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Városi Civil Korzó és Gyer-
meknap

Május 28-án került megren-
dezésre a Városi Civil Kor-
zó és Gyermeknap a Sétáló-

utcában, ahol a város apraja-nagy-

ja megtalálhatta a maga szórako-
zási lehetőségét. A sokszínű prog-
ramok, szórakozási lehetőségek 
és a meleg nyári idő mind-mind 
hozzájárult ahhoz, hogy a rendez-
vényre ellátogató gyerekek és fel-

nőttek jó emléket és élményeket 
vihettek magukkal haza. 

A Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. ezúton is köszönetét 
fejezi ki mindenkinek, aki mun-
kájával és közreműködésével hoz-
zájárult a szombati Városi Civil Kor-
zó és Gyermeknap rendezvény 
sikeréhez.

Név szerint: 

Cserhát Mentőkutyás Egyesület, 
Krúdy Gyula Könyvtár, Petrovics 
Gabriella, e-MultiCoop Szociális 
Szövetkezet, Andi Színjátszósai 
Egyesület, Palóc Néptáncegyüt-
tes, Izolda Népi Játékai, Iglice Tánc-
együttes, T.C.D. Táncegyesület szé-
csényi és balassagyarmati csoport- 
ja, Léna Táncosai, Street Dancers, 
Paramisi Társulat, Őszi Alkony Nyug-
díjas Klub, Szerva ASE, Benczúr-
falváért Egyesület, Szécsény Vá-
rosi Rendőrkapitányság, Szécsény 
Városi Tűzoltó Raj, Agrohelp Kft., 
Szécsény Városfejlesztő Kft., Szé-
csényi és Pösténypusztai Polgár-
őrség, valamint Szécsény Város 
Önkormányzata.

Köszönjük mindenkinek, aki ellá-
togatott a rendezvényre!

Szécsényi Hírek
.......................................................................................
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Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. hírei

Szécsény Város Önkormányzata, 
Képviselő-testületének határoza-
ta alapján, kitüntető díjat adomá-
nyozott 40 éves áldozatos tanári 
munkájáért, valamint kiváló közírói 
tevékenységéért Majsányi Katinak.
Nem hiszem, hogy van olyan szé-
csényi család, amelyik ne került 
volna kapcsolatba valamilyen 
módon az elmúlt évtizedekben 
Majsányi Katival. Majd 40 évig taní-
totta magyarra és történelemre a 
szécsényi fiatalokat, próbálta velük 
megszerettetni ezt a két csodálatos 
tantárgyat. Elhivatottságát mi sem 
jelzi jobban annál, hogy nyugdíjba 
vonulását követően sem szakított 

élete nagy szerelmével az iroda-
lommal. Novellákat, kisregényeket, 
könyveket kezdett el írni. Ahogy 
fogalmaz: „eljött az a pillanat, ami-
kor az irodalom élményét ő maga 
próbálja, a szó, a szép magyar 
nyelv mágikus erejét megmutatni 
és eljuttatni az olvasókhoz a saját 
eszközeivel.” És hogy milyen ered-
ménnyel arra jó példa, hogy első 
regényei egyike mindjárt Arany-
könyv jelölést kapott. Higgyék el 
nem a kincstári optimizmus mon-
datja velem, hanem az igazi, elis-
merő szeretet, köszönjük Neked 
Kati, hogy vagy nekünk, köszönjük 
munkádat! GRATULÁLUNK!

Szécsény Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete „SZÉCSÉNY 
VÁROSÉRT” kitüntető díjat adomá-
nyozott a Szécsényi Amatőr Futók 
Társasága részére.
A szakemberek szerint a mo-
dern fogyasztói társadalom nem 
kedvez a közösségeknek. Ahogy 
mondják, a világ társadalmi érte-
lemben atomizálódik és individu-
alizálódik.
Ebben a környezetben már az is 
nagy eredmény, ha egy közösség 
tagjai éveken keresztül képesek 
együtt maradni, együtt dolgoz-
ni. Márpedig a Szécsényi Amatőr 
Futók Társasága, népszerű nevén 
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Sokat tettek Szécsényért
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Önkormányzati Hírek

a SZAFT ilyen. Majd minden hét-
végén összegyűlnek és futóver-
senyeken indulnak, ezzel is nép-
szerűsítve a sportos életmódot, 
valamint városunkat, Szécsényt. 
Külön köszönet érte. Nekem az is 
nagyon szimpatikus ebben a kö-
zösségben, hogy nemcsak a sport 
szeretete tartja őket össze, hanem 
örök emberi értékek kölcsönös 
becsülése és tisztelete.
Gondolok itt tavaly karácsonyi 
akciójukra, amikor 9. alkalommal 
hozta el a SZAFT csapata Felvi-
dékről a Betlehemi Békelángot, 
összefogva a Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetséggel. A futók 
egymásnak adták a Születéstemp-
lomából érkező lángot, amely 
1986 óta béke szimbóluma. To-
vábbi sok sikert kívánok a csapat-
nak, szívből mondom, hajrá, hajrá.
A Szécsényi Amatőr Futók Társaságá-
nak gratulálunk a kitüntetéshez!

Dr. Harikné Dr. Havasi Beáta
alpolgármester elhangzott

beszéde a díjátadó ünnepségen

Márciusban egy rendes és két 
rendkívüli képviselő-testületi 
ülést tartottunk.

MÁRCIUS 8-án rendkívüli ülésen 
döntöttünk

• a TOP-3.2.2-15-NG1-2016-00002 
kódszámú, „Szécsény Város Ön-
kormányzata közcélú épületeinek 
komplex energetikai fejlesztése” 
című pályázathoz kapcsolódó ter-
vezési feladatok elvégzésére indított 
eljárás eredményéről - nyertes aján-
lattevő az NNK Kft. Debrecenből.
• a TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001 
kódszámú, „A társadalmi együtt-
működés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok” Érjük 
el céljainkat! című pályázathoz kap-
csolódóan „Az 540 órás angol nyel-
vi képzés” megvalósítására indított 

eljárás eredményéről - nyertes 
ajánlattevő a Mekas Bt. Magyról.
• a TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001 
kódszámú, „A társadalmi együtt-
működés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok” Érjük 
el céljainkat! című pályázathoz 
kapcsolódóan „A 170 órás infor-
matikai ismeretek képzés” meg-
valósítására indított eljárás ered-
ményéről - nyertes ajánlattevő a 
Mekas Bt. Magyról.
• a VP6-19.2.1-47-5-17 kódszámú 
„Településkép megőrzése” című 
pályázat pontosításáról.

MÁRCIUS 14-én rendkívüli ülésen 
döntöttünk

• a Szécsény Holding Kft. 2018. évi 
üzleti tervének elfogadásáról
• a Szécsényi Közművelődési Non-

profit Kft. 2018. évi üzleti tervé-
nek elfogadásáról
• Szécsény Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetéséről
• az önkormányzat saját bevéte-
leinek és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötele-
zettségeinek összegéről a 2018-
2021. évekre.
• a Szécsény Holding Kft. folyó-
számla hitelkeretéhez hitelbizto-
síték felajánlásáról.
• a szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak megválasztásáról
• a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és Gimnázium fűtését és 
melegvíz ellátását biztosító kazán-
telep működésének felújításáról.
• a TOP-3.2.2-15 kódszámú - Ön-
kormányzatok által vezérelt, a 
helyi adottságokhoz illeszkedő, 
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Új vállalkozás érkezett Szécsénybe
Rákosi Attila a YIC Joghurt Kft. tu-
lajdonosa úgy döntött, hogy Szé-
csénybe telepíti a cége fejlesztő 
központját. Miért?

Pályázati lehetőség nyílt arra, hogy 
kifejlesszem a találmányomat.

Mi a találmány?

Egy teljesen új élelmiszeripari ter-
mékről van szó, csokoládé bevo-
natú joghurt szeletről.
Ez külsőre hasonlít a túró rudira, 
de beltartalma sokkal értékesebb, 
ugyanis sűrített joghurtból készül.

Bocsánat, de én nem vagyok tej-
ipari szakember, ezért fogalmam 
sincs, hogy mi a különbség a túró 
és a sűrített joghurt között?

A különbség kettős. A sűrített 
joghurt ugyanolyan szilárd álla-
gú, mint a túró, de grammonként 
több mint 100 millió élő joghurt 
baktériumot tartalmaz, aminek 
igen kedvező az élettani hatása. 
Karban tartja a bélflórát. Ezzel 
szemben a túró, nem tartalmaz 
ilyen hasznos baktériumokat és 
ilyen szempontból nem tekinthe-
tő élő terméknek.
A másik nagy különbség, amit a 
magyar ember nem tud érzékelni, 
hogy a túró aroma anyaga jelen-
tősen eltér a joghurtétól. Ezért a 
túrót általában csak azok kedve-
lik, akik gyermekkoruktól hozzá-
szoktak. Ezért nem tudott, több 
próbálkozás ellenére sem elter-
jedni a túró rudi a világon.
Ezzel szemben a joghurt íze és 
aromája a világon mindenhol 

ismert és kedvelt. Ezért nagyon 
bízunk a szécsényi fejlesztésű 
joghurt szeletünk világhódító út-
jában.

megújuló energiaforrások kiak-
názására irányuló energiaellátás 
megvalósítása, komplex fejlesz-
tési programok című – pályázat 
során elszámolható költségekről.

MÁRCIUS 27-i ülésen beszámolót 
hallgattunk meg

• a Szécsényi Rendőrkapitányság 
a közbiztonság megszilárdítása 
érdekében végzett 2017. évi te-
vékenységéről
• a Településfejlesztési és Pénzügyi Bi-
zottság 2017. évi munkájáról 
• a Szociális Bizottság 2017. évi 
munkájáról 
• az Oktatási, Művelődési és Sport Bi-
zottság 2017. évi munkájáról 
• a Polgárőrség 2017. évben vég-
zett munkájáról.

Módosítottuk

• a személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátások térítési díjáról szóló 
6/2015.(IV.01.) önkormányzati 
rendeletet

• az önkormányzat vagyonáról 
szóló rendelet függelékét.

Elfogadtuk
• a Szécsény Holding Kft. által el-
lenőrzött társaságokról szóló elő-
terjesztést
• az S.V. Bt. Kereskedelmi és Szolgál-
tató Bt. Szécsény város címerének 
használatára vonatkozó kérelmét.

Döntöttünk
• a köznevelési intézmények át-
szervezésének véleményezéséről 
szóló előterjesztésről
• a Szécsény, Rákóczi út 139. alat-
ti ingatlanon oltóvíz ellátására 
indított beszerzési eljárás ered-
ményéről - nyertes ajánlattevő 
a Zöld Élet Szociális Szövetkezet 
Szécsényből
• a TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001 
kódszámú, „A társadalmi együtt-
működés erősítését szolgáló he-
lyi szintű komplex programok”, 
című pályázathoz kapcsolódó 
rendezvények részfeladatainak 

elvégzésére indított eljárás ered-
ményéről - nyertes ajánlattevő a 
Szécsény Holding Kft.
• a  TOP-3.2.2-15-NG1-2016-00002 
kódszámú, „Szécsény Város Ön-
kormányzata közcélú épületeinek 
komplex energetikai fejlesztése” 
című pályázathoz kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatok 
elvégzésére indított eljárás ered-
ményéről - nyertes ajánlattevő a 
Szécsény Holding Kft.
• a TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 
kódszámú, „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések” tárgyú „Nóg-
rádi Szabad Vállalkozási Zóna” 
helyi foglalkoztatási paktum pro-
jekthez kapcsolódó infrastruktú-
ra kialakítása, „Iroda kialakítása” 
megvalósítására indított eljárás 
eredménytelenné nyilvánításáról.

Zárt ülésen bérlakás kérelemről 
döntöttünk.

Stayer László polgármester
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző
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Nem válaszolt arra a kérdésre, hogy 
miért Szécsény?

Erre a társtulajdonosom, a lányom 
fog válaszolni, Rákosi Valéria.
Gyerekkoromban nagyon sokat 
kirándultunk errefelé, kipróbál-
tuk a helyi éttermeket, bejártuk 
az egész környéket és amikor szó-
ba került, hogy egy vidéki telep-
helyet nyissunk, akkor azonnal 
Palócországban gondolkodtunk. 
Amikor pedig azt is meghallottuk, 
hogy Szécsény bekerült a szabad 
vállalkozási zónák közé, akkor már 

nem volt kérdés, hogy hová is jö-
vünk.

A lányom gondolataihoz azt fűz-
ném hozzá, hogy én nagyon 
szeretem a zamatos sajtokat és 
visszaemlékeztem arra az időre, 
amikor Szécsényben még gyár-
tottak pálpusztai sajtot. És milyen 
izgalmas lenne, ha mi ezen a he-
lyen újjá tudnánk éleszteni a tej-
ipart.

Ha a fejlesztés jól sikerül, akkor hol 
lesz a gyártás és várhatóan mikor?

A joghurt szelet prototípus gyár-
tása már sikeresen lezárult. Pozitív 
NÉBIH minősítéssel rendelkezünk 
a termékre.
A gyártást is Szécsényben szeret-
nénk elkezdeni.
Egy referenciaüzemet hozunk itt 
létre, terveink szerint a Salgótar-
jáni úton.
Erre vonatkozó beruházási pályá-
zatunkat már beadtuk, jelenleg 
elbírálás alatt van.
Ha minden terveink szerint alakul, 
akkor az év végén megindulhat 
ennek a joghurt desszert termék-
nek a gyártása.

Milyen ízűek lesznek ezek a desszertek?

A piacbevezetés időszakában egy 
alapízben gondolkodunk, ami 
ugyanúgy, mint a túró rudinál, cit-
romos íz lesz.
Ennek a terméknek külön előnye, 
hogy nagy lesz a C-vitamin tartal-
ma.
A további fejlesztéseket a piaci 
fogadtatás függvényében tervez-
zük.

Sok sikert kívánunk!

Szécsény Város Önkormányzata döntött arról, 
hogy értékesíteni kívánja a Szécsény 0103/4 hrsz 
ingatlant. Az ingatlan 21760 m2 területű, külön-
leges -besorolású terület. Az ingatlanon a városi 
tulajdonban lévő volt szeméttelep megfigyelő 
kútjai találhatóak, ezért az önkormányzat azzal a 
feltétellel értékesíti, hogy az új tulajdonosnak a ku-
tak felelős őrzéséről gondoskodni kell, környezetét 
rendben kell tartani. Vízmintavétel és az önkor-
mányzati ingatlan megközelíthetősége érdeké-
ben az önkormányzat részére szolgalmi jog kerül 
értékesítéskor bejegyzésre. Az önkormányzat 5 
éves visszavásárlási jogot kíván kikötni az ingat-
lanra. Előnyt élvez az a pályázó, aki vállalja, hogy 
két éven belül megkezdi a területen a gazdasági 

vagy termelő tevékenységet. Tájékoztatja az ön-
kormányzat a pályázni kívánókat, hogy a Magyar 
Államnak elővásárlási joga áll fenn az ingatlanon, 
így a pályázat elbírálását követően az elővásárlásra 
jogosult nyilatkozatát be kell szerezni.
Az önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy 
amennyiben az ajánló árajánlata nem éri el a ön-
kormányzat által beszerzett értékbecslésben sze-
replő összeget, akkor a szerződéskötéstől az ön-
kormányzat elálljon.
A pályázatokat április 30-ig kell eljuttatni zárt bo-
rítékban a Szécsényi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalához a jegyző részére (3170 Szécsény, Rákó-
czi út 84) A borítékra kérem írják rá: "Pályázat - Szé-
csény 0103/4. hrsz".

Apróhirdetés
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Magyarország egyik legjobb Rendőrkapitánysága a szécsényi

A Szécsényi Rendőrkapitányság 
megnyerte az „Év Kapitánysága” 
díjat. A kitüntetést dr. Ludvai De-
zső József rendőr alezredes vette 
át. Meglepte a díj?

Igen, nagyon meglepődtem, hi-
szen ez egy most alapított elis-
merés, így az általam vezetett 
szervezet elsőként vehette át, ami 
számomra külön megtiszteltetés. 
Ez azt jelenti, hogy a megye rend-
őri vezetése az itt folyó munkát 
ítélte a legjobbnak, legeredmé-
nyesebbnek 2017 évben.

Az kiderült, hogy mi alapján kap-
ták Önök a díjat? Voltak valamiéle 
mutatószámok?

Az kétségtelen tény, hogy a Szé-
csényi Rendőrkapitányság szak-
mai mutatói, mind a bűnügyi, 
mind a rendészeti területen or-
szágosan is figyelemreméltóak, 
de bizonyára sokat nyomott a lat-
ban az is, hogy 2017-ben harmad-
szorra lett családbarát munkahely 
a szécsényi Rendőrkapitányság.

Az konkrétan mit jelent, hogy jók itt 
a szakmai mutatók?
A felderítési mutatónk példá-
ul meghaladja a 80 százalékot, 
amivel az ország harmadik leg-

eredményesebb kapitánysága a 
szécsényi. A rendészeti területen 
a szabálysértések ügyében mért 
felderítés közelíti a 70 százalékot, 
ami ugyancsak az országos élvo-
nalat jelenti. Jogsértések tekinte-
tében 10-ből 7-8 elkövetőt a szé-
csényi rendőrök elfognak.

Mitől ilyen jók a szécsényi eredmé-
nyek?

Egyrészt egy évek óta együtt dol-
gozó csapat működik itt. Olyan 
emberek, akik egymás munká-
ját jól tudják segíteni. Másrészt 
következetes, és példamutató 
vezetői magatartást igyekszem 
tanúsítani, amit a munkatársaim 
elfogadnak.
Ezen túlmenően, bár egy fegy-
veres testületet irányítok, igyek-
szem mindezt egy menedzser-
szemlélettel tenni. Folyamatosan 
képzem magam, nemrégiben egy 
coach tréningen is részt vettem. 
Ennek a szemléletnek a lényege, 
hogy én is akkor leszek sikeres, ha 
kollégáim azok, így minden szak-
mai és emberi támogatást igyek-
szem megadni munkájukhoz.

A családbarát munkahely eszmé-
jét otthonról hozta, vagy itt ragadt 
Önre? Ezt azért kérdezem, mert lá-
tom a gyermekei fényképét az író-
asztalán.

Számomra személyesen is na-
gyon fontos a család, imádom a 
fiaimat, akik mostanság lépnek a 
kiskamasz korba.
A gyermeknevelés és a család 
működtetése nem is olyan egy-
szerű a mai világban, néha lo-
gisztikai mutatványokat igényel 
és az ott szerzett tapasztalatok 
itt a munkahelyen is jól jönnek. 
A családbarát munkahely azt je-

lenti, hogy a kollégák mindenna-
pi gondjait a vezető figyelembe 
veszi, mert csak egy stabil csalá-
di hátterű munkavállaló tudja a 
maximumot nyújtani, különösen 
egy olyan kemény munkahelyen, 
mint a rendőrség. Azt hiszem, az 
például országos kuriózum, hogy 
a szécsényi Rendőrkapitánysá-
gon kialakítottunk egy gyermek-
szobát.
A kollégákkal együtt otthonról 
hoztunk be játékokat, együtt ren-
deztük be, hogy ha egy munkatár-
sunknak éppen nincs hová elhe-
lyezni biztonságban a gyermekét, 
akkor itt nyugodtan velünk lehet. 
Ha megszeret egy gyerek egy já-
tékot, azt haza viheti, majd visz-
szahozza. Ez például nyaranként 
hatalmas segítség a kollégáknak.
Csakúgy, mint az általunk szerve-
zett nyári gyermektábor, amikor 1 
hétig együtt vannak a „kapitány-
ság gyermekei”.
Folyamatosan írok pályázatokat 
annak érdekében, hogy a meg-
nyert pénzek segítségével igazi 
munkahelyi közösséget tudjak 
formálni. 
Így tudtunk Mikulás ünnepséget, 
nyugdíjastalálkozót, Sport napot 
rendezni, ahol minden költséget 
ezekből a pályázatokból fedez-
tünk. Nagyon hiszek a közösség 
erejében.
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Mesés karnevál a Bárkányiban
Idén is megtartotta iskolánk a már 
hagyományos farsangi mulatsá-
gát, melyen minden bárkányis 
diák és pedagógus örömmel vett 
részt.
A felvonulást az egyéni jelme-
zesek nyitották meg, akik között 
voltak szuperhősök, királylányok, 
mesefigurák, különböző kedves 
kis állatok és egy igazán nem min-
dennapi bohóctársulat, kiknek 

maszkja mögött iskolánk vezető-
sége bújt meg.
Az egyéni jelmezeseket az alsó 
tagozatos osztályok követték. 
Az ő jelmezeik a tanító nénik és 
a szülők kreativitását dicsérték. 
A gyerekek színes produkciókba 
ágyazva mutatták be jelmezeiket 
a közönségnek. A kicsik számára 
most is nagy élményt jelentett a 
tanító nénikkel való közös beöl-
tözés, mókázás. Rendkívül színes 
és ötletes jelmezeket láthattunk 
ebben az évben is.
A felső tagozatos és gimnazista 
osztályok az idén egy általuk ki-
húzott mesét elevenítettek meg, 
melyet sikerült minden osztálykö-
zösségnek a saját stílusára átfor-
málni. A pedagógusok és osztály-
főnökök itt is kivették részüket az 

előkészületekből és a produkciók-
ból.
A felvonulást az alsó tagozatosok 
számára egy táncos, mozgásos 
délután követte, még a felsősöket 
egy mesés vetélkedővel várták a 
szervezők. A nap folyamán renge-
teg értékes ajándék talált gazdára 
a vetélkedőn, a jelmezek díjazá-
sán és a tombolahúzás során. A 
kicsik 18 órai távozását követően 
a nagyobbak vették birtokba az 

iskola auláját, ahol 21 óráig min-
denki kitáncolhatta magát a suli 
discoban. Az iskolának igazán 
vidám, karneváli hangulatot Ka-
nyóné Lőrincz Hajnalka tanárnő 
dekorációja kölcsönzött. 
Ez úton köszönjük a Szülői Szerve-
zet áldozatos munkáját, hiszen ez 

a farsangi mulatság nélkülük nem 
valósulhatott volna meg.
Szvetlik Réka és Gazsiné Oláh Anita

Lelkesen! Együtt!
„A szél ott fúj, ahol akar…” – ol-
vashatjuk János evangéliumában, 
és úgy látszik nálunk akart fújni, 
mert február 17-én 170 fiatalt – és 
előbb született fiatalt - fújt össze 
a Szentlélek Szécsénybe egy kö-
zös élményre és találkozásra. Az 
Ipolymenti Nagyboldogasszony 
Közösség rég óta szerette volna 
már, hogy a Pátert Bárkányi János 
Óvoda, Általános Iskola és Gim-
názium legyen házigazdája éven-
ként megrendezett találkozói 
egyikének, és most megvalósul-
hatott a Szécsényi Ferences Plé-
bániával karöltve. A gondos elő-
készületek, szervezés meghozta 
gyümölcsét. A reggeli szentmisén 
Bezák Tamás ifjúsági lelkész kért 
minket, hogy hagyjuk magunkat 
a Lélekre, bízzunk Benne, és utá-
na minden megy a maga – azaz a 
Lélek útján. És ment. Az iskolában 
a házigazdák meleg teával várták 
a megjelenteket. A Szenthárom-
ságos Isten „világteremtése” után 
a Szentlélekről, gyümölcseiről és 
ajándékairól hallhattunk előadást, 
és beszélgethettünk erről kiscso-
portban. A háttérben közben a 

Tavaszi program kavalkád a Bárkányiban
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csodálatos paprikáskrumpli-sza-
porítás történt, amelyért áldás és 
hála a készítőknek! 
Délután a Lélektől vezérelve ki-ki 
a neki megfelelő eseményen ve-
hetett részt: együtt táncolhatott 
liturgikus táncot a szegénygon-
dozó nővérekkel, érdekes inter-
aktív vetélkedőn vehettek részt, 
ahol elsősorban a kreativitásra és 
a fantáziára volt szükség, de volt 
gyónási és közbenjáró imádko-
zásra is lehetőség. A koraesti be-
fejezés közös imával zárult, amely 
instrumentális taizé dalok hátte-
rében Szentlélek-imák voltak, és 
megérinthette a benne résztve-
vőket. A találkozó után az itt ma-
radt fiatalokkal a termek vissza-
rendezése is könnyedebb volt.
Nem tudom egy mondatban ösz-
szefoglalni a találkozót, az érzé-
seimet. Az Ipoly mente szolgáló 
testvéreként, az iskola büszke ta-
náraként is nyugalmat, elégedett-
séget, örömet érzek. Ez egy jó kez-
det, amit folytatni kell. Lélekben 
lenni lelkesen, jó lenni. Együtt.

Bátyi Sándor

Sítáborban
Idén a tavalyihoz képest kicsit 
későbbi időpontban, február 26-
án hétfőn reggel utazott el a 25 
fős csapat azzal a céllal, hogy az 
egyik legjobb téli sportnak, a sí-
elésnek szentelje a hetet. Vára-
kozáson felüli minőségű pálya és 
ragyogó napsütés várta iskolánk 
tanulóit és oktatóit, ami a -10 fo-
kos hideget is melegebbé tette. 
A csoport sítudását tekintve ket-
té oszlott, ugyanis az egyik fele 
már gyakorlott „táborozó”, míg a 
másik abszolút kezdőként vágott 
neki az 5 napnak. Hétfőn közö-
sen melegített a csapat a kezdők 
számára fenntartott kék pályán, 
majd a gyors szintvizsga után ket-
téoszlott a mezőny haladókra és 
kezdőkre. A haladók megcélozták 

a piros és fekete pályát, ezalatt a 
kezdők átestek a tűzkeresztségen, 
és megtették első métereket a 
friss porhavon. Lépésről lépésre 
haladtunk a sízés tudományá-
nak elsajátításában, aminek ha-
tására megkezdődött a rohamos 
fejlődés, és ebéd előtt szinte 
mindenki túl volt az első hóeke 
íveken. Mindezt a Slovenská 
Restauráciában pihenték ki egy 
tál forró leves és egy pohár tea 
társaságában, közben hallgatták 
a haladók élményeit a délelőttről. 
Délután már mindenki a tányé-
ros felvonó aljában találta magát 
a kezdő csoportból és célba vet-
ték a hegyet, hogy kilométereket 
gyűjtve megtapasztalják a sport-
ág szépségét és élvezzék a siklást. 
Már az első nap után meglepődve 
láttuk milyen jól halad a csoport. 
Az esti vacsora igazán jól esett a 
fárasztó első nap után. A szállá-
sunkon a beosztásnak megfelelő-
en tértek pihenőre diákjaink.
A keddi napon a márt tanult ele-
mek mellé új mozgásformákat is 
tanult a csapat és egy rövid kék 
pályás gyakorlás után a piros pá-
lya meghódítása következett, 
amelyet sikerrel vett a csapat 

minden tagja. Az ebéd után már 
mindenki a nehezebb pályán csú-
szott. A napközbeni fáradtságot a 
szabadon választható esti fürdő-
zés, wellness vezette le, de akinek 
pihenésre volt szüksége, az a szo-
bájában tölthette el az időt.
A többi napokon a megfelelő 
bemelegítés után már szabadon 
választhattak tudásuknak megfe-
lelő pályákat a csapat tagjai, ter-
mészetesen megfelelő felügyelet 
mellett. Összességében egy tar-
talmas, hasznos és nagyon jól si-
került sítáboron vagyunk túl, ami 
igazán elérte célját azzal, hogy a 
teljesen kezdők is elsajátították 
a síelés alapjait, eljutottak egy 
olyan szintre, hogy nem okoz 
gondot a kicsit nehezebb pályák 
teljesítése sem. 
Szeretnénk megköszönni a segítsé-
get Erdélyi Tamásnak, Jusztin Niko-
lettának, Vágvölgyi Péternek, hogy 
könnyebbé tették munkánkat!

Pesák Tamás, Urbányi Tamás
testnevelők

A Kommunista Diktatúrák Ál-
dozatainak Emléknapja
„A jövendő nemzedékek előtt 
kötelességünk feljegyezni a 20. 
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század bűneit és biztosítani, hogy 
azok soha nem ismétlődhetnek.” 
(Milan Kundera) 
Iskolánk idén is emléket állított a 
kommunista diktatúrák áldozata-
inak emlékére.
A megemlékezésen a 11.a osztály di-
ákjai versekkel, naplórészletekkel ele-
venítették fel az érintett kor politikai 
helyzetét. A műsort közös gyertya-
gyújtás zárta az iskola előtti kopjafánál.
   Gál Maja

Petőfi búcsúja
A március 15-i műsort immár ha-
gyományosan a hatodik évfolya-
mos tanulók adják elő.
Ebben a tanévben egy nagysza-
bású műsort láthattak iskolánk 
tanárai és diákjai.
Közel hatvan gyermek szorgos-
kodott azért, hogy egy igazán 
látványos előadás keretében ele-
venedjen meg a március idusán 
kirobbant forradalom és az azt kö-
vető időszak eseményegyüttese. 
A tanulók nem csupán a törté-

nelmi vonatkozásokat említették 
meg – zenékkel és versekkel tarkí-
tott – visszaemlékezésükben, ha-
nem elképzelhettük azt is, hogyan 
búcsúzott el Petőfi kedvesétől.
A műsor külön színfoltját képezte 
Bacskai Balázs és tanítványainak 
magyar népzenét és népdalokat 
tartalmazó fellépése.

Somoskői Beáta

Víz világnapja az alsó tagozaton
Iskolánkban az elmúlt évek ha-
gyományait követve idén is meg-
emlékeztünk a Víz világnapjáról. 
Az alsós gyerekek már hét elejétől 
e témához kapcsolódó feladato-
kat oldottak meg a tanórákon.
Az osztályok előzetes feladatként 
vízi élőlényeket készítettek. Ezek-
nek az ötletes gyerek munkáknak 
a felhasználásával tudtuk a faliúj-
ságra varázsolni a mi érdekes vízi 
világunkat.
Zárásként március 22-én délután 
az aulában gyűltek össze az alsós 
osztályok. Itt egy prezentációt te-
kintettek meg a víz fontosságáról. 
Ezt közös éneklés és tánc követte, 
majd a kétszáz nebulóval együtt 
megidéztük a trópusi esőt. A vé-
gén jelképes vízcseppet alkottunk 
a kékbe öltözött gyerekekkel. 
Reméljük a héten megoldott játé-
kos feladatokkal, a megtekintett 
filmekkel sikerült tudatosítani a 
tanulóinkban a víz védelmének 
fontosságát.

Horváth Éva tanító néni

Keresztutak az iskolában, avagy 
egy lelki nap margójára
Egy hagyományos keresztút sem 
eseménytelen, de az idei lelki na-
punkon interaktívan valósult meg 
Jézus kínszenvedésének megélé-
se, a Via Dolorosa. Iskolánkban 
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ezen a napon minden korosztály 
a saját szintjének megfelelően 
szemlélhette és valósíthatta meg 
a keresztút eseményeit.
Az 1. és a 2. évfolyamosok az isko-
lában kézműves foglalkozással és 
dramatizálással jelenítették meg 
az egyes állomásokat.
A harmadik évfolyam Benczúrfal-
ván, a negyedik évfolyam pedig 
Varsányban járta végig az ottani 
stációkat.
Az 5-6. osztályos növendékeink a 
témához kapcsolódó állomáso-
kon vehettek részt, ahol játékos 
interaktív feladatokba helyezked-
hettek bele a Passió eseményeibe. 
Az állomásokon a feladatokat a 
középiskola 9. évfolyamos tanulói 
vezették, irányították.
A 7-8. évfolyam tanulói gyalogos 
zarándoklaton vettek részt, mely-
nek végén a magyargéci szabad-
téri keresztúton imádkoztak.
A gimnazista diákokat meghívott 
előadók segítették a korosztá-
lyoknak megfelelő lelki megújulá-
sukban, megerősödésükben.
A nap sokszínűsége, a változatos 
helyszínek és előadók mind-mind 
hozzájárultak az iskolaközösség 
nagyböjti készületéhez. Köszön-
jük a ferences testvérek és a kör-
nyékbeli plébánosok segítségét, 
valamint a települések egyház-
községeinek és polgárőreinek tá-
mogatását. 

Egy jó gyakorlat jól követhető, mert 
élményszerű, akárcsak Jézus élete.

Szervezők

Passiójáték iskolánkban
A nagyböjti időszak utolsó hete 
a Nagyhét. Ehhez kapcsolódik a 
Passió, Jézus szenvedés történe-
tének felidézése. 
Templomainkban Virágvasár-
nap és a nagypénteki liturgiában 
hangzik el, legtöbb helyen éne-
kelve.
Fontos erre ráirányítani a figyel-
met, és elfogadni az egyház ta-
nítását, mert a húsvét titkát és 
örömét igazán akkor élhetjük át, 
ha követjük Jézust a kereszthez 
vezető úton.
A Passiójáték alkalmas arra, hogy 
szemlélve az eseményeket, a 
történet részesének érezhetjük 

magunkat. Elfogathatjuk vagy el-
utasíthatjuk a benne szereplő sze-
mélyeket, illetve tetteiket, felül-
vizsgálhatjuk saját döntéseinket, 
Jézushoz fűződő kapcsolatunkat.
Az utóbbi években egyre több-
ször jelenítik meg ezeket az 
eseményeket a templomon kí-
vül- szabadtéren vagy egyéb kö-
zösségi helyeken.
Iskolánkban az idén ötödik alka-
lommal hívtuk erre a közös lelki 
élményre a tanulókat, a pedagó-
gusokat és a dolgozókat. Intéz-
ményünk közel negyven tanuló-
ja részvételével elevenítettük föl 
Jézus értünk vállalt szenvedését. 
Külön öröm volt, hogy felső tago-
zatos és gimnazista diákok együtt 
segítettek abban, hogy a bibliai 
szövegek, ezek megjelenítése, az 
énekek és a szimbólumok által ke-
rüljünk közelebb a minket végte-
lenül szerető Istenhez.
Bízunk benne, hogy a Passiójá-
ték ráirányította a figyelmet arra, 
hogy ma is ugyanúgy meg kell 
hoznunk életünk döntéseit Jézus 
mellett, vagy ellen és ugyanúgy 
csak a keresztet szemlélve nyer-
nek értelmet életünk eseményei, 
hiszen „Jézus Krisztus ugyanaz 
tegnap, ma és mindörökké…” 
(Zsid 13,8).

Sántáné Udvardy Erika
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Meteorológiai szempontból a ta-
vasz még váratott magára e so-
rok megírásakor, de azt örömmel 
adhatom közre, hogy iskolánkba 
nem pusztán megérkezett a ta-
vasz, hanem páros lábbal rúgta be 
a tél miatt kissé megdermedt ajtó-
kat. Annyi érdekes, hagyományos 
és különleges program zsúfoló-
dott össze ebbe a szünetek miatt 
amúgy igencsak rövid hónapba, 
hogy ha esetleg valami, tényleg 
fontos eseményről keveset írok, 
akkor ezt nézzék el nekem.

Egészségnap harmadikos módra
Rögtön a hónap első napján egy 
figyelemfelkeltő foglalkozás zaj-
lott intézményünk falai között, 
mivel a harmadikosok ekkor tar-
tották meg az egészségnapot. A 
program során az osztály tanu-
lói elmélyíthették ismereteiket a 
gyümölcsökkel és zöldségekkel 
kapcsolatban, továbbá az egész-
ségmegőrzés témakörében. A 
gyermekek osztályfőnökük, Lász-

ló Gézáné Éva néni felügyelete 
mellett gyümölcssalátát készítet-
tek és eközben megbeszélték azt, 
hogy miért fontos gyümölcsöket, 
zöldségeket fogyasztani, mi a táp-
lálékok helyes aránya és hogyan 
lehet az egészségüket megóvni. 
Az ehhez hasonló játékos és szó-
rakoztató programok jobban el 
tudják mélyíteni az ismereteket, 
mint a tanórai követelményrend-

szer. Az élményalapú oktatás 
nemcsak megszakítja a hétközna-
pok monotonitását, hanem elő-
segíti a csoportos tevékenységet 
és növeli az osztálytársak közötti 
összetartozástudatot.

A Tábla királya második forduló
Március 8-án rendeztük meg a 
Tábla királya bajnokságunk má-
sodik fordulóját. Ebben a körben 
a diákok két, talán kevésbé közis-
mert játékban, a quarto és a pylos 
versenyszámokban mérkőzhettek 
meg egymással. Bár az eredményt 
nem közölhetjük a következő 
suligyűlést megelőzően, de any-
nyit elmondhatunk, hogy a tanu-
lók igen színvonalas, kiegyenlített 
és sportszerű küzdelmeket vívtak 
egymással. Kifejezett örömünkre 
szolgál, hogy alsós tanulóink is 
szép sikereket elérve mérettetik 
meg magukat ezeken a vetélke-
dőkön.

Március 15-i ünnepség
Március 14-én emlékeztünk meg 
az 1848-1849. évi forradalom és 
szabadságharc eseményeiről és 
hőseiről. Ebben az évben a Paluch 
Norbert által összeállított mű-

Mozgalmas március a Rákócziban
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sort csodálhatta meg iskolánk 
közössége. A fellépők nagy sikert 
arattak. Emellett a nap folyamán 
kollégáim minden osztályban el-
beszélgettek a diákokkal arról, 
hogy mi az ünnep jelentősége, 
miért fontosak napjainkban az ak-
kori események, továbbá mit ta-
nulhatnak ők a történtekből és a 
forradalom hőseinek példájából.

Tojásfestés
Március 22-én Törökné Petró Má-
ria mutatta be a harmadikosok-
nak a tojásfestés hagyományos 
módszereit. Ennek kapcsán a ta-
nulók megismerkedhettek azzal, 
hogy miként készült régen a to-
jást beborító festék, hogyan vált a 
tojás festhetővé és milyen minták 
és technikák léteznek a díszítésre.

Nyílt nap
A tojásfestés után nem sok ideje 
maradt a pihenésre iskolánknak, 
mivel még aznap délután két 
programra is sor került intézmé-
nyünk falai között. Előbb a leen-
dő első osztályos tanulóknak és 
szüleiknek tartott bemutató órát 
Babcsány Lászlóné Mariann néni, 
aki az ősszel induló első osztály 
osztályfőnöke lesz. Az óvodából 
kilépő gyermekek arcán először 
némi megrökönyödést lehetett 
látni, de amikor ráébredtek arra, 
hogy az iskolás lét nem is olyan, 
mint amilyennel néha, mi felnőt-
tek rémisztgetjük őket, akkor egy-
re bátrabban szóltak közbe – amit 
mi jó jelnek tartunk. Azért is tar-
tottuk fontosnak, hogy a jelenlegi 
elsősöknél legyen ez a bemutató 
óra, mert így egyrészt újra láthat-
ták az óvodából már ismerős tár-
saikat, másrészt pedig ők lesznek 
velük legtovább az iskolában a 
diákok közül.
Ennek kapcsán szeretnénk meg-
jegyezni, hogy a beiratkozásra 
2018. április 12-én (csütörtökön) 

és 13-án (pénteken) 8.00-19.00 
között kerül sor. Kérem, hogy a 
gyors ügyintézéshez hozzák ma-
gukkal a gyermek személyi azo-
nosítóját, lakcímkártyáját, óvodai 
szakvéleményét és oltási kisköny-
vét. Szeretettel várunk minden le-
endő elsőst!

Az Egyesek látogatása
Hosszú időre visszanyúló, igen 
aktív kapcsolatunk van az Egye-
sekkel, akik Magyarországon te-
vékenykedő külföldi hallgatók. 
Látogatásaik igen fontosak is-
kolánk életében, nemcsak azért, 
mert szeretettel látjuk őket és 
örülünk minden új ismeretség-
nek, hanem azért is, mert ittlétük 
alatt minden alkalommal játékos 
foglalkozásokat tartanak az alsó 
tagozatos tanulóknak, akik ennek 
révén elmélyíthetik angoltudásu-
kat és megtapasztalhatják, hogy 
miként kell kapcsolatba lépni más 
kultúrákból érkezőkkel. A játékos 
programok arra is kitűnő alkalmat 
teremtenek, hogy a diákok megis-
merhessék egymás, talán kevésbé 
jól ismert oldalát is.

Rákóczis Napok
Iskolánk nagy hagyományok-
kal bíró eseménye a Rákóczis 

Napok. Idén a tavaszi szünetet 
megelőzően, március 26-28. kö-
zött került megrendezésre ez 
a diákok által nagyon szeretett 
programsorozat. A hétfői hivata-
losabb rész alkalmával ünnepé-
lyes suligyűlést tartottunk, ahol 
Gyebnár Keve ötödikes diák Láz-
ár Ervin meséjével köszöntötte 
a megjelenteket, majd Pásztor 
Péter igazgatóhelyettes előadá-
sából megismerkedhettünk is-
kolánk névadójának gyermek-
korával. Ezt követte az igazgatói 
köszöntő és a jutalmak kiosztása. 
Ez alkalomból a Zrínyi Matemati-
kaversenyen legeredményesebb 
diákunk, a szintén ötödikes Szent-
györgyi Kristóf és felkészítője, Mi-
hály Olga, továbbá a csipkeszak-
kör alkotói kaptak elismeréseket 
(Csonka Zsófia, Juscsák Nóra, 
Rozgonyi Hanna és Raák Mihály 
– a hatodik és Polyák Violetta a 
kilencedik osztályból). A program 
második részében a karancssági 
Bartus Zsuzsanna kiállítását nyi-
tottuk meg a Benczúr Galériában, 
végül megkoszorúztuk II. Rákóczi 
Ferenc mellszobrát iskolánk előtt. 
A nap zárásaként a felsőbb évfo-
lyamos tanulók és tanáraik Széky 
Miklós tanár úr úti beszámolóján 
vehettek részt.
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A második napon megtartottuk 
az első négy tanítási órát, majd 
ezt követően a diákok különböző 
vetélkedőkön vehettek részt az 
ötödik és a hatodik órában. Kol-
légáim szervezésében sor került 
internetes kereső versenyre, nem 
maradhatott el a logikai és társas-
játékok bemutatója sem, illetve a 
bátrak próbára tehették tudásu-

kat a Legyen Ön is milliomos! kvíz-
ben, a Torpedó általános művelt-
ségi vetélkedőn és a Mitsemsejtés 
Egyetemén.
A záró napon a diákok kék és sár-
ga színekbe öltöztek (utalva a 
város és iskolánk címerére), majd 
Szécsényben túrázhattak és a kü-
lönböző állomásokon (Nosztalgia 
Múzeum, Krúdy Gyula Könyvtár, 

Kubinyi Ferenc Múzeum) elté-
rő jellegű feladatokat oldhattak 
meg. Az éppen nem túrázók pe-
dig mediball bemutatón vehettek 
részt. Ezúton köszönjük a külső 
helyszíneken a közreműködést, 
amellyel hozzájárultak a Rákóczis 
Napok sikeréhez.
Iskolánk közössége egy igen moz-
galmas és tartalmas hónapot kö-
vetően vonulhatott tavaszi szü-
netre, amely – talán Önök is így 
vélik – ráfér a mai kor igencsak 
megterhelt diákságára. Mert nem 
csak a tananyaggal lehet a tanu-
lók életét megnehezíteni, de a ma 
oly jellemző felpörgetett időbe-
osztás az élet minden területén 
jelen van. Néha meg kell állniuk 
a gyerekeknek ahhoz, hogy újra 
képesek legyen eleget tenni min-
dennapi feladataiknak.

 Pancsovai Gergely igazgató

Sikeres szakmai napot tartottunk 
a Páter Bárkányi János Katolikus 
Óvodában 2018. 03. 13 – án, me-
lyet a budapesti Katolikus Peda-
gógiai Intézet /KAPI/ felkérésére 
szerveztünk és hirdettünk meg az 
ország katolikus óvodái óvodape-

dagógusainak. Az érdeklődést a 
jelentkezők és résztvevők száma 
is mutatja, hiszen 24 vettek részt 
az általunk nyújtott szakmai prog-
ramon. Sokan messziről érkeztek 
/Budapest, Szikszó, Pásztó, Vác, 
Gödöllő, Salgótarján/,  vállalva a 

távolságot, az utazást, a mai nap 
szakmai többletéért. A szakmai 
nap megnyitásaként Szenográdi 
Tamás igazgató köszöntötte a 
résztvevőket, majd Smelkó Ist-
vánné óvodavezető üdvözölte a 
hozzánk látogatókat és kívánt ko-
moly szakmai elmélyülést és lelki 
feltöltődést, eredményes, új is-
mereteket nyújtó és élményekkel 
teli a napot. A budapesti Katolikus 
Pedagógiai Intézet képviseleté-
ben Grolyóné Szabó Éva hangsú-
lyozta, hogy az intézményeknek 
mindig nagy erőpróba egy ilyen 
nap megszervezése, de szakmai 
segítség a pedagógusok számára, 
hiszen sok tapasztalatot gyűjthet-
nek egymástól, és megvitathatják 
a nevelési nehézségeket, meg-
oszthatják örömeiket, sikereiket.  
Szakmai napunk pedagógiai 
programja: 

SZAKMAI NAP A SZÉCSÉNYI KATOLIKUS BÁRKÁNYI ÓVODÁBAN
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A résztvevő pedagógusok PPT se-
gítségével virtuális sétát tehettek 
Szécsény utcáin, végig követhet-
ték nevezetességeinket, majd be-
tekintést nyertek óvodai életünk-
be.
Csoportlátogatások során külön-
böző tevékenységeket tekintet-
tek meg, ahol egy – egy nevezetes 
intézményt, műemlék épületet is-
mertek meg interaktív foglalkozá-
sok során. 
Ezáltal megismerkedhettek óvo-
dánk által kidolgozott tematikus 
tématervével, a „Barangolás Szé-
csényben, Palóc Peti útján” cím-
mel, mellyel szűkebb hazánk, szü-
lőföldünk megismerése Szécsény 
nevezetességeinek, a helyi ha-
gyományok, tárgyi kultúránk, ér-
tékeink bemutatása volt a célunk. 
Ahol születtünk és élünk, amire 
büszkék vagyunk.
Természetesen ezt a témakört 
március 15-éhez közeli időszak-
hoz csatolva dolgoztuk fel, beépít-
ve a forradalom ünnepét, hiszen 
pedagógiai programunk egyik 
kiemelt feladata a hazaszeretet, a 
hazafiság, a magyarságtudat erő-
sítése, a kereszténység értékeinek 
megőrzése a tevékenységek so-
rán. 

A tematikus hét megvalósítása 
során, ismeretszerző, élmény-
nyújtó intézménylátogatásokon 
vettünk részt, amikor sok – sok 
érdekességet, emléket, történe-
tet, szokást hallottak, láttak gyer-
mekeink, amelyekre alapoztuk 
a tevékenységeket. Köszönjük a 
lehetőséget Smelkó István mú-
zeumpedagógusnak, Jászberényi 
Pál gyűjtőnek, Garamvölgyi And-
reának a Szécsényi Közművelődé-
si Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, 
Kardos Csongor testvérnek, lelki 
atyánknak, hogy lehetőséget biz-
tosítottak az intézmények láto-
gatására. Előadásukkal, történe-
teikkel felkeltették a gyermekek 
érdeklődését a múlt, a letűnt kor, 
a zene és a hit iránt. 
A szakmai megbeszélésen a kol-
léganők köszönetüket fejezték ki, 
hogy itt lehettek, elmondták él-
ményeiket, kérdeztek, egy – egy 
momentumot kiemelve. 
Büszkén mondhatjuk, hogy egy-
öntetű véleményként fogalmazó-
dott meg, hogy sajnálhatják, akik 
ma nem voltak a szécsényi Bárká-
nyi óvodában. 
A napot színesítették meghívott 
előadóink, Smelkó István mú-
zeumpedagógus, aki interaktív 
előadást tartott a múzeumpeda-

gógiáról és a múzeumban szer-
vezhető lehetőségekről. Galcsik 
Zsolt, Nógrád megyei levéltáros 
Szécsény történetéről beszélt, 
mutatott be képeket. Előadását 
érdekes mondákkal fűszerezte, 
tette érdekesebbé. Sok új isme-
rettel, nem hallott történettel let-
tünk gazdagabbak.
A délutáni órákban, a program 
zárásaként bejártuk óvodánkat. 
Megmutattuk, amire büszkék va-
gyunk: udvarunkat-fedett terasz-
szal, tornatermet, sószobát, fog-
lalkoztató-fejlesztő, és hangulatos 
csoportszobáinkat. 
Minden pedagógusnak nagy se-
gítség egy – egy szakmai nap, 
hiszen ötleteket gyűjtünk, véle-
ményeket cserélünk, betekintünk 
más, sokszor nehéz körülmények 
között működő intézmények éle-
tébe.  Reményeink szerint ven-
dégeink is megtöltötték tarisz-
nyájukat olyan információkkal, 
ötletekkel, amelyeket mindenna-
pi munkájukban jól használhat-
nak, a gyermekek életében kama-
toztatni tudják.  
Isten áldása kísérje közös mun-
kánkat, hogy legyen kitartásunk a 
„reánk bízott gyermekeinket” ne-
velni, tudásunkat átadni!” 

Smelkó Istvánné óvodavezető
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„A víz még a kövön keresztül is 
kivájja az útját. És ha elakad,

új rést talál magának.”

A víz Isten egyik
legkülönlegesebb adománya!

A VÍZ – ÉLET!  
VIGYÁZZUNK RÁ!

A Víz világnapját március 22-én 
ünnepeljük 1994 óta. Óvodánk-
ban is minden évben készülnek 
erre a napra az óvó nénik.
A víz meghatározza mindennapi 
életünket, víz nélkül nem lenne 
élet a földön, ezért nagyon fontos 

már a kisgyermekeknek is felhívni 
a figyelemét a víz fontosságára és 
védelmére.
Természetesnek vesszük, hogy jó 
minőségű ivóvíz a kellő mennyi-
ségben mindig rendelkezésünk-
re áll, pedig gyakran pazaroljuk, 
nem vigyázunk környezetünkre, 
szennyezzük vizeinket.
Ezekkel a fontos témákkal fog-
lalkoznak minden csoportban. 
Különböző kísérletekkel, meg-
figyelésekkel ismerik meg a víz 
tulajdonságait ovisaink. Vízzel 
kapcsolatos játékokat, énekeket, 
verseket tanulnak és természetes 

anyagokból vízi járműveket készí-
tenek, melyeket egy hosszú séta 
után a Szentlélek patakban útra 
bocsájtanak.

Antal Albinné
pedagógiai asszisztens

Víz világnapja a Bárkányi Katolikus Óvodában

 

 

A Szécsényi Cseperedő Óvoda és 
Bölcsőde Pitypang csoportjába 
látogattak el a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola alsó tagozatos 
pedagógusai, a leendő elsős ta-
nító nénik egy kis ismerkedés-
re, mert fontosnak tartjuk, hogy 
az óvoda-iskola átmenet minél 
zökkenőmentesebb legyen a 
gyermekek számára. Nagyon fe-
lelősségteljes feladat annak el-
döntése, hogy a gyermek iskola-
érett-e?!

Sokan azt gondolják, az iskola-
érettség egyenlő az okossággal 
és ügyességgel. Ez azonban így 
nem igaz! Mint ahogyan az sem, 
hogy 6 éves kor után automati-
kusan iskolaéretté válik a gyer-
mek. Az iskolaérettség fizikai és 
pszichés alkalmasságot jelent az 
iskolai elvárásoknak való megfe-
leléshez. Az alábbiakban egy kis 
segítséget szeretnénk nyújtani a 
szülőknek abban, hogy e néhány 
gondolat után ők is bizonyosan 

jól döntsenek arról, hogy gyerme-
kük „bátran” megkezdheti az első 
osztályt...

Európában átlagosan 5,5-7 éve-
sen kerülnek a gyermekek iskolá-
ba. Magyarországon a közoktatási 
törvény értelmében, abban az év-
ben válik iskolakötelessé a gyer-
mek, amelyikben augusztus 31-ig 
betölti 6. életévét. Az iskolaérett-
ség megállapítása elsősorban az 
óvodapedagógusok feladata, akik 

Tanító nénik látogatása a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsődében



- 15 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

a mindennapokban a legtöbbet 
látják a gyermek valós teljesít-
ményét. Ugyanakkor sok esetben 
önmagában az óvónői szakvéle-
mény nem elég. Ilyenkor történik 
egy ún. iskolaérettségi vizsgálat, 
melyet a lakóhely szerinti illetékes 
Nevelési Tanácsadóban végeznek.
A vizsgálat célja annak a felmé-
rése, hogy a gyermek testileg, 
lelkileg, fizikailag képes lesz e 
az iskoláskor követelményeinek 
megfelelni.

Fizikai alkalmasság
Az iskolában való teljesítés meg-
növekedett terhekkel jár. A 45 
percig való padban ülés, koncent-
rálás, az iskolatáska súlya meg-
terheli a nem megfelelően érett 
szervezetet. Iskolakezdésig be 
kell következnie egy ún. fejlődési 
ugrásnak Ez vonatkozik a testmé-
ret növekedésére is. Az iskolaérett 
gyermek legalább 110 cm-magas 
és 18 kg. (Bár önmagában ez már 
nem kizáró tényező). Elkezdődik 
nála az első fogváltás, megfelelő a 
fizikai erőnléte.
Mozgásában látszik az elemi 
mozgások rendezettsége. A kú-
szás, mászás, lábujjhegyen járás, 
sarkon járás, külső talpélen járás, 
guggoló járás, szökdelés páros 
lábon és egy lábon, fejemelgetés 
háton- és hason fekvésben – ezen 
mozgások hibás végrehajtása 
idegrendszeri éretlenségre utal-
hat, ami az olvasás-írás tanulásá-
nál nehézséget okozhat.
Az iskolaérett gyermeknek kiala-
kult a ceruzafogása, jobb-balkéz 
dominanciája, valamint stabil a 
testsémája.

Kognitív érettség
Az iskolaérett gyermeknek ki-
alakult térérzéke van. Meg tudja 
különböztetni a jobb és balolda-
lát, képes a szem-kéz megfele-
lő koordinálása. Alapfeltétele az 

írás-olvasás tanulásának, hogy a 
szemével úgy tudja követni a ke-
zét, hogy közben nem a kezére, 
hanem a leírtakra figyel. Fontos az 
alak- szín- formaállandóság kiala-
kulása is. Fejletlensége esetén a 
gyermek nem tudja megfeleltet-
ni a kis és nagybetűket, nem tud 
nyomtatott szövegről írottra má-
solni és betűfelismerési nehézsé-
gei is lehetnek.
Hatéves korára minden gyermek-
nek el kell tudni sajátítani az anya-
nyelvét. Egy adott képről vagy 
témáról önállóan kell mondania 
néhány összefüggő mondatot. 
Szintén elengedhetetlen feltétele 
az iskolaérettségnek a megfelelő 
problémamegoldó rutin kialaku-
lása, az emlékezet, a figyelem és 
a feladattudat kialakulása. Hat-
éves korára a gyermeknek széles 
körű ismeretekkel kell rendelkez-
nie az őt körülvevő világról. El kell 
tudnia helyezni magát az időben 
és a társadalmi környezetben, is-
mernie kell személyi adatait, lak-
helyét, az évszakok, napszakok, 
napok váltakozását. Hiányosságai 
bizonytalanságot, nyugtalansá-
got vonhatnak maguk után.
Pszichés alkalmasság
Egy gyermek iskolaérettsége 
abban is megmutatkozik, hogy 

mennyire foglalkoztatja a tanulás 
kérdése. Várja, érdeklődik az is-
kola felől és megjelenik a téma a 
játékaiban.
Ebben az életkorban új fejlődési 
lépcső kezdődik. 6-10 éves kor-
ban nagyon fontos a gyermek 
számára a megfelelés, a jó telje-
sítmény. Ilyenkor a pedagógusok 
szerepe is felülreprezentált. Alsó 
tagozatban meghatározó a véle-
ményük. Gondoljunk csak bele! 
Egy 1-2. osztályos gyermek meny-
nyi mindent megtesz a piros pon-
tért! (Később a serdülőkorban az 
érdeklődés fokozatosan úgyis a 
társak felé fordul…) Amíg ez az 
érdeklődés nem alakul ki, és lát-
hatóan a gyermeki, játékos dol-
gok kötik le inkább a figyelmét, 
elgondolkodtató az iskolakezdés. 
Az iskolaérett gyermek ugyanis 
már elvégzi a rábízott feladatokat, 
kitartó és nem hagyja félbe a te-
vékenységeit.
Fontos a szociális érettség is! Le-
gyen képes kapcsolatokat kiala-
kítani és fenntartani kortársaival, 
ismerje a társas közösség szabá-
lyait. Az osztályba való beillesz-
kedés elengedhetetlen feltétele 
a sikeres iskolai teljesítménynek. 
Fontos tudni, hogy az iskolakez-
désről való döntés nagyban a szü-
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lő feladata is. A szülő kérhet isko-
laérettségi vizsgálatot, joga van a 
döntés ellen fellebbezni, kérhet 
évismétlést, de kérheti a gyermek 
korengedményes iskolába en-
gedését is. De ezzel a felelősség 
is az övé! Márpedig a gyermek 
iskolai kudarcai az élet legna-
gyobb kudarcai közé tartoznak…
Ha iskolaéretlen a gyermek, nem 

tud jól teljesíteni az iskolában! Ha 
már kezdetben kudarcai vannak, 
a rossz élmények kihathatnak 
egész tanulmányára. Az éretlen 
gyermek társai közül is kilóg, ne-
hezebben illeszkedik be a cso-
portba. Összességében tehát az 
önbizalma, önértékelése, motivá-
ciója a tét.
Át kell tehát jól gondolni, megfe-

lelően érett-e a gyermek az iskolá-
ra. Szükség esetén akár fejlesztés-
re is szükség lehet. Egy komplex 
szűrővizsgálat képet ad a gyer-
mek fejlettségéről és a vizsgálat 
tükrében a döntés meghozatala is 
könnyebbé válik!
(...gyermekpszichológus blog...)

Mender Andrea Mária
Intézményvezető

Közlemény a 2018/2019. nevelési évre
történő óvodai és bölcsődei beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Szécsényi Cseperedő
Óvodába és Bölcsődébe a gyermekeket, a 2018/2019. nevelési évre. 

2018. április 23.-24. (hétfő-kedd) napokon
8. 00.-16. 00. óra közötti időpontban lehet beíratni.

A beiratkozás helyszíne: Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
Szécsény, Magyar út 13. Földszint nevelői szoba

A bölcsődei és óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési 
anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
• a  gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
• a gyermek TAJ kártyáját,  
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amennyiben rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre jogosult a gyermek, az erről szóló határozatot,
• munkáltatói igazolást bölcsődei felvétel esetében.
2018.-ban a bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, ill. annak az évnek a decem-
ber 31.-éig vehető fel, amelyben a harmadik életévét betölti.
Bölcsődei felvételre vonatkozó döntés:
A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt, akinek szülője igazolja, hogy munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, aki hátrányos ill. halmozottan hátrányos helyze-
tű, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ill. a gyermekét egyedül nevelő szülőt.
2018. szeptember 1-jétől a 2018/2019. nevelési évre az óvodába:
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 2018. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár 
óvodába, valamint aki 2018. augusztus 31-ig tölti be 3. életévét.
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelke-
zése szerint a gyermek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltötte, annak a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie A napi négy órában, óvodai 
nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét kül-
földön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni 
gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Óvodai felvételre vonatkozó döntés és jogorvoslat:
A gyermek felvételéről az óvoda vezetője dönt, a felvételi kérelemről hozott döntését írásban közli a szü-
lőkkel legkésőbb 2018. május 26. napjáig.   Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek 
számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodának a gyer-
mek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül érdeksérelemre 
hivatkozással a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegy-
ző jár el és hoz másodfokú döntést.
Szécsény, 2018. március 29.                                                                                  Mender Andrea Mária sk., Intézményvezető 
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2018-2019-es nevelési év

Szeretettel várjuk beiratkozásunkra, leendő óvodásainkat
szüleikkel együtt, a Páter Bárkányi János Katolikus Óvodába.

Ideje: 2018. árpilis 24-25-én (kedd, szerda) 9. 00-12. 00-ig 13. 00-16. 00-ig
 Helyszín: Szécsény, Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Magyar utca 13.

A kötelező óvodai nevelésen résztvevők köre 5 éves korról 3 éves korra változott.
2018. augusztus 31- ig betölti a 3. életévét a Köznevelési törvény, kötelező óvodába járást ír elő.
Nkt.(8§): „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a ne-
velési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.”
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő 
időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 
247(§) értelmében.
Kérjük, azon gyermekek jelentkeztetését is, akik 2018/19-es nevelési évben 2018. szeptember 01. és 2018. 
december 31. között betöltik a 3. életévüket és az óvodai ellátást igénylik. 

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
Gyermek:  • születési anyakönyvi kivonata, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája
  • plébánosi ajánlás, ennek hiányában keresztlevél
  • bölcsődei igazolás
  • a gyermek egészségügyi kiskönyvét      
ha van:  • gyermekvédelmi határozat (másolata) 
  • tartósbetegségről orvosi igazolás (másolata)
  • SNI, BTM gyermekek esetén az érvényes szakértői vélemény (másolata)
Szülő:  • személyi azonosítója
  • lakcímet igazoló hatósági igazolványa

A beiratkozás napjára kérjük, a kitöltött jelentkezési adatlapot, hozza magával. Nyomtatványt az óvodá-
ban, kérhetnek, vagy a www.barkanyisuli.eoldal.hu/ovoda weboldalról letölthető.
Intézményünk nem körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségünk nincsen, felvételi eljárásnál az intéz-
mény hatályos SZMSZ-e szerint járunk el.
Óvodánk korlátozott számban jogosult az integráltan nevelhető szakértői véleménnyel rendelkező sajá-
tos nevelési igényű gyermekek felvételére, nevelésére.
A gyermekek felvételéről az óvoda vezetője hoz döntést, melyről írásban értesíti a szülőt 2018. május 
30-ig.
Jogorvoslati lehetőséggel, döntés kézhez vételétől számított 15 napon belül a Váci Egyházmegyei Katoli-
kus Iskolák Főhatósága Ordináriusának címzett (2600, Vác, Migazzi Kristóf tér 1.), de az intézmény igazga-
tójához benyújtott írásbeli megkereséssel élhetnek. (3170, Szécsény, Magyar utca 13-15.)
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Kedves Olvasóink! A jövőben egy új 
rovattal szeretnénk szolgálni Önök-
nek, remélhetőleg minden szécsényi 
örömére. Terveink szerint minden hó-
napban, legalább egy kis bemutatás 
erejéig beszámolunk városunk újszü-
lötteiről. Az idén már 3 új tősgyökeres 
szécsényivel gyarapodtunk.
Sok boldogságot kívánunk Nekik. 

Oláh Alex 2018.01.20.
Oláh Rella 2018.02.27.

Cseri Benedek 2018.03.05.

„Azért, mert szerettek,
jöttem a világra,
s lettem új fény

 csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek mindig

igaz szeretettel,
a kincsetek vagyok,
pici kincs, de Ember.”

(ismeretlen szerző)

GÓLYAHÍR

 

Húsvét ideje Krisztus feltámadá-
sától a Szentlélek elküldéséig, 
tehát húsvétvasárnaptól pün-
kösdvasárnapig tartó ötven na-
pot jelenti, Jézus a Mózestől kez-
dődő prófétai jövendöléseknek 
megfelelően, kínszenvedésével 
és kereszthalálával megváltott 
bennünket Ádám és Éva áteredő 
ősbűnétől, és helyre állította a 

romlatlan örök élet lehetőségét. 
A halál az ősszülők bűnének kö-
vetkezménye. Krisztus életáldo-
zata újra teremtette a lehetősé-
get, hogy az Ő nyomdokain mi is 
föltámadjunk a halhatatlan örök 
életre. Húsvét ideje az örvendezés 
időszaka, a húsvéti misztérium 
50 napos kiteljesedése, egyetlen 
nagy ünnep, egyetlen „nagy va-
sárnap”: találkozás a Föltámadot-
tal és a Szentlélek kiáradásának 
megtapasztalása.
Nagypénteket követően a húsvé-
ti feltámadás - a karácsonyi szü-
letéshez hasonlóan - a kezdet, a 
megújulás szakrális-mágikus cso-
mópontja az ünnepkörben. Az 
ájtatos nép a bibliai történések 
szent idejébe jutva, a kereszthalál 
idejére „Rómába ment harangok” 
visszatértekor, vagyis a „glóriá”-t 
jelző harangszókor élte át első ész-
leletként Krisztus feltámadását. A 
feltámadás e pillanata a vizeket 

mágikus erejűvé szentelte, ezért 
harangszókor mentek „glóriaví-
zért”, amiben azután megfőzték a 
húsvéti sonkát és a kocsonyát. A 
szokás leginkább a Karancs-vidé-
ken élt. A feltámadás szakralitása 
a megtisztulás szimbólumának 
számító tűz és víz, alapvető ele-
mek liturgikus megszentelésével 
hangsúlyozódott a nép számára. 
Ezért a parasztság a vízkeresz-
ti szenteltvíz mellett, húsvétkor 
szentelt vizet használt. Mikor a 
templomból hazaérkeztek vele, 
megszentelték a házat, az ólakat, 
istállókat, mindent. Közben ezt 
mondták: „Őrizzen meg a Jóisten 
miden szerencsétlenségtől. Négy 
evangélista álljon a négy sarkára, 
hogy a gonosz sátán meg ne kí-
sérthesse. Az Úrjézus töviskoro-
nája legyen ezen ajtónak a zárja.” 
E ház- és gazdaságóvó imádság 
befejező kívánsága jellemzően 
világítja meg a hagyományos, 

Húsvét ideje

Cseri  Benedek

Oláh Rella
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paraszti vallásosságot. A védel-
met nyújtó igazi létező az, ami 
isteni. Ezért Krisztus töviskoroná-
ja, szakralitásánál fogva, jobban 
oltalmaz, mint bármilyen emberi 
produktum, zárszerkezet. Az élet 
sikere az istenihez való közelség 
függvénye. 
Szenteltvizet a kútba is szoktak 
önteni kereszt alakban, mondván: 
„Uram, Jézusom, tartsd meg, ami 
iszik ebből a vízből, egészségben 
jószágunkat meg magunkat is”. 
Locsoltak a szenteltvízből a te-
hénre is, hogy ne érje rontás. A 
feltámadás idejében megáldott 
húsvéti szenteltvíznek olyan ereje 
volt, hogy még betegek is gyógy-
ultak tőle. A Rómából visszatért 
harangok feltámadást jelző zú-
gása idején Eger környékén meg-
rázták a gyümölcsfákat, hogy bő 
termésre támadjanak. E pillanat 
a megújulási szertartások mellett 
tisztulási rítusok alkalmául is szol-
gált. Féregűzés céljából a házat 
körül seperték, vagy körül kolom-
polták, mondván: „Kígyó, béka, 
távozz el a háztól.” A Kígyó feje 
immár eltapostatott, a megváltás-
ban lakóházuk is részesedjék. 
A szenteltvíz mellett a feltámadá-
si szertartás másik fontos eleme 
a tűzszentelés. A szentelt tűzből 
szerzett parázs, „üszög” szintén a 
paraszti élet sok területére köz-
vetítette Jézus feltámadásának 
erejét. Az otthoni élet áldását 
szolgálta, hogy a nagy-pénteken 
kialudni hagyott családi tűzhe-
lyen, szentelt üszöggel gyújtottak 
be újra.
A tűz rituális kialvása jelezte az 
eddigi időszak elmúltát és meg-
szűnését, helyet adva a Feltáma-
dás teremtő erejének, és általa az 
új tűznek. A szentelt üszögöt hús-
vét vasárnap hajnalban, napfel-
kelte előtt kivitték a szántóföldre, 
hogy a gabona ne üszkösödjék. 
Másfelé a gyümölcsfák alá ásták 

el. Rimócon mindjárt a tűzszen-
telés után szaladtak a szentelt pa-
rázzsal a szántóföldre, biztosítani 
a jó termést. Néhol még a szentelt 
üszögről gyújtott első tűz hamu-
ját is hasznosnak tartották, ezért 
a kertben szórták szét. Gyöngyö-
sön a szentelt parazsat a szőlős-
kert négy sarkába tették bajelhá-
rítás céljából. Az egri borvidéken 
a szentelt tűzbe tartott venyigét 
szúrták a szőlőföld négy sarkába. 
Az Ipoly mentén volt, aki a ken-
derföldre vitte, más a tűz, a vil-
lámcsapás vagy a betegség elleni 
szerként őrizte. Szurdokpüspö-
kiben a feltámadásnak a tisztító-
tűztől is megváltó erejét hangsú-
lyozták az ünnepre kitett „TELLYES 
BUCSU” feliratú táblával. Ludány-
halásziban a feltámadást, annak 
pillanatában, láthatóvá is teszik 
mindmáig. A nagyszombati mi-
sén, miközben a nép feltámadási 
éneket zeng, a templombíró ész-
revétlenül a szentsír-oltár mögé 
megy, majd annak nagy keresztje 
elé hátulról feltolja a feltámadó 
Jézus alakját. A litkei település-

csoport falvaiban a község látké-
pében is megjelenítették a feltá-
madást. A lányok a feltámadási 
körmenet után örökzöldből ko-
szorút fontak, és azokkal feldíszí-
tették a falu keresztjeit és templo-
mi lobogóit. Az egyházi szertartás 
mellett a palóc asszonynép, mint-
egy a bibliai asszonyokhoz társul-
va, és a Szentírás szerinti vasárnap 
hajnali időben szentsírt látogatni 
kelt útra. A rimóciak szerint azért 
csak az asszonyok végzik, mert az 
Úr Jézus sírjához csak asszonyok 
mentek, s ők találták üresen azt. 
Visszatérőben a mihálygergeiek 
lementek a patakra mosdani.
Azt tartották, hogy „aranyvíz”-ben 
mosdanak, mert Jézus, amikor 
átment a Jordánon, aranyvízzé 
változtatta. A feltámadás e szent 
idejében a gazda húsvéti határke-
rülését végezte, a jó termés érde-
kében, földjeit sorra körül járva.
Az ünnepi étkezés előtt húsvéti 
szenteltvizet ivott mindenki. A 
karácsonyi morzsa mágikus jelle-
gével megegyezően használták 
föl a húsvéti ételmaradékot is. Az 
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ételeket az egyház meg is szentel-
te. Többfelé a húsvéti ebéd mara-
dékát másnapig az asztalon hagy-
ták, nem szedték le. Majd eltették 
és különböző bajok orvoslására 
használták fel. A húsvéti sonka 
csontjával a Medvesalján, Egerbo-
cson, Tarnaleleszen gyógyítottak. 
Mátraderecskén, Parádon és Bo-

donyban a sonkacsontot, tojáshé-
jat kivitték a szántóföldre, jó ter-
més biztosítására. E helyeken és 
Egerbocson, valamint Bükkszéken 
az ünnepi morván kalács morzsá-
ját a kiscsirkéknek és más háziálla-
toknak adták, hogy egészségesek 
legyenek. Rimócon betegség el-
len tették el a jószág számára. Baj 
esetén ételébe keverve etették 
meg vele. Karancskesziben a zöld-
ségeskertet tették termékennyé 
az ételmaradékkal. Rimócon, Őr-
halomban és a Karancs vidékén 
egy szentelt tojást annyi szeletre 
vágtak, ahány családtag volt.
Akárcsak a karácsonyi alma ese-
tében, ezt is azért tették, hogy 
aki eltéved, emlékezzen rá, hogy 
kivel ette a húsvéti tojást, és ak-
kor rátalál a rendes útra. Máshol 
a családi összetartozást motiválta 
elsődlegesen.
A piros tojás egyben Jézus vérére 
és feltámadására emlékeztetett. 

Krisztus születése reggelén piros 
almát szokás a kútba dobni, hogy 
a Vízkereszt ünnepéig róla ivott 
víz által pirosok és egészségesek 
legyenek. Ugyanígy tesznek Jézus 
megváltó áldozatának ünnepén 
és egész héten erről isznak em-
berek és állatok. Hagyományos 
palóc szemlélet szerint a „vízbe 
hányó hétfői” öntözködéssel is a 
feltámadás bibliai idejét tették je-
lenvalóvá, a szokásnak mindenütt 
biblikus magyarázatot adva.
Azért öntözködtek, mert midőn 
az Úrjézus feltámadott, összegyűl-
tek a népek. A zsidók szégyellték, 
hogy a Názareti feltámadt, s ezért 
„rocskából” leöntötték az örven-
dezőket. Rimócon, Tarnaleleszen 
azért hordták a nőkre vödörszám 
a vizet, mert a tanítványok is le-
locsolták a Krisztus feltámadását 
hírül hozó asszonyokat hitetlen-
ségükben.

Limbacher Gábor
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A szécsényi Kubinyi Ferenc Múze-
um és a balassagyarmati Jánossy 
Képtár közös kiállítás nyílott meg 
a tavaszi napéjegyenlőséghez 
időzítve. Claus Caninenberg: 
Mensch - Natur - Technik című
új tárlata 2018. március 21-étől 
április 22-ig várja a látogatókat.
Nem újdonság, hogy a múzeum 
kiállítás megnyitói ünnepi idő-
pontokhoz kötődnek. A tavaszi 
napéjegyenlőség a fény és a sötét 
küzdelmét, a megvilágosodást, 
a fény felülkerekedését mutatja. 
közvetlen ünnepe Gyümölcsol-
tó Boldogasszony napja (III. 25.), 
amikor az Úr angyala isteni igék-

kel való köszöntésére Szűz Mária 
méhébe fogadta az isteni fényes-
séget, Jézust.
A kiállításban látható grafikák is 
a fehérbe foglalt fekete rajz iz-
galmas együttese. Témájában is 
tanulságos és élményt nyújtó: 
jellemzően az ember helyzetét 
mutatja be a technikai civilizáció 
világában.
Claus Caninenberg szobrász-, gra-
fikus- és festőművész 1938-ban 
született Münchenben. Dolgozott 
a hannoveri Ásvány- és Földtani 
Intézetben, ahol rádióaktivitással 
foglalkozott. Mérnöki diplomája 
és a műszaki dolgok iránti vonzó-

dása alkotásain jól látszik. A mű-
vész a német grafikai hagyomá-
nyokat a mérnöki gondolkodással 
ötvözi.
Témáit az egyszerűség jellemzi, 
szívesen foglalkozik alapvető em-
beri problémákkal, az ember-gép 
kapcsolattal.
1971-től állítja ki műveit rendsze-
resen. Tagja a Német Festők Szö-
vetségének és az UNESCO Szobrá-
szok Szövetségének.
Az idén 80 esztendős művész a 
bajorországi Hellenthalban végzi 
alkotó tevékenységét.

Limbacher Gábor

Claus Caninenberg kiállítása a Kubinyi Ferenc Múzeumban
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A Kubinyi Ferenc Múzeum évek 
óta rendezvényekkel hangsúlyoz-
za a házasság és a család fontos-
ságát. A Házasság Hete alkalmából 
több éve már pályázatot is hirdet 
diákok számára, hogy állítsák össze 
saját családfájukat, gyűjtsék össze a 
felmenőikről készült fényképeket.
A Múzeum idei családtörténeti, 
családfa állítási pályázatára szép 
számmal pályáztak diákok Szé-
csényből és környékéről. A múze-
umi értékelés során a pályaművek 
alapossága, gondossága és eszté-
tikai megvalósulása alapján négy 
pályaművet díjazott: Pusztai Jáz-
min, Pifka Réka, Pothoroczki Luca 
és Kiss Edina munkái egyúttal ka-
mara-kiállításban bemutatásra is 
kerültek.
Mind a négyen a Páter Bárkányi 
János Iskola diákjai. A pályázók 
osztálytársai is szép számmal részt 
vettek a díjátadó ünnepségen, 
ahol Limbacher Gábor múzeum-
igazgató beszélt – március 15-ére 
is utalva – az Élet Forradalmának 
szükségességéről.
Alapvető diagnózis a technikai 
civilizációval kialakult fogyasz-
tói társadalmakról, hogy Európa 
egyetlen országában sem éri el 
az egy nőre jutó élve született 
gyermekek száma a biológiai rep-
rodukcióhoz szükséges 2,1-es ér-

téket. Ez azt jelenti, hogy egy nő 
élete során átlagosan több, mint 
két gyermeket hoz világra. A 2,1-
es érték azonban demográfiailag 
egyensúlyi társadalmakra érvé-
nyes. Magyarországon és általá-
ban Európában olyan alacsony a 
szülőképes nők aránya, hogy ez 
már nem elegendő a társadalom 
fennmaradásához.
Tehát a 2,1 már nem lenne elég, 
azzal tovább fogynánk, mivel a 
következő évtizedekben nagyon 
alacsony lesz a szülőképes korú 
népesség aránya.
Ahhoz, hogy a közeljövőben csak 
a termékenység növelésére ala-
pozva megálljon a népességfo-

gyás, 2,7-2,8 teljes termékenységi 
arányszámra lenne szükség. Tehát 
nemzetünk létszámbeli fennma-
radásához arra van szükség, hogy 
általában legalább 3 gyermekes 
családjaink legyenek.
Ilyen magas értékeink utoljára az 
abortusztilalom idején, az ötve-
nes évek közepén voltak.
Alapvető változásokra, az élet 
igenlésére, első sorban gyerme-
kek világra jövetelében kifejező-
dő gyarapodásra van tehát szük-
ség ahhoz, hogy éljen nemzetünk 
a hazában! Ez magától nem megy, 
még a kedvező családpolitika 
is kevés, alapvető értékrendbeli 
megújulásra, elődeink hitére és 
családközpontúságára van szük-
ség. 
Guba Szilvia fő muzeológus a csa-
ládfaállítás internetes lehetősége-
iről, forrásairól tartott módszerta-
ni előadást vetített képekkel és a 
témába vágó internetes elérhető-
ségek bemutatásával.
Ezek révén a Kubinyi Ferenc Mú-
zeum jövő évi felhívására még fel-
készültebben készíthetnek pálya-
művet az érdeklődők.

Limbacher Gábor

Múzeumi pályázat és rendezvény a házasság és a család fontosságáról
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Palóc arcképcsarnok

Baráth Andrea
Andreához kiskora óta kö-
zel áll a hagyományápolás s 
benne a néptánc szeretete. 
Nem is csoda, hisz a hagyo-
mányőrzéséről híres telepü-
lés, Varsány szülötte. A helyi 
hagyományőrző csoportnak 
már nagyszülei és édesapja 
is tagja volt, így természete-
sen ő sem maradt ki belőle. 
Családja mellett munkája is 

szülőfalujához köti, hiszen a település óvodájának 
dajkájaként dolgozik. Andrea 5 esztendeje tagja 
együttesünknek.

Mócsány Martin
A palócosok fiatal vonalát 
képviselő rimóci legény már 
hatéves korától ismerkedik 
a néptánc alapjaival. Kortár-
saival együtt 2017 őszétől 
dolgozik a nagy együttes so-
raiban. Tánc iránti szeretete 
családi vonás, hiszen szülei is 
jó táncosoknak számítottak 
Rimócon. Martin a palócos 
tennivalók mellett szívesen 

lép színpadra a rimóci hagyományőrzőkkel is, így a 
szécsényi Páter Bárkányi János Katolikus Iskolában 
teljesített tanulmányi kötelezettségein túl szabadide-
jének jó részét a tánc foglalja le.

Szeles Gergő
A nagylóci fiatalember édes-
anyja oldalán igen korán be-
lecsöppent a táncos hagyo-
mányőrzésbe, hiszen már 
kisiskolás korában együtt 
vett részt vele a lóci, majd a 
rimóci hagyományőrzők pró-
báin. Kitartó lelkesedésének 
eredményeként már 13 éves 
korában a palócosok tagja-
ként vette ki részét a jól mi-

nősült cím megszerzéséből. Azóta is biztos pontja a 
csapatnak, aki gyakran vállal nem csak táncos, ha-
nem egyéb feladatokat is. Így salgótarjáni középfo-

kú műszaki tanulmányain és édesapja oldalán vég-
zett családi elfoglaltságain túl a palócos tagság az 
egyik fő hobbija. Természetesen a lóci szurdokban 
való motorozás mellett.

Varga Balázs
Jelenlegi tánckarunk legfi-
atalabb tagja Balázs. S bár 
mindenki csak Bazsikaként 
szólítja, fiatal kora, alacsony 
termete és csendes termé-
szete ellenére olykor felnőt-
teket megszégyenítő határo-
zottsággal irányítja párjait a 
táncban. Egészen kisiskolás 
korától együttesünk után-
pótlásának tagjaként tartjuk 

őt számon. Lelkes próbalátogatásainak eredménye-
ként az elmúlt hat esztendőben egy tucat tánccal 
ismerkedett meg. Kortársaival együtt tavaly szept-
embertől tagja a felnőtt együttesnek.
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A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mű-
vészeti Iskola balassagyarmati 
és szécsényi zongorista növen-
dékei ebben a félévben is nagy 
sikereket mondhatnak magu-
kénak. Csalár Csenge- Fábián 
Sára Noémi zongoranégykezes 
páros korcsoportjukban a III. he-
lyen, Sánta Dániel- Holecz Martin 
zongoranégykezes páros korcso-
portjukban a IV. helyen végzett a 
március elején Szentendrén meg-
rendezett XI. Országos Zongora 
Négykezes és Kétzongorás Ver-

seny négy megyét felölelő Terüle-
ti Döntőjén. Tanár: Lévárdi Beáta.
A Salgótarjánban megrendezett 
Váczi Gyuláról elnevezett Nógrád 
megyei Zongorista növendékek IX. 
Találkozóján Sánta Dániel és Holecz 
Martin Kiemelt Nívódíjban, Fábián 
Sára Noémi Nívódíjban, Chen Jun 
Wen, Csalár Csenge, Imre Emma és 
Mega Inez dicséretben részesültek. 
Tanáruk: Lévárdi Beáta Tanári Kü-
löndíjban részesült. Stayer Luca nö-
vendék is dicséretet kapott. Tanár: 
Csuka László.

A március végén Egerben meg-
rendezett, mintegy 300 részt-
vevőt számláló „Zenevarázslat” 
- Országos Négykezes Zongora-
versenyen Sánta Dániel- Holecz 
Martin zongoranégykezes páros 
a IV. korcsoportban Bronz minő-
sítést, Csalár Csenge- Fábián Sára 
Noémi zongoranégykezes páros 
a III. korcsoportban Ezüst minősí-
téssel büszkélkedhet. A növendé-
keket Lévárdi Beáta tanárnő készí-
tette fel.
Április végén 3 növendék: Chen 
Jun Wen, Sánta Dániel és Holecz 
Martin képviseli iskolánkat és me-
gyénket Szentendrén az Országos 
„Orbán+ Zongoraversenyen”.
Négy növendék is bekerült az Arany-
híd Online Nemzetközi Tehetségver-
seny döntőjébe: így Csalár Csengé-
re, Sánta Dánielre, Holecz Martinra 
és Chen Jun Wenre is lehet szavazni 
egyéni hangszeres szóló kategóriá-
ban a jatek.aranyhidfesztival.hu olda-
lon.

Lévárdi Beáta

Zongoristák megyei és országos sikerei

Tavasz a Művelődési Házban

A tavaszi szünet első napján már 
többedik éve húsvéti kézműves 
foglalkozásra invitáltuk az érdek-
lődő gyerekeket a Művelődési 
Központba, ahol az ünnephez 
kapcsolódó kis apróságokat, 
ajándékokat tudtak készíteni. 
Nyuszifüles fejfedőt, fakanál-bá-
bocskát, vagy különböző színű fo-
nalakkal tarkított húsvéti tojást. A 
kézműves foglalkozáson Petrovics 
Gabriella (GaboArt) és Terékné 
Bartus Szilvia (Fonalboszi) segített 
a gyerekeknek, akiknek ezúton is 
köszönöm a közreműködést.
A kézműves foglalkozás után 
Terékné Bartus Szilvia hobbi-kiál-
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lításának megnyitójára került sor, 
ahol Szilvia szemet gyönyörköd-
tető, saját készítésű horgolt ter-
mékeit mutatta be.
Az igényes gyermekjátékok mel-

lett, táskákat, ruházati kiegészítő-
ket, különböző ünnepek horgolt 
dísztárgyait, fonalékszereket va-
lamint párnákat és kosárkákat is 
bemutatott. 

A hobbi-kiállítás megtekinthető a 
szécsényi Művelődési Központ kis 
kamaratermében.

Sáriné Borik Melinda

Szécsényben is teljes gőzzel elindult a turisztikai szezon

Nagypénteken, vagyis március 
27-én Szécsényben is elindult az 
idei turisztikai szezon.
A város valamennyi turisztikai 
épülete megnyitott, így már tel-
jes nyitvatartással várja látoga-
tóit a Kubinyi Ferenc Múzeum, 
a Tűztorony, a Nosztalgia Mú-
zeum és a Tömlöcbástya három 
Szabadulószobája is. 
Új kiadványok készültek. A meg-
újult, színes ajánlókkal nem csak 
az idelátogatók találkozhatnak 
majd, hanem turisztikai kiajánló-
ként az ország számos pontjára 
megérkeztek már.
Így például, utazási irodák, szál-
lodák, turisztikai pontok, iskolák, 
rendezvényszervezők is megis-
merhetik Szécsény kínálatát!
Régi-új elemként Turisztikai Infor-
mációs Pont nyílt a Művelődési 
Központ épületében, melyre min-
dig nagy igény volt. 
Az évente városunkba érkező 
12-13 ezer turista tájékoztatása, 
útbaigazítása mindenki számára 

fontos, ahol nem csak a helyi, ha-
nem a környékbeli látnivalókat, 
programokat, vendéglátóhelye-
ket is megismerhetik.
A Turisztikai Információs Pont kie-
gészült a Házi Bolttal, vagyis a he-
lyi termékek boltjával, amely így 
már az új helyén várja vásárlóit! 
Új Turisztikai Csomagok lettek 
összeállítva a látogatók számára. 

Így a Rákóczi csomag mellett ta-
lálkozhatnak majd a Kaland és 
Nagy Kaland csomagokkal, me-
lyek garantálni fogják, hogy a Szé-
csénybe érkezők igazán jól érez-
zék magukat, és minél több időt 
töltsenek városunkban!

 Garamvölgyi Andrea
 ügyvezető igazgató
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Sümegi Roland 4 nap alatt körbe 
futotta a Balatont, ami 196 km, 
azaz napi 50 km futás.

Hogy jött az ötlet?

A Balaton Szuper Maraton 11 éve 
indult, ez egy 4 napos verseny. Én 
2 évvel ezelőtt döntöttem úgy, 
hogy egyszer megcsinálom. Aki 
ismer az tudja, hogy évente 5-6 
félmaraton, illetve maraton ver-
senyen elindulok, a végcél pedig 
az ultra futások világa, aminek 
egy előkészítő lehetősége ez a 
szupermaraton.

Akkor most tisztázzuk a távokat, 
melyik verseny hány kilométert je-
lent pontosan?

A félmaraton az 21,1 kilométer, a 
maraton az 42,2 kilométer. Az ultra 
maratonok pedig gyakorlatilag azt 
jelentik, hogy napi 50 kilométernél 
többet kell tudni futni. Nekem en-
nek a mostani szuper maratonnak 
azért volt különösen nagy jelen-
tősége, mert 2 éve egyszer már 
megpróbáltam, de az első nap 
megsérültem és ugyan sérülten el-
indultam másnap, de a nap végén 
fel kellett adnom a versenyt. Utána 
2 hónap gipsz következett, majd 

plusz két hónap pihenő.
Ha az ember egy új típusú verse-
nyen indul, akkor ott érhetik meg-
lepetések, akár mentálisan, akár 
fizikálisan. Volt-e ilyen?

Idén már nem, mert sok tanulság-
gal szolgált a két évvel ezelőtti 
kudarc. Ott ugyanis az volt a baj, 
hogy futópadon edzettem a ver-
senyre és az nem erősítette meg 
kellőképpen az Achilleszem. Ami-
kor el kezdtem futni a Balaton kö-
rül, akkor ez a probléma azonnal 
jelentkezett. Később utána olvas-
tam ez egy tipikus hiba, a futópad 
rezgéscsillapítói miatt nem kel-
lőképpen terhelődnek az izmok 
és a szalagok. Ez sajnos annyira 
tipikus, hogy a versenyfeladások 
szinte mindegyike sérülés miatt 
van, aminek a hátterében a nem 
megfelelő felkészülés áll.

Akkor az idén nem volt futópad 
gondolom, hanem mi?

Kizárólag aszfalton edzettem, az 
interneten pedig a világ egyik 
legjobb futóedzőjének a segítsé-
gével online edzéstervet készí-
tettem és aszerint jártam el. Heti 
6 napon keresztül másfél-két óra 
futás volt a penzum. 
Összesen olyan 
1100 km-t futottam 
edzésképpen.

Nyertél valami díjat?

Nem, mert az első 
háromba nem ke-
rültem be, de ez 
nem is volt a célom. 
A 277 fős versenyen 
a középmezőnyben 
végeztem. Ameny-
nyire tudom, az első 

szécsényi vagyok, aki ezt a szuper 
maratont teljesítettem.

Azt hallottam, hogy ment Veled egy 
egész kis drukker csapat.

Igen, annak nagyon örültem, hogy 
négyen velem tartottak kísérő-
ként. Ezt talán egy külső szemlé-
lő nem is nagyon tudja átérezni, 
hogy mennyire fontos ilyenkor a 
kívülről jövő bíztatás. Mentálisan 
ez nagyon segíti a sportolót, hi-
szen ilyen távon a monotonitás 
egy nagyon nehezen leküzdhető 
akadály. A frissítő pontokon egy 
plusz erőt adott, hogy ők mindig 
ott vártak energiazselével, izotó-
niás italokkal és az elmaradha-
tatlan viccelődéseikkel. Külön kö-
szönöm Szabó Kingának, Figura 
Anitának, Strehó Gergőnek és a 
csapat 6 hónapos Benjáminjának, 
azaz Bendegúznak, a fiamnak, 
hogy velem voltak.
Összességében az egy fantaszti-
kus élmény egy ilyen versenyen, 
hogy ismerősök és ismeretlenek 
egy családként ismerik el azt a 
hatalmas teljesítményt, amit egy 
ilyen 4 nap jelent.

GRATULÁLUNK!

Sikeres szuper maraton futója van Szécsénynek
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FOCI

A megyei bajnokságokban szereplő csapataink el-
kezdték a bajnokságokat.

Megyei I. osztály XII. forduló:
Szécsényi VSE – Berkenye 0-0
Ifi: Szécsényi VSE U19 – Berkenye 
U19   3-1, gól: Szmolnik M., Pintér 
Zs, Berki M.

Megyei I. osztály XII. forduló:
Rimóc – Szécsényi VSE   3-1 (1-1), 
gól: Strehó I.
Ifi: Rimóc U19 – Szécsény VSE U19     
9-1 (3-1), gól: Gombár E.

Megyei Kupa II. forduló:  
Mohora U. – Szécsényi VSE  3-1, 
gól: Szmolnik M.

Megyei Serdülő bajnokság XVI. for-
duló:
Szécsény U16 -  SBTC U16   0-14

XVII. forduló:
Palotás U16 – Szécsény U16 0-3
Gól: Dobsonyi I., Pintér Zs, Gerhát Á.

XVIII. forduló: 
Szécsény U16 – Karancslapujtő 
U16   5-7, gól: Pintér Zs. 2, Gerhát 
Á, 2, Dobsonyi I.

Hazai rendezésű tavaszi Bozsik tor-
nákon jól szerepeltek az utánpót-
lás csapataink.

Az U11-es csapatunk a kiemelt B szintű tornán is 
szerepel a tavasszal.

A legkisebb, U7 és U9-es csapataink fesztiválon vet-
tek részt, ahol jól teljesítették a feladatokat.

Doman Gábor
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