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Kitüntetettjeink 2020

S

zécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
rendeletében szabályozta az
önkormányzat által adományozható kitüntetéseket és díjakat. A
„Szécsény Városért” kitüntető díj
Szécsény város közéletében vagy
a várospolitikában huzamosabb
időn át kiemelkedő tevékenységet végző, maximum kettő fő magánszemély, vagy kettő szervezet
részére adományozható.
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testületi határozata alapján 2020. évben egy
magánszemélynek és egy szervezetnek ítélte meg a kitüntető
címet.
Szécsény Város Önkormányzata, 2020. évben „Szécsény Városért” kitüntető díjjal ismeri el,
Vincze Ferenc autóversenyző kiemelkedő sportteljesítményét.
Először fordult elő a történelemben, hogy szécsényi rali
bajnoka van Magyarországnak.
Külön érdem, hogy ezt a címet
Vincze Ferenc elsősorban magának és családjának köszönheti,
hiszen első szponzora édesapja,
családja volt és hosszú éveknek
kellett eltelnie, hogy a nagypénzű
versenyistállók is felfigyeljenek az
ifjú tehetség különleges képességeire. Az autósport szerelmese

fiatal kora ellenére már majd 200
kupával büszkélkedhet. 1999ben a magyar országos gokart
bajnokságon második helyezést
ért el, 2009-ben országos szlalom
bajnok, 2010-ben pedig közép
európai szlalom bajnok lett. 2013
óta vesz részt rali bajnokságon,
ahol a harmad osztályban kezdett, nem is akárhogy, mindjárt
abszolút bajnok lett. 2016-ban
már az első osztályban versenyzett és 2019-ben megtörtént a
szinte elképzelhetetlen, Vincze
Ferenc országos bajnoka lett a
magyar rali sportnak mindössze
28 évesen. Talán nem mindenki
tudja, de egy ilyen sikerhez nemcsak pénz kell és tehetség, hanem
hallatlan szorgalom is, hiszen az
autósport a résztvevőktől olyan
fizikai kondíciót kíván, amelynek
eléréséhez nagyon sokat kell dolgozni. Gratulálunk és köszönjük
ezt a fantasztikus sikert minden
szécsényi nevében.
Szécsény Város Önkormányzata, 2020. évben „Szécsény Városért” kitüntető díjjal ismeri el,
a Szécsényi Derűs Asszonyok
Nyugdíjasklubját.
A csoport 1975-ben alakult azzal a céllal, hogy az idős, gyakran
egyedül élő embereknek hasznos
időtöltést jelentő programokat
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biztosítson. Első vezetője Balla
Károly volt, majd Tóthné Csábi
Viktória, Tóth Józsefné, Balogh
Ferencné következett, 1995-től
pedig 15 éven keresztül Kiss Lajosné vezette a klubot. Napjainkban Bunder Irén irányítja a klub
életét, aki aktivitásával mozgósította a tagokat, így a sokak által
Őszi Alkony Nyugdíjasklubként
ismert közösség ma Derűs Asszonyok Nyugdíjas Klubként folytatja
munkáját.
A csoport életében az első nagy
változást az 1989-es esztendő
hozta, amikor is alapító tagja lett
a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetségének, s akkori vezetője, Balogh Ferencné egyben a megyei
szövetség elnöke is lett. Ekkortól
az addig megszokott közösségi
programok amatőr művészeti
tevékenységgel is kiegészültek,
melynek eredményeként a klub
számos meghívásnak tett eleget.
Működésükhöz jelentős segítséget kapnak a Városi Művelődési
Központtól, rendszeresen szerveznek közös rendezvényeket is.
Nagyobb eseményeken támogatja őket Szécsény Város Önkormányzata, illetve Nógrád megye
Önkormányzata is segítette már a
klubot terveik megvalósításában.
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Mindezek ismeretében úgy
érezzük méltán érdemelték most
ki a „Szécsény Városért” kitüntető
díjat, hiszen tevékenységükkel
nemcsak saját, hanem a város életét is szebbé és jobbá teszik. Gratulálunk és köszönjük, valamint
jó egészséget, sok erőt kívánunk
a csoport tagjainak az elkövetke-

zendő évek römi versenyeihez,
klubfoglalkozásaihoz, a kirándulásokhoz, megyei és országos
programokhoz, a közös sportoláshoz és tánchoz!
(a díjátadó ünnepségen
elhangzottak alapján készült)

Nógrád megye szécsényi kitüntetettjei

E

gyetlen település neve sem
hangzott el annyiszor Nógrád Megye Önkormányzatának díjátadóján, mint Szécsényé, ami elismerése azoknak az
erőfeszítéseknek, amelyet az itt
élők tesznek évek óta cégükért,
családjukért, az általuk képviselt
közösségért, városunk gazdaságáért, oktatásáért, kultúrájáért,
egészségügyi ellátásáért. Gratulálunk a díjazottaknak és a mögöttük álló kollégáknak, közösségeknek. Nógrád Megyéért Díjat
kapott Dr. Zsók Ildikó Julianna,
gyermekorvos, Veres Pálné Díjat
kapott Lévárdi Beáta, az Erkel Ferenc Vegyeskar vezetője, Nógrád
Megye Gazdaságáért díjat kapott Jusztin Nándor, a Juszt-Bau
Kft vezetője, Szontágh Pál Díjat

kapott dr. Limbacher Gábor, a
Kubinyi Ferenc Múzeum igazgatója, Nógrád Megyéért díjazott
lett Haraszti József, a Palóc Néptáncegyüttes művészeti vezetője

és Dr. Tóth Endre, Szécsény Járás
Központi Ügyeletének vezető főorvosa. Nógrádikum Díjat kapott
a Tűztorony, valamint a Ferences
Templom és Kolostor.

Önkormányzati hírek
Július-augusztusban egy munkarend szerinti és három rendkívüli
képviselő-testületi ülést tartottunk.
A JÚLIUS 7-i ülésen tárgyaltunk
• a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről,
melyeket a képviselő testület kivétel nélkül megerősített
• a „szécsényi Forgách-kastély turisztikai célú fejlesztése” projekt

megvalósításáról és a tagcserével kapcsolatos pénzügyi elszámolásáról, mivel a Közművelődési Nonprofit Kft. helyére az
önkormányzat lépett
• fejlesztési hitel felvételéről
• a Szécsény 551/1/A/2 hrsz-ú ingatlan forgalomképes vagyonba történő átsorolásáról
• képviselői indítványról megállapodás kezdeményezése tárgyban.
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Döntöttünk
• a Szécsényi Járás Polgári Védelmi Társulás megszüntetéséről
• a Képviselő-testület 212/2019.
(XII.17.) számú határozatának
módosításáról.
Zárt ülésen tárgyaltunk:
• a CAFE FREI Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. hasznosítási
koncepcióját elfogadó polgár-
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mesteri határozat megerősítéséről
• a veszélyhelyzet ideje alatt hozott 51/2020. (VI.16.) számú
polgármesteri döntés megerősítéséről
• a Polgármester 10/2020. (III.31.)
számú határozatának visszavonásáról
• a Polgármester 51/2020. (VI.16.)
számú határozatának visszavonásáról
• lakásbérleti ügyekről.
Tájékoztatót hallgattunk meg a
Haynald Lajos utca 4. szám alatti
ingatlan értékesítésével kapcsolatban.
A JÚLIUS 22-i rendkívüli zárt ülésen
döntöttünk

• a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázati
felhíváson nyertes 1863218638
projekt azonosítójú pályázat
keretében megvalósuló építési
beruházás tárgyú beszerzési eljárás újbóli megindításáról
• a Szécsény Kossuth út 4. szám
alatti ingatlan körüli járdák, parkolók, közlekedő terek kialakítása tárgyú beszerzési eljárás
megindításáról.
Az AUGUSZTUS 4-i rendkívüli ülésen tájékoztatót hallgattunk meg
a Helyi Választási Bizottságtól
képviselői mandátum betöltéséről.

Zárt ülésen tárgyaltunk a Szécsény Kossuth út 4. szám alatti
ingatlan körüli járdák, parkolók,
közlekedő terek kialakítása tárgyú beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról, új eljárás
megindításáról.
Az AUGUSZTUS 7-i rendkívüli zárt
ülésen döntöttünk
a Szécsény Kossuth út 4. szám
alatti ingatlan körüli járdák, parkolók, közlekedő terek kialakítása
tárgyú beszerzési eljárás eredményéről.
Stayer László
polgármester
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

Használatba vettük a gimnázium épületét

R

endkívüli módon kezdtük
a tanévet a Bárkányi Iskolában, melyre nemcsak a járványügyi helyzet miatt került sor.
Több éves előkészítő és tervező,
egy éves kivitelezői munka után
2020. szeptember 1-én gimnazistáinkkal és pedagógusaikkal a
tanévkezdő Veni Sancte szentmisét követően végre használatba
vehettük a felújított és kibővített
Kossuth úti iskolaépületet. A munkálatok alatt teljesen felújították a
régi polgári iskola helyiségeit. Egy
korábbi önkormányzati pályázat
keretében kicserélték a nyílászá-

rókat, szigetelték a külső falfelületeket, napelemeket helyeztek
el a tetőn. Most belül is megújult:
új burkolatot és ajtókat kapott az
épület. Kicserélték vízhálózatát,
elektromos rendszerét. Minden
terembe energiatakarékos és szemet kímélő LED világítás került.
Lefedték az egykori udvart, amely
most közösségi térként funkcionál. Új épületszárnyat emeltek,
melybe szaktantermeket alakítottunk ki. Az épület csaknem felét
az új csarnok foglalja el. 1000m2es alapterülete alkalmas párhuzamos foglalkozások megtartására
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is. Sportpadlójára kézilabda-labdarúgás, röplabda, kosárlabda és
tenisz pályavonalait festettük fel.
A terem minősítését követően,
megyei és országos bajnokságok
számára is alkalmas helyszínt biztosítani. Kiszolgáló helyiségei is
minden igényt kielégítenek. A
korszerű és modern oktatási környezet kialakítására új bútorzatot kapott az épület. Új tanulói
padok és székek várták a kedden
érkező tanulókat, melyen csak a
fertőtlenítés miatt nem látszódtak meg a pedagógusok verítékei,
akik saját kezükkel rendezték be a
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termeket. Az osztálytermekben a
legkorszerűbb interaktív projektorok támogatják a pedagógusok
munkáját.
Az épületbe gimnazistáink és az
őket tanító pedagógusok költöztek át, de testnevelésórára használják a 7. és 8. évfolyam általános iskolás tanulói is.
Összefogásban, az egyházmegye, a kormány és a város
támogatásával valósult meg a
beruházás. Külön öröm, hogy az
infrastruktúra fejlesztése mellett
szeptembertől az Oktatási Hivatal
Bázisintézményeként működünk
tovább.

Az ünnepélyes átadásra szeptember 14-én került sor, melyen
sokan szerettek volna jelen lenni,
de a COVID-19 koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzet
jelenlegi állása okán sajnos csak
korlátozott számban tudtunk
vendégeket fogadni.
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkára beszédében példaként állította a tanulók és a nevelők elé
az intézmény névadójának Páter
Bárkányi János ferences szerzetesnek életútját, melyet a tudás
szeretete és tisztelete és az elkötelezett szolgálat jellemezett. Az
iskolának hitre nevelés mellett
fontos szerepe a tudás, a közösség szeretetének közvetítése. Feltételeinek biztosítása az állami és
helyi vezetés feladata, melyre jó
példa a most átadott épület is.
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Beszédében kitért Nógrád megye
fejlődésére, a magyar állam családokat és iskolákat támogató szerepére.
Balla Mihály országgyűlési képviselő úr örömét fejezte ki, hogy
Szécsény város életében meghatározó szerepet betöltő ferences
nővérek és testvérek az iskola életének is aktív résztvevői. Példaértékű szolgálatuk, amely fiatalok
számára iránymutatást ad.
Városunk képviseletében Stayer
László polgármester úr köszöntötte a vendégeket. Beszédében többek között a tornacsarnok adta
lehetőségeket emelte ki. A színvonalas testnevelésórák megtartása
mellett, mostantól lesz lehetőség
arra is, hogy a megyei és régiós
bajnoki fordulók hazai mérkőzéseit helyben szervezzük meg.
A váci Egyházmegyei Katolikus
Iskolák Főhatósága (EKIF) főigaz-
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gatója Selmeczi Zoltán Pedagógiai Programunkra utalva a hit és
tudás kettősségének szerepére,
a közösség, öröm és felelősség
együttes gyakorlására hívta fel a
figyelmet.
Az átadó ünnepség legemelkedettebb pillanata az intézmény
megáldása volt. Diákjaink és pedagógusuk hálaadó könyörgései
után Marton Zsolt váci megyés
püspök kérte Isten áldását új az
épületegyüttesre, az abban tanuló és sportoló diákokra, pedagógusokra és a szülők közösségére.
Az ünnepi beszédek között iskolánk tanulóinak rövid előadásaira került sor. Herczeg Rajmund

szavalatával, Koleszár Csenge klarinétjátékával, Golyán Gréta minősített népdaléneklő gyönyörű
hangjával kápráztatta el a vendégeket.
A műsor a nemzeti színű szalag
átvágásával és a köszönőajándékok átadásával ért véget.
Az ünnepségen részt vettek a
kivitelezők képviselő, a fenntartó Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának munkatársai,
Szécsény város vezetői, a Nógrád
Megyei Kormányhivatal vezetője
és munkatársai, a megyei közgyűlés vezetői, a balassagyarmati
tankerület képviselői, a ferences
közösség nővérei és testvérei, a

szülői közösség képviselői, az iskola partnereinek vezetői, pedagógusok és az épületet használó
diákok.
A műsort követően az érdeklődők megtekintették az épületet,
a 6.B lányainak sportbemutatóját,
majd kipróbálták a sportcsarnokot. Nagy élményt nyújtott tanulóink számára, hogy a püspök
atyával, az államtitkár úrral és országgyűlési képviselőnkkel játszhattak együtt a most felavatott
teremben.
Szenográdi Tamás
igazgató

Így kezdtünk a Rákócziban

A

júniusban lezárult tanév
mindenki számára hatalmas kihívást jelentett és
nem tudhatjuk, hogy ebben a
szomorú, de egyben különleges
helyzetben meddig lehetünk így
együtt. Ezért iskolánk minden
tanulójának és dolgozójának
megnyugtató volt látnia, hogy
a közösség tagjai egészségben
vészelték át a járvány első hullámát.
Iskolánk szécsényi épületében
tizenegy osztály, 221 diákkal
kezdte el a 2020-2021-es tanévet,
kilenc évfolyamon: az alsó tagozaton évfolyamonként egy osztály, a felsősök között az 5. és a 7.

évfolyamokon két-két, míg a 6. és
a 8. esetében egy-egy osztály indult. Végül, de nem utolsó sorban
a 2021. tavaszán érettségiző 12.
osztályunk képviseli a gimnáziumot. Nagylócon 38 tanuló, Hollókőn 23 kisdiák vágott neki az idei
tanévnek, így az iskola tanulói létszáma 282 fő.
Az évnyitókon – amelyek szokatlanul, de a járványügyi szabályoknak megfelelően zajlottak
– az elsősök avatása mellett sor
került az előző tanév legjobb teljesítményt nyújtó diákjainak jutalmazására, illetve az MLSZ által
megítélt trófea átadására Pénzes
István részére a Bozsik-program-6-

ban való sokéves közreműködéséért.
Példamutató és eredményes pályafutását
követően a
2019-2020.
tanév végén
nyugdíjba
vonult
Mihály
Olga
matematika szakos kolléganőnk.
Mindenki Olga nénije mintegy
30 évig szolgálta Szécsény és
környékének diákságát a tanári
katedrán és járult hozzá fiataljaink tantárgyi és jellembéli fejlő-
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déséhez. Nyugdíjas éveihez jó
egészséget és boldogságot kívánunk!
Új kollégákat is köszönthettünk,
szeptember elsejétől Szécsényben dolgozik Czele Bernadett tanítónő, Érsek-Belák Anita tanítónő és Kovács Norbert testnevelő
tanár, Nagylócon pedig Németh
Alexandra tanítónő.
A tanév elején végre birtokba
vehettük a Szomszéd László Tornatermet, illetve a rekortán burkolatú szabadtéri sportpályát, így
a testnevelés órák és a délutáni
sportfoglalkozások lényegesen

jobb körülmények között kerülhetnek lebonyolításra.
Programok
A járványügyi szabályok miatt
viszonylag kevés programunk
volt, amelyen a diákok közösen
is megmozdulhattak. Ilyen volt
a hagyományos Fehér nap és a
hozzákapcsolódó papírgyűjtés is.
Szeptember 22-én hétfőn a diákok az elmúlt évekhez hasonlóan feldíszítették tantermeiket és
(többnyire) fehér ruhában jöttek.
Ekkor kezdődött és több mint egy
héten át zajlott a papírgyűjtés is,

-7-

amelyen több, mint 5 tonna papírt gyűjtöttünk. Köszönjük minden résztvevőnek és felajánlónak
az akció sikerességét!
Sajnálatos módon a járványhelyzet miatt a Zöldforgó Környezetvédelmi Élménynap (Alma
zenekar koncertje) és az elmaradt
TérTánc Koncert helyett szervezett Zenevár Koncertprogram is
későbbi időpontban kerül megrendezésre.
A megszokottaktól eltérően
emlékeztünk meg nyugdíjas kollégáinkról, akiknek ezúttal üdvözlőkártyával kedveskedtünk az
idősek napja alkalmából. Ezúton
is egészséges és boldog éveket
kívánunk!
Ezúton kérem a Kedves Szülőket
és Diákokat – talán a város összes
oktatási intézményének nevében
–, hogy legyenek türelemmel, ne
higgyenek megalapozatlan híreknek, ne terjesszenek meg nem
erősített információkat és kérdéseik esetén forduljanak bizalommal hozzánk! Kérem, hogy gyermekeink kiegyensúlyozottsága
érdekében felelősen működjünk
együtt!
Pancsovai Gergely
igazgató
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Az Erkel Ferenc Vegyeskar őszi koncertjei

Lévárdi Beáta karnagy átveszi a
Veres Pálné díjat

K

órusunk az ősz folyamán is
lelkesen
tevékenykedett,
több koncerten is felléptünk
az elmúlt időszakban.
Az Erkel Ferenc Vegyeskar
szeptember 6-én a felvidéki
Inám katolikus templom szentmiséjén énekelt az V. Kegyeleti
megemlékezésen, a felvidéki
meghurcolt katolikus papok,
hívek és Mons. Lénár Károly pá-

Erkel Ferenc Vegyeskar a balassagyarmati Palóc Múzeumban
pai káplán emlékének tiszteletére.
Szeptember 19-én a szécsényi
Kubinyi Ferenc Múzeumban és a
balassagyarmati Palóc Múzeumban „Musica Sacra- Az egyházzene gyöngyszemei” címmel adtak
hangversenyt a Vissi d’Arte Művészeti Együttessel közösen.
Szeptember 20-án nagy megtiszteltetés érte karnagyunkat,

Lévárdi Beátát, aki a Balassagyarmaton megrendezésre kerülő
Megyenapon vehette át a Nógrád megyei Önkormányzat által
adományozott Veres Pálné díjat,
melyet az oktatás és nevelés területén végzett kiemelkedő munkájáért kapott.
Kiss Gabriella-kórustag

A Szécsényi Országgyűlés jubileuma és messzi települések
Rákóczi tisztelői Szécsényben a 315. évfordulón

O

rszágszerte egyre inkább
közismert, hogy Szécsény
Rákóczi városa. II. Rákóczi
Ferenc másik városa, Sárospatak
képviselői látogattak el a Kubinyi
Ferenc Múzeumba és nyújtottak
kiváló rendezvényt az augusztus
29-ére áttett Emlékhelyek Napján. Ünnepi koszorúzásra is sor
került, melyen szegedi vendégek
is részt vettek.
A Szécsényi Országgyűlés és
benne Rákóczi vezérlő fejedelemmé választásának 315. évfor-

dulója tiszteletére szintén sárospataki felajánlásból a múzeum
munkatársai emlékfát ültettek a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium, a Múzeumbaráti
Kör képviselőivel. A facsemete a
kastély egykori gazdasági udvara
Játszótér felé eső területén indul
növekedésnek. Amint ez a facsemete növekszik, úgy bontakozzon
a szécsényiekben, sárospatakiakban és az egész Kárpát-medencében a hit, a remény és az Isten
adta haza és szabadság szeretete!
-8-

A Szécsényi Országgyűlés 1705.
szeptember 12-én, Szűz Mária
neve ünnepén nyílott, és október
3-ig tartott. Ez volt a Rákóczi-szabadságharc első országgyűlése,
amely nagy viták közepette számos alapvető döntést hozott az
államiságunkról, annak berendezkedéséről, Rákóczi vezérlő fejedelemmé választásáról és a felekezetközi testvéri együttélésről.
II. Rákóczi Ferenc vezérlete
alatt erősödött a szlovák-magyar
együvé tartozás, a kárpát-meden-
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cei népek kulturális egységesülése és hite.
Szeptember 17-én, éppen a
vezérlő fejedelemválasztás napján látogattak Szécsénybe az
edelényiek. A Múzeum megtekintését követően a Rákócziszoborhoz vonultak, ahol elénekeltük a himnuszt. Majd előbb
az Edelényi Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzat vezetői, utánuk
pedig az edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub tagjai koszorúztak. A
megemlékezés végén csoportos
fényképezkedés következett Rákóczi szobránál.
II. Rákóczi Ferenc a haza, a minden kárpát-medenceit magába
foglaló nemzetünk és a szabadság egyik legnagyobb és legelhivatottabb bajnoka. Cum Deo
pro patria et libertate! Istennel a
hazáért és a szabadságért!
Legyünk hát mi szécsényiek, járásbeliek is Fejedelmünk mai jó

II. Rákóczi Ferenc fejedelem
vitézei, akik a hazáért minden áldozatra készek!
Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat koszorúz

Az edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub
tagjai koszorúznak

Az elültetett Rákóczi 315. emlékfa és a II. Rákóczis,
Múzeumbarát kör és múzeumi képviselők

Az edelényiek Rákóczi szobránál fényképezkednek
-9-
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Rendhagyó Szécsényi Szüret
A koronavírus járvány Szécsény városában is jelentős
mértékben átírta a megtartható rendezvények számát és formáját. Nem volt kivétel ez alól
a Szécsényi Szüret sem, melyre
2020-ban október 3-án került
sor.
Idén a szüreti felvonulás a Szécsényi Népművészeti Egyesület
Palóc Parádé című programsorozatának része volt, melyet a Palóc
Néptáncegyüttes szervezett. A
menet rendhagyó módon az Erzsébet tértől indult és útja a művelődési otthon épületét megkerülve a sétálóutcában ért véget.
Itt elsőként a kisbíró, jegyző és fiskális alkotta trió szavalta el a város
elmúlt egy évének történéseit,
majd sor került a márciusban elmaradt „Szécsény Városáért” díjak

átadására, melyet a Derűs Asszonyok Nyugdíjas Klub és Vincze Ferenc vehettek át. Miután a díszes
menet megkapta Stayer László
polgármester úr engedélyét, Őze
János vezetésével eljárta a híres
szüreti körtáncot. Ezt követően
a színpadi műsor vette kezdetét,
melynek szereplői Haraszti Júlia
és Mária énekesek, Konrád Viktor
dudás, a Derűs Asszonyok Nyugdíjas Klub örömtáncosai, a házigazda Palóc Néptáncegyüttes és
a Folt Zenekar voltak. A rendezvény táncházzal ért véget.
A szüreti program kísérőrendezvénye a Múltidéző Szécsényi Szüret című szabadtéri fotókiállítás
volt, melyet a Városi Művelődési
Központ munkatársai készítettek.
Előzetesen felhívással fordultak
a város lakói felé és kérték őket,

Kisbíró, fiskális, jegyző
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ha vannak a birtokukban egykori szüreteken készült fényképek
és azokat szívesen közkinccsé teszik, akkor küldjék el a képeket a
művelődési központnak. A felhívásra számos fotó érkezett Czele
Jánosnétól, Ispán Józsefnétól,
Kolosiné dr. Percze Zsuzsannától,
Kuris Adrienntől, Nagy Lászlónétól, Oraveczné Liptai Magdolnától, Vanyáné Jászberényi Máriától
és Velenczei Ferenctől, melyeket
kiegészítettek az intézmény tulajdonában lévő fényképekkel. A
kiállítást a sétálóutcában felállított tablókon tekinthette meg az
érdeklődő közönség október első
hétvégéjén.
Csatlós Noémi
közművelődési referens
Szécsényi Közművelődési
Nonprofit Kft.

Körtánc részlet

Őze János, bíróék, gazdáék

Szabadtéri fotókiállítás

Bíróék, gazdáék

Szüreti felvonulás
- 11 -
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„Amire büszkék vagyunk!”
Összefogással megszépült a Bárkányi Katolikus Óvoda udvara!

B

árkányi Katolikus Óvodánk
7 csoporttal működő intézmény. Az elmúlt 2 évben
nagy munkálatok folytak az óvoda udvarán. az önkormányzat
által nyert energetikai pályázat
során napelemek telepítésére és
talajhő szondák elhelyezésére
került sor! Mivel a munkálatok

nagyon
elhúzódtak az óvoda
udvarát
több
helyen feltúrták,
játékok kiásása
során megsérültek, ezért igen
csak gondolkodásra, és összefogásra sarkalta
közösségünket,
hogy az udvarunkat megszépítsük, játékainkat megújítsuk!
Nagyon fontosnak tartottuk,
hogy a gyermekeknek a 21. század igényeinek és az előírásoknak
megfelelő játékokkal telepítsük
be és rendezzük az udvarunkat.
A Szécsényi Óvodásokért Alapítvány 2 éves Jótékonysági bál
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bevételét /közel 3.5 millió forintot/ fordította erre. Az óvoda
közösségével és az alapítvány
elnökével Pothoroczki Ágnessel
egyeztetve tudatosan átgondolva
a gyermekek igényeit figyelembe
véve terveztük meg az udvarunk,
játékok felújítását! Intézményünk
igazgatója Szenográdi Tamás is
támogatta elképzeléseinket. Költségvetésünkből 1,5 millió forintot
különített el az óvodai munkálatokra és eszközök beszerzésére! Udvar 100m2 viacolorozását
az önkormányzat, illetve Stayer
László polgármester segítségével
is sikerült megoldanunk.
Havasi Dávid, Jusztin Csaba szülők társadalmi munkája, nagylelkű felajánlásuk révén megvalósult
az udvarunk öntözőrendszerének
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kiépítése, talaj rendezése, befüvesítése mintegy 2 millió forint
értékű támogatással. Fa vonattal
ajándékozott meg fajátékokat
gyártó apuka Pingiczer Csaba!
Gyalog Mariann szülő festette
színesre és díszítette ki a fa házikókat
Közel 23 eszközt és udvari játékot állítottunk fel az óvoda udvarán.

Amivel bővült udvarunk:
7 db színes kisház/ 7 db színes homokozó
2 db udvari pihenőpad
1 db kombinált mászóka - mozgásfejlesztő játék
3 db rugós játék
2 db libikóka
1 db célbadobós kosárpalánk
Az alapítvány jóvoltából az idei
évben fedett teraszunk is elkészül,
/2,2 millió Ft/ mely az udvar egy ré-

szének árnyékolását, ill. a folyosóra és csoportszobába betűző nap
ellen is sokat véd. Rossz idő vagy
tűző nap esetén, is levegőzést biztosítja a gyermekink számára!
Köszönjük azoknak a szülőknek
is, akik jótékonysági báli felajánlásaival, önzetlen adakozással bővítették az alapítvány számláját,
ezzel elősegítették a megújulást,
igazi örömöt szerezhettünk gyermekeinknek!

Szent Mihály napja a Bárkányi Katolikus Óvodában

S

zent Mihály napja a népi hagyományban a legkiemelkedőbb szeptemberi jeles

nap. Mi sem mutatja ezt jobban,
minthogy a hónap régi elnevezését is a mennyei seregek fejedel- 13 -

méről, Szent Mihály arkangyalról
kapta.
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A Szent György-napkor legelőre
hajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza. Szent Mihály napján,
sok helyen tartottak vásárt. Ilyenkor szerezték be az emberek a téli
holmit. Országszerte emlékezetesek voltak a szentmihályi vásárok.
A távolabbi helyekről akkor még
lovas kocsival, vagy ökrös szekérrel mentek a vásárba. Így árultak
a vargák, a csizmadiák, a kádárok,
a szíjártók, a szűrszabók stb. Sok
árus mondókával csalogatta a vevőket.
Az óvodánkban minden évben
felidézzük ezeket a hagyományokat, idén sem volt ez másképp.
Csoportonként ünnepeltük meg
ezt a jeles napot, ami reggel a kisbíró kidobolójával kezdődött:

„Figyelem! Figyelem! Közhírré tétetik!
A kirakodó vásár most elkezdődik.
Aki itt van, haza ne menjen,
aki nincs itt, az is megjelenjen!
Táncolnak itt eleget, felnőttek és
gyerekek.
Minden áru elfogyott, csak a jókedv
nem kopott!”
Mindenki a saját csoportjában rég elfeledett népi játékokban mérték össze a gyerekek az
ügyességüket. Volt kukoricamorzsolás, tökgurítás, dió és tökvivő verseny, krumpli terelgetés,
gesztenyével célba dobás, még
sorolhatnánk! Volt csoport ahol
a heti jó cselekedetért, volt, aki a
versenyben szerzett aranytallérokat gyűjthette, hogy elkölthesse a
vásárba.
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„Én elmentem a vásárba fél
pénzzel” elindultunk a vásárba!
Felidéztük a vásározás szokásait,
majd mindenki örömére a megszerzett „aranytallérral”, fizettük ki
a portékákat.
Ezt követően a mulatozásba
csapott át a hangulat! Ettünk ittunk táncoltunk vigadtunk!
Élményekkel, vásárfiával felpakolva tértek haza óvodás gyermekeink!
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Szeptember 30. Népmese napja, melyet
a Bárkányi Katolikus Óvodában is megtartottunk!
„Mert minden mese egy kincs, s
akár hányszor halljuk, valahogy
mindig kapunk tőle valami újat.
Csak közel kell, engedjük magunkhoz, az érzékszerveinkhez, a
lélekünkhez… mert lelki-kreatív
erőre igen gyakran van szüksé-

günk a mindennapok megélésében, a nehezebb pillanatokban, a
megszokott küzdelmekben. Sok
minden rejlik a mesék erejében
és még ennél is több. Meséljetek „… mert minden mese egy
kincs…”

- 15 -
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NYÁRBÚCSÚZTATÓ - ŐSZKÖSZÖNTŐ KULTÚRPIKNIK a Múzeumban

A

szécsényi Kubinyi Ferenc
Múzeum és a Latte Maffiato
zenekar egy hangulatos,
kastély kerti szombat délutáni
Jazz Piknikre készült. Finom borok és a hozzá illő kézműves finomságok mindez fűszerezve
francia, olasz, magyar, amerikai
nagy sikerű dalokkal.

Hogy vidáman búcsúztassuk a
nyarat, és köszöntsük a színpompás őszt
Szeptember 26-án délután azután olyan hűvösre fordult az idő,
hogy a közönség még csak-csak,
de a hangszerek nem bírták az
alig tizen-fokokat, kezdtek lehangolódni.
- 16 -

Ezért a helyszínt át kellett tennünk a kastély első emeleti, télikert előtti térségébe, ahol családias hangulatban tölthettük ezt
a kis délutáni exkluzív kastély
koncertet. Ez a koncert azért is
volt különleges esemény, mert
itt debütált a Latte Maffiato bor,
melyet a kiváló Nógrád megyei,
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varsányi borász, Osztroluczky
Zsolt saját szőlőjéből rendkívüli szakértelemmel állít elő a borospincéjében, melyet a zenekar
átrezgett forrás közben egy kis
jazz muzsikával. A borok tényleg
rendívül finomak, íz világukban
hasonlítanak a zenekar könnyed
finom hangzásához.

Az est folyamán előadtak egy
nápolyi altatódalt Ninna Nanna
címmel, mely annyira hatásosnak
bizonyult, hogy egy anyuka ölében elaludt a kisbabája. A Brasil
című dalra viszont mindenkiben
megmozdult a dél-amerikai vér.
Azután Demeter Róbert ifjú zeneszerző növendék zongorán
- 17 -

előadta saját darabjait, melyet
vastapssal jutalmazott a közönség.
A borok mellett a rendezvényen
Horváth Gyöngyi különleges sajt
és hús tálakkal, Ónodi Kornél és
a Bársony Vendéglő rendkívül
finom
salátakülönlegességekkel képviselte a gasztro-kultúrát.
Mindehhez Limbacher Gábor tárlatvezetése adta a szellemi hozzájárulást.
Remek program, remek élmény,
legyen szép őszünk, és találkozhassunk majd novemberben kisfarsangi hasonló zenést esten a
Múzeumban.
Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató
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Futás

2020.08.30. Utcai futóverseny
Nagykürtösön, táv 9,6 km résztvevő Bartus Ferenc 40:40 idővel
ért célba.
2020.09.06. Nyári melegben zajlott az ősz első nagy futóversenye
a 35. WIZZ AIR félmaraton Budapesten. Az idei létszámon sajnos

nagyon éreztette magát a járvány
hatása. A rajtzónában mindenki
csak szájmaszkban állhatott be,
melyet a rajtvonal átlépéséig mindenkinek magán kellett tartani, a
szervezők azt kérték, hogy utána
se dobják el a futók a maszkokat,
hanem vigyék magukkal és futás
után, a célban újra vegyék fel. Az
útvonalon a frissítőállomások elrendezése és a frissítők felvétele
is kontaktmentesen történt, a
versenyközpont helyszínén minden fontosabb ponton kézfertőtlenítőket lehetett használni.
Résztvevők: táv 21 km Bartus Ferenc
1:35:58
Kovácsné Obrecsány Klára 2:38:00
idővel.
2020.09.26. III. Tihanyi cross terepfutás. Az idén a vírus helyzet
miatt tömegrajt nem volt. A versenyzők 20 fős csoportokban indultak, a tihanyi félszigeten
10.5 km-es körpályán, érintve az
öreg levendulás kertet.
Résztvevő: táv 21 km Tresó Tamás

2:15:15 idővel kategória VIII. helyét érte el.
10.5 km Tresóné Dr. Percze Dorisz
1:03 idővel ért célba.
Czele János
BSI Futónagykövet

Foci
A felnőtt és u19-es csapataink
után a többi korosztályban is
megkezdődtek a bajnokságok.
A Bozsik programban szereplő 4
csapatunk is megkezdte az őszi
szerepléseit.
Egy pár szót mondanék a háttérben lévő dolgokról is.
A TAO-nak köszönhetően sikerült új mezeket, melegítőket, pólókat, labdákat vásárolni az utánpótlás csapatainknak.
Megújult az épület belülről. Ki
lettek festve az öltözők , a folyosó.

Az egyik öltözőbe új öltözőszekrények kerültek. Sikerült kialakítani egy kis irodát is, ahol a papírmunkát el lehet végezni.
A fűnyíró traktornak is sikerült
megtalálni a helyét, így nem kell
máshol parkolnia.
Bozsik csapataink min írtam
megkezdték a szereplést.
Az U11 és U13-as csapataink
már túl vannak két tornán, ahol jó
eredményeket értek el.
Az U7-es és U9-es csapataink
fesztiválon vettek részt. Nagy
- 18 -

öröm , hogy a legkisebb korosztályban régen nem látott létszám
van.
U14-es csapatunk túl van három
mérkőzésen, és ezeken a meccseken igen jól szerepelt.
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Mind a három meccset megnyerték a srácok. 22 gólt rúgtak
és egyet sem kaptak.
U14 eredmények:
Szécsény – Csécse 4-0 gól: Fejes B.
2, Balázs N. Kovács B.
Mátrai SE – Szécsény 0-14 gól: Balázs N. 4 , Jónás V. 3, Kartnyák T. 3,
Mester M. 2, Balázs R. , Szeles B.
Szécsény – Mátraterenye 4-0 gól:
Fejes B. 2, Balázs N. Stayer L.
Az U16-os csapatunk első fordulóját elhalasztottuk, a második
fordulóban a Zagyvaróna lett volna az ellenfelünk, de sajnos nem
jöttek el.

U16-os eredmények:
Mátraterenye – Szécsény halasztva 10.26-ra
Szécsény – Zagyvaróna 3-0 játék
nélkül
Az U19-es csapatunk nagyon jól
szerepel a bajnokságban.
Az eddigi mérkőzéseit kivétel nélkül mind megnyerték a fiúk.
U19-es eredmények:
Mohora–Szécsény 0-3 gól:
Gombár E. Szabó B., Bangó A.
Szécsény–Palotás 4-3 gól: Gombár E. 2 , Kovács S. 2.
Nőtincs–Szécsény 2-7 gól:

Kovács S. 3 , Szerémi E. 2 , Csuka K.
Szmolnik M.
Szécsény – Héhalom 4-0 gól: Kovács S. Lőrik E. 3.
A felnőtt csapatunk kezdi összekapni magát a kezdeti vereségeket követően.
Felnőtt eredmények:
Karancslapujtő – Szécsény 3-1
gól: Fábián R.
Szécsény–Mohora 0-0
Szécsény–Mátraterenye 3-0 gól:
Fábián R. Adorján Z., Laczkó L.
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