudják pótolni a tananyagot! 
Tisztelettel kérjük, ha esetleg la-
zítást tapasztalnak gyermekük-
nél, és az már érdemjegyekben 
is megmutatkozik, a szükséges 
szigorító intézkedéseknél ne a 
focitól való eltiltás legyen az első 
helyen. Javasoljuk a telefon-, szá-
mítógép-, tv megvonást, vagy 
plusz házimunka kijelölést, ezek 
amúgy is inkább csak egészsé-
gükre válnak.

Az egyesület vezetősége és 
edzői mindent megtesznek azért, 
hogy a fiatalok minél jobb körül-
mények között, minél több min-
dent elsajátítva sportolhassanak, 
és az edzések, mérkőzések után 
felfrissült vérkeringéssel, na-
gyobb energiával tudjanak a ta-
nuláshoz fogni.

U11 és U13 korosztályos csa-
patunk rangos tornán szerepelt 

B u d a p e s -
ten, ahol az 
idősebbek 
az előkelő 
n e g y e d i k 
helyet sze-
rezték meg. 
B ü s z k é k 
vagyunk rá, 
hogy Ba-
goly Leven-
tét az U13 
torna legjobb kapusának válasz-
tották. 

Felnőtt csapatunk a sorsolás 
szeszélye folytán a bajnokság 
második felében az erősebb játé-
kosállományú csapatok ellen sze-
repel, s bár becsülettel küzdenek 
a fiúk, a végeredmények nem ne-
künk kedveznek. Továbbra is sé-
rülések sújtják a csapatot, ezzel is 
nehezítve a helyzetet. Reméljük, 
hogy egy jó téli felkészüléssel és a 
sérültek visszatérésével eredmé-
nyesebb tavaszunk lesz.

Stayer László elnök

Bagoly Levente 
legjobb kapus
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„Adventi ablakok” Szécsényben, Benczúrfalván és Pösténypusztán

Az idei adventi időszakban a Városi Művelődés Központ ismét meghirdeti az „Adventi 
ablakok” eseményt. Az „Adventi ablakok” lényege, hogy december 1 és 24. között min-
den nap felgyulladnak a fények településünk valamelyik házának ablakában /üzletének 
kirakatában hasonlóan ahhoz, ahogy az adventi kalendáriumban is minden nap kinyi-
tunk egy dobozt. Karácsony közeledtével napról napra több ház ablaka/üzlet kirakiata 
fog díszbe öldözni és világítani, míg végül szentestén mind a 24 ablak/kirakat egyszerre 
fog ünnepi fényekben ragyogni. A sorrend előzetes sorsolás alapján alakul ki, ami a 
résztvevők kivételével titkos lesz. Az ablakról/kirakatról a jelentkezőknek fotót kell ké-
szíteni és elküldeni a rakoczi315@gmail.com email címre amit aztán feltöltünk a Városi 
Művelődési Központ közösségi oldalaira. A kapott sorszámnak meg kell jelennie a de-
korációban, valamint kivilágítani is szükséges, egyéb tekintetben mindenki saját ötletei 
alapján díszíthet.

Várjuk olyan szécsényi, benczúrfalvai és pösténypusztai lakosok jelentkezését, akik szí-
vesen részt vennének az „Adventi ablakok” programban, és vállalják valamelyik jól lát-
ható, utcára néző ablakuk/kirakatuk díszítését. Jelentkezni 2022. november 25-ig lehet a 
rakoczi315@gmail.com email címen vagy a 32/370-860-as telefonszámon.


