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nőttek jó emléket és élményeket

Szécsényi Közművelődési
Nonprofit
híreiteremtőereje
vihettek magukkal haza.
Két Vár Futás
avagy aKft.
szavak

összefogás
eredménye
megtalálhatta
a maga
szórakoVárosi Civil Korzó és Gyer- és jaaz
profit Kft. ezúton is köszönetét
zási lehetőségét. A sokszínű progmeknap
fejezi ki mindenkinek, aki mun-

M
A

versenyt minden előájus 28-án
került megrenzetes várakozásunkat
a
Városi
Civil Kordezésre
felülmúló népszerűzó ésség
Gyermeknap
a Sétálóés siker kísérte,
és
utcában, ahol a város apraja-nagyez azt gondolom, a csapatmunkát
és az összefogás erejét, és az abban
rejlő lehetőségeinket mutatja.
Ez a rendezvény a fenntarthatóságról, és a rentábilisságról is
szólt. A résztvevők nevezési díjat
fizettek azért, hogy részt vehessenek az eseményen, amely persze
tovább növelte a felelősségét a
szervezőgárdának, hogy az idelátogató, számos versenyen részt
vevő futók, színvonalas ellátása és
kiszolgálása megtörténjen.
Előzetesen elmondható, hogy
egy fenntartható rendezvény
alapjait raktuk le. Eredetileg 100
nevezővel számoltunk végül 250
fő indult el futni a nagy napon.
Köszönet jár annak a 70 szervezőnek, akik részt vettek az esemény sikeres és zavartalan lebonyolításában. Külön köszönet jár
a szécsényi szurkolócsapatnak, a
rimóci lakosoknak, akik szurkolással, egy lavór vízzel, biztató szavakkal segítették túl a futókat a
nagy melegben a holtpontokon.
Zárásként azt kívánom, hogy
abból a szeretetből, amit augusztus 26-án adtunk a futóknak, adjunk egymásnak is belőle a hétköznapokban, hogy legközelebb
is tudjuk hozni a színvonalat,
mert magasra tettük a lécet és
jövőre szeretnénk emelni a tétet,
ehhez pedig mindenki támogatá-

A Szécsényi Közművelődési Non-

sára
szükség
van! Az lehetőségek
eredmények
ramok,
szórakozási
pedig
megtekinthetők
a versenyés a meleg nyári idő mind-mind
zek.hu oldalon.
hozzájárult ahhoz, hogy a rendezÚgy gondolom, hogy leghitelevényre ellátogató gyerekek és felsebbek a versenyzők beszámolói,
ezért az alábbiakban néhány, az
esemény internetes oldalán tett
bejegyzésből válogattunk.

Gábor Szép
augusztus 27., 22:36:
Két vár futás.
Nagyszerű szervezés, jó hangulatú verseny volt, maximálisan
elégedett vagyok mindennel.
Négy éve futok versenyeken, de
ez volt az első, amit a szülőföldemen futottam. És a legnehezebb
is. Többször futottam már 30 km
felett, de versenyen eddig ez a
26 km a legtöbb. És társult mellé
33-36 fokos hőség és a szintkü-

lönbségek. 14 km után kicsit szét
közreműködésével
hoziskájával
esett aésmozgásom.
És sikeresen
zájárult
a
szombati
Városi
Civil
Korelhagytam az időmérő dugót is.
😂 
és Gyermeknap
rendezvény
Azócélba
érve nem tudtam
csipogsikeréhez.
ni,
de a szervezők nagyon készségesek
voltak. Beírták az órám
Név szerint:
által mért időt és jelezték, hogy
Cserhát
már
megMentőkutyás
is találták az Egyesület,
elhagyott
Krúdy
Gyula
Könyvtár, Petrovics
dugókámat. 😊Köszönet 
érte!
Gabriella,
e-MultiCoop
Szociális
Tavasszal egyszer megfutottam
Szövetkezet,
Andi
Színjátszósai
már az útvonal egy részét, a pulEgyesület,
Néptáncegyützus
akkor isPalóc
az egekbe
szökött.
tes,
Izolda
Népi
Játékai,
Iglice
Szoknom kell még a hegyet. TáncPesti
együttes, T.C.D.
lakosként
sokkalTáncegyesület
inkább hazaiszépácsényi
és
balassagyarmati
csop
ortlya nekem a Rákos patak partja,
ja, Léna
Street
vagy
az Táncosai,
Óhegy park,
deDancers,
Varsány
Paramisi Társulat,
Őszi
Alkonyotthon.
Nyugszülötteként
én itt
vagyok
díjas Klub,
Szerva
ASE, BenczúrFutás
közben
a hegyeket
néztem
falváért
Egyesület,
Vámosolyogva. A kis Szécsény
falum körüli
rosi Rendőrkapitányság,
Szécsény
hegyeket.
Gyerekkoromban
soVárosi
Tűzoltó
Raj,
Agrohelp
Kft.,
kat bicikliztem arra. És most meg
Szécsény Városfejlesztő
Kft., Széfutóversenyen
csodálhattam.
Álcsényi és Pösténypusztai Polgárőrség, valamint Szécsény Város
Önkormányzata.
Köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott a rendezvényre!

. .
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momban sem gondoltam, hogy
egyszer itt fogok versenyezni. Jó
érzés volt a hegyeket nézni futás
közben. Ezek az én hegyeim. Ezek
a hegyek szeretnek engem. És én is
szeretem őket.
Köszönöm, hogy itthon futhattam!
Erika Mag
augusztus 27., 10:31
Köszönjük szépen a szervezést, a helyieknek a kedvességüket. Nagyon jól éreztem magam
ezen a hangulatos kis versenyen.
A nyereménynek külön örülök,
mert így visszatérhetek két éjszakára erre a gyönyörű helyre és
akár lefuthatom még egyszer a
távot :)
Még annyi, hogy a km-eket jelző
táblák nagyon pontosak voltak,
ami nagy segítség volt. A dugókás
rendszer kissé akadozott. De nyilván ilyen kedvező nevezési díjak
mellett nem várható el chip-es
rendszer. A frissítőpontok nagyon
jól elrendezve, sűrűn követték
egymást. Összességében ez egy
érezhetően szívvel-lélekkel és intelligenciával megszervezett verseny volt
Mária Horváthné
augusztus 27., 8:08
Mi is nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük. Nagyon nehéz pálya volt, de gyönyörű. Külön köszönet a frissítőpontokon
dolgozók lelkesítéséért, sokat
segített. :) Finom volt a leves, a
pogácsa. Jól esett, hogy frissítésben nem volt hiány. Megnyugtató volt tudni mindig hogy hol
járunk, mennyi van még, hisz a
kihelyezett km-táblák segítettek.
Mindenki, akivel találkoztunk
kedves volt és lelkesítő. Jövőre
veletek ugyanitt!! :) :)

Eszter Benkő 5 új fényképet töltött fel
— részt vett ezen: Két Vár Futás - Hollókő - Szécsény – helyszín: Hollókő.
augusztus 26., 17:48
Még sosem jártam Hollókőn,
egészen máig. A Két Vár Futás
után most viszont lüktet bennem
a rajongás ezért a vidékért. Ez egy
remek verseny, kitűnő szervezéssel, olyannyira, h még az útvonalon a mamáját kereső vaddisznókölyök is éppen jókor volt ott,
ahol lennie kellett. :-) 26 km 350
m szinttel egy 8 km-s emelkedő
befutóval a futók többségét kívül
helyezi a komfortzónáján - különösen 34 fokos hőérzet mellett.
Szóval kemény útvonal volt, DE!
Rimócon csodaszép roma kislányok kiabálták, h „ száládjátok”
vagy azt, „hájrá néni”, mások azt,
h éljen, éljen”. A botjukra támaszkodó öregek „erőt, egészéget”
kívántak. Szécsényben az asszonyok és lányaik edényfedőkkel
és fakanállal adták a ritmust, és
virágspricnivel frissítettek. Volt,
ahol hokedlin várt a hidegvizeslavor minket az út szélén. A falusi kutak kúthideg vizében való
fürdés nélkül valószínűleg elveszünk. Amikor Hollókőre visszaértünk, a kaptatón felfelé, a helyi
szurkolóerő kérdezte, kérek-e egy
vödör vizet (kértem!), kaptam
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hármat. A célban pedig isteni
palóclevest. Aztán az eredményhirdetésnél minden abszolút
győztes tiszteletére puskalövés
dörrent. Én feküdtem a fűben, a
mögöttem duruzsoló asszonyok
ízes, palócos beszélgetését napokig elhallgattam volna. (Speaker:
XY 2 óra 3 perc alatt ért célba,
Asszonyok: micsoda?, hát akkor
mi még javában főztük a lecsót
:-)). Azt is tudom, kinek miért bolond a férje. :-) Szóval bájos volt,
és imádtam az egészet. Ennyi szeretet még egy versenyen se kaptam... Az már pusztán részletkérdés, h célba is értem. Köszönöm
az élményt, a kitüntető figyelmet
és a jó tanácsokat, Márk Hasznosi. Jövőre is biztosan itt leszek, de
talán kipróbálom a rövid távot. ;-)
Hasznosi Márk
szervező
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A Szécsényi konzultáció eredménye
valahol kellett húzni egy határt,
hogy hány kérdést teszünk fel. Én
is nagy izgalommal vártam a konzultáció eredményét. Egyrészt,
mert ilyen nagyszabású párbeszéd, ilyen módon még nem volt
Szécsényben, másrészt mert valóban érdekel az itt élők véleménye, ez részemről nem hivatali
formaság, hanem ha úgy tetszik
közéleti hitvallásom.
Először fordult elő Szécsény életében, hogy egy városvezető konzultációt kezdeményezett az itt lakókkal
Milyen eredmény született?
Mindenekelőtt szeretném megköszönni a szécsényi lakosoknak,
hogy elolvasták a levelemet és a
hozzátartozó kérdőívet, még akkor is, ha esetleg válaszolni már
nem volt idejük. Külön köszönet
azoknak, akik kitöltötték a kérdőívet és visszajuttatták hozzánk.
Több mint ezren voltak, amiről
azt gondolom, hogy ilyen aktivitás miatt egyetlen településnek
sem kell szégyenkeznie.
Sokan érdeklődtek, hogy miért éppen ezek a kérdések kerültek terítékre?
Egy önkormányzathoz akarvaakaratlanul nagyon sok fejlesztési
elképzelés érkezik. Lokálpatriótáktól, üzletemberektől, városfejlesztőktől, az önkormányzat
szakembereitől széles a kínálat e
tekintetben. Hogy ezekből az ötletekből, mi kerül tervezőasztalra
ugyancsak sok-sok apró részleten
múlik. A kérdőíven felsorolt hat
elképzelés volt az, ami eddig a
legmesszebb jutott az ötlettől és

Akkor konkrétan az eredményekről.
A jegyzőasszony vezetésével felállt egy független bizottság a
kérdőívek és a válaszok összesítésére. A csapatba hivatali dolgozók és diákmunkások is kerültek,
mert fontosnak tartottuk, hogy a
helyi fiatalok is részesei legyenek
egy olyan nagy szabású munkának, amely a város jövőjéről szól.
Ahogy hallottam ők is nagyon
élvezték, ahogy az adatok feldolgozása közben alakultak az eredmények. Pontosan 1088 válasz
érkezett, a legtöbb támogatást
(96%) az idősek otthona kapta.
A válaszadók 91%-a támogatta a
Szécsény alatt található vízkészlet
feltárását. Harmadik helyre (81%)
a négycsillagos szálloda elképzelés került, azután a kerékpárutak
fejlesztése (74%) következik sorrendben, majd ötödik helyen a
Tűztorony és a gyógyszertár mellé álmodott körforgalom (68%)
végzett. A legkisebb támogatottságot a főiskola alapítása (63%)
kapta, bár meg kell jegyezni, hogy
itt is bőségesen túlsúlyban voltak
azok, akik elfogadnának egy ilyen
fejlesztési irányt. Összefoglalva
nekem ez azt mutatja, hogy 6
kérdésből 5 elérte a kétharmados
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támogatottságot. A konzultáció
elindításakor jeleztük, hogy ennek eredménye fogja kijelölni a
prioritásokat az elkövetkező hónapok munkája során. Nagyon
fontosnak tartom elmondani azt
is, hogy sokan megjegyzéseket
csatoltak a kérdőívhez. Voltak,
akik megköszönték a konzultáció lehetőségét, többen jelezték,
hogy az út, járdaépítés, valamint
az akadálymentesítés lenne nagyon hasznos, néhányan a munkahelyteremtést hangsúlyozták.
Ez utóbbi két gondolat természetesen szívügyünk nekünk is,
anyagi lehetőségeink maximumát fordítjuk út és járdaépítésre és minden olyan vállalkozót
igyekszünk a lehető legnagyobb
mértékben támogatni, aki vállalja új munkahelyek létrehozását.
Erre jó példa a Szécsény Invest
kezdeményezésünk sikere, hiszen
az ott meghirdetett ingatlanok
jelentős részét vállalkozásfejlesztési célzattal sikerült értékesíteni. Sok vásárló szécsényi volt, de
szívesen kiemelem a Házikó cégcsoporttal közösen nyert pályázatot, amelynek segítségével újra
indítjuk és bővítjük a városban
található hűtőházat, vagy a már
javában épülő vágóhidat, amely
Nógrád megye egyetlen ilyen jellegű üzeme lesz. Hozzá kell tenni,
hogy a kérdőívben szereplő és a
lakosság által a legjobban támogatott fejlesztési elképzelések
is jelentős munkahelyteremtést
eredményezhetnek. Úgy tűnik,
nem fogunk unatkozni.
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Szécsényben elindult a Nemzeti Kastélyprogram
A Nemzeti Kastélyprogram keretei között megújuló Forgáchkastély és Múzeum előkertjében
augusztus végén régészeti feltárásra került sor. A tervek szerint
a kert nyugati felét építkezés is
érinteni fogja, ezért itt néhány
kutatóárokban a terület régészeti
fedettségét vizsgáltuk.
A feltárás során megtaláltuk a kasznár-ház egykori
pandantjának alapfalait, valamint
több, a középkori várhoz tartozó
falmaradványt. A várról 1666-ból
származik az első ismert ábrázolás és a mostani feltárások, mint
ahogy Héjj Csaba 1974-75-ös
kutatásai is bizonyítják a korábbi
metszet hitelességét. A középkori
falak igen közel a felszínhez, a mai
terepszinttől számítva mintegy
20-30 cm mélységben már jelentkeztek. A feltárt szelvényekből kis
mennyiségű kerámialelet, kályhacsempe töredékek, valamint egy
agyag pipa töredéke került elő. A
falakat, a pontos dokumentálás
után és állagmegóvásuk érdekében a további tervezési fázisig
visszatemettük.
Nádai Zsófia régész
Budavári kft.
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„Sárga mentő Szécsényben”
A Szécsényi Hírekben nemrégiben olvashatták, hogy a városunkban működő mentőállomás
egy új, azóta sokak számára ismert, mentőorvosi gépkocsival
(MOK) bővült. Újabb fejlődést jelent, hogy a régi kiszolgált mentőautónkat, egy már használt, de
az eddiginél jóval fiatalabb, tágasabb „sárga” mentőgépkocsira
cserélhettük, mely korszerűbb
elektronikai eszközökkel van felszerelve, légkondicionált, jól látható, hallható megkülönböztető
jelzéssel rendelkezik. Mindezzel
javult a mentésbiztonság, korszerűbb lett a betegellátás.
További céljaink is vannak, legfőképpen egy garázs megépítése, mely a hideg téli időszakban könnyítené meg bajtársaink
munkáját.
Ezek az új eszközök hozzájárulnak a lakosság jobb egészségügyi
ellátásához, biztonságához.
Bolgár János
a szécsényi mentőállomás vezetője
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Augusztusban két rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk.
AUGUSZTUS 16-án rendkívüli
ülésen tárgyaltunk
• az “Ipari parkok, iparterületek
fejlesztése” című felhívásra
benyújtott „Szécsényi Vállalkozói
Park létesítése” című pályázatról
• a Mindszenty tér 3/A. lépcsőház
III. emelet 3.szám alatti
ingatlan értékesítéséről.

AUGUSZTUS 23-án rendkívüli
ülésen tárgyaltunk
• a 2017. évi járási startmunka programok mezőgazdasági programláb
keretében traktor beszerzésére indított eljárás eredményéről
• a TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001
kódszámú, A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok című
pályázat kapcsán – projektmenedzsment feladatainak elvégzésére - eljárás eredményéről.

• a TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001
kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok” című
pályázat kapcsán a célcsoport
számára nyújtandó szociális ügyintézés elősegítésére, támogatására indított beszerzési eljárás
eredményéről.
Stayer László
Dr. Végh Adrienn polgármester
megbízott jegyző

Államalapításunk ünnepe
Szécsény Város Önkormányzatának augusztus 20-i városi ünnepségére az Erzsébet téri Szent
István emlékműnél került sor a
délelőtti Szent Mise után.

A város intézményeinek, civil
szervezeteinek képviselői tiszteletadásuk jeléül koszorúkat helyeztek el az emlékműnél majd
Stayer László, Szécsény Város Polgármesterének ünnepi beszédét
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hallgathatta meg az ünneplő közönség.
A zenés-verses ünnepi műsorban Andi Színjátszósai közreműködtek.
Sáriné Borik Melinda
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GYÁSZOLUNK
Elhunyt Antal Ferenc a Szécsényi Önkormányzat volt képviselője.
Antal Ferenc egészségügyi okok miatt történt lemondását követően
bizottsági tagként dolgozott tovább a városért.
Szécsény Város Önkormányzata osztozik a hozzátartozók, barátok gyászában.
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.

Évindító a Bárkányiban
A vakáció elteltével várakozással, megújult erőkkel és remén�nyel vágtunk bele a 2017/2018as tanévbe. Augusztus végén a
pedagógusok az osztálytermek
csinosítgatásával, a folyosók szépítgetésével készültek a tanulók
fogadására. Két tantermünket teljesen felújítottuk, újra gletteltük,
kifestettük. A tornatermi galéria
tantermek felé eső szakaszát – a
zavartalan tanítás biztosítása érdekében - fallal és nyílászárókkal
választottuk le a tornaterem légterétől. Az épület mögötti füves
területen gumitégla borításos
játszóteret alakítottunk ki kettős
várral, mászókákkal, csúszdával,
mérleghintákkal, kettős hintával.
Az épület elé fedett kerékpártározót terveztettünk. Átadásukra
szeptember közepén kerül sor.
Nemcsak az épületet készítettük
fel a tanulók fogadására, hanem
a pedagógusokat is. Három napos pedagógiai rendezvényünk
első napján, augusztus 25-én - az
alkalmazottak lelki gyakorlatán
- Csongor testvér irányítása mellett, arra kerestük a választ, hogy
milyenné szeretnénk formálni a
gyermekeket intézményünkben.
A második napon az esztergomi
bazilikát tekintettük meg. A rendezvény zárásaként, augusztus

29-én került sor a neveléstudományok doktorának, Uzsalyné
Pécsi Ritának lendületes, magával sodró előadására. Felhívta a
figyelmünket arra, hogy milyen
nagy jelentősége van a pedagógiai munkánkban az érzelmi intelligencia fejlesztésének, és erre
milyen egyszerű eszközök állnak
rendelkezésünkre.
Szeptember 1-én 22 tanulócsoportban 565 tanuló kezdte
el a tanévet iskolánkban. Számunkra a tanórai foglalkozások
mellett idén is szervezünk - heti
rendszerességgel - szakköröket,
tehetséggondozó, fejlesztő és
sportköri foglalkozásokat, diákköröket. Folytatjuk az előző tanévben megkezdett családi életre
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nevelés programot is. A meglévő
csoportok mellé idén is a harmadik és a hetedik évfolyam tanulóit
vonjuk be. Továbbra is szervezzük a lovagoltatást a második, az
úszásoktatást a harmadik évfolyamos tanulók számára.
A felső tagozatos és középiskolai tanulók filharmóniai-, az alsós
tanulók gyerekszínházi előadásokon vesznek részt. Két alkalommal tartunk lelki napot a tanulóknak, erdélyi ferences testvérek és
a Jézus Szíve Nővérek bevonásával. Sportnapok, témanap, gyereknap, zarándokút, tanulmányi
kirándulások színesítik tovább
változatos iskolai programjainkat, melyek lebonyolításában a
pedagógusok mellett, a szülők, a
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plébánia dolgozói, számos intézmény, egyesület munkatársai is a
segítségünkre vannak. Munkájukat ezúton is köszönjük!
Szenográdi Tamás

Gólyatábor
Augusztus 30-31-én került megrendezésre iskolánk első gólyatábora. Két merész kísérőtanárunk
Kiss Eszter és Ráczné Rankasz
Zsuzszsanna tanárnők voltak. Két
órakor közösen indultunk a sulitól először ebédelni, majd onnan
tovább a Robinson-ra. Már a sulinál elkezdtünk ismerkedni az új
osztálytársakkal, egymással. Voltak, akik azonnal be is illeszkedtek a közösségbe. A Robinsonon
szétosztottuk a szobákat és mint
„érett” kilencedikesek kezdtünk
el játszani. Kötélhúzást, mocsárjárást, lepedőfocit és más hasonló
játékokat játszottunk, amik összehozták a csapatot. Idővel megér-

kezett pár jövendőbeli tanárunk
is (Pesák Tamás, Bablena Cecília,
Sándor Éva), akikkel együtt is elmentünk kenuzni, röpizni. Nekem az este tetszett a legjobban,
amikor tábortűz körül ültünk és
más oldalunkról is megismertük
egymást. Mindenki bemutatkozott és elmondta későbbi terveit.
Másnap ismét csapatépítő játékokat játszottunk, majd időben
hazaindultunk, hogy készülhessünk a tanévnyitóra. Összességében nekem tetszett a gólyatábor
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és szeretném, ha jó barátságban
maradnának osztálytársaim. Ez a
két napos program pedig segített
ebben. Vannak köztünk kissé félénkebbek, vannak nyitottabbak,
vannak kisebb klikkek és lesznek
is, de szerintem jól össze fogunk
szokni. Most még nagyon furcsa,
de hiszem, hogy mi az iskola egyik
legjobb osztálya leszünk. Elvégre
van még négy évünk erre.
Koleszár Csenge
9.A osztályos tanuló
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„Ősszel már iskolába megyek.
Bizony, ilyen nagy vagyok!
Fejemben kérdésekből hegyek…
Ugye, ott is játszhatok?”
Iskolanyitogató a Bárkányiban
A tanévkezdést megelőzően az
idén csütörtök délelőttre meghívtuk a leendő első osztályosokat és
szüleiket ismerkedésre az új osztálytársakkal és a tanító nénikkel.
A jó hangulatban eltelt foglalkozásokon hangszeres énekléssel,
játékos mozgással, kézműves
foglalkozással töltötték el idejüket. Megismerkedtek a kisdiákok
az iskola épületével és örömmel
vették birtokba szépen feldíszített tantermeiket. A tízórai után
lehetőség adódott a szülőkkel
való kötetlen beszélgetésre és a
tankönyvek átvételére. A program
zárása után leendő elsőseink apró

ajándékokkal és a kézműves foglalkozáson általuk készített első iskolai alkotásaikkal térhettek haza.
Az Iskolanyitogató lehetőséget
adott a kisgyermekeknek, hogy
még az évkezdés előtt kötetlen
körülmények között szokták az iskola légkörét.

Bízunk abban, hogy ezzel a tudatos felkészüléssel, odafigyeléssel
szép élménnyé tudtuk varázsolni
első osztályosaink iskolakezdését.
Ludányiné Bella Szilvia

Őszi fesztivál a Kubinyi Ferenc Múzeumban
Szeptember 29.
– November 12. között
1. program
Kalandjáték a múzeumban
Ferenczy Teréz és Komjáthy Jenő
műveivel
Irodalmi kalandtúra a múzeum kiállításaiban a Szécsényben született,
Nógrád megyében élt és alkotott
irodalmárok segítségével. Fiktív történet keretei között egy nyomozós
játékra nevezhetnek be az érdeklődők, ahol múzeumi tárgyakon keresztül (a szerzők költeményeihez
valamilyen módon kapcsolódóan)
vezet az út a megoldáshoz.
A különleges helyszínt a Forgách kastély és a meglévő kiállítások légköre adja a bennük
ez alkalomra elhelyezett irodal-

2. program
Arany és Petőfi levelezése,
két irodalmár életműve

ja, az egyetlen, aki gyakran töltött
időt nagyszüleinél a kastélyban.
Sokan ismerik őt Szécsényben. A
református Arany János születésének 200. évfordulóján és a reformáció 500. évében igen értékes helyi
rendezvényt lesz módunk megvalósítani.

Lipthay Endre, az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárosa behatóan ismeri azt a levelezést, amelyet
Arany János és Petőfi Sándor folytatott egymással. Sok szempontból
kivételes forrás anyag ez, amelyet
Lipthay Endre avatott kutatóként
és könyvtári munkatársként mutat
be. A rendezvény sajátos vonása,
hogy Lipthay Endre a Kubinyi Múzeum kastély ingatlana utolsó tulajdonosának, báró Lipthay Béla és
herceg Odescalchi Eugenie unoká-

A múzeumi Szent Mihály ünnep
gitárművésze, Soos Brigitta
Ausztriából

mi műtárgyakkal. A programot
Steinmacher Kornélia irodalomtörténész, a Palóc Múzeum muzeológusa vezeti.
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A spanyol Daniel Torrón Mack
cirkusz- és múzeumpedagógiai
foglalkozás közben
3. program
„Arany 200 busz”
- a Petőfi Irodalmi Múzeum
mozgókiállítása
a Kubinyi Ferenc Múzeumban
A Petőfi Irodalmi Múzeumban 2017
májusában nyílott a 200 éve született Arany János előtt tisztelgő reprezentatív kiállítás. Az „Önarckép
álarcokban” című tárlatnak elkészítették a fővároson kívüli érdeklődők és az iskolai oktatást kiegészítő,
országosan utazó változatát is. Az
e célra átalakított „Arany 200 busz”
július 10-től járja az országot, a szé-

csényi múzeumba október 9-én
érkezik, a két intézmény együttműködése keretében.
Az egyedi látványvilágú kiállítás
versek, képek, különféle dokumentumok és relikviamásolatok
segítségével mutatja be Arany János életművét, kapcsolatait, költészetének máig ható jelentőségét. A buszba manuális játékokat
és digitális eszközöket is beépítettek, melyek nem csupán szórakoztató élményt nyújtanak, de
mélyebb tudást is közvetítenek.
Az ingyenes kiállítást tárlatvezetés illetve foglalkozás is kiegészíti.
Minden érdeklődőt hívunk és várunk, csoportok előzetes jelentkezését kérjük a 06 20 96 96 305
telefonszámon.
4. program
Őszbúcsúztató koncert és előadás
a Múzeumban
A tervezett program rövid leírása novemberi őszbúcsúztató
koncertünkre a Vissi D’Arte zenei együttest és az Erkel Ferenc
Vegyeskart kérjük föl. A témához
igazodó zenei programba szervesítve hangzik el Limbacher Gábor
Őszbúcsúztató kalendáriumi ünnepek c. előadása vetített képekkel. Rendezvényünk célja, hogy
a művészet és az ismeretátadás
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segítségével a temészet/teremtés
körforgásának megélésére tájoljuk a résztvevőket.
5. program
SZENT MIHÁLY ÜNNEP
cirkusz- és múzeumpedagógiai
programokkal, barokk koncerttel
Szent Mihály napján, szeptember
29-én lesz az ünnepi program a
szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban. Iskolai osztályokból álló
4 csoport váltásban vesz részt az
ausztriai Flachbergből érkező spanyol cirkusz-pedagógus, bohóc,
gólyalábas,(tűz)zsonglőr, akrobata,
Daniel Torrón Mack bemutatóján
valamint Limbacher Gábor múzeumigazgató őszi napéjegyenlőség
és Szent Mihály nap témájú, vetített képes előadásán. Délután 4
órától az Ausztriában élő Soos Brigitta gitárművész ünnepi barokk
koncertje lesz Pachebel, Locatelli,
Molino, Corelli, Vitali műveiből.
6. program
Kastély Szalon beszélge
és Nyáry Zsigmondné báró Buttler
Ilonával és egyik gyermekével
A Kastély Szalon rendezvénysorozatot ez év március 16-án indítottuk báró Lipthay Antal és felesége, Lipthay Erzsébet áldozatos,
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segítő szervező munkájával. A
megvalósult öt beszélgetés sikere folytatást kíván, és a Szécsén�nyel szomszédos Őrhalom - Mária
majorból származó, idén 90 esztendős Nyáry Zsigmondné báró
Buttler Ilonát hívjuk a Szalon következő vendégének, 6 közül az
egyik gyermekével. Beszélgetünk
a főnemesi család II. világháborús
és azt követő megpróbáltatásairól, helytállásukról, a nemzeti hi-

vatástudat öröklődésének kérdé- kel, potenciális tanítványaival való
séről, a múlt mozgósíthatóságáról tevékenységei során készült gyera jövő érdekében.
mekrajzokat, elemzi és értelmezi
azokat, reflektálva saját művészetére is. A vetített képes előadásra
7. program
A gyermekrajzok képi nyelve
óvoda és iskolai pedagógusokat,
gyermekeket, a velük foglalkozó
Nógrád megye egyetlen Kossuth- nyugdíjasokat/nagyszülőket és
díjas festőművésze, Földi Péter családokat hívunk.
vállal előadást a jelzett címmel, a
Múzeumok Őszi Fesztiváljára teLimbacher Gábor
kintettel. Bemutatja a gyermekekigazgató

Nógrád Megyei Magángyűjtők Kiállítása
a Kubinyi Ferenc Múzeumban
A korszerű állam fontosnak tartja, hogy a szellemi hagyatékát
ápolja, védje, fejlessze. A jó kortárs művészek száma gyarapszik,
az államnak azonban nincs elég
pénze ahhoz, hogy megfelelő
elvek alapján minden jó művész
alkotását megvásárolja, és ezáltal
lehetővé tegye, hogy azok bekerüljenek valamelyik közgyűjteménybe, és a a széles nagyközönség is megismerje.
Kell, hogy legyen a magánszférának olyan területe, amely ezt az
űrt képes valamelyest betölteni.
A magánygyűjtők egy jelentős
része viszont nem kortárs festményt, hanem klasszikusok műveit gyűjti, hiszen fél attól, hogy
anyagi veszteség éri. Éppen ezért
fontos, hogy legyenek olyan gyűjtők is, akik nem félnek kockáztatni
a pénzüket és bátran vásárolnak
kortárs festményeket. Ami úgy
tűnik, hogy ma nem képes jelentős kulturális értéket, később azzá
válhat. A művészet állandó változáson, fejlődésen megy keresztül,
és ami nagyon fontos, hogy nem
ismer országhatárokat. A magánygyűjtő csak később a gyűjtés
közepette döbben rá arra, hogy

azok a képek, szobrok, grafikák,
amelyeket gyűjt, jelentős kulturális örökséget fognak képezni.
A Kubinyi Ferenc Múzeum tárlatán megjelenik a kortárs művészet két olyan ikonikus alakja
– Jánossy Ferenc és Földi Péter
– akik a magyar kortársművészet
kiemelkedő alkotói.

Jánossy Ferenc: 1963 – 83-ig

élt és alkotott Balassagyarmaton és műveivel tovább növelte
Balassagyarmat amúgy is jelentős kulturális értékeket hordozó
hírnevét. Különösen jelentősek
a magyar művészettörténetben
az elmebetegekről készített grafikái, olajfestményei, akvarelljei,
linómetszetei és rézkarcai. Olyan
empátiával festette meg a betegeket, mely a kortárs művészek
közül is kiemeli, hiszen az elmebetegek érzelmeit tökéletes pontossággal fejezte ki műveiben.
Ezentúl kiemelkedő jelentőséggel bírnak „ Karnevál” képei.
Földi Péter számtalan díj mellett, többek között Munkácsy-díj,
Kossuth-díj, Prima Primissima
díj, Magyar Köztársaság Érdemes
művésze elismerés tulajdonosa,
emellett 1994-től a Magyar Mű- 11 -

vészeti Akadémia tagja. Kitűnő
kolorista festőművész, aki a népművészet mesterkéletlen világlátását és ezzel együtt olyan alkotói
utat választott, ami kifejezetten
csak rá jellemző.
Madarak, háziállatok, egyéni,
egyedi megjelenítése lenyűgöző,
színvilága, festői tisztasága páratlan. Számomra fontos a népi
hagyományoknak megjelenítése, újraértelmezése, ennek képi
formában való megjelenítése. Az
utóbbi években főleg nagyméretű, erőteljes színvilágú képeket
fest.
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A harmadik jelentős művész
Berecz Antal a határon túli
Tőrincsen született, a Képzőművészeti Főiskolát Párizsban végezte el, jelenleg Németországban
Bielefeldben lakik családjával.
Erőteljes, dinamikus színvilága, a
képek egyedi formai megjelenítése jellemző rá és festői elevenségében máig őriz egy francia vonzódást. A képei egy része drámai
hangvételűek, ugyanakkor számtalan területen kötődnek a népi
hagyományokhoz és ez megmutatkozik abban is, hogy sokszor
hazai népi motívumokat választ.
Farkas András Balassagyarmaton 1947-től tanított, nevelt.
Órái élményt, felüdülést jelentettek diákjainak. Művészeti munkája
során hatalmas illusztrációs anyagot halmozott fel. Teljesség igénye nélkül néhány: Madách, Villon,
Babits, Gvadányi. Kitűnő grafikus
volt. Olajfestményei, akvarelljei,
grafikái középpontjában a vidéki
élet, a földműves ember állt.
Réti Zoltán önmagában véve is
rendkívül jelentős személyiség, hiszen hosszú ideig Balassagyarmaton a zeneiskola igazgatója volt,
emellett évtizedekig karnagyként
is tevékenykedett, ezentúl jelen-

tős zenei kutatói tevékenysége is.
A közönséghez és így hozzám is
Réti-képek közül az akvarellek állnak a legközelebb. Az akvarelljeire élénk színvilág, merész ecsetkezelés és leheletfinomság jellemző.
Nagyra becsülöm, hogy a nógrádi
tájakat, házakat, templomokat a
maga szépségében mutatja be
művein keresztül.
Cene Gál István nemzetközileg is ismert, elismert festőművész, aki képeivel római és párizsi
galériákban is nagy sikert aratott.
2015-ben Brüsszelben „European
Art Star” díjat kapott.
Adorján Attila 1968-ban Balassagyarmaton született. A Képzőművészeti Főiskola elvégzése
után több hazai és nemzetközi
tárlaton mutatkozott be nagy sikerrel. Jelenleg jelentős kereslet
érzékelhető képei iránt a nemzetközi piacon (Bécs, Basel).
Hiperrealista festőművész, aki e
stílusjegyekkel bíró festőművészek között is a legjobbak közé
tartozik.
Földi Gergely festményeinek,
rajzainak a tárgyi mítoszteremtés, mindennapjaink használati
tárgyainak, eszközeinek, gépjárműveinek szinte szakrális szintre
emelése a legfontosabb jellemzője. Az utóbbi időszakban jelentős változáson ment keresztül
festményeinek színvilága, ugyanis
azok színesebbekké, látványosabbakká váltak.
Gedeon Hajnalka Salgótarjánban él és alkot, különösen kiemelkedőek tűzzománc képei,
valamint a rézkarcai, amelyek
rendkívül lírai hangvételűek.
Botos Zoltán jó barátságban
volt Balázs Jánossal olyannyira,
hogy visszaemlékezései Balázs Jánosról könyv formájában is megjelentek. Színvilága, formai gazdagsága lenyűgöző.
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Nagy Márta kitűnő portréfes-

tő, de emellett nagyon szépek, lírai hangvételűek az akvarelljei is.
Szappan János autodidakta
módon sajátította el a festőművészet eszköztárát, bár ebben
Jánossy Ferenc is jelentősen segítette. A festményeinek színvilága
egyedülálló, József Attiláról készült portréja pedig kiemelkedő.
Zórád Ernő Balassagyarmaton
született és számtalan szállal kötődik szülővárosához. Magyarországon a képregények megalkotója. Rám viszont nagyon nagy
hatással vannak gyönyörű szép
akvarelljei.
Szabó Vladimír grafikai tudása világszínvonalú, ha nem
Magyarországon élt és alkotott
volna, abban az esetben feltételezhetően a világ egyik legismertebb grafikusművésze lenne.
Fekete Zoltán Aba-Novák növendék volt, olajfestményeinek
színvilága élményszámba megy.
A kiállítás megnyitására

2017. szeptember 12-én
16.30 órakor kerül sor
a Kubinyi Ferenc Múzeumban.

A kiállítást Dr. Feledy Balázs
kiváló művészeti író nyitja meg.
A tárlat rendezője Csemniczky
Zoltán szobrászművész.
A kiállítás a megnyitástól
számítva egy hónapon át
tekinthető meg.
A tárlatra minden művészet iránt
érdeklődő polgárt meghívunk
és szeretettel várunk.
Dr. Csordás Pál
kurátor
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Rajztábor
A Benczúrfalvi Gyermek Rajztábor egyik szervezője Lipthay Erzsébet, a Pro Arte et Natura Alapítvány egyik alapítója.

alkotásokat. A felnőtt alkotóink
műveit ki szoktuk állítani, de a
gyereknél ez most történik meg
majd először.

Hogy sikerült az idei gyermek rajztábor?

Ki finanszírozza a tábort?

Remekül. A gyerekek a tábor végén nem akartak haza menni,
pedig nagyon nehezen indult.
Buhály József festőművész lett
volna eredetileg a gyerekekkel,
de ő az utolsó pillanatban megbetegedett. Így beugróként fogadtuk Nagy Melinda rajztanárt,
aki nagyon lelkesen vezette a
tábort. A tematikát is bővítettük,
az utolsó két napon Sólyom Barbara tájépítő mérnök, botanikus
olyan természeti ismereteket
mutatott a gyerekeknek, amelyek kapcsolódtak a rajzoláshoz.
Hogyan kell például színeket,
festékeket természetes anyagokból előállítani. Szerencsénkre kiváló idő volt, így a foglalkozások egész nap a kőrisfa alatt, a
Mária kertben történhettek. Egy
benczúrfalvi gyereket idézek, aki
azt mondta, hogy most tudta
meg, milyen szép Benczúrfalva.
Sokat játszottunk és tanultunk,
végig a szabad ég alatt. Alapítványunk elnöke, Ferencz Zoltán vezette a tábort, reggeli elmélkedéseivel megadta az egész nap
szeretettel teljes, jó hangulatát.
A Szent Antal keresztúthoz is
kimentünk, ahol tájrajzot tanulhattak a nebulók. Új technikákat
is lehetett tanulni, szénrajzzal
kezdték, diófapác technikával
folytatták, majd akvarellel fejezték be. Annak nagyon örülünk,
hogy most először ígéretet kaptunk arra, hogy Szécsényben az
ősszel kiállíthatjuk az elkészült

Elsőképpen a Pro Arte et Natura
Alapítványt kell megemlíteni és
persze a Szécsényi Önkormányzatnál is pályáztunk, ahol sikerült is támogatást nyernünk.
Mi az előzménye ennek a tábornak?
A Pro Arte et Natura Alapítvány
2000-ben létre hozta a Benczúr
Gyula Művészeti Akadémiát,
amely azóta több alkotótábort
szervezett meg felnőtteknek és
gyerekeknek. A gyermektáborokat tavaly kezdtük. Szeretnénk a
jövő generációjának kultúrát és
esztétikát tanítani, a helyi fiatalok számára Benczúr Gyula emlékét erősíteni. Meglátogattuk
például Benczúr Gyula sírját is.
Az Alapítványnak mennyire fontos a Benczúr hagyaték?
Az Alapítványt 1994-ben hoztuk
létre a Kárpát Medencei természeti és kulturális örökség ápolására, az egypártrendszer alatt
szándékosan mellőzött értékek
erősítésére, ezen belül konkrétan Benczúrfalván Benczúr
Gyula emlékének őrzésére. Úgy
véljük, Szécsénynek és az egész
térségnek hatalmas előnyére
válna, ha egy művészeti iskola itt
megerősödne és nemzetközivé
válhatna. Mi nagyon örülnénk,
ha itt megvalósulhatna egy felsőoktatási művészeti képzés.
- 13 -
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Gyűjtés egy Szűz Mária szobor hoz
Egyházközségünk hívek kezdeményezésére a Magyarok
Nagyasszonya – azaz Szűz Mária
- tiszteletére kőszobrot készül állítani a Temetőkápolna közvetlen
szomszédságában, a Nagylóc és a
Varsány felé elágazó út kereszteződésében.
A Magyarok Nagyasszonya szobor jellegzetessége, hogy Szűz
Mária fején a Szentkorona, bal
kezén a Kisjézus az országalmával
és jobb kezében a jogar látható.
Az új szobor felállításához a hívek, a szécsényiek, a városunkból elszármazottak és mindazon
személyek anyagi támogatását
kérjük, akik szeretnék, hogy az
Egyházközségünk nemes célja

megvalósuljon. A tervek szerint
2018-ban történne a megáldása.
A munkálatokkal valamint az
ezzel kapcsolatos ügyek intézésével és a pénzösszeg ös�szegyűjtésével
Egyházközségünk részéről Galcsik Zsolt
(0620-387-3005,zsoltgalcsik@
gmail.com) és Prókainé Árvay Judit (0630-248-0951) lettek megbízva. Minden adakozó saját aláírásával igazolja az általa adott
támogatás összegét és az adakozók neve majd a Szécsényi Harangokban lesz olvasható. Minden
adományt Isten áldásával megköszönünk.
Galcsik Zsolt

Hagyományőrzéssel az önkéntességért
EFOP-1.3.5-2016-16-00610
A Szécsényi Népművészeti Egyesület által idén áprilistól lebonyolításra kerülő 3 éves időtartamú
pályázat az első mérföldkövéhez
érkezik szeptember végén. A Mohorai Faluszépítő Egyesülettel
karöltve, a Rimóci Ifjúsági Egyesület segítségével számos program
került megrendezésre az elmúlt 5
hónap alatt.
A pályázati programban szereplő
lehetőségeket kihasználva a Palóc Néptáncegyüttes augusztus
folyamán 2 napos csapaterősítő
terepgyakorlaton vehetett részt
a Hortobágyon. A pusztán töltött idő alatt Tiszai Zsuzsanna és

Lovas Bálint segítségével ismerkedhettek a Hajdúság táncos hagyományaival.
A debreceni Hajdú
Táncegyüttest vezető,
kiváló felkészültségű
házaspár oktató munkája és személyisége
hamar szimpatikussá
vált a táncosoknak,
így tartós együttműködésre lehet számítani velük a jövőben.
A pályázat cselekvési
tervének megfelelően
augusztus folyamán
négy helyszínen, Szécsényben, Balassagyarmaton, Rimócon és Mohorán zajlottak toborzások.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt programjainkon, melyekről
a Szécsényi Művelődési Központ- 14 -

ban kihelyezett plakátokon, valamint www.palocneptanc.hu című
honlapunkon tájékozódhatnak.
Paluch Norbert
művészeti vezető
projektmenedzser
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Szentmisén

Az Erkel Ferenc Vegyeskar Ünnepi
Szentmisén való szereplése a szlovákiai Inámban
Az Erkel Ferenc Vegyeskar immáron másodszor abban a megtiszteltetésben részesülhetett, hogy
meghívást kapott a zsúfolásig
megtelt szlovákiai inámi Szent
György Templomban való szereplésre, melyet a Duna Televízió és a
Magyar Királyi Televízió is közvetített.
Ez a II. Kegyeleti Megemlékezés
a felvidéki meghurcolt katolikus
papok, hívek és Mons. Lénár Károly pápai káplán emlékének tiszteletére, valamint a templom külső felújításának és megáldásának

alkalmából jött létre.
A kórus egyházi művek éneklésével emelte az Ünnepi Szentmise,
és az azt követő Templomszentelési Ünnepség áhítatos pillanatait, melyet a meghívott egyházi főméltóságok áldásokkal és a hívek
tapssal jutalmaztak.
A Szentmisét dr. Beer Miklós váci
püspök celebrálta. A megemlékezést Soltész Miklós, az Emberi
Erőforrások
Minisztériumának
egyházi, nemzetiségi Államtitkára
nyitotta meg, aki elmondta, hogy
a Magyar Állam 5 millió forinttal
támogatta a templom megújítását. Köszöntő beszédet mondott
Csáky Pál, a Magyar Közösség
Pártjának Vezetője, Európai Parla-

Nyári napközis tábor
Vidámság, jó hangulat és aktív
időtöltés jellemezte a szécsényi
Művelődési Központ által szervezett nyári napközis tábort, amelyet júliusban és augusztusban
is sikeresen meg tudtak tartani a
szervezők.
Az 5-5 nap folyamán a kézműves

délutánokon túl, játékos könyvtári és drámapedagógiai órákon,
múzeumpedagógiai-, és népzenei foglalkozáson is részt vehettek a mindenre nyitott, lelkes
gyerekek.
Labdajátékokat, sorversenyeket,
rég elfelejtett gyermekjátékokat
- 15 -

menti Képviselő. Versével emelte
a megemlékezést Dráfy Mátyás,
Jászay Mary –díjas színművész.
Ismét büszkék voltunk rá, hogy
nemcsak Szécsény Városának
hírnevét, hanem hazánkat is méltán képviselhettük e lélekemelő
megemlékezésen.
A kórus előtt újabb külföldi szereplések állnak: szeptember végén 5 napos olaszországi hangversenykörúton vesznek részt.
Milánóban és Páviában Magyar
Szent Miséken fognak egyházi
dallamokat énekelni.
Lévárdi Beáta-karnagy
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szerint: Petrovics Gabriellának,
Farkasné Madaczki Marikának,
Korcsok Norbertnek, Guba Szilviának, Bacskai Balázsnak, a Nógrád
is kipróbáltak, felülhettek egy ráig. A hét zárásaként pedig igazi Megyei Tudományos Ismeretterigazi kuriózumnak számító köz- mozis élményben lehetett részük, jesztő Egyesületnek, Garamvölgyi
lekedési eszközre, a velocipédre természetesen pattogatott kuko- Andreának, Vinczéné Herceg Adriennek, Csizmadia Kingának, és
is. Megszólaltatták a különböző ricával bővítve.
hangszereket a tangóharmoniká- Ezúton is köszönetünket fejezzük Oláh Tamásnak.
Sáriné Borik Melinda
tól kezdve, a nagybőgőn át, a cite- ki az önzetlen segítőknek, név

- 16 -
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Lengyel, magyar, két jó barát!

Az idei évben a Benczúrfalváért
Kulturális Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesületet ismét kirándulást szervezett a határon túlra,
a tavalyi erdélyi kirándulás sikerén felbátorodva.
Az idei cél a Felvidéken keresztül
a lengyelországi Zakopane volt.
32 fővel indultunk neki a kirándulásnak. Első állomásként Besztercebányát néztük meg. Továbbhaladva Árvaváraljára mentünk.
Az utazás első, de nem az utolsó,
nehéz kihívása volt ez a várlátogatás. Sajnos nem volt magyar
nyelvű idegenvezetés, ezért egy
angol nyelvű, 80 perces idegenvezetésen vettünk részt. A várban
rengeteg kiállítás volt található,
köztük sok érdekes is. Estére fáradtan megérkeztünk a szállásra

Poroninba.
Másnap kora reggel indultunk
Krakkóba, ahol egy délelőtt alatt
bejártuk a nevezetességeket.
Megnéztük a Wawel-kastélyt, a
híres krakkói Sárkányt, és innen
indultunk a Jagelló Egyetemre.
Következő, egyben utolsó krakkói
állomásunk a Főtér volt. Krakkó
híres főterén és környezetében
rengeteg templom található. A
Mária templom magasabbik tornyából hallottuk, és láttuk a krakkói trombitaszót.
Ezzel a délelőtti program véget is
ért, és ezután az auschwitzi koncentrációs tábort látogattuk meg.
Auschwitz I. után átmentünk
Birkenauba is. Természetesen a
sok séta után fáradtan tértünk
haza a szállásra.
Harmadik nap Zakopane érdekességeit tekintettük meg egy
nagyon vicces idegenvezetővel.
Reggel sajtkészítőműhelyt látogattunk, ahol rengeteg érdekességet tudhattunk meg a híres
lengyel sajtokról. Sajtvásárlás
után megérkeztünk a Siklawicavízesés felé vezető 1 órás hegyi
túra kezdetéhez. Az időjárás sajnos nem kedvezett a túrához. Itt
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saját bőrünkön érezhettük a Tátra
változékony időjárását. Előkerültek az esőkabátok, esernyők, de
sajnos így is mindenki teljesen átázott, ezért a vízesés megtekintése után nem a tervek szerint folytattuk utunkat. Visszamentünk
Poroninba, és újult erővel szárazon tértünk vissza Zakopánéba 1
órával később. A visszatérés után
egy érdekes temetőt látogattunk
meg, ahol lengyel hírességek
nyugszanak. A temető után indultunk el a Gubalowkáról elnevezett sikló irányába. A Gubalowka
tetejéről nagyon szép kilátás nyílt
a Tátrára. Itt mindenki eltöltött
egy kis időt.
Következő nap Nedec várához
indultunk. A várhoz vezető úton
megálltunk a debno-i templomnál, ahová belépve egy magyar
nyelvű ismertetőt hallhattunk.
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Nedec várában megérkezett a kirándulás során a második megázásunk. Lecsapott Nedec várára
egy nagy vihar, ami nem jellemző
erre a vidékre az idegenvezető
szerint. De nekünk jutott belőle 
A várat egy nagy víztározó veszi
körül, ami nagyon szép látványt
nyújt a látogatók számára.
A várlátogatás és elázás után a
már Felvidéken található Vörös
kolostort vettük célba, és a kolostor megtekintése után indultunk
ismét vissza Poroninba. Ez a nap
nem volt annyira fárasztó, mint az
előzőek, de a több napos fáradság
azért mindenkin látszott.
Ötödik nap hazafelé vettük az
utunkat. Hazafelé két állomást
terveztünk a Felvidéken. Elsőként
Késmárkon álltunk meg. Itt a várat néztük meg, ahol szintén nem
volt magyar nyelvű idegenvezetésünk. Ebben a várban is rengeteg különféle kiállítás volt látható. Utolsóként Lőcsén pihentünk

meg, és jártuk be a várost. Itt a városházát, és a templomot lehetett
megnézni.
Összességében egy nagyon tartalmas, sok látványossággal tarkított kiránduláson vettünk részt,
ami szerintem mindenkinek maradandó élmény marad.
Haizer Szabolcs

„Lengyel, Magyar, két jó barát,
együtt harcol, s issza borát
Polak, Węgier, dwa bratanki,
I do szabli, i do szklanki”

VI. Ízek Viadala
Immár hatodik alkalommal került
megrendezésre az Ízek Viadala
Benczúrfalván. Tavalyi évben a
szécsényi Pálinkabarátok nyerték
el a vándorserleget. Visszahozták,
de csak pár órára szerették volna
visszaadni.
Az idei viadalra 11 csapat nevezett, többségük visszatérő versenyző, de volt új csapat is. A
faluba nem csak a környező te-

lepülésekről, hanem még más
megyékből is érkeztek nevezők.
Nagyon jó hangulatban telt el a
nap. Látszódott a csapatoknál az
összetartás. Akik nem főztek, vásárolhattak kóstolójegyet, mel�lyel támogathatták az Egyesületet. A gyerekeknek különféle
programok voltak: ugrálóvár, makettrepülő-festés, arcfestés stb.
Napközben egy makettrepülő
repülésbemutatót is láthatott a
közönség. A napot színesítette
egy 1 órás bűvészbemutató is, valamint Baranyi Alex és zenekara
zenéje.
Az Egyesület mindenki számára
kedveskedett egy különdíjjal, így
mindenki díjazott lett. Ezen felül
a Szabad Tűzön Lovagrend kép- 18 -

viseletében Oláh Gergely, a zsűri
elnöke is kiosztott két különdíjat.
Az elsőt a „Jött-ment” csapat kapta, akik Tiszakécskéről érkeztek,
és hagyományosan krumplival
együtt főzött kakaspörköltet készítettek. A csapatfőnök meghatódva mondta el, hogy idén
először neveztek, de biztos, hogy
jövőre is jönni fognak. A másik
különdíj egy olyan csapatot illetett meg, akik minden évben itt
vannak, és mindig valami eszement ötlettel állnak elő. Az évek
során sok nevük volt már, most a
„Rücskös Kutyák” nevet találták ki.
Haizer Szabolcs és a barátai idén
sem hagyományos bográcsos
ételt választottak. A már tőlük
megszokott, s már szinte elvárt
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Szécsényi Polgármesteri Hivatal
csapata lett, akik eddig minden
évben képviseltették magukat a
rendezvényen. Rengeteg finomságot készítettek az évek során,
idén sem volt ez másképp. Az idei
menü egy nagyszerű betyárgulyás volt. Reméljük, jövőre sem
törik meg a hagyományukat és
eljönnek a rendezvényre. A második helyen a tavalyi győztes
csapat, a szécsényi Pálinka Barátok Köre végzett, akikről azt kell
tudni, hogy szintén kezdetektől
itt vannak, és mindig nagyon finom étel készül a sátrukban. Idén
két katlan étellel készültek, ami a
tavalyihoz hasonlóan nagyon jól
gyümölcslevest immáron negyesikerült, de mégis volt egy csapat,
dik éve készítik nagy lelkesedésakinek finomabbnak bizonyult az
sel és töretlenül, főételnek pedig
elkészített étele.
virslit, hotdogot, sörvirslit készíEz a csapat pedig nem más, mint
tettek. A csapatmunka jellemzi
a Hegyi Zsiványok csapata, akik
őket mindig.
egy nagyszerű halászlével és egy
A különdíjak után pedig követnagyon finom kecskepörkölttel
kezzenek a dobogón végzett
készültek. Immár hatodik éve incsapatok. A harmadik helyezett a
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dultak és idén nyerni jöttek, most
sikerült is nekik. Jövőre visszavárjuk a vándorserleget!
A VI. Ízek Viadala győztese a Hegyi
Zsiványok csapata lett.
Az est folyamán először a
Sniffyction zenekar aztán helyi
kötődésű Mikron zenekar szórakoztatta a kedves közönséget.
Köszönjük a támogatást mindenkinek, aki eljött, vagy bármilyen
formában támogatta a rendezvény.
Jövőre ugyanitt szeretettel várunk
mindenkit az Ívek Viadalára!
Haizer Szabolcs
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Félmaraton
2017. augusztus 6. vasárnap, az a
nap, amikor újra a futók veszik át
Pápa városában az irányítást, indul a 2. TomTom Pápa Félmaraton.
A SZAFT csapatát Bartus Ferenc
képviselte, táv 21 km, eredménye
korcsoportjában 10. hely, 1:34:42
idővel.
Augusztus 26-án szombaton
a reggeli órákban a nagy meleg ellenére futók népesítették
be Hollókő Ófalu előtti teret.
Az előzetes nevezések alapján
Hollókő-Rimóc-Szécsény-RimócHollókő (26 km-es) távra 126-an
adták le nevezésüket. Ugyanerre
a penzum váltó futamára – Szécsényben volt a váltás – 13 pá-

SZAFT futók eredményei:
Korcsoportos helyezés:

Idő:		
Táv 14 km
Czele Tamás			 1:28:15		4.
Czele János			1:29:16			2.
Kiss Eszter 			1:30:13			5.
Bunder-Harman Ágnes
1:43:42			19.
Csábi Anikó			1:44:20			21.
Czele Jánosné			1:45:51			1.
Táv 26 km:
Chikán István			2:21:18			5.
Bartus István			2:33:49			10.
Kovácsné Obrecsány Klára 3:56:04			
4.
Váltó Palóc fiúk:
Bartus Ferenc
Tresó Tamás			 2:26:40		6.
ros nevezése ékezett. A Hollókő-

Rimóc-Hollókő közötti 14 km-es
szakaszra előzetesen 136-an jelentkeztek. Gratulálunk minden
résztvevőnek akik a kánikulai
nagy melegben, legyőzték a kijelölt távot.
Köszönet a szervezőknek, a profi
lebonyolításért!
Czele János

Foci
Felnőtt és ifjúsági csapatunknak
is megkezdődött a bajnokság.
Felnőtt csapatunk két szép győzelmet aratott. Közöttük volt a
jobbnak mondott Berkenye és a
szomszéd vár Rimóc elleni ütközet.
Mind a két mérkőzésen nagyon
egységes volt a csapat, a fiúk egymásért küzdöttek és ennek meg
is lett az eredménye.
Ifjúsági csapattunk már nem szerepelt ilyen fényesen, de bízunk

benne, hogy innen már csak felfelé van az utunk.
Megyei I. osztály I. forduló:
Berkenye – Szécsényi VSE
1–2
gól: Gábor B., Szabó T.
If :
Berkenye U19 - Szécsény U19
0–8
Megyei I. osztály II. forduló:
Szécsényi VSE – Rimóc
4–2
gól : Szabó T. 2 , Horváth Cs., Szita L.
- 20 -

ifi:
Szécsény U19 – Rimóc U19
1–6
gól: Szmolnik M.
Szeptember elején megkezdik a
bajnokságot az U16 – os és a Bozsik tornákon szereplő utánpótlás
csapataink is.
Doman Gábor
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TÁJÉKOZTATÁS
Magánszemélyek
kommunális adója

ELMULASZTÁSÁNAK
SZANKCIÓJA!

Adókötelezettség:

Bevallási kötelezettség késedelmes teljesítése, illetve elmulasztása esetén az Art. 172.
§ (1) bekezdése szerint magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig
terjedő mulasztási bírsággal
sújtható.

Kommunális adókötelezettség
terheli azt a magánszemélyt, aki a
naptári év első napján az Önkormányzat illetékességi területén:
-az építmény (lakás, nem lakás
céljára szolgáló és nem ideiglenes jellegű épület) tulajdonosa.
Ha az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni
értékű jog terheli, a tulajdonos és
vagyoni értékű jog (kezelői jog,
tartós földhasználat, haszonélvezet, használati jog, földhasználat)
gyakorlására jogosult személy
– megállapodás hiányában – a
vagyoni értékű jog jogosultja az
adó alanya.
-a telek (az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet) tulajdonosa.
Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonértékű jog esetén az
előző pont bekezdésben foglaltak az irányadók.
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.
Az a magánszemély aki az önkormányzat illetékességi területén
nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. (önkormányzat, BM. erdészet, stb.)

A bevallás benyújtása:
Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését, változását
követő 15 napon belül adóbevallást kell tennie.

Az adó évi mértéke:
Az adó mértéke adótárgyanként,
illetőleg lakásbérleti jogonként
2012. január 1-jétől évi 5.000 Ft.

Az adó megfizetése:
Az adót félévenként két egyenlő
részletben:
– március 15-ig
– szeptember 15-ig kell megfizetni.

Az eljárás jogi alapja:
– A helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény
– Az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény
– Szécsény Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 16/2015.
(XI.04.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Kapcsolódó bevallás
nyomtatványok:
www.szecseny.hu / Ügyintézés /
Adóügy / Magánszemélyek kommunális adója ügyintézés - Kapcsolódó nyomtatványok:
Bevallás
magánszemélyek
kommunális adójának megállapításához

www.szecseny.hu / Ügyintézés /
Adóügy / Magánszemélyek kommunális adója ügyintézés - Kapcsolódó nyomtatványok:
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Iparűzési adó
A helyi iparűzési adó
tárgya és alanya:
Adóköteles az önkormányzat
illetékességi területén állandó
vagy ideiglenes jelleggel végzett
vállalkozási tevékenység. Az adó
alanya a vállalkozó.
Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében
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és kockázatára haszonszerzés cél- ségi területén sem rendelkezik
Foci
székhellyel, telephellyel.
jából, üzletszerűen végző:
Ha az építőipari tevékenység foly1. a személyi jövedelemadóról tatásának, illetőleg a természeti
szóló törvényben meghatározott erőforrás feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányegyéni vállalkozó
2. a személyi jövedelemadóról zat illetékességi területén a 180
szóló törvényben meghatáro- napot meghaladta vagy előrelátzott mezőgazdasági őstermelő, hatóan meghaladja, akkor e tefeltéve, hogy őstermelői tevé- vékenységek végzésének helye
kenységéből származó bevétele a tevékenység-végzés megkezaz adóévben a 600.000 forintot désének napjától telephelynek
minősül, a vállalkozónak állandó
meghaladja
3. a jogi személy, ideértve azt is, jellegű iparűzési tevékenységet
ha az felszámolás vagy végelszá- végzőként kell bejelentkeznie és
az ideiglenes jellegű tevékenység
molás alatt áll
4. egyéni cég, egyéb szervezet, utáni adót nem kell megfizetnie.
ideértve azt is, ha az felszámolás Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi terülevagy végelszámolás alatt áll.
tén folytatott ideiglenes jellegű
Az állandó és az ideiglenes iparűzési tevékenysége után az
adóévre már fizetett adót, akkor
jellegű iparűzés
azt – eltérően a Htv. 40/A. § (1)
tevékenység:
bekezdés a) pontjában és 40/A.
§ (2) bekezdésben foglaltaktól
– A vállalkozó állandó jellegű
– az adott önkormányzat illetéiparűzési tevékenységet végez
kességi területén végzett adóévi
az önkormányzat illetékességi teállandó jellegű iparűzési tevérületén, ha ott székhellyel, telepkenység utáni adóból vonhatja le.
hellyel rendelkezik, függetlenül
Amennyiben a vállalkozó előzetes
attól, hogy tevékenységét részbejelentésétől eltérően a tevében vagy egészben székhelyén
kenység-végzés napjai alapján a
(telephelyén) kívül folytatja.
vállalkozónak az önkormányzat
– Ideiglenes jellegű az iparűzési
illetékességi területén ideiglenes
tevékenység, ha az önkormányjellegű iparűzési tevékenység
zat illetékességi területén az ott
utáni adókötelezettsége áll fenn,
székhellyel, telephellyel nem
akkor arról legkésőbb az adóévet
rendelkező vállalkozó építőipari
követő év január 15. napjáig kötetevékenységet folytat, illetőleg
les bevallást benyújtani, s a bevaltermészeti erőforrást tár fel vagy
lás benyújtásával egyidejűleg az
kutat, feltéve, hogy a folyamaadót az ideiglenes tevékenység
tosan vagy megszakításokkal
után egyébként fizetendő adó
végzett tevékenység időtartama
eredeti esedékességétől számíadóéven belül a 30 napot megtott késedelmi pótlékkal növelten
haladja, de nem éri el a 181
megfizetni.
napot. Bármely – a Htv. 37.§ (2)
bekezdés a.) pontjába nem sorolható – tevékenységet végez, ha
annak folytatásából közvetlenül
bevételre tesz szert, feltéve, hogy
egyetlen önkormányzat illetékes-

ELMULASZTÁSÁNAK
SZANKCIÓJA!
Bevallási kötelezettség késedelmes teljesítése, illetve elmulasztása esetén az Art. 172. § (1)
bekezdése szerint magánszemély adózó 200 ezer forintig,
más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Az adókötelezettség
keletkezése
és megszűnése:
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének
napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával
szűnik meg. A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység-végzés esetén az adókötelezettség időtartama a tevékenység
megkezdésének napjától a felek
közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának
napjáig terjedő időszak valamen�nyi naptári napja.

Az adó mértéke:

1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó
évi mértéke az adóalap 2 %-a
2. Ideiglenes jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén
naptári naponként 5.000 forint.

Az eljárás jogi alapja:
- A helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (továbbiakban: Htv.)
- Az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény (továbbiakban:
Art.)
- Szécsény Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 16/2015.
(XI.04) önkormányzati rendelete a
helyi adókról.
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Kapcsolódó
bevallás nyomtatványok:

mély adózó 200 ezer forintig,
más adózó 500 ezer forintig terAz adó alapja:
www.szecseny.hu / Ügyintézés / – a megkezdett vendégéjszakák jedő mulasztási bírsággal sújtható.
Adóügy / Iparűzési adó ügyinté- száma
zés - Kapcsolódó nyomtatványok:
Az adó megfizetése:
Bejelentkezés helyi iparűzési
Az adó mértéke:
adó alá, változásbejelentés
– személyenként és vendégéjszaAz adót az adóbefizetésre kötekánként 200 Ft.
lezettnek a beszedést követő hó
www.szecseny.hu / Ügyintézés /
15. napjáig kell az önkormányzati
Adóügy / Iparűzési adó ügyintéA bejelentés:
zés - Kapcsolódó nyomtatványok: Az adóbeszedésre kötelezett az adóhatósághoz befizetnie.
BEVALLÁS ideiglenes jellegű adókötelezettség keletkezését,
iparűzési adóhoz
Az eljárás jogi alapja:
annak bekövetkeztétől számított

15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóságnál írásban – A helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény
bejelenteni.
– Az adózás rendjéről szóló 2003.
Adóbeszedési kötelezettség: évi XCII. törvény
Az adót az adóbeszedésre kötele- – A közigazgatási hatósági eljárás
zett állapítja meg, közli a magán- és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
személlyel, és azt tőle átveszi.
A fizetendő idegenforgalmi adót – Szécsény Város Önkormányzat
www.szecseny.hu / Ügyintézés /
az adóbeszedésre kötelezett ak- Képviselő-testületének 16/2015.
Adóügy / Iparűzési adó ügyintékor is tartozik befizetni, ha annak (XI.04.) önkormányzati rendelete
zés - Kapcsolódó nyomtatványok:
a helyi adókról
beszedését elmulasztotta.
Nyilatkozat őstermelőknek
www.szecseny.hu / Ügyintézés /
Adóügy / Iparűzési adó ügyintézés - Kapcsolódó nyomtatványok:
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó
jellegű iparűzési tevékenység
esetén

Az adó bevallása:

www.szecseny.hu / Ügyintézés /
Adóügy / Iparűzési adó ügyintézés - Kapcsolódó nyomtatványok:
Adómentességi
nyilatkozat
Htv.3.§ (2)-(3). bek

Idegenforgalmi adó

Az adóbeszedésre kötelezettnek
az általa beszedett helyi adóról a
tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell bevallást tennie. Az adóbeszedésre kötelezettnek e kötelezettsége megszűnése esetén,
ennek bekövetkeztétől számított
30 napon belül soron kívüli bevallást kell tennie.

ELMULASZTÁSÁNAK
Az adó alanya:
SZANKCIÓJA!
– az a magánszemély, aki nem ál- Bevallási kötelezettség késelandó lakosként az önkormányzat delmes teljesítése, illetve elmuilletékességi területén legalább lasztása esetén az Art. 172. § (1)
bekezdése szerint magánszeegy vendégéjszakát eltölt

Kapcsolódó
bevallás nyomtatványok:

www.szecseny.hu / Ügyintézés
/ Adóügy / Idegenforgalmi adó
ügyintézés - Kapcsolódó nyomtatványok:
Idegenforgalmi adóbevallás
www.szecseny.hu / Ügyintézés
/ Adóügy / Idegenforgalmi adó
ügyintézés - Kapcsolódó nyomtatványok:
Bejelentkezés
helyi
idegenforgalmi
adó
alá,
változásbejelentés
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