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Kulturális körkép

R

endhagyó módon, élő kokárdával ünnepelt idén, az 1848/
49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett
megemlékezésen Szécsény Városa
és a település diákjai.

Programajánló
2016. április 16-án, 17 órai kezdettel a sokunk által már jól ismert miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium MAGIS kórusa
szerepel ismét városunkban. Idén a
PADLÁS című musicalt vitték színpadra, melyet az érdeklődők a Művelődési Központ színháztermében
tekinthetnek meg.
A belépés díjtalan. Támogatójegyek
azonban vásárolhatóak a helyszínen.
Az Egyesek Ifjúsági Egyesület csapata ezúttal invitálja Szécsény lakosságát 2016. április 28-án 10 és 16
óra között, az Alkoss tovább! gondolatterjesztő és gondolatébresztő
konferenciára, ahol 11 egyedülálló
fenntartható közösségi projektet ismerhet meg az érdeklődő Az előadók
a Nógrádi Ifjúság a Jövőért projekt-

ben résztvevő szervezetek képviselői
lesznek, akik 2 év alatt maradandó
minőséget alkottak az ifjúsági-közösségi kezdeményezések terén.
2016. április 30-án, 18 órától a Palóc Néptáncegyüttes vár minden
érdeklődőt sok szeretettel az idei
Tánc világnapi műsorára!
A műsorban közreműködnek: a Palóc
Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjai, valamint a Vadóka és Kisvadóka
együttesek. Muzsikál a Folt népzenei
együttes.

2016. május 1-én Rock Majálist tartunk a sétálóutcában, melyen helyi
és meghívott vendégzenekarok közreműködnek majd.
2016. május 7-én, Szécsényben
rendezik az ÖRÖKSÉG Gyermek
Népművészeti Egyesület ÉszakMagyarországi Regionális néptáncbemutatóját, melyre három megye gyermek néptánccsoportjai érkeznek
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T.C.D.
Táncegyesület hírei

A

T.C.D. Táncegyesület életében
az utóbbi hónapokban sem
állt meg a munka. Készülnek a
koreográfiák, fellépéseken vesznek
részt a táncosok és egy videót is készített az egyesület. Február 5-én a
Páter Bárkányi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium farsangi
rendezvényén 4 csoport tartott táncbemutatót. Majd ezt követően a diá-

kok számára Deák Réka rövid táncórát tartott, bevezette őket a hip-hop
tánc világába. Február 13-án az Andiszínjátszósai szervezésében a Musical gála fellépői között szerepelt az
egyesület. Mind az 5 csoport részt
vett a műsorban ezzel színesítve a
színjátszósok 10 éves jubileumi előadását. Február 14-én forgatáson vett
részt a nagyobb korosztály. Egy különleges táncot készített 4 csoport
amelyet videó formájában megörökítettek. A videó elérhető az interneten bárki számára. Március 9-én a kö-

.1.

zéphaladó csoportot meghívták a
Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola gála műsorára, ahol a tavalyi évhez hasonlóan méltón helyt
álltak és színesítették az iskolai előadást.
Egy egyesület csoportjai folyamatosan készítek az új koreográfiakt, ed�dzenek, erősítenek, fejlődnek és táncolnak kifulladásig.
Deák Réka
egyesületi vezető

■
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Megújuló kulturális értékeink

zécsény városában számos emléktábla található, hirdeti az arra
érdemes személy nagyságát és
a helytörténeti eseményt. Az időjárási változások következtében, - különösen a kültéri emlékeknél - idővel a felirat olvashatatlanná válik. A
Múzeumbaráti Kör gondoskodása során első lépésben megújult a Feren-

ces templom műemlék-emléktáblája,
a templomban található, 1760-ból
származó Bede József emléktábla, valamint a Nosztalgia Múzeum melletti
parkban található, 1938-ban ültetett
hársfa és a Posta-Városháza közötti
parkban lévő, ún. „Zöldzóna” emlékfák táblái. Rövidesen elkészül Pintér
Sándor és Vihar Béla emléktáblája is.

A felújítási munkálatokat Balya József kőfaragó-mester végezte el, köszönet érte.
Külön megköszönjük Szécsény Város
Önkormányzatának, hogy a civilszervezetek számára biztosított keretéből támogatását biztosította célunk
megvalósítására.
Galcsik Zsolt
Múzeumbaráti kör elnöke

■
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Nyílt ülés keretében 11 napirendi pontot tárgyaltunk, zárt ülésen lakásbérleti kérelmeket bíráltunk el.
• Megismertük és elfogadtuk a Szécsényi Rendőrkapitányság 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót.
• Megtárgyaltuk a Polgárőrség és
a Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
• Döntöttünk a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjára
vonatkozó rendelet módosításáról. A
díjak nem változnak.
Tájékoztatásul:
o A szociális étkeztetés térítési díjai:
 Elvitellel: 460 Ft
 Kiszállítással: 560 Ft
o A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 0 Ft
o A bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj: 0 Ft

• Döntöttünk az étkezési díjakra
vonatkozó rendelet módosításáról.
A nettó térítési díjak még 2009-ben
kerültek megállapításra, azóta a díj
bruttó összege csak az áfa változások miatt módosult. A rendeletből

csak a Lipthay Béla Mezőgazdasági
Szakképző Iskolára vonatkozó bekezdések kerültek hatályon kívül helyezésre, mivel az intézményben már
nem mi biztosítjuk a közétkeztetést.
• Elfogadtuk az önkormányzat új
közbeszerzési szabályzatát, melynek
megalkotására az új közbeszerzési
törvény hatályba lépése miatt került
sor.
• Elfogadtuk az önkormányzat 2016.
Évi közbeszerzési tervét.

• Meghosszabbítottuk a Kossuth út
3. alatti ingatlan használatba adási szerződését a KLIK Szécsényi Tankerülete részére, határozott időre, 2016.
június 30-ig, 90 000 Ft/hó használati
díj ellenében.
• Értékesítésre hirdetjük az önkormányzat tulajdonában álló, Szécsény,
Mindszenty József tér 3/A. II. em. 2.
szám alatti 55 m2 alapterületű lakást.
Az induló vételi ár 4.500.000 Ft.
• Uniós pályázatok minél sikeresebb megvalósítása érdekében, a
képviselő-testület döntése értelmében együttműködési megállapodást
kötünk a felvidéki Ipolyvarbó és Galábocs településekkel.

• A hulladékgazdálkodási pályázatunkhoz kapcsolódóan, a válogató
gépsor ideiglenes elhelyezését biztosító 15x30 m-es sátor bérleti- és vételi jog opciós szerződését a Graboplan Sátorgyártó és Műszaki Konfekció Kft-vel a képviselő-testület jóváhagyta.
• Pályázatot nyújtunk be a Tűztorony falán lévő első világháborús emlékmű felújítására.
• Pályázatot nyújtunk be egy régészeti látványtár kialakítására a Kubinyi
Ferenc Múzeumban. A képviselő-testület a pályázat összegét 25.000.000
Ft-ban állapította meg, melyhez a
kötelezően biztosítandó 2.500.000
Ft önrészt a 2016. évi költségvetésből biztosítjuk.
• Zárt ülés keretében lakásbérleti
kérelmeket tárgyaltunk. 11 lejárt szerződést 2017. április 15-ig meghos�szabbítottunk, 1 esetben 2 hónappal
a döntést elhalasztottuk, egy esetben
viszont nem kötöttünk új szerződést.
Az új lakásbérleti kérelmeket a képviselő-testület elutasította, mivel nincs
beköltözhető bérlakásunk.
Dr. Bagó József
jegyző

Stayer László
polgármester
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016. március 31-én tartottuk
legutóbbi munkarend szerinti
testületi ülésünket. Hat képviselő tudott részt venni, Antal Ferenc,
Borik Albert és Varga Béla képviselő
urak előzetesen jelezték, hogy egyéb
elfoglaltságuk miatt távol maradnak.

..............
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Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula
Könyvtár hírei
Múzeumunkba került a Barjákféle képeslap gyűjtemény

A

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvásároltuk Nógrád megye legnagyobb képes
levelezőlap gyűjteményét, amelyet
a nagybátonyi Barják Gyula évtizedek elhivatott munkájával hozott
létre. Így megfelelő műtárgyvédelmi
körülmények között az érdeklődők
rendelkezésére állnak e történeti, néprajzi forrásnak is számító dokumentumok.

-	 Várak és honvédő végvári harcok
Nógrád megyében - tárlatvezetés
- Rákóczi Ferenc és a szécsényi országgyűlés - tárlatvezetés, séta a Várkertben
- Kastély majális:
- Pünkösdi muzsika
- Pünkösdi népszokások, tánc
dr. Limbacher Gábor
igazgató

■

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

A Kubinyi Ferenc Múzeum gyűjteménye több, mint negyvennyolcezer képes levelezőlappal gyarapodott.

A Krúdy Gyula
Könyvtár hírei

A közeljövőben kiállítás formájában
szeretnénk bemutatni a gazdag gyűjteményt, majd utazó tárlattal látogatnánk meg a járás településeit.

Tisztelt Olvasóink!
ájékoztatjuk Önöket, hogy könyvtárunk április hónapban a szokásos kölcsönzési rend szerint várja
kedves olvasóit. Részletes programjainkért keressenek minket elérhetőségeinken:

A szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum
a május 14-i emlékhelyek napján az
alábbi programot szeretné megvalósítani 10-18 óra között:

Emlékhelyek Napja
2016. május 14.
A Nemzeti Örökség Intézete idén indítja útjára a minden évben május
második szombatján megrendezendő
Emlékhelyek Napját, együttműködésben az ország nemzeti emlékhelyeinek működtetőivel.
Az esemény célja a történelmi és a
nemzeti emlékhelyek népszerűsítése, valamint hogy az egyes emlékhelyek programjain keresztül a köztudatba mindinkább beépüljön a
magyarországi emlékhelyek létezése,
s hogy a látogató a közösségi emlékezés egyik fontos, szimbolikus helyét keresheti fel, ahol tartalmasan,
élménydúsan tudja eltölteni szabadidejét.
A szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum
a következő programot tervezi, és várja látogatóit

T

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

■

......................................
Szécsény Tv soron
következő adásai:

2

016.04.23-án 19.00 óra (ismétlés: 2016.04.24-én 15.00, 2016.
04.30-án 19.00 óra, valamint
2016. 05.01-én 15.00 óra)
2016.05.07-én 19.00 óra (ismétlés:
2016.05.08-án 15.00, 2016.05.14-én
19.00 óra, valamint 2016.05.15-én 15.
00 óra)
Bolgár János
vezető szerkesztő

■
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Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete együttműködve a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola vezetőségével, harmadik éve működtet szabadidős tevékenységként csipkeverő foglalkozásokat az intézmény tanuló számára.
Az egyesület sikerrel pályázott az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Támogató) megbízásából, az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai nemzeti kulturális
örökségének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása” című,
NTP-MKÖ-15 kódjelű pályázati kiírásra.
„Csipkeverés” című pályázatunk támogatásban részesült.
A program a támogatással a csipkeverő tanulók számára nyújt lehetőséget szakmai eredményeik, tudásuk bővítéséhez.
2016. május 06-án tanulóink két napos tanulmányútra utaznak Kiskunhalasra, ahol részt vesznek a XVII.
Nemzetközi Csipkekiállításon. Bemutatják tudásukat, egyben a halasi csipke, a csipkék királynője - a királynők
csipkéje alkotói pályázaton is részt
vesznek munkáikkal.
2016. június 3-án a XI. Nemzetközi
Csipkekiállítás és Konferencia közreműködői lesznek Szécsényben, a Kubinyi Ferenc Múzeumban megrendezésre kerülő lengyel alkotó, Jadwiga Wegorek életmű kiállításán, valamint Kozárdon a konferencián.
A szécsényi kiállításon Poznanból érkezik Marzena Graczyk, aki az Essel
Group csoportnál divattervezőként
tevékenykedik, csipkés alkotásainak
bemutatásával színesíti a programot.
Az ő modell lányai szintén a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gim-
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názium és Szakközépiskola 10. osztályos leányai lesznek. A tanév végén,
3 napos alkotótábort szervezünk Tarnamérán, ahol az alkotómunka mellett pihenésre, kikapcsolódásra, szórakozásra is sor kerül.
A foglalkozások szakmai megvalósítói: Devecsei Gáborné, Turós Istvánné,

Magulya Miklósné, Vajda Béláné csipkeverők, Törökné Petró Mária szabadidő szervező, Oláh Mónika csipkeverő,
kulturális közfoglalkoztatott munkatárs.
Pályázati azonosító: NTP-MKÖ15-0010

Török János
elnök

■

Szécsény, 2016. április 6.

.......................................................................................................................
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium
Víz Világnapja
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016. március 22-én iskolánk alsó
tagozatosai, kék ruhába öltözve
szórakoztató és egyben tanulságos délutánt tölthettek el. A Víz
Világnapja alkalmat teremt arra, hogy
végiggondoljuk, mit jelent számunkra
a tiszta víz, Földünk egyik legértékesebb kincse. Előzetes feladatként használt CD-k, műanyag kupakok, flakonok, gyöngyök felhasználásával vízi
élőlényeket készítettünk, melyek a
„tengerré” változott faliújságon most
vidáman úszkálhatnak.
Az aulában közösen megnéztük a
Vízipók, csodapók c. rajzfilm egyik kedves epizódját, majd minden osztály
életkorának megfelelő feladatokat
oldhatott meg a saját termében. Amíg

a kicsik „vizes foglalkozások” képeit
rakták össze, betűrácsban vízi sportokat kerestek, vízi állatok árnyképeit
párosították és „Víz a Bibliában” témakörben színezhettek, addig a nagyobbak komoly TOTÓ és ACTIVITY
játék segítségével bővíthették tudásukat.
Reméljük tanítványainkban sikerült
elmélyíteni, hogy a víz kincs, és vigyáznunk kell rá.

Nagyböjti lelki nap a Bárkányiban
Szünet előtti utolsó napunkon rendeztük meg iskolánk nagyböjti lelki
napját, melynek témáját a Ferenc pápa által meghirdetett „Irgalmasság

éve” adta. A közös lelki ráhangolódást Csongor testvér vezette, majd
megtekintettük a felső tagozatosok
előadásában a Passiót, melyre hitoktatónk, Erika néni készítette fel növendékeinket. Ezt követően alsó és
felső tagozatosaink az iskolában, gimnazistáink a plébánián töltötték a délelőtt további részét. A témához kapcsolódó színvonalas előadások, sokszínű feladatok, lelki beszélgetések,
kézműves foglalkozások tették örömtelivé, változatossá a nagyböjti előkészületeket. A szentmise keretein belül
adtunk hálát a nap lelki adományaiért.

Húsvéti vetélkedő
2016. 03.21-én „Húsvétra készülünk”
címmel vetélkedőt szerveztünk a
8-13. évfolyamos diákjaink számára.
Célunk volt, hogy az egyház egyik
legjelentősebb ünnepét és az ehhez
kapcsolódó tudnivalókat, jellegzetességeket az iskolánkban tanult idegen
nyelveken is megismertessük tanulóinkkal.
Fontosnak tartottuk, hogy a korosztályuknak megfelelően, interaktív, dinamikus, érdekes olykor humoros, a
csapatszellemet és közösséget erősítő feladatokat kínáljunk.
A jó hangulatú vetélkedő, majd az
eredményhirdetést követően minden
diák ajándékot kapott, az 1-5. helyezett csapattagok idegen nyelvű könyvjutalomban is részesültek.

Óvodások látogatása
Egy kisgyermek életében hatalmas
változást jelent, mikor iskolás lesz.
Az első iskolai nap nagy izgalommal

Lelkinap

.4.
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Az óvoda hírei
Nyílt nap az óvodában

„G

Óvodások látogatása
jár szülőnek és gyermeknek egyaránt.
Ezt az izgalmat próbáljuk kicsit oldani
a gyerekekben azzal, hogy nem szeptemberben lépik át először, az iskola
küszöbét, hanem az óvó nénikkel
közösen érkeznek hozzánk vendégségbe, tavasszal. Idén sem volt ez
másképp. A tavaszi szünet után a
nagycsoportosok és az elsősök izgalommal készültek a nagy találkozásra.
Öröm volt látni, a kis arcok hogy felderülnek a rég nem látott társakat
látva. Az elsősök büszkén mutatták
meg kisebb társaiknak, mennyi mindent tudnak már. Boribonról meséltek nekik, majd az ovisok a kis játék
mackóhoz kapcsolódó feladatokat
oldottak meg az interaktív táblán,
melyet később nagy örömmel újságolták az óvodában maradt társaiknak. A nagy munka után ovisok és
sulisok együtt fogyasztották el a jól
megérdemelt csemegét. Természetesen a játék sem maradhatott el, melyre
az iskola épületével való ismerkedés
után az udvaron került sor. Jó volt
látni, hogy a külön töltött hónapok
ellenére ugyanolyan felszabadultan
tudnak együtt játszani, mint egykor
az óvodában. Búcsúzáskor senki nem
távozott üres kézzel, a negyedikesek
saját készítésű ceruzatartóval kedveskedtek leendő iskolatársaiknak.
A gyermekek után április 5-én fogadtuk a leendő elsősök szüleit is. A tájé-

koztatón megismerkedtek az iskola
életével, bővülő kínálatával és a leendő osztályfőnökkel. Az elsősök beiratkozását április 14-15-én tarjuk.

Áprilisi programjaink:
április 05. Területi Szorobánverseny
Filharmónia Savaria Kamaraopera
5-13. évfolyam számára
április 06. Kyú vizsga 1-8. évfolyamon
április 07. Költészet Napja – Irodalmi
vetélkedő az alsó tagozaton
április 11. Iskolagyűlés: tanulóink eredményeinek hirdetése az iskola közössége előtt
április 12. Költészet Napja – „Humor
az irodalomban” címmel játékos vetélkedő a felső tagozaton és a gimnáziumban
április 13. Fogadó délután 16-18 óráig
április 19. Nyílt nap az alsó tagozatos
osztályokban
április 22. Föld Napja Várkerti túra az
5-7. évfolyamosoknak, a Föld megóvásával, védelmével kapcsolatos előadások 8-11. évfolyam részére
április 30. Középiskolások ballagása
10 órai kezdettel

yere hozzánk, oviba!” – hívtuk meg, és tártuk ki kapunkat a közeljövőben óvodás
életüket megkezdő kicsik és szüleik
előtt. Intézményünkben már hagyomány, hogy március hónapban vendégül látjuk a jövő óvodásait, megmutatjuk mindennapi életünket, játékra
invitáljuk őket. Március 17 – én sok kis
apróság félénk, csodálkozó, vagy éppen mosolygó, büszke tekintettel lépett be az óvodába. Megnyugtató
volt még anya jelenléte, így volt, aki
azonnal a játékok, gyerekek közé vetette magát, de volt, aki biztos távolságból figyelte a „nagyokat”. A délelőtt
folyamán többféle tevékenységet kínáltunk, pl. gyurmázás, ragasztás, rajzolás, színezés, torna, udvari játék, és
természetesen minden játékeszközt
kipróbálhattak.

A pedagógusok beszámolói alapján
szerkesztette:

Ez a nap róluk szólt, ennek megfelelően ovisaink nagy szeretettel fogadták, és vezették be az ovis élet „rejtelmeibe” a kis apróságokat. A játék közben a szülők is ismerkedtek az óvoda
napirendjével, a csoportok szokásrendszerével, a dolgozókkal, s reméljük megnyugtató választ kaptak kérdéseikre, esetleges aggodalmukra. A
délelőtt gyorsan elröppent, a kicsik az
élményektől fáradtan, ki fájó szívvel,
sírva, ki álmosan búcsúzott, biztosítva
arról, hogy ősszel találkozunk. Bízunk
benne, hogy sikerült az apróságoknak
olyan élményt nyújtani, ami megkön�nyíti az óvodába lépés első napjait,
a szülőknek a nyugodt, gondtalan óvodás évek biztonságát elővetíteni.

Szenográdi Tamás
igazgató

Szvetlik Péterné
óvodapedagógus

■
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Víz világnapja az óvodában
Március 22. a víz világnapja 1994
óta, mivel az ENSZ közgyűlése így
határozott többek javaslatára, ugyanis
sokan belátták, hogy ránk köszöntött
a „vízválság” korszaka. Azóta világszerte ezen a napon ünneplik egyik
legféltettebb kincsünket, a vizet. Magyarország is csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez, amelynek
egyik fontos célja, hogy a jövő generációiban tudatosítsa a víz szerepének, védelmének jelentőségét.
Minden évben más jelmondat jegyében zajlik a megemlékezés létünk
nélkülözhetetlen eleméről. Az idei
mottó - „Water and Jobs” a víz és
munkahelyek közötti összefüggésre
hívta fel a figyelmet. A világon dolgozók közel fele – 1,5 milliárd ember – vízzel kapcsolatos ágazatban

tevékenykedik, de az összes munkahely túlnyomó többsége is a víztől
függ.
Ezen a héten az óvodánkban vizes
programokkal, játékokkal hívtuk fel
a gyermekek figyelmét a környezetünk óvására, a víz nélkülözhetetlen
szerepére az életünkben. Különböző
tevékenységek keretében jártuk körbe
a víz tulajdonságait, felhasználhatóságát.
- Tablókat készítettünk a Magyarországon élő vízi állatokról, növényekről.
- Gyűjtöttünk vízzel kapcsolatos
találós kérdéseket, szólásokat.
- Kóstoltunk különböző ízesítésű
vizeket.
- Megnéztük, melyek azok a tárgyak,
amelyek elsüllyednek a vízben, megbeszéljük ennek okait.

- Megismerkedtünk a vízi közlekedési eszközökkel, azok tulajdonságaival.
- Hajtogattunk papírhajókat, készítettünk parafa dugóból tutajokat, víz
nélküli akváriumot, színes halakat festettünk buborékfújás technikával, kavicsokat festhettünk.
- Kísérleteztünk a vízzel: „színes víz”
készítése krepp-papírral.
- „Vizes” játékokat játszottunk a
homok-víz asztalban.
- Horgászboltba (akváriumnézőbe)
is ellátogattunk.
Tudatosítottuk a gyerekekben, hogy
a tiszta VÍZ a legjobb szomjoltó!
A csoportokban „vizes” társasjátékot,
versenyeket játszottunk, melyekben
kvíz kérdések és mozgásos elemek
is szerepeltek. Felhívtuk a gyerekek
figyelmét a takarékos vízfelhasználásra: Ha szomjasak voltunk, a pohárban maradt vizet egy külön megjelölt
kancsóba gyűjtöttük, amivel virágot
öntöztünk.
Fogmosáskor elzártuk a csapot addig, amíg a fogunkat dörzsöltük. A
fogmosó pohárban maradt vizet nem
a lefolyóba, hanem egy kis vödörbe
öntöttük, ami majd jó lesz felmosáshoz, viráglocsoláshoz.
Elsétáltunk a Szentlélek-patakhoz és
a várkerti tóhoz, ahol vízmintát vettünk, amit a csoportban nagyítóval,
mikroszkóppal megvizsgáltunk. Megfigyeltük, milyen a víz színe, illata?
Milyen növényeket láttunk a vízparton? Papírcsónakot engedtünk a vízremerre úszik, merre folyik a patak? Felhívtuk a gyerekek figyelmét, hogy a
természetes víz is élőrendszer, ne
szennyezzük!
Március 22-e jó alkalmat teremt arra,
hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz, mint az élet jelképe,
szimbóluma, melyet joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének.
Várszöginé Csábi Szibilla
óvodapedagógus

■

Víz világnapja az óvodában
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„Régi szokás szerint iskolába
megyünk”
A Páter Bárkányi János Katolikus Általános Iskola évről évre szeretettel
fogadja, tavasz tájékán, óvodánk nagycsoportosait. Az iskolahívogató program keretében, az iskolába készülő
gyermekeink, ellátogathattak óvó nénijükkel az iskolába. Fontosnak tartjuk, hogy a kicsik ne csak a tanév
kezdésekor szembesüljenek az új környezettel, ami fogadja majd őket. A jó
benyomások megkönnyíthetik majd
beilleszkedésüket, mindeközben megismerik az iskolát, a tanító néniket. A
szerda délelőtt ezúttal az ovisoké volt.
Nagy izgalommal várták ezt a napot
és öröm volt találkozni régi ovis csoporttársakkal.
A kezdetben izgulós, megszeppent
„kicsik” nagyon hamar feloldódtak.
Egy komplex kedvcsináló órán vehettünk részt. Jó érzés volt látni a
csillogó szemeket, ahogy hallgatták
a mesét, amit az első osztályosok felváltva olvastak fel és ezek után nagycsoportosaink megmutathatták matematikai tudásukat. Különböző feladatokon keresztül közösen dolgozhattak, segíthették egymást, óvodások, iskolások egyaránt.
Szabad beszélgetések közben, egy
kis finomsággal is kedveskedtek az
iskolások, pogácsát és rostos ivólevet kóstolhattunk.
A látogatás befejezéseként, óvodás
gyermekeink megismerkedhettek az
iskola épületével és az udvaron közös játékkal zártuk a délelőttöt. Gyermekeink igen sokszínű élménnyel
gazdagodva tértek haza óvodánkba.
Élménybeszámolóik a következők voltak:

„Régi szokás szerint iskolába megyünk”
„Tetszett, hogy már iskolapadban ülhettem.”

Áprilisi programjaink:

„Jó volt régi csoporttársaimat látni,
milyen jó nekik, hogy már tudnak olvasni.”

Április 20. – Tavasz koncert

„Egy kicsit tanulhattunk és segítettünk
az iskolásoknak.”
„Digitális táblára rajzolhattunk.”
„Jó volt együtt játszani a barátokkal.”
„Kedvesek a tanító nénik, jó lesz az iskolába.”
Köszönjük a tanító néniknek és a gyerekeknek, hogy nagy szeretettel fogadtak bennünket, ezzel a nappal is
segítették az iskolavárás nehézségeit.

Április 13. – Nyílt nap Tanító néniknek
Április 22. – Föld napja az óvodában
Április 26-27. – Óvodai beiratkozás
(bővebb informáci: ó a Szécsényi Kábel TV-ben, óvodánk honlapján- www.
barkanyisuli.eoldal.hu/ovoda, illetve
a Bárkányi Katolikus Óvodában)
Április 29. – Majális
Április – Ovis mise
Április – Csoportkirándulások
Smelkó Istvánné
óvodavezető

■
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II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola
Aranyosi Ervin: Tavasz megint…
Néha kinyitja ablakát a nap.
és nagy vidáman köszönget reánk,

majd tovább lép egy felhőcske mögé,
s köddé fakul az árnyék glóriánk.
A hangulatunk így ingadozik.

.7.

Nevetni támad néha-néha kedvünk,
de elborong, ha árny borítja el,
ha sírni kell, ha néha fáj a lelkünk.
De fel a fejjel, itt már a tavasz,
a nap megérint langy meleg kezével.
A szív is olvad, nincs már több panasz.
s egy dalt dobog, mely felér egy zenével.
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A

tavasz mindenkinek a megújulást, az újrakezdést jelenti.
Ilyenkor a felhők mögül ki-kibújó nap melegséggel tölt el bennünket, hangulatunk egyre jobb lesz, többet mosolygunk. Mi is ennek jegyében
hirdettük meg a Költészet Napja alkalmából, kortárs magyar költők verseiből szavalóversenyünket a szécsényi
tankerületben. A megmérettetés április 11-én lesz, amit diákjaink is nagy
izgalommal várnak. Bízunk benne,
hogy ezzel az új programmal hagyományt teremtünk és öregbítjük iskolánk hírnevét!
A sokszor még nagyon hűvös márciusban újult erővel lendültünk a munkába, tanulásba. Diákjaink több tanulmányi- és sportversenyen indultak
és értek el szép eredményeket. 1-jén
a Bozsik Program keretében megrendezett Körzeti Gyermeklabdarúgó
Tornán IV. korcsoportos csapatunk
2. helyezést ért el. Harmadikán mindkét telephelyünkön lezajlott a Pangea
Országos Matematikaverseny; melyen immár 3. éve veszünk részt közel 60 indulóval. 9-én 3-4. osztályosokból álló csapatunk Pásztóra utazott az „add tovább!” kosárlabdaverseny soron következő fordulójára. 10én két alsós diákunk vett részt Somoskőújfaluban a VII. Petőfi Sándor
Versmondó Találkozón. Alsósaink sikeresen teljesítették a „Tudásbajnokság” matematika és szövegértés, felsőseink pedig ezek mellett a biológia
online fordulóit, a megyei döntőkre
április 15-én kerül majd sor Salgótarjánban. 19-én két 5. évfolyamos

tanulónk vett részt a Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny megyei
döntőjén. 23-án a Gagarin Általános
Iskolában (SÁIK) zajlott a II. Német
Nyelvi Civilizációs Verseny döntője,
ahol iskolánkat a két online fordulóban kiválóan szereplő 3 fős, 8. osztályos csapat képviselte. Gratulálunk
minden diákunknak, illetve az őket
felkészítő pedagógusoknak és hasonló sikereket kívánunk nekik a jövőben!
TEIS csapatunk március 10-én rendezőként vett részt „A Sport Legyen
a Tied” országos eseménysorozat
első állomásán, Budapesten a MOM
sportközpontban. Diákjaink az MDSZ
(Magyar Diáksport Szövetség) standján játszottak a helyszínre látogató
alsós gyerekekkel, valamint segítettek az MDSZ munkatársainak.
A rendezvény előtt a csapattagokat
iskolánkban az MDSZ képviselői tájékoztatták a várható feladatokról,
melynek ebben a tanévben még egy,
illetve a következő tanévben újabb
két állomásán bizonyíthatnak majd.
Igazán büszkék lehetünk 10-11. évfolyamosainkra, akik ügyesen helytálltak és az itt szerzett tapasztalataikat, segítő ötleteiket egy üzenetben
eljuttatták a többi rendező iskola
TEIS csapatához. Köszönjük a mentori munkát Juhász Adriennek, Győrki
Mariannának és Pancsovai Gergelynek!
11-én mi is részesei voltunk a szécsényi élő kokárdának, méltó emléket állítva ezzel az 1848-49-ben zajló eseményeknek. Köszönjük a szép műsort
és megemlékezést a szervezőknek!
A tavaszi fáradságot idén viszonylag
korán kezdhettük kipihenni, de előtte
még megmozgattuk iskolánk diákjait szellemileg és fizikailag is. A húsvéti várakozás hetét hagyományosan
a sok programmal tarkított Rákóczis
Napokkal indítottuk.
21-én 6 fiatal Nógrád megyei alkotó
Szécsényben és környékén készült

.8.

természetfotóiból összeállított kiállításunk megnyitójával, majd a 2015ben méltó helyére került Rákóczi
mellszobor koszorúzásával vágtunk
bele a három napba. A Művelődési
Házban tanulóink rövid műsora, majd
Pancsovai Gergely igazgató úr köszöntője után - mindenki nagy meglepetésére - felkerült az iskolai jelvény
pedagógusaink mellére, miközben
a Rákóczis Induló dallamára ütemesen tapsoltak büszke tanítványaink,
akik aztán osztályukban szintén feltűzhették jelképünket.
Újabb három szécsényit avattunk tiszteletbeli Rákóczissá, akik munkájukkal segítik közösségünket: Bagó Lászlóné szülő, Vankó Sándor edző és
Sümegi Gábor kreatív munkatárs. Köszönjük nekik, hogy segítségükkel iskolánkban sokkal „színesebb” lett az
élet! Az ünnepélyes pillanatok végén Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke mondott beszédet,
felhívta a figyelmet a hagyományok
ápolására és az összefogás fontosságára.
A nap ezután több helyszínen folytatódott: szécsényi és nagylóci alsós
tanulóink „A zöld urai” című mesefilmet nézték meg, de ekkorra már 15
fő összemérte tudását a táblajátékokban még a 4. óra alatt. A jelentkező felső tagozatos csapatok kosárlabda- és labdarúgó bajnokságon
vetélkedtek, fél 3-kor pedig Csendes
séta indult a Rákóczi emlékhelyek felkeresésére.
22-én az 5-6. órában mindenki kedve
szerint válogathatott a felkínált foglalkozásokból: csocsó-, illetve asztalitenisz-bajnokság; torpedó általános
műveltségi és Rákóczival kapcsolatos
kérdésekkel; természettudományi-,
illetve helyesírási háziverseny; internetes keresőverseny; játékterem, ahol
logikai társasjátékokat, Sudokut és
keresztrejtvényeket próbálhattak ki
az érdeklődő diákok. Középiskolás
tanulóink a „Nyitott Bíróságok” büntetőjoggal kapcsolatos előadását hallgatták meg.

.
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Délután a felső tagozatosok „Tábla
Királya” versenyén 15 versenyző amőbázott és orosz dámázott. Az alsó tagozatosok egész délutánja a tavaszról és a húsvétról szólt: csapatokban
vetélkedtek, ahol voltak sorversenyek, tojáskeresés, locsolóvers-faragás, puzzle, potyogtatós amőba, rajzos-, zenés-, és táncos feladat is.
Kreatív tanítóink megint kitettek magukért és egy fergeteges napközit varázsoltak diákjaiknak, akiket édességcsomaggal jutalmaztak.
23-án a TEIS csapat (10-11. évf.) akadályversenyt szervezett, ahol az osztályok (1-8.) alkottak egy-egy csapatot és a város különböző pontjain
lévő állomásokat egy térkép alapján
felkeresve, ügyességi feladatokat oldottak meg. Ezen a napon mindenki
magára öltötte iskolánk színeit, a
sárgát és a sötétkéket, ami előzetes
feladatként része volt a „Színes Napok” sorozatnak. Végzőseink programja nem volt ennyire szórakoztató,
de mindenképpen a javukat szolgálja,
ők ekkor írták a matematika próbaérettségit (a májusi középszintű
érettségi szabályainak megfelelően).
Köszönjük mindenkinek a szervező
munkáját és büszkén mondhatom,
hogy rengeteg élménnyel vette kezdetét a tavaszi szünet, így a húsvét
alatt összetalálkozó rokonságnak, ismerősöknek mesélhettek gyermekeink és pedagógusaink az iskolánkban zajló mozgalmas életről.

Bozsik Program IV. korcsoport

„A Sport Legyen a Tied” rendezői feladatok

További információk:
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
Juscsákné Kovács Judit
igazgató helyettes

■

Rákóczis Napok ünnepélyes megnyitó
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Szerva ASE hírei

F

elemásra sikerült a szécsényi
asztaliteniszezők utolsó márciusi hétvégéje. Az extra ligás
csapat itthon fogadta 26-án szombaton 17.00 órától az Eger együttesét, ahol az egyébként is gyengébb
és sérülés miatt hiányosan is felálló
vendégeket 7:0 arányban legyőzték
a hazaiak.

Az NB I-es csapat ugyan csak március 26-án szombaton Szegedre utazott, ahol a tabella végén álló ATSK
Szeged volt az ellenfél. A szegedi
csapat erősített az őszi idényhez képest, valamint Szécsény együttese
sem tudott legjobb felállásában játszani, ezért a hazaiak 10:8 arányban
győztek. Ez azt jelenti, hogy veszélybe
került Szécsény NB I-es csapatának
dobogós helye a tabellán. Eredmények: Nagy Miklós 4 győzelem, Salamon István 2 győzelem, Horváth Miklós 1 győzelem, Györe Sándor 0 győzelem, Horváth-Nagy páros 1 győzelem.
Rendkívül sűrű hétvége vár a szécsényi asztaliteniszezőkre.
- Az NB I-es csapat április 1-jén pénteken egy korábbról elhalasztott mérkőzést játszik Kecskeméten, ahol nagy
szükség lenne a győzelemre a dobogós hely megtartása érdekében. Ugyan
csak az NB I-es csapat másnap, ápri-

lis 2-án szombaton itthon fogadja a
tabellát vezető Miskolc csapatát de.
11.00 órától a katolikus iskola tornatermében, ahol a vendégek a mérkőzés esélyesei.
- Szintén április 2-án szombaton az
extra ligás csapat Szegeden játszik a
város szintén bajnok esélyes együttesével, ahol nagy küzdelem várható,
hiszen tavasszal itthon 5:5 arányú döntetlen lett az eredmény.
- Április 3-án vasárnap a Szerva ASE NB
III-as együttese de. 11.00 órától a Domoszló csapatát fogadja, majd ezt
követően egy nagy rangadónak ad
otthont a Páter Bárkányi János Katolikus Iskola tornaterme.

Délután 16.00 órától az előző nap
Szegeden játszó extra ligás csapat itthon fogadja az 5 a legmagasabb osztályban bajnok Celldömölk együttesét. Ez a mérkőzés válogatott elfoglaltságok miatt lett februári időpontról elhalasztva. A Vas megyéből érkező celldömölkieket lelkes szurkoló
tábor kíséri, ezért mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjön ki szurkolni Szécsény csapatának. A mérkőzés minden bizonnyal nagyon magas színvonalú játékot hoz és nagy sportélményt
jelent a laikusok számára is. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk, a belépés ingyenes.
dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnök

■
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SZAFT hírei

zécsénytől - Bussáig táv 16 km.
Ötödik éve hunyt el Molnár Katalin, az Ipoly - Hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás elnöke. Az Ő
emlékezetére szervezte a futást a
SZAFT csapata 2016.03.13-án. A futás résztvevői a Rákóczi szobor elől
indultak. Pősténypusztai Katalin hídnál ünnepi beszédet mondott Szécsény város képviseletében Smelkó
István. Szlovák részről verssel és énekkel tették meghitté a megemlékezést majd elhelyeztük mécseseinket
és a koszorúinkat. Itt csatlakoztak hozzánk a Szlovák futóbarátaink.
Hagyománnyá vált, hogy a Csalári
temetőben megemlékezünk Zsélyi
Aladár repülő mérnök sírjánál életéről.
Ünnepi műsor keretében részt vettünk Molnár Katalin emléktáblájának
avatásán, sírjánál elhelyeztük koszorúinkat.
A Bussai kopjafánál leróttuk tiszteletünket az 1848-1849-es szabadságharc hősei előtt. Baráti beszélgetéssel és Bussai vendégszeretettel zártuk
a napot.

Tavaszi nagytakarítás.
Szemétszedés Szécsényben az új kerékpárúton 2016. március 20-án 14.00
- 17.00 óráig.
A SZAFT csapatából, kicsik és nagyok
16 fő vett részt a szemét szedési akcióban. A táv 2.5 km volt. Összegyűjtöttünk 16 zsák szemetet, volt benne
gumi, üveg, papír, cipő, műanyag stb.
A gyerekek megkérdezték, hogy a sok
szemetet kik dobják el. A kerékpárutat a volt Töváltól a sóder bejáróig,
végig söpörtük, a levelektől és a gal�lyaktól. Köszönjük az önkormányzat
támogatását, és minden résztvevőnek a segítséget.
Szép munka volt SZAFT!!!
Czele János
BSI futónagykövet

■
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SZVSE hírek

Ü

dvözlöm a Szécsényi Hírek olvasóit! Megkezdődtek a megyei I. osztályú bajnokság tavaszi fordulói. Eddig mind a két tavaszi
fordulóban vereséget szenvedett a
felnőtt csapatunk. Az ifjúsági csapatunk viszont begyűjtötte mind a 6
pontot.

SZAFT - csoportkép

Eredmények:
XV. forduló: Szécsény VSE – Cered 1-4
gól: Szabó T. Szécsény U19 – Cered
U19 5-1 gól: Lotharidesz M. 3, Oláh
Sz., Kovács D.
XVI. forduló: Szécsény VSE – Érsekvadkert 0-6 Szécsény U19 – Érsekvadkert U19 6-1 gól: Kiss Á., Oláh
Sz. 2, Deák N., Papp M., Szeles M.
Megyei kupa I. forduló: Szécsény VSE
– Romhány 4-1 gól: Szabó T. 2, Hodur
G. 2
Megyei kupa II. forduló: Bercel - Szécsény VSE 1-1 gól: Galcsik Sz.

Szécsény VSE - Új felszerelést kaptak

Döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Így a Szécsény VSE számára a kupaküzdelmek
befejeződtek.
Az U11-es és az U13-as utánpótlás
csapataink új felszerelésekkel gazdagodtak. A vezetőség a felszereléseket a TAO – ból biztosította a csapatoknak. A mezeket, melegítőket,
labdákat, táskákat, kulacsokat Kiss
Attila elnök és Végh Ferenc szakosztályvezető adta át a fiúknak és az egy
szem lány focistánknak. Használjátok egészséggel!
Doman Gábor
vezetőségi tag

■

Szécsény VSE kis focistái
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