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Városi Civil Korzó és Gyer-
meknap

Május 28-án került megren-
dezésre a Városi Civil Kor-
zó és Gyermeknap a Sétáló-

utcában, ahol a város apraja-nagy-

ja megtalálhatta a maga szórako-
zási lehetőségét. A sokszínű prog-
ramok, szórakozási lehetőségek 
és a meleg nyári idő mind-mind 
hozzájárult ahhoz, hogy a rendez-
vényre ellátogató gyerekek és fel-

nőttek jó emléket és élményeket 
vihettek magukkal haza. 

A Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. ezúton is köszönetét 
fejezi ki mindenkinek, aki mun-
kájával és közreműködésével hoz-
zájárult a szombati Városi Civil Kor-
zó és Gyermeknap rendezvény 
sikeréhez.

Név szerint: 

Cserhát Mentőkutyás Egyesület, 
Krúdy Gyula Könyvtár, Petrovics 
Gabriella, e-MultiCoop Szociális 
Szövetkezet, Andi Színjátszósai 
Egyesület, Palóc Néptáncegyüt-
tes, Izolda Népi Játékai, Iglice Tánc-
együttes, T.C.D. Táncegyesület szé-
csényi és balassagyarmati csoport- 
ja, Léna Táncosai, Street Dancers, 
Paramisi Társulat, Őszi Alkony Nyug-
díjas Klub, Szerva ASE, Benczúr-
falváért Egyesület, Szécsény Vá-
rosi Rendőrkapitányság, Szécsény 
Városi Tűzoltó Raj, Agrohelp Kft., 
Szécsény Városfejlesztő Kft., Szé-
csényi és Pösténypusztai Polgár-
őrség, valamint Szécsény Város 
Önkormányzata.

Köszönjük mindenkinek, aki ellá-
togatott a rendezvényre!

Szécsényi Hírek
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Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. hírei

Az interneten fellelhető (uta-
zom.com) egy összeállítás 
a 15 legszebb magyar kas-

télyról, amelybe a szerző szerint 
beletartozik a szécsényi Forgách 
kastély. Virág Zsolt a Nemzeti Kas-
télyprogram és a Nemzeti Várprog-
ram végrehajtásáért felelős mi-
niszteri biztos egyetért a szécsényi 
kastély ilyetén helyezésével?
Minden összeállítás nyilvánvalóan 
szubjektív, ugyanakkor úgy gon-
dolom, hogy a szécsényieknek, 
nem az első 15-ben, hanem az 
első helyen van a Forgách kastély. 

Ez igaz, nagyon büszkék rá.
Minden olyan településen, ahol 
ilyen emblematikus műemlék ta-
lálható az a tapasztalat, hogy az 
ilyen épületek a helyi identitás 
részévé válnak. Különösen, ha 
olyan szerencsés helyzetben van, 
mint a szécsényi Forgách kastély, 
hogy kiállítás van benne, így lá-
togatható, mindenki számára el-
érhető, kulturális közösségi térré 
alakítható. Ha például Füzér ne-
vét említjük, akkor mindenkinek 
eszébe jut, az ott található vár, 
míg például a vele szomszédos, 
kevésbé szerencsés Pusztafalu 
neve a legtöbb embernek nem 
mond semmit.

Mikor igazán hasznos egy kastély 
egy településnek?
Egy kastély kicsit paradox mó-
don akkor jó, ha korszerű, ha XXI. 
századi. Ne csak egy egyszerű ki-

állítóhely legyen, hanem helyet 
tudjon adni rendezvényeknek 
és nyújtson minél több szolgál-
tatást. Legyen alkalmas tér akár 
gasztronómiai élményekhez, akár 
filmkluboknak, vagy irodalmi sza-
lonoknak. Összességében járul-
jon hozzá a település arculatához. 
Gazdaságilag pedig akkor jó, ha 
fenn tudja tartani magát.

Ez a gondolat felvet szervezeti 
problémákat is, akkor mi a kívána-
tos, hogy a kastélyok költségvetési 
intézmények legyenek, vagy példá-
ul nonprofit vállalkozások?
Természetesen többféle formá-
ban is jól működhet egy kastély. 
A tapasztalatunk az, hogy komp-
lex funkciók esetén a bevételek 
szempontjából hasznosabb, ha 
valamilyen gazdasági társaság 
az üzemeltető és ez a gyakoribb 

is. Így működik Gyulán az Almásy 
kastély, egy olyan nonprofit kft. 
alá tartozik, amely a város ösz-
szes közművelődési intézményét, 
az Erkel Emlékházat és a Várat is 
irányítja. A fertődi, a keszthelyi, a 
nagycenki és a gödöllői kastélyt 
ugyancsak egy-egy nonprofit 
gazdasági társaság üzemelteti. 
Látni kell ugyanis, hogy amennyi-
ben komplex funkciókat adunk 
egy ilyen épületnek, akkor a ki-
állítási jegybevételek már csak 
egy harmadát adják a befolyó 
pénzeknek. A másik egy harmad 
a rendezvényekből, a harmadik 
harmad pedig a szolgáltatások 
kínálatából, ajándékboltból, ven-
déglátásból, kávézóból folyik be. 
A korábbi évtizedekben a kasté-
lyok csak a kiállítások jegybevé-
teleire támaszkodhattak, ennek 
meg is lett úgymond az eredmé-
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A magyarországi kastélyokat egyre több helyen 
gazdasági társaságok működtetik
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nye, hiszen mindig költségvetési 
támogatásra is szorultak. Ehhez 
a gazdasági felálláshoz pedig 
ésszerűbb volt, hogy akkor már 
költségvetési intézmények is le-
gyenek. Ma már Magyarországon 
vannak olyan kastélyok, várak, 
amelyek jelentős bevételt termel-
nek és fenntartásuk gazdaságos. 
Ez nyilván egy új gondolkodást, 
szemléletet követel.

Akárhová is rangsoroljuk szépsé-
gét tekintve a szécsényi Forgách 
kastélyt az elsők, vagy csak az első 
15, vagy 30 közé, abban azért min-
denki egyetért, hogy mindenkép-
pen figyelemreméltó épület. Vajon 
miért?
A Forgách kastély talán attól kü-
lönleges, hogy annak ellenére, 
hogy az építésznek igazodnia 
kellett a középkori várfalhoz, hi-
szen a kastély azon nyugszik, és 
a régi pince egyes elemei is bele 
lettek komponálva az épületbe, 
a tervező harmóniára törekedett, 
kiváló arányokat alkotott. Ami 
pedig teljesen egyedi az épület-
ben, az a középrizalit kiképzése. A 
kocsialáhajtó fölött ugyanis nem 
egy megszokott erkély található, 
hanem egy zárt terem, ami abszo-
lút kuriózum.

A kastély benyújtott egy 600 millió 
plusz Áfa értékű pályázatot. Ebben 
milyen fejlesztések szerepelnek?
A Nemzeti Kastély és Várprogram 
részeként a GINOP-7.1.1. pályá-
zat keretében került benyújtásra 
a Forgách kastély anyaga. Másfél 
évtizeddel ezelőtt megtörtént 
az épület külső felújítása, ez a 
pályázat most nagyrészt a belső 
korszerűsítésről szól. Mind a tér-
beli, mind az időbeli használat át-
alakul a XXI. századi igényeknek 
megfelelő módon. A dísztermet 
restauráljuk, miután feltárásra 
kerültek a korábbi díszítő festé-

sek a mennyezeten. A kiállítások 
megújulnak, bemutatásra kerül 
a történeti Nógrád Vármegye, a 
látogatók megismerhetik a vár-
megye várait, a nemességét, a 
tudósait, és a hozzájuk kapcso-
lódó érdekes történeteket. Az 
emeleten pedig bemutatjuk a 
kastélyt birtokló családokat, va-
lamint a szécsényi végvár sorsát. 
Ezek tükrében pedig a látogatók 
nyomon követhetik az épület 
történetét. Természetesen meg-
jelennek azok az események is, 
amelyek Szécsény város, sőt az 
ország szempontjából is fonto-
sak, mint például a már korábban 
is kiváló tartalommal bemutatott 
szécsényi országgyűlés egy új 
formában, modern installációval. 
Összességében egy olyan komp-
lex kiállítás készül, amely több 
típusú érdeklődést képes kielégí-
teni. Emellett az újjáépített bal ol-
dali kasznárházban imázsfilm ve-
títő, ajándékbolt, jegypénztár és 
nagy kapacitású vizesblokk kerül 
kialakításra, a jobb oldaliban pe-
dig a gasztronómia kedvelőinek 
készül egy látványkonyha és egy 
kávézó is. Ezenkívül helyreállítjuk 
a kastély egykori műbarlangját, 
a rendezvények számára pedig 
átadunk egy háttér infrastruktú-
rát. Itt gondolhatunk például a 
méltán népszerű vadászati ren-

dezvényekre. Általános tapasz-
talat, hogy ha egy kastélyban 
egy évben van 4 nagyobb ren-
dezvény, az alkalmanként 10-12 
ezer embert tud vonzani. Összes-
ségében pedig a rendezvények 
ugyanannyi embert hoznak, mint 
amennyi az egyéni és csoportos 
kiállításlátogatók száma.

A műbarlang megnyitása igazi tu-
ristacsemege lehet.
A műbarlang, idegen szóval a 
grotta, szinte kötelező tartozéka 
volt az angolparkoknak. A For-
gách kastély esetében ez a nyu-
gati bástya alatt található, egykor 
egy kis vízesés is volt benne.

Mennyi esély van, hogy nyer a pá-
lyázat?
Ezen a speciális pályázaton a kor-
mányhatározatban szereplő épü-
letek vehetnek részt, így ameny-
nyiben ezen épületek fenntartói 
egy szakmailag jól megalapozott 
programot nyújtanak be, és jó 
pontszámot kapnak rá, akkor a 
megpályázott összeg elnyerése 
szinte biztosra vehető. Márpedig 
itt ez történt, a város, a múzeum 
és a Forster Központ által kidol-
gozott pályázat kiváló szakmai 
programot tartalmaz.



Hogy sikerült a Szécsény Hol-
ding Kft. első önálló üzleti 
éve?

Rendkívül izgalmas év volt, fe-
lemás eredményekkel. Először 
is szinte a semmiből indultunk, 
kezdtünk egy munkatárssal, most 
pedig vagyunk 18-an. Az első in-
formációk úgy szóltak, hogy a fő 
feladatunk a munkahelyteremtés 
kell, hogy legyen, mert a szécsé-
nyi járásban nagy a munkanélkü-
liség. Ehhez képest folyamatosan 
bajban vagyunk, ha munkaerő 
felvételt hirdetünk. Példaként 
említhető a remek eredménye-
ket produkáló varrodánk, 
ahol folyamatos és egyre 
bővülő a megrendelés, 
állandó a munkaerő fel-
vétel és mégsem találunk 
kellő számú jelentkezőt. 
A varrodánk egyébként 
további bővítés előtt áll, 
hogy elérjük a leggaz-
daságosabb üzemméret 
nagyságot, ennek a leg-
nagyobb akadálya pedig 
épp a munkaerő piaci 
helyzet. Ezenkívül Buda-
pesten terveztünk egy so-
főrszolgálatot, amelynek 
a gátját ismételten csak a mun-
kaerőhiány jelentette. Szereztünk 
például más piaci lehetőségeket 
is, például kommisiózást, ahol a 
kiszállítandó csomagokat kellett 
volna összeállítani, de ide sem ta-
láltunk megfelelő számú munkás-
kezet.

A varroda mellett a téglaszeletelést 
is elindította a Holding, ez az üzem, 
hogyan teljesít?
A téglaszeletelésnek köszönhe-
tően újabb piaci rést tudtunk 
kihasználni. Az előzetes informá-

ciókkal szemben nem találtunk 
elég alapanyagot, ezért felállítot-
tunk egy épületbontó brigádot, 
amelyben jelenleg is öten dol-
goznak, tehát itt sikerült új mun-
kahelyeket teremteni. De hát a 
gazdaság ilyen egyik lehetőség 
hozza, hozhatja a másikat, ha kel-
lően naprakészek és éberek va-
gyunk. Mindezek a példák azért 
talán jól mutatják, hogy a legna-
gyobb gondot az alap gazdasági 
infrastruktúra hiánya jelenti, te-
hát bármibe is kezdünk, mindent 
magunknak kell előteremtenünk, 
az első szögtől az utolsóig.

A Holding másik feladata az lett 
volna, hogy az önkormányzati 
cégek működését racionalizálja, 
csökkentse a költségeket.
Ez ügyben megtörténtek az első 
lépések, az önkormányzati cége-
ket átvilágítottuk. Vizsgálataink 
alátámasztották azt, amire számí-
tottunk, hogy nagyon sok a pár-
huzamos tevékenység, valóban 
volna mit a költségeken faragni. 
Ezt azonban csak összevonások 
árán lehet elérni. Egyelőre min-
den cég külön jogi személy, pél-
dául külön könyveléssel és egyéb 

szolgáltatásokkal. A jogi előké-
születeket megkezdtük az össze-
vonásokra, rajtunk nem múlik.

Ahogy már beszámoltunk róla, a 
Holding nyert 200 millió forint pá-
lyázati pénzt Nógrád megye egyet-
len vágóhídjának megépítésére. Ez 
hogyan sikerült?
Erre nagyon büszkék vagyunk, 
hiszen korábban az önkormány-
zat többször nekifutott ennek a 
pályázati lehetőségnek, a próbál-
kozások azonban rendre nem si-
kerültek. Éppen ez volt a Holding 
létrehozásának egyik alapötle-

te, hogy egy gazdasági 
társaság talán nagyobb 
eséllyel szerepelhet a 
pályázatokon, mint egy 
költségvetési intézmény. 
Ez ügyben, ha úgy tetszik 
100 százalékosan iga-
zolt tehát bennünket az 
idő. És nem állunk meg 
ezen a ponton, már fej-
ben tovább gondoltuk a 
pályázati lehetőségeket, 
nemcsak vágóhidat sze-
retnénk, hanem mellé 
mindjárt egy mini hús-
feldolgozó üzemet is. 

Abban bízunk, hogy nemsokára 
a szécsényiek és a térség lakói 
juthatnak a legfrissebb húsféle-
ségekhez majd a környéken. Aki 
szereti a finom palóc ételeket, 
az pontosan tudja, milyen sokat 
számít a friss alapanyag. Az biz-
tos, hogy továbbra is küzdelmes 
hetek, hónapok, esetleg évek elé 
nézünk, de muszáj sikeresnek 
lenni, épp azért, hogy az itt élők 
komfort érzete javuljon, ennek 
segítségével pedig Szécsény tőke 
és népességvonzó képessége fej-
lődjön hosszútávon.
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Húsfeldolgozó üzemet is szeretnének
Interjú Horváth Istvánnal a Szécsény Holding Kft. ügyvezetőjével
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Önkormányzati hírek

Decemberben négy rendkívüli  és 
egy munkarend szerinti ülést tar-
tottunk.

A DECEMBER 1-i rendkívüli ülésen 
módosítottuk

Szécsény Város Önkormányzata 
2016. évi közbeszerzési tervét és 
elfogadtuk azt az előterjesztést, 
miszerint közbeszerzési eljárást 
indítunk „Szécsény városban 40 
férőhelyes parkoló kiépítése és 
közutak felújítása” érdekében.

A DECEMBER 8-i rendkívüli ülésen 
döntöttünk

 a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszá-
mú, „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotja-
vításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése” című pályázat mű-
szaki tervdokumentációjára in-
dított beszerzési eljárásról

 „Szécsény városban 40 férőhe-
lyes parkoló kiépítése és köz-
utak felújítása” tárgyú közbe-
szerzési eljárás eredményéről.

A DECEMBER 13-i rendkívüli ülésen 
elfogadtuk

 a Szécsény Holding Kft. folyó-
számla hitelkeretének meg-
hosszabbítását

 a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakkö-
zépiskola állami működtetésé-
re vonatkozó Megállapodást és 
Vagyonkezelési Szerződést.

valamint zárt ülésen lakásbérleti 
ügyeket tárgyaltunk.

A DECEMBER 15-i ülésen napirend 
előtt tájékoztatókat hallgattunk 
meg a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. Dön-

töttünk
 a 2017. évi átmeneti gazdálko-

dásról szóló rendelet megalko-
tásáról

 a helyi rendeletek felülvizsgála-
táról.

Jóváhagytuk a 2017. I. féléves 
munkatervet és a 2017. évi ren-
dezvénynaptárt.

A DECEMBER 20-i rendkívüli ülé-
sen döntöttünk

 a Szécsényi Közművelődési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság üzletrészének kivásár-
lásáról, valamint a Kubinyi Fe-
renc Múzeum és Krúdy Gyula 
Könyvtár fenntartóváltásáról

 a 2017. évi startmunka minta-
programban való részvételről.

Stayer László         Dr. Bagó József
polgármester     jegyző

Játszóteret Pösténypusztának

Az Önkormányzat képviselő 
testületében Pösténypuszta 
településrész felelőse Dr. 

Harikné dr. Havasi Beáta. Az elmúlt 
év tekintetében elégedett?
Ahhoz képest, hogy milyen rossz 
előjelekkel indult a 2016-os a vé-
gén nem zártunk rosszul. Először 
aggódtunk a költségvetés, majd 
az árvízveszély miatt, de végül is 
mindkét ügy megnyugtatóan ért 
véget. Akkor még nem látszott 
pontosan mennyire sikerül terve-
inkhez pénzt találni, így nagyon 
büszke vagyok a megvalósult fej-
lesztésekre. Járda készült a Műve-

lődési Otthon köré, körbekerítet-
tük a temetőt, a ravatalozó előtti 
kopott betont térkövekre cserél-
tük. Nagyon örülök annak, hogy 
sikerült létrehozni Pösténypuszta 
számára egy önálló munkacso-
portot, amelynek a tagjai folya-
matosan gondoskodnak arról, 
hogy a településrész szépüljön. 
Az is nagyon jó érzés, miután a 
puding próbája az evés, hogy a 
még 2015-ben elvégzett beruhá-
zásokat (Művelődési Ház, orvosi 
rendelő felújítás) rendkívül jól ki-
használják az itt élők.

A közösségi programok?
Az örök dilemma, hogy milyen 
legyen a településrész és Szé-
csény programjainak az aránya, 
hiszen fontos a pöstényi lokálpat-
riotizmus ápolása, ugyanakkor 
az is fontos, hogy a településrész 
tagjai minél aktívabban részt ve-
gyenek a város életében. Úgy ér-
zem 2016-ban sikerült a kényes 
egyensúlyra ügyelnünk. Nagyon 
jól sikerült tavasszal a húsvétvá-
ró rendezvény, a nyár végi Nem-
zetközi Tűzoltó Hidak elnevezésű 
program, majd a Mikulás ünnep-
ség és az ádventi várakozás. Pél-
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daértékűnek tartom a pöstényiek 
együttműködését, legyen szó 
bármilyen közösségi munkáról, 
öröm volt látni például milyen 
lelkesen és szeretettel készítet-
ték a résztvevők ádventkor a kis 
szalma jászolt. Külön szeretném 
megköszönni a településrészi 
delegáltaknak, Végh Lajosnak és 
Veres Károlynak a kiemelkedő, el-
kötelezett munkáját, a rendezvé-
nyeknél pedig Galbács Veronika 
szervezéseit. A településrész ön-
kéntes munkásai, támogatói nél-
kül nem sikerülhetett volna ilyen 
jól ez az év, gondolok polgárőre-
inkre és azokra, akik például az 
ádventi szeretet asztalt telerakták 
minden jóval. 

Hogyan néz ki 2017 a tervekben?
A legnagyobb álmom most rö-
vidtávon, hogy a Művelődési 
Központ közelébe a gyerekek 
számára tudjunk egy biztonsá-
gos játszóteret, vagy sportpályát 

építeni. Hosszabb távon pedig a 
mellékutak állapotán kellene mi-
előbb javítani, ugyanakkor ez a 
legnehezebb, miután itt a pályá-
zati lehetőségekhez vagyunk köt-
ve. Szeretnénk a templom nyílás-
záróit is kicserélni, illetve a karzat 
feljárót felújítani. Ehhez támoga-
tókat keresünk. A város terveiben 
szerepel egy Szécsényt bemu-

tató országos road show terve, 
amelyben nagyon szeretném, ha 
a pöstényiek is helyet kapnának, 
ahogy benczúrfalvi hagyomány-
őrzők. Meggyőződésem, hogy a 
pöstényiek is képesek olyan kul-
turális hagyományőrző munkára, 
amely akár országos érdeklődést 
kelthet.

A Kubinyi Ferenc Múzeum sikeres éve

A Kubinyi Ferenc Múzeum 
olyan sajátos közgyűjte-
mény, amely az 1891. évi 

vármegyei múzeumalapítás óta 
fennmaradt feudalizmuskori me-
gyetörténeti és 2013-ig terjedően 
a megyei régészeti gyűjteményt 
gondozza. Összesen, mintegy 
350.000 állami tulajdonú műtárgy 
tartozik ide. Egyúttal működteti a 
kiemelt állami műemléknek szá-
mító volt Forgách majd Lipthay 
kastély ingatlant. Az elmúlt év-
ben 12148 fő látogatója volt, 
bevételei is emelkedtek. A kö-
zönségkapcsolatokból származó 
belépőjegy, tárlatvezetés, fotó- és 
támogatójegy, múzeumi bolt ér-
tékesítés és terembérlet összes 
bevétele 2015-ben 4.806.015 fo-

rint volt, ami 2016-ban 5.634.675 
Ft-ra emelkedett.

Az elmúlt esztendő műtárgy 
gyarapodása is igen figyelemre 
méltóan alakult. A Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával meg-
vásárolhattuk a nagybátonyi 
Barják Gyula elhivatott magán-
gyűjtő mintegy 48000 képes-
lapból álló gyűjteményét, amely 
immár Nógrádikum. Velenczeiné 
Fondain Alíz gobelin képet, 
Csopey Gabriella és Borsos An-
tónia kárpátaljai családi iratokat 
és fényképeket, Balla Tibor egész 
könyvtárát, Géczi Zoltán Králik 
Andor akvarellt, Jászberényi Pál 
muzeális iratanyagot, Smelkó 
István és Magulya Miklós régi 
okiratokat, fényképeket és ké-

peslapokat ajándékozott múzeu-
munknak. Major Tamás a Kubinyi 
család egykori ősök galériájába 

Ivó juhász
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készült két 19. századi fényké-
pet adományozott, Praznovszky 
Mihály korábbi múzeumigazga-
tónk tudományos hagyatékából 
ajándékozott értékes dokumen-
tumokat. Nógrád megye első fő-
állású régésze, a 103. évében járó 
Patay Pál tudományos könyv-
tárának már átadható részét 
ajándékozta gyűjteményünkbe. 
Hasonlóan Tuba Márta és Eme-
se Salgótarjánból, Balázs István 
Lajos pedig Szentlőrinckátáról 
kifejezetten a Kubinyi Ferenc 
Múzeumnak ajándékozta kerá-
mia gyűjteményét, illetve a nem-
zetközi hírű Kovács Margit 16 db 
jeles plasztikáját.

A pályázatok terén is igen sike-
res esztendőt zárhattunk. Számos 
NKA támogatás mellett az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma régé-
szeti látványtár létrehozását 16 
millió, képeslap vándorkiállítást 
2 millió forinttal támogatta. Szé-
csény város vezetésével közös 
igyekezetünk, Lipthay Antal báró 
tevékeny tekintélyének is köszön-
hetően azt eredményezte, hogy 
a Múzeum és a Várkert bekerült a 
Nemzeti Vár- és Kastélyprogram-

ba, 600 millió forintos támogatási 
összeggel. 

Olyan nagy ívű fejlesztés válik 
valóra, amely országos, sőt nem-
zetközi jelentőségű.  A szécsényi 
múzeum főnemesi kastélyépü-
lete, parkja és a benne főleg ki-
állításokban, rendezvényekben 
kialakuló szellemi-kulturális tar-
talma harmonikus egészet alkot 
majd, mintegy a magyar nemes-
ség történeti székházává válva. 
Tervezünk kiállítást Szécsény és 
a Széchenyiek címmel, amely be-
mutatja a város érseket, sőt a „leg-
nagyobb magyart” adó főrangú 
család kibocsátó jelentőségét. Az 
1705. évi szécsényi országgyűlés 
– immár legkorszerűbb interaktív 
eszközökkel való - bemutatása to-
vábbra is múzeumunk fontos üze-
nete marad.  Elsősorban az egy-
kori tulajdonos Forgách, Pulszky 
és Lipthay-Odescalchi családok 
valamint környékbeli nemesek 
példáján keresztül bemutatjuk a 
nemesség szerepének nemzet-
fenntartó jelentőségét, honvédő, 
lelkiséget, szellemiséget, gazda-
ságot szervező és tudományos 
teljesítményét. Mindeközben föl-

tárulnak a Felvidék, Erdély és Dél-
vidék felé mutató kapcsolatok, s 
így az egyetemes magyarság kül-
detéséről, szellemiségéről, törté-
netéről kapunk élményeket.

De múzeumunk a nemességről 
nemcsak történeti-társadalmi-
rendi értelemben üzen. Élmény-
kínálatunkból föltárul a nemes-
ségnek kutyabőrtől független 
jelentősége. A mindig aktuális 
értékrend és mentalitás: az égi 
tágasságú istenes világkép, a 
másokra figyelés, másokról gon-
doskodás, nemzetért való felelős-
ségvállalás és életvitel inspiráló, 
felszabadító, vonzó mivolta.

Visszaépül a kasznárház 1930-
as években leromlott és elbontott 
szimmetrikus párja. Itt lesz a jegy-
váltó hely, a látogató központ, 
ahol tájékoztatás szól a múzeu-
mi, városi, járási, térségi - határon 
innen és túli - látnivalókról, szol-
gáltatásokról. Ehhez kapcsolódik 
a múzeumi bolt is, amit viszont 
a látogatás végén, kifelé haladva 
tudnak majd a látogatók elérni. 
Az új kasznárházban a látoga-
tó központ utáni első lehetőség 
igénybe venni a végvári emléke-
ket bemutató, részben in situ ré-
gészeti kiállítást, amely interak-
tív multimédiás formában teszi 
lehetővé a romokból kiegészülő 
végvár, végvári-vitézi élet, végvá-
ri harcok, ügyességi játékok, a ne-
messég honvédő, szabadságért, 
függetlenségért áldozni kész 
szerepvállalása megtekintését, 
illetve kipróbálását. A meglévő 
kasznárházban feltárásra, bemu-
tatásra és gasztronómiai haszno-
sításra is szánjuk a most még csak 
részben megkutatott török-kori 
konyhát, valamint teázó, kávézó 
kerül itt kialakításra.

A fejlesztés egyik szakmai célja 
olyan magas szintű műtárgyvé-
delmi és –biztonsági feltételek ki-
alakítása, amelyek létrejöttével a 
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Tuba Márta és Emese ajándéka



kulturális örökség legrangosabb 
tárgyi anyaga is bemutathatóvá 
válik. A kastélyprogram nyugat-
európai szintre tudja felemelni 
múzeumunkat. Olyan nívóra, 
hogy magas minőségi tartalmú 
kiállításokat tudjunk bemutatni, 
és ezzel több bevételt is eredmé-
nyezni. Például a tervbe vett, „A 
szép nő. Női esztétikum a múlt-
ban és a jelenben” című kiállítás-
ban láthatók lesznek majd a Szép-
művészeti Múzeum nagyszerű 
középkori és koraújkori képző-
művészeti alkotásai. 

A fejlesztés szervezeti keretei-
nek áttekintése, a működésmód 
esetleges változtatása folyamat-
ban van. Az állami tulajdonú épü-
letben megyei kiterjedésű, állami 
tulajdonú gyűjteményi vagyont 
gondozó, működtető költségve-
tési intézmény, a múzeum mun-
katársai a köz alkalmazottjai. A je-
lenlegi működésmód a fejlesztés 
minden kritériumának megfelel, 
a szakmai munka hatékonysága 
érdekében szeretnénk változta-
tás nélkül, továbbra is közalkal-

mazottként szolgálni a nemzeti 
kultúra és identitás gazdagítását, 
kiteljesedését.

Szécsény Város Önkormányza-
tának és támogatóinknak köszön-
jük a sikeres együttműködést!

Városunk és a Szécsényi Járás 
polgárainak áldott, boldog és si-

keres újesztendőt kívánok mun-
katársaim nevében is:

Dr. Limbacher Gábor
igazgató

Kubinyi Ferenc Múzeum
és Krúdy Gyula Könyvtár

- 7 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményének Információs Havi kiadványa

Králik Andor akvarell

TISZTELT KÖLCSÖNZŐINK!

A KRÚDY GYULA KÖNYVTÁR
2017. JANUÁR 17-TŐL 

ISMÉT SZERETETTEL VÁRJA KEDVES OLVASÓIT.

KÖNYVTÁRI KÖZLEMÉNY
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Bárkányi iskola - Mikulás délután az alsó tagozaton

Iskolánkban december 6-án 
rendhagyó módon ünnepel-
tük a Mikulás napot. Délelőtt 

folyamán a Szülői Szervezet ked-
veskedett a gyerekeknek egy-egy 
névre szóló mikulásnapi ajándék-
tárggyal, majd ezt követően a pe-
dagógusok rendeztek mikulásna-
pi programot az alsó tagozatosok 
részére.

A program a Karácsonyi kiállítás 
megnyitójával indult. A 2. b osz-
tály szavalata és az énekkar pro-
dukciója után iskolánk igazgató-
helyettes asszonya Ludányiné 
Bella Szilvia előadásában. A Miku-
lás levese című mesét hallgatták 
meg a kicsik. Szilvi néni köszöne-

tet mondott a kiállítás megálmo-
dóinak, Vargáné Kovács Andrea 
és Gazsiné Oláh Anita néninek. 
Ők ketten segítőikkel együtt időt 
és energiát nem sajnálva hozták 
létre a kiállítást a gyerekek által 
összegyűjtött sok-sok tárgyból. 
Aki ide belép, szinte érzi a kandal-
lótűz melegét, a meghitt ünnepi 
hangulatot.

Az osztályokat a kiállítás meg-
tekintésekor a Mikulás szánja 
mellett még ajándék is várta. 
Egy kis zsák szaloncukor, mely-
ből minden gyereknek jutott. A 
délután további részében az al-
sós diákok tanítóik vezetésével 8 
állomáson oldhattak meg ügyes-
ségi feladatokat és rejtvényeket, 
kézműveskedhettek, rajzfilmet 
nézhettek, valamint az aulában 
pingpongozhattak is.

Zárásként a Szülői Szervezet 
által készített zsíros és lekváros 
kenyeret fogyasztották el, mellé 
finom meleg teát is ihattak. 

Bárkányi iskola - Pingpong Parti 2016

Intézményünkben 2016. decem-
ber 6-án, kedden rendeztük 
meg decemberi pingpong par-

tinkat. 
A felső tagozatos és gimnazis-

ta diákjainknak a rendezvény 16 
órától 21 óráig tartott, melyen 
előzetes jelentkezés alapján, több 
mint 150 tanulónk vett részt. Szá-
mukra több sport kipróbálását 
tettük lehetővé. Az aulában az 
idei tanév nyertes pályázataként 
a Magyar Asztalitenisz Szövet-
ség közreműködésével a Sport 

Legyen a Tiéd Program II. kereté-
ben másfél millió forint értékben 
megnyert teljesen új versenyhá-
lókkal felszerelt asztalokon lehe-
tett pingpongozni.

Tornatermünkben a pedagó-
gusok felügyeletével folyamato-
san labdajátékokat – labdarúgás, 
röplabda, kosárlabda - játszhat-
tak résztvevőink. A parti legsi-
keresebb mozzanata a tanárok 
csapatainak diákok elleni mér-
kőzései voltak. Szülői szervezet 
tagjai egészen a rendezvényünk 

végéig zsíros, vajas, lekváros ke-
nyérrel valamint teával, szörppel 
segítették a sportolás során el-
vesztett energia pótlását. Ezúttal 
is köszönjük a szülők közreműkö-
dését, segítségét.

Bárkányi iskola - Szalagavató

Iskolánkban december 2-án 
rendeztük meg a végzős diákok 
szalagavató ünnepségét. Az ün-

nepélyes műsornak, valamint a 
végzősök által készített, előadott 
vidám műsornak a művelődési 
központ színházterme adott he-
lyet. 

Az osztály már szeptember óta 
nagy izgalommal készült erre az 
eseményre. Nem kis feladat volt 
ez számukra, hiszen kis létszámuk 
ellenére is szerették volna meg-
mutatni magukat máshogyan, 
mint ahogy ismerjük őket.  

Az est első részében az osztály-
főnök, Horváthné Varga Orsolya 
tanárnő tűzte fel ünnepélyesen 
a szalagot tanítványainak, majd 
Szenográdi Tamás igazgató úr 
szólt a felavatottakhoz. Beszé-
de személyes hangvételű volt, 
mondanivalója egyenesen a di-
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ákoknak személy szerint szólt. 
Kiemelte, hogy mennyire fontos 
megtalálni életükben a céljaikat, 
és hogy ezek eléréséhez komoly 
erőfeszítéseket is kell tenniük.

A műsor második része a hagyo-
mányos keringővel kezdődött, ami 
nagy sikert aratott. Köszönet érte 
Mészáros Máté tánctanárnak. A 
végzősök színpadra léptek egy rö-
vid jelenettel, mely verses formá-
ban, rímekbe szedve mutatta be 
osztályuk történetét és tagjait. Lát-
hatta a közönség az elmúlt négy 
év legjobb pillanatait fotókon, va-
lamint derülhetett a kisgyerekkori 
képeken. A diákok összeállítottak 
egy tanárparódiát is. A kisfilmben 
az iskolai mindennapokat mu-
tatták be görbe tükrön át nézve. 
A műsor egyik színfoltja volt a lá-
nyok hastáncos produkciója némi 
humorral fűszerezve. Az estet a 
végzősök közös, felszabadult éne-
ke zárta. Meg kell említeni, hogy az 
ünnepség fényét nagyban emelte 
a Bakos Tamara tanárnő által meg-
álmodott és sok ember keze mun-
kájával megvalósult díszlet is.

A műsor után a program isko-
lánk aulájában folytatódott, ahol 
a vendégek újból megnézhették 
a keringőt. Lehetőség nyílt családi 
fotózkodásra, majd következett a 
pohárköszöntő és a vacsora, az-

után pedig egy kis felszabadító 
táncolás. 

Reméljük, hogy vendégeink-
nek, a kollégáknak, családtagok-
nak és ismerősöknek kellemes es-

tét szereztünk. Köszönjük ezúton 
is mindenki segítségét, aki hozzá-
járult a rendezvény sikeréhez.

Bárkányi iskola - Karácsonyvárás

December 10-én iskolánk 5. 
évfolyamos tanulói kedves 
műsorukat vitték el a szent-

kúti kegyhelyre. Előadásukban da-
lokkal, versekkel és egy látványos 
árnyjátékkal örvendeztették meg 
az odalátogatókat. Örömünkre 
szolgált, hogy a gyerekeket a szü-
lők és a nagyszülők is elkísérték.

Advent 3. vasárnapján a városi 
gyertyagyújtó ünnepségen isko-
lánk énekkara és az 5. évfolyamos 

diákok adtak műsort. Reményeink 
szerint sok családhoz közelebb 
hozta a várakozás örömét.

Felső tagozatos gyermekeink vi-
dám előadásukkal ellátogattak a 
város két idősek otthonába is, ahol 
nagy szeretettel fogadták őket. 
Műsoruk végén nagy tapssal és 
közös énekléssel köszönték meg 
az ott lakók a kedvességüket.

Másodikos tanulóink már rég-
óta készültek arra, hogy bemutat-

hassák a bibliai történetek egyik 
legszebbikét, Jézus születését 
szüleiknek, társaiknak, az iskola 
dolgozóinak és a meghívott ven-
dégeknek.

A téli szünet előtti utolsó héten 
megtekinthették Az ég a földdel 
összeér c. karácsonyi műsort az 
óvodások is, akiknek a történet 
mellett az is nagy élményt nyúj-
tott, hogy újból láthatták egykori 
csoporttársaikat.
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A gyerekek segítségével megele-
venedett előttünk a szállást kereső 
szent család története, a pásztorok 
és a napkeleti királyok látogatása a 
betlehemi istállóban, mindez a kis-
iskolások játékába ágyazva.

Az előadást természetesen nem 
kevés felkészülés, tanulás, gyakor-
lás és próba előzte meg. A műsort 

a második osztályos tanító nénik 
állították össze. A történetet most 
is, mint oly sokszor a kórus által 
előadott dalok tették még szebbé, 
ünnepélyesebbé. 

Reméljük, hogy kedves műso-
runkkal sikerült meghitt pillanato-
kat teremteni és ráhangolni a né-
zőket a közelgő ünnepekre.

Ezúton is köszönjük a gyerekek, 
szülők, pedagógusok és segítők 
áldozatos munkáját, valamint a 
kollégák próbák során tanúsított 
türelmét, megértését.

Ezúton kívánunk városunk vala-
mennyi lakójának 
békés újesztendőt!

Rákóczi iskola - Decemberi programjaink

A december a várakozás, a 
készülődés, az ünnepek s 
természetesen a téli szünet 

hónapja. A nagy várakozás köze-
pette azért volt időnk sportolni 
is. Az első-második osztályosok a 
Dobd a kosárba megyei forduló-
ján vettek részt Kisterenyén, míg 
harmadik-negyedikes tanulóink 
az Add tovább program pásztói 
állomásán vitézkedtek. A felsőbb 
évesek pedig a Salgótarjánban 
megrendezett B33-as megyei baj-
nokságon értek el ötödik helye-
zést. Szereplésükhöz gratulálunk, s 
köszönjük Pancsovai Gergely igaz-
gató úr felkészítő munkáját. Focis-
táink négy korcsoportban vesznek 
részt a Bozsik intézményi labdarú-
gó programban. Az őszi idényben 
nagyon jól szerepeltek, az I. és a III. 
korcsoportban veretlenül állnak 
csapataink, míg a II. korcsoportban 
egy vereséggel zártunk, a IV. kor-
csoportos csapat pedig dobogós 
helyezéseket ért el a nekik meg-
rendezett tornákon. 

Fennállásunk óta törekszünk 
arra, hogy külső forrásokat is fel-
használva szélesítsük tanulóink 
látókörét, így történt ez decem-
ber másodikán is, amikor a 11-
12-es gimnazisták a művelődési 
ház szervezésében egy az 1956-
os eseményekről készített filmet 
néztek meg. 14-én pedig Matusek 
Zsuzsanna tartott rendhagyó osz-
tályfőnöki órát az általános isko-

lai korosztály számára. Előadása a 
biztonságos internethasználatról 
szólt. Szemléletes előadásmódja 
elgondolkodtatta, s reméljük, óva-
tosságra is intette hallgatóságát. 

Dr. Harikné dr. Havasi Beáta al-
polgármester asszony szervezé-
sében és támogatásával négy ta-
nulónk az Örkény színház egyik 
előadásán vett részt Budapesten. 
Az előkarácsonyi ajándékot tanul-
mányi eredményüknek, közössé-
gi munkájuknak köszönhették a 
résztvevők. Köszönjük a lehetősé-
get és a kezdeményezést alpolgár-
mester asszonynak.

December hatodikán végzős 
gimnazistáinknak köszönhetően 
nálunk járt a Mikulás. Ajándékát 
rövid verses vagy prózai jellem-
zés után kapták meg tanulóink. 
Köszönjük a Szülői Szervezet tag-
jainak segítségét, akik emellett az 
adventi készülődésből, árusítás-
ból is lelkesen kivették részüket. 
Nekik köszönhetően idén sokkal 
finomabb volt a krampampuli, a 

malomkalács, s jó ötlet volt a zsák-
bamacska is. Köszönjük városunk 
lakosságának, hogy adakozásuk-
kal ismét hozzájárultak iskolánk 
szabadidős programjaihoz. 

16-án elérkezett a végzősök által 
már nagyon várt szalagavató nap-
ja. A hosszú készülődés, filmforga-
tás, végeláthatatlan táncpróbák 
után végre a színpadon is bizonyít-
hattak. Hagyományainkhoz híven 
az iskola vezetése egy volt tanítvá-
nyunktól kapta a szalagot. Idén a 
választás Szalontai Dánielre esett. 
Ezt követően tűzte fel Mihály Olga 
tanárnő a 12. A osztály tagjainak a 
szalagot. A műsor első része a szü-
lőkhöz szóló versekkel zárult, köny-
nyeket csalva a hallgatóság szemé-
be. A vidám blokkban láthattunk 
keringőt, Agócs közlegényt is sike-
rült megmenteni, s nem maradtak 
el a szokásos összeállítások sem 
a tanulók gyermekkori valamint 
iskolai életéről készült képeiből. 
Köszönjük Mihály Olga és Szklenár 
Tímea tanárnőknek a műsor ösz-
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szeállítását, betanítását. Köszönet 
Garamvölgyi Andreának a táncért, 
a filmfelvétel elkészítésében nyúj-
tott segítségéért, Pápai Flórának 
a fényképezésért, Verebesi Virág 
Alexandrának a dekorációért, Var-
ga Dávidnak a vetítésért.

Alsó tagozatosaink sem tét-
lenkedtek. Lelkesen készültek a 
karácsonyi műsorra. A negyedik 
adventi gyertya meggyújtásakor 
már ízelítőt kaptunk produkció-
jukból, melyet teljes egészében 
21-én láthatott iskolánk közössé-
ge, valamint a megjelent vendé-
gek, akik körében nagy örömmel 
üdvözöltük nyugdíjas kollégáin-
kat. Mindig nagy öröm számunk-
ra, amikor megtisztelik rendezvé-
nyeinket. Sokat tanultunk tőlük, 
sokat köszönhet nekik városunk 
közössége, mi pedig meghívá-
sunkkal, a kicsik lelkes előadásával 
tudunk köszönetet mondani nekik 
mindezekért. Ünnepi műsorunk-
ban alsó tagozat minden tanuló-
ja szerepelt, a tanító nénik kiváló 
érzékkel találtak minden gyerek 
számára nekik megfelelő szerepet. 
Táncuk, dalaik, szívből jövő játékuk 
elvarázsolta a jelenlévőket. Kö-
szönjük a tanító néniknek: Bartus 
Gabriellának, Buga Lászlónénak, 
Gyebnárné Laczkó Zsuzsannának, 
Kuruczné Rados Beatrixnak, László 
Gézánénak és Szabó Györgyné-
nek, hogy ilyen megható pillana-
toknak lehettünk ismét részesei.

Kisdiákjaink előző napon már 
kaptak ajándékot, melyet az isko-
lában felállított karácsonyfa alá 
tett a Jézuska, de a karácsonyi mű-
sor után újabb meglepetés várt 
rájuk. Vernyik István tanár úr lepte 
meg búcsúzóul iskolánk diákjait és 
tanárait. Bevonultak a színpadra 
és rövid bemutatójukkal megidéz-
ték a Star Wars filmek világát az 
501-es Légió Magyarországi Hely-
őrségének jelmezes tagjai. A gye-
rekek tátott szájjal, hitetlenkedve 

nézték a fénykarddal vívó Darth 
Vadert és Obi-Wan Kenobit, akik 
a világhírű sorozat különböző ré-
szeinek szereplői között harcoltak. 
A bemutató után sorra készültek 
a közös fotók, s az arcokra kiülő 
mosoly magáért beszélt. Jó érzés 
egy olyan közösség tagjának len-
ni, melynek tagjai ennyit adnak 
egymásnak, s még a búcsúzás pil-
lanatában is másokra gondolnak. 
Felejthetetlen élményben volt ré-
szünk, köszönjük Tanár úr! 

Az év végéhez közeledve meg-
állunk, s végiggondoljuk, értékel-
jük a mögöttünk álló hónapokat. 
Eredményes, mozgalmas, szeretet-
tel teli időszakot zárunk, s csak azt 
kívánjuk, mindenki mellett-mö-
gött legyen egy olyan közösség, 
mint amilyennek a tagjai vagyunk. 
Köszönjük minden támogatónk-
nak, kollégáknak, szülőknek az 
éves munkáját, s ezúton kívánunk 
boldog, békés, sikerekben gazdag 
újévet!

Győrki Marianna
igazgatóhelyettes

  
További információk:
Web: www.rfszkki.sulinet.hu
https://www.facebook.com/
rfszkki
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  Mézlovagok látogatása a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsődében

A Palóctáj Mézlovagrend 
2008. március 1-jén, Balas-
sagyarmaton alakult meg.

Népszerűsíti a méhészkedést, 
mint hagyományos palócföldi 
foglalatosságot. Őrzi a magyar 
méznek a világban megszerzett 
jó hírnevét, széles körben hirdeti a 
méhészeti termékeknek az egész-
séges táplálkozásban betöltött 
szerepét.

A lovagrend népszerűsíti a kör-
nyezetvédelmet és a természet-
közeli gondolkodásmódot, széles 
körben hirdeti a méhészet nélkü-
lözhetetlen szerepét az ökológiai 
egyensúly fenntartásában.

Jelen van Nógrád megye és a Fel-
vidék idegenforgalmi eseményein 
és rendezvényein, erősíti a nógrádi 
és a palóc identitást, a határon át-
nyúló gazdasági és turisztikai kap-
csolatokat.

  Mi a Szécsényi Cseperedő Óvo-
dában a lovagrend létezéséről 
Várszögi Balázs szécsényi méz-
lovagtól szereztünk tudomást, 
aki elmondta, hogy egyesületük 
(Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület) Szent Ambrus - a mé-
hészek védőszentje - napján évek 
óta támogat hátrányos helyzetű 
közösségeket. Ebben az évben 
mi is azon szerencsések közé tar-
tozunk, akiket kiválasztottak. Ez-
úton is nagyon köszönjük! 

 Ambrus napján, tehát decem-
ber 7- én látogattak el óvodánk-
ba összesen nyolcan a Mézkirály-
nő egyik udvarhölgyével együtt, 
ahol már izgatottan vártuk érke-
zésüket a gyerekekkel. Igencsak 
elcsodálkoztunk, mikor beléptek 
színes, pompázatos öltözetük-
ben. 

Meghívott vendégünk volt 
Stayer László polgármester úr is. 

Kis műsorral kedveskedtünk 

számukra, valamint bemutattuk 
kiállításunkat, melyet az előzőleg 
gyűjtött méhecskés tárgyakkal 
rendeztünk be. A hét folyamán 
beszélgettünk a méhek szere-
péről. A mézkészítésről valamint 
próbáltuk kitalálni mi is a méhé-
szek munkája, feladata. Természe-
tesen akadtak olyan dolgok, amit 
mi nem tudhattunk és a mézlova-
gok nagyon nagy szeretettel vála-
szoltak a gyerekek kérdéseire. 

Megismerhettünk még olyan 
hasznos információkat pl., hogy 
miként viselkedjünk, ha esetleg 
méhek repkednek körülöttünk, 
mindezt játékos formában a gye-
rekek számára érthetően, élvez-
hetően illusztrálták nekünk. A 
Mézkirálynő udvarhölgye szintén 
érdekes dolgokat mesélt a gyere-
keknek, majd közéjük ülve még 
jókat beszélgettek. 

 Ez az egy-két óra, amit együtt 
eltölthettünk igazán nagyon jó 
hangulatúra sikerült. Köszönjük 
a lovagok közvetlenségét, ked-
vességét, melyet gyermekeinkkel 
szemben tanúsítottak. 

  Vendégeink nem érkeztek üres 
kézzel, minden gyermek családja 
kapott ajándékba egy üveg mé-
zet, valamint foglalkoztató, színe-
ző füzetekkel leptek meg minket. 

Még egyszer nagyon köszönjük 
ezt a nagylelkű kezdeményezést 
és a nem mindennapi különleges 
élményt.

    
Záhorszkiné Laczkó Beáta

 óvodapedagógus
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MINDEN MENTŐAUTÓBAN LEGYEN EGY MACI!

„Ausztráliában szinte minden 
MENTŐAUTÓBAN található EGY 
PLÜSSMACI. IGEN, EGY PLÜSSMACI! 
Gyermek baleseteknél, sérülések-
nél, ahol a gyermek pszichés, sok-
kos hatásoknak van kitéve, a kiér-
kező mentő-illetve tűzoltóegység 
az elsősegélynyújtás után az au-
tóban EGY PLÜSSMACIT ad a gyer-
meknek, hogy megnyugodjon. Ta-
nulmányok, felmérések és hosszú 
évek tanulmányai bebizonyították, 
hogy a traumát átélő gyermek csak 
EGY PLÜSSMACI ölelésével nyug-
szik meg az első pszichés sokk után. 
Nem kutya, lovacska, cica, majom, 
esetleg baba.... EGY PLÜSSMACI!”

Az interneten találkoztam ez-
zel a nagyon kedves kezdemé-
nyezéssel, egy szomszéd város 
által indított felhívás kapcsán. 

Úgy gondoltam, hogy minden-
képp szeretnék csatlakozni, hogy 
a szécsényi mentőautókba is le-
hessenek mackók. Egyeztetve az 
állomás vezetőjével, a közösségi 
oldalak segítségével én is kértem 
minden ismerőst és ismeretlent, 
hogy ha van olyan mackója, amit 
szívesen odaadna erre a célra, ke-
ressen engem.

Szeretnék köszönetet monda-
ni Szabóné Sejben Csillának, aki 
ismeretlenül is felajánlotta, hogy 
segít nekem, Nógrádmegyerben 
és környékén Ő koordinálta a 
gyűjtést.

Örömmel mondhatom, hogy 
nagyon sok kis, közepes és nagy 
mackó érkezett arra várva, hogy 
segítői lehessenek egy-egy gyer-
meknek a nehéz pillanatokban.

Az átadáshoz a szécsényi Csepe-
redő Óvoda és Bölcsőde Pitypang 
csoportjának gyermekeit hívtam 
segítségül, akik Vöröskeresztes 
Bázisovi lévén szívesen vettek 
részt ebben a jótékonysági ak-
cióban is. A csípős hideg ellené-
re nagy lelkesedéssel adták át a 
macikat a mentőállomáson. Kö-
szönetképpen kis időre birtokba 
vehették az egyik mentőautót, 
megismerkedhettek néhány esz-
közzel, volt, amit ki is próbálhat-
tak. Nagyon élvezték a szirénát, a 
fényeket, a rögtönzött bemutatót. 

Bízunk benne, hogy minél keve-
sebb mackó talál majd gazdára, 
és ha mégis, akkor tényleg meg-
nyugvást tudnak hozni a rossz pil-
lanatokban.

Köszönöm mindenkinek, aki 
hozzájárult a gyűjtéshez, Bolgár 
Jánosnak és csapatának, amiért 
lehetőséget biztosítottak az át-
adásra és színes perceket szerez-
tek az ovisoknak!

Skoda Nóra

Mikulás a Bárkányi katolikus óvodában

December 6-án ellátoga-
tott hozzánk a Mikulás. A 
gyermekek nagyon várták, 

szeretettel fogadták, hellyel kínál-
ták, sokáig marasztalták. Ígére-
tet tettek arra, hogy jók lesznek, 
szeretettel fordulnak egymás 
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felé, felnőtteknek szót fogadnak 
a jövőben is. Énekeltek, verset 
mondtak, örömmel mesélték 
élményeikről.  Amikor a Miku-
lás elköszönt, meglepve látták a 
gyermekek, hogy ez idő alatt, az 
előzőleg kitisztított kis csizmájuk-
ban valami meglepetés lapul. A 
szülői szervezet jóvoltából min-
den gyermek egységes mikulás-

csomagot kapott. Gyermekeink 
öröme, mosolya mindent elárult.  Köszönjük!

Lucázás a Bárkányi katolikus óvodában

Néptáncos gyermekeink 
Luca napi népszokásokat 
elevenítettek fel óvodánk 

minden csoportjának. Különböző 
jókívánságokkal és népi jóslatok-
kal látták el gyermektársaikat, fel-
nőtteket. Végül liszttel bekenték 
mindenki arcát, hogy senki ne 

legyen beteg az elkövetkező esz-
tendőben.

Kis Karácsony, nagy Karácsony a Bárkányi Katolikus Óvodában

Az év egyik legszebb ünne-
pe a Karácsony, a Megvál-
tó születésének, az öröm, 

a békesség, a szeretet, a családok 
ünnepe. A karácsony megünnep-
lése nem csak családi körben le-
het bensőséges, hanem az óvo-
dában is. Ebben az évben 2016.
december 20-án került meg-
rendezésre óvodánk karácsonyi 
ünnepsége. A telt házas, meg-
hitt hangulatú rendezvényen, a 
méhecske és a nyuszi csoportos 
gyermekek kedves kis műsorral 
kedveskedtek az óvodás társak-

nak, meghívott vendégeknek, 
szüleiknek.

„… ezt a történetet az nagyma-
mámtól hallottam…”- Csendült 
fel a mese-árnyjáték, Jézus szüle-
téséről, amit az óvónénik előadá-
sában láthattak. 

A karácsonyi műsor folytatása-
ként ügyes lábú óvodások nép-
táncoltak, örültek, vigadtak a kis 
Jézus születésének.

A műsor zárásaként minden 
csoport megcsodálhatta az ün-
neplőbe öltöztetett karácsonyfát. 
A fa alatt, a szülői szervezet aján-
déka, Bárkányi iskola vezetősé-
gének meglepetése, játékai vár-
ta gyermekeinket. Stayer László 
polgármester úr és Dr. Harikné dr. 
Havasi Beáta alpolgármester asz-
szony minden csoportunkba vitt 
ajándékokkal lepte meg óvodás 
gyermekeinket, amit ezúton is 
köszönünk. Óvodásaink legna-

gyobb örömére alapítványunk 
(1% felajánlásokból befolyt ösz-
szegből), jóvoltából is, minden 
csoportunk sokféle képességfej-
lesztő játékot kapott, amit öröm-
mel vettek birtokukba a gyerekek, 
majd elmélyült játék kezdődött. 
Délben kezdetét vette az „ünnepi 
– szeretet” ebéd. Mint egy nagy-
család ülték körbe a csoportban 
a gyermekek az ünnepi asztalt. Jó 
volt látni a csillogó szempárokat, 
a boldog mosolyt az óvodás gyer-
mekek arcán.
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Postagalambász díjkiosztó ünnepség Szécsényben

A szécsényi E-05 Postaga-
lamb Sportegyesület ren-
dezésével postagalamb-

ász rendezvényt ünnepelhetett 
városunk. A Rákóczi étteremben 
került megrendezésre a Karancs 
Tagszövetség díjkiosztó rendez-
vénye 2016. december 3-án. A 
szép számmal gyülekező ven-
dégsereg között üdvözölhettük 
a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség képviselőit és Szécsény 
város képviseletében dr. Harikné 
dr. Havasi Beáta alpolgármester 
asszonyt is. Velenczei Béla elnök 
úr köszöntő beszéde után 360 
oklevél és serleg talált gazdára, 
de az estét jó hangulatú zene 
és az est fénypontjaként sok ér-
tékes ajándékkal tombolahúzás 
színesítette. 

Minden év végén az az egye-
sület rendezi a díjkiosztó estet, 
ahonnan az összetett bajnok 
versenyzik. 2016-ban kiegyen-
súlyozott teljesítménnyel ezt 
Velenczei Béla érte el, így a szé-
csényi galambászok szervezhet-
ték az ünnepséget. Szécsényben 

19 aktív taggal működik a pos-
tagalamb egyesület, amely évek 
óta a Karancs Tagszövetség és 
a magyar postagalambász élet 
egyik meghatározó és eredmé-
nyes egyesülete.

A Karancs Tagszövetség 1995-
ben alakult 8 egyesülettel és 150 
taggal. Jelenleg 12 egyesületet 
és közel 170 postagalambász 
tagot számlál Nógrád megye kö-
zépső és keleti valamint Heves 
megye északi részén. Ennek a kö-
zösségnek alapító tagja a szécsé-
nyi egyesület. Magyarországon 
26 hasonló tagszövetség műkö-
dik, mintegy 5000 tagot sorai-
ba tömörítve. Nemzeti szinten 
is eredményesek tenyésztőink, 
ezen belül a Szécsény és környéki 
galambászok: 2006-ban Geczkó 
László Magyarország Maraton 
Bajnoka (1000 km fölötti verse-
nyek!), 2012-ben Mészáros és fiai 
a Magyar Nemzeti Bajnokságban 
2. helyezettek, Velenczei Béla 
Postagalamb Olimpiai résztvevő, 
sokszoros bajnok, Pálmány Bol-
dizsár is eredményes versenyző. 

Postagalamb versenyprogra-
munkat nyugat-magyarországi, 
ausztriai és németországi fel-
eresztési helyekről rendezzük. 
Minden év áprilisától szeptem-
ber végéig 18-20 hétvégén bo-
nyolítjuk a versenyeket 150-650 
kilométerig terjedő távolságok-
ról. Egyéni és csapatversenyek-
ben mérjük össze a galambja-
ink tudását, melyekről részletes 
kimutatások és eredménylisták 
készülnek. Mint manapság min-
dent, a galambászokat sem kerü-
lik el a technikai újítások: elektro-
nikus rögzítő rendszerek mérik a 
galambok érkezési idejét, rádió-
frekvenciás chipek azonosítják 
a galambokat, műholdas hely-
meghatározással számoljuk a 
galambok által megtett távolsá-
gokat, saját honlapon böngész-
hetők az így elért eredmények.

A postagalambászat nagyszerű 
hobbi, de rendkívül időigényes is 
egyben. Egy örök érvényű igaz-
ság szerint a postagalambász-
nak keményebben kell dolgozni, 
mint a galambjainak, de hogyan 
is „dolgozik” egy galamb. A ver-
senyek szervezése a tagszövet-
ségek feladata, meghatározzák 
melyik hétvégén mikor és hová 
indítják útnak galambszállító 
konténereiket. A megadott idő-
pontban a galambászok elvi-
szik kedvenceiket az egyesületi 
regisztrációs pontokra, ahol a 
szervezők jegyzőkönyvezik azo-
kat. Ezután a szállítóautók útnak 
indulnak a kijelölt starthelyekre, 
ahol legtöbbször helyi megbí-
zott is várja őket. Körültekintő 
figyelemmel a szervező starterek 
általában a kora reggeli órákban 
útnak indítják hazafelé a galam-
bokat. A versenytávtól, szélvi-
szonyoktól, időjárástól függően 



- 16 -- 16 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményének Információs Havi kiadványa

60-120 km/h sebességgel teszik 
meg a hazafelé vezető utat, ahol 
tenyésztőik (és elektromos rögzí-
tő rendszerek) várják őket. Ehhez 
a teljesítményhez a galambász-
nak rengeteg munkával (az év 
minden napján), kiegyenlített 
takarmányozással, megfelelő 
gyógyszerek adagolásával, nem 
kevés türelemmel és szerencsé-
vel kell hozzájárulni. 

A postagalamb rendkívül szí-
vós és értelmes állat: egy 30 ºC 
fok fölötti meleg hétvégén 10-
12 órát is képes repülni egyvég-
tében, ezalatt megtéve a 6-700 

kilométeres hazavezető utat. 
Testsúlyának 20-40 százalékát el-
veszíti, de akár néhány órán belül 
is képes regenerálódni. Motiválja 
őt a hazatérés során dúcának, 
párjának és nem utolsó sorban a 
tenyésztőjének szeretete.

E rövidke galambász kivonat 
mellett további érdekessége-
ket, az eredményeket tartalma-
zó honlapunkat és a Karancs 
Tagszövetség saját honlapját a 
következő internet elérhetősé-
geken böngészhetik, akik még 
többet szeretnének megtudni 
rólunk: 

www.postagalamb.hu, 
www.galambom.hu, 
www.karancs23.hu.

Köszönettel: Mészáros Péter 
E-05 Szécsény Postagalamb 

Sportegyesület elnöke

Erdélyi mozaik

A Múltidéző Műhely Egyesü-
let 2016. november 14-én, 
a Magyar Szórvány Napjá-

hoz kapcsolódóan  Erdélyi Mozaik 
című rendezvényére invitálta az 
érdeklődőket.

A rendezvény alapgondolata 
egy erdélyi út élménybeszámo-
lója volt, de a visszaemlékezés 
során azzal szembesültünk, hogy 
az utazás 8 napja során átélt fe-
lejthetetlen élmények mellett tu-
lajdonképpen egyfajta missziós 
tevékenységet is elláttunk. Misz-
sziós, mert szálloda helyett falusi 
vendéglátás keretében oldottuk 
meg a szállást, félpanziós ellá-
tást, ezáltal bevételhez juttatva a 
szórványban élő vendégszerető 
magyar családokat, akiknek mun-
kalehetőség híján sok esetben ez 
az egyetlen pénzkereseti forrásuk. 
Mindezen túl személyes kapcso-
latok alakulnak ki a házigazda és 
a vendégek között, a személyes 
beszélgetések során betekintést 
nyerhetünk az ott élő magyarok 
mindennapi életébe. Missziós, 
mert utunk során a városnézések-
nél is helyi idegenvezető szolgá-
latait vesszük igénybe. Missziós, 

mert azzal, hogy megtekintettük 
a helyi hagyományőrző csoport 
műsorát, a csodálatos élményen 
túl bevételhez juttattuk őket. Misz-
sziós, mert ellátogattunk a Böjte 
Csaba  által alapított Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány által fenntar-
tott intézménybe, ahol azon túl, 
hogy a Gyermekotthon bemu-
tatása során megható, egyben 
megrázó élményekkel gyarapod-
tunk, adományainkkal hozzájárul-
tunk az Alapítvány működéséhez.

A fenti gondolatokhoz kap-
csolódva eszünkbe jutottak más 
kezdeményezések, amelyek ré-
vén lehetőségünk van segíteni a 
moldvai csángó gyermekeket is. 
A rendezvényre történő meghí-
vásunknak örömmel tett eleget 
Kiss Attila, aki a „Csillagösvény” 
Böhönye a Határon túli Magya-
rokért Egyesület által szervezett 
karácsonyi adománygyűjtésben 
vesz részt immár hatodik éve, 
valamint Halmosi György, aki 2 
moldvai gyermek keresztszülője 
A Moldvai Magyar Oktatásért Ala-
pítványon (AMMOA) keresztül.

Kiss Attila elmondta, hogy 2011-
ben csatlakozott az országszerte 

zajló gyűjtéshez. Az összegyűlt 
adományt ő maga viszi azon he-
lyekre, ahol leginkább szükség 
van rá, az elmúlt évben kb 3000-
3500 tonna adományt osztottak 
szét az arra legjobban rászoru-
lóknak, több, mint 800 gyermek 
kapott mikuláscsomagot. Mind-
annyian meghatódva hallgattuk, 
hogy a gyermekek mennyire há-
lásak a kapott csomagokért. Soha 
nem mondják, hogy köszönöm. 
Soha. De mondják, hogy „Az Is-
ten fizesse meg!” S teszik mindezt 
őszinte hittel, meggyőződéssel.

Halmosi György a keresztszülő 
program aktív részeseként mesélt 
személyes élményeiről. Honnan 
is az elnevezés? A moldvai csán-
gó falvakban elképzelhetetlen, 
hogy két ember szó nélkül men-
jen el egymás mellett. A legudva-
riasabb megszólítás, ha „kereszt-
apámnak”, „keresztanyámnak” 
nevezik egymást. A keresztszülő-
ket nem a szülők választják gyer-
mekeiknek, hanem a keresztszülő 
„ajánlkozik” erre a feladatra, s nem 
csak egy, hanem több keresztszü-
lője is van egy-egy gyermeknek. 
Erre a keresztszülőségre buzdít 
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az AMMOA, melynek lényege, 
hogy támogassuk egy-egy csán-
gó gyermek magyar tanítását 
jelképes keresztszülőség vállalá-
sával! A jelképes keresztszülőség 
azt is jelenti, hogy választhatunk 
egy „keresztgyermeket”, akinek 
a magyar tanításához évi 40.000 
Ft-tal hozzájárulunk, illetve leve-
lezés, személyes találkozás során 
kerülhetünk kapcsolatba, ezáltal 
is betekinthetést nyerve a csán-
gó emberek életébe, megismerve 
történelmüket, gazdag hagyo-
mányaikat.

A moldvai magyar oktatási 
programnak köszönhetően ma 26 
csángó faluban közel 2 ezer gyer-
mek tanulhatja ősei nyelvét. De 
sok ezren vannak még, akiknek 
nincs lehetőségük magyar iskolá-
ba járni.

A rendezvény címe: Erdélyi mo-
zaik. Legyünk mi is egy mozaik 
apró darabkái! Ha mindannyian le-
hetőségünkhöz mérten, akár apró 

dologgal támogatjuk a Magyar 
Szórványban élő embereket,  hi-
szem és tudom, hogy együtt látvá-
nyos eredményeket érhetünk el.

Gondolataimat Böjte Csaba idé-
zetével zárom:

„Semmim sem maradt, és még-
is életemben soha nem tapasztalt 
gazdagságérzés töltött el, meg-
értettem, hogy mindent odaadva 
mindent megkaphatok.”

További információ:

Karácsonyi adománygyűjtéssel 
kapcsolatban: Kiss Attila 20/231-
5007

Keresztszülő programmal kap-
csolatban: Valkárné Kail Mónika 
20/482-8224

Valkárné Kail Mónika

Interjú Kozma Leventével a Le-
pénytanya tulajdonosával
Miért épp Szécsény?

2015 júniusában a balassagyarma-
ti strandon nyitottuk az első kis bü-
fénket. Nagyon sikeres volt, sokan 
rendeltek hazaszállítást. A strand 
őszi bezárásakor rengetegen kér-
ték, hogy csináljunk valamit, mert 
nagyon megkedvelték az étele-
inket, ezért nyitottunk egy kis üz-
letet Balassagyarmaton. Gyorsan 
kinőttük a helyet. Szécsényből, 
illetve a környékéről nagyon sok 
vendégünk volt, illetve mi is var-
sányiak vagyunk, így jött az ötlet, 
hogy itt nyissunk egy éttermet.

Nem tartottak a konkurenciától?
Ennek az ételnek nincs konkuren-

ciája, miután egy teljesen új ter-
mékről van szó. 
Mi a koncepció?
Első a friss és jó minőségű alap-
anyagok, második otthonos 
hangulat és íz világ, harmadik az 
igényes kiszolgálás, no meg a bő-
séges adagok.

Hogy indult az első hónap?
Kisebb üzemelési zökkenőkkel, 
ami ilyenkor természetes, ugyan-
akkor úgy tűnik, a vendégek jön-
nek. Napi szinten érkeznek 100 
kilométeres körzetből is hozzánk.

Mik a kedvencek?
A tálak és a lepények. A sertés 
vagy csirke gordon blue, mátrai 
borzas, cigánypecsenye, mexikóis 

töltött karaj. A lepények közül 
nehéz mit kiemelni, nagyon ízlés-
függő. Ugyanakkor az a tapaszta-
latunk, hogy vendégeink 30-40 
százaléka kér az étkezés végén 
csomagolást, mert nem tudják 
megenni az adagjainkat. Egy biz-
tos, a mi vendégeink egy falatot 
nem hagynak nálunk.

LEPÉNYTANYA – Egy új étterem Szécsényben
SZÉCSÉNY VÁROSKÁRTYA ELFOGADÓHELY
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Betlehemi Lángfutás - Újra elhoztuk Szécsény és környékére 
a Betlehemi lángot

A Betlehemi Békelángot a SZAFT 
csapata 8. alkalommal hozta el 
Felvidékről, a Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetség jóvoltából 
egymástól-egymásnak adva. 
Minden évben a Születéstemp-
lomából hozott láng 1986 óta a 
béke szimbóluma. A lángot az 
ipolyvarbói templomban vettük 
át Zolcer György lelki atyától, 
majd adtuk tovább Őrhalom, Szé-
csény, Varsány, Nógrádsipek tele-
pülés lakóinak, hogy minél több 
otthonba eljusson a láng melege.
A táv: 21 km volt. 

A lángfutáson részt vettek:
Bunder-Harman Ágnes
Czele Jánosné

Czele János 
Chikán István 
Csábi Anikó 
Homoki Marianna
Kanyó Gábor 
Kovácsné Obrecsány Klára
Sótér Vilmos Zsolt
Köszönjük a települések szívélyes 
fogadtatását, hogy meleg teával, 
forralt borral, mézes sütemény-
nyel, túrós lepénnyel, malomka-
láccsal vártak minket, s így pótol-
hattuk az elvesztett energiát.
Reméljük, hogy teljesebbé tehet-
tük a karácsonyi ünnepet, azáltal, 
hogy eljuttattuk a szeretet lángját 
otthonaikba.

Czele János

SPORT

A Szécsényi VSE-nél a legna-
gyobb kérdés az volt, hogy 
megtaláljuk-e a távozó 

edző, László Lóránd utódját.
Több lehetséges edzővel is fel-

vettük a kapcsolatot. Első helyen 
a szécsényi lakosú Kómár Gábor 
volt.

Egy pár hét gondolkodás után 
végül is elvállalta az edzői felada-
tokat a felnőtt csapatnál.

Az elnökség és az új edző meg-
beszélése után fog az is eldőlni, 
hogy lesznek-e távozók illetve 
lesz-e új ember a csapatnál.

Megtartotta éves közgyűlését is 
egyesületünk, ahol szép számmal 
megjelentek játékosok, edzők, 
szurkolók is.

Az elnök úr pár szóval megnyi-
totta a közgyűlést, majd a beszá-
molók következtek edzők és az el-
nökség részéről. A közgyűlés után 
egy közös vacsorával búcsúztunk 
el a 2016-os évtől.

Még folynak a téli terembajnok-
ságok, ahol több játékosunk is 
részt vesz. A Bozsik tornák is te-
remben folynak.

A Strehó József edzette U11-es 
csapatunk egy mikulás kupán vett 
rész Balassagyarmaton, ahol na-
gyon jó játékkal a második helyet 
szerezték meg, csak gólkülönb-
ség miatt szorultak le a dobogó 
legmagasabb fokáról. Gratulálunk 
nekik.

Doman Gábor
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Futás az élete

Az év szécsényi embere talán 
Jusztin Ferenc, aki 2016-ban soha 
nem látott eredményes évet zárt. 
Megszerezte 36-ik magyar bajno-
ki címét 5 ezer méteres futásban, 
valamint 22 nemzetközi terep-
futó versenyen indult és 22-szer 
győzött. Jusztin Ferenc az idén 
lesz 72 éves.

Ez egy elhatározás, hogy ilyen élet-
korban is sportol vagy ez a sorsa?
Mindig szerettem sportolni, de 
komoly változást a hadsereg hoz-
ta az életemben, ahol deszantos 
ejtőernyős katona lettem. 38 ej-
tőernyős ugrásom volt.

Ezt ilyen pontosan számon tartja?
Erről van egy külön kiskönyvem, 
amit annak idején a hadsereg kö-
telezően vezetett. A leszerelésem 
után pedig bekerültem az úgyne-
vezett szenior sportvilágba, ahol 

annyi sikerélményt szereztem, 
hogy képtelen vagyok azóta is 
abbahagyni. Félmaratont 35 al-
kalommal futottam le, maratont 
pedig 23-szor.

Van egyáltalán olyan ember, aki 
Önnél többet futott a világon?
Hát hogyne. Egyik példaképem 
Mecsel Lajos olimpikon, aki Sal-
gótarjánban él és rengeteg több 
ezres versenyt nyert, bár meg kell, 
hogy jegyezzem, annyi maraton 
futása, mint nekem, neki sincs. 
Gyakran futunk együtt ma is 
nemzetközi versenyeken.

Mitől lett ilyen sikeres 2016?
Hála Istennek egy olyan család 
áll mögöttem, amelynek minden 
tagja támogat, például valószí-
nű az kuriózum, hogy a fiam az 
edzőm, de a feleségemnek is na-
gyon sokat köszönhetek. Ő elkí-
sér minket a versenyekre és végig 
szurkolja.

Hogy néz ki egy edzés, amikor a fia 
dirigál Önnek? Kemény a srác a pa-
pával?
Nem, sőt inkább tisztelettudó, vi-
szont remek meglátásai vannak, 
amelyeket jól tudok hasznosítani 
a hosszútávok alatt. Egy maraton 
alatt sokszor vannak válságos 
időszakok, amikor az ember szin-
te feladná, és ilyenkor nagyon 
sokat számít egy bíztató mon-
dat, vagy egy kis figyelemelterelő 
gondolat. Nyugodtan mondha-
tom, akár szerénytelenül, hogy a 

fiammal együtt immár nemzetkö-
zileg jegyeznek minket. Az külön 
büszkeség, hogy amikor egy ver-
senyen bemondják a nevünket és 
az eredményünket, akkor mindig 
elhangzik Szécsény város neve is, 
ami nekünk nagyon fontos.

Mik a céljai a jövőben, meg lehet-e 
haladni 2016 eredményeit?
Számomra a legfontosabb, hogy 
szeretetben, békességben él-
jek. Azt nem hinném, hogy 2016 
eredményeit meg tudnám még 
egyszer ismételni, de azért ké-
szülök. Természetesen indulok 
az idén is a magyar bajnokságon, 
huszadszor is részt veszek a Kékes 
csúcsfutáson, ahol együtt futok 
majd a fiammal. Nem tudom fel-
sorolni az összes tervemet, mert 
rengeteg meghívást kapok.

A sport gondolom nemcsak fizika-
ilag tartja frissen, hanem szellemi-
leg is.
Remélem. Fiatalon nagyon sok 
vetélkedőt nyertem és versírással 
is próbálkoztam. Egyik munká-
mat a balassagyarmati Madách 
Napokon harmadik helyezéssel 
díjazták, valamint 35 versem je-
lent meg szépirodalmi kötetek-
ben, folyóiratokban.

További sok sikert kívánok.
Van hitem és remélem erőm is 
lesz az újabb versenyekhez, ame-
lyeken igyekszem Szécsény város 
hírnevét is öregbíteni.
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