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nőttek jó emléket és élményeket

Szécsényi
Közművelődési
Nonprofit
Kft. hírei azvihettek
Tavasszal
megkezdődik
Szécsényben
uszodaépítés
magukkal haza.
Városi Civil Korzó és Gyermeknap

M

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

ja megtalálhatta a maga szórakozási lehetőségét. A sokszínű programok, szórakozási lehetőségek
és a meleg nyári idő mind-mind
hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvényre ellátogató gyerekek és fel-

A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. ezúton is köszönetét
fejezi ki mindenkinek, aki munkájával és közreműködésével hozzájárult a szombati Városi Civil Korzó és Gyermeknap rendezvény
sikeréhez.
Név szerint:

T

avasszal megkezdődik Szécsényben a tanuszoda és
az új „A” típusú tornaterem
építése. A Képviselő-testület erről hallgatta meg a két építészt,
Balassa Endrét és Jánosi Jánost.
2018 végén már az itt tanulók és
a szécsényi lakosok is helyben lubickolhatnak. A két szakemberrel
közvetlenül az ülést követően beszélgettünk.
Állítólag tanuszoda és új iskola
tornaterem lesz Szécsényben. Hol
tartanak most, mikorra állnak az
épületek?
Az iménti képviselőtestületi ülésen eldőlt, a tanuszoda végleges
helyszíne. Ennek következtében
megkezdődhet az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése. Ha minden a tervek szerint
történik, akkor a közbeszerzést
követően tavasszal megkezdődhet az építkezés és 2018 végén
a közönség már használhatja az
uszodát. Ezeket a dátumokat már
egy tapasztalat alapján mondhat-

juk, hiszen Szécsény az országos
program második ütemében kap
uszodát, így pedig már van bőséges tapasztalatunk az első részből.
Így ez nem álom, hanem realitás.
Milyen lesz az uszoda?
Egy 15x25 méteres nagy medencéből és egy 6x10 méteres
tanmedencéből áll. A kiszolgáló
épületben 2-2 fiú-lány öltöző kap
elhelyezést és egy aula. A tanuszodák országosan típustervek
alapján épülnek, de ez igazából
az alapkarakterre és a funkcióra
érvényes. Minden egyes településnek külön építésze van, Szécsényben Balassa Endre, aki a típusépületet helyszínre adaptálja
és egyedi homlokzati megjelenéssel látja el. Ezzel el tudjuk érni,
hogy ugyan típusépületekről van
szó, de az országos beruházás keretében nem lesz két egyforma
épület Magyarországon.
Tornaterem?
A tervezési folyamat végén jár.

. .
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Cserhát Mentőkutyás Egyesület,
Krúdy Gyula Könyvtár, Petrovics
Gabriella, e-MultiCoop Szociális
Szövetkezet, Andi Színjátszósai
Egyesület, Palóc Néptáncegyüttes, Izolda
Népi Játékai, Iglice
Tánc-a
Mind
az engedélyezési,
mind
együttes,
T.C.D.
Táncegyesület
székiviteli tervek elkészültek. Jelen
csényi és balassagyarmati
csop
ortpillanatban
a közbeszerzés
kiírást
ja,
Léna
Táncosai,
Street
Dancers,
készítjük elő és amint a kivitelező
Paramisi Társulat,
Őszimegkezdődik
Alkony Nyugkiválasztásra
kerül,
díjas
Klub, Szerva ASE, Benczúraz
építkezés.
falváért Egyesület, Szécsény Városi
Rendőrkapitányság,
Ez
körülbelül
mikor lesz? Szécsény
Városi
Tűzoltó
Raj, Agrohelp
Kft.,
Legkésőbb tavasszal,
de reméSzécsény
Városfejlesztő
nyeink
szerint
már előbbKft.,
is. ASzétorcsényi
és
Pösténypusztai
Polgárnaterem terveit Terdik Bálint épíőrség,
valamint
tész
készítette
el. Szécsény Város
Önkormányzata.
Milyen
lesz mindenkinek,
ez az új sportlétesítKöszönjük
aki ellámény?
togatott a rendezvényre!
„A” típusú tornateremről beszélhetünk Szécsény esetében,
amiben egy teljesen szabványos
kosárlabda pálya fér el. Persze ennél a terem nagyobb lesz, vagyis
lehet benne még kézilabdázni
és terem focizni is. Tollaslabdát
és röplabdát is tudnak majd ott
tanulni, de ezeknél a sportágaknál már versenyszerű pályát nem
lehet kialakítani. Emellett lesz 4
öltöző, szertár és egy kisebb tanári szoba is az épületben. A léte-
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sítmény mobil lelátó fogadására
is alkalmas, miután az épülethez
tartozik egy védőfólia a padlószerkezet megvédéséhez. A padló 10 milliméteres ízület barát
PVC. A külső falakon Szécsényre
jellemző egyedi karakterek lesznek, amelyek a látványterveken
már jól látszanak. Van szerencsénk e program keretében,
nagyon sok településre eljutni.
Minden egyes helyszín kapcsán
döbbenten tapasztaljuk, fantasztikus európai részek vannak Magyarországon. Gyönyörű szeces�sziós házak és főterek találhatók

szinte mindenhol. Bátran mondhatjuk, hogy Szécsény ezen települések sorában bátran megállja a helyét, sőt térstruktúrája, a
kastély, a vár és a várfalon belüli
építészet különleges, egyedi minőséget képvisel. Mindent meg
fogunk tenni, hogy a tanuszoda
is elérje ezt a színvonalat és azzá
válhasson, amit a régebben készített épületek is képviselnek. Szécsény egyedi hangulatot áraszt
és különleges karaktere van, amit
a XXI. században is meg kell tudnunk fogalmazni, de korszerűen,
a kor követelményeinek megfele-

lően. Mindezt úgy, hogy ez az itt
élőknek is egyértelmű legyen.
Van-e olyan tapasztalatuk Szécsénnyel kapcsolatban, amivel
máshol nem találkoztak?
Az önkormányzat vezetésének
hozzáállása mintaszerű volt, minden támogatást megadtak. Több
lehetséges helyszínt megvizsgáltunk és független szakemberként
is azt tudjuk mondani, hogy a lehetséges helyszínek közül a legmegfelelőbbek lettek kiválasztva.
Ez külön öröm nekünk is.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Szeptemberben három képviselő
testületi ülést tartottunk.
SZEPTEMBER 11-én ZÁRT ülésen
tárgyaltunk
a „TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001
kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”
című pályázat kapcsán képzési és
rendezvényszervezési tevékenységekre induló közbeszerzésről”
szóló előterjesztésről. A határozat
szerint a Képviselő-testület megbízta a Polgármestert, hogy az
érdeklődésüket hivatalosan bejelentő társaságokon kívül további
gazdasági szereplők részére küldje meg az ajánlattételi felhívást.
SZEPTEMBER 26-i ülésen beszámolót hallgattunk meg
• a Szécsényi Cseperedő Bölcsőde és Óvoda 2016/2017-es
nevelési év munkájáról és a
2017/2018-as nevelési év indításáról
tájékoztatókat
• a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program

•
•

•

•

•

•

keretében, Szécsényben megvalósuló tornaterem és hozzákapcsolódó sportpálya, valamint tanuszoda építésről
a „Szécsény fejlesztési irányairól” lefolytatott konzultáció
eredményéről
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 2016/2017es tanévi működéséről, a
2017/2018-as tanév indításáról
a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium 2016/2017-es tanévi működéséről, a 2017/2018as tanév indításáról
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészeti Iskola 2016/2017es tanévi működéséről, a
2017/2018-as tanév indításáról
a Lipthay Béla Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2016/2017-es tanévi működéséről, a 2017/2018-as tanév
indításáról
a 2017. I. félévi költségvetési
gazdálkodásról.
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Elfogadtuk
• Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet 3. számú
függelékének módosítását
• a településrendezési eszköz
módosítás véleményezési eljárásának lezárását
• a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendeletet
• a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítását
• a Szécsény Térsége Humánszolgáltató
Intézményfenntartó
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását
• a Szécsény Térsége Humánszolgáltató
Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását
• a 2017. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítását
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• a 2017. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítását
• a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó igény benyújtását
• a Szécsény Városkártya rendelet megalkotását.
Elbíráltuk
a Közművelődési Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatói pályázatát,
a Képviselő-testület Garamvölgyi
Andreát választotta a cég élére.
Megválasztottuk
Szécsény Város Önkormányzata
Képviselő-testülete Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának új tagját, Kiss Attila Gyulát.

Döntöttünk
• a TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001
kódszámú,„A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok” című pályázat kapcsán
képzési és rendezvényszervezési tevékenységekre induló
közbeszerzés eljárás visszavonásáról
• a Szécsény, Varsányi út 0212/7
és 0212/8 hrsz. alatti ingatlanokhoz leágazó gázvezeték
építéséről.
Zárt ülésen tárgyaltunk
• „A Köz Szolgálatáért” kitüntetés
adományozásáról
• a behajthatatlan tartozások
törléséről
• lakásbérleti ügyekről.

SZEPTEMBER 28-i rendkívüli ülésen
döntöttünk
• a TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001
kódszámú,„A társadalmi együttműködés
erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázat keretében, „Másként is lehet!” című
rendezvénysorozat megvalósítására indított beszerzési eljárás eredményéről.
• az 1257/6 hrsz-ú területen lévő
földút rendbetételéről
• a Dr. Haynald Lajos tiszteletére
készített emléktábla elhelyezéséről.
Zárt ülésen tárgyaltunk
a Szécsény, Május 1. út 1/A. szám
alatti ingatlan értékesítéséről.
Stayer László
polgármester

dr. Végh Adrienn
m.b. jegyző

Rendhagyó Népmese Nap a Bárkányiban

I

mmár hagyománnyá vált
iskolánkban a Népmese
Napjának
megünneplése.
2017. szeptember 29-én „Mesevásár” címmel rendeztünk
egésznapos programot az alsó
tagozaton.
A nap indításaként összegyűltünk az aulában, ahol egymás
jelmezeit megcsodálva hango-

lódhattunk rá a vásári forgatagra. Ezután az osztálytermekben
indult útjára a mesei keretekbe
szőtt vásári sokadalom, melyből
megismerhették a népi mesterségeket, foglalkozásokat.
A gyerekek izgatottan várták a
Paramisi Társulat „Én elmentem
a vásárba…” interaktív műsorát,
amely fergeteges, kétszáz gyer-3-

meket megmozgató vidám táncházzal zárult.
A legnagyobb meglepetés a
„mesebeli játszótér” megnyitása volt, mellyel a kisgyermekek
és nevelőik régi álma válhatott
valóra. A tanulók „élő szalagot”
alkotva körbeállták a lufikkal díszített játszóteret. Erdélyi Noémi
4.b osztályos tanuló kedves sza-
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valata és az Igazgató Úr beszéde
után Csongor testvér ünnepélyes
keretek között megszentelte az
új létesítményt. A lufik durranása jelezte a játszótér birtokbavételét. Az 1-2. évfolyamosok
örömmel próbálták ki a komplex
mászóvárat és a hintákat. Ezalatt
a 3-4. évfolyamosok az óvodába
látogattak el a Mihály-napi vásár-

ba, ahonnan sok változatos vásárfiával tértek haza.
Ebéd után minden osztály elkészítette vásári portékáját, amelyből iskolánk folyosóján kiállítást
rendeztünk. A gyümölcs és zöldségpult mellett megtalálhatóak voltak a különböző pékáruk,
édességek, hangszerek, ékszerek,
méteráruk és állatok sokasága.

Programunk végén került sor az
emléklapok és „édes vásárfia” osztályonkénti átadására. Végül ínycsiklandozó terülj, terülj asztalka
várta az aulában a gyerekeket.
Véleményünk szerint nebulóink
élményekkel gazdagon térhettek
haza a kalandos Mesevásárból.
Ludányiné Bella Szilvia
és Vargáné Kovács Andrea

Őszi kerékpártúra

2

017. szeptember 22-én pénteken, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium támogatásával a „Kerékpárral 7 határon át”
programsorozat keretében kerékpártúrán vett részt iskolánk. A
programra a művelődési ház hívott minket, melyet nagy lelkesedéssel fogadtunk. A túrán a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával
közösen vettünk részt, ezzel is elmélyítve a kapcsolatot a két intézmény között. A nap első állomása
a Páris-patak völgye volt, ahol a

szervezők üdítővel, energiapótló
édességgel várták a részt vevőket. A tízórai után Hasznosi Márk
tartott tájékoztatót a helyszín növény- és állatvilágáról, majd egy
rövid gyalogos túrát téve néztük
meg a völgyet. A program folytatásaként Pösténypusztán áthaladva léptük át a határt, majd
Szécsénykovácsiba kerekeztünk,
ahol a Filip József Polgármester
Úr köszöntötte a tanulóinkat.
A pihenő idő alatt meghallgattuk Polgármester Úr előadását
-4-

Szécsénykovácsiról és a Krúdy
családról. Visszaérve Szécsénybe
még egy meglepetés várta a túrát teljesítőket, a szervezők egy
ebéddel láttak vendégül minden
kerékpárost.
Nagyon köszönjük a szervezőknek a lehetőséget, mert egy
nagyszerű, élményekben gazdag
napot tölthettünk el együtt kerékpározva hét határon át.
Borda Tamás
igazgatóhelyettes
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Őszi sportnap a Bárkányiban

2

017. 09. 29-én pénteken
tartotta iskolánk őszi Sportnapját. Ezen a délutánon - a
testnevelői munkacsoport szervezésében - labdajátékokban
mérték össze tudásukat a jelentkező diákok.
Kosárlabda sportágban összesen 8 csapat adta le nevezését,
5. évfolyamtól egészen a végzős
12. évfolyamig. Kétfordulós csoportmérkőzések után alakult ki az
egyenes kieséses szakasz párosítása, ahol előbb a negyeddöntő,
elődöntő majd a döntő illetve
bronzmérkőzés került megrendezésre. A harmadik helyet a 7.A,
második helyet a 12.A, a végső
győzelmet pedig a 9. A osztály
csapata szerezte meg. A mérkőzések során a fair-play szelleme
szerint hajtottak a csapatok a lehető legjobb eredményekre, szerencsére a sérülések sem nehezítették a játék menetét. Az első

három helyezett éremmel, illetve
testnevelés tantárgyból jeles érdemjeggyel lett gazdagabb.
Labdarúgó
villámtornánkon,
tíz focicsapat nevezett a meghirdetett versenyre. Az irányított
sorsolás után egyenlő tudású csapatok kerültek párba egymással.
Az egyenes kiesésű rendszerben
csak a legjobbak maradtak talpon. A jó hangulatú mérkőzések
a sportszerűség jegyében zajlottak, a résztvevők odafigyeltek
egymásra. A közönség folyamatos biztatása minden összecsapásra jellemző volt. A döntőbe
jutott két csapat (12.A, 7.A) rendkívül színvonalas mérkőzést játszott egymással, de a 11.A csapata is nagyon egységes, minőségi
futballt mutatott. Meg kell említenünk a lányok csapatait is, akik
nem ijedtek meg a fiúktól sem.
Minden résztvevőt dicséret illet a
látottak alapján. A végső győztes

(12.A) csapat jutalma az aranyérem mellett, hogy az atyákból és
testnevelőkből álló Dream Team
csapatával játszhatott gálamérkőzést, akik nevükhöz méltóan,
ismét kapott gól nélkül nyerték a
mérkőzést.
Kézilabda tornán 8 csapat indult. Az előző évhez képest sokkal színvonalasabb mérkőzéseket játszottak. A rekortán pályán
lejátszott összecsapásokban a
tanórákon tanult technikai-taktikai elemeket is alkalmazták a tanulók. Javult a kapusok játéka, az
összjáték minősége. A kisebbek
(5-6.o.) is bekapcsolódtak a versenybe, nem is eredménytelenül.
A jó hangulatú mérkőzéseken a
végső győzelmet a 7.A csapata
szerezte meg a két nyolcadikos
csapat előtt.
Testnevelők

Tanévkezdés a Rákócziban
„Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik.”
Albert Camus örökbecsű gondolatai kiváló tanácsként szolgálnak
mindazoknak, akik valamely oktatási intézmény nagy közösségének tagjai, legyenek akár diákok,
pedagógusok, vagy más területen dolgozók. Egy tanév óhatatlanul együtt jár nemcsak a vidám és
kellemes percekkel, hanem olyan
„sebekkel” is, amelyek a szorgalmi
időszakban nem gyógyulnak be,
de a nyár, a maga éltető és pihentető kezével kikúrálja ezeket a bajokat.
Ez a nyár, mely a diákoknak pihenéssel, önfeledt időtöltéssel
telik, az iskolai dolgozók számára

rövidebb, hiszen augusztusban
már javában azon dolgoztunk,
hogy az előttünk álló tanév zökkenőmentes, tartalmas és mindnyájunk számára emlékezetes
legyen. Ekkor került sor az olyan,
kevésbé látványos tevékenységekre is, mint a tisztasági festés, az általános karbantartás, a
hiányzó eszközök pótlása és az
osztálytermek berendezése. Igyekezetünket – reményeink szerint
– a tanulók általános elégedettsége és megbecsülése kiséri.
Egyes, feleslegessé vált eszközöket kölcsönadtunk azoknak a járásunkban található iskoláknak,
amelyeknek ezekre szüksége volt
(Endrefalva, Ludányhalászi, Var-5-

sány). Bizakodunk abban, hogy
az ottani iskolai közösségek nagy
hasznukat veszik.
Az augusztus végi tankönyvosztás már figyelmeztetett minket
arra, hogy hamarosan megszakad
a nyár, megszűnik a korlátlan szabadság és ismét a csengő lesz az
idő ura. S bizony, a csengő szeptember elsején ismét visszakapta
hatalmát. Végzőseink számára ez
már nem volt újdonság, de elsőseink még olykor-olykor megriadva hallhatták ezt a jellegzetes,
éles hangot. Természetesen ez a
nap még nem a tanulásról szólt,
hanem arról, hogy – mily furcsa
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fintora ez a sorsnak – megünnepeljük a nyár lezárását. Az évnyitón Rákóczisokká fogadtuk 19
elsősünket, akik közül egyesek
nevetve, mások kissé megkön�nyezve vették át jelvényeiket, de
rövid műsorukat látva kijelenthetjük, hogy valóban egy jó kis
csapat jött össze, akik sok szép
eredményt érhetnek még el. Őket
és minden más megjelentet az
alsó tagozat tanulói köszöntötték
verseikkel, énekükkel.
Ebben a tanévben az általános
iskola nyolc évfolyamán kilenc
osztályt indíthattunk, mivel a hetedik évfolyamon tekintélyes számú, mintegy 40 diákunk van. A
középiskolai szekció két csoportot foglal magába: az idén elballagó tizenkettedik és a gimnáziumi
tanulmányaikat most megkezdő
kilencedik évfolyamot, akik előreláthatóan az utolsó középiskolai
osztály lesznek. Ennek kapcsán
egy apróbb, ám annál jelentősebb változás is történt iskolánk
életében: immár kikerült intézményünk nevéből a Szakközépiskola megnevezés, így hivatalos
nevünk II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium lett. Rákóczis közösségünkben köszönthetjük új tanárként Babcsány
Lászlónét, Kovács Klárát, Polonkai
Kittit, Vincze Szabolcsnét és Széky

Miklóst. Kívánjuk nekik, hogy leljék nagy-nagy örömüket abban,
hogy közénk tartoznak! Az iskola
vezetőségében kisebb személyi
változás történt, mivel Juscsákné
Kovács Judit igazgatóhelyettes
gyermekáldás elé néz, ezért ebben a tanévben Pásztor Péter
megbízott igazgatóhelyettesként
csatlakozik Pancsovai Gergely
igazgató úrhoz és Győrki Marianna igazgatóhelyetteshez. További
változás iskolánk életében, hogy
a hollókői tagintézménnyel bővült a közösségünk. Bizakodva tekintünk a közös munka elébe.
Annak ellenére, hogy a szeptember még sok esetben arról
szól, hogy az „idény eleji formát”
levetkőzve felvegyük a „versenytempót”, számos alkalommal sikerült megtörni a napi rutint. Ez
azért is fontos, mert ezzel lehet
összekovácsolni az iskola közösségét.
Ha előbb nem is, de szeptember 22-én, pénteken mindenki
maximális „csapásszámot” ért
el. Ekkor tartottuk a Nemzetközi
hulladékgyűjtő naphoz kapcsolódóan a hagyományos „Fehér
napot”. Ennek lényege, hogy az
osztályok fehérbe boruljanak: a
dekoráció és a tanulók ruházata
is ebben a színben tündökölt. Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk,
-6-

hogy a jövő generációt környezettudatossá neveljük és ezzel a
színnel is kimutattuk, hogy men�nyire fontosnak véljük a globális
felmelegedés elleni küzdelmet
illetve, hogy megoltalmazzuk a
természet még hófödte tájait. A
„legfehérebbek” az 1. a 4. és az 5.
osztályok lettek, amelyeknek gratulálunk!
Ezen a napon zajlottak a Nógrád
Megyei
Rendőr-főkapitányság
közreműködésével a közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési
bemutatók, előadások is. Diákjaink megismerhették és kipróbálhatták a szolgálati eszközöket,
felszereléseket (gumibot, pajzs,
sisak). A tornateremben kialakított szlalompályán a tanulók
egy-egy szemüveg segítségével
megtapasztalhatták, hogy milyen
ittasan, illetve drog hatása alatt
közlekedni. Emellett a kerékpáros
és gyalogos közlekedés elméleti
szabályait is megismerhették a diákok, akik eközben megnézhették
a rendőrség Alfa Pro 1-es robotját
működés közben. Köszönjük az
előadók (Gemer Gabriella, Tamás
Kovács Andrea, Kovács Béla és
Tótok Gergely) közreműködését!
Hagyományainkhoz híven idén
is megszerveztük a papírgyűjtést. Az iskola udvarán elhelyezett konténer a program egy hete
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alatt napról-napra egyre több papírt tartalmazott.
Szintén szeptember 22-én valósult meg egy másik kezdeményezés is, amelyhez iskolánk örömmel csatlakozott. A Kerékpárral az
Ipoly völgyében túra jó alkalmat
teremtett arra, hogy diákjaink
között népszerűsítsük a nem motorizált közlekedési módokat. Az
iskola udvaráról induló útvonal
az Ipoly partján fekvő községeket is érintette: Ludányhalászin
és Nógrádszakálon keresztül a
Páris-patak völgyébe tekertünk,
majd visszafelé Pösténypusztán
át Szécsénykovácsiba is eljutottunk. Köszönjük a szervezőknek a
részvételi lehetőséget!
Szeptember 29-én testnevelőtanáraink vezetésével csatlakoztunk az Európai Diáksport Napjához, amelyen a gyerekek egy
2017 méteres futáson és különböző játékokon vehettek részt,

illetve diákjaink is meglátogatták
a Kubinyi Ferenc Múzeum által
szervezett, Szent Mihály Naphoz
kapcsolódó programokat. Ezen
a napon az Idősek Világnapja alkalmából meghívtuk egykori kollégáinkat, megmutattuk nekik az
osztálytermeket, kipróbálhatták
a számukra új oktatási segédeszközöket (pl. interaktív tábla). A
találkozás jó hangulatú beszélgetéssel zárult, miközben elfogytak
a kolléganők által készített finom
sütemények is.
Még oly sokat lehetne arról mesélni, hogy mi is történt velünk
szeptemberben, hiszen ahány
diák (vagy tanár), annyi élmény.
Ebben a hónapban megszülettek
az első ötösök és fekete pontok,
az első sértődések és békülések,
az első hiányzások és közös mókázások. S valóban, Camus-nek
igaza van, hiszen míg tavasszal a
közelgő nyár táplált minket erő-
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vel, s levelekként vártuk a nap
éltető sugarait, addig most, új
élményekkel és tapasztalatokkal
gazdagodva, a nyári kivirágzást
követően újabb tavaszt élünk.
Pancsovai Gergely
igazgató
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Ovinyitogató a Bárkányi Katolikus óvodában

„Hej, óvoda, óvoda,
az volt ám csak a csoda!
Mint valami kacsalábon forgó, ékes palota.
Kinyílott az ajtaja,
fénylett szárnyas ablaka,
ragyogott sok fényes terme,
zsongott a sok gyerek benne…”
/Kormos István: Mese Vackorról/

E

z az ékes palota, a nyár utolsó
előtti napján kitárta kapuját
minden régi, és új kis óvodás
előtt. Visszavártuk régi, fogadtuk
új gyermekeinket az immár hagyománnyá vált
„Ovinyitogató” rendezvényünk
keretében a Bárkányi Katolikus
Óvodában. Rövid, interaktív mesével vidítottuk fel a riadt kis arcokat, a gyermekek szereplőjévé
váltak Az aranyszőrű bárány c. előadásnak. A mese hatására eltűnt a
félelem, mindenki jókedvűen táncolt a juhász és a sírós királylány
lakodalmán. A csoportokba térve
önfeledt játékkal, ismerkedéssel
telt a délelőtt. Többféle tevékenységet kínáltunk, pl. gyurmázás,
rajzolás, színezés, udvari játék,
természetesen nassolni valót, li-

monádét. Minden játékeszközt
megnéztek, kipróbáltak. Kis ajándékokkal kedveskedtünk minden
gyermeknek, az új ovisok kiválasztották jelüket, megkeresték
az öltözőben kis szekrényeiket, a
mosdót, megismerték csoportjuk
nevelőit, néhány csoporttársukat.
A meleg nem tántorított el senkit
attól, hogy az udvaron homoktortát süssön, várat építsen, labdázzon, vagy csúszdázzon. Ez a nap
arról szólt, hogy az új nevelési
év megkezdése előtt visszazökkenjenek gyermekeink az óvodai
életbe, bevezessük az ovis élet
„rejtelmeibe” az újonnan otthonról, vagy bölcsődéből érkező kis
apróságokat. Bízunk benne, hogy
sikerült élményt nyújtani, megkönnyíteni az óvodába lépés első
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napjait. Kívánunk nyugodt, gondtalan óvodás éveket, szép élményeket, emlékeket, amelyeket
szívesen őrizget majd. Kívánjuk,
hogy az első nap az óvodában
olyan élmény maradjon, amelyre
érdemes lesz emlékezni.
Szvetlik Péterné
óvodapedagógus
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Mihály napi forgatag a Bárkányi Katolikus óvodánkban

A

néphagyomány
szerint
Szent Mihály napját a gazdasági év fordulójaként
tartották számon. Európa-szerte
ismert pásztorünnep. Az állattartók ilyenkor hajtották vissza
a faluba a Szent György napkor
legelőre hajtott állatokat. E nappal megkezdődött az ún. Kisfarsang ideje. Országszerte emlékezetesek voltak a szent mihályi
vásárok, de nemcsak azért, hogy
megvegyék, amire szükségük
van, hanem mindez szórakozást,
ismerkedést, hírszerzést is jelentett az embereknek.
A hagyományokhoz híven nálunk is így történt immár ötödik
éve. Nagy volt a jövés-menés
péntek délelőtt a Páter Bárkányi
János Katolikus Óvoda udvarán.
Mihály napi vásárra készültek a
gyerekek és felnőttek. Ez a nap
egy remek alkalmat adott arra,

hogy egy nyitott programot szervezhessünk óvodánkba, ahová
nagy szeretettel vártuk a szülőket, nagyszülőket, testvéreket.
Óvó nénik, anyukák és az iskola
felsős diákjai -/a közösségi szolgálat keretén belül/ készítettek
nagyon ötletes vásári portékákat eladásra. Volt itt minden, mi
szem – szájnak ingere: házi lekvár, sütemények, cukorkák, mézeskalács, karkötő, hűtő mágnes,
ajtódísz, könyvjelző, felsorolni
sem lehet, mennyi színes érdekesség.

A Maci csoportos gyerekek kikiáltó versikéjükkel köszöntötték a
vendégeket: „Figyelem, figyelem,
közhírré tétetik, hogy a Mihály napi
vásár az idei évben is megrendeztetik!”. Ezt követően Aranka néni,
óvodavezetőtől hallhattunk a
régi idők vásári szokásairól. Mivel
szeptember 30-án ünnepeljük a
Magyar Népmese Napját, ezért
elengedhetetlen volt számunkra,
hogy egy meseelőadással is kedveskedjünk az ide látogatóknak:
egy népmesei feldolgozást tekinthettünk meg a Maci csopor-9-

tos óvó nénik előadásában, melynek címe: „Az állatok nyelvén tudó
juhász”.

A mese után megkezdődött a
vásári forgatag. A kisfiúk és kislányok, még a felnőttek is népi ruhába öltöztek. Így gyűlt kezükben
a sok-sok vásárfia, közben pattogatott kukorica, tea várta az éhes,
szomjas vásározókat. A délelőttöt
táncházi kavalkáddal zártuk.
„Minden áru elfogyott, csak a jókedv nem kopott!” A sok mosolygós gyerekarc látványa jelezte
számunkra, hogy továbbra is meg
kell őriznünk a Mihály napi vásár
hagyományát óvodánkban. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki
részvételével, vásárlásával és jótékonyságával hozzájárult a vásár
sikeréhez, célunk megvalósításához!
Lazsán Zsófia
óvodapedagógus
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Új utakon: Nógrád megyei magángyűjtők című kiállítás

Ú

j úton indult el a Kubinyi
Ferenc Múzeum, amikor
magángyűjtők műtárgyaiból alkotott kiállítást mutat be.
A rendező elv az volt, hogy Nógrád megyei kortárs képzőművészek jellegzetes alkotásai szerepeljenek. A tárlatot Csemniczky
Zoltán szobrászművész komponálta meg. A megnyitóra Szűz
Mária neve ünnepnapján került

sor, szeptember 12-én. Az időponttal hangsúlyt kapott a név
meghatározó szerepe és fontossága. Nógrádinak lenni egyfajta
történeti-táji meghatározottságú
közösséget jelent, amely az itt alkotó képzőművészek alkotásainál
is kapcsolatot jelenthet. E kapcsolódások avatják szerves művészeti egésszé a sok szerzős tárlatot,
amely Csordás Pál kurátor elhi-

vatott munkáját is dicséri. Palánki Éva fuvola játéka és KoplányiBárány Tímea gitár muzsikája a
zeneművészet hangján fokozta
a kiállítás megnyitón létrejött élményt. Érdemes eljönni a kastélyba és átadnunk magunkat a tárlat
hatóerejének…
Limbacher Gábor
igazgató

Ars Sacra Fesztivál eseménye a Múzeumban

A

z Ars Sacra Fesztivál a 2007es nemzetközi Városmis�sziós rendezvénysorozat
gyümölcse, melyet az Ars Sacra
Alapítvány szervez. A Fesztivál
minden év szeptember harmadik
hétvégéjén kezdődik, a Kulturális
Örökség Napjaival együttműködve. Célja a különböző művészeti ágakon belül felszínre hozni
és népszerűsíteni a szakralitást,
felmutatni a keresztény kultúrában rejlő remény jeleit, rávilágítani a Szépre, Jóra, Igazra, a
művészet bevonásával. A szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban
„Musica Sacra” – az egyházzene
gyöngyszemei címmel valósult
meg rendezvény szeptember 22én. Maga az időpont is kozmikus
szakrális töltetű, hiszen idén erre

a napra esett az őszi napéjegyenlőség. Amikor a napon belüli sötét időszak utoléri a világosság
időtartamát. Mindez nemcsak
fizikai jelentőségű, hanem szellemi-lelki töltetű is. Fölhívja figyelmünket a sötét, bűnre csábító
erők szüntelen működésére és
ebben az időszakban egyre erőteljesebb jelentkezésére. De ezen
őszi, téli időszakban a kalendárium ünnepei szakrális erőforrást
és fogódzót nyújtanak ahhoz,
hogy a Fény Gyermekei tudjunk
lenni. Ebben a vonatkozásban is
élményszerű volt a Vissi D’Arte
Művészeti Együttes és az Erkel
Ferenc Vegyeskar Bel Canto Kamarakórusának muzsikája Bach,
Händel, Purcell, Ignoto és Vecchi
műveiből. Éneklés, muzsika szak- 10 -

rális lényegére utal az Érdi-kódex,
amikor a végítéletről ezt tartalmazza: Mihály mint Krisztusnak
hadnagyja az szentöket, kik Úristennek részére lesznek, Krisztus királynak eleiben győjti, és
mikoron megáldatnak, mindaz
sok szent angyalokkal elkezdi az
nagy ervendetes mennyei szép
éneklést, és azonképpen Krisztus
királlyal mennyországnak dicsőséges boldogságára fölmennek.
Szakrális művészetnek, égre tájolt mentalitásnak igen fontos szerepe és ereje van hazánk megújulásához és újra egységesüléséhez.
Az Ars Sacra szakrális hét programjai is azért valósultak meg,
hogy minél inkább így legyen.
Limbacher Gábor
igazgató
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Szent Mihály nap a Kubinyi Ferenc Múzeumban

A

Múzeumok Őszi Fesztiválja szécsényi nyitányaként
meghívtunk egy Ausztriában élő magyar-spanyol művész
párost. A spanyol férfiú: DANIEL
TORRON MACK cirkuszartista,
bohóc, varázsló és cirkuszpedagógus. Szent Mihályra emlékeztető mérleges ügyességi játékkal, fénnyel és árnyékkal, cirkuszi
mutatványokkal
folyamatosan
elvarázsolta a jó néhány megjelent osztály diákságát. Bevezette
őket a cirkusz világába. A rolla
bollával lehetett egyensúlyozni,
csakúgy mint az óriásgolyón. Tányérokat lehetett pörgetni egy
boton, zsonglőrködni lehetett
kendőkkel, labdákkal, buzogányokkal. A gyerekek különböző
trükköket tanulhattak a diabolon.
Fejen állva megismerték az akrobatikát, ahol új világ tárult eléjük.
Pois-al pedig érdekes figurákat
rajzoltak a levegőbe. Egykerekű
biciklivel(monociklivel) bejárhatták a kastélyparkot.
Cirkuszi kendő (aerial silk) és trapéz segítségével is gyakorolhatták, fejleszthették ügyességüket.
A fiataloknak, akik gyakorolták
a hoolahoop-on a bukfencet, a
legvégén lehetett tűzkarikán átugrani.

A párja Soos Brigitta gitárművész, délután 5 órától adott ünnepi barokk koncertet a barokk
kastélyunk dísztermében olasz,
német, angol és spanyol zeneszerzők műveiből. A koncertet
követően tűzzsonglőr bemutatót
láthattunk, a napéjegyenlőség
időszakának megfelelően.
Szent Mihályt, a mennyei seregek vezérét, egyházunk oltalmazóját, a haldoklók pártfogóját, a végítélet angyalát, a reánk
sütő fényes égi Lámpást jöttünk a
Kubinyi Ferenc Múzeumba ünnepelni és XIII. Leó pápa látomása
nyomán kérni:
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Szent Mihály arkangyal! Védelmezz minket a küzdelemben! A
sátán gonosz kísértései ellen légy
oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te pedig
mennyei seregek vezére, a sátánt
és a többi gonosz szellemet, akik
a lelkek vesztére körüljárnak a
világban, Isten erejével taszítsd
vissza a kárhozat helyére! Amen
Limbacher Gábor
igazgató
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Bepillantás a Kubinyi Ferenc Múzeum kora-őszi néprajzi gyűjtéseibe

Könnyező Mária Rosa Mistica a
pásztói Szentlélek templomban

S

zeptember 23-án a pásztói
megyenapon adatokat gyűjtöttünk a résztvevő falvak
kínálatáról. Dokumentációt készítettünk Szűz Mária Szent Lőrinc
és Szentlélek templombeli kön�nyezéseiről.
Szeptember 24-én képi dokumentációt készítettünk a gyön-

Cserháthalápi búcsúsok beköszöntése a fájdalmas Szent Szűz kegyszobránál

gyösi Fájdalmas Szűzanya búcsúról. Megfigyeltük a csoportok
érkezését, beköszönésüket a
kegytemplomba és a Fájdalmas
Szűz kegyszobrához. Dokumentáltuk a búcsúmisét, benne a
belvároson át tett körmenetet.
Megörökítettük a csoportok búcsúzását a kegyszobor alakban
jelen lévő Fájdalmas Anyától.
Október 1-én részt vettünk a
herencsényi és a varsányi Szent
Mihály búcsúban, ahogy a palócok mondják „vendégségben”.
Herencsényben az Árpád-kori
körtemplomból kialakított templomszentély előtt szobrot avattak
Szent Mihály védőszent tiszteletére. A búcsúmise végén szentséges körmenetet tartottak, mely
közben Ocsovai Gábor Grácián
ferences atya megáldotta a községet a világ mind a négy égtája
felé. A községvezetés jóvoltából
a templomi szertartásokat igazi
szeretetvendégség követte.
Varsány szintén románkori eredetű templomából a körmenet
a település főutcáját is magába

Kétbodonyi asszonyok a megyenapon
foglalta, mintegy az egész falut
megszentelte. Délután két órától
igen látványos szabadtéri lovas
menet indult, ahol a fogatok az új
házasokat vitték. A színes programsorozat a szabadtéri színpadon folytatódott, és a sokadalmat
búcsúvásár fogadta.
Limbacher Gábor, igazgató

Ajaki férfiak és Máriás-lányok érkezése a kegytemplomhoz a Szent Szűzzel
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Lasciate mi cantare - Az Erkel Vegyeskar Itáliában

2

017. szeptember 27. és október 2 között olaszországi
koncertkörúton vett részt a
szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar
Lévárdi Beáta karnagy vezetésével.
A színes program során több
város (Velence, Milánó, Bergamo,
Comói tó: Varenna és Bellaggio
Pavia, Verona és a szlovéniai Maribor) nagyon gazdag kulturális
és természeti kincseit tekintettük
meg.
Felemelő érzés volt a velencei Szent Márk Székesegyház,
a bergánói és a milánói Dóm, a
Certosa di Pavia kolostor, a milánói Sforza kastély (Michelangelo
szobrával) és a milánói felhőkarcolók megtekintése.
Nekünk a zene szerelmeseinek
különleges élmény volt az olaszországi zeneművészet nagyjaival
(Donizettivel, Verdivel, Toscaninivel, Maria Callassal) való „találkozás” főképpen a milánói Scala
épületében.
A programok között velencei,
bellaggioi hajókirándulás, éjszakai és hajnali városnézés is
szerepelt és részt vettünk egy
hamisíthatatlan olasz hangulatú navilei szórakozó negyedben
rendezett vacsorán is. Nemcsak a

látványosságok, hanem az olasz
gasztronómiai életstílus és temperamentum is mély benyomást
tettek ránk.
A hat nap során számos rögtönzött koncertet adtunk, melyeket
érdeklődve, lelkesen hallgatott
és óriási tapssal jutalmazott a világ különböző pontjairól érkező
turistaközönség. Bellaggióban,
Liszt Ferenc egykori házánál dallal tisztelegtünk a művész emléke előtt. Ezt követően felvettük a
kapcsolatot egy hamburgi kórusvezetővel, aki felvetette egy közös koncert lehetőséget.
A program csúcspontja a milánói Magyar Misén való részvétel
és az azt követő koncertünk volt.
A szertartást dr. Németh László,
pápai prelátus, a Pápai Magyar
Intézet volt rektora, a római Szent
István ház Igazgatója, egykori
szécsényi káplán celebrálta, aki a
mai napig szép emlékeket őriz az
akkori időszakról. A megjelent hívek könnyes szemmel hallgatták
a megható, gyönyörű dallamokat. A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Csiszár Jenő milánói
főkonzul is családjával együtt, aki
szintén elismerően nyilatkozott a
kórus előadásáról és felajánlotta
segítségét az esetleges jövőbeli
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együttműködéshez. A kórus műsorát Oraveczné Orsó Erzsébet
hegedűjátéka, Svélecz Gyula és
Kanyóné Alapi Anna orgona- és
ének előadása (kántori szolgálata) is színesítette.
Meghívást kaptunk az atyától
egy római fellépésre, melyhez
szálláslehetőséget tud biztosítani
a kórusnak a Szent István házban.
Az énekkarnak felejthetetlen
élményekkel gazdagodott az út
során, ahol ismét büszkén képviselhettük a Szécsény városát és
magyar hazánkat.
Köszönjük támogatását Szécsény város önkormányzatának,
Stayer László Polgármester Úrnak, a Nemzeti Kulturális Alap
Kollégiumának és több nemes
érzésű szécsényi vállalkozónak.
Külön kiemelnénk Rádi Boglárka kórustag, Maria Dikacz Tieghi
milánói önkéntes és dr. Németh
László atya szervezőmunkáját.
Kórusunk és művészeti csoportunk Verdi által alkotott jelmondata ismét megvalósult „Vissi d
Arte - A művészetnek élni és azt
szolgálni!”
Lévárdi Beáta-karnagy,
Kiss Gabriella és Jambrik Zsolt
kórustagok
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PALÓCos Hírek

T

artalmasan telt a Palóc Néptáncegyüttes idei nyara is.
Pünkösd hétvégéjén a közvetlen utánpótlásként dolgozó
Kispalócok Táncegyüttes a nagyhírű balatonboglári Méta Fesztiválon képviselte Szécsény városát. Az anya együttes eközben
már a lengyelországi Beszkidek
Fesztivál zsűrizéses versenyére
készült, mely augusztus elején
került megrendezésre. Másodízben vettek részt a palócosok a
nemzetközi megmérettetésen. A
Kárpát Körút nevet viselő versenyprogram nagyrésze az elmúlt 5 év
együttesi repertoárján szereplő
táncanyagaiból állt össze. Így a
lengyel nézők Zoboraljától Rábaközön, Somogyon és Dél-Alföldön
átutazva érkeztek Erdélybe, legalábbis a zene és tánc szárnyain. A
10 táncos település táncaiból álló
körutat természetesen a rimóci

friss csárdás zárta. A műsorhoz
új koreográfiaként az az erdélyi
Mezőségben található Feketelak
forgatós anyaga csatlakozott, melyet Kiss Anita és Maródi Attila a
miskolci Szinvavölgyi Táncműhely
táncpedagógusai készítettek.
Az EFOP-1.3.5-16-2016-00610 számú pályázatnak köszönhetően
augusztus második felében egy
rövid hortobágyi terepgyakorlatra utaztak a táncosok. A hajdúsági
pásztorvilág zenei és táncos kultúráját Tiszai Zsuzsanna és Lovas
Bálint segítségével ismerhettük
meg. A táncegyüttes nyári szezon-
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ját a Szécsényi Szürethez kapcsolódott pályázati nagy rendezvény
zárta. A program során nem csak
a hagyományos körtáncot jártuk
el, hanem saját standdal és rövid
folklórprogrammal is hirdettük a
Szécsényi 2020 által támogatott
pályázatunk tartalmát, melynek
keretei között az elmúlt 6 hónapban 3 nagy rendezvény, 2 tábor,
18 szakmai esemény, 10 szakmai
program, 8 toborzás és egy zenés
táncház bonyolódott le.
Paluch Norbert, néptáncpedagógus
projekt menedzser
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SZÜRET

R

égi hagyományt tovább
folytatva idén is megrendezésre került városunk szüreti
felvonulása. Idén a nagyszabású,
háromnapos rendezvény, a Szécsény Feszt keretein belül történt
mindez, ezzel is színesítve, gazdagítva a programot.
A több mint kétszáz felvonulóból, 4 lovas hintóból, 2 lovas kocsiból álló színes, vidám menet

délután két órakor indult a Kossuth út végéről felsoroltatván városunk valamennyi korosztályát.
Énekszóval, muzsikával kísérve érkeztek meg a Polgármesteri
Hivatal elé, ahol a szereplők és a
szüreti felvonulást érdeklődéssel
kísérők is meghallgathatták az
idei szüreti verset, majd megcsodálhatták a „híres-neves” körtáncot. Ezt követően tovább sétáltak

a Rákóczi úton majd a Városkapun keresztül érkeztek a Kubinyi
Ferenc Múzeum kertjébe, ahol ismét eljárták a táncot.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szécsényi Szüret valamennyi
szereplőjének és segítőjének az
aktív részvételt!
Sáriné Borik Melinda

Szécsény kitett magáért a XI. Nógrádi Megyenapon

S

zeptember 23-án, szombaton rendezték Pásztón az
idei Megyenapot. Sok település mellett Szécsény is lehetőséget és meghívást kapott, hogy
a program forgatagában található szécsényi sátorban mutassa
be Szécsény értékeit, látnivalóit,
különlegességeit. A megvalósítás
méltó terhét idén a Közművelődési Kft, a Kubinyi Múzeum és
természetesen az Önkormányzat
kapta. Színes, sokat mutató sátrat
sikerült összeállítani a maroknyi
csapatnak, akik végül a Megyenapon városunkat képviselték. A
Múzeum bemutatása és a szécsényi látnivalók mellett az érdeklődők, akikből a rossz idő ellenére
szép számmal akadt, betekintést
nyerhettek a Nosztalgia Múzeum-

ba, a Házi Boltban található termékekből még vásárolhattak is,
a szórólapok és a Szécsény Városkártya promóciós ajándékai mellett pedig a totót kitöltők kupont
kaptak a turisztikai intézményeinkbe. A fellépők és a települési
kiállítók kavalkádja bemutatást
engedett
abba, hogy Nógrád Megye tele
van élettel, nagyon sok szállásadó járta a sorokat turistáknak
kínálható célok
szórólapjait kutatva. Jó dolog,
hogy Szécsény
nem csak, hogy
- 15 -

jelen volt, hanem kihasználta a
lehetőséggel, szépen és tartalmasan ragadta meg az alkalmat az
érdeklődők megszólítására.
Sáriné Borik Melinda
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Kerékpárral az Ipoly-völgyében

S

zeptember 22-én valósult
meg a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium „Kerékpárral
7 határon át” programja által támogatott kerékpáros túra és tábornap. A programsorozattal a
Minisztérium a nem motorizált
közlekedési módok népszerűsítését tűzte ki célul. A pályázati
formában meghirdetett lehetőséggel a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. már évek óta
él, és idén is sikeresen pályázott,
támogatták a túra tervét. Idén a

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolával közösen szerveztük a helyi
programokat.
A program nyolc óra után az iskolában kezdődött, ahol a rendőrség munkatársai egész délelőtt
közlekedésbiztonsági előadásokat tartottak. Kilenc óra után kicsivel a Művelődési központ előtt
indult útjára a túra, amin Bacskai
Balázs velocipéddel segítette
megtenni az első kilométert. A lelkes túrázók a Páris patak völgyé-

nek bejáratánál tartottak egy frissítő pihenőt, amely alatt előadást
hallgattak meg a völgy kialakulásáról, valamint a természetes
növény és állatvilágról. Itt visszafordultak és Pösténypusztánál a
Katalin hídon át keltek át az Ipolyon. Szécsénykovácsiban Filip József polgármester úr meglepetés
frissítővel várta a kerékpárosokat.
A menet kellemesen elfáradva,
40 km után érkezett meg újra a
Művelődési Központba, ahol frissítő és ebéd után folytatódott a
program. Volt kerékpáros biztonságtechnikai előadás Kéri István
közreműködésével, rolleres akadályverseny Pancsovai Gergely
vezényletével és kerékpáros kvíz
a Rimóci Ifjúsági Egyesülettel.
Reméljük a résztvevők mind
jól érezték magukat! Köszönjük
mindannyiuknak, hogy részt vettek a programon, a túrán, és külön köszönjük azoknak a dolgozóknak és pedagógusoknak, akik
szervezéssel és megvalósítással is
segítették a sikeres lebonyolítást!
Sáriné Borik Melinda

Szécsényi színjátszósok szerepeltek a Magyar Nemzeti Értékek Napján

2

017. szeptember 9-én Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok

Szövetsége, valamint az NMI
Művelődési
Intézet együttműködésében,
több ágazat ös�szefogásával valósult meg a III.
Magyar Értékek
Napja. A programsorozat szépen példázta a közös értékeink iránt érzett felelősség mozgósító erejét, hiszen a III.
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Magyar Értékek Napja 19 megye
és 6 határon túli régió, valamint
közel 600 közreműködő, fellépő
részvételével zajlott.
Nógrád megyét a szécsényi
Andi színjátszósai társulata
képviselte, részleteket adtak
elő az István, a király c. rockoperából.
Garamvölgyi Andrea

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek Információs Havi kiadványa

Az egyedüli nő a világon, aki megizzasztotta az idegenlégiósokat!

M

iként szüntethetjük meg
a narancsbőrt? Mi a
kockahas titka? Hogyan
formálódjunk? Izmosodjunk?... és
megannyi kérdés a közönség soraiból, az aug. 25-án a szécsényi
Forgách kastélyban megrendezett a „Világbajnok Neked válaszol!” c. előadáson. Jusztin Tímea,
saját testsúlyos spartanfitt edző,
a Mozogn!jó csapat vezetője egy
könyvbemutatóval egybekötött
interaktív beszélgetést szervezett, az életmód váltásra nyitott
érdeklődőknek. Meghívott ven-

dége
Bánkuti
Gabriella volt,
aki öt fitnesz-világbajnoki érem
tulajdonosa, az
egyik legkeresettebb
hazai
erőnléti tréner,
és táplálkozási
tanácsadó,
és nem utolsó sorban az
„Átváltozom,
Megcsinálom!”c könyv szerzője.
A világbajnok, tartalmas és
igen motiváló előadásával, közvetlen és magával ragadó stílusával bűvölte el a telt házas
rendezvény hallgatóságát. A jelenlévők nők és férfiak egyaránt
útmutatást kaptak az alakformálás és a helyes táplálkozás témakörében.
Az est zárásaként lehetőség
nyílott a nagy sikerű könyv megvásárlására, melyet a szerző pár
kedves gondolat kíséretében saját kézjegyével is ellátott.
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A szervezők, azt is elárulták
lapunknak, hogy a felmerülő
igényekre való tekintettel hamarosan egy újabb esemény
megszervezését tervezik, melyen
Bánkuti Gabrilella vezetésével
hangsúlyos szerepet kap majd a
mozgás is.
Jusztin Tímea
(Kép: Gyetvai Gergely)
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Futás

2

017. szeptember 10-én, vasárnap szinte nyári hőségben futották le a 32. Wizz
Air Budapest Félmaratont. Nógrádból 78 futó nevezett egyéniben a versenyre.
Közülük a leggyorsabb a férfiak közt 411. helyen beérkező
Bartus Ferenc (SZAFT Szécsény)
volt 1:36:11 idővel. Nők közül
Kiss Eszter N/5 kategóriában 34.
helyezést ért el 1:49:42 idővel.
2017. szeptember 17-én Dunaharasztiban a III. Haraszti
Futóparty 550 nevezővel, szemerkélő esőben zajlott, ott voltak a SZAFT tagjai is.
Távok 3 km Simon Liza Idő: 25:44
Simon-Balázs Ágnes
25:44

7 km Simon Balázs
Simon Tamás
Czele János
I. hely korcsoportjában
Czele Jánosné

46:00
47:52
34:29
42:14

2017. szeptember 22.
Gyöngyös a szőlő és a bor városa, amit az itt élők a Gyöngyösi Szüret rendezvénysorozattal
ünnepelnek meg. E sorozathoz kapcsolódva tartják meg a
26. Szüreti Futónapot, benne a
Kömlei Károly Emlékfutást.
Korcsoportos
eredmények:
Czele János 20:10, I hely
Czele Jánosné 25:03, I hely 4.5
km-es távon.
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2017. szeptember 23.
Új Teljesítménytúra a Karancs
Medves vidékén, szép erdei környezetben, táv 35 km.
Bazalt 35: Eresztvény –
Somoskő – Medves fennsík
– Szilváskő – Bárna – Inászó –
Pécskő – Ponyipuszta – Boszorkánykő – Salgói vár – Eresztvény.
Szintidő: 9 óra
Résztvevők Bunder-Harman
Ágnes, Sótér Vilmos Zsolt 8 óra
40 perc alatt teljesítették a távot.
Czele János
BSI Futónagykövet
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Foci
III. forduló:
Karancslapujtő U16 – Szécsény
U16 2 – 2
gól: Gerhát Á., Pintér Zs.
IV. forduló:
Szécsény U16 – Érsekvadkert
U16 1 – 6
gól: Rigó B.

E

seménydús hónapot hagytunk magunk mögött. A
nagypályás
bajnokságok
folytatása mellett elkezdődtek a
Bozsik tornák is a fiatalabb korosztályokban is.
A felnőtt csapatunk nagyon
jól szerepel a bajnokságban. Hat
mérkőzésből 5 mérkőzésen győzött és csak egy vereséget szenvedett.
Ifjúsági csapatunk még a formálódik, és ezért felemás eredményeket ért el. De nem adják
fel a srácok és mérkőzésről mérkőzésre jobb formát mutatnak.
Megyei I. osztály
III. forduló:
SBTC – Szécsényi VSE 2 – 0
Ifjúsági csapatunk szabadnapos
volt.
IV. forduló:
Szécsényi VSE – Pásztó 4 – 2
gól: Szabó T. 2 , Horváth Cs. 2
Ifi: Szécsényi VSE U19 – Pásztó
U19 1 – 0
gól: Oláh Sz.
V. forduló:
Héhalom – Szécsényi VSE 0 – 5

gól : Szabó T. 2 , Strihó Zs. , Horváth Cs. , Strehó I.
ifi: Héhalom U19 – Szécsényi
VSE U19 1 – 2
gól: Gombár E.
VI. forduló:
Szécsényi VSE – Cered 4 – 0
gól: Szabó T. 3 , Horváth Cs.
ifi: Szécsényi VSE U19 – Cered
U19 8 – 3
gól: Szmolnik M. 3 , Gombár E.,
Lotharidesz M., Végh Á., Deák N.,
Oláh D.
A serdülő csapatunk is alakulóban van, sok játékos csak most
lépett először a zöld gyepre
nagypályás mérkőzésen. A játék
még egy kicsit döcögős, de reméljük, gyorsan felveszik majd a
ritmust a fiatalok és lesznek szép
eredményeik is.
Megyei I. osztály serdülő bajnokság:
I forduló:
SBTC U16 – Szécsény U16 8 – 0
II. forduló:
Szécsény U16 – Palotás U16 6 – 1
gól: Dobsonyi I., Tejfel K., Pintér
Zs. 2 , Gerhát Á. 2
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A Bozsik tornákon szereplő utánpótlás csapatainknak is
megkezdődtek a tornák.
A Szécsényi VSE rendezi a körzeti tornákat. Váltott héten lépnek pályára a csapataink. Az
egyik héten az u7 és U9 a másik
héten az U11 és U13 – as csapatunk játszik.
A múlt idényben B szintű tornákon szerepelhettek a csapataink, de ezt ettől az idénytől az
MLSZ áthúzta és már nem vehetünk részt rajta. Ez a döntés, mint
hidegzuhany ért minket, mert
erre a tornákra próbáltuk kialakítani a csapatainkat . De nem volt
mit tenni el kellett fogadnunk a
döntést.
Félmegoldásként kaptunk egy
felkérést a Palóc Farkasoktól, Balassagyarmatról, hogy az U11es bajnokságban legyünk a „B”
csapatuk. Így a srácok erősebb
ellenfelekkel is játszhatnak. Az
egyesület ezt elfogadta . A fiúk
pedig örülnek a felkérésnek és
hétről hétre jól teljesítenek.
Doman Gábor
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Közösséget építünk!

S

zécsény Város Önkormányzata elindította a Szécsényi Városkártya Programot
a Magyar Kedvezményhálózat
Fejlesztő- és Jogkezelő Kft–vel
együttműködve.
Önkormányzati finanszírozással jelenleg is
igényelhető a szécsényi lakosok
körében térítésmentesen háztartásonként egy darab Forgáchkastély arculattervvel ellátott
plasztik kártya. Nem helyieknek
részére: 3000 Ft/db.
A regisztrációt követően gyors
ügyintézéssel hozzájuthat a saját
névvel ellátott Szécsény Városkártyájához a polgármesteri hivatal
titkárságán, a városi rendezvényeinken kihelyezett kártyapontokon a kártya érésesítést is itt teheti meg. /Érvényességi idő: 2018.
december 31-ig. Ha az Ön kártyája
hátoldalán a Kedvezményhálózat
alma logója alatt nincs, vagy 2017.
december 31-ig aktuális hologramos matrica van, kártyáját érvényesíteni szükséges!/
Számos elfogadó helyen azonnali kedvezményre jogosít a Szé-

csény Városkártya, használható
vásárláshoz, éttermekben, szórakozáshoz, sportoláshoz, szálláshelyeken egyaránt. A Szécsény
Városkártya hátoldalán lévő Magyar Kedvezményhálózat logóval megjelölt elfogadóhelyeken
azonnali, tematikus (pl.: sport-,
szállás, élmény, gasztronómiai)
vásárlási kedvezmény vehető
igénybe országszerte több, mint
1500 elfogadóhelyen. A kártya
érvényességi ideje alatt a Magyar
Kedvezményhálózat
kártyaelfogadó partnereinél (az általuk
szerződésben vállalt feltételek
szerint) 5-50% azonnali vásárlási
kedvezmény illeti meg a Kártyabirtokost.
Elfogadóhely kereső a városi
honlapon www.szecseny.hu Kérdés, információ panasz esetén
keressen minket írásban az alábbi e-mail címen: infoszecseny@
szecseny.hu.
Döntéshozóknak, Vállalkozásoknak ajánljuk, csatlakozzon a
programunkhoz, legyen Szécsény
Városkártya elfogadóhely, mert
társadalmilag felelős partnerség
erősíti vállalkozása erkölcsi megítélését, jó hírnevét!
Üzlete bevételét
növelheti
a több mint 100
ezer, fizetőképes
Magyar Kedvezményhálózat
logóval ellátott
K á r t ya bir tokos
vásárlásaival.
Hatékony
és
célzott reklámmal
növelheti
üzlete, vállalkozása ismertségét:
Azt gondolom,
hogy a vállalkozói
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döntéshozók nem érhetik be félmegoldásokkal, a sikereket megalapozó emberi tényezők is nélkülözhetetlenek ehhez. Mi, akik
a városunk közösségét építjük,
szakmailag úgy tekintünk az életre és üzletre, hogy tevékenységeink során a fő feladat e közösségégében élőknek lehetőséget adni
arra, hogy minél kedvezőbb és
jobb feltételeket teremtsünk számukra.
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A Krúdy Gyula Városi Könyvtár hírei
A könyvtár a Szécsény Feszten
2017. szeptember 15 és 17 között,
a nagysikerű Szécsény Feszt háromnapos rendezvényén a Krúdy
Gyula Könyvtár is bemutatkozott. A sétálóutcában kialakított
standon folyóirat-böngészővel,
programajánlóval, ingyenes beiratkozási lehetőséggel valamint
egy „kincskereső” játékkal várta a
könyvtár az érdeklődőket. A játékot végigjátszók között ajándék-

csomagok kerültek kisorsolásra.
Csúcsforgalom Hajnalvölgyben
2017. szeptember 29-én, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár teadélutánra hívta az érdeklődőket,
ahol Deák Virág szécsényi születésű írónő, óvodapedagógus volt
a vendég. Elza Hajnalvölgyben
című mesekönyvének bemutatása mellett igazi kávéházi hangulatú beszélgetésben volt része
a jelentős számú nézőseregnek.

Intézmények
nyitva tartása
NOSZTALGIA MÚZEUM
2017. október 1-től
előzetes bejelentkezés
alapján látogatható
Tel.: +36-30/935-23-98
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TÖMLÖCBÁSTYA
2017.11.15-től bezárja kapuit.
Tel.: +36-70/365-30-26
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Szó esett a könyv
ihletéséről, kiderült, hol is található pontosan Hajnalvölgy, és más,
nem csak a meséhez kapcsolódó
téma is terítékre került.
A Szécsényhez ezer szálon kötődő vendéget barátai, színjátszós
társai meglepetésdallal köszöntötték.
Korcsok Norbert
Könyvtáros
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