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nőttek jó emléket és élményeket

Szécsényi Közművelődési
Nonprofit
Kft. hírei KASTÉLYOK
vihettek magukkal haza.
MEGÚJULNAK
A SZÉCSÉNYI

A Szécsényi
Közművelődési
NonEgy eddig
soha és
nem
látott janagyságú
kulturális
beruházás
kezdődik
a városban
megtalálhatta
a maga szórakoVárosi
Civil Korzó
Gyerprofit Kft. ezúton is köszönetét
Interjú
Stayer
László
polgármesterrel
zási
lehetőségét.
A sokszínű
progmeknap
fejezi ki mindenkinek, aki mun-

M

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

ramok, szórakozási lehetőségek
és a meleg nyári idő mind-mind
hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvényre ellátogató gyerekek és fel-

kájával és közreműködésével hozzájárult a szombati Városi Civil Korzó és Gyermeknap rendezvény
sikeréhez.
Név szerint:

A

hónap híre, hogy Virág Zsolt
a Nemzeti Kastélyprogram
és a Nemzeti Várprogram
végrehajtásáért felelős miniszteri
biztos, Balla Mihály országgyűlési
képviselővel és Önnel közös sajtótájékoztatót tartott Szécsényben.
Itt bejelentette, hogy több mint 1
milliárd forintos kastély felújítási
programot indítanak a városban.
Amennyire tudom nagy a harc az
ilyen fejlesztési pénzekért, hogyan
sikerült ilyen jó pozícióba hozni a
várost?
Nem szeretnék sem szerénytelen, sem álszerény lenni. Valóban,
jó a hasonlat, ez tényleg egy harcmező. Az országban rengeteg
felújításra szoruló kastély és kúria van. Egy ilyen körbe bekerülni
már egyedüliként is nagy fegyvertény. Hogy Szécsénynek mind

a két kastélya felújításra kerül, azt
nem lehet csak a szerencse számlájára írni. E mögött egy szűk csapat nagyon komoly munkája, nem
munkaidőhöz kötött erőfeszítése,
nem kevés felvállalt konfliktusa áll.
Ahhoz, hogy a döntéshozók úgy
ítéljék, meg, hogy jó helyre teszik
a pénzt, kvázi kivételezett helyzetbe hoznak minket, ahhoz a
munkák során elnyert kölcsönös
bizalomra is szükség volt. Nagyon
köszönöm Lázár János miniszter úrnak, Virág Zsolt miniszteri
biztosnak, valamint Balla Mihály
képviselő úrnak a támogatást.
Köszönöm Dr. Harikné dr. Havasi
Beáta alpolgármester asszonynak
és Smelkó István képviselő úrnak
a rengeteg munkát, Borda Tamás,
Makovinyi Sándor, Juhász Miklós
képviselőtársaimnak pedig a fon-

. .
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Cserhát Mentőkutyás Egyesület,
Krúdy Gyula Könyvtár, Petrovics
Gabriella, e-MultiCoop Szociális
Szövetkezet, Andi Színjátszósai
Egyesület, Palóc Néptáncegyüttes, Izolda Népi Játékai, Iglice Táncegyüttes, T.C.D. Táncegyesület szécsényi és balassagyarmati csoportja, Léna Táncosai, Street Dancers,
Paramisi Társulat, Őszi Alkony Nyugdíjas Klub, Szerva ASE, Benczúrfalváért
Egyesület,
Szécsény Vátos
döntések
előkészítésében
és
rosi Rendőrkapitányság,
végrehajtásában
végzettSzécsény
munkáVárosi Nem
Tűzoltó
Raj, Agrohelp
Kft.,
jukat.
utolsósorban
pedig
SzécsényAntal
Városfejlesztő
Kft., SzéLipthay
úrnak, városunk
csényi és Pösténypusztai
Polgárdíszpolgárának
a fontos lobbi
teőrség,
valamint
Szécsény
Város
vékenységét.
Önkormányzata.
Milyen
konfliktusok
adódtak?
Köszönjük
mindenkinek,
aki elláAtogatott
nemzeti
kastély
és
várfelújítáa rendezvényre!
si programnak van egy nagyon
fontos vezérelve. Fenntartható,
működtethető, lehetőség szerint
jövedelemtermelő
projekteket
akarnak létrehozni. Tudomásul
kell venni, hogy ezek az épületek,
intézmények zömében az adófizetők pénzéből működnek. Az
hosszú távon nem tartható, hogy
havonta több százezer forintot
kifizetünk fűtésre és világításra,
miközben alig van látogató. Mint
ahogy az sem, hogy több száz-
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ezer forintot kifizetünk egy gyönyörű park rendben tartására, és
nem használjuk ki a benne rejlő
lehetőségeket. Az egyik konfliktusunk abból adódott, hogy a
szakmaiság és a látogatói igény
sokszor ütközik. Meg kellett találni a helyes arányt, amely - miközben nem sérti egy múzeum
szakmai küldetését - mégis a kor
kihívásainak figyelembevételével több látogatót vonz. Ez nem
volt egy egyszerű menet. A másik konfliktus a pályázat beadása
előtt éleződött ki, ugyanis csak
pár nappal a végső határidő körül
tisztázódott, hogy a pályázható
összeget akkor tudjuk maximalizálni, ha egy önkormányzati cég
lesz a Budavári Ingatlanfejlesztő
Kft. partnere. Gyorsan kellett döntenünk és megszervezni a végrehajtást. Ez sem volt egyszerű
menet, kaptunk hideget-meleget.
Ezzel kapcsolatban egyetlen zárójeles megjegyzés, kívülről mindig
könnyű okosnak lenni. A kártyánál a kibicekre mást mondanak.
Azt hangsúlyozni szeretném, hogy
ennek a két kastélynak a felújításával messze nincs vége az előttünk
álló munkának, még több pályázat és fejlesztés megvalósításra vár,
ami nyilván újabb konfliktusokkal
jár majd, amihez előre is kérem a
szécsényiek türelmét és bizalmát.

Pontosan milyen fejlesztések
lesznek a két kastélyban?
Kezdjük a Forgách-kastéllyal. Induljunk el a kerítéstől befelé haladva. Az első, ami kívülről meg
fog jelenni a kasznár ház tükörképe. Ebben az új épületszárnyban
kap helyet a látogatók fogadására
alkalmas vizesblokk, jegypénztár,
ajándékbolt és egy multifunkcionális filmvetítő terem. A régi kasznár ház is megújul, végre látogatható és használható lesz a már
feltárt középkori konyha, és itt kávézó is kialakításra kerül. A kastély
épületében teljesen új, egységes
tematikára épülő kiállítás nyílik,
például Szécsény történetének
bemutatása egy interaktív időszalagon, a birtokos családok, a
nemesség történetének ismertetése, a nógrádi irodalmi élet megelevenítése. Nemes-tudós nógrádiak címmel épül egy új kiállítás.
Ahogy a felsorolásból is látszik
a jelenleg használt helyiségek,
mindehhez kevésnek bizonyulnának, ezért egy nagyon örömteli eleme az egész programnak,
hogy a földszint gyönyörű boltíves termei, amelyek jelenleg
irodaként és raktárként funkcionálnak, megnyílnak a látogatók
előtt. A raktározás egy másik épületbe kerül, amelynek megvásárlásáról most döntött a testület és
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a pályázat keretében belül erre
fedezet is van. Nagyon fontos része a felújításnak, hogy több helyiségben kívánjuk visszaállítani
és megmutatni a kastély jelleget.
Ez például azt jelenti, hogy a díszterem is visszakapja régi arculatát. Fontos megemlíteni, hogy a
kastély nemcsak kiállítótérként,
hanem rendezvényhelyszínként
is kiváló adottságokkal rendelkezik, ebben szeretnénk jövedelem
termelőképességet is kiaknázni.
Várkert?
A Várkert már többször bizonyította, hogy kiváló rendezvényhelyszín. Itt több olyan eszköz
beszerzésre kerül, amelyet eddig béreltünk, például színpad,
áramfejlesztő, stb. Ezenkívül vizesblokk kerül kialakításra, valamint a barlangot is látogathatóvá
tesszük, és a történelmi kertet is
rekonstruáljuk.
Benczúr kastély?
A tervek szerint a Benczúr kastélyra még a Forgách-kastélynál
is több jut, a mostani állás szerint
több mint 700 millió forint, konkrét összeget még nem szeretnék
mondani, ha esetleg több lesz,
még nehogy magyarázkodnom
kelljen. A kastély legfontosabb,
eddig gyakorlatilag kihasználat-
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lan hívószava, Benczúr Gyula neve
és munkássága. Benczúr Gyulát
Rubens-el egy szinten ismerik a
világon. Rubens szülőházához
naponta ezrek zarándokolnak el
Antwerpenbe, egy kisebb épületbe. Ahhoz képest a Benczúr kúria,
a körülötte található gyönyörű
kerttel egy igazi gyöngyszem.
Ezt az előnyt szeretnénk maximálisan kihasználni, bemutatva
a festő páratlan munkásságát,
tehetségét, egyrészt az eredeti

festményeit, másrészt a modern
kori technika lehetőségeinek kihasználásával egy-egy kép rétegeit, történelmi hátterét. Izgalmas és reményeink szerint vonzó
téma lesz. Bízunk benne, hogy ez
a helyszín egy nagyon komoly
kulturális, művészeti központtá
válik, ahol nemcsak kiállítás lesz,
hanem alkotótáborok, művészeti
konferenciák. Összefoglalva abban bízom, hogy ezzel a két fejlesztéssel elérjük valamennyiünk

régi álmát, hogy Szécsény felkerül
az ország, de akár a nemzetközi
turizmus térképére is, és ahogy a
sajtótájékoztatón is fogalmaztam
a város elindul egy olyan felfelé
ívelő spirálon, amely arra ösztönöz, hogy ne csökkenjen tovább
a település lélekszáma, ellenkezőleg egyre inkább növekedjen.
Akik itt élnek, itt akarjanak maradni, akik elmentek, szívesen jöjjenek vissza.

Vonzó turisztikai kínálat lesz Szécsényben
Interjú Balla Mihály országgyűlési képviselővel

K

épviselő Úr, úgy tűnik, a területfejlesztési támogatások
ügyében egyfajta verseny
alakult ki a megyék között. Ön
hogy látja, hogy áll ebben a versenyben Nógrád megye?
Nógrád megye kiemelkedően jól szerepel. Egyrészt mert a
kormányzati szándék az, hogy a
hátrányos helyzetű térségeket
segítse ez a támogatás a felzárkózásban. Ha pedig a konkrét
számokat nézzük, az egy főre jutó
összegek tekintetében ezen a te-

rületen az elsők között vagyunk.
Ez volumenében nem akkora ös�szeg, hogy a hátrányt le tudnánk
dolgozni, de a településeken működő intézményeknek mindenképpen egy lehetőség. Másrészt
vannak más kormányzati források, operatív programok, útfejlesztések, vidékfejlesztési pályázatok, ahonnan érkezhetnek a
felzárkóztatásra újabb összegek.
Az ezekkel kapcsolatos döntéseket nagy izgalommal várjuk.
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Van-e Önnek szívügye, van-e olyan
terület, amiért külön is próbál lobbizni, amit nagyon fontosnak tart
Nógrád megye életében?
A legfontosabb teendőim közé
sorolom a munkahelyteremtést,
ami gazdaságfejlesztést jelent.
A megye nyugati felében egyre jobbak az adatok, olyannyira,
hogy Rétság és Balassagyarmat
térségében már bizonyos munkaerőhiány jelentkezik. Ráadásul
ismét beindult az építőipar, ami
Budapest, és Pest megye felől egy
munkaerő elszívást jelent. Sok
helyi vállalkozásra is több munka
vár, amint elindulnak az operatív
programok. Ha pedig van munka,
akkor van jövedelem, akkor nő a
kereslet a helyi üzletekben, a helyi kisvállalkozóknál. A szívügyem
pedig a bölcsőde, óvoda, iskolafejlesztés. Az EFOP esetében
összeállt egy csomag, amelyen
keresztül támogatni tudjuk majd
az intézmények fejlesztéseit. Látom azt is, hogy Szécsényben egy
nagyon jó irányú döntés született
azzal, hogy az itteni egyházi iskola kap egy nagy, átfogó felújítási
programot, miközben az állami
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iskolához kapcsolódóan is el tud
indulni egy tornaterem építés. Én
bízom abban, hogy azok a fiatalok, akik elmentek más városokba boldogulni, ha látják, hogy itt
van jó iskola, munka, gyönyörű a
vidék, akkor egyszer visszatérnek
majd.
A mostani sajtótájékoztatón bejelentették, hogy több százmilliós
fejlesztés kezdődik a két szécsényi
kastélyban. Ezek az elképzelések,
elegendőek lesznek ahhoz, hogy
egy áttörést érjenek el az itteni turizmusban?

Amíg nincs egy olyan interaktív kínálat, ami egyszerre ad élményt és részvételi lehetőséget
a turistának, addig erről nem beszélhetünk. Úgy gondolom, ez
a fejlesztés erről szól, hogy ezt
megteremtsük. A megyében az
a tapasztalat, ha van valahol egy
turisztikai attrakció, akkor Budapest közelsége nagyon sokat jelent. Néhány példa, nem messze
innen Kétbodonyban Szilvaszombat, augusztus utolsó hétvégéje.
600-an laknak a faluban és egyetlen hétvégén 5-6 ezer ember jön
el Budapestről, Pest megyéből. A

szilvás gombóctól a szilvapálinkáig mindent meg tudnak kóstolni,
aminek köze van a szilvához. Vagy
ezres nagyságrendben jönnek az
emberek a balassagyarmati Anna
napi búcsúra és tízezres, százezres nagyságrend az a létszámnövekedés, ami a szentkúti fejlesztéseket követően megjelent.
Látják a zarándoklatok, a búcsúk
résztvevői, hogy mennyivel javultak a körülmények. Szécsénynél is
ezt érzem, a felújításokat követően
lesz egy nagyon jó idegenforgalmi
kínálat, ami vonzóvá teszi majd a
várost a turisták számára.

Önkormányzati hírek
Májusban három képviselő-testületi ülést tartottunk.
MÁJUS 2-án rendkívüli ülésen tárgyaltunk
 a településrendezési eszközök
módosításáról
 az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázatról
 a „Roma kulturális események
megvalósításának, kulturális
tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása”
című pályázatról
 a TOP-1.1.2-16 kódszámú, „Inkubátorházak fejlesztése”című
pályázatra benyújtandó pályázati dokumentáció és szakmai
megalapozó tanulmány beszerzéséről.
Ezen kívül a Szécsény város Forgalomszabályozási munkabizottságába új tagot választottunk Vizi
Zoltán személyében.
MÁJUS 26-i rendkívüli ülésen
Tárgyaltunk az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések tá-

mogatása” című pályázatról, a
megvalósítás, és a támogatás
felhasználásának tervezett időbeni ütemezéséről. Döntöttünk
a számlavezető pénzintézet
váltásáról. Miután a K&H Bank
megszüntette szécsényi fiókját
a testület az OTP-t választotta
számlavezető banknak.

bályzatáról
15/2014.(XI.26.)
önkormányzati rendelet 2. és
3. számú függelékének módosításáról
 a településképi rendelet (TKR)
és településképi arculati kézikönyv (TAK) elkészítésére indított beszerzési eljárás eredményéről

MÁJUS 30-i ülésen
Napirend előtt meghallgattuk a
Helyi Választási Bizottság tájékoztatását. Varga Béla képviselő
2017. április 25-én mandátumáról lemondott, helyét Csukáné
Szerémy Andrea képviselő as�szony tölti be.

Jóváhagytuk
 a Szécsény Holding Kft. és cégei
2016. évi mérlegbeszámolóját
 a Szécsényi Közművelődési
Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolóját
 a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési előirányzatának módosítását
 Szécsény Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének
módosítását

Tárgyaltunk
 a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
 Szécsény Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének teljesítéséről
 Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat és szervei
szervezeti és működési sza-4-

Ezen kívül Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Településfejlesztési és Pénzügyi
Bizottságába új tagként Smelkó
István képviselő urat, a Szociális
Bizottságba Csukáné Szerémy
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Andrea képviselő asszonyt választottuk meg.
A polgármester tájékoztatta a
Képviselő-testületet a 2017. évi
civil keretre beadott pályázatok,
pénzügyi bizottság által jóváhagyott elbírálásáról.

Sürgősséggel tárgyaltunk
 a Szécsény, Rimóci út 671/4
hrsz. alatti ingatlan megvásárlásáról
 a Szécsény Holding Kft. alapító
okiratának módosításáról
 nyilvános könyvtár kialakításáról
 a települési önkormányzatok

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Stayer László dr. Végh Adrienn
polgármester megbízott jegyző

KÖZLEMÉNY
Dr. Végh Adrienn személyében új megbízott jegyzője van Szécsénynek.
Fogadóórája minden hónap negyedik hetében van,
szerdán 9.00–12.00 és 13.00–15.00 óra között
a Városházán (Cím: Szécsény, Rákóczi út 84.).
A fogadónapra előzetesen bejelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet,
telefon: 06-32/370-566, 06-70/382-78-61, e-mail: jegyzo.szecseny@invitel.hu

Mindhárom szécsényi tanintézményünk megújul

Interjú Filkor Lajossal, a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójával

akarok törni az energiaszolgáltatók szorításából. Személyesen is,
mint gépészmérnök, több mint
25 éve foglalkozom megújuló
energiák hasznosításával. Ez volt
az indíttatás, hiszen saját házamban is épp az idén jutok el odáig,
hogy a széndioxid kibocsátásom
és egyben a rezsi költségem is
nulla lesz.

E

lőször is engedje meg, hogy
gratuláljak, miután nyertek
egy közel 78 milliós pályázatot, amelynek segítségével nagy lépést tesznek egy energiatakarékos
iskola elképzelés felé.
Az igazgatói pályázatomban is
már megfogalmaztam, hogy ki

Ezt hogyan éri el?
Nem passzív, hanem aktív megoldásokat használok. Azaz, nem
teszem be a házat a föld alá, hanem olyan komplex épületgépészeti megoldásokat használok,
amivel a cél elérhető. Magyarország területén ezt napelemek,
napkollektorok, illetve víz-levegő
és víz-vizes hőszivattyúk kombinált alkalmazásával lehet gazdaságosan elérni. Ez egy komplex
rendszer, amely akár 5 éven belül
megtérül.
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Az iskolában pedig mi történik
majd?
Az iskolában is háztartási méretű
kiserőművet építünk, ez konkrétan 28 kilowatt összteljesítményű
napelemet jelent, 106 darab magyar gyártmányú polykristályos
panelt telepítünk. Így a napsütéses időszakban megtermelt, el
nem használt energiát betápláljuk a villamos hálózatba, amelyet
a téli időszakban visszavételezhetünk. Terveink szerint ennek
a rendszernek a bővítését saját
bevételből hőszivattyúk telepítésével továbbvisszük. A pályázat
biztosítja még a nyílászárók teljes
cseréjét, amely 3 rétegű argon
védőgázas üvegezéssel készül.
Ezen kívül teljes homlokzati és födém hőszigetelés történik majd
16, illetve 20 cm rétegvastagságban. Ha pedig már fel lesz állványozva az épület, akkor felújítjuk
a tetőt is, lecseréljük a palát, bitumenes zsindelyre és a bádogos
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munkákat is elvégezzük. Ezekre a
pluszforrást az intézmény tangazdasága és a felnőttképzési tevékenységünk biztosítja.
A végén még egy kis palotájuk lesz.
Ez azért túlzás, de mivel fenntartónk a Földművelésügyi Minisztérium, és az Örökös Ökoiskola cím
birtokosai vagyunk, az iskola teljes közössége elhivatott a környezetvédelem irányában. Egyrészt
védjük a környezetet, másrészt a
költségvetésünk kiadási oldalát
is, hiszen a rezsiszámlák kiiktatásával egyéb tanügyi fejlesztéseket tudunk előtérbe helyezni.
Most egyébként hogy áll az iskola a
képzéseiket tekintve?
A statisztikai létszámunk 250 tanuló. 3 évvel ezelőtt történt az
utolsó fenntartó váltásunk, ennek következtében egy profiltisztítást kellett végrehajtanunk.
Kivezettük az informatikai és ven-

déglátós képzéseink egy részét,
jelenleg mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmacsoportokban
képzünk nappali rendszerben.
Intézményünk profilja klasszikusan mezőgazdasági gépészképzés, emellett került bevezetésre
az élelmiszeripari szakmacsoport.
Harmadik éve iskolázunk be pék
osztályt is. A mezőgazdasági
szakmacsoportban a gépészeken kívül, gazdákat és kistermelői
élelmiszer előállító – falusi vendéglátókat képzünk. A gépész
és a pék szakma a 2017/18-as
tanévben hiányszakma Nógrád
megyében, ami azt jelenti, hogy
havi maximum havi 35 ezer forintos - tanulmányi eredménytől
függően - szakiskolai ösztöndíjra
jogosultak diákjaink. Ezen kívül
tanulószerződést is köthetünk,
amivel átlagosan még plusz 20
ezer forintos bruttó fizetést tudunk adni a diákoknak. Ezt a 2011
évi CLXXXVII szakképzési törvény
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teszi lehetővé, azon agráros iskoláknak, ahol működő tangazdaság van. De adunk még mást
is diákjainknak, például ingyen
jogosítványt. Agrárgépész és
mezőgazdasági szakgimnáziumi
képzésre jelentkezőknek ingyen
tudjuk biztosítani, az AM (segédmotoros), B (személy és kisteher),
T (mezőgazdasági vontató), C (teherautó), C+E (kamionos) jogosítványokat. Ezek összértéke elérheti az 1 millió forintot. Ezt azért
tudjuk adni, mert a gépészeknél,
a T vagy a C+E jogosítvány megléte a komplex szakmai vizsga
megkezdésének feltétele. A költségeket pedig a tangazdaságunk
bevételeiből álljuk, azaz visszaforgatjuk a gyerekeinkre, amit megtermelnek.
Úgy tudom, 86 hektáron dolgoznak, ez hatalmas terület. Minden
négyzetcentimétert
megművelnek?
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Az iskolánk legfőbb elve, hogy
értékteremtő munkán keresztül
tanítsuk meg a diákokat a szakmákra. A tanulók aktívan részt
vesznek a növénytermesztési és
az állattenyésztési ágazat munkájában. Az összterületünk nagyobb része szántó, ahol főleg
ipari növényeket termesztünk,
elsősorban értékesítésre. Fő növényünk a héj nélküli olajtökmag,
amit exportálunk, hiszen gyógyszeripari alapanyag. Ezenkívül
napraforgó, valamint őszi káposzta repce. A mai reformélelmiszer

és gyógyszeripar alapanyagairól
van szó, hiszen ezek a növények
nagyrészt telítetlen zsírsavakat
tartalmaznak. A terület kisebb
része kaszáló és legelő, amiről
a betakarított takarmányt az állatállományunk takarmányozására, rosszabb minőség esetén
a tanműhelyünk fűtésére használunk az energetikai biomassza
hasznosítási projektünkön belül.
Van brikettáló gépünk, faapríték
készítőnk és biomassza kazánokkal is rendelkezünk. Állatállományunkat folyamatosan fejlesztjük,

célunk az, hogy a jelenlegi támogatási rendszert maximálisan ki
tudjuk használni. 15 tehén, plusz
a szaporulata, egy Charolais tenyészbika, valamint közel 70
anyajuh szaporulatával a jelenlegi állomány. Ezenkívül más állataink is vannak, amit a szakmai és
vizsgakövetelmény előír. Lovak,
sertések, baromfi és nyúl kisebb
volumenben. Összességében, ha
Ön nagyon szőrszálhasogató, kis
humort belevíve, be kell vallanom néha 6 négyzetcentiméter,
kimaradhat a művelés alól.

Merre tovább?
Interjú Horváth Istvánnal, a Szécsény Holding ügyvezetőjével

Először számolhatott be az önkormányzat képviselőtestülete előtt a
Holding egész éves üzleti tevékenységéről. Hogy sikerült az első teljes
év?
Felemásan. A probléma az volt,
hogy őszre kiderült, a Holding
Kft. által tulajdonolt cégeknél - a
tervekkel ellentétben - jóval több
lett a kiadás, mint a bevétel. Ebből azt a következtetést kellett

levonnunk, hogy további átalakításokra van
szükség. A Városüzemeltetési Kft-t, egy helyi
szakértő, Velenczei Béla
átvilágította és megállapításait
figyelembe
véve a képviselőtestületnek javasoltam a cég
végelszámolását. Ennek
oka, egyrészt a nagy
kinnlevőségek,
másrészt a cég főprofilját, a
hulladékszállítást a magyar állam átszervezte,
ezért e területen nem
maradt munka. A Közművelődési Kft-t pedig
az önkormányzat vis�szavásárolta a Holdingtól névértéken, miután az a döntés született, hogy a szécsényi
közművelődés - a Kubinyi Múzeummal kiegészülve - egy kézben
legyen. Jelenleg a cégcsoport 3
vállalkozásból áll, a Szécsény Holding Kft. a Városfejlesztő Kft. és
az Agrohelp Kft-ből. Az átalakításoknak köszönhetően jó hír, hogy
2017-ben a termelőtevékenység
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már nőtt, az adminisztratív munka arány pedig nagyban csökkent
a Holding vállalkozásaiban.
Hogy viseli a folyamatos támadásokat?
Nemtelen politikai támadások
sora éri személyemet és a Holding Kft-t, amelyet kifejezetten
jól tűrök, mert tudom, hogy nem
személyemnek és munkámnak
szól, hanem a 2019-es önkormányzati kampány része. Arra
koncentrálok, hogy sikeres cégcsoportot tudjak átadni, amikor
eljön az ideje. A Holding megalakulásának második évfordulójára eljönnek a várt eredmények
és ekkor emelt fővel távozhatok.
Az engem ért, sokszor aljas támadások pedig az emlékezetem
csücskében sem maradnak meg.
A vágóhíd kivitelezése megkezdődött. Novemberre működésre
kész lesz a kisüzem. A jövőben
pedig terveink szerint zöldségpucoló és húsfeldolgozó is létesülhet városunkban.
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Széchényi és Zichy családok képviselői
a Kubinyi Ferenc Múzeumban

A Kastély Szalon rendezvény sorozat május 11-i alkalmával gróf
Széchényi Kálmán, gróf Széchényi Jenő és gróf Zichy Mihály volt
a vendégünk. Jelen volt a nagyszámú közönség soraiban gróf
Széchényi Ágota és Odescalchi
Eszter is.
Szécsény városa és a Kubinyi
Ferenc Múzeum számára igen
megtisztelő volt, hogy a Széchényi család képviselői Stuttgart
térségéből és Ausztria nyugati
szegletéből érkeztek a rendezvényre, Odescalchi Eszter pedig
az USA-ból jött magyarországi látogatásra.
A beszélgetés során hangsúlyt
kapott, hogy azon haza szertetisztelt család, mely a XVII. század
végétől ragyogó nevű főpapokat,
államférfiakat és hazafiságban
tündöklő férfiakat, ezek között
a halhatatlan érdemű és emlékű
gróf Széchenyi Istvánt termette,
városunkból származik. Első ki-

emelkedő alakjuk, a családi vagyon megalapozója a Szécsényben született Széchényi György
volt, aki egy viszonylag későn
induló papi pályán futott be hatalmas karriert a 17. században.
A magyar grófi címet 1697-ben
I. Lipót király adományozta az
érsek unokaöccsének, II. Györgynek, érsek nagybátyja érdemeire
való tekintettel is. A család előbb
Gyöngyösre került, majd a Dunántúlon vált hatalmassá, amit
Sárvári és felső-vidéki előnevük is
mutat. Széchényi Kálmán családtörténeti kutatásai fölvetik a kapcsolatot és a folytonosságot a településünket az 1330-as években
várossá fejlesztő Szécsényi Tamás
családjával.
Gróf Zichy Mihály, az Országos Széchényi Könyvtár történész kézirattárosa a törökverő és
Nógrádban birtokszerző I. Zichy
István egyenes ágú leszármazottja. Mint elmondta, szívükben és
-8-

génjeikben hordozzák a családi
örökséget, hogy minden áldozatra készek legyenek a hazáért. Úgy
éljenek, ahogyan a nemesség korábban is kötelezte családjukat a
magyarság jövőjének szolgálatára, erkölcsi és vallásosságbeli
példamutatásra. E szempontból
is jelentős, hogy Mihály hat gyermekes család feje.
Az est során képek és videók
révén is ízelítőt kaphattunk a két
főnemesi család államszervező
és művészeti teljesítményeiről, a
közélet elhivatott szolgálatáról.
Élményeket szerezhettünk arról
a tettre készségről is, amely e családok mai képviselőit jellemzik a
magyarság sikeres jövője érdekében.
Limbacher Gábor
igazgató
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Emlékhelyünk Napja a Közösségek Hetében,
a Kubinyi Ferenc Múzeumban

A

Kubinyi Ferenc Múzeum a
középkori várkastély körül
kiépült végvár utáni barokk épületegyüttesben fejti ki
tevékenységét. Egyik homlokzata előtt a kastélypark, másiknál

a várkert. 1705 szeptemberében
itt és a szomszédos Borjúpáston
zajlott az országgyűlés, és választották Rákóczi Ferencet vezérlő
fejedelemmé. Ezen történelmi
emlékek helyszíne vagyunk. Az
emlékhelyek napja idén az első
ízben megrendezett Közösségek
Hetébe esett.
A Kérdőjel Hobbi Egyesülettel
és a Palóc Virtus Kulturális Sport
Egyesülettel szövetkeztünk, és
elevenítettük föl a magyarság őshagyományában gyökerező régi
magyar történetet.
-9-

Magyaros fogadtatással baranta
bemutatót és ifjú ostoros palócokat láthattak a megjelentek.
Tárlatvezetés várta az érdeklődőket, a nógrádi várakat és Rákóczi
államát, illetve országgyűlését és
szabadságküzdelmeit bemutató
állandó kiállításokban.
Jéga Szabó Ferenc: Megszólal a
Korona című előadásában a Magyar Szent Korona számmisztikája került kifejtésre. Hallhattunk
azokról a kutatásokról, melyek
szerint a Magyar Szent Korona
egységes egészként készült, ősi
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beavató szakrális ereklye, és nem
utólagosan egybe illesztett két
darab. A Korona megjeleníti a teremtő Atyát, a megváltó Fiúistent,
rajta vannak a szent arkangyalok:
Gábor és Mihály, továbbá a világot szeretetben újra teremtő
Krisztus evangéliumot hirdető
szentjei. Az előadás azzal a következtetéssel zárult, hogy egy jó évtized múlva kiteljesedik a magyar
feltámadás, melynek üzenetét a
Szent Korona hordozza.
Az egykori védmű, majd romantikus lak, nyugati bástyát kiállítás

megnyitó keretében Nimród tornyaként avatták föl az egybegyűltek, akik lenyilazhatták az állatalakot öltő rossz tulajdonságokat: a
gőgöt, kevélységet, kapzsiságot,
irigységet, mértéktelenséget és
társait. Elsőként Palchuber Kinga,
a Nógrád Megyei Hírlap újságírója célzott sikeresen.
Ehhez kapcsolódott Matek
Kamil világutazó előadása Nimródról, a magyarok hagyomány
szerinti ősatyjáról, Hunor és Magor apjáról. Hallhattunk a jó és a
rossz világméretű küzdelméről,
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melyben Nimród valójában a jó
képviseletében vált hatalmas királlyá, és nemzette a hunok és
magyarok őseit.
Nimród tornya ezután is várja
az érdeklődőket, akárcsak a Múzeum kastélyépülete megújuló
kiállításokkal és rendezvényekkel,
az egész év folyamán.
Limbacher Gábor
igazgató
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Programok a Bárkányiban

Két óra kerékpártúra

Gyermeknap a Bárkányiban

Az iskolai Diákönkormányzat
(DÖK) a testnevelő tanárokkal
együttműködve az idén tavas�szal ismét megszervezte a hagyománnyá vált biciklitúrát. 2017.
május 19-én, pénteken elindult
a vállalkozó kedvű csapat, hogy
tegyünk egy körutat, az új kerékpárút – Ipoly-gát, Pösténypuszta,
Ludányhalászi majd Benczúrfalva
érintésével, vissza a főúton Szécsénybe. Közben megkerültük a szécsényi sóderbánya-tavat és felmásztunk a kilátóba,
megpihentünk,
frissítettünk
Pöstényben a Katalin hídnál és
köveket dobáltunk az Ipoly-folyóba, Benczúrfalván megtekintettük a kúriát, melynek udvarán
meghallgattuk Zoli bácsi érdekes
előadását a kastély történetéről
és Benczúr Gyula életéről. Reméljük, az élmények emlékezetesek
maradnak. Ismét bebizonyítottuk, hogy nem kell 100 kilométereket tekerni, elég, ha közelre megyünk, és együtt vagyunk.

2017. május 26-án, pénteken a
Szülői Szervezet tagjai gyermeknapi programot szerveztek iskolánk diákjainak. A szülők által
felkért segítők sokszínű feladatokkal, játékos, vidám foglalkozásokkal várták a diákokat.
Az alsósok és a felső tagozat
ötödik és hatodik évfolyamát a
Várkertbe hívták a szervezők. Itt
különböző állomások teljesítését követően közös és fakultatív
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játékra invitálták a résztvevőket.
Lehetőség volt testfestésre, a
rendőr-és tűzoltóautó közelebbi megtekintésére, valamint egy
igen színvonalas múzeumpedagógiai programon való részvételre is. Ez utóbbi maradandó emléket hagyott a tanulókban, hiszen
Hasznosi Márk rövid természettudományos előadását követően Majcher Tamás segítségével
kipróbálhatták a régészkedés
módszereit, illetve betekintést
nyerhettek a cseréprestaurálás
fortélyaiba.
Hetedikes, nyolcadikos és gimnazista diákjaink a ligetben töltötték a napot. A főzőversenyen
mindenki megmutathatta szakácstehetségét. Nagy sikert aratott az „élő csocsó” és a „dobozvár
bombázás”, hiszen ezekben a feladatokban bizonyíthatták tehetségüket növendékeink.
Összességében elmondható,
hogy gyermeknapi programunk
kiválóan sikerült, amit nemcsak a
szép időnek, hanem az igényesen
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megtervezett és lebonyolított
programnak is köszönhetünk.
Hálás köszönet a szervezésért a
Szülői Szervezet vezetőjének és
tagjainak, valamint minden segítőnek.
Sulinap a ligetben
Egy kellemes délutánt tölthettek el a bárkányis tanulók egy jól
megtervezett sulinap keretei között a városi ligetben. Elsőként az
osztályoknak el kellett készíteniük a saját zászlójukat, rajta az osztályra legjellemzőbb képekkel,
melyeket kézzel kellett megfesteni. A diákok számára ez volt a legszórakoztatóbb ebben a feladatban. Ezek után minden osztálynak
dobozokból kellett fel építenie a
saját várát, rajta a kézzel készített
zászlókkal. Ez jelentette az osztályoknak a legnagyobb kihívást.
A sok-sok feladat teljesítése után
minden osztály elfogyaszthatta
a maguk által elkészített ebédet.
Miután jól laktunk kezdődött az
osztályok közötti küzdelem. A cél:
ledönteni az ellenfelek várait vízibombával. Ezt követte a legviccesebb, legszórakoztatóbb játék,

a locsolkodás. Sokan megúszták
szárazon, de voltak, akik nem jártak szerencsével.
Úgy gondolom, ezt a napot
soha nem felejtik el az ott jelen
lévők. Természetesen az iskola és
a szülők fáradsága, belefektetett
munkája nélkül nem kerülhetett
volna megszervezésre ez a nap.
Nagyon hálásak vagyunk az iskolának és a szülőknek, hogy színesebbé tették a diákéletünket
és kiszakítottak minket az olykor
monotonnak és egyhangúnak
tűnő tanórák kereteiből.
Szita Klaudia
10. A. osztályos tanuló

Országos Kémia Verseny
döntője
A Hevesy kémia verseny megyei
döntőjét megnyerve iskolánkat
és megyénket képviselve Horváth
Emese 7. B osztályos tanulónk jutott a XXVIII. Kárpát-medencei
Hevesy György Kémia Verseny
országos döntőjébe. A Magyar
Természettudományi
Társulat
szervezésében május 26-28-án
Egerben rendezték meg a döntőt. A negyven kis kémikus versenyében Emese 10. helyezettként
végzett a 3 fordulós megmérettetésen. A 3 napos versenyre felkészítője Filkorné Gordos Mária tanárnő kísérte el, aki együtt izgult
Emesével a szóbeli, írásbeli, valamint a laborgyakorlat feladatsorai
alatt.
Gratulálunk Emese kiemelkedő
országos helyezéséhez, áldozatkész felkészüléséhez és ezúton is
köszönjük a Tanárnő lelkiismeretes felkészítő munkáját.
Tábori előzetesek
Az idei tanévben is több nyári
tábort szervezve várjuk iskolánk
tanulóit a vakáció ideje alatt. Az
alsósokat a hagyományossá váló
nyári napközis tábor fogadja június utolsó hetében. A tábor ideje
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alatt az interaktív foglalkozások,
programok bőséges kínálatai a
következők: „Aprók tánca” táncházas foglalkozások, népi játékok, Baranta ostoros foglalkozások, Cserhát Különleges Mentők
alpintechnikás sportfoglalkozása,
mentősök bemutatkozása, egészséges életmóddal kapcsolatos
interaktív kiállítás, egészséges
ételek készítése mesterszakács
segítségével, népi agyagedények
készítése, Várkerti túra, valamint
a balassagyarmati Csalogató
együttes koncertje. A tábor zárásaként a 116 gyermek ellátogat az
Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területre is.

A felsősöknek sporttábort szervezünk. A tábor minden napját
más helyszínen és más sporttevékenységgel tervezzük: kerékpártúra Ráróspusztára, sportjátékok,
labdajátékok, íjászat, ügyességi
játékok az iskolában, gyalogtúra
az Ipolytarnóci Ősmaradványok
Természetvédelmi
Területen,
strandlátogatás Pásztóra, két vár
túra a Medves-fennsíkon Salgó
várából a Somoskői várhoz.
Július első hetében hittantáborba várjuk az alsósokat a Karitászházba. A szentek életét feldolgozó foglalkozások közé szabadtéri
mozgásos játékokat, kézműves
foglalkozásokat illesztünk. A tá-

borlakók Benczúrfalvára és a Páris-patak szurdokvölgyébe is ellátogatnak.
Júliusban Erzsébet-tábor keretén belül intézményünk 20 tanulója tölt el egy hetet Fonyódon.
Ugyanekkor kerül megrendezésre a SZERVA ASE szervezésében
az asztalitenisz tábor, augusztusban testnevelőink vezetésével,
a Salgó Basket támogatásával a
kosárlabda tábor.
A közel 200 gyermek táboroztatásával reméljük a szülőknek segítséget a gyerekeknek hasznos
időtöltést tudunk biztosítani.
Szenográdi Tamás
igazgató

Májusi hírek a Rákócziból
Büszkén mondhatom, hogy kollégáink nagyszerűen helytállnak,
amit szeretnék nekik megköszönni és a Pedagógusnap alkalmából
sok szeretettel köszöntöm őket!
„A tanár természetesen akarvaakaratlanul átad egy értékrendet,
világnézetet. Ajánlok filmeket, olvasmányokat nekik - ezek nyilvánvalóan az én értékválasztásomat
tükrözik. A felelősségünk abban
áll, hogy határt szabjunk, és arra
neveljük a diákokat, hogy önállóan gondolkodjanak. Ne fogadják
el azt, amit mondok, hanem kételkedjenek.” - Vidnyánszky Attila

A

május minden évben az
egyik leggyönyörűbb hónap, amely a virágzó természet mellett az iskolákban sok
fontos esemény ideje is. Ekkor
vannak a középiskolai ballagások; ünnepeljük az édesanyákat;
elkezdődnek az írásbeli érettségik; idegen nyelvi és kompetenciamérést írnak a 6. 8, illetve 10.
évfolyamosok;
elsőáldozások,

óvodai ballagások zajlanak; gyermeknapi rendezvényeken mulatnak diákjaink és persze kezdődik
az év végi nagy hajrá a jobb jegyekért. A sok esemény pedagógusainknak is nagy kihívás:
a ballagás, illetve az érettségi
előkészületei és lebonyolítása, a
mérések megszervezése, a gyermeknapi programok összeállítása a tanítás mellett plusz feladat.
- 13 -

A 12.a osztály ballagása
Elérkezett a búcsú ideje 12.a osztályosaink számára. Mihály Olga
osztályfőnökkel május 5-én délután végigjárták a jól ismert termeket, ahol diáktársaik fogadták
őket, majd a folyosón tanáraik
sorfala előtt Pancsovai Gergely
igazgató úr is csatlakozott a kis
csapathoz. A napokig tartó rossz
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útra keltünk és május 6-án részt
vettünk az Operakaland újabb
előadásán. Erkel Ferenc: Bánk bán
című operáját tekintettük meg 90
diákkal és pedagógussal. A három felvonásos darab megértését
a kivetített szöveg mellett az is segítette, hogy tanulóink az énekórákon előzőleg foglalkoztak a
cselekménnyel. Azok a diákok,
akik nem vettek részt a kalandban, 12-én Istók Ferenc tanár úr
irányításával rendhagyó tanítási
nap keretében iskolánk és a Várkert környezetét tisztították meg,
összegyűjtötték az eldobált szemetet. Köszönjük a munkájukat!

idő miatt az ünnepség a tornateremben zajlott, ahol szülők, rokonok, barátok várták a ballagókat
és Oszoli Ildikó tanárnő köszöntött mindenkit. Verset mondtak
a végzősök és Deák Ádám emlékezett az itt töltött évekre, az
iskolatársak nevében Kelecsényi Bendegúz töltötte meg szép
szavakkal a tarisznyájukat. Az
iskolazászló átadása után Szőrös
Dzsenifer felkötötte az osztályt
jelképező szalagot a többi mellé.
Pancsovai Gergely igazgató úr
beszéde után jutalmazta a maturálókat. Külön kiemelte, hogy a
TEIS program elindításában fon-

tos szerepet játszottak az osztály
tagjai. Az elmaradhatatlan léggömb-eregetés után véget ért az
ünnepség. Gratulálunk nekik és
sok sikert kívánunk az első nagy
megmérettetéshez, az érettségi
vizsgához! Köszönjük a segítséget az előkészületekben, illetve a
lebonyolításban tanárainknak és
diákjainknak; a díszítést a tanító
néniknek és Tőzsér Anikónak, illetve Végh Lászlónénak!
Programjaink
néhány mondatban
Operakaland: Idén tavasszal is
- 14 -

Medve szabadtéri matekverseny: Idén először vettünk részt
a Medve Szabadtéri Matekversenyen, melyet most Egerben az
Eszterházy Károly Egyetem szervezésében bonyolítottak. Május
7-én iskolánkat 3 háromfős csapat képviselte: Bodnár Barbara,
Juscsák Nóra és Vizoviczki Gergő
(5.a), Mészáros István, Raák Mihály
és Szabó Kristóf (6.a), illetve Kasza
Bence, Kiss Panna Sára és Polyák
Violetta (8.a). A nyolcadikosokat
külön dicséret illeti, hiszen a 104
csapat közül a 35. helyet szerezték meg. A dicséret mindenkinek
jár, mert az esős idő ellenére is
szépen szerepeltek és reméljük,
hogy az itt szerzett tapasztalatokkal a jövő tanévben előrébb lépnek a sok matematika tagozatos
híres iskola diákja közötti sorban.
Köszönjük a felkészítést Juhász
Katalin, Mihály Olga és Juscsákné
Kovács Judit tanárnőknek!
Suligyűlés 10-én: A tanév 2. félévében is sok versenyen szerepeltek eredményesen diákjaink,
amit az iskola közössége előtt
köszöntünk meg nekik. Győztest
hirdettünk a tavaszi papírgyűjtésben, így a 2.a osztály pizzautalványnak örülhetett; díjaztuk
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a természettudományi, illetve
matematika háziversenyek 3 fordulójának összesített helyezettjeit (1. helyezettek a term.tud.
versenyen 3-4.évf. Berki Violetta
– 4.o. Nagylóc, 5-6. évf. Vidu Eleonóra – 5.a, 7-8. évf. Gombár Lívia
és Noémi – 8.a; 1. helyezettek a
matek versenyen Rácz Rebeka –
3.a, Gyebnár Keve – 4.a, Juscsák
Nóra – 5.a, Szabó Kristóf – 6.a és
Kiss Panna Sára – 8.a). Oklevelet
és ajándékot kaptak a Rákóczis
Napok versenyeinek helyezettjei,
illetve a 3-4. évfolyamosok Föld
Napi Kvíz-vetélkedőjének győztesei. Gratuláltunk Bali Ákos 8.a osztályos tanulónak, aki a Biológia
Tudásbajnokság megyei döntőjének 2. helyezettje lett és büszkék
vagyunk Balázs Hanna 1.a, illetve
Gyebnár Keve 4.a osztályos tanulóinkra, akik korcsoportjukban
1. helyezést értek el Nógrádmegyerben a szép olvasási versenyen, ahol különdíjat kapott Farkas Eszter (3.a) a meghirdetett
Várak Rajzpályázaton. Köszönjük
a felkészítést tanáraiknak!
Közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési előadás a felsősöknek 16-án: A rendőrség két
munkatársa: Gemer Gabriella
százados és Oman Lajos alezredes, egy-egy érdekes előadáson
hívta fel a figyelmet az értékeink
és életünk védelmére, illetve a
vészhelyzetekben szükséges lépésekre. Köszönjük a rendőrségnek diákjaink felvilágosítását és
felkészítését a hamarosan kezdődő nyári szünetre!
Gyermeknap a Rákócziban
Fergeteges gyermeknapi programok várták tanulóinkat május 26án, pénteken. A délelőtt folyamán
alsós tanítványaink a szécsényi
mentőállomásra látogattak, ahol

a kis érdeklődőket nagy szeretettel fogadták és bemutatták nekik
az állomás működését, kipróbálhatták a mentőautót. A csipke-szakkörösök és Török János
meghívásának eleget téve, Bocsi
Éva kazári népviseletbe öltözve
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egy kis foglakozáson mutatta be
hagyományőrző babáit. Délután
aztán volt arcfestés és csillámtetoválás (Tőzsér Anikó és Oszoli
Ildikó); rolleres és kerékpáros
ügyességi pálya (Pancsovai Gergely igazgató úr és 8.b osztályos
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segítői); állatsimogató - kutyák,
pónilovak, csóka, ezüstfácán-pár,
kecske, alpaka (Annus Tanya); íjászat (Szabó Zoltán); tűzoltóautó
és különleges járgányokat lehetett kipróbálni - riksa, chopper,
kerékpárok (Kalmár Tibor). Az
izgalomtól kipirosodott és kimelegedett fiatalokat a Szülői
Szervezet lelkes képviselői szendvicsekkel, eperrel, banánnal és
különböző szörpökkel várták az
étkezőben. Az Annus Tanya kisállatainak diákjaink egész héten
ennivalót gyűjtöttek, ami teljesen
megtöltötte az egyik autó csomagtartóját. Köszönjük mindenkinek az adományokat! Nagyon
szépen köszönjük a felajánlásokat és az érdekes programokat
az Annus Tanyának, Bocsi Évának,
Kalmár Tibornak, a Tűzoltóságnak, a Mentőállomásnak, Szabó
Zoltánnak és a Szülő Szervezetnek! Köszönjük mindenkinek (pedagógusainknak, segítőinknek és
diákjainknak) az aktív közreműködést, amivel mosolyt csaltak a
Rákóczisok arcára!
Ugyanekkor, a Múzeumok Világnapja alkalmából a Kubinyi
Ferenc Múzeum érdekes foglalkozásra hívta felsős tanulóinkat.
A 7-8. évfolyamosok sok mindent megtudhattak a régészetről, a restaurátorok munkájáról
és környékünk élővilágáról. Három állomáson különböző feladatokat kell elvégezniük, így
saját bőrükön tapasztalták meg
a régészeti feltárások aprólékos,
időigényes és nagy koncentrációt kívánó munkáját. Köszönjük a
színvonalas gyermeknapi programot Hugyecz Enikőnek, Smelkó
Istvánnak, Majcher Tamásnak és
Hasznosi Márknak!
35. Kihívás Napja
Az 1982-ben Kanadában elindí-

tott világméretű mozgalomhoz
idén is csatlakoztunk. 3-4-5-6.a
osztályosaink 1500 méteres futásban mérték össze tudásukat
a Várkertben. Minden lány és fiú
ügyesen teljesítette a távot, amelyet a BSI, illetve Czele János és
neje jóvoltából pólóval jutalmaztak. A győztesek természetesen
oklevelet és érmet kaptak. Az iskolában aztán minden résztvevő
egy-egy jégkrémmel hűsíthette
magát. Gratulálunk a teljesítményükhöz!
Szép sikerek a Bozsik-fociban
A Bozsik Program keretében három korcsoportban készültek,
edzettek és versenyeztek tanulóink a 2016/17-es tanévben Pénzes István irányítása mellett.
Az I. korcsoportosok (Havasi
Zoltán Dominik, Oláh Benett
András, Rozgonyi Levente, Szép
Máté, Szedmák Máté, Szeles
Bálint, Oláh Kristóf, Chen Ju
Wen, Fazekas Erik
János) 2. helyezést értek el 2017.
május 04-én Szécsényben a Ligeti
Pályán.
Ugyanekkor
II.
korcsoportos csapatunk
(Molnár
Balázs, Mucs Máté,
Oláh József, Gyebnár Keve, Szentgyörgyi
Kristóf,
Zsíros Tamás, Oláh
Richárd, Mészáros
Dorina) a 3. helyen
végzett.
Szintén a 3. helyezést érték el a
III. korcsoportosok
(Gazsi Gábor, Rácz
Viktor, Vígh Viktor,
Raák Gábor, Máté
Annabella,
Oláh
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Martin, Oláh Kevin, Mucs Máté,
Molnár Balázs).
Május 12-én a XXI. Mikszáth
Kálmán kispályás labdarúgó tornán, Nógrádmegyerben iskolánk
csapata (Máté Annabella, Mucs
Máté, Oláh Bence, Oláh Dominik,
Oláh Kevin, Oláh Martin Iván, Rácz
Viktor és Raák Gábor) 1. helyezést
ért el és Máté Annabella (7.a) lett
a legjobb mezőnyjátékos.
Gratulálunk az egész éves munkájukhoz és a szép sikerekhez!
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

Juscsákné Kovács Judit
igazgató helyettes
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Múzeumpedagógiai foglalkozás a múzeumban a Bárkányi suli és a Rákóczi suli diákjainak régészet,
természetvédelem és restaurálás témakörökben.
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Rendhagyó Májusi Hangverseny
a ZENE-KÖLTÉSZET-KÉPZŐMŰVÉSZET” jegyében

Május 30-án, kedd este a Művelődési Ház kamaratermében kivételes koncerten vehetett részt
városunk nagyszámú zenekedvelő közönsége. Az Erkel Ferenc
Vegyeskar (karnagy: Lévárdi Beáta), Szécsény Város Gyermekkara,
a Vissi d’Arte Művészeti Együttes
és Lévárdi Beáta zongora szakos
növendékei valami értéket, valami maradandót alkottak.
A Gyermekkar a koncert alaphangulatát Praetorius kánonjával,
Bárdos Lajos Bikaviadalával és a
jubileumát ünneplő Kodály Zoltán Zöld erdőben c. művével adta
meg. Az egyes zeneművek előadása előtt egy-egy Kodály idézet hangzott el a műsorvezető,
Jambrik Zsolt tolmácsolásában,
melyet egy-egy kivetített, stílusos
képzőművészeti alkotás tett még
színesebbé. A kórust Kissné Csépe Éva és Lévárdi Beáta készítették fel. Vezényelt: Lévárdi Beáta.
A tanárnő zongora szakos
növendékei: Chen Jun Wen,
Dervadelin Lili, Sánta Dániel, Holecz Martin, Kovács Anna, Szabó
Csenge, Valkár Csenge, Zsidai Kitti Szamóca, Mega Inez a zongorairodalom remekműveit varázsolták elő ujjaikkal a zongorán, mely

nagy tetszést aratott. A művek
elhangzása előtt, mintegy aláfestve, a zenéről, a művészetekről
szóló Dsida Jenő, Tóth Árpád és
Sík Sándor versek hangzottak el.
Az estet megtisztelte jelenlétével és stílusos előadásával Erdélyi
Lilla népdalénekes és Bacskai Balázs népzene tanár.
A Vissi d’Arte Művészeti Együttes előadója, Varga Ivett énekes
nagy áhítattal szólaltatta meg az
orosz Balakirev és Glinka zeneszerzők megindító dalait. Zongorán Lévárdi Beáta kísérte.
A koncert egyik vidám pillanata
volt, amikor Jambrik Zsolt énekes, színpadi jelmezben és Palánki Éva tanárnő furulya szólójával
közösen Papageno áriáját tárta
elénk a Varázsfuvola c. operából.
A koncert zárásaként az Erkel Ferenc Vegyeskar lépett színpadra
Lévárdi Beáta vezényletével. A
narrátor gyönyörű, szívhez szóló,
a közösség szellemét erősítő bevezető gondolatai után Lightfood
Dona nobis pacem, Caccini Ave
Mariája hangzott el Palánki Éva
tanárnő fuvola kíséretével.
A koncert utolsó darabja egy
ízig-vérig magyaros népdalfeldolgozás volt, Daróci Bárdos Tamás
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Bükkvidéki lippentőse, melyet a
vegyeskar a közönség soraiban
ülő, dr. Obrusánszki Borbála történész, magyarság-kutató születésnapjának tiszteletére énekelt
el. A kórust technikai bravúrossággal kísérte Csuka László zongoratanár.
Az Erkel Ferenc Vegyeskar legközelebb a június 24-i Szentivánéji Koncerten lép fel 18 órakor a szécsényi Kubinyi Ferenc
Múzeumban, 20 órakor pedig
a balassagyarmati Palóc Múzeumban színesítik a műsort. Június végén pedig ismét meghívást kaptak Kárpátaljára, ahol
Makkosjánosiban, Munkácson,
Ungváron és Beregszászon fognak énekelni.
Szeptember végén Olaszországba tesznek látogatást, ahol a
milánói és páviai Magyar Miséken
való énekeikkel viszik hírét Szécsény városának. A milánói miséket a Szécsényben sokáig papi
feladatokat ellátó dr. Németh
László atya, a Magyar Kultúra Intézetének vezetője fogja celebrálni.
					
		
Lévárdi Beáta
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BÁRKÁNYI KATOLIKUS ÓVODA

A madarak és fák napja
Május 10-én a madarak és fák
napját összekötöttük a föld napjával az időjárás szeszélye miatt.
Eredetileg április 21-én szerettük
volna óvodánkat növényekkel
szépíteni, de a hóesés miatt el
kellett halasztanunk. Korábban
gyűjtöttünk a szülők jóvoltából
virágokat, ezeket kiegészítve a
mai napon beültettük a növényeket, ezzel színesebbé téve az
óvodánk utcafrontját és udvarát.
Voltak, akik virágokat ültettek,
voltak, akik füvet gyomláltak és
voltak, akik az udvart takarították.
Ezúton is köszönjük szépen a szü-

lők segítségét,
reméljük, hogy
elégedettek
lesznek az eredménnyel.
Gyermeknap az
óvodában
Idén, ismét a Mosolybirodalom
alapítvány segítségével nyílt
lehetőségünk
arra, hogy ugráló várat, arcfestést
biztosítsunk a gyermekeknek.
Különböző játékokat, állomásokat a szülők és adományok segít-

- 19 -

ségével hoztuk létre. A gyermekek dobozokból várat építhettek,
akadálypályát építettünk, ahol
ügyességüket próbálhatták ki.
Sztréminé Szita Julianna a rend-
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őrség különböző munkaeszközeit
mutatta be a gyermekeknek. Önfeledt játékuk közben természetesen falatozhattak, nasizhattak.
Ezúton szeretnénk megköszönni
Roik Mátyás apukának, hogy vattacukrot ehetett minden gyermek,
Vargáné Tőzsér Mariannának, hogy
ropival kínálhattunk mindenkit, a
Petra fagyizónak, aki fagylaltozás
ajánlott fel gyermekeink részére.
Köszönjük a Szécsényi Rendőrkapitányságnak, hogy szemléltető eszközöket hoztak a gyermekeknek, a
bilincs, az ujjlenyomat készítő idén
is nagy sikert aratott. Nem utolsósorban köszönjük a lelkes szülők
és az óvoda dolgozóinak a segítségét. Reméljük ismét jól érezték
magukat és kellemesen elfáradtak
a gyermekek ezen a napon!
Smelkó Istvánné
óvodavezető

Nagycsoportosok
Cserhátszentivánon
Ha közeleg a pünkösd, akkor
szokásainkhoz, hagyományainkhoz híven, újra eljött a pünkösdi
királyválasztás ideje. Idén ismét
eljuthattunk a Szécsényi Óvodásokért Alapítvány támogatásának
köszönhetően, Cserhátszentivánra az Angyalkert táborba, ahol
összemérhették ügyességüket,
erejüket, rátermettségüket, óvodánk iskolába készülő fiai. Különböző nehézségű és furfangos feladatok teljesítése után a győztes
fiú lett a pünkösdi király. De mit ér
a pünkösdi király, királyné nélkül?
Természetesen a párválasztás is
megtörtént. Ezúton, az időjárás is
tökéletesen kedvezett, és semmi
sem szeghette kedvét kiránduló
nagycsoportosainknak. A 4 km- 20 -

es erdei séta igazán megmozgatta, az amúgy sétálástól elszokott
lábakat. De mindezt a fáradtságot
feledtette a finom meleg ebéd, s
a jó társaság. Míg a fiúk a királyi
címért küzdöttek, a kislányok sem
tétlenkedtek ám, addig ők bőrből
készítettek kis szütyőket saját maguk, és fiú társaik számára. Királyi
címet ugyan nem mindenki kaphatott, de azt hiszem senkinek,
sincs oka szomorkodásra, mert
gazdagodhatott más, sokkal értékesebb kincsekkel: mint barátság,
együtt játszás, közös élmények,
összetartozás érzése. S az erdőben sétálva, pedig újra rácsodálkozhattunk a Mennyei Atya csodálatos teremtett művére, mely
azt hiszem tökéletesre sikerült. :-)
Rigóné Lehoczki Bernadett
óvodapedagógus
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Erdei óvoda Ráróspusztán
„Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó.
Van napsugara, vize, pillangója,
madara.
Van virágja, rengeteg sok.
Tanulj meg örvendeni nekik.”
Wass Albert
A gyerekek egyre kevesebb időt
töltenek a szabadban, természet
közelben. Az erdei óvoda egy
olyan óvodán kívüli színtér, amely
lehetőséget nyújt arra, hogy sokoldalú tapasztalatot szerezzenek,
motiváltságuk kialakuljon. Ki tudjuk használni a tevékenységekben rejlő lehetőségeket az önálló
felfedezés gyakorlására. Itt van
idő bogarat megfigyelni, nagyítóval virágot nézni, a fák között
bóklászni. A környezetvédelem
óvodáskorban az ismerkedéssel,
környezetünk megszerettetésével kezdődik. Fontosnak tartjuk,

hogy közvetlen módon találkozzanak a természettel, mindezt
változatos módszerekkel, tapasztalatszerzéssel, a tevékenységek összekapcsolásával érjük
el. Célunk, hogy becsüljék meg
és óvják a természet értékeit és
lerakjuk a környezettudatos magatartás alapjait. Óvodánkban
az erdei óvodai táborozás már 18
éves hagyománnyal rendelkezik,
minden évben május végén vagy

- 21 -

június elején itt töltünk egy napot
a táborozni vágyó nagycsoportos
gyerekekkel.
A közösségi kapcsolatokat,
együttműködést is nagyszerűen
fejleszti ez a program, mert mind
a hét csoport nagycsoportosai
közül részt vesznek a gyerekek.
Az együttjátszás, túrázás, közös
étkezések, mozgásos játékok közben fejlődik az alkalmazkodó-képesség, és örömet jelentenek a
közös élmények.
Május 24-én reggel busszal
utaztunk Ráróspusztára, ahol a
megérkezés után felfedeztük a tábort, birtokba vettük a faházakat.
Minden faház egy-egy csapat lett,
akik nevet választanak maguknak, csatakiáltást és saját jelképet
is alkotnak.
A szabad játék során előkerültek a különböző sporteszközök:
labdák, karikák, babzsákok, ugró-
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kötelek. Megrendeztük a „Rárósi
Repülők” versenyt is - papírrepülő
hajtogatással és reptetéssel. Fényképezőgépet is hajtogattunk,
hogy „megörökíthessük” az élményeket. Játszottunk dramatikus
játékokat, ügyességi és mozgásos
vetélkedőket. Kedvelt tevékenység a malomkalács sütés, ahol
mindenki elkészítheti hagyományos sütőformával, kemencében
a maga malomkalácsát. Nagyon
várt program minden évben az
erdei séta, ahol bogárnézővel és
nagyítóval felszerelkezve ismerkedünk a növény- és állatvilággal.
Kosarakba gyűjtjük a természet
kincseit, amelyek valamilyen élőlényhez tartoztak pl. csigaház,
madártoll, faág, makk…
Bízunk benne, hogy a táborban töltött órák olyan tudást és
attitűdöt alapoznak meg, mely
a gyermekek szemléletét pozitív

irányban befolyásolja és felnőve
természetkedvelő
emberekké
válhatnak.
Várszöginé Csábi Szibilla
óvodapedagógus
Óvodások zarándoklata
Szentkúton
Már harmadik éve veszünk részt
az Óvodások zarándoklatán,
Szentkúton. 2017. május 27-én
óvodánk 10 pedagógus kíséretében 35 család gyermekeivel
együtt, összesen 100 fővel indultunk útnak, autóbusszal, autókkal. Megérkezéskor a kegytemplom előtt gyülekeztünk, több száz
óvodás társainkkal, majd dr. Beer
Miklós váci megyéspüspök vezetésével vonultunk be az Irgalmasság kapuján, a Nagyboldogasszony-templomba. Énekekkel,
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imával köszöntöttük a Szűzanyát,
majd vándorkereszt átadására
került sor. Ezután Dr. Beer Miklós
püspök atya által celebrált közös
szentmisén vettünk részt, a mise
után nagycsoportos iskolába készülő óvodásainkat az atya megáldotta. A nap zárásaként hálát
adtunk a jó Istennek a zarándoklat sikeréért, összetartozásunk
megtartásáért.
Smelkó Istvánné
óvodavezető
Gyereknap a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsődében
2017. május 25.-én tartottuk a
gyerekek részéről már izgatottan
várt gyereknapot.
A nap a megszokott módon történő reggelivel kezdődött, majd
meghívásunkra Bacskai Balázs
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zenetanár adott egy kis ízelítőt
hangszerek bemutatásából, ismeretéből, melyeket ki is próbálhattak az önként vállalkozók.
Közben jól ismert gyerekdalokat
énekeltünk vele együtt hegedű-,
citera, ill. harmonika kísérettel. A
bölcsisek és ovisok egyaránt nagyon élvezték a közös éneklést,
játékot.
Ezt követően az óvoda, ill. bölcsőde udvarán birtokba vehették gyerekeink a mai napra szánt
meglepetés- ajándékokat: KRESZpálya, futóbiciklik, focik, foci kapu,
labdák, dzsungel mászóka stb.
Közben az udvaron megterített asztalnál lehetett csemegézni, üdítőt fogyasztani. Újabb
meglepetés a közös fagylaltozás
bölcsisek, ovisok együtt.
A délelőtt végén a gyerekek
kipirult arca, a vidám csacsogással eltelt ebédelés, az élménybe-

számolók mind arról árulkodtak,
hogy igazán vidám kellemes órák
vannak mögöttünk. A jól megérdemelt pihenés után egy ajándék
lufival távozhattak az oviból.
Záhorszkiné Laczkó Beáta
óvodapedagógus
A Magyar Vöröskereszt Nógrád
Megyei Szervezetének
látogatása a Szécsényi
Cseperedő Óvodában
2017.05.24-én hétfőn a Megyei
Vöröskereszt képviseletében ellátogatott hozzánk Kiss Gyuláné Borika és segítője, mosószert
hozott a rászoruló családoknak.
Már reggel fél 8 kor megérkeztek
és várták az érkező gyermekeket
és szüleiket, akik örömmel vették
át az ajándékot, és megilletődve
hallgatták Borika kedves szavait
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is. Köszönjük szépen, hogy ismét
gondoltak ránk, segítve a Pitypang csoport rászoruló gyermekeinek családját.
Brezanóczyné Lőrincz Katalin
óvodapedagógus
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Szécsény Városkártya nem csak Szécsényieknek
- csatlakozz Te is a közösséghez,
országszerte több mint 1500 helyen fogadják el
2017. december 31 -ig.
Szécsény Városkártya nem helyiek részére: 3000 Ft/db

Tisztelt Szécsény Városkártya-birtokos!
ÉRVÉNYESÍTSD térítésmentesen Szécsény Városkártyádat,
mert különben nem jár a kedvezmény
Az új Szécsény Városkártya aktuális érvényesség (függetlenül a kártya kiváltásának
vagy hosszabbításának napjától) 2017-12-31.
Kérdésed van, írj nekünk az infoszecseny@szecseny.hu email címre.
Bővebb információt a kártyáról a www.szecseny.hu oldalon találsz,
keress minket a Facebookon www.facebook.com/szecsenyvaros oldalon!

Elfogadóhely szeretne lenni?
Csatlakozzon a Társadalmilag Felelős
Vállalkozások köréhez

Miért jó Önnek, ha Szécsény Városkártya
elfogadóhely lesz?
Mert a társadalmilag felelős partnerség erősíti vállalkozása erkölcsi megítélését, jó hírnevét. Üzlete bevételét növelheti a több mint 100 ezer, fizetőképes Magyar Kedvezményhálózat logóval ellátott Kártyabirtokos
vásárlásaival. Hatékony és célzott reklámmal növelheti üzlete, vállalkozása ismertségét: Reklámozni bárhol
lehet, ugyanakkor MKH Kedvezményadónak lenni olyan előny, amely több egy egyszerű reklámnál. Az információ az SMS, direkt mail, In-APP, és nyomtatott kiadványokon keresztül, célzottan jut el a vásárlókhoz.
A kártyabirtokosok és a kártyaigénylők kimondottan keresik azokat a Kedvezményadó helyeket, ahol a
kártyával előnyre tehetnek szert, ezzel fenntartható módon növelhető a bevétel és elkötelezett fogyasztói,
vevői bázis építhető fel. Csatlakozni egyszerűbb, mint gondolná: http://szecseny.hu/varoskartya/

Programajánló
A művelődési központban megtekinthető Szabó István Galériájában
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti tanszak
diákjainak munkáiból álló kiállítás a
nyár folyamán nyitvatartási időben.
A T.C.D. Táncegyesület tagjai egész
évben sokat dolgoztak és folyamatosan készítették az új koreográfiákat.
A tanév végi rendezvényre a Táncgálára készültek lelkesen a táncosok.

6 korcsoport tanulta hétről hétre az
új táncokat. 5 csoport Szécsényben
működik Deák Réka vezetésével
és egy csoport Balassagyarmaton
Dudok Barbara irányításával. Idén 10
éves az egyesület, ami nagy mérföldkő a tánciskola életében, ezért sok
különleges tánccal és meglepetéssel
készülnek a rendezvényre. A jubileum alkalmából az elmúlt 10 év emlékeit egy rövid fotókiállítás keretében tekinthetik meg az érdeklődők
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a Művelődési Központ aulájában. A
Táncgála 2017. június 23-án 18:30tól lesz Szécsényben, a Városi Művelődési Központban. Meghívott vendégként fellép az Andi színjátszósai
két örökös tagja Csizmadia Kinga és
Deák Virág, valamint a salgótarjáni
Medalion Táncsport Egyesület táncosai színesítik a műsort. Mindenkit sok szeretettel vár az egyesület,
hogy együtt ünnepeljük meg a 10 év
munkáját.
Deák Réka
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Futás
1) Karancs-Medves Túra
(április 29.)
Előző nap alaposan eláztatta az eső
a terepet, így nehezítve a résztvevők szintidőn belüli teljesítését. De a
SZAFT-os csapat így is sikeresen teljesítette a 38, 3 km-es távot 9 óra 40
perc alatt. Csapat képviselői: Sótér
Vilmos Zsolt, Bunder-Harmann Ágnes, Bunder Tamás, Chikán István és
Csábi Anikó.
2) X. Füleki cross futóverseny
(május 6.)
A futókat tömegrajttal indították
el, majd ezt követően a vasútállomás, ill. a volt téglagyár melletti

földúton emelkedtek fel a Monosahegy gerincnyúlványára, majd egy
komoly lejtőt követően Béna falu
kp-ján átfutva Fülekpüspöki szélét
érintve 13km megtételét követően
érkeztek vissza a Füleki stadionban
felállított célkapuhoz. Az idei versenyen 200 induló között ott voltak a
szécsényiek is.
Korcsoportos eredmények:
Chikán István 56’49” - 6. helyezés
Bartus Ferenc 1:02:05 - 6. helyezett
Czele János 1:14:08 - 10. helyezett
Tresó Tamás 1:14:22 - 12. helyezett
Czele Jánosné 1:34:12 - 9. helyezett
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3) XIII. Európa-napi futás
(Bp., május 7.)
2700 induló között a 13km-es távon Sótér Vilmos Zsolt képviselte a
SZAFT csapatát 1:09:56-tal a 295.helyezett lett.
4) Muzsla Trail - Mátrai terepfutóverseny (május 14.)
126 indulóból Chikán István a 10.
ként ért célba, a 27,6 km-es távot
2:57:29 alatt teljesítve.
5) XX. Kékes Csúcsfutás (május 27.)
14 szécsényi képviselte a várost az
ország legmagasabb pontján.
A 20. KPMG Kékes Csúcsfutáson
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több mint 1950 futó vállalkozott
arra, hogy legyőzi a 11,6 kilométeres,
671 méter szintemelkedést rejtő pályát Mátrafüred és Kékestető között.
Napos, enyhén szeles, az ideálisnál
kicsit melegebb idő fogadta a Mátrafüredre érkezőket (az ország 409
településéről érkeztek), mezőny 19
fokban indult el.
Eredmények: SZAFT-tagok:

-Czele János: 1:24:21
-Czele Jánosné: 1:43:21
-Sótér Vilmos Zsolt: 1:18:00
-Tresó Tamás: 1:18:57
-Tresóné Percze Dorisz: 1:21:31
-Molnár Rajmund: 1:12:18
-Bartus Ferenc: 1:04:14
-Szomorné Beck Krisztina: 1:35:38
-Kiss Eszter: 1:13:31

Szécsényi futók:
Hasznosi Márk 1:04:40, Pancsovai
Gergely 1:13:49, Sümegi Roland
1:24:43, Jusztin Ferenc Richard
1:30:55, Jusztin Ferenc 1:30:55
Mindenkinek gratulálunk a célba
érkezéshez!
Czele János

Foci
Május hónapban a felnőtt csapatunk
igen jól szerepelt. Négy mérkőzésből
hármat megnyert, és a győzelmek
között volt a szomszédvár elleni győzelem is.
Megyei I. osztály XXII, forduló:
Szécsény VSE – Rimóc 2–1 (0-1)
gól: Lehoczki Sz. Strihó Zs.
ifi: Szécsény U19 – Rimóc U19 4–5
(1-2) gól: Szmolnik M., Kovács D,
Gombár E, Kevin N.
Megyei I. osztály XXIII. forduló:
Berkenye – Szécsény VSE 5 – 1 (2-0)
gól: Strihó Zs.
ifi: Berkenye U19 – Szécsény U19
2–1 (1-0) gól: Deák N.
Megyei I. osztály XXIV. forduló:
Szécsény VSE – Héhalom 14 – 1
(7-0) gól: Gábor B. 5, Strihó Zs. 4, Horváth Cs. 2, Nagy T, Kelecsényi G, Varga P.
ifi: Szécsény U19 – Héhalom U19
2–2 (2-2) gól: Gombár E, Szmolnik M.

Megyei I. osztály XXV, forduló:
Karancsberény – Szécsény VSE 4–7
(2-3) gól: Horváth Cs. 2 , Strihó Zs. ,
Gábor B, Szekeres J, Varga P, Vincze T.
ifi: Karancsberény U19 – Szécsény
U19 1–6 (1-1) gól: Gombár E. 3,
Oláh Sz, Bangó A, Szmolnik M.
A felnőtt csapatunkra az utolsó fordulóban a már bajnok Balassagyarmat csapata vár.
Az ifi csapatunknak véget is ért a bajnokság, ők az utolsó fordulóban szabadnaposak.
Serdülő csapatunk felemásan szerepelt az elmúlt hónapban.
Két mérkőzést megnyert, kettőt pedig elveszített.
A hátralévő mérőzéseken kiharcolhatják a dobogós helyezést.
Szécsény U16 – SBTC U16
5–2
Cered U16 – Szécsény U16
8–2
Szécsény U16 – Rimóc U16 12 – 0

Berkenye U16 – Szécsény U16 2 – 1
A serdülő csapatunkra még 3 mérkőzés vár.
A Bozsik tornákon szereplő csapataink is felemásan szerepeltek.
Voltak jó és eredményes mérkőzések,
de az idény végére elfáradtak csapataink és nem hozták az elvárt formát.
De ez nem baj, a lényeg, hogy a gyerekek szeressék a játékot, szeressenek focizni.
A kiemelt U11 és U13-as csapataink
az utolsó fordulóban Vácon fognak
szerepelni.
Az U7-es csapatunk Telkiben járt,
ahol találkozott válogatott játékosokat, edzőikkel és sok ismert focistával, köztük Nyilasi Tiborral is.
Doman Gábor

Szécsény Tv adása:
2017. 06. 10-én (szombat 19.00), ismétlés: 2017. 06. 11-én (vasárnap 15.00), 2017. 06. 14-én (szerda 10.00),
2017. 06. 17-én (szombat 19.00), 2017. 06. 18-án (vasárnap 15.00), 2017. 06. 21-én (szerda 10.00).
2017. 06. 24-én (szombat 19.00), ismétlés: 2017. 06. 25-én (vasárnap 15.00), 2017. 06. 28-án (szerda 10.00),
2017. 07. 01-én (szombat 19.00), 2017. 07. 05-én (vasárnap 15.00), 2017. 07. 05-én (szerda 10.00).
Vezető szerkesztő: Bolgár János
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Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves barátait a Kubinyi Ferenc Múzeum dísztermébe
(3170 Szécsény, Ady Endre u. 7.)

SIMON M. VERONIKA
Cserhát-Munkácsy és Holló László díjas
KUNST MEISTER festőművész

a „Meditatív és a Rákóczi képeim”
című 750. kiállítására

2017. 06. 29-én 17. órára.
A tárlat megtekinthető: a múzeum nyitvatartási idejében,
2017. július 29-ig,
múzeum: +36 32 370143, festőművész: +36 20 661 33 71
A vendégeket köszönti:

DR. LIMBACHER GÁBOR
múzeumigazgató.

A tárlatot megnyitja:

ENYEDI BÉLA
Beőthy - nagydíjas szépíró.

Rövid zenés-irodalmi műsort adnak: Hoffmann Katalin, költő, előadóművész,
Tóth Bálint mesemondó és Enyedi Béla, daltulajdonos.

A rendezvényen a művészek köteteiből nyomdai-, a festményekből műtermi áron lehet vásárolni!

SIMON M. VERONIKA

Cserhát-Munkácsy
(Budapest) és
Holló László (Debrecen)díjas, KUNST
MEISTER (Salzburg) festőművész
munkásságának rövid ismertetője:
- Sorozatokban gondolkodik, közel 20
fejlesztés alatt álló festmény sorozata
van (régi mesterségek, híres emberek,
meditatív képek…)
- Ácsteszér, a Cserhát és Iliny díszpolgára, Csetény szülöttje
- Több mint 750 egyéni kiállítása volt
már, (ezzel Magyar Rekorder lett)
Magyarország minden megye székhelyén, annak szinte minden nagy
városában… illetve 18 ország városaiban, (pl. Bécs, Pozsony, Kolozsvár,
Párizs, London, New York, Köln, Bázel, Kairó, Szimferopol, Nagyvárad,
Beregszász, Los Angeles, Kijev,…),
- Mintegy 550 festményét adta át 18

ország közel 250 közintézményének
(pl. Vatikán, Budapesten a Parlament,
Nemzeti Galéria, New Yorkban a Kormányzói Hivatal, Krím félszigeten a
Szépművészeti Múzeumban, de jelentős a több mint 10 főoltár képe is…)
- több mint 180 kötetet illusztrált, hazánkban és határon túl is.
- A festészetet 2000 óta az „SMV
Special Method Version” módszerrel
tanítja az irányítása alatt álló „SMV
2000 Festőtanoda” kurzusain.
- Már 50 alkotótábort vezetett ez idáig
Magyarországon, Szlovákiában is.
Társadalmi munkái: - Az Országos
Cserhát- Batsányi Művészkör művészeti vezetője, Az Országos Táncsics
Művészkör Festőtagozatának vezetője,
Székesfehérvárért Nemzetközi Művészkör kurátora, alapító tagja, a Tóth
Ede Művészkör Alelnöke.
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- A Történelmi Szent Lázár Katonai
és Ispotályos Lovagrend parancsnoka,
Művészeti nagykövete.
- A Móri Brindisi Szent Lőrinc Borrend nagykövete és további 5 Borrend
tiszteletbeli tagja.
- Számos lexikonban szerepel: pl. a
Székesfehérvári-, a Veszprém megyei
Ki Kicsodában, az Európai Művészeti
Zseblexikonban, a svájci szerkesztésű
országos „Who is who”- ban és a Pedagógus Lexikonban, továbbá felkérést
kapott a Brishpedia és a SAUR világlexikonban való szereplésre is.
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