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Szécsényi Fények,
Közművelődési
Nonprofit
Kft. hírei
Istenhez.
formák,
kifejezések,
jelek
– báró
Antal jubileumi
ja megtalálhattakiállítása
a maga szórakoVárosi
CivilLipthay
Korzó és Gyer-

J
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meknap

únius 11-én a kastély utolsó
ájus 28-án került megrenmagántulajdonosainak unodezésre a Városi Civil Korkája, a 70 éves báró Lipthay
zó és Gyermeknap a SétálóAntal helyi vonatkozásokban is
utcában, ahol a város apraja-nagygazdag, kitűnő fényképkiállítása
nyílott meg a díszteremben. A kiállítás művészi felvételein tükröződnek egy magyar arisztokrata
család XX. századi életének megaláztatásai és megpróbáltatásai,
de még inkább a lankadatlan
életrevalóság, hites létszemlélet
árnyalt és gazdag világlátása. A
tárlat kicsengése szerint a teremtő és gondviselő Istenhez forduló hűséges élet a nehézségekkel
együtt is örömteli, termékeny és
maradandó gyümölcsöket hoz
nemcsak az egyén, hanem a szűkebb-tágabb közösség számára
is. Részint maga a megnyitó is közösségi megnyilatkozás volt, ahol
az alkotó több országból egybe-

zási lehetőségét. A sokszínű proggyűlő
és barátai
a szerető
ramok,rokonai
szórakozási
lehetőségek
közösség
atmoszféráját
teremtetés a meleg nyári idő mind-mind
ték meg. A barátok sorában hanghozzájárult ahhoz, hogy a rendezzott el Molnár Enikő és Szabó Fruvényre ellátogató gyerekek és felzsina köszöntő zongorajátéka dr.
Vejkey Imre országgyűlési képviselő megnyitó beszéde, és dr.
Lázár János miniszter imponáló,
gondolatgazdag köszöntése. Dr.
Limbacher Gábor is ilyen közegben vázolta föl a Lipthay család
elmúlt évtizedekbeli helytállását
és Antal konzekvens ragaszkodását, hűségét Istenhez, a hazához és családjához. Szécsény
város nevében Stayer László
polgármester úr mondott köszönetet Lipthay Antal város segítő
tevékenységéért. A megnyitón
számos főrangú család mai képviselői is megjelentek. Ez úton
is köszönetet mondunk Lipthay
Antalnak és feleségének, Erzsé-

.

nőttek jó emléket és élményeket
vihettek magukkal haza.
A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. ezúton is köszönetét
fejezi ki mindenkinek, aki munkájával és közreműködésével hozzájárult a szombati Városi Civil Korzó és Gyermeknap rendezvény
sikeréhez.
Név szerint:
Cserhát Mentőkutyás Egyesület,
Krúdy Gyula Könyvtár, Petrovics
Gabriella, e-MultiCoop Szociális
Szövetkezet, Andi Színjátszósai
Egyesület, Palóc Néptáncegyüttes, Izolda Népi Játékai, Iglice Táncegyüttes, T.C.D. Táncegyesület szécsényi ésa balassagyarmati
csoportbetnek
kiállításért, a vendéglája,
Léna
Táncosai,
Street
Dancers,
tásért és a költségek vállalásáért.
Paramisi Társulat, Őszi Alkony NyugKlub,megnyitóját
Szerva ASE,követő
BenczúrAdíjas
kiállítás
nafalváért
Egyesület,
Szécsény
Vápon a benczúrfalvi Szent Antal
rosi Rendőrkapitányság,
Szécsény
kálvária
felszentelésére került
sor.
Városi Tűzoltó Raj, Agrohelp Kft.,
Szécsény Városfejlesztő
Kft.,
SzéLimbacher
Gábor
csényi és Pösténypusztaiigazgató
Polgárőrség, valamint Szécsény Város
Önkormányzata.
Köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott a rendezvényre!

. .
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Önkormányzati hírek
únius második felében 1
munkarendszerinti és 2 rendkívüli testületi ülést tartottunk.

J

vezető úton lévő „S” kanyar
nyomvonalát, valamint kerékpárutat alakíthatunk ki Szécsény és
Pösténypuszta között.

Meghosszabbítottuk december
31-ig a KLIK Kossuth út 3. szám
alatti iroda használati szerződését.

A JÚNIUS 15-i rendkívüli ülésen a következő ügyekben született döntés.
Eredményes és érvényes beszerzési eljárást folytattunk le
• a megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló komplex
fejlesztési programok című pályázat ügyében (TOP-3.2.2-15).
A pályázati dokumentáció elkészítésére a legjobb ajánlatot a
Szécsény Holding Kft. nyújtotta
be 3.600.000 + áfa értékben.
• a hosszabb idejű közfoglalkoztatási programhoz szükséges
munkavédelmi bakancsok beszerzése ügyében. Itt a legjobb
ajánlatot a Juszt-Bau Kft. tette
900.420 Ft + áfa ajánlatával.
• a hosszabb idejű közfoglalkoztatási programhoz szükséges munkaruha beszerzése
ügyében. A legjobb ajánlatot
a Szécsény Holding Kft. tette
900.000 Ft + áfa összeggel.

Eredményes és érvényes beszerzési eljárást folytattunk le
• a „Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás” elnevezésű
program keretében. A továbbiakban egy plusz tehergépjármű
segíti e területen a munkát. A
legjobb beszerzési ajánlatot az
Oplus Kft. adta 3.280.000,- Ft +
áfa értékben.
• a hosszabb idejű közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges építőanyagok
tekintetében. Sóder, cement,
homok, fenyő fűrészáru szállítására a legjobb ajánlatot a JusztBau Kft. adta 1.053.546 Ft + áfa
összeggel.
• a 2016. évi járási startmunka
megvalósításához szükséges védőeszközök és egyéb építőanyagok ügyében. A legjobb ajánlatot itt is a Juszt-Bau Kft. adta
3.901.245 Ft + áfa értékben.

Új tagokat választottunk a Palóc
Út Kulturális Turisztikai Klaszter
Egyesület munkacsoportjába Garamvölgyi Andrea és Smelkó István személyében.

A Képviselő-testület tájékoztatót
hallgatott meg az augusztus elejére tervezett Mátraaljai Fesztiválról,
amelynek helyszíne a Várkert lesz.

Az Integrált Településfejlesztési
Stratégiában pontosítottuk a tervezett beruházások helyszíneit.

A JÚNIUS 23-i rendkívüli ülésen a
következő ügyekben született döntés.
Jóváhagytuk a „Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés” című pályázat beadását és
az ehhez szükséges konzorciumi együttműködési
megállapodást. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, segítségével a
pösténypusztai elágazónál körforgalmat alakíthatunk ki, megváltoztatjuk a Salgótarján felé

A JÚNIUS 29-i ülésen a következő
ügyekben született döntés.
Elfogadtuk
• a Szécsény Holding Kft. tulajdonában lévő szélessávú infrastruktúra jövőjéről szóló előterjesztést. Ennek értelmében
a Képviselő-testület felhatalmazta a társaságot, hogy eladja
a hálózatot a legjobb ajánlatot
adó vevőnek.
• a 2017. évi vásárjegyzéket, majd
a Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervét.
-2-

Pályázatot nyújtottunk be rendkívüli szociális támogatásra.
Eredményes és érvényes közbeszerzési eljárást folytattunk le a
Startmunka mintaprogram keretében. Építőanyagok szállítására
a legjobb ajánlatot a BODROGI
BAU Kft. adta 5.850.240,- Ft + áfa
(sóder és homok), és 16.852.050
Ft + áfa (cement) összegben.
Eredményes és érvényes beszerzési eljárást folytattunk le a Barnamezős területek rehabilitációja
program keretében. A pályázat
előkészítésére a legjobb ajánlatot
a Triomer Kft. adta be 7 millió 700
ezer Ft + áfa összegben.
Sürgőséggel döntöttünk abban,
hogy a TOP-3.2.1-15 pályázat
keretében folytatni akarjuk a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola
épületének energetikai korszerűsítését.
Zárt ülésen került sor lakáskérelmek elbírálására, valamint döntés
született Szécsény Város díszpolgára cím adományozásáról.
Stayer László
polgármester
Dr. Bagó József
jegyző
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Városkártya Nagyüzem
regisztrációs lap kitöltését követően néhány perc után megkapja az
igénylő, hiszen az önkormányzathoz a gyors ügyintézés érdekében
kihelyeztek egy kártyanyomtatót.
Nem érdemes tehát késlekedni,
mindenki mielőbb igényelje meg
a Szécsény Városkártyát, veszíteni
nem lehet vele, csak nyerni.

M

ár több százan igényelték a szécsényi önkormányzattól a néhány hete
megjelent Szécsény városkártyát,
amelynek tulajdonosai országszerte 1500 helyen kapnak 5-50
százalék közötti azonnali vásárlási
kedvezményt. Érthető a sietség,
hiszen a Szécsényi Önkormányzat
Képviselő-testületének döntése
értelmében az első 2500 jelentkező, vagyis a város minden háztartása, ingyen juthat első kedvezmény
kártyájához. A kis plasztik kártyát a

FONTOS! A szervezők olyan vállalkozók jelentkezését is várják,
akik szívesen lennének elfogadóhelyei a Szécsény Városkártyának.
A vállalkozók az általuk kínált kedvezményért cserébe, nagyobb
forgalomra, nagyobb népszerűségre és nagyobb elismertségre
tehetnek szert, hiszen a városkártya filozófiája szerint a kölcsönös
előnyöket igyekszik felmutatni
eladónak és vásárlónak. Nem véletlen tehát a kártya szlogenje:
KÖZÖSSÉGET ÉPÍTÜNK!

Otthoni szelektív hulladékgyűjtés
és házi komposztálás

V

árosunk sikeres pályázatának köszönhetően immár
hozzá lehet jutni, azokhoz a
gyűjtőedényekhez, amelyek alkalmasak a szelektív hulladékgyűjtésre és a házi komposztálásra. Az
edényeket – egy igénylőlap kitöltését követően – tudjuk átadni. A
használat ingyenes, ugyanakkor
az átvételkor az edények nagyságától függő kauciót kell fizetni,
amely értelemszerűen visszajár
az edények sérülésmentes vis�szaszolgáltatásakor. A Szécsényi
Hírek című újságban segítségképpen mellékeltük az igénylőlapot.
Az otthoni szelektív hulladékgyűjtés és házi komposztálás

nemcsak a környezettudatosság
miatt fontos, hanem közvetlen
gazdasági hasznot is jelent. Egyrészt csökken a szállításra kerülő
hulladék mennyisége, másrészt
a házi komposzttal javítható a
kertek talajminősége. Tisztelt szécsényi kistérségben élő lakosok,
saját és közösségünk érdekében
kérjük éljenek ezzel a páratlanul
kedvező lehetőséggel.

(2016. augusztus 3-4-5.)
Interjú Tóth Péterrel, a Fesztivál
főszervezőjével
Hogyan született meg a Mátraalja
Fesztivál?
2015 elején kezdtünk el beszélgetni arról, hogy Nógrád megyében nincs egyetlen nagyszabású
könnyűzenei fesztivál sem, ezért
jó lenne egy ilyet szervezni. A közös gondolkodást nemsokára tett
követte és Pásztón augusztusban
már meg is rendeztük az Első Mátraalja Fesztivált, amely sikeresnek
volt mondható.
Miért váltottak helyszínt?
Az első fesztiválnak a pásztói
strand adta a helyszínét, az egy
két napos rendezvény volt. Most
az első sikeren felbuzdulva 3 napos rendezvényt tervezünk, ezzel
viszont „kinőttük” a pásztói strandot, nyilván nem várható el, hogy
a helyiek több napon keresztül ne
használhassák kedvenc nyári hűsölő helyüket.

Hogy jött ezek után Szécsény?
Egy kedves barátom hívta fel
a figyelmemet arra, hogy Szécsénynek van egy egyedülállóan
gyönyörű várkertje, háttérben a
Forgách kastéllyal és a kolostorral. Kívánni sem lehetne ennél
szebb és romantikusabb helyszínt. Ráadásul ez a helyszín a ta					 valy Országos Vadásznappal is biKöszönettel: zonyította, hogy képes több ezer
ember befogadására.
Bolgár Brigitta
a Szécsényi Városüzemeltetési Van-e valamiféle üzenete ennek
Nonprofit Kft. ügyvezetője a fesztiválnak, vagy csak az a cél,
hogy legyen egy jó buli?
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A fő célunk az volt, hogy Nógrád
megyét felhelyezzük Magyarország fesztivál térképére. Ehhez
kicsit szemtelen koncepciót találtunk ki és nem átallottuk meghívni a jelenleg legnépszerűbb
magyar zenekarokat. Fontos még
ebben a koncepcióban, hogy a
rendezvény egész napos, tehát a
koncerteket kiegészítik gyermekés sportprogramok. Az idén unikális újdonság, hogy egy időben
kezdünk a Nyári Olimpiával, amelyet kivetítőn keresztül követhetnek a fesztivál vendégei.
A II. Mátraalja fesztivál jegyárai
drágának, vagy olcsónak számítanak a piacon? (Napijegy: 2500 Ft,
Hetijegy: 7000 Ft.)
Kifejezetten olcsó jegyárakkal dol-

gozunk. Ha valaki megnézi a hasonló méretű fesztiválok árait, akkor
legalább kétszeres szorzóval számolhat. Ezzel próbáltunk igazodni
a helyi adottságokhoz, a haszon
kárára is igyekszünk megtenni mindent az itt élőkért. Azt is érdemes

megemlíteni, hogy nemcsak a jegyárak lesznek olcsóbbak a konkurenseknél, hanem az étel és italárak is.
Abban bízunk, hogy nagyon sokan
jönnek el és egy nagyon jó buli lesz,
amivel hagyományt tudunk teremteni itt Szécsényben.

Képes élménybeszámoló a Szent Iván Éji Tűzugrás Fesztiválról

S

zínes programkavalkád várta
az érdeklődőket június 18-án,
szombaton a Sétálóutcában
a Szent Iván Éji Tűzugrás Fesztiválon. A színpadon a Palóc Néptáncegyüttes és utánpótlás csoportjai,
Ihos József humorista, az Iglice,
Mikszáth és Zobonka Táncegyüttesek műsorát élvezhette a közönség. A Garagulya Gólyalábas
Komédiások főleg a gyerekeknek
kedveskedtek vidám előadásukkal.

A kora esti órákban a Kállay
Saunders Band adott másfél órás
élő koncertet, mindeközben a
Művelődési Központ aulájában
összegyűlt sportdrukkerek csoportja a magyar fociválogatottat
erősítette szurkolásával.
Szokás szerint este kilenc órakor
vette kezdetét a látványos Tűztánc, majd a tűzzel való játékot a
Tűzlovagok folytatták.
-4-

Szent Iván éjszakáját a Mystery
Gang koncertje zárta, akik pörgős
rock ’n roll zenéjükkel szuper utcabál hangulatot teremtettek.
Köszönjük mindenkinek, hogy
munkájával és segítségével hozzájárult a rendezvény sikeréhez,
valamint az érdeklődőknek, hogy
a nagy meleg dacára is programunk mellett döntöttek.
Sáriné Borik Melinda
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A 2015/2016. tanév végét kitűnő eredménnyel zárták
a Bárkányi következő tanulói:
1.A: Borda Hanna, Deák-Torák
Janka, Erdős Virág, Garamvölgyi
Balázs, Károsi Dorka, Kiss Anna,
Széles Gergely, Szerencsés Sára,
Szoó Lilla
1.B: Baranyi Amira, Danyik Dénes
Gergő, Kolosi Kinga, Privóczki
Balázs Zoltán, Rácz Hanna Réka,
Stayer László Imre, Stayer Luca Sára,
Szmolnik Áron, Várszögi Szófia
2.A: Bunder Zita, Kerényi Dániel
Róbert, Lászlók Milán, Puszta
Hanna, Szabó Levente, Szeles
Jázmin Veronika
2.B: Bablena Borbála, Erdélyi
Noémi, Gyüre Panna, Keresztes
Lili, Petrovecz Lilla, Tornyos Luca,
Vitányi Luca

3.A: Annus Alexander, Csordás
Róbert Bence, Gácsi Bertold,
Makovinyi Zoé, Marcalek Ádám,
Molnár Fanni, Ocsovai Eszter
3.B: Bárány Máté, Kiss Fruzsina,
Kreuch Robert, Pifka Réka, Pityi
Zsanett,
Pothoroczki
Luca,
Szmolnik Lili, Zsiros Zsófia
4.A: Harik Zoltán Örs, Horváth
Anna, Király Tamás, Komár Patrik
Levente, Sánta Dániel, Strehó
Krisztián, Varga Eszter, Virág Lilien
4.B: Balázs Dorka, Papp Adrienn,
Petró Jázmin, Radics Panna,
Szoldatics Karolina
5.A: Holecz Martin, Károsi Gergő
5.B: Kanyó Blanka

5.C: Bartus Veronika, Szigeti
Violetta
6.A: Filkor Mira Bojána, Kanyó
Zakariás, Kelemen Fanni Anna
6.B: Haizer Barbara Mária, Horváth
Emese, Kiss Gréta, Kormány Kinga,
Percze Elizabet, Valkár Csenge
7.B: Petrovecz Gitta, Szabó Balázs,
Szabó Csenge
8.B: Ádám Gréta, Balázs Krisztina,
Baranyi Hanna Karina, Szenográdi
Judit, Velenczei Lilla
10.A: Verbói Máté
12.A: Balázs Eszter, Cserven
Vivien, Haizer Gréta
13.B: Barna Dóra, Lénárt Anna

Erdélyben, Székelyföldön jártunk

E

rdőelve ősi népe – Székelyföldi kalandozások elnevezéssel 42 hetedikes tanulóval
4 napos tanulmányi kiránduláson
vettünk részt Erdélyben 2016. június 1-4. között. A hajnali indulás
után az első állomás Arad volt, ahol
elhelyeztük koszorúnkat a 13 aradi
vértanú emlékművénél. Rövid városnézés után a „Magos Déva Várához” vezetett utunk, majd Erdély
legimpozánsabb várkastélyát, a
Hunyadiak ősi fészkét Vajdahunyad
várát tekintettük meg. A következő napokban megismertük a helyi

ízeket, részt vettünk tehénfejésen
és kürtőskalácssütésen is. Közösen
zenéltünk a nemzetközi hírű ,,FILI”vel, Haáz Sándor tanár úr kórusával és zenészeivel. Keresztény hitvallásunkhoz híven, Csíksomlyón,
a ferences templomban közösen
imádkoztunk és énekeltünk szeretteinkért a Szűzanyához. Héjjasfalva
határában található Petőfi emlékművénél felidéztük a költő munkásságát, és egy rövid városnézés
erejéig ellátogattunk Segesvárra
is. Sétáltunk a Világörökség részét
képező középkori várnegyedben,
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felmásztunk a kőhalmi várromhoz.
Sajnos gyorsan érkezett el kirándulásunk utolsó napja, de még ekkor is vártak ránk újabb élmények
Farkaslakán, Korondon, illetve a
híres parajdi Sóbányában. Utunk
nem csak egyszerűen tanulmányi
kirándulás volt, hanem igazi közösségformáló 4 nap, és ahogy a kiutazást finanszírozó pályázat nevében
is szerepel – határainkon innen és
túl: HATÁRTALANUL! boldogok
voltunk.
Kiss Eszter és Kiss Zoltán
			 Szervezők
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Táborozási lehetőségek a Bárkányiban
remben elfogyasztott ebéd után
a kisebbek a patak feletti Kertekalja tanösvényt járták végig, míg
a nagyobbak az erdei játszóteret
vették birtokba. A kirándulók a
hagyományos kenyérkészítést is
bemutató pékségben fogyasztották el uzsonnára a finom és ropogós sajtos pereceket.
Salgótarjánban délelőtt megtekintették a Bányamúzeumot,
majd a Megyeházán ebédeltek
a táborozó diákok. Délután erőt
próbáló túrán vettek részt Salgó
várától Eresztvényig. A nap utolsó programjaként játszótéri szabadprogram keretében került sor
a különböző játékeszközök kipróbálására.

I

ntézményünk nyári napközis
tábort szervezett az alsó tagozaton 2016. június 27 - július 1.
között, melyen 104 gyermek vett
részt 4 csoportban. A pedagógusok változatos, színes programokkal várták a tanulókat.
Programjaink között szerepelt
egy hollókői kirándulás, ahol a
gyerekek megnézték a Falu- és
a Babamúzeumot. Az 1-2. osztályosok ellátogattak a Fabatka
Portára, melynek udvarán kipróbálhatták a népi játszóház
fából készült játékait: körhintát,
diótörőt, célba- és karikadobót,
golyógurítót. A házban asztali
ügyességi és készségfejlesztő játékokkal kedvükre próbálkozhattak és kézműves hangszerekkel is
megismerkedhettek. A Vár étte-

Két nap a pedagógusok szerveztek kézműves foglalkozásokat, sportvetélkedőket, karaoke
előadásokat. Takács Béla bácsi
kézműves foglalkozásán mézeskalács készítéssel és díszítéssel
ismerkedtek meg a gyermekek.
Az utolsó nap városunk egyik nevezetességét, a Kubinyi Ferenc
Múzeumot járták be tanulóink,
ahol múzeumpedagógiai csoportos foglalkozásokon vettek részt.
A hét zárásaként közös táncházzal és énekléssel fejeztük be a
napközis tábort.
A napközis táborral párhuzamosan sporttábor kezdődött 32
felső tagozatos diák számára.
Mindennap új sportággal és tevékenységgel ismerkedtek meg
a táborozók, mint a lovaglás, íjászat, úszás, kerékpározás és különböző labdajátékok.
Hollókőre terveztük a kerékpártúrát, ahol megtekintették a várat,
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és megismerkedtek a vár történetével, kipróbálhatták a középkori
fegyvereket, és a bátrabbak várjátékon vehettek részt.
A pásztói strandlátogatás alkalmával az úszás alapjaiból kaptak
ízelítőt a nebulók. A sporttábor
zárónapja a Robinson szigeten
volt, ahol a triatlonverseny után,
bográcsozással zárult a hét.
Mindkét tábor napközis jellegű,
ahol a foglalkozásokat 9-16 óráig
terveztük. A gyermekek részére
minden nap háromszori étkezést
biztosítottunk, valamint a hátrányos helyzetű tanulók számára a
táborok ingyenesek voltak.
Iskolánk az Erzsébet program keretében is nyújtott be pályázatot
Néptánc és Népi mesterségek
táborára. Pályázatnyertesként
Fonyódligeten 6 nap teljes ellátással és szervezett programokat
biztosító táborozáson vehetnek
részt júliusban és augusztusban
tanulóink. A Néptánc táborban
20 táncos lábú gyermek, míg a
Népi mesterségek táborában 5
tanuló vehet részt.
Reméljük, hogy segíthettünk a
szülőknek a többféle táborozási lehetőségekkel a nyári szünet
hasznos és választékos programokkal való kitöltésében.
Szenográdi Tamás
igazgató
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Június a Rákócziban

V

alószínűleg kevés olyan
esemény van egy évben,
melyet tanárok és diákok
egyaránt nagyon várnak: ilyen az
év vége és a nyári szünet. Rengeteg dolog történt velünk a tanév
során; sokat tettünk azért, hogy
a nap mint nap idejárók büszkék
lehessenek iskolájukra. Nézzük a
júniusi eseményeket!
Az előző hónap utolsó napján
kis elsős diákjaink megköszönték
az őket tanító László Gézáné Éva
néninek és Buga Lászlóné Dóri
néninek az egész éves munkát
Pedagógus Nap alkalmából. Aranyos kis műsorral és virággal kedveskedtek nekik. Köszönjük a KLIK
felajánlását, amivel hozzájárultak
az évvégi záró bográcsozáshoz,
ahol július elején pedagógusaink
már önfeledten pihenhették ki az
egész éves fáradalmakat a Robinson Szigeteken!
Kemény táncpróbák után elérkezett a várva várt nap és június
3-án útra keltünk 19 diákunkkal,
hogy részesei lehessünk a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) újabb
nagyszabású bemutatójának a
Hősök terén. Az egész rendezvényt a BFZ és a DIA (Demokratikus Ifjúságért Alapítvány) finan-

szírozta. Csillebércre érkeztünk
(Csillebérci Ifjúsági és Szabadidő
Központ), ahol egy másfél órás
közös próba után megebédelve
nagy izgalommal ültünk vissza a
buszokra. Délután 4 órakor a zenekarral már a helyszínen próbált
az 500 gyermek és 6 órakor kezdetét vette a TérTáncKoncert. A
fiatalok 9 megye 18 településéről,
22 különböző iskolából érkeztek
és Stravinsky Kártyajáték című
darabjára táncoltak. Büszkék voltunk diákjainkra, akik a kamerák,
fényképezőgépek, újságírók és a
6000 néző előtt ügyesen helyt álltak a 2 órás előadás alatt. Aznap
este a táborban éjszakáztunk,
tábortűznél ismerkedtünk; majd
4-én délelőtt szervezett programon vettünk részt Budapesten
a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A
„Sárkányok mindig lesznek” című
időszakos kiállítást tekintettük
meg, ahol szakképzett muzeológus 4 helyszínen foglalkozott
kis csoportunkkal: játszottunk,
füzetkét készítettünk, mesét hallgattunk és rajzoltunk miközben
körbejártuk a termeket. A csillebérci ebéd után összefoglaltuk
tapasztalatainkat, mellyel a szervezők munkáját segítettük és a
-8-

Pólus Centerben kis szabad program után hazaindultunk. Remélhetőleg jövőre újra találkozunk a
zenekarral, Fischer Iván karmesterrel és Vári Bertalan koreográfussal, akik megálmodták és meg
is valósították ezt a világszínvonalú produkciót a fiatalok közreműködésével!
Állami ünnepünkre, a Nemzeti Összetartozás Napjára június
3-án az iskolában rádiós műsorral, faliújsággal készültünk és a
Kubinyi Ferenc Múzeumban a 7.a
osztályosok részt vettek a városi
rendezvényen.
Csak néhány nap volt már a
tanévből, így az utolsó tanulással
töltött héten nagy volt az izgalom, mindenki javítani szeretett
volna, elhangzottak az utolsó
feleletek. Készültünk az iskolai, illetve a csipkés táborra miközben
már a nyaralás, a szünidő járt a
fiatalok és tanárok fejében. Június 8-án Viszlai István a Magyar
Diáksport Szövetség észak-magyarországi régiójának vezetője
átadta iskolánk igazgatójának
a „Gondold újra a TE IS kuckót!”
pályázat III. helyezéséért járó plakettjét. A nyeremény 100.000 Ft,
amit a TE IS kuckó átalakítására
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és szépítésére fordítunk. Köszönjük szépen!
Idén új dologgal rukkoltunk
elő, elterveztük, hogy a tanév
végi három napon tábort, kirándulást szervezünk iskolánk diákjainak. 13-án a Művelődési Ház
és Garamvölgyi Andrea szervezésében a Dzsungel Könyve című
musicalt tekintettük meg „Andi
színjátszósai” előadásában. Nagyszerű élmény volt kicsiknek és
nagyoknak egyaránt. Köszönjük a
lehetőséget!
Óriási izgalommal indultunk
útnak 14-én a ráróspusztai tábor
felé iskolánk szinte minden tanulójával és pedagógusával. 150
fő vonatozott a „Kis pirossal” és
(a MÁV utolsó pillanatban vis�szavont megállási engedélye miatt!!!) gyalogolt libasorban a vasútállomástól a szálláshelyig, ahol
Kaszás Gábor táborvezető fogadott bennünket. Szervezésében
Tóth Tibor zenés foglalkozással
hangolta a csapatot az előttük
álló napra. Intézményi innovációnk a „Szertelenül nap”, melynek Egészségnapnak nevezett
rendezvényén több helyszínen,
forgószínpad szerűen zajlottak
a programok. Lehetett malomkalácsot sütni, mézeskalácsot
díszíteni (Takács Bélával), erdei
növényekkel ismerkedni (Hasz-

nosi Márkkal), de kipróbálhatták
a népi logikai játékokat, vagy a
lövészetet különböző légpuskákkal. Közben a TE IS csapat szervezésében a felső tagozatosok akadályversenyre indultak a tábor
körül és 6 állomáson mérték ös�sze tudásukat ügyességi és szellemi vetélkedőkben. Az uzsonna
után hazaindultak az alsósok és
azok, akik nem vállalták a tábori
éjszakát. Köszönjük a Szécsényi
Rendőrkapitányság segítségét,
akik biztosították az utat a vasútállomásig!
Izgalmak voltak a táborban a
magyar csapat Ausztriával vívott
EB meccse – amit az ebédlőben
nézhettek az érdeklődők - és a
szép győzelem után indított éjszakai erdei bátorságpróba miatt is.
Tábortűz mellett még sokáig beszélgettek a fiatalok, majd reggel
az Ipoly Erdő Zrt. erdészével, Bódi
Róberttel két csoportban barangoltak a fák között, ismerkedtek
a természettel és az erdőgazdálkodással. A jóízű ebéd és egy hirtelen jött vihar után indultak haza
kellemesen elfáradt diákjaink és
pedagógusaink. A tábor jól sikerült, amit ezentúl minden évben
ismételni szeretnénk! Köszönjük
a szervezést és a nagyszerű ellátást Kaszás Gábornak, illetve kis
csapatának! A teljes költséget a
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Jótékonysági Bál bevételéből, illetve a Szülői Szervezet támogatásával finanszíroztuk!
Nagyon köszönjük Kanyó Judit varsányi polgármesterasszony
és Rigóné Tóth Tímea szervező
munkáját, amikor is fogadták kis
falujukban a 15-én gyalogtúrával érkező iskolai csoportunkat.
A rárósi táborból első nap visszajött diákokat ajándékkal (kézzel
készített tűpárna), zsíroskenyérrel
és mentaszörppel fogadták, majd
megtekintették a Hagyományok
Házát, a templomot, a vendégházat és a Közösségi Házat. Kicsit
bolondoztak a játszótéren, aztán
gyalog indultak az iskolába. Az
1-2. osztályosok a Várkertben töltötték a délelőttöt.
Diákjaink közül 10 fő a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete által szervezett, a NTPMKÖ-15-0010
„Csipkeverés”
pályázati projekt utolsó elemeként háromnapos alkotótáborban vett részt Tarnamérán. „A
csipkeverés mellett a „kismesterek” megtekintették a Rendőrmúzeumot. Mód és lehetőség adódott szabadidőben strandolásra,
valamint közösségépítő, népi játékok tanulására, szórakozásra. A
szakmai műhelymunkát Magulya
Miklósné és Vajda Béláné irányította. A szabadidős tevékenysé-
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geket Törökné Petró Mária vezette. A program megvalósításában
részt vett a Nemzeti Művelődési
Intézet által delegált munkatársunk, Oláh Mónika is.” Török János
– projektvezető.
Utolsó nagyszabású rendezvényünk, a 8. osztályosok ballagása és a tanévzáró ünnepély
június 18-án volt. Pancsovai Gergely igazgató úr beszéde végén
könyvvel jutalmazta kitűnő és
jeles tanulóinkat, akik közül a kitűnők a Fővárosi Nagycirkusz által
felajánlott jegyeket is átvehették.
A műsorban szerepeltek alsó és
felső tagozatos diákjaink, az iskolai kórus, a furulyaszakkörösök,
akik búcsúztak a végzősök mellett két tanító nénitől is (Bátori
Istvánné Vali és Szabó Györgyné
Zsuzsa nénitől). A nyugdíjba vonulókat iskolánk közössége nevében Pancsovai Gergely igazgató
úr, a Szécsényi Önkormányzat nevében Stayer László polgármester úr és a Szülői Szervezet nevében Kiss Ádám elnök ajándékozta
meg. Köszönjük a szép műsort

a felkészítő tanároknak (Bartus
Gabriellának, Sebestyénné Csabai Ildikónak, Szklenár Tímeának)
és a sok-sok háttérmunkát Győrki
Marianna igazgató helyettes as�szonynak, Bakos Tamarának, Pásztor Péternek, Godó Balázsnak, illetve valamennyi dolgozónknak,
diákunknak! 20-án Nagylócon is
zárták a tanévet és jutalmazták az
eredményes diákokat. Az aranyos
műsor után – nagy meglepetésükre – virágözönnel lepték meg
a diákok Pancsovai Gergely igazgató urat és Juscsákné Kovács
Judit igazgató helyettes asszonyt.
Az ünnepély összeállításáért és
levezényléséért köszönet jár Kiss
Gabriella tanárnőnek; illetve minden tanító néninek, akik a háttérből irányították nebulóikat!
Lezajlott a 12.b osztály szóbeli érettségi vizsgája. 23-24-én
a nagy kánikula közepén, klímás
helyiségben adhattak tanúbizonyságot felkészültségükről. Köszönjük tanáraink segítő együttműködését és az izguló jelöltek
szüleinek, hogy frissítővel, süte- 10 -

ményekkel, szendvicsekkel vendégelték meg a résztvevőket!
Gratulálunk a sikeres érettségihez
és sok sikert kívánunk kirepülő tanítványainknak a továbbtanuláshoz, illetve az előttük álló élethez!
Nagyon kellemes nyarat és jó feltöltődést kívánunk mindenkinek!
Közlemény: Iskolánkban a nyári
szünet ideje alatt minden héten
szerdán reggel 8.00 órától 12.00
óráig ügyeletet tartunk.
További információk:
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
Juscsákné Kovács Judit
igazgató helyettes
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Példakép táborban tehetséggondozás is folyik
Interjú Varga Krisztinával, a tábor vezetőjével

5

éves volt az idén a Példakép
tábor! Változott valamit a
koncepció az elmúlt öt évben?
Az alapvető elképzelés nem változott, de minden évben igyekszünk
valami újat csinálni. Az idén volt
például a második év, hogy nevelőszülőknél élő gyermekekkel
egészítettük ki a létszámot. Másodszor sikerült elérni azt is, hogy
a táborlakók, egy olyan csomagot
kaptak, amely a teljes iskolakezdéshez mindent tartalmazott. Ennek a fedezetét a Polgári Magyarországért Alapítvány biztosította.
Minden évben van egy főtéma, az
idén ez, az elfogadás volt. Ugyanakkor az alapvető koncepció nem
változott a fő cél a kikapcsolódás,
az üdülés, és azontúl a nevelés, valamit olyan vendégek megismerése, akik példaképei lehetnek egy
formálódó személyiségnek.

Az idén kik voltak a példaképek?
Vendégünk volt két Oláh Gergő is.
Egyiküket valószínűleg mindenki
ismeri, hiszen ő a tehetségkutatót
megnyert énekes volt, aki ráadásul Nógrád megyei. A másik Oláh
Gergő pedig mesterszakács, akitől
nemcsak a szakmai titkokat leshettük el, hanem a gyakorlatban
is kipróbálhattuk a főzés rejtelmeit. Rendhagyó program volt az
idén, hogy mentősök és rendőrök

is érkeztek, akik foglalkozásokat,
bemutatókat tartottak. Vendégünk volt Dr. Telek Ervin és csapata, akik nagyon magas színvonalú
drogprevenciós játékos foglalkozások segítségével mutatták be a
kábítószerek veszélyeit.
Változtak-e a gyerekek az elmúlt 5
évben?
Elsősorban a szécsényi járásban
tanuló 9-13 éves korú hátrányos
helyzetű gyerekeket fogadjuk a
táborunkban, akik jó magatartásuknak, viselkedésüknek köszönhetik, hogy meghívót kaptak
ebbe a táborba. Több olyan gyerekünk volt, aki már nem először
járt nálunk, ennek feltétele, hogy
javítani kellett az előző éves bizonyítvány jegyein. A koncepciónk
egy fontos eleme a tehetségkutatás, például az idén Oláh Gergővel együtt eljöttek a Somnakaj elnevezésű roma musical szereplői,
akik kiválasztottak énekhangja
alapján egy kislányt. Ő már olyan
sikeres, hogy néhány nappal a tábor zárását követően fellépett egy
900 fős rendezvényen. Ez nagyon
fontos elvünk, hogy ne engedjük el a kezét gyermekeinknek a
tábor után sem. A legnagyobb
sikerélményünk, immár második
évben mondhatjuk el, hogy nem
volt lemorzsolódásunk, amennyi
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gyerekkel kezdtünk, annyival is
fejeztük be.
Megünnepelték valahogy az 5 éves
évfordulót?
Nagy örömünkre el tudott jönni
az idén dr. Nagy Andor, aki annak idején ennek a tábornak az
egyik megálmodója volt. Eljöttek
többek között fő támogatóink a
Hanns Seidel Alapítvány képviselői is, valamint fővédnökünk Balog Zoltán miniszter úr, az Emberi
Erőforrások tárca vezetője, aki
egy hatalmas tortával állított be.
Így azt mondhatjuk, hogy a szakmai elégedettségen túl egy igazán emlékezetes nyaralással lettünk mindannyian gazdagabbak.
Külön szeretném megköszönni
azoknak a helyi embereknek a támogatását, akiknek segítségével
tovább gazdagodott táborunk,
néhányukat kiemelve, Stayer
László polgármesternek, Balla Mihály országgyűlési képviselőnek,
Sümegi Tünde vállalkozónak, a
Szentjób patika csapatának, Dr.
Barrak Ahmadnak, dr. Ludvai
Dezső rendőrkapitánynak és
Halmosi Györgynek, a Palóc Coop
Zrt. vezérigazgatójának. Végül
engedjenek meg egy idézetet,
ha valaki nem hisz a jóban, akkor kezdje el csinálni és meglátja,
mennyi ember áll mögé.
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Hit a trianoni országcsonkítás
jóra fordulásában

A

Kubinyi Ferenc Múzeumban június 3-án
rendezett trianoni emléknap bevezetőjében Stayer
László polgármester úr fölhívta a megjelent felnőttek
és diákok figyelmét arra,
hogy Magyarország területének több mint kétharmadát
elcsatolták az 1920. június 4-i
trianoni békediktátummal.
Ennek ellenére bármerre
hagyjuk is el a mai országhatárt, mindenhol magyar települések fogadnak.
Dr. Limbacher Gábor igazgató azt hangsúlyozta, hogy
lehetséges a trianoni határok megváltozása, ha a magyarság az együvé tartozás
igényével,
szeretetteljes
kapcsolatokat ápol az elsza-

kított területek magyarjaival
és minden kárpát-medencei
nemzetiséggel
egyaránt.
Szécsény idén Kárpátalja
felé fordul, és e terület képzőművészetét,
történeti
dokumentumait és borkultúráját bemutató kiállítást
nyitott, amely októberig
várja a látogatókat.
Hidász Ferenc, Kárpátalján
szolgált ferences szerzetes
atya a trianoni döntés okairól és el nem múló igazságtalanságáról beszélt.
Lovas Ilona, a Panoráma
Világklub Nógrád megyei
elnöke a kárpátaljai magyarság és nemzetiségek
életéről szólt.
Limbacher Gábor
igazgató

A „cérna varázsa” címmel lengyel
csipkeművészeti kiállítás nyílott

A

Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete
szervezésében gyönyörű csipkekiállítás nyílott
a kastélyban június 4-én. A
megnyitó ünnepséget Holecz Istvánné Margitka, a
népművészet mestere népénekei vezették be, majd a
trianoni békediktátum 96.
évfordulóján a székely himnusszal zárta.
Harikné Dr. Havasi Beáta alpolgármester asszony és Török János egyesületi elnök
köszöntötte az egybegyűlteket. Dr. Limbacher Gábor
megnyitó beszédében az
alkotás és kézművesség te-

remtő, értékalkotó erejére
és szocializációs jelentőségére hívta föl a figyelmet.
Hangsúlyozta a kiállításból is
tükröződő tanár-diák, mester-tanítvány és szülő-gyermek kapcsolat jelentőséget
az egészséges társadalom
kialakulásában. Külön méltatta az egyesület tevékenységét a lengyel-magyar barátság ápolását illetően is.
A kiállító Jadwiga Wegorek
és tanítványai szóltak a
krakkói csipkehagyomány
megtartó erejéről és művészeti értékéről.
A rendezvény közben helyi
diákok csipkeverést gyako- 12 -

roltak. A kiállítás augusztus közepéig tekinthető meg.
Limbacher Gábor
igazgató
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„Szécsényben született”
A 200 éve született Haynald Lajos jubileumi kiállítása
Június 25-én jubileumi kiállítás nyílott a szécsényi születésű
Haynald Lajos esztergomi főegyházmegyei irodaigazgató, gyulafehérvári püspök, kalocsai érsek
és bíboros, kiváló botanikus és
csillagász tiszteletére. A tárlat a
szülő pátria és a családi kapcsolatok hangsúlyozásával kezdődik,
majd a főpappá és államférfivá lett
Haynald Lajos életművét mutatja
be az egyházi feladatvállalásoktól
a sokféle alapításában testet öltő
felebaráti szereteten át a tudományos tevékenységéig. A tárlat
újdonsága egy élményhatásokat
is keltő, fokozottan műtárgybarát
reprezentatív vitrin, benne különféle műkincsek és –tárgyak.

sel támogatta a Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar
Nemzeti Múzeum, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, az
Országos Széchényi Könyvtár, a
MNL Nógrád Megyei Levéltára, az
Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet, a Szécsényi Ferences Plébánia és Kolostor,
Báró Lipthay Antal és felesége. A
képek nagyítását a Mekkora Print
Kft. végezte. Anyagi támogatást az
Emberi Erőforrás Minisztériuma,
Szécsény Város Önkormányzata
és a FINI PLUS Élelmiszeripari és
Kereskedelmi Kft. nyújtott. A kiállítást Majcher Tamás főmuzeológus
és dr. Limbacher Gábor igazgató
rendezte.
Limbacher Gábor
igazgató

A kiállítás megvalósulását dokumentum- és műtárgykölcsönzés-

BENCZÚRFALVA - Benczúrfalváért Egyesület
Hetes rúgó versenyt szerveztünk a gyerekeknek május végén. Nagyszerű hangulatban telt a délután,
ami elsősorban Haizer Szabolcsnak, a főszervezőnek
köszönhető. Az első helyezett elnyerte a Vándor serleget.

A résztvevő focisták

A győztesek
- 13 -
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Június 12-én felszentelésre került Szent Antal Keresztút.
Felemelő érzésben volt részünk e vasárnapon.

Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület

A

Magyar László, az új csapattag

Szerva Asztalitenisz Sport
Egyesületnél 2016/2017-es
bajnoki évet megelőzően
voltak változások. A legmagasabb
osztályban játszó (extra liga) első
csapattól sajnos a nyáron távozott
a legeredményesebb játékos, Oláh
Benedek. Az olimpián is résztvevő
asztaliteniszező helyére Magyar
Lászlót igazolja az egyesület, aki
tavaly a Szeged csapatát erősítette és nagy mértékben hozzájárult
ahhoz, hogy a csongrádi együttes
bejutott az első négy közé a rájátszásba. Az extra ligás csapat másik
két tagja Kriston Dániel és Bátorfi
Zoltán továbbra is Szécsényben
marad, ami stabil jó szereplést valószínűsít ebben az idényben is.
- 14 -

Az egyesület a 2015/2016-os bajnoki évhez hasonlóan NB I-ben,
NB III-ban és a Nógrád megyei
bajnokságban is indít csapatot,
melyek összetétele jelentősen
nem változik az előző évihez képest.
A Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület vezetése az extra ligában
újra az első négybe kerülést, a
rájátszásban való részvételt tűzte
ki célul. NB I, NB III és megyei bajnokságokban dobogós hely megszerzése a cél, illetve NB I-ben és
NB III-ban a bajnoki cím megnyerése sem tűnik lehetetlennek.
dr. Harik Ferenc (Szerva ASE)
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Szécsény Vse

A

z ifjúsági és felnőtt csapataink már befejezték a bajnokságot.
Mára csak a serdülő csapatunkra
várt két mérkőzés! Serdülő csapatunk A Zagyvapálfalvai Ifjak SE,
a keleti csoport élén végzett, két
mérkőzésen döntötték el, hogy
melyik csapat lesz az abszolút bajnok a megyében.
U16-os bajnokság Döntő első
mérkőzés:
Szécsény VSE U16 – ZISE U16 4–1
(2-0).
Góllövők: Bangó Alex 2,
Szmolnik Máté, Deák Norbert.
U16-os bajnokság Döntő második mérkőzés:
ZISE U16 – Szécsény VSE U16
1–3 (1-1)
Góllövők: Oláh Dávid,
Szmolnok Máté, Deák Norbert.

A Szécsény VSE U16 kettős győzelemmel nyerte meg a 2015 – 2016
– os U16 döntőt. A csapat veretlenül játszotta végig a bajnokságot.
Szécsény VSE U16 teljes névsora:
Bakó Dániel, Szomor Norbert , Kevin Nielsen Duevang, Bada Gábor,
Mizser Gábor, Király András, Oláh
Dávid, Végh Ádám, Oláh Nikolasz, Csuka Krisztián, Bangó Alex,
Szmolnik Máté, Deák Norbert,
Görcsi Gábor, Oláh Ronald, Pintér
Zsolt, Laczkó Gábor, Rácz Adrián,
Rácz Kevin, Dobsonyi Imre, Rácz
Tibor, Szerémi Erik, Kovács Simon,
Kökény Tamás.
Edző : Galcsik György,
Segédedző: Oláh Zoltán
Gratulálunk a srácok
bajnoki címéhez.
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Idén is megrendezték a Reménységek Kupáját. A Stayer László
által edzett srácok ismét összejöttek egy jót focizni , beszélgetni.
A két szervező Varga László és
Boda Péter 4 csapatot tudott ös�szeállítani. Jó hangulatú mérkőzésen a ’89-’91 – es korosztály diadalmaskodott. A torna gólkirálya
Varga Gergő. A torna legjobb játékosa Molnár Roland. A torna kapusa Csampa Martin. A tornán diadalmaskodó csapat összemérte
erejét az Öregfiúkkal. A mérkőzést
az Öregfiúk nyerték büntetőkkel.
A mérkőzések után mindenki fáradtan és éhesen fogyasztotta el
a Smelkó István által elkészített
babgulyást.
Doman Gábor
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KPMG Kékes csúcsfutás Mátrafüredtől Kékestetőig
2016.06.04. 19. KPMG Kékes
csúcsfutás Mátrafüredtől Kékestetőig a táv 11,6 km és 671
méter szintkülönbség.
Résztvevő:
István Chikán: 1:05:41
Sótér Vilmos Zsolt: 1:14:28
2016. június 11-én a dolinkai
pihenőparkban Nógrád megye
első akadályfutó versenye került
megrendezésre. Az eddzeniway
sport klub és a Rózsaszín Párduc
Tömegsport Egyesület szervezésében, valamint az Abigél Közhasznú Egyesület támogatásával
megvalósult rendezvényén egy 5
km-es pályán, több mint 20 akadályt kellett leküzdenie BunderHarman Ágnesnek, Chikán Istvánnak és Sótér Vilmos Zsoltnak.

2016. június 12-én a K&H mozdulj! félmaraton címmel Budapesten a Városligetben megrendezésre kerülő 7 kilométeres
pályán háromszor kellett teljesíteni a távot.
Egyéni félmaraton távon:
Kovácsné Obrecsány Klára 2:18:53
Sótér Vilmos Zsolt 2:02:18.10.
2016.06.12-én a X. Karancs királya hegyikerékpáros és hegyi
futóverseny kánikulában került
megrendezésre.
Korcsoportos eredmények:
Elemér forrásig 3,0 km: Czele János 1. helyezett 20:23
Czele Jánosné 1. helyezett 25:19
Karancs kilátóig 4,7 km: Kiss Eszter 2. helyezett 32:52
Czele Tamás 11. helyezett 34:15
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2016. június 18-án Bánkon a
Running Warriors akadályfutó
versenyen részt vett csapatban 6
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kilométeres távon 10+ akadályt
kellett leküzdenie Bunder Tamásnak, Bunder-Harman Ágnesnek,
Csábi Anikónak és Sótér Vilmos
Zsoltnak.
12 km távon 15+ akadályon
Chikán István 3. helyezést ért el.
2016. június 19-én terepfutás
Nógrádon várhódítással, nyári
melegben táv 5,7 kilométeren futottak.
Korcsoportos eredmények:
Czele János 4. helyezett 30:19
Czele Jánosné 2. helyezett 39:31.
2016. június 24-26-ig három
napig Lengyelországban Niepolomiceben Szécsény testvérvárosában. A SZAFT csapata második
alkalommal meghívást kapott a
VIII. bölényfutásra. Éltünk a lehetőséggel és 8 fővel részt vettünk
a futóversenyen. A táv 8 kilométer
szép erdei környezetben, a rajt 35
fokban indult és a féltávtól nyári
zápor kapta el a résztvevőket.

Korcsoportos eredmények:
Czele Tamás M/30: 39:48
22.helyezett
Kiss Eszter K/30: 39:48
4. helyezett
Czele János M/60: 40:49
2. helyezett
Balázsné Lehoczki Piroska K/50:
50:45
3. helyezett
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Czele Jánosné K/60: 52:42
1. helyezett
Homoki Mariann K/50: 54:41
6. helyezett
Kovácsné Kozma Ágnes
K/50: 54:41
6. helyezett
Czele János
BSI Futónagykövet
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A Krúdy Gyula Könyvtár júniusi visszatekintője:
2016. június 9. és 13. között tartották hazánkban a 87. Ünnepi Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapok rendezvénysorozatát. Ebből az alkalomból könyvtárunk rendhagyó felhívással fordult a város lakossága felé,
melyben azt kértük, hogy készítsük el együtt a szécsényi Könyvek Fáját. A szimbolikus fára mindenki ráhelyezhetett egy levelet, rajta kedvenc könyvének írójával, címével. A program végére szépen kilombosodott
a fánk, s elkészült az olvasmánylista is a szécsényiek kedvenc műveivel.
Ezúton is köszönet mindenkinek, aki csatlakozott kezdeményezésünkhöz!

Szécsény város lakóinak kedvenc olvasmánylistája
a Könyvek Fájára helyezet levelek alapján
Több levélen is szereplő művek:
Majsányi Kati: Lina
Fábián Janka: Emma szerelme,
Emma fiai, Emma lánya
Beck Andrea: A Titoktündér
Berg Judit: Rumini
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Tersánszky Józsi Jenő:
Misi mókus kalandjai
J. K. Rowling: Harry Potter
1-1 levélen szereplő művek:
Alan Alexander Milne: Micimackó
Anne Eliot: Toplistás szerelep
Anne Rivers Siddons:
Hattyúk szigete
Bartos Erika: Lengemesék
Berg Judit: Tökmagok Afrikában
Braskó Csaba: Múzsa
C. S. Lewis: Narnia krónikái
Dallos Sándor: Aranyecset
Emily Brontë: Üvöltő szelek

Fekete István: Ballagó idő
Fekete István: Tüskevár
Gabriel Garcia Marquez:
Szerelem a kolera idején
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Gemma Barder: Csajos este otthon
Gróf Nádasdy Borála:
Zagolni zabad?
Günter Schmitt - Hanna Künzel:
Fognyűvő Manócska
Henryk Sienkiewicz: Özönvíz
Holly Webb: Cica a hóban
Isaac Asimov: Alapítvány
John Jakes:
A Kent család története
Jonas Jonasson: A százéves ember,
aki kimászott az ablakon és eltűnt
Julie Kagawa: Vaskirály
Kathleen E. Woodiwiss:
Hamu a szélben
Krúdy Gyula: Az utolsó gavallér
Lakner Artúr: Édes mostoha

Lázár Zsófia-Lázár Ervin:
Bogármese
Leiner Laura: A Szent Johanna gimi
Leon Uris: Exodus
Leslie L. Lawrence:
A vérfarkas visszatér
Madách Imre: Az ember tragédiája
Margaret Mitchell: Elfújta a szél
Markus Zusak: A könyvtolvaj
Maros Edit: Hűvösvölgyi suli
Móra Ferenc:
Kincskereső kisködmön
Rhonda Byrne: A titok
Rosamund Pilcher: Szeptember
Stephen King: AZ
Suzanne Collins: Az éhezők viadala
Szabó Magda: Abigél
Szilvási Lajos: És mégis őrizetlenül
Wass Albert:
Adjátok vissza a hegyeimet
William Golding: A Legyek Ura

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. június 13. és szeptember 2. között
szombati napokon a kölcsönzés szünetel.
2016. július 11. és 24. között kölcsönzési szünet van.
A szünet utáni első kölcsönzési nap: 2016. július 25. (hétfő)
Megértésüket köszönjük!
a Krúdy Gyula Könyvtár dolgozói
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