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Választás

Tisztelt Szécsényi Polgárok!

A

z EU választás városunkban mindenfajta nézeteltérés nélkül, a legnagyobb
rendben lezajlott. Ezért szeretnék
mindenkinek köszönetet mondani. Külön köszönet azoknak,
akik elmentek szavazni és véleménynyilvánításukkal segítették
a demokrácia erősítését, valamint
azoknak, akik a Helyi Választási
Bizottságban és a Szavazat Számláló Bizottságokban dolgoztak.
Szécsény, úgy érzem, példamutatóan vett részt Magyarország
európai parlamenti képviselőinek
megválasztásában. Még egyszer
köszönet érte.
Stayer László
polgármester

Önkormányzati hírek
Május 26-ig három rendkívüli és
egy munkarend szerinti képviselőtestületi ülést tartottunk.

Az ÁPRILIS 25-i rendkívüli ülésen
döntöttünk
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító
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számú „Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához,
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karbantartásához szükséges erőés munkagépek beszerzése” című
projekt keretében építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről.
Az ÁPRILIS 26-i rendkívüli ülésen
döntöttünk
a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erőés munkagépek beszerzése VP67.2.1-7.4.1.2-16 pályázati felhíváson nyertes 182720396 projekt
azonosítójú pályázat építési munkáinak műszaki ellenőri feladatainak elvégzése tárgyában indított
beszerzési eljárás eredményéről.
Az ÁPRILIS 30-i ülésen döntöttünk
• az egészségügyi alapellátások
körzeteiről szóló 3/2017. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
• a Szécsény, 2593 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről
• a Szécsény, 106 hrsz. alatti „kivett Forgách kastély és kastély-

•

•

•
•

park” megnevezésű ingatlan
térítésmentes önkormányzati
tulajdonba adásának javaslatáról
a Szécsény, 0363/17 hrsz. alatti
közút magánúttá minősítése és
értékesítési célra való kiajánlásáról
a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
a téli rezsicsökkentés végrehajtására kötött értékesítési szerződések módosításáról
Szécsény város szavazatszámláló bizottságába új tag megválasztásáról.

Beszámolót hallgattunk meg
a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ 2018. évi
munkájáról, a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól.
Tájékoztatást kaptunk
a 2019. évi civil keretre beadott
pályázatokról.

A MÁJUS 13-i rendkívüli ülésen
döntöttünk
• Szécsény, Kossuth út 4., 1269/2
hrsz-ú ingatlanon keresztülhaladó 1kV földkábel kiváltásához és új nyomvonalon történő átépítéséhez, valamint
ugyanezen ingatlanon lévő 3
db közvilágítási kandeláber áthelyezéséhez szükséges kivitelezési munkálatok elvégzésére
indított beszerzési eljárás eredményéről
• a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázat kapcsán hozott 57/2019.
(III.26.) számú határozat módosításáról
• Szécsény város szavazatszámláló bizottságába új tagok/póttagok megválasztásáról.
Stayer László
polgármester
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

Sajtóközlemény
UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSBÓL
LÉTESÍT ÚJ HÁROM CSOPORTOS
BÖLCSŐDÉT SZÉCSÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Szécsény Város Önkormányzata
a Széchényi 2020 Területfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati
kiírás keretében 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el egy új 3 csoportos bölcsőde megvalósítására.
A bölcsődei ellátás komplex fejlesztése Szécsényben című pályá-

zat jóvoltából egy modern, minden igényt kielégítő új bölcsőde
jön létre. A beruházás célja, hogy
csökkentse a Szécsényben és a
Szécsényi Járásban meglévő bölcsődei férőhelyhiányt és hozzájáruljon a Kormány által kitűzött
célokhoz, vagyis a munkavállalói
mobilitás támogatásához, és a
kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének
elősegítéséhez. Az új bölcsőde
javítja a gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférést, valamint
a szolgáltatás minőségének fejlesztése által támogatja a kisgyermeket nevelők munkavállalását,
ezáltal a gyermekes családok
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helyzetét nagyban megkönnyíti.
Az új, minden igényt kielégítő
642 m2 alapterületű 3 csoportos,
önálló bölcsődei intézmény megvalósulása új munkahelyeket is
teremt, mely igen fontos ebben
az igen magas munkanélküliséggel sújtott járásban. A komplex
fejlesztés eredményeképpen a
bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés, valamint szolgáltatások minőségi fejlesztése is megvalósul.
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A projekt keretén belül megvalósuló megújuló energia felhasználása révén (napelemes rendszer) a
beruházás hozzájárul hazánk környezetvédelmi célkitűzéseinek
és EU felé tett vállalásainak teljesüléséhez, és a CO2 kibocsátás
csökkenéséhez.
A fejlesztés a pályázati felhívás
alapvető célkitűzéseihez járul
hozzá:
• támogatja a kisgyermeket nevelők munkavállalását
• a családok, különösen a leg-

hátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél
korábbi életkorban történő
megsegítését
• továbbfejleszti a kisgyermekek
számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait és az általuk nyújtott
szolgáltatások minőségét

Bővebb felvilágosítás:
Szabó Kinga
tel: 20/270-4949
e-mail:
kingaszabo0629@gmail.com

Az önkormányzatról és a megvalósítandó fejlesztésről bővebb,
a projekt előrehaladásával aktualizált információkat a www.
szecseny.hu oldalon olvashatnak.

Nemzetközi Bárdos Kórustalálkozó, Bárdos Lajos születésének
120. évfordulója alkalmából
gármestere nyitotta meg. Meg kell
említenem, hogy a polgármester
Úr az Erkel kórus rendezvényein
mindig ott van, értékes gondolatokkal indítja el a koncerteket, végig hallgatja, gratulál, szóval már
tiszteletbeli kórustagnak tekintjük. Majd dr. Márkusné Natter-Nád
Klára a Bárdos Társaság főtitkára, a
Kórusok Országos Szövetségének
vezetőségi tagja, méltatását hallgathattuk meg Erkelről, a Himnuszról és természetesen Bárdos
Lajosról. Köszönjük szavait, hogy

I

gazi tavaszi napsütés, ünnepi
díszbe öltözött színpad várta a
dalosokat Szécsényben, hogy
énekükkel együtt köszöntsék a
Himnusz és Bárdos Lajos évfordulóit: 175 éve 1844-ben mutatták
be a Himnuszt, így aztán a rendezvény nyitányaként a résztvevők ajkán felcsendült Erkel Himnusza.
Ezt követően a rendezvényt
Stayer László Szécsény város pol-

Szécsény Város Gyermekkara
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megtisztelte az eseményt. Erről
a helyről is szívből gratulálunk a
KÓTA- Életmű díjához.
Elkezdődött a hangverseny.
Első fellépő Szécsény Város
Gyermekkara-Rózsavölgyi Márk,
AMI Szécsényi Tagintézménye
volt. Műsoruk: Purcell: Pásztor,
pásztor, Balázs Árpád: Bodzavirág, Bárdos Lajos: Tiszai dallamok.
Zongorán kísért: Csuka László.
Fuvolán közreműködtek: Palánki
Éva tanárnő, Puszta Hanna. Géczi Berta. Felkészítők: Kissné Csé-
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Dr. Márkusné Natter-Nád Klára
pe Éva, Lévárdi Beáta. Vezényelt:
Lévárdi Beáta. Szépen csengő
gyermekhangokat, szép szólót,
érett, kiegyenlített produkciót
hallottunk.
Majd az Erkel Ferenc Vegyeskar
következett. Műsoruk: Bárdos
Lajos: Csillagvirág, Karai József:
Négy magyar népdal, Erkel Ferenc: Nászdal. Zongorakísérő:
Csuka László volt. Vezényelt:
Lévárdi Beáta. A kórus tagjaként
talán elfogult lehetek, de azt hiszem a kórus jó úton jár, műsorválasztása változatos, előadásmódja

Erkel Ferenc Vegyeskar
kifinomultabb. Majd a gyerekek
és a kórus közös produkcióval Cohen- Zöld: Hallelujá-jával búcsúzott a közönségtől, melyet egy
tanítvány: Holecz Martin kísért
zongorán.
Első vendégként: a Cantate
Nobis Énekegyüttes Jászberényből (Karnagy: Thormanné Husznay
Mária) következett. Műsoruk: Gordon Young: Alleluia, Horváth Márton Levente: O salutaris hostia,

Nemzetközi Bárdos Kórusfesztivál összkara
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Tóth Péter- Dsida Jenő: Lángok,
Günter Schwarze: Ősi ír áldás,
Günsberger Ákos- Varró Dániel:
3 limerick (2 tétel), Bárdos LajosVargha Károly: Régi táncdal. Zongorán kísért: Csóka Károlyné. Derültségre fakasztotta a közönséget
a Günsberger mű és igen jól sikerült Bárdos Régi táncdala is.
Vendégünk volt: a Melódia Nőikar Fülekről (Karnagy: Makainé
Simon Katalin). Műsoruk: Erdő,
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erdő (magyar népdal), Bárdos Lajos: Szellő zúg, Johannes Brahms:
Bölcsődal, Morley Tomas: Csalfa álomkép, Charles Gounod: Ó
Salutaris Hostia, Giuseppe Tartini:
Stabat Mater, Caccini: Ave Maria.
A Tartini mű megkapó előadását
emelném ki műsorukból.
Végül a Mátrai Visszhangok
Vegyeskarát (Karnagy: Vajk Zsuzsanna) hallottuk. Műsoruk:
Praetorius: Szép vagy muzsika,
Bárdos Lajos: Tiszai dallamok,
Bárdos Lajos: Dana-Dana, Bárdos
Lajos: Tábortűznél, Bárdos Lajos:
Négy Katonanóta, Joyce Eliers
Bacak: The Irish Blessing (tradicionális ír áldás). Lendületes, színes
műsorukból az igazán hangulatosan sikeredett Négy katonanótát
emelném ki.

Köszönjük, hogy minden kórus
hozott a „tarisznyájában” Bárdos
művet. De ki ne tudná, hogy a
többszólamúság felé vezető úton
Bárdos: Kicsinyek kórusa, Európa
peremén, Négy földrész,70 kánon művei nélkül eltévednénk,
elvesznénk.
A hangverseny közös művel:
az 1843-ban íródott Bárdos: Erkel Szózatával zárult. Az összkart
Lévárdi Beáta Artisjus-díjas karnagy vezényelte.
Készültek fotók, a résztvevőket
dúsan terített asztal, élő zenekar
várta, valóban: mi szem-szájnak
ingere, vidám együttlét következhetett.
És útravalóul most is megkaptuk a közönség soraiból a kedves
köszönetet.

Ha valaki megkérdezi, hogyan
lehet ma életben tartani egy
énekkart, így fogalmazhatnánk
meg: tanuljunk új műveket, teremtsünk fellépési lehetőségeket,
kössünk barátságokat, formáljuk
a kórust közösséggé: kirándulás, turnék, pályázzunk ide-oda,
keressünk szponzorokat: rohangáljunk utánuk és eléjük, csak
néhány dolog, amit Lévárdi Bea
karnagyunk most és folyamatosan megtesz, mert megéri: ahogy
Beethoven mondotta: „A zene
magasabb rendű megnyilatkozás, mint minden bölcsesség és
filozófia.”
					
Antal Gusztávné
kórustag

A Művészeti Iskola zongoristák növendékeinek kimagasló sikerei

A

VI-VA VII. Star Nemzetközi
online Zongoraversenyen
a rangos nemzetközi zongoraművészekből álló zsűri döntése alapján kiemelkedő eredményeket értek el a művészeti iskola
zongorista növendékei: Sánta Dá-

niel zongoraszólója I. helyezést
és Különdíjat érdemelt ki a „leghitelesebb előadásért” címmel
a Profi kategóriában. Chen Jun
Wen és Kenyeres Máté Csanád
zongoranégykezese II. helyezést,
Csalár Csenge és Fábián Sára No-

Múzeumpedagógia

A

varsányi Hunyadi János általános iskola 80 tanulója
a gyermeknapi programját a Kubinyi Ferenc Múzeumban
tartotta. A gyerekek múzeumi
foglalkozásokon keresztül ismerkedhettek meg az intézmény kiállításaival. A hat állomáson különböző feladatok megoldása,
rajzolás, címerfestés, múzeumi
kirakózás, tabletes múzeumkeresés, kőzet és ásvány megfigyelés,
régészeti tárgyfelismerés, cserépválogatás és ragasztás volt a cél.
A feladatok elvégzése között jóle-5-

émi zongoranégykezese II. helyezést ért el. Tanáruk: Lévárdi Beáta.
Antal Gusztávné
karnagy
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sett a tízórai és a finom tea. A nap
végén a gyerekek ajándékcsokit, a
csapatok díszes oklevelet kaptak
elismerésül, a vitéz helytállásért a
múzeumi megmérettetésen.
A program végeztével az alsósok
a játszótérre mentek játszani, a felsősök pedig a várkerti tanösvényt
nézték meg.
Köszönjük Halasi Zoltánné igazgatónőnek és a varsányi iskola
pedagógusainak a szervezésben
való segítséget és közreműködést.
Smelkó István
múzeumpedagógus

-6-

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Hagyományőrzéssel az önkéntességért
EFOP-1.3.5-2016-16-00610

M

ájus közepén negyedik beszámolási kötelezettséggel járó mérföldkövéhez érkezett a Palóc
Néptáncegyüttest
fenntartó
Szécsényi Népművészeti Egyesület által 2017. április 1-én útnak
indított, három esztendeig tartó
pályázat. A két fő (Szécsény, Mohora) és két mellékhelyszínen
(Balassagyarmat, Rimóc) zajló
projektesemények alapvető célja
a táncos hagyományőrzés iránt
aktívan érdeklődő közönség to-

borzása, fejlesztése, programokkal történő ellátása s ezáltal az
önkéntesség erősítése.
A projekt cselekvési tervében
meghatározott elvárások szerint
2018. október 1. és 2019. április
30. között összesen több mint
félszáz esemény segítette a vállalt célok elérését. Így az elmúlt 7
hónapban ezernél is több kontaktust tudhat magának a pályázat.
Nemcsak táncos próbáink, hanem népzenei koncertjeink, folklórműsoraink és mulatságaink is
visszatérő, színvonalas programjai a helyszíneknek.
A térítésmentes, előzetes regisztráció nélkül látogatható táncos-zenés, szakmai toborzásaink,
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programjaink, eseményeink és
rendezvényeink időpontjairól és
helyszíneiről internetes felületeinkről és plakátjainkról tudakozódhat.
Paluch Norbert
művészeti vezető
projektmenedzser
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Bárkányiban történt

Irodalmi teaház
Irodalmi teaház a gimnazistákkal
A társadalomtudományi munkaközösség április 9-én rendezte
meg a tanév utolsó irodalmi teaházat a gimnazisták részére. A
téma az irodalom határterületeire
helyezte a hangsúlyt. Olyan alkotásokról – főként versekről, novellákról – beszélgettünk, melyek
sok olvasóban ellenállást, megbotránkozást váltanak ki akár a
tartalma, akár a mondanivalója
miatt. Megvizsgáltuk, miért lehet
egy kevésbé kedvelt mű sokatmondó, hogyan hordoz mély lelki
tartalmat akkor is, ha az irodalom
peremén, a határterületek között
helyezkedik el. Nagy örömünkre
szolgált, hogy a bemutatott költemények között a slam poetry is
megjelent, mely egyre kedveltebbé válik a mai fiatalok körében.
Adamik Zsolt
Magyar ételkülönlegességek
Iskolánk első emeletén megtekinthető a hatodik évfolyamos
diákok munkáiból készült kiállítás, amelynek témája a magyar

konyha. A tanulók otthon készített alkotásaikban bemutatják a
hagyományos magyar ételeket,
amelyek nem csak kis hazánkban,
hanem az egész világon ismertek. A bemutató igen sokszínű,
mind témájában, mind megvalósításában. Lapozgatható receptkönyvből és plakátokról is informálódhatunk pl. a gulyásleves, a
halászlé, a lángos vagy a dobostorta történetéről, készítésének
módjairól.
Somoskői Beáta

Föld napja
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Föld napja az alsó tagozaton
Iskolánkban április 24-én ünnepeltük a Föld napját. A hűvös,
esős idő sem szegte kedvünk,
egységes zöld pólót öltve, izgatottan vártuk az érdekes, színes foglalkozásokat. A gyerekek
életkori sajátosságainak megfelelően, beszélgetés formájában
hívtuk fel a figyelmet Földünk,
környezetünk védelmének fontosságára. Minden osztályban
mesét, filmet vetítettünk, amely
után a gyerekek totó segítségével adhattak számot megszerzett
ismereteikről. Szép sorban elkészültek osztályzászlóink is, melyek a Föld védelmét hirdették.
Nem volt hiány mozgásos feladatokban sem. Minden osztályrészt
vett az ügyességi játékokban, az
akadálypályán és a célbadobó
versenyen. Csapatmunkát erősített a különféle társas játékok
megismerése, kipróbálása. Végül, igazi Föld körüli utazásra
indultunk a hatalmas méretű
földgömb puzzle összerakásával.
Egy hasznos, játékos, mozgalmas
napot töltöttünk együtt, melyet
másnap, a jó idő érkezésének köszönhetően növényültetéssel és
közös fagyizással zártunk. Remél-
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jük, hogy minden gyermekben
felelősséget ébresztettünk Földünk és környezetünk védelme
érdekében.
Szervezők

Megemlékezés
2019. április 15-én a 11. évfolyam
tanulói rövid emlékműsorukkal
tisztelegtek a Holokauszt áldozatainak emléke előtt. Korabeli
visszaemlékezésekkel, versekkel
elevenítették fel az üldöztetés
eseményeit. A megemlékezők a
műsor végén az emlékezés fájánál mécseseket gyújtva hajtottak
fejet az áldozatok tiszteletére.
Ballagás
Május 3-án a 16 órakor kezdődő
ballagáson köszöntünk el végzős,
középiskolás diákjainktól. A rendezvény a hagyományos vonulással vette kezdetét, melyben a
végzősök régi és modern zenékre vonulva vettek búcsút az alma
matertől, diáktársaiktól, tanáraiktól. Az ünnepi műsor, a ballagó
diákok zenés irodalmi összeállí-

tásával kezdődött. Ezt követték a
búcsúbeszédek. Az érettségi előtt
állók nevében Petrovics Anna
osztotta meg gondolatait és köszönő szavait a hallgatósággal.
A ballagtatók nevében mondott
beszédében Szerémi Soma felidézte a közös élményeket, melyet néhány soros saját versével
zárt. A ballagás legmeghatóbb,
könnyeket csalogató pillanatát
a végzős diákok iskolánkba járó
kisebb testvéreinek búcsúzó műsora adta. Az igazgatói beszéd
méltató szavai után került sor a
tanulmányi eredményekben és
közösségi munkában kiemelkedő
tanulók jutalmazására. Elismerő
oklevélben 13 tanuló, nevelőtestületi dicséretben 2 ballagó - Kiss
Mária Krisztina és Sándor Vanda
Julianna - részesült. Az emlékezés
szalagjainak iskolazászlóra történő ünnepélyes felkötését követően, városunk plébánosa Csongor
testvér köszöntötte a ballagókat.
A műsor végén a végzősök könyörgéseikben köszönték meg
tudás béli gyarapodásukat, szüleik támogatását és tanáraik fáradtságos munkáját. A ballagás a hagyományos léggömberegetéssel
ért véget, mellyel a tanulók jelképesen is kifejezték elszakadásukat iskolájuktól.
Mária – köszöntő

Megemlékezés
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A legszebb tavaszi hónapban,
májusban az egyház különös tisztelettel fordul égi Édesanyánk,
Mária felé. E tiszteletet a naprólnapra közösen elimádkozott litániával is kifejezi. Ebbe az imába
több éve az iskolánk is bekapcsolódik.
Az idén május 7-én hívtuk tanulóinkat, a pedagógusokat és
a szülőket erre a közös Máriaköszöntőre. Mivel ez az alkalom
egyben iskolánk közös Anyák
napi ünnepe is, e szentmise keretében adtunk hálát az édesanyák
és a nagymamák gondoskodó
szeretetéért, melyet a gyermekek
egy-egy szál gyöngyvirág átadásával is kifejeztek. Az ünnepet a
kicsinyek kórusának énekei, a nagyobbak által elmondott imádságok és Jónás testvér kedves szavai tették még szebbé.
Sántáné Udvardy Erika
Nagyböjti lelki nap
Iskolánkban április 12-én tartottuk a lelki napot. Bár a nagyböjti
időben folyamatosan, és többféle
módon próbáltuk segíteni tanulóinkat a húsvéti készületben, ez
a nap sajátos lehetőséget kínált
erre.
A lelki nap célja az volt, hogy
Jézus szeretetből értünk vállalt
szenvedésére, a keresztútra irányítsuk a figyelmet, és ennek eseményeit megismerve és szemlélve a hála érzését ébresszük ill.
erősítsük meg a gyermekek és a
fiatalok szívében.
Az elmúlt évhez hasonlóan
mindezt évfolyamonként másmás módon, az életkori sajátosságokat és a fokozatosságot figyelembe véve dolgoztuk fel. A
legkisebbek kézműveskedéssel,
dramatizálással ill. a környékbeli
falvak szabadtéri keresztútjainak
megismerésével töltötték a délelőttöt. A keresztúti imádságokat,
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készületre. A napot közös szentmisével zártuk.
Sántáné Udvardy Erika

Nagyböjti lelki nap
az ő szívüket megszólító módon
a tanító nénik, Csongor és Jób
testvérsegítségével mondták el.
Az 5. és a 6. osztályos tanulóink
a keresztút állomásainak eseményeit, ezek tartalmát különféle
feladatok segítségével, interaktív módon járták végig, a 7. és 8.
évfolyamos diákok pedig közös
elcsendesedésen, lelkiismeretvizsgálaton és imádságon vettek
részt. A délelőtt folyamán az ünnephez kapcsolódó kézműves
tárgyakat készíthettek, és közös éneklésre is volt lehetőség.
A gimnazista fiatalok a ferences

testvérek vezetésével a plébánián
használhatták fel az időt a húsvéti

Passiójáték a Bárkányiban
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Passiójáték a Bárkányiban
Iskolánk nagyböjti előkészületét
minden tanévben segíti a diákok által bemutatott passiójáték.
Ilyenkor feltárulnak a nagyhét
eseményei, a tanulók megértik,
egyben megélik, Jézus szenvedéstörténetének lényegét, szerepét egy keresztény ember életében.
Az előadás keretes szerkezete
elősegítette a Szent Sírnál való
elcsendesedést, mély nyugalmat,
amit a nagyszombat valósága kifejez számunkra. A Sírnál kezdődött és fejeződött be a történet,
mely egy visszaemlékezéshez
hasonlóan tárta fel egy-egy szent
nap eseményeit.
A nagycsütörtöki utolsó vacsora, az Eucharisztia megalapítása,
majd a vérrel való verejtékezés
előkészítette az ünnep egyik sarkalatos pontját, a keresztáldozatot. Igyekeztünk a passiójátékban
a keresztúti stációk megjelenítésére, valamint egy-egy fontos
személy (Péter, Szűz Mária, János,
Veronika, Cirenei Simon) személyes megformálására is.
A nagyszombat csendje, a Sírnál imádkozó asszonyok képe, az
egy pillanatra megjelenő Feltá-
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madás reménye úgy gondolom,
kifejezték, mit is jelent számunkra, keresztények számára a húsvét. Ilyenkor az értünk életét adó
Krisztus feltámad, utat mutat nekünk az örök életre. Reményt ad a
várakozásunknak, hogy mi is feltámadunk.
Adamik Zsolt
Gyereknap a Bárkányiban
Látványos palacsintasütés és kóstolás, buborékfoci, ugrálóvár, múzeumpedagógiai foglalkozások
várták a tanulókat május 24-én a
Bárkányiban. A gyereknapi kavalkád megszervezésében idén is a

szülő szervezet vállalta a feladatok nagy részét Cservenné Józsa
Bernadett irányítása alatt. Ezúton
is köszönjük a szülők lelkes csapatának a szervezést és a lebonyolítást.
Félórás időbeosztásokkal különböző helyszíneket látogattak
a tanulók. Majcher Tamás, Smelkó
István és Hugyecz Enikő múzeumpedagógiai foglalkozásán kipróbálhatták a régészkedés és a
mozaikkészítés alapjait, betekintést nyerhettek a cseréprestaurálás fortélyaiba. Idén is nagy örömmel, önfeledten tomboltak az
ugráló várakban és a buborékfoci

Óvodások látogatása az elsősöknél

Költészet Napi Irodalmi Vetélkedő

Gyermeknap

Gyermeknap
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gömbjeiben. Büszkén mutatták
Talpai Zsanett test- és arcképeit.
A tetőtérben a szülők irányítása
mellett sokféle logikai és ügyességi feladatokat oldottak meg. A
legnagyobb várakozás a látvány
palacsintasütést előzte meg,
melynek 500 darabjából délre hírmondó sem maradt.
Közben a nyolcadikos és gimnazista diákjaink ételkészítési ismereteiket „csillogtatták” meg a számukra hirdetett főzőversenyen.
Jó étvággyal fogyasztották a maguk készítette pörköltet, paprikás
krumplit, grillkolbászt.
Szenográdi Tamás
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Tavaszutó a Rákócziban
évfolyamos – csapatunk is nagy
sikerrel szerepelt, ugyanis hármas
holtversenyben nyerték meg kategóriájukat. Felkészítő tanáruk
László Gézáné Éva néni.

Cserháti Csatangoló

A

legtöbb iskolához hasonlóan a tavasz nálunk sem
múlhatott el kitűnő programok nélkül. A lap legutóbbi
számában is számos eseményről
adtunk hírt, de korántsem mindenről. Így a májusi eseményeket
megelőzően visszakanyarodunk
áprilishoz, nem elfeledkezve az
akkori nagysikerű, hóvégi eseményekről.
Cserháti Csatangoló
– április 27.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy diákjaink megismerjék a
környékünk értékeit, történetét.
Ezért is találjuk fontosnak, hogy
minden évben próbára tegyék
diákjaink a tudásukat a Cserháti
Csatangolón, melyet a Cserhát
Natúrpark szervez. Ebben az évben három – egyaránt negyedik

Fradi Suli Program – április 30.
Az ország legnépszerűbb sportegyesületének két jeles sportolója, Otigba Kenneth labdarúgó és
Boncsér Krisztián tornász látogatott el diákjainkhoz. A rendezvény
során számos, a gyermekeket (és
felnőtteket) is érdeklő témáról
esett szó: egészséges életmód, a
sport fontossága, pályaválasztás,
az edzésmunka, a csapatszellem.
Tanulóink egy kisebb kvízben is
részt vehettek és értékes ajándékokkal gazdagodhattak, valamint
minden résztvevő mérkőzésbelépőt kapott a Groupama Arénába.
A jó hangulatban zajló találkozó
végén kötetlenebb beszélgetés
és fotózkodás is volt a tanulóink
legnagyobb örömére.
A Nyitott kör előadásai – május
15. és 22.
Fontosnak tatjuk, hogy a gyermekek ne csak a tanórákon találkozzanak olyan szituációkkal, ame-

Fradi Suli
lyeket értelmezniük kell, hanem
más, rendhagyóbb körülmények
között is. Ezért is örültünk a Nyitott kör Társulat felajánlásának,
akik vállalták, hogy a nyolcadik és
a hetedik évfolyamok részére egy
interaktív előadás során adnak át
ismereteket. A közel háromórás
programokon főként az általuk
átélt és rájuk váró eseményeket
dolgozták fel közösen.
Mikszáth-kupa – május 17.
Iskolánk csapata évek óta részt
vesz a nógrádmegyeri Mikszáth
Kálmán Általános Iskola által szervezett Mikszáth-kupa kispályás
labdarúgó bajnokságon. Felsős tanulóink a közelmúltban szép eredményeket értek el, egyszer már
meg is nyerték a tornát. Az idei
évben csapatunk 5. helyezett lett.
VII. Országos Grafikai
Rajzverseny
Ezúton is gratulálunk 10. osztályos diákunknak, Polyák Violettának, aki a Művészeti Iskola felkészítésében a beérkezett 900
alkotás között 1. helyezést ért el
csendélet témájú művével.
Játszunk közösen!
Családi nap 2. – május 24.
Iskolánk közössége (diákok, pe-

Fradi Suli
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Családi nap
dagógusok, szülők) ezen a napon
egy igen tartalmas közös programon vett részt a Robinson Szigeteken. A családi nap szervezése már
hónapok óta tart, amiben nagy segítségünkre volt a Szülőakadémia
program és az EFOP-3.1.5 „Tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett
intézmények támogatása” című
uniós projekt is, amelyet az Oktatási Hivatal koordinál. A szervezőcsapat azt tűzte ki célul, hogy
egy jó hangulatú, közösségépítő
szabadtéri programot szervez,
ahonnan mindenki jó élményekkel távozik. A helyszínen számos
próba várt a 16 csapatra, melyeket
szülők és diákok alkottak. Az állomásokon pedagógusaink vezetésével rövid, játékos feladatokat
kellett megoldani, ami a Bosszú-

A

állók fantázia nevű csapatnak sikerült a legjobban, ezúton is gratulálunk nekik! A vetélkedés után
természetesen nem maradhatott
el az önfeledt játék sem, a gyerekek birtokba vették a játszóteret,
fociztak, röplabdáztak. A vidám
eseményen tiszteletét tette többek között dr. Gloviczki Zoltán, az
Oktatási Hivatal elnöke, Selmeczi
Zoltán, a Salgótarjáni Pedagógiai
Oktatási Központ vezetője, Nagyné Barna Orsolya a Balassagyarmati Tankerületi Központ vezetője, Stayer László polgármester úr.
További meghívott vendégeink:
Dános Zsolt az EFOP-3.1.5 program szakmai vezetője, Körtvélyesi
Ildikó EFOP-3.1.5 mentor, Feledy
Botond a Szülőakadémia program
vezetője, valamint a hajdúdorogi

általános iskola képviselői Nagy
Ilona igazgató asszony vezetésével. A vetélkedők mellett egy
rekordkísérletre is sor került: a
Rákóczi-emlékév tiszteletére a vezérlőfejedelem arcmását mutató
képet és az iskola nevét több mint
200 mozaikból raktuk össze, amit
drón felvétel segítségével örökítettünk meg.
Ezúton köszönjük meg minden
támogatónknak a nagylelkű segítséget, amellyel a Családi nap
megvalósítását előmozdították.
Úgy vélem, hogy az ilyen programok azok, amelyek nemcsak, hogy
megmaradnak a diákok emlékezetében, hanem az iskolai évekre való
visszaemlékezést megszépítik.
Pancsovai Gergely
igazgató

A Föld napja a Bárkányi Katolikus Óvodában

jeles nap előtt tapasztalatszerző sétáink során megcsodáltuk
környezetünk
élővilágát, madarakat, bogarakat,
fákat, növényeket, az emberek
szorgos munkáit, az út menti virágos kerteket. Felhívtuk a gyerekek figyelmét a természet csodálatos világára. Idén is célul tűztük
ki, környezetünk szépítését. A
virágládák beültetésével foglalatoskodott minden csoport, hogy
ezzel is szebbé tegyük óvodánk
ablakait, utcafrontját, környeze-

tünket környékét. Megbeszéltük
a gyerekekkel, hogy az általunk
elültetett virágokat, növényeket gondoznunk kell, mert akkor
szépségükkel hálálják meg. Minden tettünkkel, cselekedetünkkel
azt tudatosítjuk gyermekeinkben,
hogy:
„A Föld sorsa
a mi kezünkben van!”
Burgundiné Sirkó Éva
óvodapedagógus
- 14 -
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Májusfa állítás a Bárkányi Katolikus Óvodában

M

ájus elseje jeles nap a
néphagyományban. A
májusfa (májfa, hajnalfa,
jakabfa vagy megint más néven
jakabág) állításának ünnepe, bár
néhol pünkösd napján állítottak
májusfát.
E napnak virradójára az ifjak a
hajadonok ablaka előtt, lehetőleg

észrevétlenül zöld fát állítottak
fel.
Így tettünk mi is. Smelkó István
múzeumpedagógus nagycsoportos fiúknak kis humorral tűzdelve
elmondta a Májusfa állítás hagyományát, majd közösen gyerekek
segítségével, színes szalagokkal
feldíszítették az óvoda májusfá-
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ját, a lányok nagy örömére. Meg
is köszönték a fiúk kedvességét,
dalokkal, tánccal, egy kis édes
falatkákkal. A fánkat óvoda kapujához rögzítve mindenki megcsodálhatta, gyermekeink lelkesen
mutatták szüleiknek.
Smelkó Istvánné
óvodavezető
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Tavaszkoncert a Bárkányi Katolikus Óvodában

A

zenét így, vagy úgy, de
mindenki szereti. Szeretjük, mert érzelmeket vált
ki belőlünk, személyes emlékeket
hív elő. Életünk meghatározó pillanataihoz gyakran egy-egy zeneszámot, dalt társítunk. Pozitív
hatást gyakorol a lelkünkre, de a
gyerekek fejlődése szempontjából is számos előnye van.
Óvodánkban már hagyomány,
hogy egy-egy évszak lezárá-

saként koncertet szervezünk a
nagycsoportosainknak. Célunk,
hogy a zene által is pozitív érzelmeket sugározzunk feléjük,
örömforráshoz juttassuk őket,
felkeltsük a hangszerek, a muzsika, az igényes zene iránti érdeklődésüket. A koncertek alkalmával
interaktívan felidézzük az évszak
eseményeit a csoportok által
megismert dalok előadásával. A
műsoron rendszeresen fellépnek
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a zeneovisok is kis dal csokorral.
Felkérésünket mindig örömmel
fogadják a hangszeren játszani
tudó anyukák, apukák is. Ez alkalommal a tavaszi zsongást varázsolta elénk Pálmány Tímea és
Zombori Tímea, a gitár és a furulya hangjának segítségével. Köszönjük!
Burgundiné Sirkó Éva
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Pünkösdi királyválasztás a Bárkányi Katolikus Óvodában

M

eghozta az Isten piros
pünkösd napját…” mondja az ének. Valóban.
Elérkezett a nagyok búcsúzásának az ideje, mely időszakot, mint
szokás szerint minden évben, így
idén is a pünkösdi király választásával nyitottuk meg. Ennek a szép
hagyománynak a felidézéseképpen a gyerekek megnézhették
az óvó nénik vidám játékát, majd
kezdődhetett a megmérettetés.
A ballagó fiúk felsorakoztak, és
összemérték erejüket, kitartásukat, ügyességüket. A lányok sem
unatkoztak, az ő feladatuk az volt,
hogy buzdítsák a fiúkat, akiknek
seprűvel labdát kellett a kosárba
sepregetniük, szlalomban kellett futniuk, és az utolsó próbatétel volt a legnehezebb, amikor

Toldi Miklós módjára rudat kellett tartaniuk. A legerősebbnek,
legbátrabbnak az első ballagó
csoportból Varga Noel (maci csoport) bizonyult, aki pünkösdi királylánynak Horváth Fannit (őzike
csoport) választotta maga mellé.
A második ballagó csoport pünkösdi királya Strehó Péter (méhecske csoport) lett, aki a nyuszi
csoportból választott magának
pünkösdi királylányt Rigó Boglárka személyében.
A középső csoportos fiúk már
most elkezdhetik az edzésüket,
hogy jövőre jól szerepeljenek a
pünkösdi királyválasztó próbán.
Pothoroczki Ágnes
óvodapedagógus
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Ballagó nagycsoportosok a Bárkányi Katolikus Óvodában
Őzike csoport

Nyuszi csoport

Barkó Dávid, Záhorszki Soma, Danyi Gábor, Sztrémi Ádám, Pásztor
Ádám, Bartus Zoé, Knyazoviczki Anna, Horváth Fanni, Czupkó Zoé

Velenczei Roland, Krivánszky Kornél, Kalmár János, Lévai Rebeka,
Magyar Gabriella, Geczkó Balázs, Pásztor Dominik, Rigó Boglárka,
Szabó Csenge, Hetei Jázmin

Méhecske csoport

Süni csoport

Strehó Péter, Puszta Levente, Brunda Márk, Lenner Gergő, Szabó Mira,
Berki Mira, Galcsik Anna

Maci csoport

Szekeres Bence, Pásztor Boglárka,
Vladár Dorka, Varga Noel

Oláh Márk Krisztián, Sándor Ádám, Szőke Tibor, Kozma Zalán,
Béres Hannah, Varga Zsófia, Vincze Kincső

Halacska csoport

Király Endre, Molnár Márk, Markó Vivien,
Klincsok Jázmin
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Tücsök csoport

Végh Adél, Cseri Maja, Rácz Leonárdó,
Tajti Alexandra
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Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

Anyák napja a Pitypang
csoportban 2019. május 6.
„amennyi a zöld fűszál,
égen ahány csillag jár,
májusban a szép virág,
annyi áldás szálljon Rád!”
Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más
napokon ünneplik. Magyarországon május első vasárnapja. Hazánkban 1925-ben, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első
ünnepet a májusi Mária tisztelet
hagyományaival összekapcsolva.
1928-ban már miniszteri rendelet
sorolta hivatalos iskolai ünnepek
közé az anyák napját!
Csoportunkban is a szeretet
jegyében készültünk a hagyományainkhoz hűen erre a szép
ünnepre. Beszélgető körök alkalmával felidéztük az anyukák
kedves alakját, külső-belső tulajdonságaikat, először verbálisan
aztán vizuálisan is megjelentették a gyerekek. Az elkészült rajzokra felkerült a hasonlat is, úgy
szeretem anyukámat…mint a
…erre az asszociációra nagyon
sok aranyos válasz érkezett. Ügy
szeretem, mint a szívemet, mint
a szép tulipánt, mint a kedvenc
focistámat és még sorolhatnám.
A kisebbek egy csodaszép tavaszi rétet festettek anyák örömére,
amellyel aztán a gyerekek öltö-

zőjét dekoráltuk. Természetesen
ajándékok is készültek szép titokban.
Az anyukánk felé azzal is kifejezzük a szeretetünket, hogy segítünk nekik. Néhány délelőttöt
ezzel töltöttünk el, ki mit segít
otthon, volt, aki a takarításban,
volt, aki a kistestvérére való vigyázásban, de akadt olyan kisgyerek,
aki a főzésben is segédkezik rendszeresen!
Tanultak a gyerekek az életkoruknak megfelelő kis mondókákat, verseket és dalt is, s meglepetésként süteményt is készítettünk
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koprodukcióban. Számoltuk a
napokat, hogy mennyit kell aludni az ünnepig, hiszen a gyerekek
számukra a legszeretettebb hozzátartozójukat az édesanyjukat
köszönthették.
Elérkezett a hétfői nap, május
6. berendeztünk egy kis meghitt
sarkot, szépen terített asztallal,
ahová a gyerekek odakísérték az
anyukájukat, s végre felköszönthették Őket! Megható pillanatok
voltak! Isten éltesse sokáig az
ÉDESANYÁKAT!
Mender Andrea Mária
Óvodapedagógus
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Gyermeknap

2

019. május 25-én szombaton zajlott városunban a
TOP-5.2.1-15-NG1-201600001 számú program támogatásával a „VELÜNK EGYÜTT” VÁROSI
CIVIL KORZÓ ÉS GYERMEKNAP a
Sétálóutcában.
A programok kedvező időjárás
mellett jól szolgálták az érdeklődők kikapcsolódását. A Nosztalgia Múzeum udvarában elhelyezett kalandpark, óriás kockapark,

a Sétálóutcában kijelölt gyermek
gokart pálya és Izolda népi játékai, továbbá az evangélikus
templom melletti parkolóban felállított ugrálóvár és mini vidámpark biztosította a gyermekek
számára kedves programokat.
Mindenki örömére a helyi előadó csoportok közül sokan adtak
műsort köztük a Palóc Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjai,
Andi színjátszósai, Derűs Asszo-

nyok Nyugdíjas Klub, Balázs muzsikusai, T.C.D. Táncegyesület.
A folytatásban vendég előadóként Puding és Palacsinta bohócpáros, a Burattino Bábszínház,
valamint Kocsis Tibor lépett színpadra és a programok zárásaként a BEST OF zenekar koncertje
nyújtott kellemes nyárköszöntő
hangulatot.
A KVÍZ LIVE csapatvetélkedő
tovább színesítette az eseményt,
amelyre a Krúdy Gyula Városi
Könyvtár standján regisztrálgattak a játékos kedvű 4 fős csapatok.
Helyismereti és városi érdekességekkel kapcsolatos kérdésekre
kellett választ adni. A kvízben az
eredményes részvételért járó jutalmat a Házi Bolt biztosította.
Fábián Dávid
Szécsényi Közművelődési
Nonprofit Kft.

„ELŐZD MEG” Közbiztonsági és bűnmegelőzési nap

K

özbiztonsági és bűnmegelőzési napot szerveztünk
a sétáló utcában a TOP5.2.1.-15-NG1-2016-00001 „Érjük
el céljainkat „pályázat keretén
belül. A szombat délutáni programban rendőrségi bemutatók,
Kérdezz-felelek vetélkedő, gyermekprogramok, népi játszóház,

múzeumpedagógiai kreatív sátor, ugrálóvár várta a kicsiket és
nagyokat. A színpadon a Kerek
Perec Egylet gyermekműsorát és
Oláh Ádám koncertjét láthatták
az érdeklődők. Itt volt a kerékpáros ügyességi verseny eredményhirdetése, valamint bűnmegelőzési TOTÓ is. A gyerekeknek
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pizzaszelettel, almával és üdítővel
kedveskedtek a szervezők.
A jól sikerült programot egy
élő koncert tette teljessé. Óriási
tömeg várta a Follow the Flow
együttest, fergeteges koncerttel
zárták a napot.
Smelkó István szervező
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Nógrád megyei szenior találkozó és sportnap

2

019. április 30.-án, kedden
került megrendezésre a
NÓGRÁD MEGYEI SZENIOR
TALÁLKOZÓ ÉS SPORTNAP a Sétálóutcában, amely a Városi Művelődési Központ, a Krúdy Gyula
Városi Könyvtár és a szécsényi
Derűs Asszonyok Nyugdíjas Klub
közös munkájának gyümölcse.
Az ünnepélyes megnyitón dr.
Bablena Ferenc, a Nógrád Megyei

Önkormányzat Közgyűlésének
alelnöke örömmel idézte fel szécsényi származásának emlékeit,
és nagyrabecsüléssel tekintett az
aktív nyugdíjas éveket támogató
sportnapra, a generációk közötti
figyelmességre és párbeszédre.
Stayer László Szécsény város
polgármestere is köszöntötte a
megjelenteket és hangsúlyozta a
minden életkorban nagy jelentő- 21 -

séggel bíró közösségi összetartás
szerepét.
Hegyesiné Orsós Éva, az Életet
az Éveknek Országos Szövetség
elnöke méltatta a rendezvény
szervezőinek munkáját és példaértékűnek találta a magas
részvételi létszámot. Kiemelte a
közösségek kapcsolattartásának
jelentőségét, valamint a találkozások és közös programok kez-
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deményezésének
fontosságát.
Az egészséges és hosszú, boldog
élet egyik feltétele a rendszeres kapcsolattartás barátainkkal,
szomszédjainkkal, lakókörnyezetünk tagjaival.
A Városi Művelődési Központ és
annak egyik legaktívabb művelődő közössége, a Derűs Asszonyok
Nyugdíjas Klub közötti rendszeres, partnerségen alapuló, aktív
együttműködés eredményeként

valósulhatott meg ez a rendezvény, amely már régóta dédelgetett álom volt mindkét részről. Az
eseményt övező nagy érdeklődés, a vidám, fesztelen hangulat
minden bizonnyal további remek
rendezvények szervezését alapozta meg.
Kellemes időjárás mellett a sorversenyre nevezett 22 csapat a
sétálóutcában kijelölt állomáshelyeken mérette meg magát.

Ügyességi, sorverseny feladatok
és tesztkérdések várták a mozgásban és jókedvben gazdag rendezvényre érkezőket.
A Derűs Asszonyok Nyugdíjas
Klub helyi tánccsoport Örömtánc
bemutatója vezette fel a hangulatot az eredményhirdetést követő
zenés-táncos közös mulatságra.
Fábián Dávid
Szécsényi Közművelődési
Nonprofit Kft.

Futás

2

019. április 27. KarancsMedves teljesítménytúra 23
km-es távjának teljesítése
közben csodálatos kilátás nyílt
Salgótarján és környékének történelmi, geológiai, turisztikai látványosságaira. A távon kitűző és
emléklap, díjazásban részesültek
a teljesítők, valamint a túra során
több helyen volt frissítőpont, csurgatós kenyeret is megkóstolhatták a résztvevők. A távot teljesítők
Csábi Anikó, Chikán István, Bunder
Tamás, Bunder-Harman Ágnes,
Bunder Zsita, Bunder Janka.

2019. május 4-én a Füleken került sor a népszerű 12.terep cross
futóversenyre. Rajt cél a füleki
stadionban volt. Ebben az évben
a szervezők új útvonalat készítettek a futók számára. Az előző napi
tartós eső, valóságos dagonyává
tette a terepet, senki nem maradt
szárazon.
Korcsoportos eredmény: Bartus
Ferenc 13 km, 59:12 idővel III. helyezés
Abszolút eredmény: Czele János 5 km, 26:55 idővel V. helyezés.
Czele Jánosné 5 km 33:42 idővel helyezés XIII.
helyezés.
2019. május
25. VI. erdei terepfutás Divín
Szlovákia. Napjainkban a Zichy-kastélyban
található a Divín
falu
történeti
múzeuma,
és
az udvaron különböző kulturális és társadal-

mi eseményeket szerveznek, ez
adott helyszínt a futóversenynek.
Helytörténeti sétán részt vett Homoki Marianna, Kelemen Sára így
megismerték a várat, a kastélyt,
római katolikustemplomot, Szent
Anna kápolnát és a Ruzinai víztározót. Terepfutás erdei utakon 10
km, 335 m szint, Czele Jánosné
1:20 idő. 5 km, 310 m szint, Czele
János 26 perc.
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Czele János
BSI Futónagykövet
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