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Tisztelt szécsényi, benczúrfalvai, 
pösténypusztai lakosok!

Hosszú évek munkájának 
eredményeképpen reális 
esélyünk van arra, hogy a 

2008-ban kiépített szélessávú 
internethálózatot elindítsuk. 

Célunk, hogy minden szécsényi 
lakos olcsóbban és jobb minőség-
ben televíziózhasson, internetez-
hessen, telefonálhasson a mosta-
ni lehetőségeknél. A rendszer ké-
pes erre.

Az önkormányzat képviselő tes-
tülete ezért megbízta a Szécsény 
Holding Kft-t, hogy kezdje meg 

az ezzel kapcsolatos munkákat. 
Első lépésben az Önök együttmű-
ködését kérjük, segítsenek abban, 
hogy megismerhessük igényei-
ket. 

Kérjük, töltsék ki azt az igény-
felmérő lapot, amelyet megtalál-
nak a Szécsényi Hírek című új-
ságunkban és amennyiben mód-
juk van rá, adják le a Városháza, 
vagy a Művelődési Ház portá-
ján, illetve a benczúrfalvai és 
pösténypusztai települési kép-
viselőiknél február 29-ig! 

Amennyiben nem áll módjuk-
ban behozni az igényfelmérő la-
pot, munkatársaink felkeresik 
majd az érintett háztartásokat. 
Az igényfelmérő lap a város hon-

lapjáról is letölthető, és az ott 
megjelölt e-mail címre is visz-
szaküldhető.

Jelen igényfelmérés célja, hogy 
március hónapban konkrét cso-
magokat tudjunk Önök számára 
javasolni. 

Az igényfelmérő lap kitöltése 
nem jelent kötelezettség válla-
lást.

Kérjük, szánjanak egy kis időt a 
felmérésre, mindannyiunk érde-
kében!

Köszönettel:
Stayer László
Polgármester

■

A szécsényi Művelődési Központ 
adott otthont a január 23-án, 
a Magyar Kultúra Napja alkal-

mából megrendezett 25. Nemzet-
közi Versmondó és Népdaléneklő 
versenynek. 
Az ünnepélyes megnyitón Garam-
völgyi Andrea, a Szécsényi Közmű-
velődési Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója és Stayer László Polgár-
mester Úr köszöntötte a vendége-
ket, majd a Versvándorok adtak ün-
nepi műsort a jelen lévőknek. 

A versenyre 28 iskola 179 diákja ne-
vezett, határainkon túlról, Fülekről 
és Székelyudvarhelyről is érkeztek 
vendégek. 

A szavaló és népdaléneklő verseny 
egy időben öt helyszínen folyt, mind 
az öt helyszínen háromfős zsűri bi-

zottság értékelt és választotta ki a 
legjobbakat.

A 25. Nemzetközi Versmondó és 
Népdaléneklő verseny kategóri-
ánkénti és korcsoportonkénti dí-
jazottja:

- az alsó tagozatos versmon-
dók 

 I. helyezést ért el

Harik Zoltán a szécsényi Páter Bár-
kányi János Katolikus Óvoda, Álta-
lános Iskola és Gimnázium tanulója, 
felkészítő pedagógusa Zsírosová Szil-
via

 II. helyezést ért el
Botos Máté János, a füleki Mocsáry 
Lajos Alapiskola tanulója, felkészítő 
pedagógusa Benkoné Horkai Tünde

 III. helyezést ért el

Ruszkó Emil, a füleki Mocsáry Lajos 
Alapiskola tanulója, felkészítő pe-
dagógusa Benkoné Horkai Tünde

- felső tagozatos versmondók 

 I. helyezést ért el

Mag Kristóf, a füleki Gimnázium ta-
nulója, felkészítő pedagógusa Szvo-
rák Zsuzsa

 II. helyezést ért el

Harik Ferenc, a szécsényi Páter Bár-
kányi János Katolikus Óvoda, Álta-
lános Iskola és Gimnázium tanulója, 
felkészítő pedagógusa Kissné Csépe 
Éva

 III. helyezést ért el

Sevelya Virág, a pásztói Zsigmond 
Király Általános Iskola tanulója, fel-
készítő pedagógusa Lenkey-Simon 
Mária
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- a középiskolás korosztály vers-
mondó 

 I. helyezést ért el

Trandafir Kinga, a székelyudvarhe-
lyi Református Diákotthon Alapít-
vány tanulója, felkészítő pedagógu-
sa Székely Szabolcs

 II. helyezést ért el

Gere Anna, a balassagyarmati Balas-
si Bálint Gimnázium tanulója, felké-
szítő pedagógusa Ádám Klára

 III. helyezést ért el

Bystrianska Karina, a füleki Gimná-
zium tanulója, felkészítő pedagógu-
sa Szvorák Zsuzsa

- alsó tagozatos népdalének-
lők 

 I. helyezést ért el

Poór Mária, akit a Szécsényi Iglice 
Közhasznú Egyesület indított a ver-
senyben, felkészítője Oláhné Cser-
csics Ivett.

 II. helyezést ért el

Varga Balázs, a szécsényi Páter Bár-
kányi János Katolikus Óvoda, Álta-
lános Iskola és Gimnázium tanulója, 
felkészítő pedagógusa Zsíros Szil-
via

 III. helyezést ért el

Juhász Anna, a szécsényi Páter Bár-
kányi János Katolikus Óvoda, Álta-
lános Iskola és Gimnázium tanulója, 
felkészítő pedagógusa Kalmárné 
Lőrincz Viktória.

- a felső tagozatos népdalének-
lők kategóriájában

  I. helyezést ért el

Golyán Gréta, a szécsényi Páter Bár-
kányi János Katolikus Óvoda, Álta-
lános Iskola és Gimnázium tanulója, 
felkészítő pedagógusa Kubinyiné 
Szabó Katalin.

 II. helyezést ért el

Holecz Martin, a szécsényi Páter Bár-
kányi János Katolikus Óvoda, Álta-
lános Iskola és Gimnázium tanulója, 
felkészítő pedagógusa Horváth Éva.

 III. helyezést ért el

Barna Angelika, a füleki II. Koháry 
István Alapiskola tanulója, felkészí-
tő pedagógusa Ferenc Izolda.

- középiskolás népdaléneklők 

 I. helyezést ért el

Sövér-Benedek Tímea, a székelyud-
varhelyi Református Diákotthon 
Alapítvány tanulója, felkészítő peda-
gógusa Székely Szabolcs

 II. helyezést ért el

Csiki Sára Eszter, a balassagyarmati 
Szent-Györgyi Albert Gimnázium 
és Szakközépiskola tanulója, felké-
szítő pedagógusa Hajdúné Hege-
dűs Szilvia

 III. helyezést ért el

Szatmári Dorottya, a salgótarjáni 
Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Is-
kola tanulója, felkészítő pedagógu-
sa Kubinyiné Szabó Katalin.

Különdíjak nyertesei 

- Szécsény Város Önkormány-
zatának különdíja:

Puszta Bálint, versmondó, a balas-
sagyarmati Balassi Bálint Gimnázi-
um tanulója, felkészítője Pásztor 
Sándorné

- Stayer László Polgármester Úr 
különdíja:

Bakos Szeréna, népdaléneklő, a ka-
zári Aba Sámuel Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulója, 
felkészítője Kubinyiné Szabó Kata-
lin.

- Dr. Harikné dr. Havasi Beáta 
Alpolgármester Asszony külön-
díja:

Árva Nikolett és Kakuk Virág, páros 
népdaléneklők, a kazári Aba Sámu-
el Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tanulói, felkészítőjük 
Kubinyiné Szabó Katalin.

- Dr. Bagó József Jegyző Úr kü-
löndíja

Puporka Milán, versmondó, az end-
refalvai Móra Ferenc Általános Isko-
la tanulója, felkészítője Rákosné Sza-
kács Ildikó

- Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. különdíja

Kiss Fruzsina, versmondó, a szécsé-
nyi Páter Bárkányi János Katolikus 
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázi-
um tanulója, felkészítője Csókási Csa-
báné

- Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. különdíja

Mihalovics Zsófia, népdalénekes, a 
füleki Mocsáry Lajos Alapiskola ta-
nulója

- Jusztin Ferenc szenior hosszú-
távfutó, többszörös magyar baj-
nok különdíja 

Bökényi Alex, versmondó, a balas-
sagyarmati Kiss Árpád Általános Is-
kola tanulója, felkészítője Lelkó Ildikó

- Szécsényi Iglice Közhasznú 
Egyesület különdíja
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Erdélyi Lilla, népdaléneklő, a szécsé-
nyi Páter Bárkányi János Katolikus 
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázi-
um tanulója, felkészítője Bacskai Ba-
lázs

- Neve elhallgatását kérő támo-
gató különdíja

Erdős Virág, versmondó a szécsényi 
Páter Bárkányi János Katolikus Óvo-
da, Általános Iskola és Gimnázium 
tanulója, felkészítője: Kalmárné Lő-
rincz Viktória

- Szécsényi Iglice Közhasznú 
Egyesület pedagógus különdíja

Székely Szabolcs a székelyudvarhe-
lyi Református Diákotthon Alapít-
vány nevelője, magyar nyelv és 
irodalom szakos pedagógus

A Szécsényi Közművelődési Nonpro-
fit Kft. ezúton is szeretné megköszön-
ni a zsűri tagok munkáját, és segítő-
készségét, név szerint: Végh Gábor-
né, Majsányi Lászlóné, Patakiné Ker-
ner Edit, Holecz Istvánné és Oláhné 
Csercsics Ivett zsűri elnököknek, va-
lamint Ádám Klára, Csatlós Noémi, 
Antalné Bába Katalin, Várkonyi Ba-
lázsné, Schmid Zsuzsanna, Csizma-
dia Kinga, Székely Szabolcs, Csábi 
István, Varga Bálint és Bacskai Balázs 
zsűri tagoknak.

Köszönjük a támogatást a különdí-
jak felajánlóinak, hogy hozzájárultak 
a rendezvény még sikeresebbé té-
teléhez, a versenyen résztvevő gye-
reknek a felkészülést, a pedagógu-
soknak pedig a felkészülésben való 
segítséget.

Programajánló

A színházi bérlet következő elő-
adása, a Hazatérés, melynek Mikó 
István lesz a főszereplője, március 
9-én, 18 órától kerül megrendezésre. 
Szólójegyek az előadás előtt 2000 
Ft-os áron vásárolhatók.

Sáriné Borik Melinda
■

Sítábor Szlovákiában

Január utolsó hetére szerveztük 
a már hagyományosnak tekint-
hető iskolai sítáborunkat. 23 diák 

és három pedagógus küzdött az 
elemekkel az Alacsony-Tátra lábánál 
elterülő tálei síközpontban. Volt ré-
szünk hóesésben és esőben, ködben 
és napsütésben, fagyban és olvadás-
ban egyaránt. A tél az öt nap alatt 
megmutatta valamennyi arculatát, 
mely azonban nem zavarta a síelés 
”szerelmeseit”. Szigeti Zoltán síokta-
tó irányítása mellett, kisebb csopor-
tokban egész nap folyt a tanulás. A 
foglalkozások közötti időszakokban 
mindenki a saját tempójában és stí-
lusában élvezhette a lejtők adta ad-
renalinlöketet. A kezdők és a hala-
dók is megtalálták a tudásuknak 
megfelelő ideális terepet a változa-
tos meredekségű és hosszúságú pá-
lyákon. Minden résztvevő élvezte az 
egyhetes iskolai kirándulást, melyet 
természetesen jövőre is megismét-
lünk. 

Együtt farsangoltak kicsik 
és nagyok 

Az egész iskolát megmozgató far-
sangi kavalkádra került sor február 

első péntekén a Bárkányiban. Meg-
szokhattuk, hogy az alsósok színvo-
nalas műsorokkal és ötletes jelme-
zekkel kápráztatják el a vendégeket, 
de most csatlakoztak hozzájuk a 
nagyobbak is. Elsősöktől az érettsé-
giző végzősökig mindenki nagy lel-
kesedéssel készült a délutáni bemu-
tatóra, melyre szinte az egész isko-
laközösség – tanulóktól a pedagógu-
sokig, technikai dolgozóktól a ve-
zetőkig – jelmezbe öltözött. Az egyé-
ni jelmezesek ötletes maskaráit az 
alsós osztályok kreatív bemutatója 
követte. A kicsik után a felsősök és 
a gimnazisták országokat megjele-
nítő időutazására került sor. Köszön-
jük a szülők, a pedagógusok és a 
diákok jelmezkészítő munkáját, lel-
kes készülődését. A felvonulást szí-
nes programok követték. Az alsósokat 
az Iglice Néptáncegyüttes és a TCD 
táncegyüttes mozgatta meg, még 
a nagyobbak a pedagógusok által 
szervezett, uniós vetélkedőn vettek 
részt a tornateremben. A díjakat, 
mint mindig, most is a Szülői Szer-
vezet biztosította a gyerekek számá-
ra, ügyelve arra, hogy egyetlen osz-
tály se térjen üres kézzel haza. Kö-
szönjük figyelmességüket, szervező 
munkájukat! A bált záró táncos mu-

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium
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latság jó hangulatát Oláh Ádám 
musical előadása alapozta meg, 
melyre dj. Peti tette fel a koronát. 

Diákjaink szavaltak, énekel-
tek

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
a szécsényi Művelődési Központban 
XXV. alkalommal megrendezett nem-
zetközi versmondó- és népdalének-
lő versenyen 46 tanuló képviselte 
iskolánkat. Elért eredményeik meg-
tekinthetők iskolánk honlapján. Gra-
tulálunk a résztvevőknek, köszönjük 
a pedagógusok felkészítő munká-
ját, a szülők támogatását.

Ásványkiállítás iskolánkban

Január második hetében az eszter-
gomi Geoda Interaktív Ásvány- és 
Őslénykiállítás munkatársai jártak 
iskolánkban. Szenkovics Edina veze-
tésével minden osztályunk rendha-
gyó, interaktív előadáson vett részt. 
Az órák témái a természettudomá-
nyos tantárgyak tananyagaihoz iga-
zodtak tanulóink életkorának figyel-
embe vételével. 

Gyermekeink sok érdekességet tud-
tak meg a Föld és az ásványok kiala-
kulásáról, ipari és háztartási felhasz-
használásáról, valamint az ősmarad-
ványok fejlődéséről. 

Az elhangzottakat érdekesebbé tet-
te, hogy az elhozott ásványokat, kő-
zeteket diákjaink megérinthették, 
kezükbe foghatták. A megtekintett 
ásványokról tanulóink és minden 
kedves érdeklődő bővebb informá-
ciókat és újabb érdekességeket 
tudhat meg a kiállítók honlapjáról 
(www.geoda.hu)

Az előadássorozatot korosztályon-
ként más témákkal a következő tan-
évben is folytatjuk.

Szenográdi Tamás
igazgató

■

„Farsang van, farsang van, 
járjuk a táncot gyorsabban”

A legtöbb óvodában megtart-
ják a farsangot, hisz legfőbb 
értékét, a tavaszvárás, télte-

metés szokását így ismertetik meg a 
gyerekekkel az óvónők. 

Óvodai nevelésünk szerves része, a 
hitéletre nevelés mellett a néphagyo-
mányok, népszokások ápolása, me-
lyek beépülnek tevékenységeinkbe, 
mindennapi életünkbe. Lakóhelyünk 
és környékünk számos lehetőség ad 
számunkra, az ünnepek, a szokások 
keretet adnak az egész éves prog-
ramjainkhoz. 

A farsang a telet lezáró, tavaszt váró 
ünnep, Dorottya napjához (február 
6.) fűződik, vízkereszttől (január 6.) 
hamvazószerdáig, a nagyböjt kez-
detéig tartó időszak, amelyet hagyo-
mányosan a vidám lakomák, bálok, 
mulatságok, népünnepélyek jelle-
meznek. A farsang jellegzetessége, 
hogy alapvetően a gazdag népha-
gyományokra épül. 

Óvodánkban a farsangi ünnepet 
hosszú előkészület előzte meg: elő-
re jelezzük a közeledtét, beszélgeté-
sek előzik meg, így a gyermekeknek 

is van idejük arra, hogy készülhesse-
nek, a szülők bevonásával közösen. 
Játékidőben, szabadidőben, esetleg 
a különböző tevékenységek kapcsán 
énekeket, énekes játékot, verset, 
mondókát, mesét mondogattunk. 
Kézügyességüket, kreativitásukat, 
fantáziájukat kihasználva szép de-
korációkat készítettünk az ünnepi 
alkalomra. A közös tevékenység so-
rán alkalom nyílott az ünnep meg-
ismerésére, a népszokások, hagyo-
mányok ápolására, a megismert ze-
nei, irodalmi anyagok feleleveníté-
sére. 

A farsangi ünnepkör álarcos, jelme-
zes alakoskodással, nagy zajjal és 
hujjogatással, kolompolással, han-
gos zenével, vigalommal jár, amit 
minden gyermek kipróbálhatott az 
általuk készített álarcokkal, szem-
üvegekkel és zajkeltő eszközökkel. 

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda 
hírei
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A farsangi időszak a hosszú böjt előtt 
még egyszer bőséges evésre, ivásra 
adott alkalmat. Óvodánk minden 
csoportja szebbnél szebb ünnepi 
asztalt terített erre az alkalomra, és 
sokan fánksütéssel is készültek. A 
jelmezes felvonulás, jelmezbemuta-
tó a gyerekek számára a legizgalma-
sabb esemény, hiszen ekkor büszkél-
kedhetnek a csodásabbnál csodá-
sabb jelmezekkel. Minden csoport-
ban a vidám, mókás, örömteli han-
gulat volt jellemző, hiszen rengeteg 
játékkal készültünk: ügyességi, ve-
télkedő játékokkal, énekléssel, kiki-
áltó - csúfolódó mondókákkal, kör-
játékokkal, táncos mulatságokkal, 
lakodalmas játékokkal és persze egy 
kis ajándékkal, jutalommal (zsákba-
macska, cukorka). Minden évben pró-
báljuk minél változatosabbá vará-
zsolni a farsangi ünnepkört, idén a 
kiszebáb-égetés hagyományát is-
mertettük meg a gyerekekkel. 

A népi kultúra megismerésével, ha-
gyományok ápolásával, felelevení-
tésével, célunk, hogy a gyermekek 
felfedezzék a népi kultúra szépsé-
gét, örömét. Mindezen keresztül a 
legfontosabb számunkra, hogy a 
gyermekek megérezzék a közösség-
hez tartozás, együttműködés örö-
mét és kialakuljon egyfajta szoro-
sabb, személyesebb kötődés a pe-
dagógus és gyermek örömteli, kö-
zös munkája során. 

Lazsán Zsófia
óvodapedagógus

■

*   *    *

Februári programjaink:

Február 03. – Balázsáldás
Február 06. – Jótékonysági Morzsa 
bál
Február 16. – Ovis mise

Smelkó Istvánné 
óvodavezető

■

A téli szünet után egy héttel, ja-
nuár 12-én rendeztük meg az 
iskolai szavalóversenyt, ami 

egyben válogató is volt a hagyomá-
nyos, Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból megrendezésre kerülő városi 
versenyre. Nagy számban jelentkez-
tek mind a szécsényi, mind a nagylóci 
feladat ellátási helyről alsó- és felső 
tagozatosok népdal és vers kategó-
riában is. Korcsoportonként értékel-
te őket a zsűri, melynek tagjai: Végh 
Gáborné Piroska (elnök - nyugdíjas, 
volt tanárunk), Győrki Marianna, Kiss 
Gabriella, Sebestyénné Csabai Ildikó 
és Szklenár Tímea. A díjazott vers-
mondók: Jakab Hanna 2.a, Balázs 

Hanna 1.a, Berki Diána 2.a, Szöllősi 
Alex 4.a, Juscsák Nóra 4.a, Szent-
györgyi Kristóf 3.a, Szabó Kristóf 5. 

Iskolai szavalóverseny

Jótékonysági bál

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola
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NL, Oláh Mária 6.NL, Mészáros Ist-
ván 5.a, Oláh Szandra 7.a, Gombár 
Noémi 7.a, Farkas Áron 10.a. A díja-
zott népdaléneklők: Harkai Dorottya 
5.a, Jónás Rafael 1.a, Vidu Eleonóra 
4.a. Iskolánkat 14 diák képviselte ja-
nuár 23-án a Művelődési Központ 
által, a Magyar Kultúra Napján szer-
vezett szavaló- és népdaléneklő ver-
senyen. Gratulálok a versenyzőknek, 
köszönöm a kollégák színvonalas 
felkészítő munkáját!

Ebben az évben január 16-án ren-
deztük meg Jótékonysági Bálunkat, 
melynek bevételét tanulóink juta-
lom kirándulására, versenyezteté-
sére és az év végi táboroztatás meg- 
valósítására szeretnénk fordítani. 
Az est a köszöntő után volt tanítvá-
nyaink - Deák Virág és Deák Lotti -  
énekes műsorával indult a mintegy 
110 fős bálozó közönség számára, 
majd a Gastron – M jóvoltából bizto-
sított vacsora elfogyasztása után haj-
nalig tartott a mulatság, a jó hangu-
latról Beszkid József zenekara gon-
doskodott. Közben alig 20 perc alatt 
elkeltek zsákbamacska jegyeink, ahol 
több, mint 150 ajándék - köztük egy 
wellness hétvége – talált gazdára. Itt 
szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy megköszönjem a Szülői Szer-
vezet tagjainak, ill. a pedagógusok-
nak a gondos előkészítő munkát, il- 
letve a támogatóinknak a felajánlá-
sokat!

Az új évben az alsó tagozatosok szá-
mára új lehetőséget kínálunk, heti 
egy alkalommal Léna tart táncfog-
lalkozást az érdeklődő kisdiákoknak. 
Az idén is szeretnénk részt venni a 
június 4-i TérTáncKoncerten a Hő-
sök terén a Budapesti Fesztiválzene-
karral együtt, erre a programra február 
elejétől készülnek a gyerekek Nagy 
Gábor táncpedagógus vezetésével.

Január 20-án a 11-12-es diákjaink 
részt vettek a Madách Imre születés-
napja alkalmából rendezett rend-
hagyó irodalom órán, melynek a 

TÁMogATóINK:
100 Ft-Os Bolt, 
Szolgáltatóház Győrki Marianna Pénzes István

Bagó Lászlóné Hangulat Presszó / Földi 
Gabriella

Percze Tamásné / 
Andi Virágbolt

Bagoly Szabolcs Heizer Gyuláné Pribelszki Károlyné / 
Nárcisz Virág

Bakos Pékség Heizer Zoltánné Rácz Beatrix

Balázsné Gyurkó Ágnes Intro Plusz Ker Kft Robinson Szigetek

Bali Ákos Józsefné Ipoly Patyolat Rustic-Candle Kft

Bartusné Magdi / Magdi 
Butik

Jusztin Nándor / Juszt-
Bau Kft Spórol6

Bencze László Kalmár Tibor / Max 
Motor Stayer László

Benu - Király Gyógyszertár 
Kft. Kerek-Perec Pékség Szabó Tamás

Bottyányi Boglárka Kiss Józsefné Szalontai János

Buga Lászlóné Kiss Szimonetta Szécsény Agro-Help 
Kft.

Deák Annamária Kiss Zoltán Szécsény Holding Kft.

Diszamé Méteráru Kojnok Norbert Szécsény Város 
Önkormányzata

Dobsonyi Imréné Kómár Andrea Judit / 
Mobilárium 

Szeles Zsolt / 
Festékbolt

Dr. Barrak Ahmad Kőszeginé Makovinyi 
Beáta Szelesné Skrabák Éva

Dr. Harkai Nóra Kuris Éva/ Hanna Karina Szélesné Szabó 
Szilvia

Dr. Horváthné Német Éva 
/ Területi Vöröskereszt László Gézáné Szvetlik Péterné

Dr. Serfőzőné Dr. Fábián 
Erzsébet Liget Lovasudvar Tom-Ir Kft

Düz Klaudia Magyarné Sámuel Lívia Tőzsér Anikó

Elixír Szépségszalon Márkusné Keller Katalin Varga Erzsébet

Fábián Ferencné Micsinai Tamás Varga Krisztina

Farkas Beatrix Mihály Olga Vargáné Antal Ágota

Földi Márta Mosóné Mócsány 
Ramóna

Vargáné Kilián Erika / 
Hami Büfé

Garazsi Józsefné Mpsp Kft Vargáné Tóth Katalin

Gazda Kenyér Kft Öcsi Boltja Végh Lászlóné

Gyetvainé Margó Papírmadár Írószerbolt Virlot

Győri Teniszcentrum Pásztor Alexandra Zöldségfutár

Zsia-Bútorház
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Művelődési Ház adott otthont. Az 
eseményen közreműködött Csatlós 
Noémi, Nagy Lajosné Bereczki Má-
ria és Szenográdi Ferenc.

Január 22-én az iskola legidősebb 
tanulói osztályfőnökeik kíséretében 
ellátogattak az EDuCATIO kiállítás-
ra, ahol megismerkedhettek a felső-
oktatási intézmények 2016-os kíná-
latával, ill. a jelentkezés speciális fel-
tételeivel.

Január 25-én 8 tanulónk vett részt a 
Peák István megyei matematika ver-
seny I. fordulóján.

A január a tanulmányok szempont-
jából fontos hónap, hiszen 22-én ért 
véget az idei tanév első féléve, a szü-
lők január 27-29 között megkapták 
a félévi értesítőket, amelyből tájé-
kozódhatnak gyermekük tanulmá-
nyi eredményéről. Gratulálok a kitűnő 
és jeles eredményt elért tanulóknak, 
remélem, hogy tanév végére ez a lis-
ta bővülni fog!

Jó tanulóink, akikre büszkék va-
gyunk:
Kitűnő tanulók: Gombár Lívia 7.a, 
Gyebnár Keve 3.a, Juscsák Nóra 4.a, 
Mulyad Alexandra 12.b, Szentgyör-
gyi Kristóf 3.a.

Jeles tanulók: Csizmadia Fanni 4.NL, 
Gubis Molli 5.a, Lakatos Krisztina 
4.NL, Oláh Debóra 4.a, Oláh Tamás 
4.a, Szabó Kristóf 5.NL, Zilaj Kitti 5.a

Elérhetőségeink: 

3170 Szécsény, Rákóczi út 90.; Tel: 
32/370-131, Fax: 32/ 372-490; e-mail: 
rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu; 
web: www.rfszkki.sulinet.hu
https://www.facebook.com/rfszkki 

Pancsovai Gergely
igazgató

■

Farsang a Cseperedő óvodában 

A farsang a közelgő tavasz öröm-
ünnepe, mely egyúttal a tél és 
a tavasz küzdelmének szimbo-

likus megjelenítése, Vízkereszttől 
hamvazószerdáig tartó időszak. 
Nagy evészetek, ivászatok, lakomá-
zás, lakodalmak, vigadalmak ideje. 
Sarlózás, legényavatás - a néphagyo-
mány szerint, A farsang végén csú-
folták a pártában maradt leányokat. 
Táncmulatságokat rendeztek, far-
sangfarkán állatalakoskodó játéko-
kat játszottak. 

Ezeket a hagyományokat, szokáso-
kat említettük meg, elevenítettük fel 
a gyerekekkel – természetesen élet-
kori sajátosságaiknak megfelelően- 
kb. két hétig tartó időszakban. 

Farsangi vidám dalokat énekeltünk, 
verseket mondogattunk. Álarcokat 

festettünk, bohócot készítettünk, fes-
tettünk, ragasztottunk. Folyamato-
san dekoráltuk, szépítettük csoport-
szobánkat, folyosónkat. 

Farsangi bálunkat a szülőkkel kö-
zösen rendeztük, és szívesen láttuk 
a testvéreket is. Előadtuk vidám kis 
műsorunkat, játékos fiú- lánycsúfo-
lókkal,- melyeket korábban is nagyon 
szívesen mondogattak- versekkel, 
dalos játékokkal. 

Ezt követte a jelmezesek vonulása, 
megcsodálták, megvitatták egymás 
jelmezét, a taps sem maradhatott el. 
Legtöbben belebújtak kedvenc me-
sehősük, - állatuk „bőrébe” és bizony 
egész nap folyamán le sem vették. 
Volt itt Pókember, Batman, mackó, 
oroszlán, tigris, cica és persze szebb-
nél szebb hercegnők, királylányok.

Játékos vetélkedőkkel színesítettük 
a programot, melybe a szülőket is 
bevontuk, a legügyesebbeket apró 
ajándékokkal jutalmaztuk. A nap vé-
gén mindenki hazavihetett egy kis 
trombitát is- Mártonné Bárány Ka-
talin jóvoltából Köszönjük!

A vidám, de egyben fárasztó mula-
tozás közben a szülők által készített 
finomságokból falatoztak a gyere-
kek. A délelőtt végén szokásunkhoz 
híven a bölcsődéseket is megláto-
gattuk, meginvitáltuk őket egy kis 
közös táncra, éneklésre.

Farsangfarkán (farsangi időszak utol-
só három napja) egyes vidékeken tél-
temetést járnak, szalmabábot - kiszét 
- égetnek vagy vízbe dobnak. Azt 
tartották, hogy a kisze szétfoszló 
füstjével eltűnik a köd és a hideg. Mi 
is szerettük volna ezt a szokást – a ma-
gunk módján – megjeleníteni. Me-
nyecske bábot készítünk a gyerekekkel 

EDUCATIO kiállítás

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

.......................................................................................................................
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közösen, melyet énekszóval körbe-
viszünk, majd elégetünk, jelképez-
ve ezzel a tél elűzését és a tavaszvá-
rást. 

Vidám tavaszi körjátékokat játszunk, 
tavaszváró mondókákat ismételge-
tünk.

Mi így ünnepeltünk és „kergettük” el 
a telet.  

Záhorszkiné Laczkó Beáta
Óvodapedagógus

■

Egy hagyomány kezdete:

ÚJ ÉV KÖSZÖNTŐ KoNCERT A 
MÚZEUMBAN

Új évi jó kívánságok a zene nyel-
vén… A szécsényi Kubinyi Fe-
renc Múzeum Új év köszöntő 

hangversenyre hívta Szécsény és 
térsége lakosságát továbbá az intéz-
mények vezetőit január 15-én, pén-
teken 17 órára a kastély dísztermé-
be. A szép számmal megjelentek kö-
zött üdvözölhettük városunk vezető-
it, Stayer László polgármester urat, dr. 
Harikné dr. Havasi Beáta alpolgár-
mester asszonyt és dr. Bagó József 
jegyző urat is.

Lévárdi Beáta művészeti vezetésével 
és zongora kíséretével a VISSI D’ARTE 

Művészeti Együttes föllépésére ke-
rült sor Varga Ivett és Jambrik Zsolt 
énekművészek közreműködésével, 
valamint az Erkel Ferenc Vegyeskar 
Bel Canto Kamarakórusa szerepelt.

A koncerten közreműködött még Csu-
ka László zongorán, Kiss Gabriella 
furulyán, Palánki Éva fuvolán és Sán-
ta Zsolt-dobon.

Igazgatói üdvözlést követően Stayer 
László Szécsény város polgármeste-
re mondott pezsgős köszöntőt.

A koncerten F. Chopin, Esterházy Pál, 
W. A. Mozart, Löwe, Marchesi, Verdi 
kiváló művei, valamint Lehár Ferenc 
és Kacsóh Pongrác operettjei csen-
dültek föl. A muzsikát vetített képek 
kísérték, a műsorszámokhoz Jamb-
rik Zsolt mondott bevezetőt.

A hangversenyt követően az előadó 
művészek és a közönség pezsgős 
jókívánságokkal köszöntötte egy-
mást. A jó hangulatú, átlelkesítő ren-
dezvény sikere sugallja a gondola-
tot, hogy ezután minden év elején 
a Kastély új év köszöntő hangver-
senynek adjon majd otthont.

A koncertet a Nemze-
ti Kulturális Alap tá-
mogatta

Múzeumunkba kerül Barják gyu-
la képes levelezőlap gyűjteménye

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyúj-
tott sikeres pályázat révén Múzeu-
munkba kerül a bátonyterenyei ma-
gángyűjtő, Barják Gyula képes leve-
lezőlap gyűjteménye. A képeslap gyűj-
temény 42 150 darabból áll.

Néhány számadat: Nógrád vármegye 
történetéhez kapcsolódó, mintegy 
700 darab képeslap nagyrészt tab-
lókon található. Az őskortól az 1950-
es évekig megye történeti anyag 85 
%-ban háború előtti. A történeti Nóg-
rád megye települési képei témában 
1200 darab, szintén nagyrészt há-
ború előtti képeslapot tartalmaz a 
gyűjtemény. Ezeken túl a képes le-
velezőlapok minden típusából ren-
delkezik darabokkal, magyar és kül-
földi kiadásokkal is.

A képeslapok nagyrészt nem pos-
tatiszták, így a hátoldaluk is komoly 
filatéliai és kultúrtörténeti informá-

EDUCATIO kiállítás

Újév köszöntő hangverseny múzeum

A Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula 
Könyvtár eseményei

.......................................................................................................................
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ciók hordozója. A képeslapgyűjte-
mény múzeumi nyilvántartásba véte-
lét követően kiállítás keretében vá-
logatást szeretnénk bemutatni az 
érdeklődők számára.

A pályázat sikeres lebonyolítását 
Majcher Tamás főmuzeológusnak kö-
szönjük.

dr. Limbacher Gábor
igazgató

■

Tisztelt olvasóink!

T 
ájékoztatjuk Önöket, hogy 
könyvtárunk február hónap-
ban a szokásos kölcsönzési 

rend szerint várja kedves olvasóit.

Januári visszatekintő:

2016. január 20-án, Madách Imre szü-
letésének 193. évfordulóján mutattuk 
be középiskolás diákok és felnőttek 
számára Nagy Lajosné Bereczki Má-
ria: Lombos fák és csemetéik (Ma-
dách Imre és családja) című könyvét. 

Februári könyvbemutatónkra is sze-
retettel várjuk az érdeklődőket! 

Részletes programjainkért keresse-
nek minket elérhetőségeinken:

Krúdy Gyula Könyvtár
3170 Szécsény, Ady E. u. 12.
06-32-370-494
krudykonyvtar@gmail.com
krudykonyvtar.5mp.eu

■

A Manóvár Biztos Kezdet gyerek-
ház (Szécsény) és az ADHD - Ma-
gyarország Alapítvány közös szer- 
vezésébe

2016. február 19-én 10-15 óráig

Szécsény, Művelődési Központ, 
Ady Endre út 12.

Élet az ADHD-val, címmel konfe-
renciát szervez

Minden Szakembert, Szülőt, Ér-
deklődőt szeretettel várunk!

……70 000 gyermeket érint, mégis 
„láthatatlan betegségnek” hívják. A 
kifejezés gyakran használatos az 
ADHD meghatározására a tudáshi-
ány és a széles körű társadalmi stig-
mák miatt. A mentális egészségi 
rendellenességek között figyelem-
hiányos hiperaktivitás a leginkább 
elutasított és félreértett.

Az ADHD aránya kb. 20:1-hez a gye-
rekek és serdülők között Európában, 
nagyon sok esetben a tünetek fel-
nőtt korban sem tűnnek el. Jelenleg 
a nem kezelt vagy nem megfelelő-
en kezelt ADHD esetek miatt a be-

A gyűjtemény egy része gyűjtő albumokban található 
.......................................................................................................................

A Krúdy Gyula 
Könyvtár hírei
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tegség jelentős plusz kiadásokat és 
terheket okoz a társadalom számá-
ra. Magyarországon becslések sze-
rint 70 ezer ADHD-s gyermek él, a 
kezeletlen betegség okozta járulé-
kos kiadások és „veszteségek” köre 
éves szinten 33 milliárd forintot tesz 
ki Magyarországon. Az Európai Agy-
tanács elnöke, Mary Baker elmondá-
sa szerint sok ember még ma sem 
hisz az ADHD létezésében. „Ha nem 
létezik, nem is érthetik az emberek, 
miért fontos a kezelés. Elengedhetet-
len tehát, hogy láthatóvá tegyük ezt 
a betegséget a társadalom számára.”

Az ADHD egy olyan betegség, ami 
több invesztálást igényel, a tanárok-
nak, pszichológusoknak, kriminalis-
táknak együtt kell a társadalom sze-
mét felnyitni és több figyelmet az 

ADHD-ra irányítani, annak támoga-
tására felhívni a figyelmet.
9.00 órától - regisztráció
10,00-10,40 HAJDU Ágnes szakmai 
vezető Bemutatkozik az ADHD-Ma-
gyarország Alapítvány
10,40-11,20 KÁRPÁTHY Anikó Vad-
virág Alapítvány vezetője

A Tanulás Könnyítő Program jelen-
tősége az oktatásban

11,20-12,00 dr. ALPÁR Vera gyer-
mek média vezetője

A média szerepe a gyermekkori 
figyelemhiányos zavarban
12,00-12,40 dr. ZSóK Ildikó Julian-
na gyermekorvos
12,40-13,00 ebéd szünet
13,00-13,30- bemutatjuk a Cogni-

Plus fejlesztő rendszert, szakkönyv 
bemutató
13,30-15.00 Kerekasztal beszélge-
tés... mindent amit tudni szeretnél 
az ADHD-ról

Pedagógusoknak tanúsítványt 
adunk 6 credit pontot.

Regisztráció a honlapon www.adhd-
magyarorszag.com

Regisztráció díja 3000, -érintett csa-
ládok, hallgatók, 1500,- Ft. unicredit 
bank 10918001-00000017-96980002 
a közlemény rovatba kizárólag!!!: « 
Konferencia támogatás »t kérjük írni

(A programváltozás jogát fenntartjuk)

Erdélyi Viktória
Manóvár Gyerekház vezetője

■

2016. január 23-án Winter Spar-
tan Sprint versenyen részt vett 
az egyik SZAFT tagunk, Sótér 

Vilmos Zsolt személyében Szlováki-
ában (Svit). Svit a Magas-Tátrában 
található Poprádtól körülbelül 5 ki-
lométerre nyugatra. A verseny em-
bert próbáló -17 fokban zajlott. A 
pálya távja 7,7 km és 21 akadályt 

kellett leküzdeni. A verseny 723 mé-
terről indult és a legmagasabb pont 
931 méteren volt. Az akadályok kö-
zött szerepelt falmászás, kötélmá-
szás, kúszás a hóban, súlycipelés stb. 
Összesen 2076 induló, ebből 540 
magyar versenyző. Minden célba ér-
kező egy szép éremmel lett gazda-
gabb.

A SZAFT kis csapata 2016. január 31-
én Balassagyarmaton részt vett a 

„Bátrak futása” emlékfutáson rajt 10 
órakor. Tiszteletünket róttuk le a hő-
söknek, akik fegyverrel írták felül a 
trianoni békediktátumot és kiver-
ték a cseheket. A táv 3 kilométer volt. 
A futás során érintettük a Vasútállo-
mást, Civitas Fortissima teret és a régi 
hidat az események helyszíneit.

Czele János 
BSI futónagykövet

■

2016.02.20-án 19.00 óra (ismét-
lés: 2016.02.21-én 15.00, 2016. 
02.27-én 19.00 óra, valamint 

2016.02.28-án 15.00 óra.

2016.03.05-én 19.00 óra (ismétlés: 
2016.03.06-án 15.00, 2016.03.12-én 
19.00 óra, valamint 2016.03.13-án 
15.00 óra.

Korábbi adások megtekinthetők: 
www.szecseny.hu 

Bolgár János
vezető szerkesztő

■

SZAFT hírei

.......................................................................................................................

Szécsény TV

......................................
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Kedves Szülők!

Kérjük, hogy adójuk 
1%-val támogassák 

alapítványunkat!

Adószámunk: 
18636244-1-12
Kedvezményezett:
„Szécsényi óvodá-
sokért ” Alapítvány

Kedves Szülők!

Kérem, támogassa a 
T.C.D. Táncegyesületet

adója 1 %-ával!

Adószám:

18336906-1-12
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