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nőttek jó emléket és élményeket

Termálfürdő
Szécsényi Közművelődési
NonprofitSzécsényben?
Kft. hírei
vihettek magukkal haza.
Városi Civil Korzó és Gyermeknap

M

ájus 28-án került megrendezésre a Városi Civil Korzó és Gyermeknap a Sétálóutcában, ahol a város apraja-nagy-

N

agy valószínűséggel energiatermelésre alkalmas hévíz található Szécsény alatt.
Erről számolt be Livo László, okleveles bányamérnök, geotermikus
szakmérnök, címzetes egyetemi
docens, a Marketinfo Bt. vezetője a képviselő-testület október 4-i
nyilvános ülésén. A szakember
hangsúlyozta, hogy lokálpatriótaként kezdték a kutatásokat, mert
úgy gondolták, hogy a nógrádi
városoknak egy rejtett kincse, a
természet ajándéka az alattuk
megtalálható földhő. Költség nélkül lehet így energiához jutni.
Magyarországon a geotermikus
energia háromszor akkora, mint a
világátlag, ezért mondják sokan,
hogy Magyarország nagyhatalom
geotermikus energiában. A MOL
jogelődjének a hatvanas években
Szécsényben 7 fúrása volt, elsősor-

ja megtalálhatta a maga szórakozási lehetőségét. A sokszínű programok, szórakozási lehetőségek
és a meleg nyári idő mind-mind
hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvényre ellátogató gyerekek és fel-

ban kőolajat, és földgázt kerestek.
Szécsényben a számítások szerint
65-70 fokos hőt lehet termelni
1300-1500 méteres mélységből,
ami alkalmas épületfűtésre, hűtésre, mezőgazdasági hasznosításra.
Magyarországon 2010 óta megháromszorozódott a termálenergia
felhasználás. Szécsényben hévíz
kitermeléssel és visszasajtolással
lehetne hozzájutni a szükséges
földhőhöz. Másik lehetőség a hőszivattyús energia kinyerés. A MOL
jogelődjének fúrásaikor csak nyomokban találtak vizet, ugyanakkor
a víz összetételét rögzítették. Ezek
az adatok megvannak, amiből arra
lehet következtetni, hogy a közelben van a forrás. A 60-as években
szeizmikus vizsgálatokat is végeztek, ezekből jól látható, hogy Szécsény alatt nagy kiterjedésű mélyedések találhatók, amelyekben

. .
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A Szécsényi
Közművelődési
Non-a
víz
lehet. Sikerült
azonosítani
profit Kft. ezúton
is köszönetét
mélyedésekben
található
anyagofejezi
ki
mindenkinek,
aki
munkat is, amelyekben víz jelenlétére
kájávalmészkövet
és közreműködésével
hozutaló
találtak. A megzájárult
a
szombati
Városi
Civil
Kortalált mélyedések mélységi hévízzó és Gyermeknap
tározóként
működnek,rendezvény
tehát azt is
sikeréhez.
tudjuk, hogy hol kell fúrni a siker
érdekében.
Név szerint:Az probléma, hogy az
eddigi vizsgálatok nem elég részCserhát tehát
Mentőkutyás
letesek,
a fúrás Egyesület,
szükséges
Krúdy
Gyula
Könyvtár,
Petrovics
mélységét nem tudjuk, illetve
azt
Gabriella,
Szociális
se,
hogy hole-MultiCoop
található felfelé
áramSzövetkezet,
Andi Színjátszósai
ló
víz és hol található
lefelé áramló.
Egyesület,
Palócinformáció,
NéptáncegyütEz
azért fontos
mert
tes,
Izolda
Népi
Játékai,
Iglice
Táncha felfelé áramló vizet találunk,
együttes,
T.C.D.mélységből
Táncegyesület
széakkor
kisebb
melecsényivizet
és balassagyarmati
csop
ortgebb
tudunk kinyerni.
A ponja,
Léna
Táncosai,
Street
Dancers,
tos találathoz újabb szeizmikus,
Paramisi Társulat,gravitációs
Őszi AlkonyvizsgáNyuggeomágneses,
díjas Klub,
Szerva ASE,
Benczúrlatok
szükségesek.
A szakember
falváért
Egyesület,
Szécsény
Váúgy véli, nagy valószínűséggel van
rosi Rendőrkapitányság,
annyi
víz Szécsény alatt,Szécsény
amiből
Városi
Tűzoltó
Raj,
Agrohelp
termálfürdőt lehetne építeni.Kft.,
A
Szécsény Városfejlesztő
Kft., Széprojektnek
nagy jelentősége
van
csényi ésszempontból
Pösténypusztai
Polgárszakmai
is, mert
az
őrség,
valamint
Szécsény
Város
általános vélekedéssel szemben
Önkormányzata.
bizonyítani
lehetne, nemcsak az
Alföldön
lehet
építeni jó minőségű
Köszönjük
mindenkinek,
aki ellátermálfürdőt.
Az
biztos,
hogy
ott
togatott a rendezvényre!
könnyebb egy ilyen típusú építkezés, mert kisebb szaktudással, kevesebb kutatással hamarabb lehet
nagy mennyiségű, kellően meleg
vizet találni. Az ülésen elhangzott,
hogy egyes kutatások szerint valószínűleg olyan hévíz található Szécsény alatt, amelynek kitermelése
esetén akár a gyógyvíz minősítést
is megkaphatja.
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Szécsény akár turisztikai paradicsom lehet

N

égy csillagos 80 szobás hotel épülhet Szécsényben.
Ez derült ki az Önkormányzat által megbízott turisztikai cég
tanulmányából, amelyet október
4-én ismerhetett meg minden
érdeklődő a képviselő-testület
nyilvános ülésén. A szálloda koncepciójáról Kraft Péter, a KRAFT
& Associates vezérigazgatója elmondta, hogy üzemeltetőnek egy
nagy nemzetközi márkát szeretnének ide hozni, mert így könnyebb
befektetőt is találni. Elhangzott,
hogy a leendő tulajdonos tekintetében nyitott az önkormányzat, nincs előzetes kikötés, hogy
ki lehet a leendő szécsényi hotel
befektetője. Óvatos számítások
szerint is 14 százalékos hozamot
tud majd produkálni a szécsényi
wellness szálloda. A Hollókői hotel már a bevezetés időszakában
60 százalékos telítettséggel működik, ennél a szécsényi akár jobb
eredményeket is produkálhat. Az
alapkőletételre körülbelül másfél
év múlva kerülhet sor, majd a kivitelezés várhatóan újabb másfél
év lesz. A leendő hotel a belvárosban, a jelenlegi Bástya panzió
és/vagy a mögötte lévő telken
épülne. A projekt elsősorban a

konferencia és a rendezvényturizmusra fekteti a hangsúlyt, ebben ugyanis, a közeli Művelődési
Háznak, Forgách kastélynak, és
a Várkertnek köszönhetően, páratlan adottságokkal rendelkezik
Szécsény. A patinás környezet, a
történelmi belváros, a kolostor,
az evangélikus templom, és az
egykori vár megmaradt gyönyörű
részei is arra bíztatják a hotel tervezőit, hogy a legmagasabb színvonalú vendégkört célozzák meg.
A vendégek a tervek szerint évi
500 millió forintot költenek majd
el a szállodában és a nemzetközi

tapasztalatok azt mutatják, hogy
a tervezett vendégkör körülbelül
ugyanennyit költ el a városban
is. Ez évi 1 milliárd forintot jelentene a város gazdaságában, ami
minőségi ugrást jelentene Szécsény életében. Az ülés végén a
képviselő-testület egy újabb, 6
éves megbízás keretében kizárólagosan felhatalmazta - 6 igen és
1 tartózkodás - mellett a KRAFT &
Associates turisztikai céget, hogy
üzemeltetőt, befektetetőt és társbefektetőt keressen a szécsényi
négy csillagos konferencia és
wellness hotelhez.

Hollókőn hivatalosan is megnyitotta kapuit a négycsillagos wellness szálloda

A

beruházás több mint 2
milliárd forintba került. A
Castellum Hotel megnyitó ünnepségén, október 7-én
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési
miniszter kiemelte, hogy Hollókőnek és térségének nagy szüksége
volt már egy minden igényt kielégítő szállodára, hiszen évente
mintegy 110 ezer turista látogat
a világörökségi helyszínre. A po-

litikus szerint a szálloda közel félmilliárd forint uniós forrás segítségével valósult meg. A 68 szobás,
120 fős étteremmel rendelkező
komplexum akadálymentesített,
és a megújuló energiaforrások tudatos használata jellemzi, hiszen
az áramot napelemek szolgáltatják, és az épület nyolc százalékát
valamilyen megújuló energiával
működtetik - mondta a tárcave-2-

zető. A szálloda négycsillagos
minősítését igazoló hivatalos tanúsítványt Niklai Ákos, a Magyar
Szálloda és Éttermi Szövetség elnöke adta át. Elmondta, a hotel,
a szövetség legújabb tagja az ötévente megújítandó minősítését
a nemzetközi védjegyrendszer
alapján nyerte el, ez hitelesen
tájékoztatja a vendégeket arról,
hogy milyen szolgáltatásra szá-
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míthatnak itt. Becsó Zsolt (Fidesz),
a térség országgyűlési képviselője azt emelte ki az ünnepségen,

hogy Kelet-Nógrádban jelentős
előrelépések történtek a turisztikai attrakciófejlesztések terén. A

megnyitón fellépett a szécsényi
Iglice Táncegyüttes.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

S

zeptember közepén egy
rendkívüli testületi ülést tartottunk, míg október elején
a terveknek megfelelően üléseztünk.

A SZEPTEMBER 21-i rendkívüli ülésen jóváhagytuk
• a „Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás” során szük-

séges targoncák és teherautó
beszerzését. A targoncák nyertes ajánlattevője Tibatech Kft. 2
millió 50 ezer forint + Áfa ös�szegben. A teherautó nyertes
ajánlattevője GM-69 Kft. bruttó
2 millió 40 ezer forinttal.
• a „TOP-2.1.2-15 Zöld város
kialakítása”című
pályázatról
szóló előterjesztést, amelyben a pályázati dokumentáció,
-3-

valamint az igényfelmérés és
kihasználtsági terv elkészítésének nyertese az East Investment
Solutaions Kft. lett 5 millió 600
ezer Ft + Áfa ajánlattal.
• a „TOP-2.1.2-15 Zöld város
kialakítása”című pályázat tervezési munkáinak beszerzési eljárását a CAD Arculat Kft. nyerte 3
millió 900 ezer Ft + Áfa összeggel.
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• a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó igény benyújtását
valamint új tagokat választottunk
Szécsény város szavazatszámláló
bizottságába.
AZ OKTÓBER 4-i ülésen megbízást
adtunk
• a KRAFT & Associates turisztikai
cégnek üzemeltető és befektető
felkutatására a Szécsény belvárosában tervezett szállodafejlesztéshez
• a polgármesternek, hogy a
Marketinfo Bt. által készített tanulmány alapján, befektetőt és/
vagy pályázati lehetőséget keressen a Szécsény alatt található
geotermikus energia kihasználása érdekében.

A testület továbbiakban tájékoztatókat hallgatott meg
• a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2015/2016-os tanévi
működéséről, a 2016/2017-es
tanév indításáról
• a Páter Bárkányi János Katolikus
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2015/2016-os tanévi
működéséről, a 2016/2017-es
tanév indításáról
• a Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészeti Iskola 2015/2016os tanévi működéséről, a
2016/2017-es tanév indításáról
• a Lipthay Béla Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium
2015/2016-os tanévi működéséről, a 2016/2017-es tanév indításáról.
A testület elfogadta a Szécsényi
Cseperedő Bölcsőde és Óvoda

2015/2016-os nevelési év munkájáról és a 2016/2017-es nevelési
év indításáról szóló beszámolót.
A testület döntött
• a Szécsény, Mindszenty József
tér 3/A II. emelet 2. szám alatti
ingatlan értékesítéséről
• emléktábla elhelyezéséről a Rákóczi út 70. szám alatti ingatlan
oldalfalára Dr. Dudás István, volt
háziorvosunk emlékére.
A testület zárt ülésen döntött a
„Köz-Szolgálatáért” kitüntető díjak adományozásáról. A díjak átadására az október 23-i nemzeti
ünnep alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor. Ezenkívül lakásbérleti kérelmek elbírálására került még sor.
Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

Szécsény lett az első a Nógrád megei városok versenyében
Tájékoztató a 2016. október 02. napjára kitűzött országos népszavazásról,
a népszavazás Szécsény Város és szavazóköreinek eredményeiről
Tisztelt Választópolgárok!
Mint Önök előtt is ismert, Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október 02. napjára tűzte ki az országos
népszavazást, melynek eredményét településünkre vonatkozóan az alábbiakban teszem közzé:

Összesített adatok Szécsény településen
A népszavazásra bocsátott kérdés:
Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa
nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?
A szavazóköri
névjegyzékben
lévő választópolgárok száma

Szavazóként
megjelent
választópolgárok száma
2 480
( 50,47 %)

4 914
-4-
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Urnában lévő
lebélyegzett
szavazólapok száma

Érvénytelen lebélyegzett
szavazólapok száma

Érvényes szavazólapok
száma

2 480

139
( 5,60 %)

2 341
( 94,40 %)

A SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT
IGEN
szavazatok száma
28
( 1,20 %)

NEM
szavazatok száma
2 313
( 98,80 %)

Szécsény szavazóköri adatok
001.- szavazókör
Magyar út 15. (általános Iskola)
A szavazóköri
névjegyzékben lévő
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent
választópolgárok száma

1 146

545
( 47,56 %)

Urnában lévő
bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok
száma

Az urnában levő
lebélyegzett
szavazólapok
száma

Eltérés a
szavazóként
megjelentek
számától(többlet:
+ /hiány: -)

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

0

545

0

30
( 5,50 %)

515
( 94,50 %)

A SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT
IGEN
szavazatok száma
12
( 2,33 %)

NEM
szavazatok száma
503
( 97,67 %)

002. szavazókör
Magyar út 15. (általános Iskola)
A szavazóköri
névjegyzékben lévő
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent
választópolgárok száma

1 102

561
( 50,91 %)
-5-
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Urnában lévő
bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok
száma

Az urnában levő
lebélyegzett
szavazólapok
száma

Eltérés a
szavazóként
megjelentek
számától (többlet:
+ /hiány: -)

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

0

561

0

38
( 6,77 %)

523
( 93,23 %)

A SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT
IGEN
szavazatok száma
7
( 1,34 %)

NEM
szavazatok száma
516
( 98,66 %)

003. szavazókör
Magyar út 15. (általános Iskola)
A szavazóköri
névjegyzékben lévő
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent
választópolgárok száma

1 120

584
( 52,14 %)

Urnában lévő
bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok
száma

Az urnában levő
lebélyegzett
szavazólapok
száma

Eltérés a
szavazóként
megjelentek
számától(többlet:
+ /hiány: -)

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

0

584

0

33
( 5,65 %)

551
( 94,35 %)

A SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT
IGEN
szavazatok száma
3
( 0,54 %)

NEM
szavazatok száma
548
( 99,46 %)

004. szavazókör
Magyar út 15. (általános Iskola)
A szavazóköri
névjegyzékben lévő
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent
választópolgárok száma

1 165

573
( 49,18 %)
-6-
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Urnában lévő
bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok
száma

Az urnában levő
lebélyegzett
szavazólapok
száma

Eltérés a
szavazóként
megjelentek
számától(többlet:
+ /hiány: -)

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

0

573

0

28
( 4,89 %)

545
( 95,11 %)

A SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT
IGEN
szavazatok száma
3
( 0,55 %)

NEM
szavazatok száma
542
( 99,45 %)

005. szavazókör
Fő út 19. (Benczúrfalva Közösségi Ház
A szavazóköri
névjegyzékben lévő
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent
választópolgárok száma

160

104
( 65,00 %)

Urnában lévő
bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok
száma

Az urnában levő
lebélyegzett
szavazólapok
száma

Eltérés a
szavazóként
megjelentek
számától(többlet:
+ /hiány: -)

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

0

104

0

6
( 5,77 %)

98
( 94,23 %)

A SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT
IGEN
szavazatok száma
2
( 2,04 %)

NEM
szavazatok száma
96
( 97,96 %)

006. szavazókör
Sport tér 1. (Pösténypuszta Kultúrház)
A szavazóköri
névjegyzékben lévő
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent
választópolgárok száma

221

113
( 51,13 %)
-7-
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Urnában lévő
bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok
száma

Az urnában levő
lebélyegzett
szavazólapok
száma

Eltérés a
szavazóként
megjelentek
számától(többlet:
+ /hiány: -)

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

0

113

0

4
( 3,54 %)

109
( 96,46 %)

A SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT
IGEN
szavazatok száma
1
( 0,92 %)

NEM
szavazatok száma
108
( 99,08 %)

A Helyi Választási Iroda nevében ezúton szeretném megköszönni a népszavazáson megjelentek fegyelmezett,
türelmes, jogszerű együttműködését. Ugyancsak szeretném megköszönni a szavazatszámláló bizottságok
tagjainak egész napi kitartó, figyelmes, pontos és jogszerű munkáját, mellyel nem csak a választópolgárokat,
hanem a Helyi Választási Iroda munkáját is segítették. Ezúton szeretném megköszönni a választópolgárok
aktivitását és egyúttal tájékoztatásul közlöm, hogy a Nógrád megyei városok közül egyedül Szécsény ért el
50 százaléknál magasabb részvételi arányt és ezzel az észak-magyarországi városok között is harmadik helyen végzett.
Dr. Bagó József
HVI vezető

Nyári élmények és tanévkezdés a Rákócziban

K

ollégáink nyári szabadságuk ideje alatt is törődtek azzal, hogy tartalmas
programokat szervezzenek tanulóinknak. Júniusban iskolánk
közössége Ráróson töltött el két

felejthetetlen napot, melynek
reményeink szerint idén is lesz
folytatása. Ezzel párhuzamosan
csipkekészítőink Tarnamérán pihenték ki a tanév fáradalmait,
valamint megismerkedtek más
-8-

kézműves mesterségek alapjaival
is. A szervezést és a lebonyolítást
köszönjük Törökné Petró Máriának és Török Jánosnak a Palóc
Népi Iparművészek Egyesülete
tagjainak. 8 tanulónk jó tanulmá-
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nyi eredményük jutalmaként egy
hetet töltött a Példakép táborban.
Köszönjük a lehetőséget Hanns
Seidel Alapítványnak, valamint
a helyi szervezőknek és Varga
Krisztina táborvezetőnek. A népi
hagyományok, kismesterségek
kedvelői Kozárdon táboroztak,
ahol sok hasznos készséggel lettek gazdagabbak, s határokon átívelő kapcsolatok is szövődtek. Iskolánk vezetősége is ellátogatott
a táborba, ahol nagy munkában
találtuk diákjainkat. Éppen tojást
írókáztak a vezetők segítségével.
Később egy magyar népmesét
hallgattunk meg egy felvidéki
kisiskolás előadásában, aki ízes
beszédével tette még szórakoztatóbbá előadását. Sportolni vágyó
fiataljaink pedig egy hetes focitábor alatt gyakorolhatták az újabb
trükköket, cseleket Pénzes István
segítségével. Augusztus 14-19-ig
TE IS csapatunk Pancsovai Gergely
és Győrki Marianna mentor tanárokkal Zánkán készült az új tanévre a Magyar Diáksportszövetség
által szervezett jutalomtáborban.
A változatos csapatépítő programok lehetőséget teremtettek
arra, hogy megismerkedjünk az

ország más térségeiben működő
TE IS csapatokkal, mentoraikkal.
Az MDSZ hivatalos oldalán már
megtekinthetők az ott készült képek, valamint egy videofelvétel a
kacaton zenélésről, ami nagy élmény volt mindnyájunk számára.
Ezeknek a nyári programoknak
köszönhetően feltöltődve, megújult erővel kezdtük el a 2016-17es tanévet.
Szeptember elsején köszöntöttük kis elsőseinket, és az új
kollégákat. Gyebnárné Laczkó
Zsuzsanna és Oszoli Ildikó tanító néniket. A délutáni testnevelés órák keretében Szabó Zoltán
a Baranta művelésének alapjait
oktatja tanulóinknak, vele párhuzamosan Takács Bernadett a
néptánc művészetébe vezeti be
őket. Örömmel
üdvözöltük
sorainkban
Garamvölgyi
Andreát, aki a
dráma és tánc
tantárgy során
a mindennapi
életben is jól
használható
készségekkel
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igyekszik felruházni gimnazistáinkat.
Ebben a tanévben is törekszünk
arra, hogy változatos tanórán kívüli programokat kínáljunk diákjaink számára. Szeptemberben
szerveztünk
hulladékgyűjtést,
valamint ezzel kapcsolatban tartottuk első színes napunkat. A
Nemzetközi Hulladékgyűjtő nap
alkalmából öltözött fehérbe iskolánk apraja-nagyja, s az osztályok
jóvoltából a tantermek nagy része is. A TE IS csapat szeptember
20-án Salgótarjánban, 22-én Vácott látta el a rendezői, házigazdai
feladatokat a Sport legyen a tied!
országos rendezvénysorozat őszi
állomásain. 25-én részt vettünk a
II. Nemzetközi Ipoly-parti bringás
napon, melynek során kerékpárosaink sikeresen teljesítették a 28
km-es távot. Szeptember 30-án a
Magyar Népmese Napján elsőseink a könyvtárba látogatnak, míg
a többi alsó tagozatos osztályban volt kollégák mesélnek kisdiákjainknak. Előre is köszönjük
Batta Istvánné Magdi néninek,
Lazsánné Hegymegi Ilona Ica néninek és Várkonyi Balázsné Kati
néninek, hogy különlegessé teszik ezt a napot nebulóink számára. Ugyanezen a napon felsőbb
éves diákjaink bekapcsolódnak az
Európai Diáksport Napja-Magyarország rendezvénysorozatba.
Győrki Marianna
igazgató helyettes
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A „Bárkányiban” történt…
A „Világ Legnagyobb Tanórája”
iskolánkban
A Világ Legnagyobb Tanórájának
megtartására egységesen 2016.
szeptember 19-ével kezdődő héten került sor világszerte, amely
programba iskolánk is bekapcsolódott a 8-9. évfolyamon tanuló
diákokkal.
Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára a „Project
Everyone” kampányát, amelyben
a 17 újonnan megfogalmazott
Globális Célját szeretné megismertetni a Föld lakóival. Az idei
felhívás a 17 Globális Célon túl,
az 5. célra, azaz a nemek közötti
egyenjogúság áttekintésére koncentrált két tanórán keresztül. A
bekapcsolódott osztályok az első
órán egy videóanyag segítségével ismerkedtek meg a kitűzött
célokkal. Otthoni feladatként kutatómunkát kaptak a környezetükben élő, vezető beosztású nők
és férfiak arányának megoszlásával kapcsolatban. A második órán
elemezték az adatokat, majd grafikonon is megjelenítették, beszélgettek az eltérések okairól, és
a nők vezető szerepvállalásának
nagyobb lehetőségeiről.
A Világ Legnagyobb Tanórája
lehetőséget biztosított, hogy tanulóink több ország hasonló korú
diákjaival azonos időszakban,
azonos módon csatlakozhassanak egy kezdeményezéshez.

A délelőtt Az aranyszőrű bárány
című népmese zenés dramatizálásával kezdődött, ahol a tanító
nénik a mesehősök bőrébe bújva lepték meg tanítványaikat. A
színjáték végén a gyermekek is a
mese részeseivé váltak, és együtt
perdültek táncra a meseszereplőkkel.

A rövid mulatságot követően az
1. évfolyam tanulói a Krúdy Gyula
Könyvtár meghívását elfogadva
„A macska meg az egér barátsága” című székely népmese interaktív bemutatóján vettek részt. A

A Népmese Napja
Iskolánkban szeptember 30án ismét megrendeztük vidám
népmese napi forgatagunkat.
Az alsó tagozatos osztályok
előzetes feladatként seprűbábokat készítettek, amelyekkel
egy-egy mesei alakot keltettek
életre.
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Paramisi Társulat tagjai felejthetetlen élményt nyújtottak elsőseink számára. Ez idő alatt a 2-4.
évfolyamosok - a népmesékhez
kapcsolódóan - rajz és kézműves
foglalkozásokon kreatív alkotásokat készítettek, melyek az iskola
első emeleti folyosóján kerültek
kiállításra.
A délutánt a szegedi Látványszínház nyitotta meg „Pötyi kutya
megmentése” című előadásával.
A darabban játékos és interaktív módon hívták fel a gyerekek
figyelmét a környezetünk tisztaságának megtartására, és a házi
kedvencekkel való felelősségteljes és szeretetteli bánásmódra.
A nap zárásaként minden osztály emléklapot és apró ajándékot vehetett át. Végül a „Terülj,
terülj asztalkámon” elhelyezett
finomságokból csemegézett az
alsó tagozat apraja-nagyja. Minden gyermek és pedagógus pozitív élményekkel gazdagodva
térhetett haza.
Zarándoklat Máriabesnyőre
Október 1-jén iskolánkból 50
diák, szülő és pedagógus indult
útnak Máriabesnyőre. A nemzeti
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kegyhelyünkre való érkezésünkkor András atya fogadta csoportunkat. A kedves szavak és a közös fotózás után megtekintettük
az altemplomot, majd megismerkedtünk a zarándokhely történetével. A 11 órakor kezdődő szentmisében közösen imádkoztunk
iskolánkért, családjainkért.
Egy rövid szabadprogram és az
ebéd után utunk a Gödöllői Királyi Kastélyba vezetett. Körbejártuk hazánk egyik legnagyobb és
legszebb barokk kastélyát, melynek során az itt kiállított eszközök

és személyes
tárgyak által
bepillantást
nyerhettünk a
királyi család
mindennapjaiba. A látogatás végén
alkalmunk volt
megtekinteni a
kastély parkját,
ami a csodálatos őszi időben különösen
szép élményt nyújtott.
A gyermekek izgatottan várták a
kirándulás következő
állomását, a Veresegyházi
Medveotthont. Sétánk során
örömmel fedeztük fel
a bozótból előbújó állatokat: barnamedvéket, mosómedvéket,
farkasokat és rénszarvasokat. Az út során
a nebulók boldogan
örökítették meg az
izgalmas pillanatokat.

A bátrabb vállalkozók a farmot
több méter magasból, a „Macilift”
segítségével is megtekintették. Ez
idő alatt mások inkább a játszótér
által kínált szórakozási, mozgási lehetőségeket választották. A
nyárvégi melegben felfrissülést
nyújtott a közös fagyizás, ami
után már hazafelé vettük utunkat.
Megérkezésünkkor Szent Ferenc szavaival adtunk hálát az eltelt nap gazdag és tartalmas ajándékaiért.
Szenográdi Tamás
igazgató

A Bárkányi Katolikus Óvoda ismét tele kicsikkel és nagyokkal

E

lkezdődött az idei nevelési
évünk a Páter Bárkányi Katolikus Óvodában. Szeptember első heteiben az óvodapedagógusaink, dajka nénik számára
legfontosabb feladat, az érzelmi

biztonság megteremtése, gyermekek fogadása az új gyermekek
beszoktatása, családokkal való
ismerkedés, családlátogatás. Fontos, hogy a „régi” gyerekek is érezzék, hogy mennyire örülünk, hogy
- 11 -

újra velük lehetünk, együtt van
a csoportunk! Csoportszobáink
megújult, vidám színeivel, játékaival, virágaival, várja a kicsiket, nagyokat. Színesebbnél színesebb
programokról gondoskodunk a
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gyermekeknek, amelyekkel már
elkezdődött, és folytatódik óvodás életük.
Szent Mihály napi vásár a Bárkányi Katolikus Óvodában
Az óvoda udvara vásározók sokaságával népesedett be, hogy
felelevenítsük a Mihály napi vásár
hagyományát, felidézzük régmúlt
idők hangulatát. Mi történt régen
és most?
A néphagyomány szerint ezt a
napot a gazdasági év fordulójaként tartották számon az állattartók. A pásztorok-csikósok, gulyások, juhászok, kondások-ilyenkor
adtak számot a rájuk bízott jószágokról. A Szent György-napon
legelőre hajtott állatokat Szent
Mihály napján hajtották vissza a
falvakba.
A katolikus hagyomány szerint
Szent Mihály egyike a hét arkangyalnak. Ő a mennyei hadak
nagy vezére és győztes harcosa.
Ünnepnapja szeptember 29. Jelképe a hatalmas kardja, mellyel
legyőz minden gonoszt. Akaratereje hatalmas, mint ő maga.
Isten iránti hűsége megingathatatlan. A hagyomány szerint ő a
túlvilágra költöző lelkek kísérője,
bírája. Ezzel függ össze a Szent
Mihály lova elnevezés. A magyar
néphagyományban a Göncöl
szekér másik neve Szent Mihály
szekere.

Szent Mihály napján, sok helyen
tartottak vásárt. Ilyenkor szerezték be az emberek a téli holmit.
E fontos eseményt vigalommal,
mulatsággal ünnepelték meg, a
vásáron mindenki beszerezhette hiányzó felszerelését. Sok árus
mondókával csalogatta a vevőket.
Óvodánkban több éve elevenítjük fel ezt a hagyományt. S végre
eljött a mi vásárunk napja is!
Udvarunkon már kora reggel
lázas munka folyt. A kert fokozatosan telt meg a kellékekkel, az
üresen várakozó vásári asztalok
is egyre díszesebb képüket mutatták. Gyűltek rajtuk a szebbnél
- szebb, színesebbnél - színesebb
portékák, amit óvodánk dolgozói,
szülők és a Bárkányi Katolikus Iskola ügyes kezű diákjai segítségével készültek el. A szülők segítő,
lelkes munkáját dicsérte az a sok,
ízletes sütemény, finomság, amit
a gyerekek nagy örömmel majszoltak el.
A Mihály napi programunk a
„kolomposok” hívogató kikiáltójával kezdődött.
„Figyelem, figyelem! Közhírré tétetik, hogy a Mihály napi vásár elkezdődik.
Itt van óvodánk apraja nagyja, ki a
vásári portékákat megcsodálhatja.
De előtte hallgassátok András bácsit, ki most elmondja néktek,
Hogyan is volt a vásár valamikor
régen?”
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A nap folytatásaként Szita András bácsi mesemondó, „varsányi
nagypapánk” furfangos vásári
meséit hallgathattuk meg közösen. Majd vásárba hívogató dalunkkal „ Én elmentem a vásárba
fél pénzzel...” – vonultunk a portékák megszemlélésére, a vásári
forgatagba.
Volt itt mi szem szájnak ingere:
sütemény, nyalóka trombita, pattogatott kukorica. A vendégsereg
kedvére válogathatott az áruk között.
A szülők szorgoskodásával, sok
- sok segítségével legtöbb árunk
elkelt. A jótékonysági vásárunk
elérte a célját az óvoda aprajanagyja egy igazi forgatagos vásárban, a vigadalomban nagyon
jól érezte magát. Az igen szép
bevételt: meseelőadások, ünnepi
műsorok kelléktárának, díszletének vásárlására, bővítésre fordítjuk. A vásári hangulatot a jókedvű
táncház zárta.
A vásári színtér lecsendesült,
az asztalok eredeti pompájukat
ugyan elvesztették, de az öröm,
a vidámság, a sok - sok élmény
boldogsággal töltötte meg a szíveket. A hazatérő vendégsereg
apraja s nagyja büszkeséggel
gondolhat vissza erre a napra.
Köszönet Mindenkinek!
Smelkó Istvánné
Intézményegység vezető

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményének Információs Havi kiadványa

A Megyei Vöröskereszt új vezetőjének látogatása a Cseperedő Óvodában
óvónő és egyben a Vöröskeresztes Bázisovik megyei koordinátora. Nagy örömmel és szeretettel
fogadtuk őket és megmutattuk
a mi kis óvodánkat. Meglepetés
ajándékcsomagot hoztak nekünk, amiben sok fogkrém és
ruhák voltak. Szép rajzokkal és
mézeskalács szívvel viszonoztuk
a gondoskodásukat. Biztosítottak
róla bennünket, hogy bármilyen
problémánk van jelezzük és segítenek. Köszönjük szépen, hogy
gondoltak, gondolnak ránk!

2

016. szeptember 16.-án délelőtt kedves vendégek látogattak el hozzánk, a Cseperedő Óvoda Pitypang csoportos

kisgyermekeihez. Szilágyi Leonóra, a Megyei Vöröskereszt új vezetője és Dancsok Marianna, aki a
salgótarjáni Aprófalva Óvodában

Brezanóczyné
Lőrincz Katalin
óvodapedagógus
Vöröskeresztes bázisovi elnök

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
Kedves Támogatóink!
Ezúton szeretnénk megköszönni
a „Fogadj örökbe” jeligével elindított kezdeményezés minden támogatójának a bölcsőde részére
felajánlott összeget, valamint a
gyermekjátékokat. A támogatásra felajánlott pénzből, mozgásfejlesztő szivacsjátékot vásároltunk.
Támogatóink:
• Sallainé Erdélyi Henrietta                                                   
• Pohánkáné Uram Nikolett
• Álmosdi Angelika
• Lőrinczné Zsidai Judit
• Lőrincz Tamás
• Borik Balázs
• Rácz Viktor
• Golyán László
• Káplár-Szekeres Katalin
• Rádi László
• Varga Anikó
• KÖVI Autocentrum
• Lőrincz Gáborné
• Kissné Gyulavári Ildikó

• Tóth Viktória
• Balázs Zoltánné
• Szenográdiné Faluhelyi Márta
• Szelesné Makkai Margit
• Öcsi-boltja Bt
• Serfőzőné Valkó Anita
• Mol-Kov Bt
• Bartusné Király Andrea
• Sümegi Tünde
• Kristály Optika
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• Hanna Karina
• Lőrik Ildikó
• Flört 2000 Bt
• Benedek Szabolcs
• Gesztenyéskert Vendéglő
Köszönjük szépen!
Mender Andrea Mária
Intézményvezető
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Vadásznapi pillanatok

A

z Első Fejedelmi Lakomafesztivál és XXV. Nógrád
Megyei Vadásznap gazdag
eseménysora szent misével kezdődött a ferences templomban
Szent Hubertusz tiszteletére.
A vadásznap nyitányára a
Kubinyi Ferenc Múzeumban került sor, ahol ünnepélyes vadászkürt harsant pohárköszöntővel.
A szabadtéri színpadon Stayer
László polgármester úr üdvözöl-

te az egybegyűlteket. Egy nemes
szarvasbika ravatalra került, majd
az ifjú Nimródok és Dianák avatásán vehettünk részt.
A szécsényi önkormányzat sátránál rendkívül ízletes, fejedelmi
lakomában részesülhettünk, a
múzeumban pedig Valaczkai Erzsébet festőművész és Somoskői
Emese porcelánművész jóvoltából a nap vadászati témájú kiállításaiban is gyönyörködhettünk.
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Dr. Limbacher Gábor
igazgató
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KOVÁCS MARGIT Gyűjteménnyel gazdagodott a Kubinyi Ferenc Múzeum

E

gy szentlőrinckátai parasztcsalád Lajos nevű gyermeke
a szécsényi mezőgazdasági
iskolában tanult 1958 és 1963 között.
A ferencesektől elvett, és iskolává, kollégiummá alakított kolostorépület légköre hatással volt
az ifjúra, és később is vissza-vis�-

szajárt a városba. Az 1970-es évek
elejétől mostanáig Szentendrén
élt. Ott Kovács Margit művészete
ragadta magával, akinek alkotásait az egyetemes művészet legkiválóbbjai közé sorolja.
Lehetősége szerint elkezdte
vásárolni a művésznő alkotásait. Mostanra 16 plasztikából álló
gyűjteményre tett szert. Egyedülálló, korosodó férfiként úgy döntött, hogy ezt a felbecsülhetetlen
értékűnek tartott - piaci értékén
mintegy 5 MFt összegű - együttest közgyűjteménynek ajándékozza, a magyar és egyetemes
közművelődés szolgálatára.
Örömmel ajándékozta a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumnak,
hogy majd a bejárat fölötti egykori télikertben állandó kiállításként
bemutassuk.
Most egyetlen plasztika – a haját fonó leány - képeit bemutatva
osztjuk meg örömünket a tisztelt
Olvasókkal.
Hálás köszönetünk Balázs Lajos
szentlőrinckátai honfitársunknak
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nemes felajánlásáért és ajándékozásáért!
Dr. Limbacher Gábor
igazgató
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A szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar fellépése a
VI. Kárpátaljai Felső-Tisza Vidéki Magyarok Találkozóján
(FELTISZA), 2016. szeptember 9-11.

A

z Erkel Ferenc Vegyeskar
szeptember 9-11. között
kárpátaljai utazáson vett
részt. Meghívást kaptak a VI. Kárpátaljai Felső-Tisza Vidéki Magyarok Találkozójára (a FELTISZÁRA).
A kórus a Rákóczi Szövetség
pályázatán nyert összegből, valamint Szécsény Város Önkormányzatának pályázatán nyert
támogatási pénzből tudta megvalósítani ezt a csodálatos utazást. Az utazás lebonyolításában
nagy érdeme volt, Lovas Ilona
szervezőnek, a Panoráma Világklub Kárpátaljai Társklubok magyarországi társelnökének.
A kórus nagyon színes programokon és fellépéseken vett részt.
Utazásunk első napján, péntek
délután megtekintettük a Munkácsi Várat. Este a FELTISZA helyszínén, Bustyaházán, Mikulyák
László rahói római katolikus plébános, Felső-Tisza vidéki esperes,
a rendezvény alapító- főszervezője fogadta a kórust, majd az est
másik fellépőjével, Csuprik Etelka
zongoraművésszel, Ukrajna érdemes művészével közös koncertre került sor. A szállásunk Visken
volt, ahol családoknál voltunk elszállásolva, akik nagy-nagy szeretettel fogadtak minket.

Másnap,
Bustyaházán,
a
FELTISZA megnyitóján, a templomban, ökumenikus istentiszteletre került sor, ahol kórusunk palóc népviseletbe öltözve, egyházi
énekekkel, a zászlóátadás szertarása közben, ünnepélyesen is
megnyitotta a FELTISZÁ-t. Grezsa
István magyarországi kormánybiztos köszöntötte a jelenlévőket,
majd Mikulyák László rahói római
katolikus plébános, Szulincsák
Sándor huszti római katolikus
plébános, Józan Lajos huszti református lelkész celebrálta az
ökumenikus istentiszteletet.
Ezután a felső-Tisza vidéki települések felsorakoztak a templom
előtt és hosszú díszes sorban felvonultak a rendezvény helyszínére.
A színpadon a megnyitó ünnepségen jelen volt a beregszászi főkonzul, ungvári konzul, a
kolozsvári főkonzul, ott voltak a
települések polgármesterei és a
szervezők. A nemzeti himnuszok
után Szalipszky Endre beregszászi főkonzul megnyitotta a VI.
FELTISZÁ-t. Mint anyaországi vendégek, elsőként vegyeskarunk
lépett a színpadra. A közönség
nagy tapssal jutalmazta a koncertünket. Délután Técsőre és
Husztra utaztunk, ahol Huszt vá- 16 -

ránál elszavaltunk Kölcsey Huszt
című költeményét.
Vasárnap délelőtt Nagyszőlősre
látogatottunk. Rövid, negyedórás
koncertet adtunk a római katolikus templomban a helyi magyaroknak. A fantasztikus akusztikájú
helyen felszabadultan szárnyalt
a kórus hangja. Áradt a zene a
teremben. Csillogott a közönség
szeme, s a kórus tagjai is meghatódtak, ahogy felállva újráztak
az emberek, így még ráadást is
adtunk. A helyi idegenvezető,
Grigora Éva, a Bartók Emlékház
igazgatója megmutatta a kórus
tagjainak a Bartók Emlékházat és
a várost. Hazafelé Beregszászot,
a magyarság kulturális központját kerestük fel. Megtekintettük a
Beregszászi Múzeumot, valamint
az elbűvölő látványt nyújtó II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola épületét. Végül fejet hajtottunk a volt zsinagóga épülete
mellett lévő, a belső Ukrajnában,
Kárpátaljától mintegy 1500 km-re
zajló orosz-ukrán harcokban elesettek falánál.
A gazdag program során hiteles emberekkel találkozhattunk.
Olyan, a magyarságukra büszke
emberekkel, akik tesznek sorsuk
jobbulásáért, s tesznek a magyar
nyelv, a magyarság megmaradásáért. A házigazdákkal való beszélgetésekből ismerhettük meg
igazán, hogyan is élnek, mit éreznek, hogy élik meg magyarságukat az itt élő emberek. Hogyan
tanítják meg gyermekeiket a magyar nyelvre, hogy a jövőben is
legyenek magyarok Kárpátalján.
Lévárdi Beáta
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Az Erkel Ferenc Vegyeskar „Musica Sacra- Az egyházzene
gyöngyszemei” c. koncertsorozata Nógrád megyei Múzeumokban

A

z Erkel Ferenc Vegyeskar
szeptemberében két kulturális intézményben is (a
balassagyarmati Palóc Múzeumban és a szécsényi Kubinyi Ferenc
Múzeum dísztermében), koncertet adott „Musica Sacra- Az egyházzene gyöngyszemei” címmel.
A kórus éneke jól kiegészítette

a már többször is a múzeumban
fellépő Vissi d’Arte Művészeti
Együttes (Lévárdi Beáta- művészeti vezető, zongora, Varga
Ivett-ének, Jambrik Zsolt –ének,
narrátor) színvonalas produkcióit. Az estet színesítette Lengyelné
Zsoldos Emőke hárfaművész és
Palánki Éva tanárnő fuvola-játé-

ka. A koncert második részében
dr. Limbacher Gábor, a múzeum
igazgatója „Az őszi napéjegyenlőség és Szent Mihály ünnepe”
címmel tartott előadást. A rendezvény támogatója a Nemzeti
Kulturális Alap.
Lévárdi Beáta

Új Nógrádikum Szécsényben

2

016. szeptember 17-én a szécsényi evangélikus templom
oltára „Nógrádikum” Díjban
részesült. Ugyanezen a napon
volt a Nyitott Templomok Napja,
ezért délutántól estig nyitva tar-

tottuk templomunk ajtaját, hogy
bárki megnézhesse Kolumbán
Bernadett ikonfestő kiállítását, a
gyülekezet életéről szóló tárlatot és természetesen a települési
és a megyei értéktárba bekerült

- 17 -

oltárunkat. Mindemellett dr. Feketéné Benkó Kata csodás orgonajátékát is meghallgathatták az
érdeklődők.
Csatlós Noémi
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Rövid hír

II. Nemzetközi Ipoly-parti Bringás Nap
és IV. Nemzetközi Két Híd Futás

2

Szécsényi nyugdíjasok a felvidéki Szécsénykovácsiban
megkoszorúzták Krúdy Gyula író emléktábláját.

A szerencsés nyertes

016. szeptember 25-én került megrendezésre Szécsényben a II. Nemzetközi Ipoly-parti Bringás Nap és IV.
Nemzetközi Két Híd Futás.
A rendezvény fő támogatója a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
volt, amely a Kerékpárral 7 határon át programsorozat keretein
belül nyújtott támogatást.
A sportesemény fővédnöki tisztségét Kadlót Zoltán, félmaratonfutó, országos csúcstartó, Stayer
László, Szécsény város polgármestere és Czeles János BSI Futónagykövet látta el.
A rendezvény célja az egészséges életmód, az atlétika népszerűsítése, versenyzési lehetőség
biztosítása, nemzetközi sportkapcsolatok ápolása, az aktív közösségi-, családi élet fontosságának
hangsúlyozása volt.
A rendezvényen a sporttal komolyabban, vagy amatőr szinten
foglalkozók, gyermek, fiatal, vagy
idősebb korosztály is megtalálhatta számítását verseny szinten,
vagy csupán szórakozásból, a
mozgás szeretetéből kifolyólag.
A futóverseny félmaratoni távját
összesen 46 fő teljesítette, egyénileg vagy váltóban. A nap folyamán, gyermekek részére megrendezett rövid távú futóversenyen
közel száz gyermek állt a rajthoz,
a kerékpáros túra két távján pedig
46 fő vett részt.
A rendezvény iránti, évről-évre növekvő érdeklődés bizonyítja, hogy igény van Szécsény
városában olyan közösség összefogó, aktív életmódot fókuszba
állító eseményekre, programokra,
amelyre a helyi lakosokon kívül,
az ország számos távolabbi településéről, illetve már országokból
- 18 -

is szívesen érkeznek sportolók.
A rendezvényre érkezők pozitív
visszajelzései alapján kijelenthetjük, hogy a II. Nemzetközi Ipolyparti Bringás Nap és IV. Nemzetközi Két Híd Futás 2016-ban a város
legfőbb sporteseménye volt.
Ezúton is köszönjük a segítséget és a támogatást mindenkinek,
akik hozzájárultak a rendezvény
sikeres megszervezéséhez és lebonyolításához. Név szerint:
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
- Szécsény Város Önkormányzata
- Filip József, Szécsénykovácsi polgármestere
- Szécsénykovácsi települése
- Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.
- Szécsényi Amatőr Futók Társasága
- Dornyai Sport Egyesület
- Szécsényi Polgárőrség
- Szécsény Városi Rendőrkapitányság
- Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
- Nógrádszakál községe
- eMultiCoop Szociális Szövetkezet
- Rustic Candle Kft., Szécsény
- Robinson Szigetek, Szécsény
- VeloSport Kerékpárüzlet és Szerviz,
Salgótarján
- Titansgym
- Picasso Festék és Vegyi áru
- Benu Gyógyszertár, Szécsény,
Rákóczi út
- Benu Gyógyszertár, Szécsény,
Király út
- Gesztenyéskert Vendéglő
- Bársony Vendéglő
- Czele János
- Czele Ferencné
- Szécsényi Múzeumbaráti Kör
- Juszt Bau Kft.
- Bacskai Balázs és népzenei szakköre
Borik Melinda Sáriné
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Két Híd Futás

A

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános
Iskola és Gimnázium nagy
hangsúlyt fektetett a vasárnapi
várkerti program meghirdetésére, megrendezésére. A gyönyörű
őszi idő sok gyermeket, felnőttet,
szülőt és pedagógust vonzott a
rendezvényre.
A futótávok korcsoportonként
változtak. A versenyt az óvodások
kezdték, akik szüleikkel, nevelőikkel együtt teljesítették a távot.
Ezután az általános iskolai tanu-

lók nemenként és korcsoportonként futottak a szülők bátorítása és buzdítása mellett. Végül a
családi kategóriában indulók is
megmutatták, hogy családtagjaikkal együtt teljesíteni tudják a
számukra kijelölt pályát. Pedagógus kollégáink a versenyzés mellett a program lebonyolításában,
koordinálásában nagy segítséget
nyújtottak a szervezőknek.
Az előző évhez képest sokkal
több induló - felnőtt és gyermek
- vett részt a programon, akik a
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verseny sikeres lefutása után apró
ajándékban, üdítőben és édességben részesültek. A helyezetteknek az érmeket, a művelődési ház előtti téren, a programot
szervező művelődési ház munkatársai adták át.
A napot tombolahúzás zárta,
melyen a résztvevők nyerési esélyeit növelte, hogy nevezési lapjuk egyben tombolaként is szolgált.
Szenográdi Tamás
igazgató
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Futottunk……….

2

016. 09. 17-én a XI. Zelenka
futóversenyén BADISZVSE
szervezésében részt vettünk
egy 5 kilométeres City Cross jellegű pályán, zuhogó esőben.
Korcsoportos eredmények:
Czele János: 21:27 perc
Czele Jánosné: 25:52 perc

2016. 09. 17-én a HUNfoglalás
szervezésében részt vett BunderHarman Ágnes és Sótér Vilmos
Zsolt a Dorogon egy extrém akadályfutó versenyen. A verseny távolsága 6,8 km, amelyben 23 akadály nehezítette a pályát. A távba
beletartozott a Palatius-tó átúszása, mely 18 fokos volt. A program
esős időben került megrendezésre, de szerencsére a futamunk során nem esett az eső. Gratulálunk
az extrém teljesítőknek.
II. Nemzetközi Ipoly-Parti Bringás Nap és IV. Nemzetközi Két
Híd Futás 2016.09.25. Szécsény
A ráróspusztai rajtnál ott voltak
Lengyelországból, Szlovákiából
és az ország különböző települé-

séről érkezett versenyzők. Miközben a felnőttek kerékpároztak és
futottak az országúton, a gyerekek a várkerti tó körül megrendezett futóversenyen vettek részt.
Az időjárás kegyeibe fogadta a
futókat.
A díjakat átadta Kadlót Zoltán
félmaraton országos csúcstartó,
Stayer László Szécsény Város polgármestere, Czele János BSI Futónagykövet.
Díjátadás követően tombolahúzáson vett részt az összes futó és
kerékpározó.
Egy férfi és női kerékpár képezte a tombolahúzás két főnyereményét, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, illetve
Szécsény Város Önkormányzatának köszönhetünk.
Szép eredmények születtek a
SZAFT futói közül.
Korcsoportos eredmények 21 kilométeres távon:
Czele Tamás II. hely 1:45:37
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Kiss Eszter

II. hely 1:48:05

Czele János   I. hely   2:02:56
Balázsné Lehoczki Piroska
I. hely 2:16:11
Sótér Vilmos Zsolt VII. hely  2:17:51
Bunder Tamás VI. hely 2:17:53
Bunder-Harman Ágnes
V. hely 2:17:54
Csábi Anikó

VI. hely 2:22:00

Czele Jánosné   I.  hely   2:27:37
Kerékpáron teljesítette a távot a
SZAFT csapatából, Kovácsné Kozma Ágnes, Kanyó Gábor.
Gratulálunk
minden résztvevőnek.
Köszönjük valamennyi
támogatónak a segítségét.
Czele János
BSI Futónagykövet
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Megyei I. osztályú csapatunk a vártnál gyengébben szerepel

A

Nagybátonyban szerzett 3
pontunkat is elvették, mert
a Nagybátonyt kizárták a
bajnokságból, így csapatunk két
győzelemmel és 3 vereséggel áll
eddig a bajnokságban.
Megyei I. osztály:
III. forduló:
Szécsényi VSE – Pásztó 3 – 1
gól : Horváth Cs.,Bárány J.,Varga P.
IV. forduló:
Szécsényi VSE – Palotás 3 – 1
gól : Szép M.,Hodur G.,Horváth B.
V. forduló:
Karancslapujtő – Szécsényi VSE
3–2
Horváth Cs., Kelecsényi G.
VI. forduló:
Szécsényi VSE – Érsekvadkert
1–2
gól: Hodur G.
U19-es csapatunk jól szerepel, és
még jobban szerepelne, ha járnának a fiatalok mérkőzésre, és
meccsre.

A

Megyei I. osztály U19-es bajnokság:
III. forduló:
Szécsény VSE U19 szabadnapos.
IV. forduló:
Szécsény U19 – Palotás U19 2 – 1
gól : Szalai K.,Kovács D.
V. forduló:
Karancslapujtő U19 – Szécsény
U19 4 – 3
gól: Gombár E., Szmolnik M.,
Bangó A.
VI. forduló:
Szécsény U19 – Érsekvadkert U19
gól: Szmolnik M. 2, Kovács D.,
Kiss Á.
Serdülő csapatunk is megkezdte
a bajnokságát, ahol felemásan
szerepel.
Megyei serdülő bajnokság:
I. forduló:
Jobbágyi U16 – Szécsény U16  5 – 0
II. forduló:
Szécsény U16 – Mátranovák U16
7–0

gól: Csuka K. 3, Oláh N. 3, Pintér Zs.
III. forduló :
Szécsény U16 szabadnapos
Bozsik tornákon szereplő csapataink is elkezdték a mérkőzéseket.
U13 és U11 – es csapatainkból
két csapatot kellett indítanunk a
bajnokságban
Az egyik csapat a balassagyarmati kiemelt bajnokságban játszik, a másik csapat a hazai rendezésű tornán vesz részt.
Az U13-as kiemelt csapatunk
kiválóan szerepelt az eddig lezajlott két tornán, de a többi csapatunk is nagy dicséretet érdemel.
Az U7 –es és U9-es csapataink
fesztiválokon vesznek részt. Úgy
látszik ,hogy szeretik a gyerekek
ezt a sportot ,mert nagyon sok
régi és új arc is feltűnik a csapatainkban, és nagy létszámban vesznek részt a gyerekek a foglalkozásokon.
Doman Gábor

Hibátlanul zárták az első októberi hétvégét
a Szerva ASE asztalitenisz csapatai

z extra ligás együttes a
BVSC II-t győzte le saját
otthonában 6:2-re. A mérkőzés a hazaiaknak indult jobban, hiszen a BVSC párosa nyerte a nyitó meccset. Ezt követően
azonban Kriston Dani mindhárom
egyénijét megnyerte, Magyar Laci
sem hibázott, valamint Bátorfi
Zoli is nyert egy mérkőzést. Így viszonylag hamar eljutottak a győzelmet jelentő 6 nyert meccsig és
a végeredmény 6:2 lett a vendég
szécsényiek javára. Eredmények:
Kriston Dániel 3, Magyar László 2,
Bátorfi Zoltán 1 győzelem.

Szécsény második NB I szereplő Gábor 4, Györe Sándor 4, Oravecz
csapata Apagyra látogatott, ahol Ferenc 4, Györe-Göndös páros 1
vendégként sima 14:4 arányú győzelem.
győzelmet arattak. Eredmények:
Podpinka Gábor 4, Horváth Midr. Harik Ferenc (Szerva ASE)
kós 3, Salamon István 3, Nagy Miklós
2, valamint HorváthPodpinka, Nagy-Salamon párosok 1-1
győzelem.
A Szerva ASE NB
III-as csapata Hatvanban játszott, ahol
sima 13:5-ra győztek.
Eredmények: Göndös
- 22 -
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A Krúdy Gyula Könyvtár szeptemberi visszatekintője
2016. szeptember 22-én 17 órától került bemutatásra könyvtárunkban Majsányi Kati: Erdőmese c. könyve, melyet
az Álomgyár Kiadó vezetői ajánlottak az érdeklődők figyelmébe.
2016. szeptember 30-án, a Népmese Napján a Paramisi Társulat előadásával köszöntötte könyvtárunk a város általános iskoláinak első osztályos diákjait.

Októberi hírek:
Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy október hónapban
munkarend változás lesz
könyvtárunkban az alábbiak szerint:
2016. október 15. (szombat) 8-12
2016. október 31. (hétfő)      ZÁRVA
Részletes programjainkért keressenek minket elérhetőségeinken:
Krúdy Gyula Könyvtár
3170 Szécsény, Ady E. u. 12.
06-32-370-494
krudykonyvtar@gmail.com
krudykonyvtar.5mp.eu
Köszönettel:
Csatlós Noémi
intézményegység-vezető
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