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nőttek jó emléket és élményeket

Szécsényi Közművelődési
Nonprofit
Kft. hírei
vihettek magukkal haza.
USZODA
ÉPÜL SZÉCSÉNYBEN

László
polgármesterrel
ja megtalálhatta
a maga
szórako- A Szécsényi Közművelődési NonVárosi Civil Korzó ésInterjú
Gyer- Stayer
profit Kft. ezúton is köszönetét
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-

A

A múlt havi bejelentést követően, miszerint több mint
1 milliárd forint érkezik
Szécsény két kastélyának megújítására, újabb nagyszerű hír jött. A
korábbi elvi állásfoglalásnak megfelelően, amely kimondta, minden
járásszékhelyen uszodának kell
épülnie, megszületett a konkrét
kormányhatározat és ebben nevesítették Szécsényt. Lehet tudni,
hogy hol épül meg a városban az
uszoda és mekkora lesz?
Mielőtt belemennénk a részletekbe, az első szó mindenképpen
a köszöneté, hiszen a szécsényiek
több évtizedes álma valósulhat
meg az uszoda megépülésével.
Amikor a 2014-es önkormányzati választásokon kitaláltam azt
a szlogent, hogy „Együtt fejlődünk”, akkor azt a lehető legkomolyabban gondoltam. Több

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

értelmezése van ennek a két szónak, de az egyik legfontosabb,
hogy magunk mögött tudhatjuk Magyarország kormányának
és a Fidesz-KDNP országgyűlési
képviselőjének, Balla Mihálynak
a támogatását. Amikor a választási programunkban, például az
uszoda megvalósítását nevesítettük, akkor azt igazi hittel tettük. Sokan fanyalogtak, jöttek a
tamáskodók, a mindig mindent
megmondó okosak. Én viszont
biztos voltam abban, hogy ha
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke azt mondja, hogy
minden járásszékhelyen tanuszoda lesz, akkor ezt ő is a lehető legkomolyabban gondolja. Magyarország kormányának fontos az,
hogy egy egészségesebb nemzedék nőjön fel, és a hátrányos térségekben élőknek is megadassék

. .
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minden olyan lehetőség, ami
kájával éstermészetes.
közreműködésével
máshol
Még hozegy
zájárult
a
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Civil
Kornagyon fontos információ, hogy
zó és
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rendezvény
az
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az
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Szécsény Város
zett uszodát?
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Egy
25x11 méteres és egy 8x10
méteres
lesz
Köszönjüktanmedence
mindenkinek,
aki egyellámás
mellett,
hogy
a
kicsik
és
a
togatott a rendezvényre!
nagyobbak is tudjanak gyakorolni. Nagyon szép, impozáns, körülbelül 20x60 méter alapterületű
épület lesz, természetesen öltözőkkel, vizesblokkal.
A lakosság tudja majd használni az
uszodát, például egyszerűen szabadidő eltöltésre?
Abszolút. Természetesen oktatási időben az iskolások rendelkezésére áll az intézmény, de mint
ahogy máshol is, akár kora reg-
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gel, akár az esti órákban, vagy
hétvégente, a lakosság is használhatja.
Polgármester Úr, az Ön ellenzéki
képviselője, Dr Serfőzőné, dr Fábián Erzsébet a múlt havi beszélgetésünkkel összefüggésben, egy helyen szó szerint úgy fogalmazott:
„majd eldicsekszünk olyan eredményekkel, lásd kastélyprogram,
amihez semmi közünk…. tudja, a
sikernek sok gazdája van, a kudarcot senki nem vállalja”. Vagyis ezzel
azt állította Serfőzőné, hogy Önnek semmi köze a kastélyprogrammal Szécsénybe érkező több mint 1
milliárdhoz.
Serfőzőné hazudik, de azért
megpróbálok higgadtan válaszolni. Képviselő asszony nem
tud elszakadni a gyurcsányi gyökerektől. Tudja, ahogy Serfőzőné egykori főnöke és példaképe
mondta: hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal.
Amikor Serfőzőné polgármester volt, én soha nem kérdőjeleztem meg az ő munkáját, akár
a Városmag II, vagy az Egészségügyi Centrum beruházások be-

fejezésére gondolunk, mindig
elismertem az ő erőfeszítéseit
és tevékenységét. Arra is emlékszem, hogy 2006 és 2010 között
nagyon kemény ellenzéke volt,
de a városi fejlesztések mellett
mindig kiállt a testület. Serfőzőné most ezt az alapvető játékszabályt rúgja fel. Itt szeretném
leszögezni, hogy az első tárgyalásokat is én folytattam Virág Zsolt
miniszteri biztossal és az utolsókat is, de ha valaki visszaolvassa a
múlt havi cikket és nem a gyűlölet
szemüvegén keresztül nézi, akkor
láthatja, hogy soha nem kérkedtem ezzel és soha nem csak magamnak tudtam be ezt a sikert.
A siker egyébként is soha nem
egy ember érdeme. Még egyszer
mondom, komolyan gondoltam
a kampányban és most is, hogy
„Együtt fejlődünk”. Ezek a milliárdok nem Stayer Laci két szép
szeméért kerülnek Szécsénybe, hanem a szécsényi emberek
munkájának, erőfeszítésének, hitének és a kormány melletti kiállásának elismerésekét. Olvastam
én is Serfőzőné bejegyzését, szerinte minden Limbacher Úrnak
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köszönhető. A bejelentésről szóló sajtótájékoztatót nem én szerveztem, hanem a kastélyprogramért felelős kormányzati hivatal.
Ha ők Balla Mihály képviselő urat
és engem ültettek Virág Zsolt úr
két oldalára, akkor ezt nyilván
okkal tették. Az pedig végképp
nem érthető, Serfőzőné hogyan
köti össze a múzeum igazgatóját
a Benczúr kastéllyal. Mindezzel
nem szeretném Limbacher urat
bántani, ugyanakkor különösen
pikáns az, hogy az a Serfőzőné
ajnározza most, aki annak idején a kinevezését nemhogy nem
szavazta meg, hanem lesújtó
véleménnyel volt róla. Mindenki megnézheti a jegyzőkönyvet.
Szerintem ez köpönyegforgatás, és semmi másról nem szól,
csak politikai haszonszerzésről.
A legszomorúbb az egészben az,
hogy magukat jobboldalinak valló, vagy egyre inkább azt érzem,
hogy önmagukat csak jobboldali
színben feltüntető kaméleonok
is ott vannak Serfőzőné csapatában. Ők azért biztos tudják, hogy
amit csinálnak, az árulás. Elárulása a szécsényieknek és elárulása
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annak a politikai közösségnek, amelyikhez én is
tartozom.
Na, de ilyen örömteli hírek után azért szögezzük le, hogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy a
szécsényieknek lesz két gyönyörű, turistacsalogató kastélya és egy impozáns uszodája, amely
boldog gyermekzsivajtól lesz hangos.

Bárkányi iskola

Tanév végi Sportnap
a Bárkányiban
Intézményünk immár hagyományosan a tanév utolsó hetében
rendezte meg tavaszi Sportnapját. Az idei tanévben is külön
szerveztünk feladatokat az 1-2.,
a 3-4. évfolyamnak valamint a
felsős és gimnazista tanulóinknak. A Sportnapunkat kiállítás
megnyitóval kezdtük, most először hívtunk vendéget Jusztin
Ferenc atléta személyében, aki a
megszerzett érmei, serlegei, díjai
bemutatása mellett életútjáról,
eredményeiről, élményeiről mesélt diákjainknak. Ezt követően
iskolánk sportnapi műsora következett, tizenkét fellépő csoport,
tornagyakorlatainak, táncbemu-

tatóinak előadásával. A műsor
után váltak szét a korosztályok
a különböző színhelyekre. Alsó
tagozatos tanulóink akadályversenyeken, rollerversenyen, célba
dobó, rúgó versenyen, csoki és
lekváros kenyérevő versenyen vehettek részt. A felsőseink számára
egyénileg teljesíthető sportfeladatokat szerveztünk, amelyben
volt akadálypálya, rollerpálya, távolugrás gumicsizmában, traktorkerék görgetés, asztalitenisz, íjászat, súlylökés, labdás ügyesség
és lábtenisz. Az állomások teljesítése után a gyerekek petákokat
kaptak, amit különféle gyümölcsökre, üdítő italokra és egyéb
finomságokra válthattak be. A
lebonyolításban nagy segítséget
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kaptunk a Szülői Szervezet anyukáitól, amit ez úton is köszönünk.
Tanulóink kellemesen elfáradva,
rengeteg élménnyel gazdagodva
fejezték be a napot.
A sportnapi műsor fellépőinek
sikere, színvonalas produkciója
arra ösztönzött bennünket, hogy
bemutatójukat a szülőknek is előadjuk. A teltházas sportgála előadására 2017. június 21-én került
sor a művelődési ház színháztermében. Ezúton gratulálunk a 150
fellépő diákunknak és felkészítőiknek az egy órás színvonalas műsorhoz.
Borda Tamás
„Felejthetetlen Felvidék”
- Tanulmányi kirándulás
hetedikeseknek
Iskolánk 45 hetedik évfolyamos
tanulója és 5 kísérőtanára ez évben május 25. és 28. között látogatott el - az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által meghirdetett
Határtalanul pályázati program
keretén belül - a szlovákiai Nyugat-felvidékre. A kiutazást megelőzően diákok és tanárok együtt
készültek a felkeresendő nyugatszlovákiai, elsősorban magyar
vonatkozású kulturális értékek,
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tessé ezt a szép napot. Tanulóink
több mint fele iskolánkba kérte
felvételét a gimnáziumi osztályba. Bízunk abban, hogy döntésükkel, jó tanulmányi eredményükkel és keresztény lelkiségük
megőrzésével tovább öregbítik
iskolánk jó hírnevét.
Kissné Csépe Éva

látnivalók megismerésére. Kiselőadások hangzottak el, feladatokat
oldottak meg és ajándékokat készítettek a külhoni magyarok számára.
A program keretében jártak
Pozsonyban,
Nagyszombaton,
Garamszentbenedeken, Léván,
meghódították Dévény, Beckó,
Trencsén várát, és megcsodálták
a gyönyörű bajmóci várkastélyt
is. A legfelemelőbb érzés az volt,
amikor a galántai magyar iskolában, szeretetteljes légkörben,
énekszóval fogadták tanulóinkat.
A közös éneklés után sor került az
összetartozás fájának elültetésére
is. Reméljük a fa közös ápolására
lesz lehetőségünk a jövőben is. A
kirándulók az itthon maradt iskolatársakkal a június 13-ai témana-

pon osztották meg élményeiket,
vetítéssel, játékos feladatokkal,
rajzkiállítással, énekkel és tánccal.
Sántáné Udvardy Erika
Ballagás 2017.
Iskolánkban a - középiskolai ballagás után - a nyolcadikos tanulók
is búcsút vettek általános iskolai
tanulmányaiktól. Június 16-án
délután 16 órakor érkezett el a
várva várt nap. A két osztályfőnök
– Kiss Eszter és Kiss Zoltán – felvezetésével a tanulók körbejárták
iskolájukat, emlékezve az együtt
töltött évekre. A ballagók rövid
irodalmi műsorral kedveskedtek
tanáraiknak, szüleiknek és társaiknak, majd a már hagyománnyá
vált lufi eregetés tette emlékeze-
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Sporttábor a felsősöknek
Második alkalommal rendeztünk
tanév végi sporttábort 30 tanuló
részvételével, napközis jelleggel.
Az öt napot témanapokra osztottuk, melyeken a sport mellett
szántunk időt kulturális és természeti értékek megfigyelésére is.
Első napunkat az intézményünkben töltöttük, melyen kézi szeres,
koordinációt javító gyakorlatokat
ismertek meg tanulóink, illetve, labdás ügyességi feladatokat
oldottak meg. A további napok
mindegyikén iskolán kívül voltak a foglalkozások. Gyalogtúrát
szerveztünk „két vár túra” néven
Salgó és Somoskő várához, ahol
a túra alatt erdei akadálypályát
teljesítettek résztvevőink. Megismertük a két vár történetét és
megetettük a vadaspark négylábú lakóit is. Másnap kerékpáros
utat szervezve Ráróspusztán jártunk az Ipoly-hidak érintésével.
A csütörtök Ipolytarnóc geo világának megismerésével, túraösvényeinek végigjárásával telt. A heti
programot a pásztói strandon
zártuk, ahol a délelőtt folyamán
könnyített úszóedzésen javították tanulóink úszástechnikájukat. Az ebédet követően szabadstrandolással zártuk a napot és a
sporttábort. Résztvevőink a hét
alatt közel 70 km-t tettek meg a
triatlon elemeiben (úszás, kerékpározás, futás). Reméljük hasonló
élményekben lesz részük egy év
múlva is.
Borda Tamás
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Erzsébet- tábor alsósainknak
A nyári szünet beköszöntével
iskolánk alsó tagozatos tanulói
- mintegy 116 fő – Erzsébet táborban tölthette el tartalmasan
a szünidő egy részét. A 2017. június 26-30. között megrendezésre kerülő napközis tábor gazdag

programkínálatával és kedves
ajándékaival elvarázsolta a gyermekeket, felnőtteket egyaránt.
A különféle foglalkozások egyegy téma köré csoportosultak,
melyekben a gyermekek változatos programokkal ismerkedtek
meg. A táborban látogatást tet-
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tek az OMSZ tagjai és a Cserhát
Különleges Mentők is, akik kutyás
bemutatójukkal, alpintechnikai
sportfoglalkozásukkal
gazdagították a tábori eseményeket.
A Baranta Egyesület ostoros
bemutatója sem csak a fiúk körében aratott sikert. A Palóc
Néptáncegyüttes tagjai, a Csalogató Együttes, Izolda népi játékai
mind-mind közös táncra, játékra invitálták a gyerekeket. Talpai
Zsanett kézműves foglalkozás
keretében tanította meg, hogyan
is lehet agyagból edényt készíteni. A tanító nénik segítségével
akadályversenyeken, sportversenyeken mérethették meg magukat, majd pihenésképpen a tábori
zászló elkészítésével szorgoskodtak a táborozó diákok. Várkerti
túra alkalmával Hasznosi Márk
mutatta be a Várkert növény és
állatvilágát, melyet „fejtörő játék”
követett a kellemes környezetben. Az egészséges életmód köré
fonódva interaktív kiállítás és közös uzsonna keretében kaptak
hasznos tanácsokat Oláh Gergely
mesterszakácstól. A tábor zárásaként a gyermekek az Ipolytarnóci
Ősmaradványok
Természetvédelmi Területre tettek látogatást,
ahonnan élményekkel gazdagodva tértek haza.
Veres Viktória
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chirilla György sportoló,
aki minden évben több száz
kilométert futott a beteg
gyermekekért, most kicsit vis�szavett a tempóból és életkorára
való tekintettel rövidebb távokat
teljesít, illetve inkább a jógával,
természetgyógyászattal foglalkozik. A sportos életmód népszerűsítése, azonban továbbra is
szívügye. Országos körútja során
iskolákat, civil szervezeteket szólít meg és hív közös futásra.
E célból érkezett iskolánkba is
június másodikán. Tanulóink a
Szécsény táblánál várták egy kis
csapattal, majd az iskolában csatlakoztak hozzájuk az 1-8. évfolyamosok is. Jógás bemelegítés után
az iskola körbefutása következett,
majd felkerült a szalag a vándorbotra és egy ajándékkal is kedveskedtünk a sportolónak.
Június 6-án a Balassagyarmati
Tankerületi Központ által rendezett pedagógusnapi ünnepségen
Bartus Gabriella és László Gézáné
elismerő oklevelet vehetett át,

Június a Rákócziban
mellyel a pályán eltöltött hosszú
évek alatt végzett kitűnő munkájukat ismerte el a vezetőség.
Pedagógusaink idén is szépen
teljesítettek a június 10-11-én
megrendezett Balassa Kupán.
Az országos versenyen a rejtvényfejtés nagymesterei mérték össze
tudásukat Balassagyarmaton a
művelődési házban. Az első napon az egyéni versenyt rendezték
meg, és Kiss Gabriella tanárnő a
40 induló közül lett a haladó kategória 1. helyezettje, míg Bencze
László tanár úr az 5. helyen végzett. Vasárnap került sor a csapatversenyekre, ahol mindhárom induló csapatunk dobogós helyen
végzett. Kezdő kategóriában 2.
hely: „Rákóczi” csapat (Kiss Józsefné tanárnővel). Haladó kategóriában 1. hely: „Szécsény 2.0”
(Győrki Marianna, Kiss Gabriella,
Kiss Lajosné és Obrecsányné Tóth
Erzsébet). Haladó kategóriában
3. hely: „Szóról Szóra” (Bencze
László tanár úrral és Benkó Tamás volt kollégával) Gratulálunk
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a nagyszerű teljesítményhez és
további hasonló sikereket kívánunk. Bízunk benne, hogy a szép
eredmények tanítványainkat is
fellelkesítik és a következő Varga
Erzsébet Emlékversenyen ők is
ilyen helyezésekkel büszkélkedhetnek majd!
Diákjaink január óta lelkesen
próbáltak Takács Bernadett tanárnővel, hogy aztán júniusban
500 gyermekkel együtt eltáncolják a Hősök terén a Vári Bertalan
által megálmodott koreográfiát.
Idén Fischer Iván karmester a
West Side Story zenéjére kérte,
hogy a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) művészeinek játékát kis
táncosok színesítsék. A gyerekek
az ország különböző városaiból
érkeztek, hogy részt vegyenek az
idei TérTáncKoncerten. A Hősök
terén megtartott zenekaros főpróba után este 6-kor megkezdődött a sok izgalommal várt tánc.
Gyermekeink nagyon ügyesek
voltak és büszkék vagyunk rájuk.
Most a kamerák kereszttüzében
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az első sorokban táncoltak. Hazafelé a buszon már felszabadultan
köszönték meg Berni néninek a
felkészítéssel járó sok munkát.
Köszönjük a nagyszerű lehetőséget a BFZ-nek és a DIA-nak, a
felkészítést Takács Bernadett tanárnőnek és a szervező munkát
Juscsákné Kovács Judit igazgató
helyettes asszonynak!
Iskolánk alsó tagozatos diákjai
2017. június 9-én budapesti tanulmányi kiránduláson vettek részt.
A délelőtti órákban a Liszt Ferenc
Nemzetközi repülőteret járták be,
ahol testközelből érezhették a repülés izgalmát. Az Aeroparkban
beülhettek a pilótaülésbe, s egy
pillanatra mindenki kapitánynak
érezhette magát. Később a Parlament épületét csodálták meg tanulóink. A délutáni program izgalmas
Minipolisz látogatással zárult, ahol
a gyermekek játszva ismerkedtek
meg a számukra elérhetetlen „felnőttes” dolgokkal. Kipróbálhatták
magukat különböző szerepekben,
olthattak tüzet, ülhettek rendőr
motoron, de fodrászkodhattak is.
Kis nebulóink élményekkel gazdagon tértek haza, és nagy izgalommal várják a következő tanévi
kirándulást is. A gazdag programot
Gyebnárné Laczkó Zsuzsanna tanító néninek és az őt segítő alsó tagozatos munkaközösség tagjainak
köszönhették.
Pásztor Péter tanár úr a tanév
végén egyik történelem óráját a
múzeumban tartotta, ahol a gyerekek a régészettel és a régészeti
munkálatokkal ismerkedtek meg.
Majcher Tamás régész érdekes
tárlatvezetése után kipróbálták
a gyakorlatban is a leletekkel
való foglalatosságot. Köszönjük a
Kubinyi Ferenc múzeumnak a lehetőséget!
A tanév utolsó hete is mozgalmas volt iskolánkban. Hétfőn tanulóink többsége Ráróspusztára

vonatozott. A táborban változatos programokat szerveztünk számukra. Lehetett mézeskalácsot
díszíteni, melynek alapanyagát
Takács Béla mézeskalács készítő
mester biztosította. A növényfelismerés Hasznosi Márk vezetésével zajlott. A Rimóci Ifjúsági
Egyesület tagjai táblás játékokkal
várták az érdeklődőket. A Karancs
Speciális Mentőszolgálat tagjai
pedig drótkötélpályát építettek
ki, melyen a bátrabbak többször
is lecsúsztak. A tábor területén Török János és Törökné Petró Mária
vezetésével batikoltak diákjaink,
a tábor dolgozóival pedig malomkalácsot sütöttek, miközben a
nagyobbak légpuskás céllövészeten illetve íjászaton vettek részt.
Délután alsósaink hazaindultak,
felsőseink pedig kint aludtak. A
nagy hőségben jól esett a tűzoltó
autó „hidegzuhanya”. A programok sötétedés után is folytatódtak, ekkor került sor a várva várt
éjszakai túrára és Szabó Zoltán
egyedülálló tüzes bemutatójára.
Köszönjük Kaszás Gábornak és a
tábor minden dolgozójának a tartalmas programokat, a bőséges
ellátást és az odafigyelést.
-7-

Június 12-én került megrendezésre Hejőkeresztúron a Hétpróbások Országos Bajnoksága.
Iskolánk 10 fős vegyes csapattal nevezett és méltán lehetünk
büszkék a dobogós helyezésre,
illetve a szép egyéni sikerekre.
A csapat tagjai: Gyebnár Keve,
Kuris Letti Molnár Balázs és Szentgyörgyi Kristóf 4. a. illetve Simon
Péter és Szalontai Noémi Jázmin
6.a. továbbá Kiss Panna Sára, Polyák Violetta és Szalontai Dávid
8. a. osztályos tanulók. A csapatok versenyében iskolánk diákjai
3. az egyéni versenyekben Szalontai Noémi Jázmin 6. és Kiss
Panna Sára 7. helyezést értek el
a 111 versenyző közül. Ezúton is
gratulálunk a szép sikerekhez és
köszönjük az egész éves felkészítő munkát Juhász Katalin Ágota,
Kuruczné Rados Beatrix és Mihály
Olga tanárnőknek!
Június 13-án azok a tanulóink,
akik nem aludtak Ráróspusztán a
szécsényi Sóderbánya Tóhoz kirándultak, ahol végig járták az ott
kialakított tanösvényt is.
Ugyanezen a napon vendégül
láttuk a leendő elsősöket, akik
Kuruczné Rados Beatrix és Buga
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Lászlóné tanító nénik vezetésével
megismerkedtek iskolánk épületével, valamint rendhagyó tornaórán is részt vettek. Ezzel a programmal is igyekeztünk elősegíteni
a zökkenőmentesebb tanévkezdést, hiszen a környezet, a leendő
osztálytársak megismerése megkönnyíti a beilleszkedést.
Megkezdtük a nyolcadikos ballagással egybekötött tanévzáró
ünnepségünket. Búcsúzó diákjaink megható műsorral köszöntek
el intézményünktől, melynek a
léggömbök elengedése volt az
utolsó momentuma. A tanévzáró során kitűnő és jeles tanulóink
jutalomkönyvet, oklevelet vettek
át az igazgató úrtól. Két tanulónk
– Raák Alex 12. a. és Farkas Eszter
3. a. – Stayer László polgármester
úrtól vette át az egész éves kiemelkedő munkájáért járó jutalmat. A Hejőkeresztúron harmadik
helyezést elért csapat tagjait is
megjutalmazta
önkormányzatunk, melyet ez úton is szeretnénk
megköszönni. Az Országos Böngész Csapatverseny helyezettjei
is ekkor kapták meg oklevelüket.
A negyedikesek környezet csapata (Szentgyörgyi Kristóf, Kalmár
Erik, Oláh Vincencia) 5. helyezést
értek el, felkészítő nevelő Kuruczné Rados Beatrix. A negyedikes
olvasás csapat (Gyebnár Keve,
Molnár Balázs) 1. helyezettek let-

tek, felkészítő nevelő László Gézáné. Példamutató tanulmányi
munkájáért a Szülői Szervezet
Oláh Alexandra 1.a. Oláh Emília
Leila 2. a. és Vizoviczki Gergő 5.a
osztályos tanulókat részesítette
könyvjutalomban. Hagyományainkhoz híven azoknak a kollégáinknak, akik a tanév során kiemelkedő munkát végeznek, országos
versenyre készítenek fel diákokat,
szintén a tanévzáró ünnepségen köszönjük meg munkájukat.
Ebben a tanévben Kuruczné
Rados Beatrix és Lászlók Kornélné kapott elismerő oklevelet.
Évről- évre Tiszteletbeli Rákóczis címet adományozunk azoknak a magányszemélyeknek, akik
segítik iskolánk közösségét. Ebben a tanévben Kiss Lajosné és
Hasznosi Márk részesült ebben a
kitüntetésben. Kiss Lajosné Marika néni szakkör keretében vezette be tanulóinkat a rejtvényfejtés
rejtelmeibe, s odaadó segítségének köszönhetően a Varga Erzsébet Rejtvényfejtő Emlékverseny
igazán nívós rendezvénye lett
iskolánknak. Hasznosi Márk már
évek óta aktív külsős tagja közösségünknek. Mindig számíthatunk
a segítségére, ha sportversenyek
lebonyolításáról van szó, emellett aktív résztvevője volt a rárósi
tábornak is. Tavasszal pedig kiállítása nyílt iskolánk galériájában,
-8-

melynek fényképei átfogó képet
adnak szűkebb hazánk természeti kincseiről. Önzetlen segítségüket köszönjük, s reméljük, a megkezdett közös munkának lesz
folytatása! A tanévzáró ünnepség méltó keretet nyújtott arra is,
hogy a nyugdíjba vonuló kollégáktól elköszönjünk, megköszönve eddigi munkájukat. Pancsovai
Gergely igazgató úr közösségünk
nevében búcsúzott el Bartus
Gabriellától, Törökné Petró Máriától és Vernyik Istvántól. Kívánunk
nekik hosszú és boldog nyugdíjas
éveket, s természetesen visszavárjuk őket rendezvényeinkre.
Június 21-22-én voltak a szóbeli érettségi vizsgák intézményünkben. A két nap alatt szép
feleleteket hallhattunk, melyeket
a bizottság az elnök asszonnyal
egyetértésben dicsérettel is jutalmazott az érdemjegy mellett.
Tantárgyi dicséretben részesült:
Dűz Mahmut Can, Komár Bálint,
Kelemen Gergő, Vágner Gergő angol nyelv, Deák Ádám - matematika, Agócs Krisztián - történelem. Szóbeli feleletéért dicséretet
kapott: Kelemen Gergő és Vágner
Gergő – informatika, Deák Ádám
– angol nyelv és informatika.
A nyár folyamán diákjaink számára táborokat szervezünk. A
nyári szünetre minden diáknak,
kollégának jó pihenést kívánunk!
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
Győrki Marianna
igazgató helyettes
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Ballagás - TE DEUM a Bárkányi Katolikus Óvodában

Ó

vodánk sok éves szép hagyománya, hogy elbúcsúztatjuk azokat a gyermekeket, akik kilépnek a mesék
birodalmából és szeptemberben
már kis elsősként kezdik meg életüket. Ilyenkor Ők a főszereplők,
szépen felöltözve, ünneplő ruhában büszkén állnak az ovis társak,
szüleik és rokonaik elé, pünkösdi
műsorral kedveskednek nekik,
majd búcsú versekkel köszönnek
el az óvó néniktől, daduska néniktől, az óvodától, mely annyi
vidámság, móka, kacagás színhelye volt. A középsősök is elköszöntek tőlük, és ajándékba egy
szép versben kérték rájuk Isten
áldását. Ezt a különleges ünnepet
a másnap délutáni Szentmise koronázta meg, ahol az óvoda apraja és nagyja, szülők és hozzátartozók közösen imádkoztak értük, és
adtunk hálát Istennek az elmúlt
nevelési év minden ajándékáért.
Kardos Csongor testvér ünnepi
prédikációjában kedves történettel példázta a gyermekeknek

Isten szeretetét. Öröm volt látni
és átélni, hogy gyermekekkel volt
tele templomunk, gyermeki csengő hangtól zengtek az énekek.
Reméljük, hogy szép és értékes
emlékekkel engedjük útra Őket,
akik szárnyaink alatt cseperedtek
és hozzásegítettük Őket ahhoz,
hogy lelkük megtalálja álmaik
valóra válását. Búcsúzzunk tehát!
Ezernyi mosolyt, milliónyi boldog
percet kívánunk nekik!
Büszkék vagyunk Rájuk!		
			
Smelkó Istvánné
óvodavezető
Jutalomfagyi
Ráadásként, a nevelési év zárásakor, a Petra fagyizó meghívta óvodás gyermekeinket egy év végi
édességre. Ezúton is köszönjük
Beke Nikolettának, hogy lehetővé
tette ezt gyermekeink számára.
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Megújuló Agrohelp konyha

Interjú Szabó Beátával, a Szécsényi Agrohelp Nonprofit Kft. megbízott konyhavezetőjével

Nagy a sürgés-forgás a konyhán.
Mi történik éppen?
A Rárósi Példakép tábor számára
ajánlottunk fel 100 adag pogácsát, sajtosat és magvasat. Ezeket
készítjük éppen. Az utóbbi időben
több hasonló felajánlást tettünk,
az első ilyen a Táncgálára volt,
amikor 200 adag túrós lepényt
és 10 kg pogácsát adtunk, aztán
a lomtalanításnál dolgozóknak
vittünk ebédet, csülkös bablevest
50 főnek, és még a gyermeknapra
készítettünk 750 fánkot ajándékképpen. Fontosnak tartjuk, hogy
mint önkormányzati cég segítsük
a városi programok sikeres lebonyolítását.
Saját facebook oldalt is csináltak,
erre miért volt szükség?
Szeretnénk bővíteni a szolgáltatásainkat, jobban nyitni a lakosság felé, szívesen készítenénk esküvőkre, családi rendezvényekre
frissen sülteket, salátákat, süteményeket.

A közelmúltban változás volt az
Agrohelp vezetésében. Hogyan
érintette ez az Önök életét?
Sokat változott a felfogás a korábbiakhoz képest. Szeretnénk, ha a
szülők és a gyerekek is jobban belelátnának abba, hogy hogyan dolgozunk. Megismerjék például, hogy
a gyermekétkeztetésben mennyi
korcsoportonként eltérő előírás
szerint kell megtervezni az étrendet. Ennek a gondolatnak a mentén
született a már említett facebook
oldal
(https://www.facebook.
com/Sz%C3%A9cs%C3%A9nyiAgro-Help-Nonprofit-Kft920364038106693/?fref=ts)
és
a rendezvények támogatásának
ötlete is. Szorosabb lett a kapcsolat a többi városi céggel, így gyorsabban és rugalmasabban tudjuk
megoldani a felmerülő problémákat. Ha például bármilyen szerelési
munkát kérünk, akkor a korábbiaknál hamarabb megtörténik a javítás. Ez egy ilyen napi nagyüzemnél
kulcskérdés.
Fizetés?
Itt is történt hála Istennek elmozdulás. Ígéretet kaptunk arra, hogy
a gazdaságosság függvényében
októbertől emelkednek a bérek.
Tervek?
A konyha modernizációra szorul,
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ennek érdekében pályázatok és
gépbérlések kombinációjával egy
nagyobb fejlesztésben gondolkozunk. Régi álmunkat szeretnénk
az őszi szezonban megvalósítani,
hogy a felnőttek számára bevezessük a B menüt, azaz minden
nap, minden szécsényi lakos választani tudna kínálatunkból,
hogy mit szeretne fogyasztani.
Kicsit egészségesebbet, vagy kicsit laktatósabbat. Annak nagyon
örülünk mindig, ha pozitív visszajelzéseket kapunk, vagyis, ha szeretik a lakosok a főztünket. Ebben
hatalmas szerepe van Angyal Attilának, aki igazi „lelke és mozgatója” a konyhának.

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményének Információs Havi kiadványa

Tüzes Múzeumok Éjszakája

2

017. június 24-én, Szent
Iván éjjelén került sor immár sokadik alkalommal a
Múzeumok Éjszakája és Tűzugrás
Fesztivál elnevezésű rendezvényre Szécsényben is. Mint azt a Szécsényi Hírek olvasói jól tudják a
program születése egészen 2009ig nyúlik vissza, amikor is a Martin György Néptánc-szövetség
meghirdette az I. Kárpát-medence Tűzugrás Fesztivál elnevezésű
rendezvényét. Az Iglice Néptáncegyüttessel és a Palóc Néptáncegyüttessel karöltve Szécsény
város csatlakozott az országos
tűztánchoz és a minden településen pontban 21 órakor felhangzó
dallamokra a szécsényiek is ropták és fejezték ki összetartozásukat a kárpát-medencei népekkel.
Színesítve, emelve az est fényét
az Iglice Néptáncegyüttes erre
az alkalomra időzítette éves gálaműsorát, ami garancia volt a varázslatos estéhez.
A hagyomány pár évben szakadt csak meg, annak ellenére,
hogy az országos tűztáncot már
nem táncolják, a szécsényiek

megőrizték, és saját hagyományt
varázsoltak belőle.
Meleg, simogató, lágy nyáreste
várta a gálaműsorra érkezőket.
Amióta pedig az iglicések „pávások” is lettek hazajárnak hozzánk
a folk-élet neves képviselői, muzsikusok, táncosok, énekesek. Az
idei gálára érkezett Agócs Gergely, aki a konferansz szerepét
is magára vállalta, Horváth Áron
szemmel alig követhetően cikázott cimbalmán, Makula Zolika
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géppuskalábú tánca és a Haraszti-ikrek csodás éneke is vastapsot érdemelt, nem is beszélve
az együttesben táncoló, az éves
munkájukról számot adó gyerekseregről. A tűztánc, a tűzostoros
bemutató pedig a lemenő nap
fényénél megidézte a nyári napfordulón a megújulás és a megtisztulás varázslatát. A múzeum
ablakai nyitva álltak, minden terem fényben úszott, a kastélypark
zsúfolásig telt a nézőkkel. Péterfy Bori koncertje alatt pedig már
újra izzott a levegő, a hazai underground zenei paletta egyik nagyasszonya igen rendhagyó módon
hozta mozgásba a szécsényieket.
Sajnálatos esemény miatt maradt el az előre hirdetett gyerekprogram. A hozzánk érkező
fellépő művészek balesetet szenvedtek, de azóta tudomásunkra
jutott, hogy mindannyian jól vannak és remélhetőleg a jövőben
újra érkeznek hozzánk zsonglőrjátszóházzal szórakoztatni az apróbbakat.
A veterán motorok Budapestről
és Balassagyarmatról gurultak a
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A Kubinyi Ferenc Múzeumban
felújítási- és átépítési munkálatok kezdődnek. Emiatt az épület
gyűjteményi anyaga külső raktári
épületbe költözik, ennek az előkészületei is nyáron lesznek.
Szép Boglárka

kasznárház melletti udvarba, hol
az 1920—as évektől vonultattak
fel csodásabbnál csodásabb járgányokat a szenvedélyes gyűjtők
és szerelők.
Külön köszönettel tartozunk
Vincze Márton, ifj. Vincze Ferenc
és Velencei Ádám és az őket segítő, támogató csapatok felé, akik
kitelepültek rendezvényünkre,
bemutatták csodálatos versenyautóikat és beszámoltak legfrissebb eredményeikről is, amelyek
egytől egyig főhajtást érdemelnek.
Köszönettel tartozunk a rendezvény szervezésében, lebonyolításában vállalt szerepükért az Erkel Ferenc Vegyeskarnak, a Palóc
Néptáncegyüttesnek, a szécsényi
Polgárőrség tagjainak, a szécsényi Rendőrkapitányság dolgozóinak, a Szécsényi Holding Kft. dolgozóinak.

minket továbbra is bizalommal az
Ady Endre út 7. szám alatt!
A Kft. korábbi székhelyére a
Haynald Lajos utca 8. szám alá
költözött a Nosztalgia Múzeum.
A költözési munkálatok és az új
kiállítás felépítése előreláthatólag
két hetet vesz majd igénybe. A
Nosztalgia Múzeum és Jászberényi Pál július 11-től várja megszépült, megújult helyén a látogatókat a megszokott nyitva tartás
szerint (szeptember 30-ig keddtől
vasárnapig, 10-18 óráig, október
1. után pedig előzetes bejelentkezés után a 06/70-365-3026 számon)

A Szécsényi Közművelődési
Nonprofit Kft. telephelyeinek
költözése
A Kft. Irodája átköltözött a Múzeum parkjában található Kasznárház épületébe. Keressenek
- 13 -
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Trianon emléknap - Nemzetünk és térségünk összetartozása
nek! Amint Magyarország nádora,
gróf Esterházy Miklós mondotta
1627-ben: Nem hazánk-e nekünk
is ez, mint édes eleinknek? Az bizony, nincsen más kívüle! S tartozunk mind Isten, mind világszerte
az természet törvénye szerént is,
minden oltalommal neki! S a haza
ugyanaz, egy négyzetméterrel
sem kisebb, hiszen nem politikai
döntések függvénye. Ezért mindazok, akik a Kárpát-medencében
élnek, honfitársaink. Régi sora
van e szemléletnek a magyarság
életében. Már hon(vissza)foglaló
őseink sem az etnikai homogenitás szerint szerveződtek és érkeztek 896-ban, és Szent István is
gyengének találta az egy nyelvű
nemzetet...
A mai egyén számára legfontosabb a családi népesedés és családi szeretetteljes béke céljának
elérése, ápolása. Erre alapozva
fontos a települési közösségek,
főként az egyházközösség egysége, testvéri összetart(oz)ása, vonzó kisugárzása. Ezek megvalósulása serkenti azt az erőt, amely az
egész Kárpát-medencei egység
újra éledése irányába hat....

A

Kubinyi Ferenc Múzeum
két helyszínen tartott megemlékezést június 4-én.
A kastély parkban a Palóc Virtus
Egyesület bemutatója keretében
vitézeik lőttek a rossz emberi tulajdonságokat megtestesítő állatjelképekre. Dr. Limbacher Gábor
igazgató pedig a rimóci trianoni
emlékparkban mondott beszédet a községi megemlékezésen.
Elhangzott, hogy Trianonnal
nem csökkent Boldogasszony

Anyánk királynői hatásköre az
első szent királyunk fölajánlotta
hazánk pártfogolására... A mi, mai
magyarok hivatása sem csökkent
Rákócziéhoz képest, aki seregeivel
Cum Deo pro Patria et Libertate,
azaz Istenbe vetett hittel küzdött
a haza szabadságáért. Vörösmarty felszólítása ránk is ugyanúgy
vonatkozik, mint honfitársaira a
19. században: Hazánknak rendületlenül hívei kell legyünk, s minden áldozathozatalra képesek- 14 -
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A Batthyány és a Wenckheim család képviselői a Múzeumban

D

ickens-Wenckheim JeanMarie grófnő és Batthyány Bálint gróf volt a vendégünk június 15-én a Kastély
Szalonbeszélgetésen a Kubinyi
Ferenc Múzeumban. Jean-Marie
Charles Dickens világhírű angol
író ükunokájának özvegye. Szülői
családjának 16 kastélya volt Békés megyében. Alig 8 esztendős,
amikor a betörő szovjet csapatok
s velük a kommunizmus megaláztatásai elől a Wenckheim család
emigrálni kényszerül Ausztriába.
Szüleit korán elveszíti. Nagymamájához kerül Algírba, majd egy
skót házaspár fogadott gyermekükként neveli őt. Nagy-Britanniában telik az élete, de mindig
megmarad magyarnak. Alapítványt létesít rászoruló gyermekek
támogatására, amihez az alapot
Charles Dickens íróasztalának

műtárgymásolása és értékesítése
adja.
A magyarországi rendszerváltoztatást követően felújíttatja a
dobozi római katolikus plébániát
Békés megyében, és hazatelepül.
Nagy hangsúlyt helyez a hitoktatás támogatására, mivel a legfőbb
tudás az Isten megismerésében
való gazdagodás. Magyarország
vonzóvá válik egyik leánygyermeke számára is, aki megtanul
magyarul, és családostól Budapestre települ. Jean-Marie vezérlő
életelve, hogy minél többet vis�szaadjon embertársainak azokból
az áldásokból és javakból, amiket
kalandos életútja során kapott.
Kórustalálkozókat is fölkarolt, és
az egykori Wenckheim palotából
lett Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban évről évre karácsonyi koncerteket adnak.
- 15 -

Batthyány Bálint alig két esztendős, amikor elveszíti a katonaként
helytálló édesapját. A budai várból a Bakonyba kerülnek nagyszüleihez egy ottani vadászházba. Az 1950-es évek elején ezt is
elveszik tőlük, és parasztházban
bérelnek szobát. Amikor első
éves gimnazista lett az esztergomi ferenceseknél, kitört az 1956os forradalom és szabadságharc.
A szovjet diktatúra elől Őrvidéki
nagybátyjához emigrálnak Ausztriába. Az itthoni nélkülözésekből
grófi, kastélybeli életbe csöppent, ahol kiszolgáló személyzet
gondoskodott ellátásukról. Bálint
svájci egyetemre került, ahol az
ottani nagybátyja gondoskodott
a képzéséről. Az egyetemen ös�szefogja az emigráns magyar fiatalokat, és évtizedes barátságok
szövődnek. Az 1980-as évek végi
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rendszerváltoztatást katarzisként
élik meg. Batthyány Bálint haza is
települ, és máig működő könyvkiadót létesít. Fontosnak tartja,
hogy Svájcban élő gyermekei és
unokái minél többet legyenek
idehaza, magyar környezetben.
Rendezvényünkre jeles alkalommal, Úrnapján került sor.
Hetente a csütörtök ősidőktől
fogva egészen napjainkig az Oltáriszentség emlékezetére rendelt nap, másrészt a szentostya
megszentelő erejéhez, gonosz
és ártalmas dolgokat elűző hatalmához már a kora középkorban
számos jámbor képzet és szokás
fűződött. Majd a 13. században,
látomásos késztetések nyomán
vált a Szentháromság vasárnapját követő csütörtök külön ünnepnappá. Nem önkényesen
vagy megállapodás alapján alakult ki a mai ünnep, hanem szakrális meghatározók szerinti szent
idő ez.
Olyan világnézet és megtapasztalás ez, amely ismeri szent idő,
szent tér, szent „tárgy” életet átnemesítő minőségét és mozgósító erejét. E leghatékonyabb szent
időben az egyházi közösség ezért
viszi ki az Oltáriszentséget bajelhárító, áldáshozó és az istenire
tájoló körmenettel a település
terébe, hogy felmutassa, megjelenítse a világ négy tája felé.
E megszentelés után tartották
hatékonynak a gyógynövények
gyűjtését.
Másik jelentős momentumként
rendezvényünkhöz egy salgótarjáni honfitársunk megkeresett
telefonon, hogy házassági évfordulójukra a június közepi Kastély
Szalon részvételt szeretné feleségének ajándékozni. A házasság,
az egész életen át tartó hűség,
az Isten színe előtti eskü és annak ünneplése olyan fölbecsülhetetlen érték, amely az egyéni,

családi, sőt nemzeti élet sikerét is
nagyban szolgálja.
Noha jobbára a hagyományozó társadalomhoz kötődnek, s a
mai tömegkultúra számára egyre
ismeretlenebb jelenségek ezek,
azért a gyümölcsöző élet
kincsestárából
valók.
Változó világunkban a lét
eredeti
gazdagságának
elérhetősége
érdekében biológiai génbankokat tartanak
fenn,
például az ősi magyar állat- és
növényfajták
megőrzéséért is. A jelzett
istenes világkép, műveltségi
értékek
fennmaradása,
elérhetősége
érdekében a
főnemesség
társadalmi csoportja is mintegy a létezés
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jelentős kulturális génbankjának
tekinthető. A Kastély Szalon rendezvénysorozat részint ezt a génbank minőséget kívánja föltárni
és bemutatni.
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A csipkék varázsa című rozsnyói kiállítás a Múzeumban

A

Gömöri Vert Csipke Klub
alkotóinak Csipkék varázsa című kiállítása június
24-én nyílott a Palócföldi Népi
Iparművészek Egyesülete együttműködésével, Török János elnök
vezetésével. A két alkotó közösség immár 12 éve dolgozik össze,
határon átnyúló együttműködéssel. A Klub Rozsnyón tevékenykedik a Gömöri Művelődési Központ
támogatásával.

Látogatóink
megismerkedhetnek a hagyományos gömöri
csipkemotívumokkal, amelyeket
a Vert Csipke Klub tagjai kutattak
föl, és dokumentáltak. A 2000-ben
alakult alkotó közösség fő küldetése a felvidéki, gömöri csipke
anyag összegyűjtése, megőrzése
és fejlesztése. A tagok tudásának
gyarapítása érdekében évente
különféle tematikus egységekkel ismerkednek meg. Így a kör

alakú, a három-, négy-, hatszögű
csipkével, a legyezőbe komponált gömöri mintákkal, miképpen
a sávos csipkével is. E geometriai
formákban nem ritkán vallásos
motívumok jelennek meg, mint
Istenszem, Oltáriszentség kehelyben vagy sugárzó szentség. Kiállításunkban minderről gazdag
válogatás látható augusztus közepéig.

„Meditatív és a Rákóczi képeim”
Simon M. Veronika kiállítása a Múzeum dísztermében

K

övetkezetes törekvésünk,
hogy a Kubinyi Ferenc Múzeum kiállítás megnyitói lehetőleg jeles ünnepnapokon kerüljenek megrendezésre. Simon
M. Veronika Cserhát-Munkácsy és
Holló László díjas kunst meister
festőművész meditatív és Rákóczi témájú kiállítása Simon azaz
Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepnapján, június 29-én
nyílott. A szent időáldást hozó és
a hétköznapokból kiemelő jelentőségét szeretnénk visszahozni
és vonzóvá tenni a kulturális közéletben.
A kiállító festőművész Nógrádban főként az új ilinyi templomban alkotott maradandót, ahol

az oltárképet, szentképeket és a
keresztúti állomásokat festette
meg. A Magyarok Nagyasszonya
oltárképen, Mária ölén a gyermek
Jézus „skapulárét”, azaz kegyelmet hozó vállruhát tart. Rajta sajátos módon az ország címer és
Nógrád megye címere látható.
Ezáltal a Boldogasszony Nógrád
megye patrónájaként is tűnik föl.
Simon M. Veronika festményei
impresszív égies színvilágukkal és
elementáris ecsetkezelésükkel lebilincselően hatnak. Számunkra,
szécsényiek számára fontos, hogy
a művésznő Rákóczi jelenet ciklust is festett régi olajképek alapján. Mányoky Ádám Rákóczi portréját is földolgozta. Szent László
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év lévén lovag királyunknak a
győri herma alapján készült festménye is megtekinthető szeptember első hetéig.
E szép élményre tisztelettel hívjuk a szécsényieket és a térségben lakókat!
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Az Erkel Ferenc Vegyeskar kárpátaljai vendégszereplése

A

z Erkel Ferenc Vegyeskar
június végén 3 napos kárpátaljai vendégszereplésen vett részt.
Nagy örömükre, a kórus már
másodszor kapott meghívást
e gyönyörű helyre. Tavaly a
FELTISZÁT, a Magyarok Világtalálkozóját nyitották meg több

konzul és a Magyar Kormánybiztos társaságában. Idén Munkácson, Makkosjánosiban, Beregszentmiklóson és Ungváron is
megcsillogtathatták tudásukat.
Útjuk során megtekintették
a munkácsi Várat, a beregszentmiklósi Virág-kastélyt, az
ungvári várat, az ungvári Szent
- 18 -

György templomot, a beregszászi
Hősök emlékművét, a beregszászi „Szent Kereszt Felmagasztalása” katolikus templomot, borkóstolón vettek részt és megmászták
a nedeckei várat is.
Utolsó napon a makkosjánosi
görög-katolikus
templomban
adott koncertjüket meghatottan
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köszönte meg a falu papja, Miklós atya.
Beregszászon találkoztak a Kodály Zoltán Zeneiskola igazgatójával és karnagyával, akikkel egy
közös barátság, egy közös kórustalálkozó elképzelései csillantak
meg.

E kórus megint nagyon sok élménnyel és a közös éneklés örömével lett gazdagabb. E közösség
ismét büszkén képviselhette és
öregbíthette Szécsény Városának
hírnevét.
Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak: a Rákóczi Szövetségnek,
Szécsény
Város

Polgármesterének és Képviselőtestületének és a „Szécsényiek a
zenéért” Alapítványnak. A programok megszervezésében és lebonyolításában sok segítséget
nyújtott Lovas Ilona, a Panoráma
Világklub Nógrád Megyei Elnöke.
				
Lévárdi Beáta

Évadzáró a Női Szalonban

A

Harmóniában a Világgal
Mentálhigiénés Közhasznú
Egyesületünk, 2016 októberében nyitotta meg „Csokoládé a női léleknek” elnevezésű Női
Szalonját. A Forgách-kastélyban
megrendezésre kerülő programsorozattal az volt célunk, hogy a
nők, együttléteik során erőt, energiát, életkedvet merítsenek! Megküzdési stratégiákat tanuljanak
szakemberektől, egymástól, mindamellett töltsék derűsen, kellemesen a Szalonban eltöltött időt!
A májusi Női Szalon vendégelőadója, Bátori Blanka képi
kifejezéspszichológiai
szaktanácsadó volt, aki az „A színek
élete-életünk színei”címmel tartott élményszerű, színvonalas
előadást. A „desszertről”, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk
Művészeti Iskola Szécsényi tagintézményének tehetséges ta-

nítványai, valamint művészeti
vezetőjük, Cs. Szerémi Andrea
gondoskodott! Derűs perceket
szereztek nekünk dalaikkal!
Június 26-án, Női Szalonunk
évadzáró rendezvényére került
sor!
E napon szélesre tártuk a „kapukat”, a látogatók száma ugyanis
300 fölé emelkedett!
Ezúttal a Szécsényi Művelődési
Központ adott helyet a találkozóra. A színpad, s az aula is Női Szalonná változott!
A terek „átöltöztetése”, hangulatossá tétele, minden esetben, Farkas Beátának, Némethné Heizer
Zsuzsannának, valamint a Nyugdíjas Klub tagjainak volt köszönhető! Így történt most is! Vendégeinket ízléses, szép környezet
várta!
A Szalon meghívott előadója
ezúttal Pál Feri atya volt, aki „Elé- 19 -

gedetten az élettel” címmel tartotta lenyűgöző előadását!
Szenvedélyessége, karizmatikus személyisége mindenkit magával ragadott!
S akik az önfeledt szórakozásról gondoskodtak, a Four Fathers
énekegyüttes tagjai voltak!
Csodálatos énekhangjukkal, sziporkázó humorukkal, csak fokozták a már amúgy is jó hangulatot!
A lelki töltődést követően „megnyílt” a Női Szalon az aulában is,
ahol Takács Béla mézeskalács készítő mester finom süteményei,
László Karolina cukrász, édes
csokoládéi, valamint a Gesztenyéskert Vendéglő hideg frissítői
várták vendégeinket! A zökkenőmentes kiszolgálásért sokat tettek „házi tündéreink” kollégáink,
az Egyesületünk tagjai, akik boszorkányos ügyességgel látták el
vendégeinket!
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Lehetőség nyílt a beszélgetésre,
az ismerkedésre, hiszen vendégeink számos helyről érkeztek!
Előadóink szívesen válaszoltak
kérdéseinkre, Pál Feri atya pedig
örömmel dedikálta könyveit!
Jó érzésekkel, szép élményekkel
köszöntünk el, azzal az ígérettel,
hogy közkívánatra,2018-ban, újra
megnyílik majd a „Csokoládé a
női léleknek”elnevezésű Női Szalon, amely valóban azt tette kilenc hónapon át, amit ígért!
Üdítően hatott ránk!
Akár egy édes csokoládé egy fáradt nap után!
Babcsány Lászlóné

Egyesület alelnöke

10 éves a T.C.D. Táncegyesület

J

únius 23-án rendezte meg a
T.C.D. Táncegyesület 10 éves,
jubileumi táncgáláját, amelyet idén is nagy érdeklődés várt
a közönség. A teltházas rendezvényen közel száz táncos mutathatta meg tehetségét, a tánc és a
közösség iránti elkötelezettségét.
Az óvodásoktól, a tizenéveseken
át, a felnőtt – 10 évvel ezelőtt
gyermekként kezdő – korosztályig mindenki bemutatkozott.
Nagy meglepetésként még a tán-

cos gyermekek szülei is megtanultak és bemutattak egy szuper
koreográfiát. A táncokat Deák
Réka és Dudok Barbara tanította be. Meghívott vendégként a
Medalion TSE táncosai, valamint
Csizmadia Kinga és Deák Virág
színesítették a műsort. A Művelődési Központ aulájában az elmúlt
tíz év emlékeiből összeválogatott
fotókat is megtekinthették az érdeklődők.
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Művelődési Központ életéből
A nyár elején a Rózsavölgyi
Márk Alapfokú Művészeti Iskola
képzőművész tanszak tanulóinak
alkotásaiból nyílt kiállítás a Művelődési Központ Szabó István Galériájában. A kiállítás nyár végéig
szabadon látogatható a Művelődési Központ nyitvatartási idején
belül.
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Szécsényi rejtvényfejtők

N

agyszerű eredménnyel ünnepelte 20. évfordulóját
a szécsényi rejtvényfejtő
kör. A Balassagyarmaton, június 10-11-én tartott 46. országos Balassa Kupán egyéni és
csapatversenyben is sikeresen
képviselte városunkat. A népes
mezőnyben egyéni haladó kategóriában Kiss Gabriella első,
Bencze László ötödik helyezést
ért el.
Csapatversenyekben kezdő kategóriában a Deák Lajos - Hegedűs Imre – Kiss Józsefné – Szar-

2

017. május 31-i Kihívás Napja célja, hogy kedvet teremtsen az egészséges életmódhoz. A lányok és a fiúk közül a
három leggyorsabb jutalma, a BSI
által felajánlott póló, érem és névre szóló oklevél volt.
Lányok:
1. Mészáros Dorina
2. Vidu Eleonóra
3. Bagoly Stella
Fiúk:
1. Molnár Balázs
2. Mucs Máté
3. Oláh Dominik
Közel száz Rákóczis iskoláskorú
gyereket sikerült megmozgatni a
szécsényi várkert hangulatos fái

vas Zoltán összetételű csapat
második helyezést, a haladóknál
Győrki Marianna – Kiss Gabriella –
Kiss Lajosné – Obrecsányné Tóth
Erzsébet első helyezést, Bencze
László – Benkó Tamás – Hencs János – Pintér László harmadik helyezést ért el.
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!
A klub a jövőben is szeretettel
várja az érdeklődőket tagjai sorába.
Kiss Lajosné
klubvezető

Futóink eredményei
között. Köszönjük az aktív részvételt minden résztvevőnek. Mozogj velünk a következő eseményen is.
2017. június 4-én került megrendezésre a XI. Karancs Királya
hegyi futóverseny Salgótarjánban.
Korcsoportos eredmények:
Czele János
I. hely idő: 19:41
Czele Jánosné I. hely idő: 26:13
Karancs kilátóig 4,7 km
Chikán István III. hely idő: 29:02
Sőtér Vilmos Zsolt IX. hely idő:
35:37.
2017. június 6. III. Kadlót félmaraton Salgótarjánban.

Korcsoportos eredmények:
5 km Sótér Vilmos Zsolt
II. hely 22:02
21 km Bartus Ferenc
II. hely 1:42:34
2017. június 18-án II. alkalommal adott otthont Salgótarján
Tatár árok szabadidő központ a
Futapest terep futóversenyének,
200 résztvevővel.
SZAFT csapatát Chikán István
képviselte 13,8 km 1:05:31 idővel abszolút 9. helyezéshez volt
elegendő. Magyarország 2017.
évi Országos Szenior Atlétikai Bajnoksága Budapest Ikarusz pálya.
Kovácsné Obrecsány Klára 5.000
m W55 korcsoportban I. hely
29:02:16 idővel. Országos bajnoki
címet szerzett.
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Foci

V

éget értek a bajnokságok a
csapataink részére.
Felnőtt csapatunkra az
utolsó fordulóban a már bajnok
Balassagyarmat csapata várt.
Elsőhöz méltóan játszottak és
nagyarányú győzelmet arattak
csapatunk felett.
Megyei I. osztály XXVI. forduló:
Szécsény VSE – BSE 0-9 (0-4)
Felnőtt csapatunk a 9. helyen
végzett a bajnokságban. 7 győzelmet, 3 döntetlent és 14 vereséget ért el a bajnokságban,
és 24 pontot szerzett, gólarány
55-66 lett. Ősszel 11 pont volt a
termés, tavasszal 13 pont. Ifjúsági csapatunk az 5. helyen végzett
a bajnokságban. 8 győzelem, 3
döntetlen és 7 vereség volt a termés. 61 gólt rúgott és 32 kapott,

pontot pedig 27 szerzett. Serdülő csapatunk a 4. helyen végzett
a bajnokságban. 15 győzelmet, 3
döntetlent, és 6 vereséget szerzett. 110 gólt rúgott, 54 kapott és
48 pontot szerzett.
Június 24.-én utánpótlás tornát
rendezett a VSE. Négy csapat, a
Szent Imre DSK, a Zagyvapálfalvai
Ifjak, Szécsény város testvértelepülése Niepolomicze és a hazai
Szécsény VSE utánpótlás korú
csapatai vettek részt. Minden csapat játszott mindenkivel és a végső győzelmet a hazai VSE csapata
szerezte meg.
Eredmények:
Szent Imre DSK – Niepolomicze
1-5
Szécsény – ZISE 5-3
Szent Imre DSK – ZISE 0-6

Szécsény – Niepolomicze 1-1
Büntetők: 2-3
Niepolomicze – ZISE 0-1
Szécsény – Szent Imre DSK 2-1
A torna végeredménye:
1. Szécsény VSE 7 pont
2. Zagyvapálfalvai Ifjak 6 pont
3. Niepolomicze 5 pont
4. Szent Imre DSK 0 pont
Gólkirály: Gacsó Brendon (ZISE)
7 gól
Legjobb játékos: Wiktor Piekarz
(Niepolomicze)
Legjobb kapus: Strehó Krisztián
(Szécsény)
A nagy melegben is nagyon
színvonalas mérkőzéseket látott a
közönség.
Még egyszer nagy gratuláció jár
a fiúknak.
Doman Gábor
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2017. július 29.
Ízek viadala- főzőverseny szabadtűzön
Napközben: ügyességi játékok, bemutatók, tombola
Színpadon: Sniﬀyction
Este bál: zenél a Mikron
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