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200. évfordulós konferencia a múzeumban

Szeder Fábiánnak a Tudomá-
nyos Gyűjtemény 1819. évi 
VI. kötetében „A’ Palóczok” 

címmel megjelent értekezése a 
szakirányú magyar és Kárpát-me-
dencei néprajzi leírás, nyelvjárás- 
és népcsoportkutatás megszü-
letését is jelenti. E kétszáz éves 
jubileum megtartására a balassa-
gyarmati Palóc Múzeum és a szé-
csényi Kubinyi Ferenc Múzeum 
közös szervezésében két napos 
tudományos konferencia, szak-
mai kirándulás és kulturális na-

pok valósultak meg 2019. októ-
ber 25. és 27. között bujáki, füleki 
karancslapujtői, losonci, őrhalmi, 
rimóci, varsányi hagyományőr-
zők, a Mohorai Faluszépítő és Ha-
gyományőrző Egyesület, a Palóc 
Néptáncegyüttes, a rimóci Szent 
József Katolikus Férfiszövetség, a 
Csábi Szeder Fábián Dalegylet, a 
varsányi Muskátli Hagyományőr-
ző Együttes, a losonci Folk LC, a 
CSEMADOK Nagykürtösi Területi 
Választmánya és Sasvári János 
fafaragó népművész közremű-
ködésével. Az ünnep megvaló-
sulásában Paluch Norbert rimóci 
néptáncos, néptáncpedagógus, 
néprajzkutató szerzett elévülhe-
tetlen érdemeket.

A bicentenárium tiszteletére 
a Palócságért-díj alapítására is 
sor került. Ezután minden esz-
tendőben egy felvidéki és egy 
magyarországi személy részesül 
az elismerésben, aki a palócság 
javára kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott. Első alkalommal Pintér-
né Kanyó Judit, Varsány község 
polgármestere és Csáky Pál poli-
tikus, író kapta meg a díjat. 

A konferencia második napján 
a szécsényi Kubinyi Ferenc Mú-
zeumban Dr. Szabó Sándor kor-

mánymegbízott, Stayer László 
Szécsény város polgármestere és 
Dr. Limbacher Gábor, múzeum-
igazgató köszöntötte az egybe 
gyűlteket. 

Elsőként Gréczi-Zsoldos Enikő, 
egyetemi oktató a palócok nyelv-
járásáról tartott előadást. Szeder 
Fábiánnak a Tudományos Gyűjte-
ményben 1819-ben, 1821-ben és 
1835-ben megjelent értekezései-
nek a palóc nyelvjárásra vonatko-
zó megjegyzéseire és Reguly An-
tal XIX. századi nyelvjárásleírására 
alapozva, Pap Gyula 1865-ben ki-
adott palóc népköltészeti gyűjté-
seire és Pintér Sándor 1880-ban 
megjelent palócleírására hivat-
kozva bemutatta a korabeli palóc 
nyelvjárás jellemzőit. 

A felvidéki származású Agócs 
Gergely népzenész, népzeneku-
tató, a Hagyományok Háza Nép-
művészeti Műhelyének vezetője 
a Palócföld népének és hangsze-
res népzene örökségét vázolta 
föl, figyelemmel a területen be-
lüli és kívüli összefüggésekre és 
különbözőségekre. Magyar Zol-
tán áttekintette a hol külön, hol 
a Palócföldhöz sorolt Zoborvidék 
főbb néprajzi jellemzőit, utalt a 
kistáj népességének palócos je-

Stayer László polgármester kö-
szöntőt mond

Palócságért díjazottak, képviselő
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gyeire és rokon identitástudatá-
ra. 

Gecse Annabella előadásával 
a vallásfelekezetileg, etnikailag 
egyaránt vegyes Gömör megye 
egyik faluja, Uzapanyit vallásos 
felekezeteinek viszonyát, 20. szá-
zadi együttélését vizsgálta.

Székely Orsolya, az Ikon Stú-
dió, kultúrtörténeti filmcsatorna 
megalkotója és működtetője a 
honlapját mutatta be. Benne a 
rimóci palóc viselet ma is élő női 
öltözetei láthatók Jusztin Péter 
helyi szakértő vezetésével a fotó-
zás mellett hangsúlyt fektettek az 
egyes ruhadarabok leírásaira, a 
szájhagyományban fennmaradt 
divattörténeti motívumok meg-
őrzésére. Az egyes ruhadarabok 
viselésének módját, és készíté-
sének titkait a mellékelt linkek 
mögé rejtett filmekből lehetett 
megismerni. A honlap viselettör-
téneti alkalmazással játéklehető-
séget is kínál, a kollekció egyes 
figuráinak felöltöztetésével.

Paluch Norbert néptáncos, 
néptáncoktató, néprajzkutató, 
a jubileumi rendezvény kultu-
rális menedzsere előadása első 
részében a Cserhát-Ipoly kö-
zén elterülő, 5 településből álló 
néprajzi kistáj tudományágunk 
szempontjából kiemelkedő plé-
bánia községe, Rimóc rövid ku-
tatástörténeti summázatát adta. 
Alapvető célja e szintetizálással 
az volt, hogy a faluval kapcsolat-
ban megtalálható történeti, nép-
rajzi és egyéb adalékok segítsé-
gével igazolja a településen ma is 
fellelhető, sőt az akkulturálódás 
folyamata mellett egyfelől or-
ganikusan fejlődő palóc értékek 
fontosságát. 

Steib Janka, salgótarjáni muze-
ológus a bányászatnak a nógrádi 
szénmedence palócai életmód-
jára gyakorolt hatását és a vég-
bement változásokat elemezte. 

A nagyüzemi szénbányászat 
számos község területét felölel-
te. A telepi munkások és a falusi 
bányászok életmódja, szokásai 
között nagy különbségek voltak, 
a bányamunka megjelenésével 
jellemző volt e két életforma egy-
más mellett élése, ezek egymásra 
hatása. 

Voigt Vilmos, az ELTE profesz-
szora a trianoni diktátum után 
Burgenland néven szereplő, el-
szakított terület néprajzi megis-

merésébe és szakirodalmába ve-
zetett be, ami mind osztrák, mind 
magyar néprajzi szempontból 
igazán tanulságos. 

Pozsony Ferenc akadémikus, 
kolozsvári professzor Moldva és 
Székelyföld felfedezéséről be-
szélt. A csángó szellemi kultúra 
első jelentős gyűjtője Petrás Ince 
János, művelt minorita atya volt, 
aki Döbrentei Gábor kérésére 
1841-től nyelvjárási szövegeket, 
balladákat, lírai dalokat jegyzett 

Karancslapujtőiek a szécsényi konferencián

Pozsony Ferenc akadémikus előadása
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le Szeret menti szülőföldjén. A 
Székelyföld felfedeztetésében 
elsősorban Orbán Balázs, Kriza 
János és Benedek Elek játszott 
úttörő, meghatározó szerepet. 
Mindhárman voltaképp arra 
törekedtek, hogy a székelység 
kulturális örökségét beépítsék a 
magyar nemzeti kultúra szerke-
zetébe, a Székelyföldön élőket 
pedig a modern polgári magyar 
nemzeti közösségbe. Munkás-
ságuk eredményeképpen a ma-

gyar elit szimpátiával fordult a 
Székelyföld felé, amit sikeresen 
integráltak a magyar nemzeti tu-
rizmusba is.

Bárth János, ny. múzeumigaz-
gató, c. egyetemi tanár Erdélyből 
az udvarhelyszéki Havasalja szé-
kelyeit mutatta be. 

Hétfalu Dél-kelet Erdélyben, a 
barcasági havasok lábánál sze-
szélyesen kígyózó falucsoport, 
varázslatos táj és közösség va-
lódi megismerése a lélek hatás-

köre, hangsúlyozta Veres Emese, 
az egykori csernátfalusi lelkész, 
Kiss Béla írására utalva. A Kárpát-
kanyarban meghúzódó csángó 
falvak lakói beszédükkel, visele-
tükkel lepik meg a külső szemlé-
lőt, akik kultúrájukban a magyar, 
szász és román kölcsönhatások 
egyvelegét hordozzák. Zajzoni 
Rab István költő írt először szo-
kásaikról a 19. század derekán. 
Az előadás nyomon követi a helyi 
lelkészek, tanítók gyűjtéseit, akik 
rendre a hétfalusi hagyományok 
dokumentálói. 

Verebélyi Kincső, az ELTE pro-
fesszora előadásában olyan nép-
rajzi szempontból is értékelhető 
államigazgatási iratfélét muta-
tott be, amelyhez hasonlókat 
ugyan tudomásul vett a történeti 
és néprajzi kutatás, ám az előadó 
az eddig kiaknázottakhoz képest 
az értelmezés több lehetőségére 
hívta föl a figyelmet. 

Záró előadásban Kovács Krisz-
tián, a MNL Nógrád Megyei Le-
véltára segédlevéltárosa azokat 
a forrásokat, forráshelyeket, do-
kumentumokat mutatta be, me-
lyek jól használhatóak a néprajzi 
kutatásokban is, s elérhetőek a 
levéltár anyagában. Unikális for-
rásként utalt a múzeumalapító 
Nagy Iván levéltárban őrzött folk-
lór lejegyzéseire.

A konferencianap múzeum 
és városnézéssel, majd rimóci 
kultúrvacsorával zárult, másnap 
szakmai kirándulásra került sor a 
Felvidéken.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

A közönség Gréczi-Zsoldos Enikő előadásán

A konferencia műemléki sétája
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Kubinyi Ferenc Múzeum palócrózsái

Őszi múzeumpedagógiai 
foglalkozásaink a Palóc-
rózsák című népművé-

szeti kiállítás megismertetésével 
kezdődnek. Majd a gyerekek egy 
kreatív foglalkozás keretében 
egyedi ajándékot készítenek.

 A Bárkányi suliból érkezett 2/B 
volt az első osztály, amely ilyen 
órán vett részt. A kiállításon Fiser 
Józsefné hímző népi iparművész 
és Sasvári János bútorfestő és bú-
torkészítő népi iparművész alko-
tásait néztük meg a gyerekekkel.  
Az interaktív tárlatvezetés során 
beszéltünk a palócokról, a hagyo-
mányokról, a palóc motívumok-
ról, a színekről, a fafaragásról, a 
különféle hímzésmintákról, a dí-
szes ládákról, a felvetett ágyról, 
a festett kazettás szekrényekről, 
az áttört faragású padokról. A 
gyerekek érdeklődve figyelték a 
szebbnél szebb kiállított tárgya-
kat hímzéseket, ruhákat. 

A foglalkozás második részé-
ben az őszi ünnepekről beszél-
gettünk a gyerekekkel, majd az 
őszi ünnepkörhöz kapcsolódó 
kreatív foglalkozáson egy őszi aj-
tódíszt készítettek Hugyecz Enikő 
és Smelkó István segítségével. Az 
ajtódíszt természetes levelekkel 
díszítették és egy kedves sünis 
mintával tették egyedivé.  A jó-
kedvű foglalkozás végeztével a 
gyerekek az elkészített ajándékot 
hazavitték szüleiknek.

Smelkó István 
múzeumpedagógus
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Önkormányzati hírek

November első három hetében 
három rendkívüli képviselő-tes-
tületi ülést is tartottunk.

A NOVEMBER 4-i rendkívüli ülésen 
döntöttünk
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Me-
gyei Regionális és Hulladékgaz-
dálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsában Szécsény Város Ön-
kormányzata képviseletéről.

Tárgyaltunk
a Kedvezményezett Települések 
Gazdaságélénkítő Programjában 
való részvételről.

Zárt ülésen elfogadtuk a Szécsényi 
Közművelődési Nonprofit Kft. felü-
gyelő bizottsági tagjának lemon-
dását.

NOVEMBER 5-i rendkívüli ülésén 
döntöttünk
a Kedvezményezett Települések 
Gazdaságélénkítő Programjában 
való részvételről.

NOVEMBER 12-i rendkívüli ülésén 
döntöttünk
a roma nemzetiségi önkormány-
zattal kötendő együttműködési 
megállapodásról.

Zárt ülésen döntöttünk a Szécsényi 
Közművelődési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjé-
nek, felügyelő bizottsági tagjának 
változásáról.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

Bárkányi iskola

Bárkányisok a természettudo-
mányi múzeumban
Iskolánk természettudományos 
munkaközössége minden év-
ben próbál a tanulók számára 
érdekes tanórán kívüli progra-
mot szervezni. Idén a budapesti 
Természettudományi Múzeum 
került kiválasztásra és 2019. nov-
ember 13-án került lebonyolítás-
ra ez az esemény. A diákok a 5. 
évfolyamtól a 9. évfolyamig be-
zárólag jelentkeztek a múzeum-
látogatásra és mi sem bizonyítja 
jobban az érdeklődést, hogy a 
nagy busz mellé egy 20 szemé-
lyes kisebb buszt kellett még 
rendelni. Így összességében 
63 tanuló és 4 pedagógus vett 
részt ebben az élménygazdag 
programban. Az állandó kiállí-
tás mellett természetfotó pá-
lyázat díjnyertes képeit és egy 
dinoszaurusz parkot is megnéz-
hettünk. Mi pedagógusok úgy 
éreztük, mindannyiunk számára 
érdekes volt az a nap és egy kicsit 

úgy ismerkedtünk az élővilág-
gal, a tananyaggal, hogy közben 
Mindenki jól is érezte magát.

  Vágvölgyi Péter
   szervező
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Látogatók 
az első osztályosoknál
Az iskolába való beszoktatási idő-
szak legfontosabb feladata, hogy 
az óvoda és az iskola közötti át-
menet zökkenőmentes legyen. 
Ennek érdekében hívta meg isko-
lánk alsó tagozatos munkaközös-
sége a 2019/2020-as tanévben 
indított első osztályokban tanuló 
gyermekek óvónőit.

A rendezvényre intézményünk 
óvodájából és Nagylócról érkez-
tek az óvó nénik. Nagy izgalom-
mal és várakozással készültek az 
eseményekre mind a tanulók, 
mind a tanító nénik. A program 
során mindkét első osztályban 
két-két tanórán vehettek részt a 
látogatók. Ezt követően lehető-
ség nyílt szabad beszélgetésre a 
vendégek és a gyerekek között. A 
nebulók virággal és apró ajándék-
kal kedveskedtek a látogatóknak. 

A délelőtt folyamán lehetőség 
nyílt szakmai tapasztalatcserére 
a pedagógusok között, melyen 
beszélgettek arról, hogyan jelent-
het minél kisebb terhelést a gye-
rek számára az óvodából iskolába 
átmenet. Láthatták, hogy szere-
tett „gyermekeik” hova jutottak 
el az eltelt néhány hónap alatt. 
Megfigyelték mennyit változtak, 
hogyan állják meg a helyüket az 
iskolai életben.

Az együtt töltött órák után mo-
solygós arccal távoztak az óvó 
nénik, megnyugvással és elége-
dettséggel a szívükben, hogy jó 
helyre kerültek kis tanítványaik.

Köszönjük a résztvevőknek, 
hogy eljöttek elsőseinkhez!

     
 Ludányiné Bella Szilvia

     igh.

Népdaléneklő verseny
Iskolánkban, a Páter Bárkányi Já-
nos Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium falai között 
immár harmadik alkalommal ke-
rült sor az alsó tagozatos dalosok 
tudásának összehasonlítására.

 Az eseményre, mely a „Dalos 
Teaház” elnevezést kapta, 2019. 
november 7-én, csütörtök dél-
után került sor a könyvtárban, 
mely méltó helyszínéül szolgált a 
rendezvény barátságos és csalá-
dias hangulatú lebonyolításához. 
Már az előkészületek is örömmel 
teltek, hiszen bíztunk benne, 
hogy a gyerekeknek is szívme-
lengető lesz munkánk gyümöl-
cse: a helyszín „átvarázsolása” 
népies hangulatúvá, a dekoráció 
készítése, emléklapok, oklevelek, 
ajándékok megtervezése, kivite-
lezése, s természetesen a tanulók 
számára kiválasztott dalanyag 
korhozmértsége.

 A népdaléneklő versenyt is-
kolánk igazgatója, Szenográdi 
Tamás nyitotta meg, rövid be-
szédében hangsúlyozta a közös 
éneklés fontosságát, népdalaink 
tisztaságának, gazdagságának 
személyiségformáló szerepét, 
hagyományaink ápolását. Ezután 
Zsiros Szilvia tanító néni bemu-

tatta a zsűri tagjait, kik között 
üdvözölhettük Várkonyi Balázs-
né Kati nénit, ki hosszú éveken 
át oktatta sok szeretettel ének-
zenére iskolánk falai között a 
nebulókat, Schmid Zsuzsa taní-
tó nénit, ki lelkes néptáncos és 
kiváló énekes, valamint Lévárdi 
Beáta zongoratanárnőt és kórus-
vezetőt, ki a zsűri elnöki szerepét 
töltötte be.  Ezúton is köszönjük, 
hogy elfogadták meghívásun-
kat. Rövid közös beéneklés után 
Erdélyi Lilla 7.b osztályos tanuló 
egy csodaszép népdalcsokorral 
ajándékozta meg kis diákjainkat, 
melynek tisztasága, szívmelen-
gető hitelessége igazi példaként 
szolgált mindannyiunk számára. 
Ezután sorszámok húzása alap-
ján meghallgattunk minden pro-
dukciót, melyek zömében egyéni 
előadások voltak, egy páros duót 
is énekelt. A műsorszámok végez-
tével a zsűri elvonult a szomszé-
dos helyiségbe, hogy meghozza 
döntését. Kitikkadt versenyzőink 
a csábító finomságokkal meg-
rakott svédasztalos uzsonnával, 
ízletes üdítővel csillapították éh-
ségüket, szomjúságukat. A zsűri 
előzetes egyeztetés alapján érté-
kelt, figyelembe vette az intoná-
ciót, a ritmust, az előadásmódot, 
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az artikulációt, a népdalcsokor 
összeállítását és az összhatást. 
Ezek alapján megállapítottuk, 
hogy versenyzőink a kis létszám 
ellenére felkészültek voltak, a 
dalanyagok pedig életkoruknak, 
hangszínüknek és hangterjedel-
müknek megfelelőek. Szerettük 
volna elkerülni, hogy a délután 
„teljesítményorientált” legyen, 
ezért minden szereplő emlék-
lapot, kis emblémával ellátott 
hűtőmágnest, ceruzát és óraren-
det kapott ajándékba. A legügye-
sebb, legbátrabb, legkreatívabb, 
legpontosabb és legfelkészül-
tebb tanulók oklevelet, mese CD-
t, kulacsot kaptak, s természete-
sen erkölcsi elismerést, továbbá 
lehetőséget arra, hogy iskolánkat 
képviselhessék a januárban tar-
tandó városi rendezvényünkön, 
a Magyar Kultúra Napján, hol 
számos vidéki és határon túli in-
tézmény versenyzőivel mérhetik 
össze tudásukat.

 A díjak átadását Lévárdi Beá-
ta, a zsűri elnöke bonyolította le, 
egyúttal hozzáértő szavaival érté-
kelte a szereplők előadását, hasz-
nos és praktikus tanácsokkal látta 
el kis nebulóinkat.

Az oldott hangulatú énekver-
senynek délután három órakor 
lett vége, tanulóink pedig élmé-
nyekkel, tapasztalatokkal gazda-
gabban vonultak le osztályterme-
ikbe, hol büszkén mesélték el a 
történteket tanítóiknak, osztály-
társaiknak. 

Valamennyi versenyzőnek szív-
ből gratulálunk és további sikeres 
szerepléseket kívánunk! Köszö-
nettel tartozunk kollégáinknak, 
segítőinknek, kik nélkül nem sike-
rült volna ilyen gördülékenyen ez 
a délután.

Horváth Zsuzsanna 
és Zsiros Szilvia tanító nénik

Rajzfilm-ünnep
Alsó tagozatos diákjaink 2019. 
november 15-én meghívást kap-
tak a Művelődési Központ film-
vetítésére. Dargay Attila és Nepp 
József: Az erdő kapitánya című 
magyar rajzfilmjét tekintették 
meg. Az animációs játékfilm nagy 
hangsúlyt fektet a környezetvé-
delem fontosságára, melynek tu-
datosítása gyermekeink számára 
is rendkívül fontos. A több mint 
egy órányi rajzfilm – mint a törté-
net, mint a látvány tekintetében- 
teljesen elvarázsolta a gyermeke-
ket. Köszönetünket fejezzük ki a 
szervezőknek, hiszen tanítványa-
ink nagyon jól érezték magukat.

Vargáné Kovács Andrea
alsós munkaközösség vezetője

Adventi előzetes
Advent első vasárnapját követő 
hétfőn, hétindító lelki perceink 
alatt gyújtjuk meg adventi ko-
szorúink első gyertyáját, hogy 
a szeretet fénye világítsa meg 
készületünket az Úristen eljöve-
telére. A várakozás időszakában 
intézményünk a lelki ráhangolást 
több helyszínen és többféle prog-
rammal is segíti:
December 6-án a Szülői Szerve-
zet hívására a Mikulás látogat el 
iskolánkba, amit izgalommal vár-
nak tanulóink. 

December 7-én tanulóink részé-
re Lelki napot szervezünk, mely-
nek fő gondolata: „Jézus, a világ 
Világossága!”

December 11-én kis elsőseink 
betlehemes műsorukkal elláto-
gatnak az Idősek Otthonába és a 
Mentőállomásra is.

December 13-án óvodásaink 
hozzák el Luca-napi népszokása-
ikat felelevenítő műsorukat.

December 14-én az alkalmazot-
tak Lelki napjára kerül sor, ahol a 
ferences atyák segítik a felnőttek 
lelki feltöltődését. 

December 15-én advent 3. vasár-
napján városunk adventi gyertya-
gyújtásán intézményünk közös-
sége karácsonyi zenés műsorával 
kedveskedik a sétáló utcába láto-
gatóknak. 

December 19-én délelőtt az 
óvodások, délután a szülők és 
vendégeink, valamint 20-án dél-
előtt iskolánk tanulói láthatják 
karácsonyi műsorunkat a 2. évfo-
lyamosok és az iskola kórusának 
előadásában.

A várakozás ideje alatt az isko-
lánk előtti téren a szépen díszített 
Betlehem hozzájárul az ünnepre 
való ráhangolódásra.

Az adventi előkészületek az 
idén is segítik iskolaközösségünk 
tagjait a karácsony méltó, valódi 
tartalmának megélésére, megün-
neplésére.

Ludányiné Bella Szilvia 
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November a Rákócziban

A röpke őszi szünidőt követő-
en iskolánk élete villámgyorsan 
visszatért a „régi” kerékvágásba: 
mindennapjainkban ismét nagy 
szerepet kaptak a tanulás/tanítás, 
a szakmai teendők és a közösségi 
programok. 

Digitális Jólét Program 
– november 12.
Pápai László közreműködésével 
iskolánkba is ellátogattak azok a 
szakemberek, akik a jövő (jelen?) 
technológiáit mutatták be a gyer-
mekeknek és kollégáimnak. Az 
újdonságok között láthattunk és 
kipróbálhattunk 3D-s nyomtatót, 
drónt, versenyautót, VR szem-
üveget. A gyermekek körében 
mindegyik nagy népszerűséget 
szerzett, ami azért is fontos, mert 
ezek az eszközök is motiválhatják 
őket a tanulásban.

Pályaorientáció 
– november 12. és 15.
A hetedik és nyolcadik osztályo-
sok november 12-én Balassa-
gyarmaton vettek részt a Városi 
Művelődési Központban megren-
dezésre kerülő Pályaválasztási Ki-
állításon, ahol környékünk közép-
iskoláival ismerkedhettek meg. 
Lehetőségük nyílt tájékozódni a 
képzések és a középfokú követel-
mények tekintetében is. Diákjaink 
örömmel csatlakoztak az egyes 
gyakorlati foglalkozásokhoz.

November 15-én a végzős osz-

tályunk hallgathatott meg egy 
tájékoztatót a balassagyarmati 
Szondi György és Mikszáth Kál-
mán középiskolák képviselőitől, 
akik részletesen bemutatták ne-
kik az iskoláik profilját, a képzési 
palettát és a legfontosabb tudni-
valókat.

Szülőakadémia – november 13.
Liska Márton tréner, mediátor 
nyújtott segítséget a szülőknek a 
gyermekekkel kapcsolatos prob-
lémák kezelésének módjairól és 
a kisgyermekekre leselkedő ve-
szélyekről. Az előadó az interak-
tív foglalkozás során bevonta a 
szülőket az iskolában előforduló 
konfliktusok feltérképezésébe, a 
pedagógusok és a diákok gon-
dolkodásának megfejtésébe, ez-
által elősegítve a szülők „munká-
ját” a gyermeknevelésben.

A sorozat következő eseményé-
re is szeretettel várunk minden 
érdeklődőt. Az időpontért figyel-
jék iskolánk közösségi oldalát 
(facebook.com/rfszkki)!

Mézes reggeli – november 15.
Várszögi Balázs közreműködé-
sével valósítottuk meg a Mézes 
reggelit iskolánkban. A program 
célja, hogy a gyermekek több mé-
zet fogyasszanak, egybevág azzal 
a törekvésünkkel, hogy diákja-
inkat az egészséges életmódra 
neveljük, ezért is fogadtuk nagy 
örömmel ezt a kezdeményezést. 

A gyerekek nemcsak megkóstol-
hatták a mézet, hanem sok hasz-
nos ismerettel is gazdagodhattak 
róla és megismerhették a helybéli 
termelést is.

Versenyek – november
Polyák Violetta 11.a osztályos ta-
nulónk III. helyezést ért el a Sal-
gótarjánban megrendezésre ke-
rülő Nógrád Megyei Középiskolai 
Rajzversenyen, ahol az indulók-
nak portrét kellett rajzolniuk.

A Bolyai Anyanyelvi Versenyen 
az elmúlt évekhez hasonlóan sok 
csapatunk vett részt és a hete-
dik, illetve nyolcadik évfolyamos 
tanulóink szerepeltek a legjob-
ban: az előbbiek (Gyebnár Keve, 
Kiss Márton Bulcsú, Nagy Roland 
Miklós, és Szentgyörgyi Kristóf ) 
a negyedik helyezést érték el, 
míg végzőseink (Csizmadia Fan-
ni, Szöllősi Alex, Torda Viktória, és 
Vizoviczki Gergő) a hatodik he-
lyen zárták e versengést. A díjakat 
a Művelődési Házban vehették 
át az ünnepélyes díjkiosztón no-
vember 18-án. Minden diákunk-
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Márton nap a Bárkányi Katolikus Óvodában

nak gratulálunk, akik öregbítik 
iskolánk jó hírnevét! Köszönjük a 
felkészítő tanárok (Buga László-
né, Károsi Csabáné, Kiss Gabriella, 
Kuruczné Rados Beatrix) áldoza-
tos munkáját!

Programajánló
Az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is aktívan közreműködünk 

a vasárnapi, városi adventi ren-
dezvényeken, ahol sok szeretettel 
várunk mindenkit a rákóczis házi-
kónál egy kis krampampulira!

A hagyományosan fergeteges 
hangulatú jótékonysági bálun-
kat 2020. január 18-án rendezzük 
meg, amelyre minden érdeklődőt 
örömmel várunk! A Santa Fe ze-
nekar szolgáltatja a talp alá valót, 

és a hagyományos zsákbamacs-
ka nyeremények is gazdájukra 
várnak! A bővebb információkért 
keressék fel iskolánk honlapját és 
közösségi oldalát.

Pancsovai Gergely
      igazgató

A Bárkányi ovisok bizony 
nem éheznek, hiszen évek 
óta megünnepeljük Szent 

Márton napját. Megismerked-
tünk Szent Márton püspök élet-
történetével, a személyét övező 
különböző mesés történetekkel, 
legendával, a nevéhez kötődő 
népszokásokkal, hiedelmekkel. 
Márton püspök nagylelkűsége, 
jósága, önzetlen embertársi tisz-
telete, szeretete például szolgál-

hat minden gyermek, és felnőtt 
számára. 

Ezen a héten minden tevé-
kenységünk a Márton naphoz 
kapcsolódott. Ízelítőt kaphattak 
gyermekeink a régi korok hagyo-
mányairól, mint a kukoricamor-
zsolás, valamint a tollfosztás. 

Eljátszottuk Márton püspökké 
választásának történetét, amikor 
is a libák gágogása árulta el búvó-
helyét.  A változatos irodalmi, ze-
nei, vizuális, mozgásos, tevékeny-
ségek elősegítették a Márton 
napi szokások, néphagyományok 
megismerését, örömteli átélését. 

 Rendeztünk tollfújó versenyt, 
készítettünk libás képeket, lám-
pásokat, Természetesen nem 
maradhatott el a közös éneklés, 
a lámpás felvonulás és a libanapi 

lakoma sem. és ha libát nem is, de 
libazsíros kenyeret ettünk párolt 
káposztával, lila hagymával. 

Antal Albinné
pedagógiai asszisztens
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Bárkányi Katolikus Óvodások látogatása 
a Ferences Betánia Idősek Otthonában

„Kicsiny kis fényemmel világítani 
fogok!”
Egyre rövidebbek a nappalok, 
és hosszabbak az éjszakák. A 
fény nagyon fontos ebben az 
időszakban, hogy lássunk, és ne 
féljünk. November és december 
hónapokban ünnepeljük a fény-
hozó szenteket, közülük egyik 
Árpádházi Szent Erzsébet. Kedves 
szentünk ő, hiszen magyar, hiszen 
ferences.

A gyermekeknek a „rózsa-csoda” 
olyan természetes, hogy amikor 
elmeséljük a történetet, ők nem 
kételkednek, talán csak a nagyob-
bak. De miért ne változhatna át a 
kenyér rózsává, hiszen tanítjuk is, 
hisszük is, hogy Istennek semmi 
sem lehetetlen.

Szép szokás az is, hogy látoga-
tást teszünk a Ferences Betánia 

Idősek Otthonában. Idén a nyuszi 
és a tücsök csoport nagycsopor-
tos gyermekeivel kerestük fel az 
időseket, és a nővéreket. A két 
csoport olyan műsorral készült, 
melyben a lassan elmúló ősz éne-
kei, dalos játékai jelentek meg, 
összefűzve, mint egy-egy virág-
csokor. A „Kicsiny kis fényemmel” 
és az „Add a kezed” kezdetű éne-
kekkel pedig katolikus keresztény 
identitásunkat is megmutattuk. 
Természetesen a Jóistent dicsér-
tük ezekkel az énekekkel, Aki 
Szent Erzsébetet is adta nekünk, 
hogy legyen példaképünk az ada-
kozásban, gondoskodásban, fele-
baráti szeretetben.

Nem érkeztünk üres kézzel, egy 
kis édességgel gazdagítottuk a 
báli asztalokat, hiszen a gyerme-
kek szerint is fontosak az ilyen 

finomságok egy ünnep megtar-
tásához. Nagy örömükre ők sem 
maradtak ki a sütizésből. Valamint 
készítettünk egy Szíverősítő-
Szívnyugtató gondolatok befőt-
tet, amiben kis szívekre üzenete-
ket írtam, a másik oldalát pedig a 
gyermekek díszítették ki. 

Őszintén mondom, hogy fel-
töltődtünk. Az otthonban lakó 
idősek, hozzátartozóik, az ott dol-
gozók, ők mind olyan hálásak vol-
tak. Mi is hálásak vagyunk, hogy 
szerepelhettünk, együtt ünnepel-
hettünk velük. Remélem, hogy 
sokáig emlegetnek minket a 
bentlakók és a nővérek egyaránt! 
Mert mi a gyermekekkel biztosan 
sokat fogunk gondolni rájuk!

Boldog Bernadett
óvodapedagógus
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Megnyílt a XXIV. Nógrád Megyei Őszi Tárlat

2019. november 15-től 2020. 
január 31-ig a Városi Műve-
lődési Központ Szabó István 

Galériája ad otthont a Nógrád 
megyei képzőművészek őszit tár-
latának, amelyre idén 77 alkotó 
adott be művet.

Az ünnepélyes megnyitón dr. 
Pifka-Boda Zsuzsanna Jegyző Asz-
szony köszöntötte a megjelente-
ket, majd Máté Lászlóné, a Nem-
zeti Művelődési Intézet Nógrád 
Megyei Igazgatóságának vezető-
je nyitotta meg szavaival a kép-
zőművészeti tárlatot. Az ünnepi 
műsorban Golyán Gréta és Bacs-
kai Balázs közreműködött.

Sor került a megyei városok ál-
tal felajánlott díjak, valamint a 

Művelődési Központ által létre-
hozott Arany Diploma elismeré-
sek átadására, melyek odaítélé-
séről Bakos Tamara, Földi Gergely 
és Bakos Ferenc alkotta zsűri dön-
tött.

A díjazottak:
Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének díja 
– Csernák Edit
Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának díja 
– Gedeon Hajnalka
Balassagyarmat Város Önkor-
mányzatának díja – Nagy Márta
Rétság Város Önkormányzatának 
díja – Óvári János
Pásztó Város Önkormányzatának 

díja – Mikuska Judit
Szécsény Város Önkormányzatá-
nak díja 
– Szenográdiné Végh Erzsébet
Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. díja – Kelemen József
Arany Diploma elismerésben ré-
szesültek: Hertelendy Zsuzsan-
na, Petrovics Anna, Sáros Mik-
lós, Bugyi István József, Bátori 
István és Oláh Lajos képzőmű-
vészek.

Valamennyi díjazottnak szívből 
gratulálunk!
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Az Erkel Ferenc Vegyeskar novemberi fellépései

A sűrűnek ígérkező adven-
ti-karácsonyi időszak előtt 
sem tétlenkedett kóru-

sunk: a hónap során három ren-
dezvényen is bemutathattuk 
énekeinket.

November 9-én tartották Jász-
berényben a VI. Regionális Kó-
rustalálkozót, Joseph Haydn, 
Bárdos Lajos és Halmos László 
emlékére. A nagyszabású ren-
dezvényen 15 kórus szerepelt, 
köztük vegyeskarunk is. Ötödik 
alkalommal is nagyszerű élmény 
volt a jó hangulatú, kiválóan 
megszervezett eseményen részt 
venni, hiszen ilyenkor a többi kó-

rust hallgatva mindig ötleteket 
meríthetünk repertoárunk bőví-
téséhez. Külön öröm számunkra, 
hogy műsorunkról a közönség 
és a szakmai zsűri tagjai (Dr. Kis 
Katalin és Ember Csaba karna-
gyok) is elismerően nyilatkoztak: 
kiemelték a kórus hangzásának 
és Lévárdi Beáta karnagy munká-
jának fejlődését is. A koncerten 
közreműködött Palánki Éva fuvo-
lán és Franka Beáta zongorán.

Márton napján, november 11-
én a Kubinyi Ferenc Múzeumban 
adott koncertet kórusunk és a 
Vissi d’Arte Művészeti Együttes. 
Az este Dr. Limbacher Gábor igaz-

gató úr előadásával indult, mely-
ben sok érdekességet megtud-
hattunk Szent Mártonról és az ő 
tiszteletéről. Majd a zenei részben 
a bécsi klasszicizmus nagy alakja-
inak művei és vidám hangulatú 
népdalfeldolgozások hangzottak 
el Varga Ivett és Jambrik Zsolt, va-
lamint az Erkel Ferenc Vegyeskar 
előadásában. Zongorázott és ve-
zényelt: Lévárdi Beáta. A sikeres 
koncertet egy Márton napi újbo-
ros koccintással ünnepeltük meg 
a szép számú és lelkes közönség 
társasággal együtt.

Kiss Gabriella-kórustag

Erkel Ferenc Vegyeskara Szent Márton napi koncert

Erkel Ferenc Vegyeskar Jászberényben Vissi d’Arte Művészeti Együttes 
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Adománygyűjtés a beteg gyermekeknek

A Szécsényi Beteg Gyerme-
kekért Alapítvány 2002 
évben jött létre, hogy a 

súlyos beteg gyermekek gyó-
gyítását és a gyermekbetegsé-
gek megelőzését segítse. Alapí-
tó tagok: Kaszás Gábor, dr. Zsók 
Ildikó Julianna, Kériné Szabó 
Mária, Gyarmatiné Rostás Ida 
Mária, Frischné Szeredai Emese, 
valamint az akkori városvezetés 
is elkötelezett volt e nemes tár-
sadalmi kezdeményezés támoga-
tásában. Az eltelt években az ala-
pítvány számos beteggyermek és 
családja helyzetét segítette. Hálás 
köszönetünk minden adakozó-
nak és támogatónak.

A kuratórium most leköszönő 
elnöke Dr. Harikné. dr. Havasi Beá-
ta önzetlen, jó szándékú, áldozat-
vállalása mindeddig nagyon sok 
segítséget jelentett. A jelenlegi 
kuratóriumi tagok Kériné Szabó 
Mária, Frischné Szeredai Emese, 

Szabóné dr. Rózsahegyi Katalin, 
és Lénárt Lászlóné. Ki kell még 
emelni Valkárné Kail Mónika, va-
lamint Rigóné dr. Veress Anikó 
munkáját. Ők minden ellenszol-
gáltatás nélkül, önzetlenül, évek 
óta segítik az alapítványt, egysze-
rűen humánus elkötelezettségük 
miatt.

Alapítványunk elsődleges célja 
az évek során nem változott, to-
vábbra is a városunkban élő, be-
teg gyermekek körülményeinek 
helyzetén szeretnénk javítani.

Adománygyűjtő doboz a követ-
kező két üzlethelyiségben talál-
ható: 
Beszkid Elektro Kft. (cím: 3170. 
Szécsény, Szécsény, Rákóczi út 69.)
Benu Gyógyszertár Szent Jób 
(cím: 3170 Szécsény, Rákóczi út 
94.).
Bankszámlaszám: 
75700403-10411607-00000000 

A közeledő ünnepekre való 
különös tekintettel, kérjük le-
hetőségeikhez mérten támo-
gassák Szécsény beteg gyer-
mekeit. Támogatási kérelem 
letölthető Szécsény Város hon-
lapjáról, valamint megküldhető a 
szecsenyibeteggyermek@gmail.
hu elektronikus címre.

Kívánunk minden benczúrfalvai, 
pösténypusztai és 

szécsényi lakosnak jó egészséget, 
áldott békés ünnepeket!

 
Erdélyi Anett

a Szécsényi Beteg Gyermekekért 
Alapítvány képviselője
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Rajzfilmünnep Szécsényben

Hetedik éve kerül megren-
dezésre országszerte az Or-
szágos Rajzfilmünnep ren-

dezvénysorozata, melyhez már 
harmadik éve a Szécsényi Közmű-
velődési Nonprofit Kft. is csatla-
kozik. Ebben az évben 2019. nov-
ember 15-én és 16-án tartottunk 
ingyenes vetítéseket minden kor-
osztály számára.

A két nap során négy vetítésre 
került sor. Az első nap délelőtt-
jén az óvodásokat, ezt követően 
kora délután az általános iskolák 
alsó tagozatainak tanulóit hívtuk 
egy közös mozizásra. A követke-
ző napon a családi mozizásé volt 
a főszerep. Délelőtt a Krúdy Gyula 
Könyvtárban a kisebbeket vártuk 
egy Bogyó és Babócás délelőttre, 

míg délután 17 órától egy családi 
vetítés várta az érdeklődőket a Vá-
rosi Művelődési Központ színház-
termében. A négy vetítésen ösz-
szesen több mint 500 fő vett részt.

Jövőre újra csatlakozunk a Rajz-
filmünnephez, mert tudjuk: Mo-
zizni JÓ!

Korcsok Norbert
könyvtáros

Tetris challenge a könyvtárban

Álmodtunk egy nagyot, és tel-
jesítettük a Tetrisz-kihívást!

De mi is az? A kihívás lé-
nyege, hogy a résztvevők szé-
pen rendezetten a földre kiteszik 
mindazt, ami a mindennapjaik-
hoz szükséges, ami a munkájuk-
hoz nélkülözhetetlen, majd ők 
maguk is befekszenek a kupacba. 
Az egészről pedig egy fotót ké-
szítenek, és megosztják egy kö-
zösségi oldalon. Sokféle szakma 
megmutatta már így magát, ezért 
úgy gondoltuk, a könyvtár sem 
maradhat ki belőle. Kicsit tovább 
gondoltuk, nem csak a napi esz-
közeinket, hanem a régen hasz-
náltakat is a képre raktuk, nem 
beszélve a könyvtárosokat érintő 
sztereotípiákról, melyeket a képen 
például a mamusz és kardigán jel-

képez. A figyelemfelhívás mellett 
egy jó móka volt megkomponálni 
ezt a képet.

 Korcsok Norbert
könyvtáros
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„Vérfagyasztó” futam Budapest kőbányai sörgyár pincerendszerében!

Ne hagyd, hogy bárki szív-
ja véredet - a Halloween 
Runon sem! A vérszom-

jas vámpírok már edzenek, hogy 
utolérjenek. A föld alá ráadásul 
nem ér le a napfény, hogy elpusz-
títsa őket, így egyre inkább erőre 
kapnak. Csak rajtad múlik, hogy 
megmenekülsz-e! 

7 kilométeres pályán a föld fe-
lett és a föld alatt 21 kilométert 
futott Czele-Kis Eszter 1:52:49 
idővel, abszolút III. helyezést ért 
el a SZAFT csapatából.

Czele János
BSI Futónagykövet

Foci

A labdarúgó bajnokságok a 
csapataink számára az őszi 
szezonra befejeződtek. Egy 

csapat, a felnőtteknek van még 
egy mérőzésük.

A Bozsik csapataink megtartot-
ták az évzárójukat. Az edzők ér-
tékelték az elmúlt fél évet , majd 
megköszönték a gyerekek, szülők 
pozitív hozzáállását .

Serdülő csapatunk szerepelt a 
legjobban az ősszel. Nyolc mecs-
cséből mind a nyolcszor győz-
tesen hagyta el a pályát, tehát 
hibátlan mérleggel zárt. Ezeken 
a mérkőzéseken 70 gólt rúgtak, 
és 7 gólt kaptak a srácok. Ennél 
a csapatnál látszik, hogy van egy 
korosztály, akik nagyon szeretnek 
focizni és az edzések alól sem ke-
resnek kibúvókat. Meg is látszik az 
eredményükön. Reméljük a tavasz 
is ilyen szépre sikerül és a csapat 
az első helyen zárja a bajnokságot.

Az ifjúsági csapat 5. helyen zárt 
ősszel, nem rossz eredmény, de 

volt két olyan meccs, amit nyerni 
kellett volna és akkor a dobogó 
legalsó fokán állna a csapat. Így 
egy nem es feladat elé néz a tár-
saság tavasszal. Még jobban kell 
szerepelni és elcsípni a dobogót.

Felnőtt csapatunk utolsó mér-
kőzésein hazai pályán jól szere-
pelt, csak ezt a jó formát tudnánk 
átmenteni idegenbe is. Reméljük, 
hogy a télen találunk pár olyan 
embert, aki hasznára lehet a csa-
patnak. 

Itt szeretném megköszönni a 
Vezetőség nevében a szurkolók-
nak, játékosoknak, segítőknek, 
szülőknek ezt az 5 évet. Mint tud-
juk a Szécsényi VSE elnökségének 
mandátuma lejárt. Az elnökség 
ebben a formában biztos , hogy 
nem folytatja. Lesznek új tagok, 
de gondolom, maradnak a régi-
ekből is.  Voltak dolgok, amiket 
sikerült megoldani, de egy ilyen, 
ennyi létszámú egyesületnél 
mindig akad tenni való. Ehhez 

kívánok a majd megválasztásra 
kerülő elnökségnek kitartást és 
nagyon sok erőt, magam és a le-
köszönő elnökség nevében is.

Eredmények: 
U16:
Mátraterenye - Szécsény 3 -10 
gól: Lőrik E. 5 , Szabó B. 2, Király T. 
Bárány M., Kreuch R.
Szécsény - Pásztó 3-0
U19:
Nagyoroszi - Szécsény 1-10 gól: 
Rácz M. 4, Lőrik E. 2 , Szerémi A. 2, 
Oláh Cs. 2 .
Felnőtt:
Mohora - Szécsény 3-0
Szécsény - Bátonyterenye 5-0 
gól: Laczkó L. 2, Horváth Cs. Hor-
váth P., Pintér Zs.

Minden olvasónak Áldott 
Karácsonyt és egy még szebb, 

Boldogabb Új Esztendőt Kíván a 
Szécsényi VSE vezetősége, 

játékosai, segítői!
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MEGHÍVÓ
A Palóctáj Méhész és Környezetvédő Egyesület és a Palóctáj Mézlovagrend tisztelettel meghívja 

Önt és Kedves Családját a

Szent Ambrus napi adományozási ünnepségére.

Időpont:  2019. december 5. 16.00 óra
Helyszín:  Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ, Szécsény, Ady E. u. 12.
Program:  16 – 17.45 óra: Szent Ambrus napi adományozási ünnepség
   

Az adományozás kiemelt kedvezményezettje a Dévai Szent Ferenc Alapítvány.

Köszöntőt mond:
Stayer László, Szécsény város polgármestere
Szemerits Eszter Magyar Mézkirálynő
Böjte Csaba ügyvezető, Dévai Szent Ferenc Alapítvány
Dr. Nagy István agrárminiszter
Győrffy Balázs elnök, NAK
Bross Péter elnök, OMME
Giczi Gergely ügyvezető-helyettes, AMC

17:45 órától: Koszorúzás a Szent Ambrus szobornál

18 órától: Szentmise a Szécsényi Ferences Kolostor és Plébánia templomában
Celebrálja Páter Böjte Csaba

Fő támogatók: 
Agrárminisztérium, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Országos Magyar Méhészeti Egyesület,

Agrármarketing Centrum

Szeretettel várjuk az ünnepségre!

Balassagyarmat, 2019. november 15.

  Diósi László elnök                          Szandai József nagymester
  Palóctáj Méhész és Környezetvédő Egyesület                 Palóctáj Mézlovagrend
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