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Minden versenyzőt és érdeklődőt
sok szeretettel várnak a rendezők.

Szép volt Fiúk!

Egy éves a népzenei oktatás
Szécsényben
Egyéves jubileumot ünneplünk, hiszen tavaly, 2015. májusában indítottuk el a szécsényi Művelődési
Központban Garamvölgyi Andreával a népzenei szakkört.
Salgótarjáni lakosként Szécsény
nem volt számomra idegen. Szimpatikus kis város volt mindig is és
szívesen töltöttem itt az időmet.

Bronzérmet nyertek Pécsett a szécsényi asztaliteniszezők!
Gratulálunk! A részletes beszámolót a sport rovatban olvashatják.

................................................................................
Kulturális körkép

Magyarok Világtalálkozója,
2016. május 21-22.

A gyerekeket egyebek mellett kézműves foglalkozás, ingyenes ugrálóvár, és lábbal hajtható gokartok
és a Cserhát Mentőkutyás Egyesület bemutatója várja.

2016. május 21. és 22-én Szécsény
Város képviselteti magát a VI. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozatán, Budapesten a Lurdy Házban. A fesztiválhangulatú rendezvényen a kultúra, a közélet, a tudomány, a művészet, a civilszféra, az
üzleti világ, a hitélet és a sport szereplői mutatkoznak be. Szécsény
standjánál a szombati napon az
Erkel Ferenc Vegyeskar, vasárnap
pedig a Mikszáth Táncegyüttes mutatkozik be.

Zenés műsorral szolgál a Paramisi
Társulat és a Libavonat zenekar.

Íjászbajnokság a Várkertben

Városi Civil Korzó és
Gyermeknap

M

ájus 28-én délután 14 órától sok szeretettel várunk
mindenkit a Sétálóutcába
a Városi Civil Korzó és Gyermeknap
rendezvényre.

Fellépnek a helyi csoportok táncosai, este 19 órától pedig a Honeybeast együttes koncertje várja az
érdeklődőket.
A részletes program a plakáton olvasható.

2016. május 29-én a Várkertben
kerül megrendezésre a Nógrád Megyei Íjászbajnokság I. fordulója.
A versennyel kapcsolatban további információ a palcsi61@freemail.
hu címen kérhető.
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A Palóc és az Iglice néptáncosaival
már gyermekkorom óta ismerjük
egymást és sokszor együtt is dolgozunk, ugyanis a kísérőzenekaruk, a Folt népzenei együttes egyik
tagja vagyok.
Mikor megtudtam, hogy Szécsényben nincs vonós és főleg népzenei
oktatás azonnal előálltam a remek
ötlettel. Minden segítséget és támogatást megkaptam mind a városvezetés mind pedig a Művelődési
Központ részéről.
Első lépésként Szécsényben és a
környező falvak iskoláiban hangszerbemutatót tartottam a választható hangszerpalettából. Hegedű,
brácsa, nagybőgő, harmonika és
citera a kínálat jelenleg is.
Huszonnégy növendékem van, és
szinte minden korosztály - óvodásoktól a lelkes szülőkig - megtalálható. Nem az a célom, hogy mindenki „Paganini” legyen. Az a fontos számomra, hogy a növendék
mit szeretne. Vannak, akik csak kikapcsolódásként jönnek, és vannak
akik hivatásszerűen képzelik el a
zenélést a jövőben. Számomra nagyon fontos, hogy megismerjék,

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek Információs Havi kiadványa
..................................................................................................................................

szeressék a zenét a növendékek, és
boldogan emlékezzenek a tanulással töltött időre.
A hegedűsök 2015. decemberében
debütáltak közönség előtt a Városi
Karácsonyi Ünnepségen, ahol karácsonyi dalokat játszottunk. De

alakulóban van egy teljes vonós
együttes és egy kis citerazenekar
is. Ez utóbbival beneveztünk egy
júniusban megrendezésre kerülő
népzenei versenyre.
Közeli terveim közt szerepel a meglévő hangszereket még kettővel

bővíteni így összesen hét hangszer
közül lehet majd választani. Az viszont, hogy ez melyik két hangszer
lesz, egyelőre még maradjon titok.
Bacskai Balázs
népzenei szakkör vezető
■

.......................................................................................................................
Erkel Ferenc Vegyeskar hírei
Húsvéti Koncert

Á

prilis elején Húsvéti koncertet adott a Vissi d’arte Művészeti Együttes (Művészeti
vezető: Lévárdi Beáta, Varga Ivettének, Jambrik Zsolt-ének, narrátor)
az Erkel Ferenc Vegyeskar (karnagy:
Lévárdi Beáta) a szécsényi Kubinyi
Ferenc Múzeum dísztermében. Közreműködtek: Franka Beáta-zongora, Palánki Éva-fuvola.
Szólót énekelt: Varga Ivett. A műsorban Esterházy Pál, Marchesi, Handel, Csajkovszkij és Schumann művei
csendültek fel.

Fellépés az Operaházban
A kórus teljes odaadással készül a
május 8-án, vasárnap megrendezésre kerülő Országos Dalárdaünnepre, melyet a budapesti Erkel
Ferenc Színházban rendeznek, mintegy 50 kórus részvételével. A szé-

csényi Erkel kórus Purcell, C. Franck
és Karai József műveit szólaltatja
meg az Operaház színpadán. Az
ünnep estéjén Mascagni Parasztbecsület című művének Húsvéti
kórusbetétjét az 50 kórusból álló
összkar fogja életre hívni. Vezényel:
dr.Hoppál Péter, az EMMI Kultúráért felelős Államtitkára.

Fellépése a Magyarok VI.
Világtalálkozóján
A kórus május 22-re meghívást kapott a Magyarok VI. Világtalálkozójára a budapesti Lourdy-házba.
A szécsényi kórus mellett egy beregszászi, egy nyírbátori és egy budapesti kórus mutatja be 20 perces
műsorát a Nagyszínpadon egy Kórustalálkozó keretén belül.
Lévárdi Beáta
■

................................................................................

P

A Liget Lovasudvar Hírei

ár évvel ezelőtt megnyitottuk
a Liget Lovasudvar kapuit azzal a reménnyel, hogy (Lovas
Nemzet lévén) minél több embert
közelebb hozzunk a lovas élethez,
a lovagláshoz, hogy ez által újból
közelebb kerüljünk a „Lovas Nemzet” titulushoz. Ezt a tevékenységet
heti rendszerességgel űzzük, ugya-

nis minden héten 2 alkalommal lovas oktatást tartunk, ahová nagy
szeretettel várjuk minden meglévő,
régi és új tanítványunkat, hogy lovagolni tanuljon szakképzett lovas
oktatóinktól, barátságos, korszerű
környezetben.
2015 októberében egy új kezdeményezés formájában lovaskultú-
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ra-oktatást hirdettünk a Páter Bárkányi János Kat. Iskola alsó tagozatos tanulói számára, ahol minden
pénteken (igény szerint szombaton is) 2 órában ismerkedhetnek a
lovaglás alapjaival, a tanyasi (főként lovas) élet mindennapjaival.
A gyerekek nemcsak a lovas foglalkozást élvezik, hanem szívesen
ápolják is őket, érdeklődően figyelnek a szerszámozásnál, a várakozási idejüket, pedig az általuk oly
kedvelt bálán való ugrálással töltik.
A foglalkozásokra az egyesület 9
fős mikrobuszával szállítjuk ki a
gyerekeket, majd a foglalkozás végeztével ugyanígy vissza is visszük
az iskolához. Így nemcsak a lovaglás élményével és a szabad levegőn való mozgás jótékony hatásaival gazdagodik, hanem levesszük
a szülő válláról a terhet, hogy szállítani kell a gyermeket.
Hamarosan itt a nyári szünet, amikor akár intenzíven, napközis jelleggel is belekóstolhat ebbe a világba
gyermeke!
Lovaskultúra tábor („Tanyatábor”)
6-10 éves korosztály számára: Lovaskultúra tábor („Tanyatábor”) 6-10
éves korosztály számára: 2016. 06.
20 – 06.24. (8-16 óráig, ebéddel és
uzsonnával)”
Lovastábor 10-18 éves korosztály
számára: 2016. 07. 04 – 07.08. (8-16
óráig, ebéddel és uzsonnával)

.
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Ha felkeltettük Ön vagy gyermeke
érdeklődését a lovas oktatással, a
lovaskultúra-oktatással, vagy a táborokkal kapcsolatban bátran keressen Bennünket az alábbi elérhetőségeken!
Pesák-Végh Zsófia
(06-30/407-85-45)
Véghné Turányi Éva
(06-30/986-87-99)
Kövessenek minket Facebookon is
„Liget lovasai” néven!
■

.......................................................................................................................
Önkormányzati Hírek

Á

prilis hónapban két alkalommal tartottunk rendkívüli
testületi ülést.

Április 19-én egy napirendi pontot tárgyaltunk, az önkormányzat
és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Az Önkormányzat és a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
előtt álló feladatok sokasága, valamint a pályázatok beadási határidejének közelsége indokolja,
hogy a Hivatal szervezete átalakuljon, a feladatok több osztály között kerüljenek megosztásra.
A Hivatal új felépítése:
− Pénzügyi és Vagyonkezelő Osztály
− Hatósági és Igazgatási Osztály
− Városüzemeltetési Osztály
− Városfejlesztő és Marketing Osztály
− Hollókői Kirendeltség Világörökség-kezelő Osztály
Április 26-án 11 napirendi pontot
tárgyaltunk.
• Tájékoztatót hallgattunk meg
a Szécsény Kártya bevezetésével
kapcsolatban. Erről az újságban
részletesen olvashatnak.

• Döntöttünk az Egyházmegyei
Katolikus Iskolák Főhatóságával
kötendő használati szerződésről,
a Kossuth út 4. szám alatti iskolaépület átadása, felújítása és bővítése vonatkozásában.
• Döntöttünk a Rákóczi út 90.
szám alatti iskolaépület társasházzá alakításáról. Az alábbi épületrészek kerülnek kialakításra
o Az iskola épülete

o A hátsó udvarrészben lévő konyha, a hozzá tartozó étteremmel
és egyéb irodákkal
o Az iskola földszintjén lévő lakás

o A toronyépület teljes egészében
o Mosókonyha

• Módosítottuk az önkormányzat vagyonrendeletét.
• A Szécsény MILL Kft. ingatlanvásárlási kérelmét, az 1690 hrsz.
alatti, 673 m2 nagyságú területre
300 000 Ft vételárral elfogadtuk.
• Jóváhagytuk a Szécsény Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal
létrejövő, közfoglalkoztatási programra irányuló, együttműködési
megállapodást.
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• A Beszerzési Szabályzat B jelű
beszerzés eljárásrendje szerint eljárva, kiválasztottuk a „Barnamezős területek rehabilitációja Szécsényben” megnevezésű projekt,
felelős akkreditált közbeszerzési
tanácsadóját, amely az Excalibur
Advice Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy út 6. 2/5) lett, 7.800.000 Ft +
ÁFA megbízási díjjal.
• A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás biztosításához szükséges eszközbeszerzési eljárás keretében, a legjobb ajánlatot tévő
Farmix Kft-t (Szécsény, Varsányi út
4.) bíztuk meg, 3.609.520 Ft ös�szegben.
• A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az alábbi pályázatok
benyújtását:
o TOP - 5.2.1-15 „A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok”,
közel 80 millió Ft összegben.
o VP-6-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára” vonatkozó pályázat,
melyben a városfal és a Rondella befedését szeretnénk megvalósítani,
mintegy 50 millió Ft összegben.
o TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás
és életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” pá-
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lyázat, melynek keretében egy új,
2 csoportos bölcsőde és 2 csoportos óvoda épülne, közel 300
millió Ft értékben.
o TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” pályázat, melynek keretében megújulna az Ince
pápa tér, Régészeti látványraktár,
mindenki számára hozzáférhető
vizesblokk, új parkoló épülne, továbbá a romtemplom rekonstrukcióját és nézőtér kialakítását tervezzük. A pályázat nagyságrendje
500 millió Ft.
• A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az MLSZ pályaépítési programjában megvalósuló,
44x64 m méretű műfüves pálya
építésére beadott, közel 68 millió
Ft összegű pályázatot, és a szükséges 30%-os önrészt vállalja. A pálya a Ligetben lenne kialakítva.
• A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előttünk álló fejlesztési időszak önerejének, esetleges ingatlanvásárlási igényének,
önkormányzati utak felújításának
biztosítékául szolgáló, maximum
100 millió Ft összegű fejlesztési
hitel felvételét.
Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző
■

......................................
Szécsény Városkártya
Közösséget építünk!

T

ájékoztatom a kedves lakosságot, hogy a Képviselő-testület a 2015. december 15-én
elindította a Szécsényi Városkártya programot, melynek a keretében a beszerzési eljárás győztese,
a +Discount Konzorcium Magyar
Kedvezményhálózat Kft legyártotta
a városkártyákat. A kártyákat a szécsényi lakosok, regisztrációt követően, néhány napon belül átvehetik.
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Az egyedi sorszámmal és vonalkóddal, valamint chippel ellátott plasztikkártyával számos elfogadó helyen
azonnali kedvezményeket kaphat.
Az országban már most több mint
1500 helyen elfogadják a kártyát,
és a kedvezmény azonnal igénybe vehető bevásárláshoz mozizáshoz, szórakozáshoz, sportoláshoz,
éttermekben, szálláshelyeken. Szécsényben május hónap második
felében vesszük fel a kapcsolatot
a vállalkozókkal, csatlakozásuk esetén júniustól, Szécsényben is kedvezményesen tudnak vásárolni a
kártyaelfogadó partnereknél. A partnerek listáját a következő lapszámunkban közzétesszük. Szécsény
Város Önkormányzata háztartásonként – regisztrációt követően – egy
kártyát tud ingyenesen biztosítani
a szécsényi lakosoknak.
Kérjük Önt, hogy 2016. május
31-ig regisztráljon!
Regisztrációt követően a plasztikkártyákat személyesen tudja átvenni. Az átvételhez személyi igazolvány és lakcímkártyája igazolására
és aláírásra van szükség.
A regisztrációt megteheti munkaidőben a polgármesteri hivatal titkárságán személyesen, vagy a www.
szecseny.hu honlapon keresztül,
illetve jelen cikk végén található
regisztrációs űrlap kitöltésével, melyet a polgármesteri hivatal titkárságán adhat le, vagy küldet el Szécsény Város Önkormányzata, 3170.
Szécsény Rákóczi út 84. címre vagy
az alábbi e-mailre: pm.szecseny@
globonet.hu.
Kérjük, ha egészségügyi vagy más
okok miatt személyesen nem tudja
átvenni a kártyát, a megjegyzés rovatban kérje a házhoz történő kézbesítést!
Szécsény, 2016. május 2.
Dr. Harikné Dr. Havasi Beáta
alpolgármester
■

Szécsény Holding Kft. hírek
Felhívás

Jelentkezni és érdeklődni lehet:

arrodai állásra jelentkezőket
várunk! 8 órás nappali munkavégzésre keresünk tapasztalattal rendelkező varrónőket.

Szécsény Holding Kft.
3170 Szécsény, Haynald L. utca 8.
Tel: 06-20/538-8646
06-20/539-1481
■
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Munkavégzés helye: Szécsény
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Rendőrségi hírek
Kerékpáros Iskola Kupa
Szécsényben

A

Szécsényi Rendőrkapitányságon 2016. április 9-én 9
órai kezdettel került megrendezésre a „Kerékpáros Iskola
Kupa” helyi döntője. A kapitányság
objektumában megszervezett versenyen 16 gyermek mérte össze
KRESZ tudását tesztlapok kitöltésével, és a kerékpáros ügyességi
pályán. A rendezvény ideje alatt a
gyerekek beülhettek a szolgálati
gépjárművekbe, ismerkedhettek a
rendőri munkával, valamint a rendőrkapitánysággal közös ingatlanban lévő Katasztrófavédelmi Őrsön
megtekinthették a tűzoltók járművét is.
A gyerekek külön pályán próbálhatták ki az úgynevezett „drogos”,
illetve „részeg szemüveget” is, mely
megmutatta számukra, hogy a til-

.5.

tott szerek milyen hatást gyakorolnak a közlekedésre. A vetélkedőről
egy gyermek sem távozott üres kézzel, a megszerzett tapasztalatokon
túl minden résztvevő láthatóságot
segítő hátizsákot és további - balesetmegelőzési célt szolgáló - ajándéktárgyat vehetett át. A versenyt
lezáró eredményhirdetésen az első, második és harmadik helyezett diák részére dr. Ludvai Dezső
József rendőr alezredes kapitányságvezető adta át a jól megérdemelt díjakat és megköszönte minden gyermek, pedagógus, kísérő
szülő, valamint a versenyt segítő
polgárőrök részvételét.
www.police.hu
■
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Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium
Filharmónia

2

016. április 5-én az utolsó filharmónia előadáson a Savaria barokk együttes tagjai Az
úrhatnám szolgáló címmel adták
elő vígoperájukat. A darab bemutatása közben a szolgáló lány a közönség tagjai között sétált, ezzel is
tovább fokozta a jó hangulatot.

Területi Szorobánverseny
Az idei tanévben is nálunk került
megrendezésre a XVIII. Területi
Szorobánverseny, amelyet április
5-én bonyolítottunk le az alsós
munkaközösségben matematikát
tanító nevelőkkel. A versenyen iskolánk tanulói és a vidéki iskolák
szorobánosai mérték össze számolási és eszközhasználati tudásukat.
A feladatsorokat 46 tanuló oldotta meg, akik közül 21-en - 80% feletti teljesítménnyel - továbbjutottak
az országos döntőbe.

Költészet napi irodalmi
vetélkedő
Április 7-én rendeztük meg 3-4.
osztályos diákjaink részére a Költészet Napja alkalmából rendezett
irodalmi vetélkedőt. A 3 fős csapatok számot adhattak pontos és
precíz verstudásukról. A verseny
mindvégig vidám, jó hangulatban
zajlott. A kellemes és tartalmas délután végén természetesen eredményt is hirdettünk. Legjobbjaink
közül két 4. osztályos csapat képviseli iskolánkat a salgótarjáni Tankerületi költészetnapi vetélkedőn.

Költészet napi irodalmi
teaház
Április 12-én iskolánk rendhagyó
módon emlékezett meg a költészet
napjáról. Irodalmi teaházat szerveztünk, melynek keretein belül A Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési
és Önkéntes Ház Palóc Esély mun-

katársai sokszínű feladatokkal, humoros történetekkel szórakoztatták
diákjainkat. A program szervezésében a Társadalomtudományi Munkaközösség tagjai vállaltak aktív
szerepet. A feladatok megoldásán
túl olvasmányélményeinkről, kedvenc verseinkről, irodalmi alakjainkról is beszélgethettünk. A gyerekek jó élményekkel tértek haza
a nap végén rendezvényünkről.

Nyílt nap az óvodában
Az alsós tantó nénik április 13-án ellátogattak az óvodába, ahol komplex foglalkozások keretein belül
figyelhették meg a leendő első osztályosok mindennapjait.
Részesei lehettek egy „Tavaszi varázslatnak”, betekinthettek a teremtett világ tevékeny megismerésébe
és „Számország” világába is elkalauzolták őket a nagycsoportosok.
Az óvó nénik jó hangulatú és játékos tevékenységeken keresztül mutatták be a gyermekek sokoldalú
tudását. A látottakat egy szakmai
kerekasztal beszélgetésben összegezték, és rávilágítottak az óvoda
és iskola közötti együttműködés
fontosságára.

Holokauszt
Iskolánk tizedik és tizenegyedik
évfolyamos diákjai április 14-én a
zsidó temetőben a holocaust magyarországi áldozataira emlékeztek. Egy verssel és néhány gondolattal tisztelegtek az áldozatok emléke előtt.

Városunk irodalma
Április 14-én iskolánk végzős diákjai egy rendhagyó irodalomórán
vehettek részt. Végh Gáborné Piroska néni, Szécsény köztiszteletben álló nyugalmazott tanára városunk irodalmáról tartott élethű és

Területi Szorobánverseny
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Költészet napi irodalmi vetélkedő
sokszínű előadást. Szécsény jeles
alkotói közül Ferenczy Teréz, Komjáthy Jenő és Vihar Béla munkásságán keresztül ismerték meg tanulóink a város irodalmi jellegzetességeit. A szervezett program
nagy sikert aratott, hiszen segítséget nyújtott a szóbeli érettségire
való felkészülésben.

Szentkúti zarándoklat
Iskolánk a tavalyi jól sikerült zarándoklat után ismét szeretettel hívott
minden érdeklődőt április 16-án,
szombaton Mátraverebély-Szentkútra. Ennek célja, hogy közösen
imádkozzunk iskolánkért.

Az idén rövid buszozás után Márkházáról gyalogoltunk a kegyhelyre. Az út során rácsodálkozhattunk
az ébredező természet szépségére, és többször megálltunk, hálát
adtunk a Teremtőnek jóságáért, szeretetéért. A közel két órás gyaloglás után - melynek nehézségeit ki-ki
saját szándékára is felajánlhatta - fáradtan és örömmel érkeztünk meg
Szentkútra. 11 órakor két másik zarándokcsoporttal közös szentmisén
vettünk részt. A szentmise után
indultunk a hegyen lévő remetebarlangokhoz, ahol a gyermekek
a természet egyéb szépségeivel
– gyíkok, kövek, üregek - ismerkedtek meg közelebbről.

Rendhagyó irodalom óra

A közös ebéd után a templom előtti térre érve szabadon nézelődtünk,
beszélgettünk. A délutáni közös
imánkban, az Öröm útján a feltámadt Jézussal való találkozást éltük végig. Ez az imádság a Húsvéttól
Pünkösdig tartó időszak eseményeit eleveníti fel a Szentírás segítségével.
Ez az alkalom gyermeknek és felnőttnek egyaránt szép lelki élmény
volt.
A nap végén jóleső fáradtsággal
és élményekben gazdagon érkeztünk meg az iskola elé, ahol közösen adtunk hálát a Jóistennek a zarándoklat ajándékaiért.

Szentkúti zarándoklat
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A Szakma Sztár Fesztiválon
jártunk
2016. április 19-én iskolánk hetedik évfolyamos tanulói részt vehettek a Nógrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara jóvoltából a budapesti Hungexpo területén megrendezett Országos Szakmai Versenyen és Kiállításon. A 9. alkalommal
megrendezett fesztiválon a tanulók megismerkedhettek 40 olyan
szakmával, amelyeket általános iskolai tanulmányaik után választhatnak. A bemutató célja a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák beleértve a ráépülő, érettségire épülő szakmákat vonzerejének növelése a
szakmatanulás népszerűsítése révén, melynek kiemelt üzenete: „A
jó szakma felér egy diplomával!”.

A Föld napja
A Föld napja április 22-e alkalmat
nyújt, hogy felemeljük szavunkat
a természet védelméért, természeti kincseink megőrzéséért. Az
iskolánk diákjai szaktanáraik irányításával, változatos programokkal csatlakoztak e jeles nap rendezvényeihez.
Az alsó tagozatos tanulóink zöld
pólóban érkeztek, hogy ezzel is kifejezzék e nap fontosságát.
Előzetes feladatként fákat, virágokat, plakátokat készítettek, melyek

segítségével „kivirágzott” a faliújság, erdővé változott a kopár Föld.
A délutánt egy szívhez szóló mesével kezdtük az óvoda teraszán,
ahol az egész héten gyűjtött kupakokból megalkottuk a „Kék bolygót”, Földünket. Ezután csoportokban került sor iskolánk és a játszótér takarítására, melyet a gyerekek
lelkesen végeztek. Majd minden
osztály játékos vetélkedőkkel gyarapíthatta tudását puzzle, színezők, közmondások, betűháló, állatfelismerők és totó segítségével. Végezetül udvarunk kiskertjét színesítették virágpalántákkal az ügyes
kis kertészek, a tanító nénik segítségével.

az egészséges táplálkozás orvosi
szempontjaival is.

Az 5-7. évfolyam 7 osztálya –a 11.
évfolyamos diákjaink vezetésével
– a Várkert vetélkedő keretében
játékos feladatokat oldottak meg,
melyeket a természettudományi
munkaközösség tanárai állítottak
össze számukra. Volt többek között
állatfelismerés, Naprendszer térkép
kirakása puzzle-ból, szelektív hulladékcsoportosítás és dalolás is.

május 08. Elsőáldozás a ferences
templomban 10 órakor

A 8-10. évfolyam számára a Föld
„egészségével” párhuzamban a saját egészségünket célzó programsorozat kínálkozott. Megismerkedhettek a legújabb drogok károsító
hatásaival, egy játékos bírósági
tárgyalás keretében fogyasztásuk
jogi következményeivel, valamint

A Föld napja
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Rendezvényeink ugyan nem olyan
súlyúak, mint a 2016. április 22-én
New York-ban aláírt párizsi klímaszerződés, de reméljük, hogy a
kellemes percek mellet fel tudtuk
hívni tanulóink figyelmét környezetünk és saját egészségünk fontosságára.

Május – június havi
programjaink:
május 03. Édesanyák, Nagymamák
köszöntése
Mária köszöntő a templomban 19
órától

május 27. Gyermeknap a Szülői
Szervezet rendezésében
június 1-4. 7. évfolyamosok tanulmányútja Erdélyben
június 10. 8. évfolyamosok ballagása 16 órai kezdettel
Tanulmányi kirándulások minden
osztálynak az osztályfőnökök szervezésében.
A pedagógusok beszámolói alapján szerkesztette:
Szenográdi Tamás
igazgató
■

.

.
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Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda hírei
Tudósítás a Föld Napjáról
a Bárkányi Óvodában

Ó

vodánkban a hitre nevelés
és a hagyományápolás mellett a környezettudatos magatartás alakítása a legfontosabb
feladatunk. Ennek érdekében sokféle tevékenységet kínálunk a gyermekek számára, hogy közvetlen
tapasztatok révén ismerjék meg
azokat a konkrét dolgokat, amivel
még ők is hozzájárulhatnak környezetünk védelméhez, óvásához.
Nemcsak az adott napon, beszélünk és tevékenykedünk az adott
témáról, hanem egész nevelési év

során a lehetőségeket felhasználva hozzuk közel a gyermekekhez
a környezet védelmét. Az állatok
védelme többször kerül szóba, az
októberi állatok világnapja, vagy
a házi kedvencek gondoskodásának kapcsán. Beszélünk a szelektív hulladékgyűjtésről, az újrahasznosításról, barkácsolunk műanyag
kupakokból, papírgurigákból, műanyag palackokból, megmutatva
nekik, hogy a hulladék sem mindig „csak hulladék”, hanem lehet
belőle játék is! Környezetünket szépítjük együtt minden évben az óvodánk előtt lévő cserépbabáinkkal,
amiket a gyermekekkel ültetünk és
ápolunk.

Föld Napja a Bárkányi Óvodában

A csoportokban, egész évben folyik az ültetés: karácsony előtt Luca
napi búzaültetés, tavasszal, rügyező ágak, bab és borsóhajtatása, húsvét táján újra fű vagy búzaültetés,
később pedig különböző virágmagok, hagymás virágok ültetésével
ébren tartjuk a gyermekek ezúton
szerzett ismereteit.
Környezetünk védelmére és óvására is folyamatosan felhívjuk a
gyermekek figyelmét, de kiemelten foglalkozunk a Víz és a Föld világnapjára készülve. Egész bolygónk védelméről beszélgetünk, közvetlen tapasztalatot szerezhetnek
a tanulmányi sétákon, víz és talajmintákat vizsgálunk nagyítóval, érdekes kísérleteket végzünk ezekkel
a természet adta anyagokkal. Pl.:
talajminták vízáteresztő képességéről, tisztító képességéről, lávalámpát készítünk. Az idén, a föld
napján koncentráltan jelent meg
többfajta tevékenység gyermekeink számára az óvodában:
Cserhát Mentőkutyás Egyesület
bemutatóját élvezhették a gyerekek különböző színes tevékenységek közül választhattak: akadálypályán próbálhatták ki ügyességüket, ugróiskolában koncentrálhattak a váltakozó lábbal ugrálásra, ugráló labdával vezethették le energiájukat, kreativitásukat a terepasztalok elkészítésénél kamatoztathatták, amikbe ők alkothatták meg
homokból, vízből, ágakból és színes,
főzött gyurmából a körülöttünk lévő, teremtett világot.
Bízunk abban, hogy ezek a gyermekek biztos környezettudatos alapokkal távoznak tőlünk, és gyermekeiket úgy nevelik, hogy nekik
ez már természetes lesz és szebb,
és egészségesebb környezetben élhetnek majd.

Cserhát Mentőkutyás Egyesület bemutatója

.9.

Gajzinger Márta
óvodapedagógus
■
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Legyen egy nap a magyar
és nemzetiségi népviseletek
jegyében az óvodákban
Bárkányi katolikus óvodánk csatlakozott az Így tedd rá közösség
„Ölts népviseletet” felhívására, április 24-25. a népviseletek napja alkalmából.
Örömteli kezdeményezés volt számunkra, hiszen az óvodai nevelési
programunk egyik kiemelt feladata a népi kultúra, néphagyományőrzés, megismertetése.
A mai nap célja az volt, hogy megjelenítsük a mindennapi öltözkö-

désünk mellett a népi öltözködés
egy-egy jellegzetességét. Mutassuk meg együtt kultúránk ezen kiemelkedő értékét kerek e világon!
Ezért arra kértük a gyerekeket,
szülőket minél többen öltözzenek
be népviseletbe, vagy egy-egy népi ruhadarabot vegyenek magukra. Van, aki pörgős szoknyát öltött,
cifra mellényt vett fel, vagy kalapot tett a fejére. Szebbnél szebb
hajakat fontunk pántlikával díszítve, kalárist tettünk a nyakunkba.
Előkerültek nagyszülők, dédszülők
által féltő gondoskodással őrzött
teljes népviseletek, sok gyermekünk

ebbe öltözhetett, amit nagyon büszkén viseltek.

Néptáncosaink kedvcsináló műsora után pedig mindenki kedvére
táncolhatott, vigadhatott.
A napunk mottója:
Legyünk büszkék magyarságunkra, néphagyományainkra. Kürtöljük világgá, kultúránk gazdagságát,
értékét.

Májusi programjaink:
Május 02-03. – Anyák napja a csoportokban
Május 09. – Nagycsoportosok kirándulása Cserhátszentivánra
Május 18. – Gyermeknap az óvodában
Május 21. – Óvodások zarándoklata Szentkútra
Május – Ovis mise
Május – Csoportkirándulások
Június 01-02. – Pünkösdi népi játék
– búcsúzás az óvodától
Június 13. – Erdei óvodai tábor
Smelkó Istvánné
óvodavezető
■

„Ölts népviseletet”
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II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola

016. április 4-én szomorú hírt
kapott iskolánk közössége: tantestületünk egyik tagja, kedves kolléganőnk örökre itt hagyott
bennünket.
Varga Erzsébet tanárnő 1958-ban
született. Általános iskolai tanulmányait Szécsényben, a középiskolát
Salgótarjánban végezte, majd az
egri Eszterházy Károly Tanárképző
Főiskolán diplomázott orosz-történelem szakos tanárként 1981-ben.
Pályafutását az őrhalmi általános
iskolában kezdte, itt tanított 1995-

ig, amikor megszerezte német szaktanári végzettségét. Ezután a szécsényi Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, majd a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola tanára volt 20 éven keresztül.

A tanítás számára nem munka, hanem hivatás, életforma volt, amely
egész lényét áthatotta. Munkabírása, lelkesedése, odaadása kiemelkedő volt. Számára nem az iskolai
csengő hangja jelentette a pedagógusi tevékenység kezdetét és

. 10 .

Varga Erzsébet (1958-2016)
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végét. Napja nagy részét az iskolában töltötte: intézte a tankönyvekkel és könyvtárral kapcsolatos
feladatokat, dekorált, aktívan részt
vett az iskola életében. A tanítási
órákon kívül szakköröket tartott,
osztályfőnökként közösségi programokat, klubdélutánokat szervezett, tanítványait rendszeresen vitte
múzeumba, könyvtárba, színházba,
kirándulásokra, táborokba, együtt
sportolt velük.
Folyamatosan képezte magát, meg
tudott újulni szakmailag. Sokéves
tapasztalattal is lelkiismeretesen
készült az óráira, felhasználva a legújabb oktatási eszközöket és módszereket. Munkáját az igényesség,
alaposság jellemezte. Ezt várta tanítványaitól is: erről számtalan kijavított vagy újraíratott füzet tudna
mesélni. Kritikái, ha olykor élesek,
kemények is voltak, de mindig jó
szándékúak és igazságosak. Utólag sokan hálásak értük, hiszen sikeres főiskolai-egyetemi felvételijüket
vagy nyelvvizsgájukat köszönhetik nekik. A tananyagon túl is számos hasznos útravalót adott diákjainak: őszinteségre, tiszteletre, emberségre nevelte őket.

Áprilisi híreink
Nyílt nap, beiratkozás

Rendkívül tájékozott, széles látókörű volt, átlagon felüli műveltséggel
rendelkezett, amellyel nemcsak tanítványai előtt járt jó példával, hanem egyik kedvenc hobbijában, a
rejtvényfejtésben is kamatoztatta:
a helyi klub tagjaként számos megyei és országos versenyen ért el
szép eredményeket.
Élete utolsó nagy feladványát azonban ő sem tudta megoldani: tudása, rendkívüli akaratereje, életszeretete, derűje, gyógyulásba vetett
hite is kevésnek bizonyult hozzá.
Emlékét nemcsak az iskolai tablóképeken, hanem szívünkben is őrizni fogjuk.
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola tantestülete

Költészet Napi Szavalóverseny

. 11 .

A tavaszi szünet után újabb mozgalmas hónap következett iskolánk
életében. Április 7-én nyílt napot
tartottunk a leendő első osztályos
kisdiákok és szüleik számára, ahol
az érdeklődők két tanórán is részt
vehettek, valamint mindenkinek
jutott néhány apró ajándék is, amit
Buga Lászlóné Dóra néni adott át
a gyerekeknek. A nyílt nap után
egy héttel rendben lezajlott a beiratkozás, az új elsősök létszáma
lehetővé teszi, hogy Szécsényben
és Nagylócon is önálló első osztályt tudunk indítani a 2016/2017es tanévben. Továbbra is várjuk az
érdeklődő diákokat a többi évfolyamra is, köszönjük a bizalmat, remélem meg fogunk felelni az elvávárásoknak!

Költészet Napi
Szavalóverseny
2016. április 11-én hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg
a Szécsényi tankerület iskolái számára meghirdetett szavalóversenyünket, amelyre a környező tele-
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pülések iskoláiból 60 diák és az
őket kísérő pedagógusok érkeztek
hozzánk. A tanulókat négy korcsoportra osztottuk, minden jelentkező egy háromtagú zsűri előtt adta
elő szavalatát. Korcsoportonként
az első három helyezett kapott
könyvjutalmat, a legjobban szereplők pedig a települések polgármesterei, jegyzői által felajánlott különdíjakból részesültek. A vendéglátásról a KLIK Szécsényi Tankerülete
gondoskodott. Az eseményről senki nem távozott üres kézzel, minden résztvevő és felkészítő pedagógus egy-egy kulcstartót és emléklapot kapott.
Eredmények:
1-2. évfolyam:
1. Farkas Eszter – Szécsény,
2. Oláh Balázs – Nógrádmegyer,
3. Oláh Bianka – Endrefalva,
Különdíj: Balázs Hanna – Szécsény
3-4. évfolyam:
1. Jusztin Kristóf – Hollókő,
2. Kiss Botond – Endrefalva,
3. Szentgyörgyi Kristóf – Szécsény,
Különdíj: Bangó Lili – Rimóc

Legszebben beszélő diák: Juscsák
Nóra – Szécsény
Legjobban teljesítő települések:
Varsány, Endrefalva, Szécsény
Köszönöm a kollégáim szervező
munkáját, remélem, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk egy ilyen
nagyszabású rendezvény lebonyolítására! Köszönjük a támogatást
Mohácsi László Tankerületi Igazgató úrnak, Dr. Bagó József Jegyző
úrnak, valamint Endrefalva, Hollókő, Magyargéc, Nógrádmegyer, Rimóc, Szécsényfelfalu települések
polgármestereinek.

A hónap további
eseményei
Április 13-án tartottuk a szokásos
tavaszi fogadó délutánunkat, ahol
a szülők tájékozódhattak a gyermekük tanulmányi előmeneteléről,
a tanító pedagógusoktól megtudhatták az adott tantárgyat érintő
aktualitásokat.
19-én összesen csaknem 70 tanulónk volt távol az iskolától, termé-

szetesen mindnyájan szervezett
programon vettek részt. 44-en Budapestre utaztak a SzakmaSztár
elnevezésű rendezvényre, ahol a
szakképzési lehetőségekkel, a szakmaválasztással kapcsolatos információkat gyűjtöttek. A másik csoport Ózdra utazott, ők a TérTánc
koncertre készülnek és ezen a napon egy régiós próbán vettek részt
négy másik iskolai csoporttal együtt.
21-én az iskola TE IS csapata vett
részt a Sport legyen a tied országos
rendezvénysorozat Egri eseményén. Itt a tanulóink rendezőként
segítik az aktuális helyszínen a
rendezvény lebonyolítását, játszanak a kilátogató gyerekekkel az
MDSZ standján, segítik, koordinálják a résztvevőket.
22-én Az INFOPROG 2016 informatikai verseny zajlott Salgótarjánban,
amelyen a résztvevők számára a
programozás és a pénzügyi tudatosság fontosságát kiemelő kísérő konferenciát is szerveztek. A
Rákóczi Szövetség meghívására tíz
tanulónk vett részt a konferencián,

5-6. évfolyam:
1. Görcsi Vanda – Nógrádmegyer,
2. Kiss Zoltán Balázs – Varsány,
3. Dudás Dorina – Varsány
7-8. évfolyam:
1. Puporka Milán – Endrefalva,
2. Lehoczki Emese Tímea – Varsány,
3. Rácz Bianka - Rimóc
Különdíjak:
Legjobb szécsényi diák: Farkas Eszter
Legjobb nógrádmegyeri alsós diák: Oláh Balázs
Legjobb endrefalvai diák: Puporka
Milán

Ballagás
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ahol a tudatos pénzügyi gondolkodás fontosságáról hallgattak meg
előadásokat. Ma már a fiatalok 14
éves koruktól rendelkezhetnek bankszámlával, a pénzügyi szolgáltatások
európai szintűek, azonban a pénzügyi tudatosságra nevelés terén van
még elmaradásunk, amellyel olyan
problémák volnának megelőzhetőek, mint például a devizahitelek
kérdése.
Ezért is érezzük fontosnak tanulóink ilyen irányú ismereteinek, jártasságának fejlesztését.

Ballagás
A végzős, 12. osztályos tanulóink
április 29-én délután 5 órától vettek búcsút az alma matertől. Az
ünnepséget a bizonytalan időjárás miatt az iskola tornatermében
rendeztük meg, ahol a műsor
alatt néhány könnycsepp kicsordult nemcsak a búcsúzók, hanem
a szülők szeméből is.
A ballagók közül Bangó János,
Jusztin Boglárka és Lászlók Denise Michaela kiemelkedő közösségi munkájáért jutalomkönyvet
kapott. Mulyad Alexandra kitűnő
tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért vehetett
át jutalmat.

Elérhetőségeink:
3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
Tel.:
32/370-131, Fax: 32/372-490
E-mail:
rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu
Web:
www.rfszkki.sulinet.hu
https://www.facebook.com/
rfszkki
Pancsovai Gergely
igazgató
■

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti
Iskola szécsényi tagintézménye
Növendékek országos
sikerei

N

emrég, április végén Székesfehérváron rendezték meg a
XIII. Országos „Alba Regia” Kamarazenei Versenyt, ahol az iskola növendékei: Pap Luca-zongora,
Pap Boglárka-fuvola és Nagy Renáta-fuvola kamaratriója I. helyezést
ért el. Felkészítő tanáraik: Lévárdi
Beáta és Kanyó András pedagógusok voltak. Az induló 73 csoport
közül a legjobb hét csoport mutathatta be tudását a Gálaműsorban,
többek között a zeneiskola kamaracsoportja is. A nyertesek díja egy
októberi Zeneakadémiai fellépés.

A zsűri olyan neves szakemberekből állt, mint Szabadi Vilmos Lisztdíjas hegedűművész, Tamás Attila
zongoratanár és Simai László trombitaművész.
A kamaracsoport idén, már többször is sikeresen indult versenyeken, a decemberben megrendezésre kerülő III. Országos Budapesti Gyermek-és Ifjúsági Kamarazenei Fesztiválon trió kategóriában
szintén országos I. helyezést ért el.
Jutalmul a csoport a budapesti Zenetudományi Intézetben adhatott
koncertet ez év januárjában.

Programajánló
A 40 éves múltra visszatekintő Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola szécsényi Tagintézménye
Tavaszi hangversenyt rendez május 24-én (kedden) 17 órakor a szécsényi Művelődési Központ kamaratermében. Fellép Szécsény Város Gyermekkara (Felkészítő tanárok: Lévárdi Beáta és Sebestyénné
Csabai Ildikó), az Erkel Ferenc Vegyeskar (karnagy: Lévárdi Beáta), az
iskola művésztanárai és növendékei. A koncertet megnyitja: Stayer
László Szécsény Város Polgármestere.
Lévárdi Beáta
■

................................................................................
Szécsény Tv soron
következő adásai:

2

016.05.21-én 19.00 óra (ismétlés: 2016.05.22-én 15.00,
2016.05.25.-én szerdán de.
11.00 óra 2016.05.28-án 19.00 óra,
2016.05.29-én 15.00 óra, valamint
2016.06.01.-én szerdán de. 11.00
óra)
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2016.06.04-én 19.00 óra (ismétlés:
2016.06.05-én 15.00, 2016. 06. 08.án szerdán de. 11.00 óra 2016. 06.
11-én 19.00 óra, 2016.06.12-én 15.00
óra, valamint 2016.06.15.-én szerdán de. 11.00 óra)
Korábbi adások megtekinthetők:
www.szecseny.hu
Bolgár János vezető szerkesztő
■
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Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula
Könyvtár hírei
Múzeumi április képekben

D

r. Kun Edit festőművész és
Varga Péter néhai vadászati főfelügyelő kiállítása nyílott április 5-én. Dr. Kun Edit festőművész, vadász, a Nimród Vadászújság lapigazgatója természeti, vadászati témájú alkotásaiból és Varga
Péter néhai vadászati főfelügyelő
Trófea gyűjteményéből készült kiállítás nyílott április 5-én a Kastélyban.
A megnyitó rendezvény a Nógrád
Megyei Vadászkamara társszervezésével valósult meg. A rendezvényt a Szabó Zoltán vezette Palóc
Virtus Kulturális és Sportegyesület
baranta bemutatója vezette be,
nagy sikerrel. A kastély parkjából a
díszterembe vonult a szép számú
közönség, ahol Stayer László polgármester úr mondott köszöntő
beszédet. A kiállításokat Barna János úr, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke
nyitotta meg, és Bakó Csaba vadászati főfelügyelő tartott méltató beszédet. A megnyilatkozások
között a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Szécsényi Tagiskolájá-

nak növendékei nyújtottak élményt
Palánki Éva fuvola művésztanár vezetésével. Dr. Kun Edit is szót kért,
és közelebb hozta a az egybegyűlteket az alkotás világához és személyes értékrendjéhez. A jó hangulatú megnyitó ünnepségen a megye számos településéről érkeztek
érdeklődők.

Húsvéti koncert köszöntötte
a Húsvétot a Múzeumban
A VISSI D’ARTE Művészeti Együttes (Lévárdi Beáta – zongora, művészeti vezető, Varga Ivett - ének,
Jambrik Zsolt - ének, narrátor) és az
Erkel Ferenc Vegyeskar Bel Canto
Kamarakórusa adott hangversenyt
április 8-án a Múzeumban. A szakrális komolyzene klasszikus darabjaiból hallhattunk magas színvonalú bemutatót. A két együttes
muzsikáj között dr. Limbacher Gábor múzeumigazgató tartott vetített képes előadást a húsvéti ünnepkörről. Bemutatta a húsvéthoz vezető 40 napos felkészülési idő, a
nagyböjt hétköznapiságunkból kilendítő jellegzetességeit, és Krisztus feltámadásának palócföldi rítusait és örömteli népszokásait.

Júniusi meghívók
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából kárpátaljai magyar festőművészetből nyílik kiállítás június
3-án a Múzeumban
Lengyelország csipkeverő - készítő kultúráját bemutató kiállítás nyílik június 4-én délután történeti
anyagból és kortárs művészek, köztük Jadwiga Wegorek krakkói csipkeverő alkotásaiból.
Báró Lipthay Antal fényképeiből
„ISTENHEZ. Fények, formák, kifejezések, jelek” címmel nyílik ünnepi
kiállítás június 11-én délután 4 órakor. Minden érdeklődőt tisztelettel
és szeretettel várunk!
dr. Limbacher Gábor
igazgató
■

......................................
A Krúdy Gyula
Könyvtár hírei
Tisztelt Olvasóink!

T

ájékoztatjuk Önöket, hogy
könyvtárunk május 16-án,
pünkösd hétfőn zárva tart,
egyéb napokon a szokásos kölcsönzési rend szerint várja kedves olvasóit.
Részletes programjainkért keressenek minket elérhetőségeinken:
Krúdy Gyula Könyvtár
3170 Szécsény, Ady E. u. 12.
06-32-370-494
krudykonyvtar@gmail.com
krudykonyvtar.5mp.eu
https://www.facebook.com/
krudy.konyvtar
Csatlós Noémi
intézményegység-vezető
■
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Szerva ASE hírei

H

étvégén Pécsett rendezett
alapszakaszt követő négyes
döntőben Szécsény asztalitenisz csapata a harmadik helyen
végzett. A Mecsek alján az ország
4 legjobb férfi és női csapata találkozott. A szécsényiek szombaton
a házigazda Péccsel játszottak, ahol
a hazai szurkolóktól zengő arénában súlyos vereséget szenvedtek
annak ellenére, hogy az alapszakaszban tavasszal és ősszel is döntetlent játszottak a házigazdákkal.
Már a kezdő párost döntő szett
5:4-es állásról veszítette el Kriston
Dani és Oláh Benedek és az egyénikben sem sikerült győzni, annak
ellenére, hogy több döntő szettes
mérkőzés, illetve váltószerváig eljutó szett volt. Elmondható, hogy
minden szoros mérkőzést a pécsiek nyertek és szécsényiek is hite-

hagyottan játszottak a folyamatosan zenélő, tomboló hazai közönség kereszttüzében. Az eredmény
hidegzuhanyként ért mindenkit:
7:0 a Pécs javára.
Ilyen előzmények után játszotta
vasárnap de. 10 órától a bronzmeccset a csapat az ellen a Szeged
ellen akit az alapszakaszban nem

tudtak legyőzni hiszen ősszel egy
5:5-ös döntetlent, tavasszal idegenben pedig idegenben 6:3-as vereséget könyvelhettek el. Ennek ellenére hatalmas mentális erőről és
győzni akarásról is tanúbizonyságot téve 6:4 arányban győzött Szécsény csapata és megszerezte a 3.
helyet. A páros mérkőzést sikerült
Kriston Daninak és Oláh Bendek-

Csapat és szurkolóik - Szerva ASE
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enek megnyerni az elején, és a szoros egyénik mellett ez elégnek bizonyult a sikerhez. Oláh Benedek
mindhárom egyénit megnyerte és
Kriston Dani is háromból kettőt (a
harmadikat is döntő szettben vesztette el). Ennek ellenére is benne
volt a találkozóban az 5:5-ös döntetlen, de ebben az esetben is Szé-

csény csapata a győztes a jobb
szettarány miatt. Ez köszönhető a
hihetetlenül pechesen játszó Bátorfi Zolinak is, aki mindhárom
egyénit döntő szettben (3:2) veszítette el. A mérkőzésre Szécsényből
egy szurkolói kisbusz is indult, akik
lelkes buzdítása is hozzájárult a sikerhez. A szécsényi Szerva ASE ez-

zel a sikerrel fennállása legjobb
eredményét érte el a rájátszásos
rendszerben, hiszen nemzetközi
szereplésre jogosító bronzérmet
szerzett a legmagasabb osztályban.
dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnöke
■

SZVSE hírek

-A fiúk, hogyan fogadták el, azt,
hogy egy lány is van a csapatban?

okan szeretik a focit, sokan
űzik is. A Szécsény VSE–nek
150 igazolt labdarúgója van.
Ebből a sok játékosból egy szem
lányunk is van, Kanyó Blanka.

-Az elején egy kicsit érdekes volt
nekik, de nem volt semmi problémájuk vele. Nem cikiztek, nem bántottak. Mondjuk sok ismerős van a
csapatban, osztálytársaim is.

minden rendbe lesz, akkor készek
elvinni Balassagyarmatra vagy Salgótarjánba is.

Blanka az U13-as csapatban rúgja
a labdát. Kelecsényi Gábor az edzője, és az edző elmondása szerint
nagyon hasznos tagja a csapatnak,
és soha nincs vele probléma. A rábízott feladatokat jól végzi el.

-Rendszeresen szerepelsz a Bozsik
tornákon. Ott fiú csapatok vannak.
Nem szoktak beszólogatni, cikizni
az ellenfelek?

.......................................................................................................................

S

Egy rövid interjút készítettem vele, amit most az olvasókkal is megosztok:
-Erre a térségre nem jellemző, hogy
lányok focizzanak, Te miért ezt a
sportot választottad?
-Már régen tetszett a foci, néztem,
ahogyan a fiúk játszanak és én is
beálltam. Aztán elkezdtem edzésre járni és igazolt játékos lettem.

-Furának tartották, hogy a fiúk között van egy lány is, de nem volt
ebből semmi problémám.
-Heti két edzéssel készültök, és a
legtöbb hétvégén van Bozsik torna is, ahol meccset kell játszani, de
én azt szeretném tudni, hogy edzésre szeretsz-e járni?
-Szeretek, és ha tehetem mindig ott
vagyok, de azért a meccs az sokkal
jobb.
-Az edzések és a meccsek nem mennek e a tanulás rovására?
-Szerintem nem, és nem is mehet,
mert csak akkor mehetek focizni ha
az iskolás dolgaim rendben vannak.
-És rendben vannak, jó tanuló vagy?
-Igen rendben, és jó tanuló vagyok!

-14 éves kortól külön kell választani a fiú – lány focit. Hogy gondolod,
szeretnéd magad kipróbálni lányok
között is?

Kanyó Blanka

-Hát ha akkor még lesz kedvem,
akkor mindenképpen. Anyuék azt
mondták, hogy ha az iskolával

. 16 .

-Van e példaképed a fociban, és elárulod-e, hogy ki az ?
-Amíg védő voltam addig Jordi Alba, de most nincs különösebb példaképem.
-Kedvenc csapatod?
-Szécsény VSE és a Barcelona!
-Köszönöm szépen, hogy időt szakítottál erre a kis beszélgetésre, és
további sok sikert kívánok neked
a tanulásba és a focipályán is.
-Én köszönöm a lehetőséget.

Továbbiakban a
Szécsény VSE
eredményeit olvashatják
XVII. forduló:
Szécsény VSE – Nagybátony 2-3 gól:
Lőrincz B., Lehoczki Sz.

Szécsény U19 – Nagybátony U19
13-0 gól: Szalai K., Szeles B. 3, Deák N. 3, Oláh Sz. 4, Szoldatics M. 2
XVIII. forduló:
Pásztó – Szécsény VSE 1 – 1 gól: Szabó T.
Az U19-es csapatunk szabadnapos volt.
XIX. forduló:
Szécsény VSE – Berkenye 1 – 2 gól:
Galcsik Sz.

.
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Szécsény U19 – Berkenye U19 gól:
Szeles B., Szeles M., Szép M., Oláh Sz.
XX. forduló:
Palotás – Szécsény VSE 3-2 gól:
Kelecsényi G. 2
Palotás U19 – Szécsény U19 0-6
gól: Oláh Sz.2, Szalai K., Deák N.,
Szoldatics M., Bangó A.
XXI. forduló:
Szécsény VSE – SBTC 2 – 1 gól: Szabó
T. 2
Az U19-es csapatunk szabadnapos
volt.
Serdülő bajnokság eredményei:
X. forduló:
Szécsény U16 – Nőtincs U16 8 – 2
gól: Oláh N., Csuka K., Szmolnik M.
2, Oláh D., Király A., Görcsi G. 2.
XI. forduló:
Héhalom U16 – Szécsény U16 2 – 2
gól: Deák N., Szmolnik M.
XII. forduló:
Szécsény U16 – Érsekvadkert U16
5 – 1 gól: Deák N. 2, Szmolnik M.,
Görcsi G., Oláh N.
XIII. forduló:
Szécsény U16 – Buják U16 7 – 2 gól:
Deák N. 2, Szmolnik M. 4, Oláh R.
Folynak a Bozsik tornák ahol a csapataink, nagyon jó eredményeket
érnek el.
2016.05.01 – én az U11 – es csapatunk Komáromban szerepelt egy
rangos tornán.

................................................................................
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SZAFT hírei

evezési pályacsúcsot hozott
a 31. Telekom Vivicittá Városvédő futás. Két nap alatt
30.000 nevezői létszám.
Magyarország 1.001. településéről
és 72 országból neveztek futók
2016. 04. 17-én a 21 km-en 9.500
nevező, melyen ott voltak a szécsényi SZAFT futók 6 fővel.
Eredmények:
Chikán István 1.ó 42.p 14 mp
Kiss Eszter 1.ó 51.p 07 mp
Kovácsné Obrecsány Klára 2.ó 15.p
56 mp
Bunder-Harman Ágnes 2.ó 17.p 15
mp

A fiúk nagyon jól érezték magukat.
Volt részük győzelemben, döntetlenben és sajnos vereségben is. Na
de ez ne szegi a kedvüket. Minden
mérkőzésen szoros csatákat vívtak
a nagyobb egyesületek csapataival, és ez azt jeleni, hogy fel tudjuk
venni velük is a versenyt. Nagy
gratuláció jár a fiúknak.
Doman Gábor
vezetőségi tag
■
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Csábi Anikó 2.ó 17.p 16 mp
Sótér Vilmos Zsolt 2.ó 17.p 16 mp
2016. április 9-én közel 5.500 nevezővel startolt Visegrádon a Spartan Race. A sportpálya volt a rajt
- cél helyszíne, amely sátorokkal,
hatalmas embertömeggel és számos akadállyal telt meg. A SZAFT
tagjaként részt vett az eseményen
Sótér Vilmos Zsolt. Visegrádon 8,5
kilométert 380 méter szintemelkedéssel és 21 akadállyal kellett teljesíteniük a résztvevőknek. A sportpályától a kálvárián keresztül a Fellegvárig kellett fölfutniuk, majd a
sípálya érintésével vissza a városba.
Czele János
BSI Futónagykövet
■
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A Spartan Race a szécsényi versenyzők
szemszögéből

Végezetül a verseny során a hangulat szuper volt. Ilyenkor jó látni,
hogy az emberek segítenek egymáson. Ezen szellemiség tudatában
Én is, amikor egy általam veszélyes
helyen lévő követ eldobtam, a mögöttem lévő megköszönte.” – Sótér
Vilmos Zsolt
„Ezekkel a jelzőkkel tudnám jellemezni a versenyt: Felejthetetlen élmény, kilépés a komfortzónádból,
küzdés önmagaddal, adrenalin emelkedés, célegyenes, büszkeség, függőség!” - Királyné Balla Kinga
„Leírhatatlan érzés volt egy ilyen
versenyen részt venni. Ezt elmondani nem lehet, egyszer tényleg
át kell élni!! Ennyi emberrel - akik

„Nekem ez volt életem első Spartan race versenye. Sokáig küzdöttem a kérdéssel, vajon bírni fogom
én ezt? Tudom majd teljesíteni?
Mivel még csak idén kezdtem el
futni 1-2 kilométernél többet, ezért
nagyon féltem tőle. De elhatároztam, hogy kipróbálom és végigcsinálom. Büszke akartam lenni magamra. És hogy megérte-e? Abszolút. Fantasztikus érzés volt megtapasztalni milyen is átlépni a saját
határaimat és kilépni a kis komfortzónámból. Egyszerűen hihetetlen
és egyben felfoghatatlan érzés volt
számomra az, hogy a kemény 8,5
km-ből mindössze akkor sétáltam,
amikor emelkedő volt. Fel kellett
futnunk egészen a Fellegvárig, ami
kemény diónak bizonyult, de megcsináltam. Csodás érzés volt az,
hogy egy teljesen ismeretlen lányt
át tudtam segíteni egy akadályon,
amire egyedül nem lett volna képes, majd visszaszaladt és átsegített engem is. Erről is szól ez a
verseny, az igazi bajtársiasságról.
21 akadályból ötöt nem sikerült teljesítem mindössze, aminek 150db
burpee, azaz 150 db négyütemű
fekvőtámasz volt a büntetése. És
hogy mit éreztem amikor végre célba értem? Nos a verseny szlogenjével írnám le: „You’ll know at the
finish line”- Megtudod a célvonalban… - Dudok Barbara
■

Sótér Vilmos Zsolt

Királyné Balla Kinga

Varga Ferenc

Dudok Barbara
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„

annyira különbözünk egymástól -,
de mégis együtt teljesíteni a távot
felemelő érzés volt. Szívből ajánlom
minden sportrajongónak!” - Varga
Ferenc

..............
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2016. április 09-i visegrádi
Spartan Sprint Race volt a
második akadályfutó versenyem. Erre a versenyre már sokkal
felkészültebb voltam és semmilyen
kérdés sem fogalmazódott meg
bennem, hogy meg tudom e csinálni. Az egész versenyt nagyon élveztem. Én csak a pozitívumokra
gondolok. A verseny elején a hegymenet letesztelte a versenyzőket,
de a csodálatos környezet kárpótolt mindent. Miután teljesítettük
ezt az akadályt jött egy kis hidegzuhany, még pedig a zsákcipelés.
Olyan dombra kellett felvinni, aminek alig láttam a tetejét. De megcsináltam és nagyon örültem. A
zsákcipelés megtanítja az emberrel tisztelni a természeti erőket,
de leginkább saját magát kell legyőznie az embernek. Ezután egy
kis dagonyázás várt ránk. Annyira
saras, mint akkor ott, szerintem
még gyerekkoromban sem lehettem. Aztán jöttek a nehezebb akadályok, de már láttam a célt és tudtam, hogy ez már meg van. A célban a többiekkel azt beszéltük,
hogy fussuk le megint.
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