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nőttek jó emléket és élményeket

Szécsényi Közművelődési
Nonprofit
hírei
vihettek magukkal haza.
HŰTŐHÁZ
ÉPÜLKft.
SZÉCSÉNYBEN

Interjú Donáth Dáviddal, a Házikó cégcsoport ügyvezetőjével.
ja megtalálhatta a maga szórako- A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. ezúton is köszönetét
zási lehetőségét. A sokszínű progfejezi ki mindenkinek, aki munájus 28-án került megren- ramok, szórakozási lehetőségek kájával és közreműködésével hozdezésre a Városi Civil Kor- és a meleg nyári idő mind-mind zájárult a szombati Városi Civil Korzó és Gyermeknap a Sétáló- hozzájárult ahhoz, hogy a rendez- zó és Gyermeknap rendezvény
utcában, ahol a város apraja-nagyvényre ellátogató gyerekek és fel- sikeréhez.

Városi Civil Korzó és Gyermeknap

M

Név szerint:

gármester asszony - hozzáállása,
hogy azonnal megtaláltuk a közös hangot. És ebből született a
közös pályázat gondolata. Itt találkoztunk először olyan helyzettel, hogy amikor felkerestük őket,
felkészülten, befektetői anyagokkal vártak minket.

E

lőször is gratulálok ahhoz,
hogy megnyerték azt a pályázatot, amelynek segítségével
hűtőházat építhetnek Szécsényben. Miért Szécsény?
Két oka van. Az egyik, hogy a Házikó nevű cégcsoportunk alapítója, szellemi atyja, Bertényi Gábor
Nógrád megyében rengeteg agrárkutatást végzett, sok vidékfejlesztési projektet csinált. Ez a
térség neki hazai terep. A másik,
ugyan nem akarok udvarolni, de
annyira pozitív volt a városvezetők – polgármester úr és alpol-

Mennyi pénzbe kerül a hűtőház és
mi célt fog szolgálni?
Az önkormányzattal közösen 115
millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyertünk el, ebből
a pénzből valósítjuk meg, a volt
Algida telephelyén a beruházást.
Az ott található csarnokok teljes
felújításra kerülnek, az energiát
napelemek szolgáltatják majd,
egy igazi, európai szintű korszerű
üzem lesz. A cél, hogy a helyi gazdák ne legyenek kiszolgáltatva a
piaci ingadozásoknak. Ne kelljen
adott esetben egyből a szüret
után eladni a termékeiket, amikor értelemszerűen a legolcsóbb,
hanem a rendelkezésre álló hűtőkapacitással kivárni addig, amíg a

. .
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Cserhát Mentőkutyás Egyesület,
Krúdy Gyula Könyvtár, Petrovics
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Hány
főt foglalkoztatnak majd?
Ezt
most még
pontosan nem
tudKöszönjük
mindenkinek,
aki ellájuk
megmondani,
mert
mi
egy
togatott a rendezvényre!
komplex fejlesztésben gondolkodunk, azaz a már nyertes pályázat
mellett bírálat alatt van egy másik, amely segítségével egy gyümölcslé előállító üzem is épülne.
Ha mindkét elképzelés megvalósul, akkor legalább 15-20 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség,
de üzemvezetőt már most is nagyon keresünk. Ha ez a második
lépcső is megvalósul, akkor a helyi gazdák nemcsak szolgáltatást
kaphatnak tőlünk, hanem piacot
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is, vagyis a gyümölcslé-feldolgozó megvásárolja termékeiket. Ez
egy olyan szintű vidékfejlesztési
elképzelés, amely minta értékű
lehet egész Európában.
Mit kell tudnunk az Önök cégcsoportjáról?
A Házikó cégcsoport 2014 végén
azzal a céllal jött létre, hogy a vidéken megtermelt egészséges
élelmiszert eljutassuk minél frissebben a városok lakóihoz. Jel-

szavunk: megsütjük, szendvicsbe
töltjük, salátába vágjuk, pitébe simítjuk és eléd tesszük a vidék színe javát. Az országban közvetlenül termelőktől vásárolunk, nincs
közben nagy és kiskereskedő, így
olcsón és gyorsan juttatjuk el a
városokba a friss és egészséges
élelmiszert. Abban is egyedülállóak vagyunk, hogy mi bizony folyamatosan ellenőrizzük a termelőinket, hogy a minőség mindig a
lehető legjobb legyen. Úgy vélem

a pályázat kiírói ezt a komplex európai színvonalú gondolkodást
díjazták, amikor megítélték a kért
vissza nem térítendő támogatást.
Mi is büszkék vagyunk magunkra, de a szécsényiek is ezentúl
kihúzhatják magukat, hogy egy
nagyszabású európai projekt részévé váltak. A saját gyümölcslé
üzemünkkel szemben is nagyon
szigorúak leszünk, nem lesz adalékanyag, kizárólag gyümölcs kerül majd az üvegekbe.

A Házikó csapata és a koncepciónk mögött álló Agri Kulti kutatóműhely
a Nógrád megyei Szécsényben induló projektjéhez
keresi azt a tapasztalt élelmiszertechnológust vagy élelmiszermérnököt,
aki azonosulni tud a Házikó alapelveivel és szívesen venne részt
egy vadonatúj gyümölcslé préselő és palackozó üzem felépítésében,
beüzemelésében és hosszú távú működtetésében.
Kreativitás, önállóság, kezdeményezőkészség
és legalább ötéves üzemvezetői tapasztalat szükséges!
Angol nyelvtudás és az európai piacok ismerete nagy előnyt jelentenek.
Jelentkezz az info@agrikulti.hu címen vagy írj a további részletekért!
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FIZETÉS

KÉPZÉS

BIZTONSÁG

A látogatók úgy tűnik, örömmel fogadták megújult,
immár okos telefon barát szecseny.hu oldalt.
Egy hónap alatt több mint 10 ezer látogató.
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Önkormányzati hírek
Áprilisban két képviselő testületi
ülést tartottunk.
ÁPRILIS 4-én rendkívüli ülésen tárgyaltunk
 a Szécsény, 83, 84, 90/2 és a 100
hrsz. alatti ingatlanok telekhatárainak rendezéséről
 a 2017. évi Járási Startmunka
mintaprogram, ”Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás”
megvalósításához szükséges építőanyag beszerzésre indított eljárás eredményéről
 az EFOP-1.5.3-16. kódszámú,
„Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek”című
pályázathoz fejlesztési terv beszerzéséről.
ÁPRILIS 25-i munkarend szerinti ülésen beszámolót hallgattunk
meg

 a Szécsényi Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. 2016. évi és 2017. I.
negyedévéről és a társaság jövőjéről
 a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ 2016. évi
munkájáról, a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól
 a 2016. évi közfoglalkoztatási
munkaprogramok végrehajtásáról
 a 2016. évi helyi adó bevételekről.
Döntöttünk
 a Szécsényi Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. tulajdonában lévő,
a Szécsény 40 hrsz-ú telephelyen
elhelyezett faház megvásárlásáról.
 a közművelődési megállapodás megkötéséről

 a Krúdy Gyula (volt Kállai Éva)
utca rendezéséről
 a Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetői állására beérkezett pályázatok
véleményezéséről
 a TOP-1.1.2-16 kódszámú „Inkubátorházak fejlesztése” című
pályázat beadásáról.
 az önkormányzat vagyonáról
szóló rendelet függelékének módosításáról
 a Május 1. u. 1/A értékesítésére
kiírt pályázatról
Varga Béla lemondott képviselői
mandátumáról.
Stayer László
polgármester		

Dr. Bagó József
jegyző

Helyreigazítási pert nyert Szécsény Város Önkormányzata
a Nógrád Megyei Hírlappal szemben

A

Balassagyarmati Törvényszék 2017. április 13-án
hozott ítéletében arra kötelezte a Nógrád Megyei Hírlapot,
a 2017. február 25. napján „Folyamatos a botrány Szécsényben”
címmel megjelent cikkével kapcsolatban, hogy 15 napon belül,
címlapon tegye közzé:
• valótlanul híresztelte, hogy Szécsény városa több mint háromszáz milliós hitelt és hiányt halmozott fel,
• és valótlanul állította, hogy a város közel 15 millió forintot fizetett
ki a két tanulmányért.
Az ítélet jogerős.

Szomorú, amikor egy ilyen hírt
kell közölni egy laptárssal kapcsolatban. Még szomorúbb, hogy
perre se lett volna szükség, ha a
Nógrád Megyei Hírlapnál betartják a törvényt.
Ahogy a Bíróság az ítélet indoklásában szó szerint fogalmaz: „A
határidőben kért helyreigazítás
közzétételét csak akkor lehet megtagadni, ha a kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható, így már a helyreigazítás
közzétételének
megtagadására
is csak akkor lehetett volna mód,
amennyiben a cikkben foglaltak
valóságát alátámasztó bizonyítékok rendelkezésre állnak.”
-4-

Mint kiderült tehát a Nógrád Megyei Hírlap annak ellenére közölt
lejárató információkat Szécsény
Város Önkormányzatáról, hogy
bármilyen bizonyítéka lett volna.
Vajon miért nem jutott eszébe
azóta sem senkinek a Nógrád Megyei Hírlapnál, hogy elnézést kérjenek a szécsényiektől, akiket becsaptak és az Önkormányzattól,
amelyet megpróbáltak lejáratni?
És talán azok a személyek is
elgndolkodhatnak, akik annak
idjén „beterítették” a várost a
valótlanságokat tartalmazó lapszámmal.
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PONTOSÍTÁS

A

Szécsényi Hírek márciusi számában megjelent
„Ebrendelet” című cikkben
foglalt információk Társaságunkat illetően pontatlanok. Az alábbiakban tájékoztatom T. Címet a
Társaságunkat érintő tényleges
információkról.
A VGÜ Salgótarján Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság
2010. évben állt ebek befogása
tekintetében szerződéses jogviszonyban Szécsény Város Önkor-

mányzatával. Ebben az évben 2 alkalommal fogtunk be ebet (3 db),
mely során a Szécsényi Önkormányzat 81.225,- Ft-ot fizetett Társaságunknak. Az ezt követő években nem végeztünk ebrendészeti
tevékenységet Szécsényben.
2013. óta Társaságunk szerződéses jogviszonyban áll a Karancs
Mentőkutyás
Alapítvánnyal,
mely Alapítvány végzi Salgótarján területén az ebrendészeti
tevékenységet, és működteti a
menhelyet.

A két társaság közötti szerződés nem zárja ki, hogy a Karancs
Mentőkutyás Alapítvány egyéb
önkormányzatok számára is végezzen hasonló tevékenységet.
Ez esetben a befogott kóbor állatok az Alapítvány saját telephelyén kerülnek elhelyezésre.
A cikkben szereplő 2.514.000 Ft
vélhetően a Karancs Mentőkutyás
Alapítvány számára lett kifizetve.
Tisztelettel:
Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató

Szécsény Városkártya nem csak szécsényieknek

C

satlakozzon Ön is a palóc
közösséghez, országszerte
több mint 1500 helyen fogadják el a nógrádi város kedvezménykártyáját.
Tisztelt Szécsény Városkártyabirtokos!
Ne felejtse ÉRVÉNYESÍTENI Szécsény Városkártyáját!
Az ingyenes hosszabbítással
nem veszíti el a már megszerzett
kedvezményeit, például a Fővá-

rosi Nagycirkuszban, a Líra könyvesboltokban a Hotel Gloria Budapest City Centerben***, a Hotel
Eger*** & Parkban****.
A Szécsény Városkártyák érvényessége (függetlenül a kártya
kiváltásának vagy hosszabbításának napjától) 2017. 12. 31.
FONTOS!!!! Érvényesítéskor a
nagyobb biztonság érdekében
minden Szécsény Városkártyát
hologramos matricával látunk el,
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keressen minket hivatali időben
a polgármesteri hivatal titkárságán vagy városi rendezvényeken
a kihelyezett kártyapontokon.
Ha kérdése van, írjon nekünk
az
infoszecseny@szecseny.hu
email címre. Bővebb információt a kártyáról a www.szecseny.
hu oldalon talál, keressen minket
a
www.facebook.com/
szecsenyvaroskartya oldalon!
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Víz Világnapja a Bárkányi suliban

1993-ban az ENSZ március 22-ét
jelölte ki a Víz Világnapjának. Azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a víz fontosságára, nélkülözhetetlen szerepére.
Iskolánk alsó tagozatos tanulói, mint minden évben, idén is
változatos programokkal, játékos
feladatokkal készültek erre a jeles napra. Az előzetesen kiadott
feladatok segítették a témában

való elmélyedésüket; lelkesen rajzoltak, kézműveskedtek, verset
tanultak. Az elkészült munkadarabokból szép és tartalmas dekorációt sikerült összeállítani. A
délelőtt folyamán az órák a megszokott rendben zajlottak, azzal a
különbséggel, hogy minden tantárgyhoz kapcsolódott néhány
vízzel kapcsolatos feladat, mely
elősegítette e természeti kincs

minél alaposabb megismerését.
Délután az aulába „lehömpölyögve” kezdetét vette az igazi mókázás. Az igazgatóhelyettes as�szony bevezető köszöntése után
néhány érdekességet hallhattak
a gyerekek – dr. Masura Emoto: A
víz üzenetei c. könyv alapján – arról, hogy milyen hatással lehetnek
a hangok, érzések, gondolatok, a
kimondott szavak a vízmolekulákra. Ezt követően közös verselés
és játék következett. A nap fénypontjaként „hullámzó tengerré”
változtak tanulóink, sodorva ideoda a strandlabdákat, s végül a
„hajótöröttek” vízből való kimentésével próbálkozhattak. A víz az
élet egyik alapvető eleme, ezért
körforgásának,
tisztaságának
megőrzése mindannyiunk közös
célja. Reméljük, hogy a sokszínű
tevékenység által, nemcsak a jókedv, de néhány fontos információ is megmarad emlékeik között.
Csókási Csabáné

A Föld napja iskolánkban
2017. április 21-én délután - a
Föld napja alkalmából - környezettudatos nevelés jegyében zajlottak a foglalkozások a Bárkányiban. A rendezvény célja – idén is,
mint minden évben -, hogy tanulóink figyelmét felhívjuk Földünk,
környezetünk védelmére, és arra,
hogy ez egyben mindannyiunk
felelőssége is.
Az alsós gyerekek mesét hallgattak, színeztek, plakátokat készítettek, miközben sok értékes
tudnivalóval gyarapodhattak a
témakörben. Számukra az aulában közös programmal zárult a
-6-
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Föld napi rendezvény. A tanulók
a tanító nénikkel közösen egy
kört alkotva, a papírból készített
„Föld köré” gyűlve hallgattuk meg
Bagdi Bella és a Mindenki kórusa
„Gyújts egy gyertyát a Földért”
című dalát.
A felső tagozatos tanulók kilenc
állomást járva végig merültek el a
Föld napjához kapcsolódó inter-

aktív feladatokban. Kőzetazonosítás, növényfelismerés, activity,
képkirakó, ország-város, szókereső várta a tanulókat.
A középiskolások három előadás közül választhattak. Ispánné
Péter Éva a Cserhát Natúrparkot
működtető Alapítvány vezetője
mutatta be a Natúrpark természeti és épített értékeit a tanulók

számára, hogy felkeltse érdeklődésüket szűkebb környezetük
megismerésére. Ezzel párhuzamosan Herczeg Szilvia dietetikus
tartott elgondolkodtató előadást
az energiaitalok hatásairól. A harmadik csoport Al Gore egykori
elnökjelölt Oscar-díjat nyert a
Kellemetlen igazság című dokumentumfilmét tekintette meg.

Végzős diákjainktól búcsúztunk

M

ájus 5-én ismét ünnepi
díszbe öltözött iskolánk,
melyet ezúton is köszönünk Heizerné Zsuzsinak. A 16
órakor kezdődő ballagáson köszöntünk el végzős, középiskolás
diákjainktól. A rendezvény a hagyományos vonulással vette kezdetét, melyben a maturandusok
évtizedes és modern zenére vonulva vettek búcsút az alma matertől, diáktársaiktól.
Az ünnepi műsor, a ballagó di-

ákok irodalmi összeállításával
kezdődött. Ezt követték a búcsúbeszédek. Az érettségi előtt állók
elköszönő gondolatait Hódosi Éva
tolmácsolta a közönség felé, majd
Mócsány Judit búcsúzott az iskolatársak nevében. Az igazgatói
beszéd méltató szavai után került
sor a tanulmányi eredményekben és közösségi munkában kiemelkedő tanulók jutalmazására.
Elismerő oklevélben Deák Zsolt,
Petrovics János és Varga Bence
-7-

részesült. Az ünnepség második
részében, a plébánia képviseletében Loránd testvér köszöntötte
a ballagókat, akik liturgikus keretek között, könyörgéseikben köszönték meg tudásbeli gyarapodásukat, szüleik támogatását és
tanáraik fáradtságos munkáját. A
műsor a hagyományos léggömberegetéssel ért véget, mellyel a
tanulók jelképesen is kifejezték
elszakadásukat iskolájuktól.
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Irodalmi teaház a Bárkányiban
2017. április 4-én a költészet napja alkalmából Irodalmi teaházat
rendezett a Társadalomtudományi munkaközösség. A téma az
irodalomban megjelenő humor
és irónia volt. A szervezők ehhez
kapcsolódó játékos feladatokkal,
zenékkel és jó hangulattal várták
a felső tagozatos és gimnazista
diákokat. A program sok érdeklődő tanulót vonzott, akik kreativitásukat kamatoztatva tették
élményszerűvé a délutánt.

A Kispalócok bemutatkozása

A

táncművészet Nemzetközi Világnapja alkalmából
a Palóc Gyermektánc Oktatásért Egyesület a Kispalócok
Táncegyüttes közreműködésével,
Paluch Norbert művészeti vezető

szervezésében rendhagyó néptáncórát tartott 2017. április 28án intézményünk aulájában. A
tanulók osztálytársaik előadásában bemutatót láthattak rimóci,
mezőségi és dunántúli táncok-8-

ból, pásztortáncokból, üveges
táncból. Ezúton is köszönjük a
tartalmas előadást, és kívánunk
sok sikert a Néptáncegyüttesnek.
Szenográdi Tamás
igazgató

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményének Információs Havi kiadványa

Áprilisban történt a Rákócziban

Nyílt nap, beiratkozás
Április 4-én nyílt napot tartottunk
az iskolánk iránt érdeklődő diákoknak és szüleiknek. Természetesen a leendő első osztályosok
voltak a legtöbben, de a magasabb évfolyamok iránt érdeklődőket is nagy örömmel fogadtuk.
Az első két tanórára beülhettek a
vendégeink, és láthatták, hogy a
pedagógusok – Buga Lászlóné és
Kuruczné Rados Beatrix tanítónők – milyen színvonalas és változatos órákat tartanak. A 10 órakor
tartott tájékoztatón Pancsovai
Gergely intézményvezető beszélt
az iskoláról, a tanórai és tanórán
kívüli programokról. A szülők és a
leendő kisdiákok nagyon elégedettek voltak a látottakkal, ennek
köszönhetően április 20-21-én
19 óvodás iratkozott be hozzánk,
első osztályba a 2017/2018-as
tanévre. Köszönjük, hogy minket
választottak, igyekszünk megfelelni az elvárásoknak!

vezet néhány aktív tagja időt és
fáradságot nem kímélve összejött egy kis társadalmi munkára,
melynek során megszépítették az
iskola előkertjét. Összeszedték a
lehullott tobozokat, faágakat, árvácskákat ültettek a Rákóczi szobor köré. Köszönjük a munkájukat és köszönjük Vízi Zoltán úrnak
a felajánlott virágokat!

Szülői segítség
Április 6-án délután a Szülői Szer-9-

Rákóczis Napok
A tavaszi szünet előtti három
napban, április 10-12. között
rendeztük meg a Rákóczis Napokat. A program hétfőn reggel
8 órakor ünnepélyes iskolagyűléssel kezdődött, majd 10 órakor
a névadónk, II. Rákóczi Ferenc
szobrának megkoszorúzásával
folytatódott. A programsorozat
következő állomása az iskola Benczúr Galériája volt, ahol a Hasznosi Márk természetfotóiból rendezett kiállítást nyitotta meg Tácsik
Bálint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályvezetője. A
Szécsény térségének természeti
értékei c. kiállítás a tanév végéig
látogatható. A délutáni programot a Költészet napi verselés és
Varga Erzsébet rejtvényfejtő emlékversenyt 13 órakor Nagyné
Barna Orsolya a Balassagyarmati
Tankerületi Központ igazgatója
nyitotta meg, az ünnepi műsorban közreműködtek a Cseperedő
Óvoda versmondói, a Rózsavölgyi
Márk zeneiskola növendékei és a
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Palóc néptáncegyüttes táncosai.
Ezzel a rendezvénnyel emlékeztünk a magyar költészet napjára,
ill. a rejtvényfejtő versennyel szeretnénk méltó emléket állítani az
egy évvel ezelőtt elhunyt kolléganőnknek. A környező települések
iskoláiból közel 100 diák és kísérőtanáraik vettek részt a szavalóversenyeken (4 korosztályban), ill.
a rejtvényfejtő csapatversenyen
(2 korosztályban). Az eredményhirdetés után mindenki sugárzó
arccal és kisebb – nagyobb ajándékokkal távozott, remélem a
többség jövőre is eljön hozzánk!
Köszönjük a támogatóinknak,
hogy hozzájárultak a rendezvény
sikeres lebonyolításához!
Kedden rendeztük meg a természettudományi – és matematika háziversenyt, ill. ekkor kerültek
lebonyolításra a különféle sportversenyek is (teremfoci, röplabda, váltóversenyek). A tanulóink
érdeklődési körüknek megfelelően választhattak még a további programokból – Legyen ön is
milliomos játék, Torpedó játék,
Látványos fizikai kísérletek, Rejtvényfejtés, Táblajáték.
A szerdai napra tervezett túrát
sajnos az időjárás miatt nem tudtuk megrendezni, helyette iskola
mozival töltöttük az időt.
Szakma Sztár Fesztivál
A Magyar Kereskedelmi és Iparka-

mara 2017-ben is megrendezte a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt
(SZKTV), kibővítve ezt az Országos Szakmai Tanulmányi Versen�nyel (OSZTV), melyek országos
döntőjére „X. Szakma Sztár Fesztivál” elnevezéssel 2017. április
24-26-a között Budapesten, a
Hungexpo Vásárközpont G és F
pavilonjában került sor.
Április 24-én a 6-7. osztályos
diákjaink is ellátogattak az eseményre, ahol szakmai tárlatvezetésen vehettek részt, valamint az
egyes szakmák standján a nekik
szóló feladatokban saját maguk
is kipróbálhatták tehetségüket. A
versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák – be-

leértve a ráépülő, magasabban
kvalifikált szakmákat is − társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmatanulás
népszerűsítése révén,
„A jó szakma felér egy diplomával” szlogen jegyében.
További információk:
3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
Tel: 32/370-131,
Fax: 32/372-490
E-mail:
rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu
Web: www.rakoczi-szecseny.hu
https://www.facebook.com/rfszkki

Pancsovai Gergely
igazgató

Húsvétra készültünk a Bárkányi Katolikus Óvodában

A

húsvéti időszak katolikus
hitünk egyik legfontosabb
ünnepe, amit a gyermekeink életkori sajátosságait figyelembe véve próbáltunk meg közelebb hozni az ő kis lelkükhöz. A
különböző tevékenységek segítségével lelkileg, és tevőlegesen is
hangolódtunk Jézus feltámadá-

sának méltó megünneplésére. A
programunkban az egyik legfontosabb cél, hogy gyermekeinkkel
megismertessük az ünnepek valódi tartalmát és megismertessük
velük népi hagyományainkat. A
tojásfestés és díszítés, valamint a
különböző locsoló versek mondogatása, beszélgetések a régi
- 10 -

szokásokról mind hozzátartoznak
a húsvéti készülethez.
A nagyböjti időszakban a lelki
beszélgetések során megismertettük a gyermekekkel Jézus halálának és feltámadásának eseményeit és az örök életbe vetett
biztos hitünket. Ennek fontos
eseménye volt az óvodánk udva-
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rán szervezett szabadtéri keresztút, amelyen a nagycsoportosaink
nagy érdeklődéssel és részvéttel
vettek részt. Az óvoda dolgozójának segítségével elkészítettük
a keresztút állomásait egy-egy
odaillő tárggyal jelezve annak
témáját, tartalmát. A stációkat végigjárva az ő nyelvükön elmondva a történéseket megelevenedtek a szenvedéstörténetnek az
eseményei és személyei, melyek
segítségével nemcsak tevékeny
részesei, de lelki társaivá is vál-

hattunk Jézusnak. A gyermekek
őszinte érdeklődésétől kísérve
végigjártuk Jézus szenvedésének
eseményeit, de az út végén a feltámadás örömét várva és hirdetve
örvendeztünk húsvéti újjászületésünknek, amit közös énekléssel
is kifejeztünk. Szerettem volna, ha
a gyermekek ezt másféle módon
is megtapasztalhatták volna, és
nem csak elmondás útján hallhattak volna róla. Fontosnak tartjuk, hogy felnőtt közösségünk is
megtapasztalhassa ugyanazokat

a lelki élményeket, amiket a gyermekekkel is szeretnénk megismertetni, ezért a városi szabadtéri
keresztúton mi is nyitott lélekkel
vettünk részt. Reméljük, hogy az
együtt átélt események, a húsvét
(feltámadás) valódi öröme, mindannyiunk hitének megerősödését
szolgálta.
Gajzinger Márta
óvodapedagógus, hitoktató

Népviseletek napja

M

últunk és jelenünk – egy
nap népviseletben
2017. április 24. hétfő
A mai nap mottója:
Legyünk büszkék magyarságunkra, néphagyományainkra. Kürtöljük világgá, kultúránk gazdagságát, értékét.

Bárkányi Katolikus óvodánk
nagy örömmel csatlakozott idén
is, már második alkalommal az
„Így tedd rá” által meghirdetett
„Népviseletek napjához”.
Célunk, hogy hirdessük és éltessük a néphagyományt, mert
fontosnak tartjuk, hogy már óvo- 11 -

dáskorban megismerkedjenek
a néphagyományokkal, népszokásokkal, népi játékokkal, népi
zenével, - nyitottak és fogékonyak legyenek irántuk s mindezt
játékos formában a gyermekek
életkorát figyelembe véve. Óvodánkban néptánc foglalkozás
keretében heti egy alkalommal
van lehetősége a nagycsoportos
gyermekeknek, hogy örömmel
táncoljanak, énekeljenek, s természetesen játszanak szakképzett pedagógussal.
Ezen a napon arra törekedtünk,
hogy minden gyermek, felnőtt
valahogyan jelenítse meg a népviselet egy kis szeletét. A ruházatukon egy színes pántlika, kalap,
pörgős szoknya, kaláris, kopogós

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményének Információs Havi kiadványa

cipő, emellett népi eszközökről,
ruhákról, szokásokról képeket,
könyveket gyűjtöttünk, nézegettünk a csoportokban.
Sokféle népviseletet öltöttek
magukra a gyerekek, felnőttek:
Rimóc, Hollókő, Varsány, Csesztve…. Amit lelkes szülők segítségével sikerült felvonultatnunk.

A táncos lábú kisgyermekeken
pedig az „ovis népi ruhákat” viselték. Melyeket nagy örömünkre sikerült beszereznünk jótékonysági
vásárok és a Karitász egyesület
segítségével.
A népi játékos gyerekek egy
kis tavaszi játékfüzérrel készültek
erre a napra, majd a zeneovisok

tavaszi dalokat adtak elő, Piroska
néni segítségével közös tánc zárta a délelőttöt.
		

Smelkó Istvánné
óvodavezető

Mesék és mandalák

A

tavaszi napéjegyenlőség
napján, március 20-án sikeresen megnyílott Mesék
és mandalák világa című kiállításunkat azóta is érdeklődés övezi.
A kör, korong jelentésű mandala
olyan rituális alkotás, amely az
istenire, örökkévalóra, harmóniára hangol, és a természetfölöttit
igyekszik megragadni. Valójában
a mandala az ember potenciálisan

megvalósítható legmagasabb tudatállapotának képi kifejezése,
célja helyreállítani az emberben a
dolgok ideális rendjét.
A mandalában a kör jelképezi a szellemiséget, az istenit, a
négyzet az anyagi világot, a végest, a színek pedig érzelmeket
társítanak ezekhez a formákhoz.
Nem köthető csupán a keleti vallásokhoz, lényeges vonásaiban
a kereszténységhez is kötődik.
Elegendő arra utalnunk, hogy a
korai templomok nagyrészt körtemplomok voltak, s a körmenetek máig szakrális mágikus jelentőséggel bírnak.
A mandalák a mesék világához
is közelítenek. A klasszikus mesék
nem gyermekeknek szóló csacs-

kaságok, hanem jobbára a hétköznapitól elkülönülő, örökkévaló igazságok, beteljesülő tiszta
remények foglalta.
A Kubinyi Ferenc Múzeum
Kapala Györgyi alkotta Mesék és
mandalák című kiállítása június
közepéig várja a látogatókat.
Limbacher Gábor
igazgató

Berecz Antal festőművész kiállítása

B

erecz Antal 1935. február
3-án született a felvidéki
Tőrincsen, közel Szécsényhez. Családjával 1947-ben el-

hagyni kényszerült szülőfalu-ját,
kitelepítették és szüleivel, testvéreivel Pomázra kerültek.
Tehetségére Somodi László szent- 12 -

endrei festőművész figyelt fel.
1956-ban elhagyta Magyarországot és Franciaországba emigrált.
Tanulmányait előbb Lyonban,

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményének Információs Havi kiadványa

majd a párizsi Képzőművészeti
Főiskolán folytatta festészet és
mozaik szakon, melynek elvégzését a Francia Állami, illetve Ford
Ösztöndíj tette lehetővé. A főiskola befejezését követően Németországban – Bielefeldben – talált
otthont magának és családjának,
jelenleg is ebben a városban él.
Bár évtizedek óta távol él hazájától, ahhoz való szoros kötődése nem csökkent, hanem még
inkább erősödött. A rendszerváltoztatás után számtalan kiállítása
nyílt itthon, illetve a Felvidéken,

továbbá Párizsban, Zürichben,
San Franciscoban, Bielefeld-ben,
Berlinben, Düsseldorfban és
Hamburgban. Magyarországon
alkotásait nagy sikerrel mutatta
be Miskolcon, Salgótarjánban,
Lakitelken, Pomázon, Balassagyarmaton, valamint a felvidéki
Komáromban és Losoncon. Festményeiből, grafikáiból Szécsénybe is ajándékozott. A mostani tárlat franciaországi alkotó éveinek
állít emléket. A kiállítást Földi Péter Kossuth és Príma Primisszima
díjas festőművész nyitotta meg,

igen színvonalas, műelemző és
–szintetizáló gondolatokkal. Köszönjük neki, és köszönjük Csordás Pál kurátornak a kiállítás rendezését.
Limbacher Gábor
igazgató

Kastély Szalon beszélgetések

M

árcius 16-án báró Riedel
Lóránt, április 20-án gróf
Nádasdy Borbála és Nádasdy Nikolits Andrea grófné volt
a Kubinyi Ferenc Múzeum Kastély
Szalon rendezvényének vendége.
A főnemesi Riedel család Széchenyi István vasút építési programja hívására érkezett Sziléziából
Magyarországra a 19. század első
felében. Mai képviselőjük, Lóránt
Németországból származó felesége és mások révén megfigyelte.
Ha valaki a Kárpát-medencébe

érkezik, mintegy három esztendő
múltán egészen otthon érzi magát a magyar hazában, és mind
nagyobb magyarrá válik. Családja történetét összegezve megállapított, hogy számukra minden
nemzedékben Isten áll a középpontban, belőle fakadóan pedig
a haza és a család szeretete vezérli életüket. A nemesség kötelez
a példamutató életre. A Nádasdykkal folytatott hosszú beszélgetés során megelevenedett az
itthon maradni akarás és mégis
emigrációba kényszerülés drámája. A hazához hűség a messzi távolban, és a visszatelepülés szava
a rendszerváltott országba. Életútjuk könyvekbe foglalt változata
megvásárolható a múzeumban.
Gróf Széchényi Jenő Ausztriából, gróf Széchényi Kálmán, aki a
nagy történelmi család jelenlegi
feje, szeniorja Németországból
és gróf Zichy Mihály Budapestről
lesz a szécsényi Kubinyi Ferenc
Múzeum Kastély Szalon május 11.
délután 5 órai rendezvényének
vendége.
Restaurátor, híradástechnikai
fejlesztő mérnök és könnyűipari
mérnök - ahogy főnemesi csa- 13 -

ládból származva - sok kitartás
és eltántoríthatatlanság révén - a
szocializmusban lehetett. Bölcsészet, társadalomtudomány szóba
sem jöhetett. De aztán mégis:
egyikőjük családtörténeti kutató,
másikuk tudományosan minősített történész, OSZK kézirattár vezető. Egy Zichy leszármazott egy
Széchényi intézményben.
A családi kapcsolatok korábbról erednek, például: Zichy Antal
írta meg gróf Széchenyi István
életrajzát két kötetes reprezentatív könyvben (1896-97). A Legnagyobb Magyar, minisztersége
idején, Zichy Ferenc grófot választotta államtitkárának. Később
pedig Zichy özvegyét, Seilern
Crescence grófnőt vette feleségül. Bátyjának, Pálnak is Zichy lány
volt a felesége, név szerint Ferraris
Emília. A kálozi Zichy-Széchényi
kastély is a két család házasságait
tükrözi. Már a XVIII. század első feléből is említhetünk példát:
Gróf Zichy János, győri főispán
felesége Széchényi Katalin grófnő
volt.
A Széchényi és a Zichy család
egyaránt kötődik Nógrádhoz. A
Széchényi család egyenesen Szé-
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csény városából ered. A törökverő
Zichy István 1686-ban megvásárolja a divényi uradalmat, a család Balassagyarmat város egy részének is urává válik, és Zsélyben
is Zichy kastélyt épül, ahová az

egész családi levéltár került.
Vendégeink közül a Széchenyiek emigrálni kényszerültek a szocializmus idején, Zichy Mihály miként szülei is - itthon maradtak.
Életutukhoz megannyi izgalmas

kérdés kapcsolódik. A válaszok és
a tanulságok május 11-én voltak
hallhatók.
Limbacher Gábor
igzgató

„Hegyet hágék, lőtőt lépék…”
Államközi vallásnéprajzi konferencia a Múzeumban

Á

prilis 5. és 8. között tudományos konferencia valósult meg a Kubinyi Ferenc
Múzeumban az iskolateremtő
tudósok tiszteletére és munkásságuk folytatásaképpen, kárpát-medencei magyar kutatók
részvételével.
Köszönthettünk
előadókat hazánk Ukrajnához,
Romániához (Erdély és Moldva),

Szerbiához és Horvátországhoz
csatolt részéből. Előadások és filmek kapcsolódtak Bálint Sándor,
Domokos Pál Péter, Lükő Gábor,
Erdélyi Zsuzsanna, Kallós Zoltán,
Kós Károly és mások munkásságához.
A konferenciát az Erkel Ferenc
Vegyes kar muzsikája és Stayer
László polgármester úr köszön- 14 -

tötte, Dr. Beer Miklós megyés
püspök úr és Balla Mihály országgyűlési képviselő úr nyitotta meg.
Szakmai kirándulás valósult meg
Rimódon, Varsányban és Nógrádsipeken.
A kiemelkedően sikeres megvalósuláshoz köszönöm minden
munkatársamnak a hozzájárulását. Különösen köszönöm Guba
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Szilvia, Magulya Lívia és Beszkid
Béláné Erika áldozatos munkáját.
Köszönöm Stayer László polgármester úr és a városvezetés támogató hozzájárulását, a tanulmányi
kirándulásokhoz a busz biztosítását.
Köszönöm Beszkid János polgármester úr, Rimóc Község Önkormányzata és a Rimóci Szent
József Férfiszövetség csütörtöki
kalauzolását és vendéglátását.
Köszönöm Kanyó Judit Polgármester asszony remek szombati
falubemutatását, Varsány Község
Önkormányzata munkatársaival
együttes vendéglátását. Köszönöm Vízi Zoltán polgármester úr,
dr. Kiss Tamás jegyző úr, Nógrádsipek Község Önkormányzata munkatársai és az asszonyok pompás
kalauzolását, vendéglátását. Köszönet Osztroluczki Zsolt, Frédi
és a Juhász család nemes italokkal történt támogatását. Hálás
vagyok Őze János készséges és
baráti kalauzolásáért a városban.
Több konferencia előadó észrevételezte, hogy ez a szívjóságos
mentalitás eddig ismeretlen volt
számukra. Gyöngyösy Orsolya
szerint ilyen, az anyagi érdekeken felülemelkedő hozzáállás az
alföldön elképzelhetetlen. Tánc-

zos Vilmos kolozsvári egyetemi
tanárnak az is föltűnt és megdöbbentette, hogy a látott települések megváltozott építészeti képe
mögött milyen értékes, archaikus
műveltséget képviselnek a megismert lakosok. Én is úgy látom,
hogy amit e három község vendéglátói képviselnek, az olyan követendő értékrend, amit mentális,
kulturális génbanknak tekinthetünk az egész nemzet számára. Jó
reményt ad ez a jövőre nézve.
Hasonlóan köszönöm Doman
László és a Gesztenyés Kert Ven-
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déglő munkatársai, a Major Hotel
vezetése, Majoros István és Marika üzleti érdekeken túli odafigyelő gondosságát és lelkiismeretességét.
Köszönöm Paluch Norbert, a
Palóc Néptáncegyüttes továbbá
Lévárdi Bea és kórusai, művésztársai nagyszerű műsorait. Olyan
partneri, baráti együttműködések ezek, amelyek pénzben nem
fölbecsülhetők.
Limbacher Gábor
igazgató
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A Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Baráti Köre Szécsényi Helyi Csoportja
(Múzeumbaráti Kör)
tisztelettel meghívja Önt
2017. május 23-án (kedd) 17.00 órakor
a
Kubinyi Ferenc Múzeumban tartandó
40 éves jubileumi díszközgyűlésünkre
Galcsik Zsolt
elnök

Czele Ferencné
titkár
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Az Erkel Ferenc Vegyes kar fellépése és tévés szereplése a budapesti
Erkel Színházban megrendezésre kerülő Dalárünnepen

A

Magyar Állami Operaház
hagyományteremtő céllal,
immár második alkalommal is megrendezte a budapesti Erkel Színházban az Országos
Dalárünnepet, 31 kórus részvételével. A szécsényi Erkel Ferenc
Vegyes kar abban a megtiszteltetésben részesült, hogy már második alkalommal is felléphetett az
Operaház színpadán. Előadásukban olyan művek szólaltak meg,
mint Erkel Ferenc Éljen a haza,
Caccini Ave Maria és Daróci Bárdos Tamás Bükkvidéki lippentős

c. kórusdarabok. Az előadás művészi előadását színesítették a
közreműködők: Gazsu Enikő-zongorán, Csuka László-zongorán és
Palánki Éva-fuvolán.
A kórust vezényelte: Lévárdi Beáta Artisjus-díjas karnagy.
A nap zárásaként, a kórusok fellépése után, a kórusok közösen
nézhették meg Verdi Nabucco c.
operáját, mely során az egyesített kórusok (mintegy 4000 énekes) előadásában a Rabszolgák
kórusa c. kórusműve hangzott el
dr. Hoppál Péter (Emberi Erőfor-
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rások Minisztérium államtitkára)
vezényletével.
Különlegessége még a rendezvénynek, hogy az eseményről az
MTV 5 tévéadó is (Szécsényből
elszármazott szerkesztő- műsorvezető: Pifka Anna közreműködésével) összefoglalót készített, és
a vasárnapi Kulturális Híradóban
a szécsényi kórus fellépés- részleteit és a velük készült riportot
láthatta a tisztelt tévénéző.
Lévárdi Beáta
karnagy
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A Vissi d’Arte Művészeti Együttes és az Erkel Vegyes kar
ünnepi hangversenye „Húsvéti készülődés” címmel
a Kubinyi Ferenc Múzeum dísztermében

A

Vissi d’Arte Művészeti
Együttes (Lévárdi Beátaművészeti vezető, zongora,
Varga Ivett-ének, Jambrik Zsoltének, narrátor) és az Erkel Ferenc
Vegyes kar április 7-én „Húsvéti
készülődés- a bécsi klasszicizmus
nagy alakjára L. von Beethovenre emlékezünk, halálának 190.
évfordulója alkalmából”” címmel
ünnepi hangversenyt adott a
szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum dísztermében. A hangverseny során J. S. Bach, Beethoven,
Marchesi, Roselli, W. A. Mozart és
Kodály Zoltán zongoraművei és
vokális darabjai hangzottak el.
Az esten közreműködött a Balassagyarmati Evangélikus Gyü-
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lekezet kórusa (vezényelt: Antal
Gusztávné karnagy), akik Toplady
és Fischer zeneszerzők húsvéti zeneműveit szólaltatták meg.
A szécsényi vegyes kar Handel,
Caccini és Lieghtfood kórusműveit tolmácsolta nagy sikerrel.
Fuvolán Palánki Éva, zongorán
Csuka László közreműködött. Vezényelt: Lévárdi Beáta. A húsvét
ünnepkörének jellegzetességeit
dr. Limbacher Gábor, a Múzeum
Igazgatója színes, diavetítéses és
énekszámokkal gazdagított előadással mutatta be. A koncertet a
Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Lévárdi Beáta
kórusvezető
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A Százszorszép Száztagú Palóc Gyermek és Ifjúsági Dalkör
fellépése Szécsényben

A

Százszorszép
Száztagú
Palóc Gyermek és Ifjúsági Dalkör Szécsényben is
fellép május 15-én (hétfőn) este
18 órakor a Művelődési Központ
Színháztermében. Az est díszvendégei lesznek: a Haraszti ikrek, a
Röpülj páva c. televíziós műsor
nyertesei is.
A kórus másfél éve, 2016 elején
alakult meg Balassagyarmaton a
székely szentegyházi gyerekdalkör
mintájára a Lévárdi Beáta és Pásztor Sándorné tanárnők, karnagyok
vezetésével. A több, mint 100 tagú
kórus tagjai Balassagyarmat Város

általános iskoláinak (Kiss Árpád Általános Iskola, Dózsa György Ált.
Iskola) és középiskoláinak (Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium, Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Szakgimnázium),
il. a felvidéki ipolybalogi általános
iskola tanulóiból tevődnek össze.
Az együttes jelmondata: A DALNAK EREJE VAN!
A dalkör fellépett már a Szkíta
napokon a Vadóka gyermek táncegyüttessel közösen, majd nyáron a felvidéki Ipolybalogon, a
Szent Korona ünnepen hallatták
hangjukat.

A kórustagok által kedvelt
Kovács Ákossal is énekeltek az
ipolynyéki koncert utáni fogadáson. 2017. március 8-án 18 órakor
a volt vármegyeháza dísztermében a második balassagyarmati
koncert, ezúttal NŐNAP alkalmából. Műsorukat színesítette az Iglice táncegyüttes és a Palóc Virtus
Baranta csoport fellépése.
A palóc kórus elsősorban a gazdag népdalkincs ápolásáért fáradozik, és énekel olyan dalokat,
amelyek a magyarságról, nemzetünkről, annak összetartó erejéről
szólnak. Így kíván példát mutatni
a fiatalok palócság és magyarság
iránti elköteleződéséről.
Legközelebb az énekkar tagjai
pünkösdkor, a csíksomlyói Búcsún fognak énekelni közösen a
székely szentegyházi száztagú
dalkörrel. Az erdélyi utazás költségeihez támogatói jegyek vásárlásával tud a tisztelt közönség
hozzájárulni.
Lévárdi Beáta
karnagy, művészeti vezető

Csokoládé a női léleknek…

A

Harmóniában a Világgal
Mentálhigiénés Közhasznú
Egyesületben éppen 10 éve
végezzük a lelki egészséget megtámogató, prevenciós munkánkat
minden korosztály számára!
Bár tevékenységeink sohasem
voltak „látványosak”, eredményeink vitathatatlanok!
2016 őszi időszakában elindult
programunk azonban már láttatja is munkánk sokszínűségét, tevékenységünk egy-egy szeletét.

Az elmúlt év októberében
ugyanis megnyitottuk Női Szalonunkat, a Forgách-kastélyban. A
Szalonnak a „Csokoládé a női léleknek” nevet adtuk, melyhez az
ihletet Kay Allenbaugh nagyszerű
írónő könyve adta!
Mielőtt azt gondolná a Kedves
Olvasó, hogy ez meg miféle „úri
huncutság”, sietek elmondani,
hogy ez bizony sem nem úri, sem
nem huncutság! S hogy miért
nem? Elmondom Önöknek!
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Éppen e rendezvény vége felé
járunk, illendő tehát némi számvetést készítenünk!
Amikor megszületett a Női Szalon gondolata, az volt a célunk,
hogy a Kastély olyan találkozások
színhelyévé váljon, ahol a nők kizökkennek a hétköznapok egyhangúságából, és erőt, vigaszt,
életkedvet merítenek az együttlétekből!
Ahhoz szeretnénk hozzásegíteni a nőket, hogy önmagukat job-
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ban szeretve, becsülve éljenek,
hogy megértsék, szükségük van
az ÉN- időre is, amikor önmagukra szánják az időt és a figyelmet!
Mindezt azért, hogy legyen erejük a továbblépéshez!
Ezért csalogattuk hölgyvendégeinket mindenféle jóval!
Ehhez pedig elengedhetetlen
volt az édes csokoládé, a finom
sütemény, amely mindig felderítette a lelkünket! Ki vitatná továbbá a testet-lelket melengető
finom tea szükségességét, amely
–kiváltképp a téli estéken- megmelengette a testünket! Mindez
kellett Női Szalon hangulatához!
Akárcsak a szép környezet!
E programhoz szép, ízléses, eleganciát, harmóniát sugárzó helyszínt álmodtunk meg! A Forgáchkastély pedig kiváló színtere lett a
rendezvénynek! Mivel minden nő
alapigénye a szépség, az elfogadó szeretet, igyekeztünk meghitt,
igényes, szép környezetet teremteni az együttlétekhez!
Ezt segítették a folyton megújuló, témához, évszakhoz illő, csodás díszletek is!

Meggyőződésünk
továbbá,
hogy mi nők szívesen tanulunk,
igen nyitottak vagyunk az új ismeretekre is! Éppen ezért, minden
találkozásunk alkalmával hívtunk
előadókat is, akik különböző témakörökben bővítették ismereteinket! A hozott témák mindegyike,
akár a sokféle bon-bon, más-más
ízt ígért! Talán nem mindegyik
felelt meg az ízlésünknek, annyi
azonban bizonyos, hogy valamit
mindegyikből tanultunk! Megküzdési stratégiáinkat, ismereteinket mindenképpen bővítettük!
Nagy öröm számunkra, hogy
minden előadónk örömmel jött
el és melegséggel, szeretettel
a szívében távozott! Szerették
Szécsényt, s a város lakóit is!
Bár mindegyikük sokfelé járt az
országban, kivétel nélkül arról
számoltak be, hogy sehol nem
tapasztaltak ennyi kedvességet,
szeretetet, mint nálunk!
Eddigi előadóink között tudhattuk Somát, Dr. Buda Lászlót, F.
Korcz Juditot, Al Ghaoui Hesnát,
Pozsgai Nikolettát, Tar Ildikót,
Soós Katalint!
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Tovább „ízesítette csokoládénkat” a zene, a tánc, amellyel kiváló,
tehetséges művészek örvendeztettek meg bennünket egy-egy
előadás után!
Baráth Attila szaxofon-játéka
ellágyította szívünket! A balassagyarmati Csalogató együttes
derűt hozott a lelkünkbe! A salgótarjáni Havanna Táncstúdió ifjú
táncosai pedig olyan hangulatot
varázsoltak, hogy alighanem mi
is táncra perdültünk volna, ha elegendő lett volna a tér! S aki legutóbb a „desszertet” szolgáltatta
nem más, mint Pásztor Máté, a
Turay Ida Színház ifjú, tehetséges
művésze, akire méltán vagyunk
büszkék, hiszen szécsényi származású!
Eddigi tapasztalataink tehát azt
mondatják velünk, hogy minden
alkalom, amelyet vendégeinkkel
töltöttünk a Női Szalonban, üdítően hatott ránk! Akár egy édes
csokoládé egy fáradt nap után….
Kedves Olvasó! Légy Te is a vendégünk!
Bátori Istvánné
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Április hónap a futószezon kezdete.

2017. április 1-én Budapesten
a Pólus Futónapon részt vett
Kovácsné Obrecsány Klára. Országos Szenior bajnoki címet
szerzett 3000 méteren 15:26 időeredménnyel.
Szintén ezen a napon Bunder
Harman Ágnes és Sótér Vilmos
Zsolt részt vett Veszprémben a
Spartan Sprint versenyen. Táv 7
km, 22 akadállyal megszenvedtek
az éremért, 3 fokos vízben dagonyázva.
2017. április 9-én a SZAFT
csapatából 6 fő versenyző vett
részt a 32. Vivicitta városvédő
félmaratonon Budapesten.
Eredmények:
Chikán István: 1:44:17
Kiss Eszter: 1:44:26

Kovácsné
Obrecsány
Klára:
2:18:59
Bunder-Harman Ágnes: 2:24:01
Csábi Anikó: 2:24:01
Sótér Vilmos Zsolt: 2:24:01
Április 9-én a csapat másik fele a
Mátrában túrázott.
A Mátra legfiatalabb kilátója a
Gortva-Jójárt kilátó a Nyikom csúcsán, 764 méter tengerszint feletti magasságban található. A 22
méteres, kőből épült kilátó az ötletgazdákról kapta nevét, tetején
egy 8 méteres keresztet állítottak. A fél év alatt felépített kilátó
átadásán - 2015 tavaszán - több
mint félezer érdeklődő jelent meg,
akiknek fele szervezett körülmények között, Pásztóról sétált, vagy
éppen futott fel a Nyikom csúcsára. A programot hagyományte-
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remtő szándékkal rendezték meg,
a szervezők szándéka szerint mostantól minden évben megtartják
majd az eseményt, április második hétvégéjén.
Útvonal:
Pásztó-Rózsás-Nyikom-nyeregNyikom-csúcs
Táv (térképen): 7,1 km
Szint (térképen): 600 m
Résztvevők:
Czele János: 54:32 15. hely
abszolút
Czele Jánosné: 1:23:02 43. hely
abszolút
Kovácsné Kozma Ágnes: 1:23:03
44. hely abszolút
Kanyó Gábor: 2óra 143. hely
abszolút
Kanyóné Lőrincz Hajnalka: 2 óra
144. hely abszolút
Kanyó Pálma: 2 óra 145. hely
abszolút
Czele János
BSI Futónagykövet
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Foci hírek
Felnőtt csapatunknak nem termett babér ebben a hónapban.
XVIII. forduló:
Szécsény VSE–Karancslapujtő
0-1
Szécsény U19–Karancslapujtő
U19 3-3
gól: Oláh Sz., Kovács D. 2
XIX. forduló:
Érsekvadkert–Szécsény VSE 3-1
gól : Hodur G.
Érsekvadkert U19–Szécsény U19
0-0
XX. forduló:
Szécsény VSE–SBTC 2-3
gól : Lehoczki Sz, Gábor B.
U19 csapatunk szabadnapos volt

XXI. forduló:
Cered – Szécsény VSE 5-2
gól: Strihó Zs, Horváth Cs.
Cered U19–Szécsény U19
A szécsényi csapat nem állt ki létszámhiány miatt.

Bozsik tornákon a körzeti és a kiemelt tornákon is jól teljesítenek
az U11 és U13 csapataink.
Szécsényben került megrendezésre a Bozsik tornán belül U7U9-es fesztivál.

Serdülő csapatunk valamivel
jobban szerepel.
Szécsény U16–Szendehely U16
5-2
gól: Tejfel D., Tejfel K., Oláh B.,
Oláh N. 2
Palotás U16–Szécsény U16 0-0
Mátranovák U16–Szécsény U16
3-8
gól: Tejfel D. 2 , Pintér Zs. 3, Oláh
N. 2 , Görcsi G.

A rendezvényen 17 egyesület két
korosztálya jelent meg, ez közel
200 gyereket jelentett.
Nagyon jól sikerült a rendezvény,
a gyerekek nagyon jól érezték
magukat a hideg idő ellenére is.
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Doman Gábor
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Gyerek Nap
Május 27.
14 órától

Vidá
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16:00 Csiribiri zenekar
18:00 Maszk Bábszínház
19:00 SZINETÁR DÓRA

SZÉCSÉNY
Sétáló utca

A rendezvény Szécsény Város
- 24 Önkormányzatának támogatásával
valósul meg!!!
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