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Régen várt pillanathoz érke-
zett Szécsény város épített 
emlékeinek megújulása. El-

indul a Benczúr-kastély több mint 
egy milliárd forintos újjáépítése. 
A látványterv alapján gyönyö-
rű lesz az épület, amely így már 
szinte bármilyen rangos rendez-
vényt fogadhat majd. A fejlesztés 
989.838.000 forint európai uni-
ós (GINOP-7.1.1-15-2017-00028) 
és 397.250.295 forint hazai for-
rásból valósul meg, összesen 
1.387.088.295 forintból. Az alap-

kőletételénél elhangzott, a pro-
jekt célja a kúria rehabilitációja 
egy, a 21. századi igényeknek és 
trendeknek megfelelő, komp-
lex szolgáltatást nyújtó turisz-
tikai attrakció kialakítása, mely 
a látogatók számára a kulturált 
pihenést, ismeretszerzést és a 
szabadidő minőségi eltöltését 
szolgálja. Az elképzelések szerint 
a környékbeli emberek és a helyi 
közösségek igényeit is kiszolgálja 
majd a megújuló kastély.
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Megkezdődik a Benczúr-kastély felújítása
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Covidban is eredményesen a Bárkányiban

Iskolánkban nagy hangsúlyt 
fektetünk a tehetséggondozás-
ra, feladatunk megtalálni azt, 

hogy kinek miben kiemelkedő a 
teljesítménye. Tanulóink iskolai, 
megyei, katolikus iskolai verse-
nyeken, kulturális eseményeken, 
különféle foglalkozásokon mu-
tathatják meg magukat, mérhetik 
össze tudásukat, élhetik ki krea-
tivitásukat, önfeledten alkothat-
nak. Hiszünk a dicséret, a pozitív 
megerősítés szárnyakat adó ha-
tásában, amelyet egy eredmény-
hirdetésen vagy egy egész iskolai 
közösség előtti elismerés során is 
átélhetnek diákjaink.

A járvány okozta időszakban 
sajnos több verseny megszerve-
zése elmaradt vagy teljesen más 
formában került lebonyolításra. 

Ezek a versenylehetőségek így 
még nagyobb örömet és kihívást 
jelentettek a gyermekek és a fel-
készítő pedagógusok számára. 
Összefoglalva adjuk hírül a nehéz 
helyzetben való helytállást a pró-
batételek során.

Az alsó tagozat 3-4. évfolyamán 
matematikából alapműveleti 
versenyen 20-20 tanuló mérte 
össze évfolyamonként műve-
letvégzési tudását. Közülük első 
helyen Ocsovai Zsombor, Valach 
Zalán, másodikként Gonda Han-
na, Filkor Sándor, harmadik he-
lyezettként Kuris Gellért, Baranyi 
Armand tanulók számolási kész-
sége bizonyult a legjobbnak. 

A tanévben a Területi 
Szorobánversenyt más iskolák 
tanulóinak nem hirdethettük 

meg a járványhelyzet miatt, ezért 
intézményünk bátor szorobános 
tanulói négy évfolyamról, ösz-
szesen 10-en mérték össze tudá-
sukat. A 80% illetve a fölötti tel-
jesítményt nyújtók az országos 
versenyen vettek részt, melyet az 
idén kivételesen az iskolánkban 
bonyolítottunk le. A XXV. Orszá-
gos Szorobánversenyre 9-en 
jutottak tovább, akik a következő 
szinteket teljesítették: dobogós 
első helyen Ocsovai Martin (6. B), 
harmadik helyen, Ocsovai Zsom-
bor (3. B), negyedikként Csordás 
Róbert Bence (8. A), ötödik he-
lyezettek: Kiss Izabella és Sárkö-
zi Kata (3. B), hatodikként Pifka 
Márton (4. B), Kiss Fruzsina (8. B), 
hetedik helyezést értek el: Rigó 
Leila és Ocsovai Eszter (8. A). Gra-

A táplálékod legyen az orvosságod - Rajzpályázat Alapműveleti verseny
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tulálunk mindannyiuknak a tel-
jesítményeikhez. Külön köszönet 
nyolcadikosainknak, akik 8 éven 
át szorobánoztak, önszorgalom-
ból kiemelkedő eredményeket 
értek el. Reméljük, hogy az esz-
közhasználat gyarapította tudá-
sukat, gondolkodásukat, amit a 
középiskolában is hasznosíthat-
nak. Jutalmuk egy eredeti, bam-
buszból készült szorobán, melyet 
a ballagás napján vehetnek át.

A 2020/2021-es tanévben a 7. 
a osztályból több tanuló is meg-
mérettette magát egy 4 fordulós 
online honismereti tanulmányi 
versenyen. Mivel a honismereti 
verseny egyfajta kutatómunka, 
felfedező játék is, így a feladatok 
megoldásához természetesen 
használható volt az internet is. 
Másodlagos cél éppen a megfele-
lő információ keresési jártasság ki-

alakításának se-
gítése. Az egyes 
fordulókban 15-
15 kérdésre kel-
lett válaszolniuk 
a gyerekeknek, 
amelyekben vol-
tak történelmi, 
földrajzi kérdé-
sek egyaránt. 
Egy-egy feladat-
sor a verseny 
során tetszés 
szerint elment-
hető, visszanéz-

hető, újra kezdhető és folytatható 
volt, amíg a tanuló úgy nem dön-
tött, hogy befejezte. A beküldést 
követően azonnal megtörtént a 
feladatsorok kiértékelése, így az 
eredményeit ismerve folytathat-
ta a tanuló a versenyt. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy tanulóink 
a legjobbak közé kerülve is meg-
állták a helyüket. Puszta Hanna 
megyei és országos 1. Szeles Jáz-
min Veronika megyei 3. és orszá-
gos 4. helyezést ért el. Köszönjük 
a segítségnyújtást Golyánné Ju-
hász Edina tanárnőnek.

„A táplálékod legyen az or-
vosságod, és az orvosságod a 
táplálékod legyen.” Hippokraté-
szi mottóval a MEGGY KERT-ÉSZ/
SZATMÁR–BIO KFT. az iskolagyü-
mölcs-program keretében ebben 
az idei tanévben is rajzpályázatot 

hirdetett, melyre olyan alkotá-
sokat vártak, melyek témája az 
egészséges életmód. Iskolánk 
tanulói évek óta részesei az is-
kolagyümölcs programnak, ami 
egy nagyszerű kezdeményezés, 
hiszen alapvető tápanyagokhoz 
és vitaminokhoz juttatja a még 
fejlődésben lévő gyermeki szer-
vezetet. Ezen kívül ez a program 
nevelő erővel is bír, hiszen a tanu-
lókat rendszerességre szoktatja 
étkezési szokásaikban, ebben a 
zűrzavaros világban, ahol sok-
szor követhetetlenek és kiszá-
míthatatlanok az események. 
Osztályunkban, a 2. A-ban ez egy 
aktuális és kellemes feladatnak 
bizonyult, hiszen a tanulók egyik 
kedvenc elfoglaltsága a rajzos al-
kotás, kreatív időtöltés, mely egy-
úttal relaxáció és kikapcsolódás 
is a délutáni foglalkozások idő-
tartama alatt, kellemes komoly-
zene hallgatása közben. A témát 
felvázolva nekem, mint pedagó-
gusnak nem volt nehéz dolgom, 
hiszen a tanulók sorolták a meg-
valósításhoz szükséges témákat, 
rajzos elképzeléseket. Ezeket már 
csak megfelelő mederbe kellett 
terelni, vizualizálni és a munkát 
irányítani. A tanulók mindannyi-
an nagy szorgalommal és odafi-
gyeléssel készítették a pályamű-
veket, alkotás közben hallgattak 
az instrukciókra, pontosan és igé-

Online Honismereti Tanulmányi Verseny Szorobán

Szorobán
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nyesen dolgozták ki a színes ceru-
zákkal, zsírkrétákkal és filctollak-
kal megvalósuló műveket. Kezeik 
nyomán varázslatos mesevilágba 
csöppenhettünk, melyek közös 
témája mindannyiuknál a vita-
minok fogyasztása és a rendsze-
res testmozgás volt.        Büszkék 
voltunk a 2. A osztályos tanuló-
inkra, hiszen az első és második 
helyezést is ők nyerték el. A díjak 
igazán méltó jutalmul szolgáltak: 
Varga Zsófia - második helyezett 
– nyereménye egy márkás roller 
lett, Szekeres Bence – első helye-
zett – pedig egy vagány kerékpár 
büszke tulajdonosává vált. Ter-
mészetesen az erkölcsi elismerés 
még többet jelentett ezeknek a 
tanulóknak: elismerést a pályá-
zat hirdetőitől, a tanító nénitől, 
az osztálytársaktól és nem utol-
sósorban az iskolavezetéstől. A 

büszke szülők is betekintést kap-
hattak a díjátadó kulisszatitkai-
ba, hiszen a nyereményeket az 
iskolaudvaron kapták meg a gye-
rekek osztálytársaik és az igaz-
gató helyettesek társaságában, 
melyre a nyertes tanulók szüleit 
is sok szeretettel vártuk. Többi ta-
nulónk pedig irigykedés helyett 
büszke csodálattal figyelte az át-
adót, s magukban megfogadták, 
hogy legközelebb igyekeznek ők 
is ilyen csodaszép pályamunká-
kat alkotni. Köszönjük Zsirosová 
Silvia tanítónő, lelkes felkészítő 
munkáját.

Tour de Rárós! Bárkányis kerék-
pártúra!
Iskolánk általános iskolai diákön-
kormányzata Kiss Zoltán DÖK pat-
ronáló támogatásával és kíséreté-
ben a 2020/2021-es tanévben is 

meghirdette a hagyománnyá vált 
kerékpártúrát. A pandémia miatt 
idén csak egy alkalommal 2021. 
május 28-án, pénteken tudtunk 
útra kelni. A kerékpáros szakasz-
túra a Páris-patak völgyét, vala-
mint a rárósi Ipoly-hidat célozta 
meg. Bicikliseink az 5-6. évfolya-
mos tanulókból verbuválódtak, 
akik vállalták a 35 km-es távot. 
Csapatunkat lelkes szülők is kísér-
ték. A diákok ügyesen teljesítet-
ték a szakaszokat, a pihenőkben 
jókat beszélgettünk, az iskolai 
feladatok alól kissé mentesülve. A 
természet kárpótolt, új erőt adott! 
Bízunk abban, hogy a következő 
tanévben több ilyen élményben 
részesülhetünk!

Szenográdi Tamás
igazgató

Tour de Rárós

Pünkösd a Bárkányi Katolikus  Óvodában

Pünkösd megnevezése a 
görög „pentekosztész” (öt-
venedik) szóból ered, mivel 

ez az ünnep, a húsvétot követő 
ötvenedik napon kezdődik. Moz-
gó ünnepnek tartjuk, május 10-e 
és június 13-a között.

Pünkösd a keresztény egyház 
ünnepe, amelyet annak emléké-

re tart, hogy Jézus mennybeme-
netele után a Szentlélek leszállt 
az apostolokra. A Lélek által kü-
lönféle nyelveken kezdtek el be-
szélni. Sokan megértették Szent 
Péter beszédét, belőlük alakultak 
az első keresztény gyülekezetek. 
Pünkösd az egyház születésnapja 
is egyben.

A magyar pünkösdi szokások a 
keresztény és a pogány szokások 
keveredéséből állnak és olvadtak 
össze ünneppé.

Egyik ilyen népszokásunk: a 
Pünkösdi királyválasztás
Ez a szokás már a középkortól szá-
mítva nyomon követhető. A 17. 
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század végétől kezdve egészen 
a 18. század elejéig pünkösdi ki-
rályt választottak a huszár ezre-
dükben.  Az ezzel járó hatalom 
mindössze egy évig tartott. Innen 
ered a közismert közmondás: „Rö-
vid, mint a pünkösdi királyság.” A 
pünkösdi királyi címet az ügyes-
ségi versenyek (leggyakrabban 
lovas próbatétel) győztese nyerte 
el. Így szerzett magának különfé-
le kiváltságokat, például egy évig 
minden lakodalomba és ünnep-
ségre hivatalos volt, a kocsmák-
ban ingyen ihatott és ő lett a le-
gények vezetője abban az évben.

Óvodánkban május 20-án dél-
előtt, az óvó nénik közreműködé-
sével elevenítettük fel ezt a szép 
pünkösdi népszokást. A járvány-
ügyi előírásokat betartva, csopor-
tonként érkeztek a tornaterembe 
a gyerekek, és foglalták el helyei-
ket.  A meglepetés műsorunk el-
érte a célját, a gyerekek érdeklő-
déssel figyelték az eseményeket. 
Azonosulhattak a szereplőkkel 
és beleélhették magukat az iz-
galmas és érdekes történetbe. A 
pünkösdi király és királynő válasz-
tás után pedig részesei lehettek 
egy fergeteges vigasságnak. 

Azt gondolom ez a délelőtt 
feledhetetlen élményt nyújtott 
mindannyiunk számára. Külön 
köszönet a kolléganőimnek, akik-
nek a fantasztikus színpadi alakí-
tása nélkül, ez a meglepetés mű-
sor nem jöhetett volna létre.                                                                        

                                                                                                
 Csábiné Ocsovai Rita

óvodapedagógus
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Bárkányi Katolikus Óvoda Vándorkereszt átadása 
Mátraverebély-Szentkúti zarándoklatán

Gyermeknap előtti szombat 
délelőtt Mátraverebély-
Szentkúti ovis zarándok-

laton vettünk részt közel nyolc-
vanan, 30 óvodás gyermekkel és 
szüleikkel, hogy hálát adhassanak 
Szűz Máriának a hamarosan záru-
ló óvodai évért, egészségünkért, 
megköszönjük, hogy újra ilyen 
sokan együtt lehetünk. 

Külön öröm volt számunkra, 
hogy a világjárvány az idei évben 
már nem tudta utunkat állni és 
ez a közös zarándoklat lehetővé 
tette, hogy óvodásaink-gyerme-
keink, megérezhessék együttlét 
örömét, az együtt imádkozás cso-
dálatos érzését, mely segítségül 
szolgál egész életükhöz, további 
boldogságunkhoz.

Ezen a napon adtuk át a ván-
dorkeresztet Dunakeszi Szent 
Erzsébet Óvodának, amit óvo-
dánkban 2 évig nagy gonddal és 
megbecsüléssel körülvettünk és 
őriztünk! 

Átadás szavait idézve: 
„Kívánjuk, hogy védelmezzen, 

és óvjon benneteket ez a kereszt. 
Urunk, Jézus Krisztus nagy szere-

tetének jelét kapjátok meg most. 
Segítse és erősítse hiteteket a min-
dennapokban, hiszen ott a keresz-
ten mutatta meg végtelen szere-
tetét irántunk. Amikor ránéztek, a 
feltámadás öröme töltsön el mind-
nyájatokat!”

Köszönjük mindazoknak, akik 
velünk tartottak, felemelő érzés 
volt ennyi kisgyermeket ezen a 

Mária kegyhelyen együtt látni, 
hallani imájukat, éneküket!

Smelkó Istvánné 
   óvodavezető
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Tovább szépült a Bárkányi Katolikus óvoda udvara

Új udvari játékok felfesté-
sével színesítettük az óvo-
da udvarát. Néhány lelkes 

óvó nénivel és dadus nénivel úgy 
gondoltuk, hogy a szürke térkő-
vel kirakott udvarrészt egy kicsit 
vidámabbá, vonzóbbá tesszük a 
gyerekek számára.

Az ötleteinket megvalósítva be-
tonfestékkel különböző fejlesztő-

játékokat festettünk fel. A gyere-
kek boldogan vették birtokukba 
az ugróiskolát, az akadálypályát, 
a labirintust és a többi ügyességi 
játékot.

A megvalósításhoz az anyagi 
támogatást a Szécsényi Óvodáso-
kért Alapítványtól kaptuk.

Büszke vagyok a kollégáimra, 
hogy közösen, az időt jó hangu-

latban eltöltve és közben alkotva, 
ismét sikerült valami maradandót 
készítenünk az óvodás gyerme-
keinknek.  

Pothoroczki Ágnes
 óvodapedagógus

Gyermeknap a Bárkányi Katolikus Óvodában

2021.05.27-én rendeztük 
meg gyermeknapunkat. 
Hosszú idő után végre ön-

feledten játszhattak, szórakoz-
hattak óvodás gyermekeink és 
szerencsére az időjárás is kedve-
zett a program megrendezésé-
hez.

A Mosolybirodalom Alapítvány 
jóvoltából 3 ugrálóvárat (bár le-
hetett volna húsz is ), népi já-
tékokat lehetett kipróbálni ezen 
felül minden gyermeknek egy 
hajtogatott lufi figurával kedves-
kedtek! 

Ezen kívül szerveztünk még 
zoknigombóc csatát, kötélhúzást, 
homokvárépítést, és ügyességi 
játékokat.

A Gyermekmosoly Szülői Szer-
vezet jóvoltából, miden gyermek 
ehetett ezen a napon egy panda 
jégkrémet és a nap zárásaként 
„labdaesővel” leptük meg gyer-
mekeinket. Az óvodánk emeleti 
ablakaiból 160db labda potyo-
gott az udvarra, amit ámulva fi-
gyeltek a gyerekek! Nagy öröm 
volt számukra, hogy az elkapott 
labdákból minden gyermek 

egyet haza is vihetett. Köszönjük 
önzetlen támogatását minden 
szülőnek, a segítséget, hogy ezen 
a napon sok meglepetéssel ked-
veskedhettünk a gyermekeknek.

A boldog gyermekarcok magu-
kért beszéltek! De megkérdeztük 
őket, hogy érezték magukat:
- A hatalmas nagy ugráló vár 

örökre itt maradhatna!
- Legesleges legjobb az ugráló 

vár volt! Hagyjuk itt több napra!
- Kedves Artanka néni! Hát ez szu-

per volt!
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- A zokni és karikadobálás nagyon 
tetszett, végre győzhettem!

- Soha ne maradjon, el ez a nap 
mindig legyen ilyen!

- Rengeteg játék volt, jól elfárad-
tam… de a jégkrém nagyon fi-
nom volt!

- Sütött a nap, mi játszhattunk, 

homokvárépítésben nagy ver-
seny volt!

- A labdaeső nagyon tetszett! Jól 
meglepett minket Csilla néni!

- Nagyon örültem a labdának! 
Vele aludtam volna…de letet-
tük az ágy mellé.

- Szóljatok jövőre!!! Mi szeretnénk 

visszajönni! Nagyon jó volt itt 
lenni!  /Ballagók/

- Minden nap legyen ilyen!
- Ez volt életem legjobb napja…

 Kuris Csilla
óvodatitkár

Gyermeknap a Cseperedő oviban és bölcsiben

Napsugár, napsugár,
ragyogj, süss ma szebben!
simogasd a gyerekeket
lágyan melegebben!

Madarak, madarak,
cinkék, csalogányok,
köszöntő dalotok
vígan csattogjátok!

Virágok, virágok,
szegfűk, tulipánok,
a lánykákat, a fiúkat
virulva várjátok!

Hadd legyen ez a nap
egy nagy örömének!
Ezt kívánom én a világ
minden gyermekének.

(Osvát Erzsébet – Gyermeknapra)
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Kisgyermekkorban az egyik leg-
fontosabb dolog a gyermekek 
számára, hogy szabadon játsz-
hassanak. Ezáltal megtapasztalják 
a játékélményt, felfedezik a körü-
löttük lévő világot, megismerik 
környezetüket és megtapasztal-
ják az együtt játszás örömét. 

Nagy örömet jelentett szá-
munkra, hogy a járványügyi 
szabályozások lehetővé tették 
a gyermeknap megszervezését 
és megtartását. Intézményünk 
dolgozói közösen tervezték meg 
a gyereknapi forgatókönyvet a 
gyermekek érdeklődésére, élet-
kori sajátosságaira alapozva. 
Ezért olyan programokkal ked-
veskedtünk, amelyeket a legki-
sebbektől kezdve, a nagycsopor-
tos korosztályig minden gyermek 

élvezni tud, és mindenki kíváncsi-
ságát felkelti.

A gyermekeknek lehetőségük 
volt kipróbálni Izolda népi játéka-
it. A bölcsődések különösen ked-
velték a kukoricamorzsolást, mely 
nagyon jó hatással van a finom-
mozgásos képességeik fejleszté-
sére. Az óvodások már az össze-
tettebb ügyességi feladatokban 
is szívesen kipróbálták magukat. 
Nagyon tetszett nekik példá-
ul a kétszemélyes lépegető, az 
egyensúlyozó és a golyóvezető. 
Minden korosztály számára nagy 
élményt jelentett a körhintázás és 
a célbadobás is. Sorban állás volt 
az arcfestéshez is. Talpai Zsanett a 
csodaszép arcfestéseivel okozott 
örömet a gyermekeknek, melyre 
a kicsik és a nagyobbak is türel-

mesen várakoztak. A programok 
alatt Halász Judit ismert gyerek-
dalai szóltak, ami hozzájárult a 
harmonikus légkör megteremté-
séhez. A Happy fagyizó jóvoltából 
Béres Zoltán finom tölcsérekkel 
járult hozzá a gyermekek örömé-
hez, melyből elfogyaszthatták a 
fagylaltokat tízóraira. Ezt követő-
en pedig minden gyermek ked-
vére próbálhatta ki az új motoro-
kat, homokozó játékokat. Többen 
pedig a színes krétákkal az aszfal-
tot dekorálhatták ki, ahol csak a 
gyermekek képzelete szabhatott 
határt. A nap végén a gyermekek 
lufikat kaptak ajándékba, melyek 
mindenki arcára mosolyt csaltak.

Kisgyermeknevelők
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Nemzeti újraerősödés hétvége
Kubinyi Ferenc Múzeum, június 25-26.

A rámutatás, a gesztusok, az arckifejezés, a hanghordozás, de akár egy papír és egy ceruza is 
segítheti a speciális kommunikációs igényű emberek kapcsolódását a környezetükhöz. A 
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NFSZK) ál-

tal szervezett országos online roadshow-n ezeknél jóval komplexebb kommunikációs eszközöket és 
módszereket mutatnak be a célcsoportnak. A programsorozat legutóbbi előadásait a Nógrád megyei 
érintettek hallgathatták meg 2021. május 20-án.

A MONTÁZS projekt június közepéig tartó előadássorozatán szakembereink ismertetik az 
augmentatív és alternatív kommunikáció módjait, lehetőségeit, és a projekt keretében elérhető szol-
gáltatásokat.  A MONTÁZS projekt keretében hat módszertani központ jött létre a speciális kommu-
nikációs igényű személyek számára. Ezek közül az egyik Miskolcon (Augusztus 
20. u. 12.) található. A Nógrád megyei érintettek számára elsősorban itt 
érhetőek el a térítésmentes szolgáltatások: felmérés és diagnoszti-
ka, egyéni tanácsadás és fejlesztés, valamint eszközkölcsönzés. 

A helyi szakemberek az aak.miskolc@fszk.hu címen érhetők el. 
Bővebb információ a MONTÁZS projektről: 

https://www.nfszk.hu/projektek/montazs-projekt

Mi is itt vagyunk!
A kommunikációs akadálymentesítés teljesen személyre szabható

„Itt küzdtenek honért a hős / Árpád-
nak hadai; / Itt törtek össze rabigát 
/ Hunyadnak karjai” ismerjük a 
Szózatból, s hozzá tehetjük, hogy 
itt Szécsényben a végvári vitézek, 
s a szécsényiek szintén küzdöttek 

a honért. Békeidőben is sok hon-
fitársunk vállalt és vállal áldozatot 
a hazáért, hogy fényre derülhes-
sen, hogy legyen Kárpát-meden-
cére kiterjedő magyar jövő – ami 
magyar hivatás.

Hogy megcselekedhessük, amit 
megkövetel a haza, világos látás 
szükséges. Hogy világosan lás-
sunk, lelki nyitottság kell. Ahhoz, 
hogy nyitottak legyünk a szünte-
len áradó égi áldásra, hozzásegít 

Pavane történelmi bemutatója Borkóstolás - borvásár
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nemzetünk kultúrája. A kultúra, 
amit ünnepelve befogadunk, a 
kultúra, amit ünnepelve gyakor-
lunk, s a kultúra, amit nemzedék-
ről nemzedékre továbbadunk. 

Ilyen ünneppel készülünk a 
Kubinyi Ferenc Múzeumban jú-
nius 25-26-ra. Készülünk, hogy 
a nyári napforduló világossága, 
Keresztelő Szent János, görögö-
sen Szent Iván útmutatása, Szent 
László király keresztény vitézsé-
ge és II. Rákóczi Ferenc fejedelmi 
vezérlete megvilágosítson ben-
nünket. Hiszen a Napnál is vilá-
gosabb, hogy hivatásunk nem az, 
hogy magunkért éljünk, hanem 
az, hogy Istennel egymásért és a 
hazáért cselekedjünk. Ez egyszer-
re lehet drámaian komoly és de-
rűsen vidám. 

A szécsényi nemzeti újraerősö-
dés hétvégénk egyszerre lesz ví-
rusbúcsúztató és nyárköszöntő. 
Egyszerre lesz felidézés és hála-
adás eleinknek, hogy vagyunk, és 
egyszerre ünneplés meg a vitéz-
ség gyakorlása. A gazdag prog-
ramban összekapcsolódnak az 
idősek és a fiatalok, zenészek és 
táncosok, kézművesek és szelle-
mi alkotók, magyarok és szlová-
kok. Összekapcsolódik a gasztro-
nómia az előadó művészettel, a 
hangszeres muzsika az énekszó-
val, a kórusmuzsika a szólóének-
léssel és a kemény rockzene az 
ovációval. Kihagyhatatlan…

Június 25-én, pénteken 10 órá-
tól a múzeumban Rákóczi sza-
badságeszménye érződik majd 
tárogatószóban, karénekben, ün-

nepi előadásokban, diákrajzok-
ban és honvédő seregszemlében.

Itt lesz Prof. Dr. Kásler Miklós úr, 
az emberi erőforrások minisztere, 
és itt lesznek Szent László vitézei, 
a Sipeki Tüzérek valamint az Észa-
ki Szabad Hajdúk.

Ágyúszóra, hagyományőrzők 
kíséretével vonulunk az ősi fe-
rences templomba, hogy felidéz-
zük az egykori fejedelmi esküt, 
hogy imádságban megújuljunk, 
és a Kecskés együttes zenés iro-
dalmi összeállításában gyönyör-
ködjünk. Déli harangszóra gyüle-
kezünk, és dobok szabta ünnepi 
menetben Rákóczi szobrához 
vonulunk. Tárogató hangjára, 
Rákóczi énekére Skuczi Nándor 
elnök úr és Kásler miniszter úr 
mond köszöntőt, majd tisztelet-

Kalandtúra a Múzeum máskor zárt raktáraiban Pincetúra a Múzeum kastély épületének középkori ré-
szében

Tűztánc Tárogatószó a bástyából



- 12 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

adás, koszorúzás a Rákóczi-szo-
bornál.

Június 26-án délután fél 4 órá-
tól benépesül a Múzeum kastély-
parkja. Tárogató hívó szavára a 
Derűs Napok Nyugdíjas Klub tag-
jai perdülnek táncra. Ünnepi be-
szédet mondani meghívtuk Dr. La-
torcai Csaba államtitkár urat, majd 
néptáncegyüttesek következnek a 
Folt zenekar muzsikájára. 

Elhangzik Rákóczi esküje a 
Pavane együttessel, következik 
a Romhányi Dalárda műsora. A 
Pavane történelmi táncegyüt-
tes lebilincselő korabeli táncok-
kal ejtik ámulatba a sokadalmat. 
Majd felvidéki magyar és szlo-
vák népzenei és népének össze-
állítás következik: Híves István 
(Lukanénye) kuruc-kori zene kla-

rinéton és furulyán, leánya, Híves 
Boglárka (Lukanénye) Virágéne-
ket Rákóczi-nótát, Vitézi éneket 
ad elő a kuruc korból, és palóc 
népéneket. Jan Trebula (Nagy-
kürtös/Veľký Krtíš) Rákóczi tót 
kurucaira emlékeztető régi szlo-
vák népzenét játszik fujarán és 
tangóharmonikán, Andrej Babiar 
(Fehérkút/Príbelce) régi szlovák 
dudamuzsikával szemlélteti majd 
a magyar és szlovák kultúra ösz-
szetartozását.

Lesz Nosztalgia koncert, és lesz 
Fejedelmi lakoma – történelmi 
est előzetes, külön jegyváltással 
a kastélyban. Nem maradhat el 
a Szent Iván napi tűz és tűztánc 
sem. 

Mindeközben kézművesek 
bemutatkozása és gyermekfog-

lalkozás, Izolda népi játszóháza, 
borkóstoló és borvásár is lesz. 

A történelmi haditorna egyesü-
letek bemutatkozása alkalmat ad 
mindnyájunk számára, hogy ta-
nuljuk a magyar vitézséget.

A múzeumi kiállítások és pince-
túra, gyűjtemény-látogatások is 
várják a közönséget.

A Múzeumok Éjszakáján a mú-
zeumi programok rendkívül ked-
vezményes jegyárak mellett láto-
gathatók (felnőtt 500, gyermek 
250 Ft).

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Tűzművészek Lehetőség lesz a vitézség tanulására
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Vírusbúcsúztató, fényköszöntő zenés piknik 
június 20-án a történelmi emlékhelyünkön

Idén országosan június 20-a, va-
sárnap a májusról áttett Emlék-
helyek Napja. A Kubinyi Ferenc 

Múzeum kastély ingatlana és a 
ferences kolostor történelmi em-
lékhely, mert a Forgách kastély 
birtokán valósult meg 1705-ben II. 
Rákóczi Ferenc szécsényi ország-
gyűlése, és Rákóczi gyakran tar-
tózkodott a ferenceseknél.

Június 20-án este 7 órára hívjuk 
az érdeklődőket, a nyári napfor-
duló idejére, amikor majd csak 
néhány óra választ el bennünket 
attól, hogy a Nap elérje a rákté-
rítőt, égi pályáján a legészakibb 
szélességi kört. Ennek pontos ide-
je idén június 21. reggel fél 6 óra. 
Ezek a legfényesebb napok, ami-
kor a Nap legmagasabban „jár” 
fölöttünk.

Hála Istennek a koronavírus már 
alig okoz megbetegedést. Ren-
dezvényünkön, az este 7 órakor 
kezdődő hangversenyén meg-
emlékezünk és közbenjárunk az 
elhunytakért. Az idén hatodik 
Emlékhelyek Napján koncertet ad 
a Vissi d’Arte Művészeti Együttes 
(Lévárdi Beáta- művészeti vezető, 
zongora, Varga Ivett-ének, Jambrik 
Zsolt-ének, Kiss Gabriella-furulya, 
műsorvezető) és az Erkel Ferenc 
Vegyeskar. 

Az ünnepnap 
szellemiségét is 
képviselve, mű-
sorukon olyan 
művek szerepel-
nek, mint Liszt 
Ferenc Magyar 
Ünnepi dala (Rá-
kóczi dala), Ku-
ruc népdalcsokor 
(Hej, Rákóczi, Ber-
csényi, Te vagy 
a legény, Vörös 
bársony süvegem), Daróci Bárdos 
Tamás: Bükkvidéki lippentős, Da-
róci Bárdos Tamás: Fürjecském, 
Az úton (Ír áldás). Közreműködik: 
Franka Beáta-zongorán.

A történelmi nap alkalmából 
vendégünk lesz a Latte Maffiato 
Szalonjazz Zenekar délután 4 órá-
tól. Lesz borkóstoló igazi magyar 
borokkal az Osztroluczki pincé-
szetből, hozzá egy kis ízelítő a 
helyi gasztronómiából. Mindezt 
jazzel fűszerezi az Ember Péter 
vezette nagyszerű formáció a 
kastélykertben. Számíthatunk rá, 
hogy Rédei Renáta énekével, fellé-
pésével megint lebilincseli majd a 
közönséget, mint ahogy az 2019. 
autusztus 4-én az esti koncerten 
is történt a múzeum parkjában. 
Az élőzenés piknik egy hangu-

latos nyárköszöntő örömünnep 
lesz díszletekkel, nagysikerű olasz, 
francia, amerikai és magyar klasz-
szikusokkal, különleges borokkal 
és könnyű ennivalóval.

Helyszín: a szécsényi Forgách-
Lipthay kastély gyönyörű parkja. 

Időpont: 2021. június 20-án, va-
sárnap délután 4 órától. 

Belépő: 3000 Ft, mely az előze-
tes jegyvásárlók számára tartal-
mazza a gasztronómiai ízelítőt és 
a koncertet. A rendezvény idején 
vásárolt jegyekkel a gasztronómi-
ai szolgáltatások szintén megvá-
sárolhatók. Előzetes jegyigénylést 
kérünk a 06 70 518 3918 vagy a 06 
32 370 143 telefonszámon.
Várunk szeretettel!

Dr. Limbacher Gábor

Erkel Ferenc Vegyeskar újévköszöntő koncerten

Filmest Latte Maffiato
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Mozgalmasan telt Pünkösd 
hava a művelődési köz-
pont háza táján. 

A hónap elején májusfa került 
a sétáló utcába és májusköszön-
tő kalandtúrán vehettek részt 
az érdeklődők. Az 5 állomásos 
séta során a családokat, baráti 
társaságokat egy rejtvény várta, 
melynek megfejtése Szinyei Mer-
se Pál: Majális című alkotásához 
kapcsolódott. A feladvány helyes 
megfejtését sokan elküldték a 
művelődési központnak, közülük 
a szerencse Pásztor Péternek és 
kedves családjának kedvezett. Ez-
úton is gratulálunk nekik!

Május 10. és 
16. között tartot-
ták hazánkban 
a Közösségek 
Hetét, melyhez 
a Városi Művelő-
dési Központtal 
karöltve két he-
lyi közösség is 
csatlakozott. Az 
idén 18. életévét 
ünneplő Szé-
csényi Amatőr 
Futók Társasága 

egyéni futónap-
ként teljesíthető 

gyaloglásra, kocogásra invitálta 
az érdeklődőket 2021. május 10-
én 17 és 19 óra között a Kossuth-
ligeti futópályára. A teljesíthető 
táv 1,8 km és 18 km között volt. 
Az eseményen 35 fő futva és gya-
logolva teljesített összesen 113 
km-t. A SZAFT csapata futópóló-
val ajándékozta meg a mentők 
napja alkalmából az eseményen 
részt vett mentősöket. 

A szécsényi Derűs Asszonyok 
Nyugdíjas Klub szenior örömtánc 
csoportja pedig online tánctanu-
lásra hívta az érdeklődőket 2021. 
május 11-én és 13-án, melyet a 

Szécsényi Művelődési Központ 
elnevezésű facebook oldalon le-
hetett követni. Az élő bejelentke-
zés rögzítésre is került, s a felvé-
telek összes megtekintés száma 
már több ezer körül jár.

A két közösség mindennapjai-
nak bemutatására a művelődési 
központ saját közösségi oldalán 
egy-egy albumot hozott létre, 
melyet a Közösségek Hetén fo-
tókkal és újságcikkekkel töltött 
meg.

A hónap végi gyermeknap al-
kalmából pedig virtuális kalandra 
hívták a legkisebbeket, melynek 
apropóját Lázár Ervin születésé-
nek 85. évfordulója adta. Az egy 
héten át tartó játékra többen 
beneveztek és küldték el megfej-
téseiket, de a nyertes személye 
lapzártakor még nem került ki-
sorsolásra.

A Városi Művelődési Központ 
munkatársai köszönetüket fejezik 
ki mindenkinek, akik velük tartot-
tak május hónap folyamán is!

Csatlós Noémi
közművelődési referens

Májusi programeső a Városi Művelődési Központban

A SZAFT csapata az egyéni futónapon Pásztor Péter díjátvétel

Szenior örömtánc oktatás
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Nosztalgia nap a Nosztalgia múzeumban

Május 30-án, a megye más 
városaihoz hasonlóan, 
múzeumunk is gazdag 

programmal várta a kicsi és nagy 
múzeumlátogatókat. A színes lu-
fikkal feldíszített épület körül go-
kartozni lehetett, a füvön patkó-
dobálás, lengőtekézés, kakashinta 
kukoricamorzsolás és karikásos-
torozás volt a legnépszerűbb já-
ték. De a múzeumi vetélkedő és a 
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A Tour de Hongrie titkai

A Tour de Hongrie kerék-
párosai immár hagyo-
mányosan Szécsényen 

keresztül is évről évre átsuhan-
nak. Az egyre népszerűbb nem-
zetközi kerékpárverseny népes 
médiastábjában egy szécsényi 
illetőségű fiatalember is rend-
szeresen helyet kap. Lőrincz Ba-
lázs vágja és szerkeszti azokat a 
klipeket, amelyek sűrítve pró-
bálják visszaadni a legizgalma-
sabb és legszebb pillanatokat.

Másképp dolgozik-e valaki, ha egy-
szer csak saját szülővárosa képei 
kerülnek a vágóasztalára?

Bizony, én is elmondhatom ma-
gamról, hogy minden szentnek 
maga felé hajlik a keze. Én is úgy 
voltam vele, hogy amikor a ver-
seny északi szakaszáról kellett 

egy ismertető kis filmet összeál-
lítani, akkor igyekeztem hangsú-
lyos, előkelő helyre tenni a szé-
csényi képeket, vagyis mindjárt 
az elejére.

Ez a különleges odafigyelés a ké-
pek minőségére is értendő, tehát 
hosszabban válogatta, alaposab-
ban átnézte a szécsényi képeket, 
mint más településekét? Ezt azért is 
kérdem, mert ezekben a klipekben 
olyan izgalmas perspektívákból 
is látható volt a város, mint talán 
még soha máskor.

Bizony erre is jobban odafigyel-
tem, de el kell mondanom, hogy 
ez ügyben egyáltalán nem volt 
nehéz dolgom, miután operatőr 
kollégámnak, aki nem szécsé-
nyi illetőségű, annyira tetszett 
Szécsény, hogy épp a mi város-
unkat dolgozta fel legjobban, 
legszebben, három kamerával is. 
Valószínűleg a tűztorony látványa 
nagyon megihlette, így nyomás 
gyakorlásom nélkül is nagyon 
szép alkotásokat tett le az aszta-
lomra.

Általában milyen filmekben dolgo-
zik?

Legtöbbször az M4 sportnak ké-

szítünk olyan sportmagazinokat, 
amelyek a klubok életét mutatják 
be. 

Mennyiben más a Tour de Hongrie?

Egész más. Már csak abban is, 
hogy el kell hagyni a megszo-
kott stúdiót. Beülünk egy nagy 
furgonba és járjuk az országot. 
Ez egy nagyon stresszes hét, 
gyorsan kell dolgozni és sokat. 
Ilyenkor minimum napi 10 órán 
keresztül folyamatosan hajtunk. 
Gyorsnak kell lenni, hiszen előfor-
dul, hogy a mezőny beérkezését 
követően már fél órával adásba 
kerül egy-egy anyag. Eközben a 
minőségnek is kiválónak kell len-
ni, hiszen nagyon magas szintű 
az elvárás. A Tour de Hongrie ese-
tében három médiacég dolgozik 
össze. Két magyar és egy belga. 
Az egyik magyar cég felel a köz-
vetítésért, mi meg a háttéranya-
gokért. A belgák az utóbbi évek-
ben csatlakoztak hozzánk, mert a 
Tour de Hongrie egyre rangosabb 
verseny lett. Ők hozzák azokat 
a különleges technikákat, ame-
lyek a helikopteres filmezéshez 
kellenek. Számomra fantasztikus 
élmény egy ilyen nagyszabású 
nemzetközi produkcióban részt 
venni, hiszen 27 éves vagyok és 

kiállítások bemutatása is nagyon 
vonzó program volt. Természete-
sen a múzeumi tárgyak is életre 
keltek: Zúgtak a telefonok, szólt a 
gramofon és a lemezjátszó, csen-
get, kattogott a régi mechanikus 
írógép.  Az eső néha-néha megza-
varta az önfeledt hangulatot, de 
a visszatérő napsütés visszacsalo-
gatta a játszani vágyókat. Lelkes 
támogatóink jóvoltából egész 

nap ingyenes zsákbamacska, üdí-
tő, tea és palacsinta állt a gyere-
kek rendelkezésére.

Minden résztvevő és látogató 
betartotta a járványügyi rendsza-
bályokat! Maszk és igazolvány nél-
kül sajnos nem lehetett látogatni 
a múzeumot! De majd jövőre!

 
  Jászberényi Pál 

tárlatvezető, szervező
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csak 5 éve dolgozom vágóként. 
Szeretem a munkámat, ez a hob-
bim is, talán furcsán hangzik, de 

mégis nagy élmény úgy bejárni 
az országot, hogy végig egy tech-
nikai kocsiban ülök, nincs időm 

végigsétálni a városokban, és 
mégis minden szépséget látok és 
meg tudom mutatni másoknak is.
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Futás

A SZAFT és a Városi Művelődési Központ csat-
lakozott a Közösségek hete rendezvényhez. 
2021. május 10-én 17 és 19 óra között, a Kos-

suth ligeti futópályán 35 fő futva és gyalogolva tel-
jesített összesen 113 km. 

A legidősebb Gyetvai István, legfiatalabb Szemúr 
Szaffi volt. A frissítést segítette Gyetvainé Margó. 
Legtöbb kilométert futó hölgyek Tresóné Dr. Percze 
Dorisz 10 km, Vajda Andrea 10 km, Bunder-Harman 
Ágnes 7.2 km. Férfiak Pifka Gábor 22 km, Bartus Fe-
renc 18 km, Tresó Tamás 10 km. 

A SZAFT csapata futópólóval ajándékozta meg a 
mentők napja alkalmából részt vett mentősöket. 
Mindenkinek köszönjük az összegyűjtött kilométe-
reket.

Czele János
BSI Futónagykövet
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Foci

A vírus az elmúlt hónapban 
is éreztette hatását. Sok 
meccs maradt el ezért. A 

Szécsény VSE egy meccset sem 
mondott le a vírus miatt, a mecs-
cseinket az ellenfelek kérésére 
kellett elhalasztanunk.

A Bozsik csapatainknak is sike-
rült tornákon részt venni. Igaz, 
hogy csak két alkalommal ren-
dezték meg, de legalább összejö-
hettek a gyerekek.

Az U14-es csapatunk számára 
befejeződött a bajnokság. A 
sok elmaradt meccs miatt még 
nem tudni, hogy sikerül-e a do-
bogón végezniük a srácoknak.

Mátraderecske – Szécsény 0-3 
gól: Gáspár K. 2 , Jónás R.
Szécsény–Rimóc 3-5 gól: Kartnyák 

K. Balázs N. Balogh X.
Érsekvadkert – Szécsény 1-0
Csécse–Szécsény 0-4 gól: Kart-
nyák M. 2, Kartnyák K. Gáspár K.
Szécsény–Bátonyterenye 1-1 gól: 
Kartnyák M.

Az U16-os csapatunknak nem 
igen megy a bajnokságban. 

Szécsény – Érsekvadkert 3-11 gól: 
Király T. 2 , Rónai Z.
Szécsény–Bátonyterenye 3-0 gól: 
Szabó B., Oláh M. 2.
Recsk–Szécsény 5-1 gól: Oláh M.
Szécsény – Mátraterenye 0-3  

Az U19-es csapatunknak már 
az első helyet nem szerezheti 
meg, de a második helyre még 
odaérhet a bajnokság végére.

Szécsény–Bercel 20-1 gól: Kovács 
S. 8 , Oláh J. 5 , Szabó B. 5, Rónai A. 
Szerémi A.
Szécsény–Érsekvadkert 1-3 gól: 
Csizmadia R.
Romhány–Szécsény 0-10 gól: 
Kovács S. 5 , Szabó B. 2, Rónai A. 
Bene A. Oláh M.

Felnőtt csapatunk befejezte a 
2020/2021- es bajnokságot. 

A csapat a 11. helyen zárt a tabel-
lán. Sajnos csak 3 csapatot sike-
rült megelőznünk.
A bajnokság indulása előtt nem 
voltak nagy elvárások, a cél az 
volt, hogy helyi és a környező te-
lepülések fiataljait hozzuk össze 
egy csapatba. Ez sikerült is, mert 
messze a bajnokság legfiata-
labb csapata lettünk. lehet, hogy 
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pont ezért végeztünk a 11. he-
lyen, mert a rutin még hiányzott 
a csapatunkból. Reméljük , hogy 
egyben tudjuk tartani a fiatal csa-
patot és egy-két játékossal meg-
erősödve egy sikeresebb szezon-
nak vágunk neki. 

Szécsény–Érsekvadkert 1-2 gól: 
Kovács S.
Építők–Szécsény 2-2 gól: Horváth 
Cs. Farkas N.
Szécsény–Pásztó 1-1 gól: Rónai A.
Szendehely–Szécsény 0-4 gól: Ko-
vács S. Langa A., Molnár Gy. Bene 
A.
Szécsény–Héhalom 0-2  

A Magyar Kupában Szendehely 
lett volna az ellenfele a csapat-
nak, de a vendégek visszaléptek, 
így játék nélkül kerültek a máso-
dik fordulóba a srácok, ahol a Ba-
lassagyarmati SC – Rimóc tovább-
jutójával fognak játszani.

Doman Gábor
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