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nőttek jó emléket és élményeket

Távozik
a Holding
vezetője,
Szécsényi Közművelődési
Nonprofit
Kft. hírei
vihettek magukkal haza.

miközben a cég megnyert egy újabb Apályázatot
Szécsényi Közművelődési Non-

Városi Civil Korzó és Gyermeknap

M

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

A Szécsény Holding Kft. 2015. szeptember 18-án alakult meg. 2015.
október 1-jétől Horváth István lett
a cégcsoport ügyvezetője, aki most
távozik posztjáról. Miért?
Először is hadd kezdjem azzal,

ja megtalálhatta a maga szórakozási lehetőségét. A sokszínű proghogy sok
olyan jó
ramok, szórakozási
lehetőségek
szándékú
embert
és a meleg nyári idő mind-mind
ismertem meg a
hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvárosban,
akikre
vényre ellátogató gyerekek és felmindig szeretettel
emlékszem
majd
és utólag is megköszönném támogatásukat, tenni akarásukat. Ugyanakkor nem
akarom elhallgatni,
hogy bizony voltak
bőségesen olyanok
is, akik mindent megtettek azért,
hogy engem és a Holdingot megbuktassák. Ők abban voltak érdekeltek, hogy semmi ne változzon
Szécsényben, néhányuk meg is

profit Kft. ezúton is köszönetét
fejezi ki mindenkinek,
munfogalmazta,
az itt élőkaki
elégedkájávalmeg
és közreműködésével
jenek
azzal, ami van, éshozmi
zájárult
a
szombati
Városi
Civil
Korcsak ne akarjunk többet. Sajnos
zó és Gyermeknap
rendezvény
egyesek
nagyon jól élnek
abból,
sikeréhez.
hogy a térség évtizedek óta vegetál,
teljesítményelv, így uralNévnincs
szerint:
kodhat a középszer. TávozásomCserhát
Egyesület,
ról
pedigMentőkutyás
annyit, én döntöttem
Krúdy
Gyula
Könyvtár,
Petrovics
így, miután a Holding, úgy
vélem,
Gabriella,
e-MultiCoop
Szociális
mindazt
teljesítette,
amiért
létreSzövetkezet,
Andi
Színjátszósai
jött, egy igazi sikertörténet. EközEgyesület,
Néptáncegyütben
perszePalóc
ostoba
lennék, ha
tes,
Izolda
Népi
Játékai,
Iglice Táncnem látnám, hogy a folyamatos
együttes,
T.C.D.
Táncegyesület
áskálódással a Holding nevét szébecsényi és balassagyarmati
ortsározták.
Többségében csop
olyanok
ja, Léna Táncosai,
Street
Dancers,
gyalázták
a céget, akik
egyébként
Paramisi
Őszi Alkony
gsoha
egyTársulat,
fillért nem
hoztakNyu
a vádíjas Klub,
Szerva ASE,
Benczúrrosnak,
ellenkezőleg
mindig
csak
falváért Egyesület, Szécsény Városi Rendőrkapitányság, Szécsény
Városi Tűzoltó Raj, Agrohelp Kft.,
Szécsény Városfejlesztő Kft., Szécsényi és Pösténypusztai Polgárőrség, valamint Szécsény Város
Önkormányzata.
Köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott a rendezvényre!

. .
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vittek a közösből a saját maguk
hasznára.
Mire gondol, amikor sikertörténetről beszél?
Először is pályázati pénzből megvalósítottuk Szécsény utóbbi
éveinek legnagyobb termelő beruházását, felépítettük Nógrád
megye egyetlen vágóhídját. Erre
minden szécsényi ember büszke
lehet. Mindezt olyan körülmények között, hogy erre a lehetőségre korábban az önkormányzat
kétszer is pályázott sikertelenül.
Külön öröm számomra, hogy a kivitelezés nagy részét helyi cégek
végezték, és helybéli munkások.
Az áskálódók ezt valahogy mindig elfelejtik megemlíteni. Másodszor megnyertük azt a TOPos 3.2.2 energetikai pályázatot,
amelynek előtanulmányai kapcsán hihetetlen rágalomhadjárat
indult személy szerint ellenem,
valamint a Holding ellen. Országos lapokban, a helyi médiában,
az interneten meghurcoltak minket, hogy áltanulmányokat készíttettünk. Most kíváncsi vagyok,
hogy a rágalmazók közül lesz-e
egy is, aki karakán módon elnézést kér, ha Tőlünk nem is, de legalább a szécsényiektől, hogy becsapták őket. A harmadik pedig a
szélessávú internet ügye, amelyet
10 éve nem tudott megoldani
senki, pedig a legjobb szakértők
is próbálkoztak. A korábbi szocialista vezetésű önkormányzat egy
olyan beruházást készített, mely
használatbavételi engedélyt sem
kapott, és igen közel volt az az állapot, amikor az illetékes hatóság
nem tud mást tenni, minthogy
kiadja a bontási határozatot. Nem
tisztem, és nem is folytam bele a
helyi politikába, de egy időzített
bomba ketyegett a városvezetés
alatt. Most úgy néz ki, hogy értékesíteni tudtuk az internetháló-

zatot, miután pótoltuk a hiányzó
dokumentumokat, és így a gondok helyett végre valami hasznot
is hoz ez a beruházás az itt élők
számára. Jelenleg az új tulajdonos megkezdte a hálózat felújítását, amely így például alkalmas
lesz arra is, hogy a város bővítse
térfigyelő kamera rendszerét. Ha
csak szigorúan ezt a 3 ügyet nézem, már megérte létrehozni a
Holdingot Szécsény városnak, de
csináltunk mást is.
Az induláskor tényleg nem az eddig
említett ügyek voltak a fő feladatai
a Holdingnak!
A Holding megalakításakor kitűzött feladatokat 4 nagy csokorba
lehet összefoglalni. Az első, hogy
a külön álló 4 önkormányzati cég,
az Agro-Help, a Városfejlesztő,
a Közművelődési és a Városüzemeltetési Kft. működése összehangoltabb és így költséghatékonyabb legyen. A második, új
munkahelyek teremtése. A harmadik, pályázatok előkészítése, a
negyedik, nevezzük úgy egyebek,
mint például a közel 10 éve megépült, de nem működő szélessávú internet ügye. A cégek racionalizálása elérte az utolsó fázist.
A Városüzemeltetési Kft-t megszüntettük, a Közművelődési Kft-t
pedig olyan módon alakítottuk
át, hogy az, úgy vélem, hosszútávon is hasznos lesz Szécsény számára. Végre egy kézbe került a város közművelődésének az ügye.
Nem külön szervez programokat,
egymástól függetlenül, sokszor
egymásnak keresztbe a Kubinyi
Ferenc Múzeum és a Művelődési
Központ, hanem immár együttműködve, kizárólag a szécsényiek
érdekeit figyelembe véve készül
el az éves Programnaptár. Maradt
az Agro-Help és a Városfejlesztő
Kft. plusz létrehoztunk egy varrodát, amely kiválóan működik
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majd két éve Murányi Péterné vezetésével. Mára sikerült megtalálni azt a 8-9 varrónőt, akikkel lehet
stabilan és jól dolgozni. Ezúton is
köszönöm nekik, hogy nem adták
fel és kitartottak velünk, mert az
áskálódók persze itt is keményen
munkálkodtak. Nem egyszer hallottam vissza, hogy ne menjen
oda dolgozni, mert a Holding
úgyis bezárja majd a varrodát és
sokkal biztosabb munka Hollókőn takarítani. Ahogy ígértük,
munkahelyeket
teremtettünk,
míg 2015-ben az átlagos alkalmazotti létszám a 4 cégnél: 36 fő
volt, addig 2016-ban és 2017-ben
50 fő. Összefoglalva a Holding elé
eredetileg kitűzött célok közül
mindben komoly eredményeket
értünk el, és most úgy érzem, a
Társaság élete mérföldkőhöz érkezett. A Holding történelmi feladatát teljesítette, egy áttekinthetőbb, racionálisabb struktúra
jött létre. Amire szerződtem, azt
a munkát a kollégákkal elvégeztük. Már csak a pontot kell az i-re
feltenni, amihez viszont már nem
rám van szükség és a Holdingra
sem ebben a formában. Bármi is
legyen a döntés, én mindig a legnagyobb szeretettel emlékezem
majd Szécsényre, az itt eltöltött
évekre, és ha mást nem, de személyemmel egy örök drukkert
mindenképpen nyert a város. Hajrá Szécsény, hajrá szécsényiek!

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Önkormányzati hírek
Januárban három rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk.
JANUÁR 3-án rendkívüli ülésen
döntöttünk
a Szécsény Holding Kft. folyószámla hitelkeretének meghos�szabbításáról.
JANUÁR 10-én rendkívüli ülésen
döntöttünk
• a 2017. évi járási startmunka
(egyéb) közfoglalkoztatási mintaprogram megvalósításához szükséges készbeton és CKT beton
beszerzésre indított eljárás eredményéről. A nyertes a szécsényi
Transquick Bt. 1.770.000.-Ft+áfa
értékű ajánlata lett.
• a 2017. évi járási startmunka
(egyéb) közfoglalkoztatási mintaprogram megvalósításához szükséges térkő beszerzésre indított
eljárás eredményéről. A nyertes a
szécsényi Zöld Élet Szociális Szövetkezet 2.200.000.-Ft+áfa értékű
ajánlata lett.

JANUÁR 16-án rendkívüli ülésen
döntöttünk
• a sportcsarnokkal kapcsolatos
településrendezési szakmai vélemény elfogadásáról
• a TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001
kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok” című
pályázat keretében, „HR tanácsadás” megvalósítására indított eljárás eredményéről
• a TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001
kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok” című
pályázat keretében, „Jogi Tanácsadás” megvalósítására indított eljárás eredményéről
• a TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001
kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok” című
pályázat keretében, „Kora-gyermekkori fejlesztés” megvalósítására indított eljárás eredményéről
• a TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001
kódszámú, „A társadalmi együtt-

működés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok” című
pályázat keretében, „Nyári Tábor”
megvalósítására indított eljárás
eredményéről
• a TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001
kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok” című
pályázat keretében, „Pályatanácsadás” megvalósítására indított eljárás eredményéről
• a ZP-1-2017 – „Zártkerti Program
keretében a települések zártkerti
földrészleteinek mezőgazdasági
hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések
támogatására” című pályázatról
• Szécsény Város Önkormányzata
Képviselő-testülete elutasítja az
illegális bevándorlók kötelező,
felső korlát nélküli betelepítését,
valamint a magyar településeken
a bevándorlást szervező irodák
nyitását.
Stayer László
dr. Végh Adrienn
polgármester
jegyző

Új jegyzője van Szécsénynek január 19-e óta
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna személyében

M

ost egy olyan munkahelyre került, ami álmai között
szerepelt?
Egyrészt nagyon örülök, hogy tehetek valamit Szécsényért. Itt születtem, ez az otthonom, ide jártam
iskolába, itt élek a családommal,
itt nevelem a gyerekeimet. Másrészt persze érzem a felelősséget,
amit nagyon komolyan veszek.
Szécsényben nagyon gyakori kritika a városvezetéssel szemben,
hogy elmennek a szakképzett fia-3-

talok. Ön ennek az ellenpéldája.
Fel se merült Önben az egyetemen,
hogy nem jön vissza?
Nekem egyértelmű volt mindig,
hogy a jövőmet Szécsényben
képzelem el. Az nekem is fáj,
hogy sokan elhagyják szülőhelyüket. Amennyire tudok ez ellen
szeretnék tenni is. Szívesen látom
a Hivatalban a helyieket, nagyon
örülök, hogy azt tapasztalom,
vannak rajtam kívül mások is, akik
a fővárosi munkahelyek helyett a
Szécsényi Hivatalt választják.
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Az egyetem után hová került?
2012-ben kaptam meg a diplomámat. Első munkahelyem a jogi
pályámon a Szécsényi Járási Hivatalban volt, ahol a Hatósági Osztályon dolgoztam jogi előadóként.
Aztán 2015-ben megszülettek a
gyermekeim és azóta gyes-en,
otthon voltam velük.

hogy akik itt dolgoznak azok abszolút elkötelezettek a város iránt,
és ugyan ez kívülről biztos nem
mindig látszik, de a jogszabályok
és a rendeletek engedte kereteken belül, mindent megtesznek
a város lakosai érdekében, hogy
kéréseik, ügyeik minél jobban és
hamarabb elintéződjenek.

Mik a tervei?
Erről talán még korai beszélni, hiszen egyelőre csak ismerkedem a
Hivatal munkájával. Azt jó látni,

A család hogyan fogadta az új
munkaidőbeosztását, hiszen két
kicsi gyermek, ikrek várják otthon?
Hát az ikreim, kifejezetten ele-

ven gyerekek, ők természetesen
rendkívül hangosan tiltakoznak
minden távozásomkor. A legjobb
trükkjük, hogy indulás előtt „kijátsszák a mosdó kártyát” és hát
ilyenkor mit tehet egy anyuka,
muszáj intézkedni. Így nyernek
további perceket az életemből.
Hála Istennek, a nagyszülők nagyon aranyosak, mindenben segítenek és nem utolsósorban a
férjemet is hadd dicsérjem meg,
aki ugyancsak helytáll a kritikus
pillanatokban.

Hírek a Bárkányiból - Táborozás a Velencei-tó partján

2

018. január 18 és 21-e között a Bárkányi és a Rákóczi
Iskola kilencedik évfolyamának tanulói lehetőséget kaptak,
hogy részt vegyenek a Magyar
Cserkészszövetség Határtalanul
Programban benyújtott pályázatában. Örömmel mondtunk igent
a közös négynapos kirándulásra, melyet a Velencei-tó partjára,
Agárdra szerveztek. A változatos
programok mellett megismerkedtünk a cserkészekkel és szokásaikkal, valamint a határon túlról
érkező felvidéki diáktársainkkal.
A csütörtök délutáni indulás és
viszonylag hosszú út után 17 órakor érkeztünk meg a szállásunkra
egy háromcsillagos hotelbe, ahol
a cserkészek már vártak minket.
A szobák elfoglalása után az este
folyamán a cserkészek közösségfejlesztő játékait kipróbálva ismerkedtünk a felvidékiekkel.
Másnap a korai kelés és zászlófelvonás után meglátogattuk a
Hazafiság Iskoláját Pákozdon,
ahol megismertettek minket az
1848-as szabadságharc és 1956os forradalom hőseivel, eseményeivel. Megnézhettük a világ
legnagyobb huszárszobrát, Mik-
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sa huszárt, kipróbálhattunk egy
repülőgép- szimulátort, sőt még
menetelni is megtanítottak minket.
A nap második felében a szálláson további vidám csapatépítő
játékokat tanulhattunk, melyek
során sokat nevettünk. A szombat napunk is nagyon gazdag és
tartalmas volt. Délelőtt kisvas-

utaztunk Alcsút és Felcsút között,
majd az Alcsúti Arborétumban
egy nagyot sétáltunk. Délután
választhattunk, hogy egy filmnézésen veszünk részt, vagy a Velencei-tó partján élvezzük a januári
napsütést.
Az este folyamán néptáncoltunk, énekeltünk és sokat beszélgettünk a három nap során

megismert fiatalokkal. Vasárnap
reggel az utolsó zászlólevonás
után elbúcsúztunk, és elhagytuk a cserkésztábort. Nagyon jól
éreztük magunkat, nagyon sokat
tanultunk, és köszönjük a cserkészmozgalomnak az itt szerzett
élményeket.
Bárány Gréta Eszter
9. évfolyamos tanuló

Rendhagyó természettudományi órák iskolánkban

J

anuár utolsó hetében az esztergomi Geoda Interaktív
Ásvány- és Őslénykiállítás
munkatársai jártak iskolánkban.
Szenkovics Edina vezetésével
minden osztályunk rendhagyó,
interaktív előadáson vett részt. Az
órák témái a természettudományos tantárgyak tananyagaihoz
igazodtak tanulóink életkorának

figyelembe vételével. Gyermekeink sok érdekességet tudtak meg
a Föld és az ásványok kialakulásáról, ipari és háztartási felhasználásáról, valamint az ősmaradványok
fejlődéséről.
Az elhangzottakat érdekesebbé tette, hogy az elhozott ásványokat, kőzeteket diákjaink megérinthették, kezükbe foghatták. A
-5-

megtekintett ásványokról tanulóink és minden kedves érdeklődő
bővebb információkat és újabb
érdekességeket tudhat meg a kiállítók honlapjáról (www.geoda.hu)
Az előadássorozatot korosztályonként más témákkal a következő tanévben is folytatjuk.
Borda Tamás
igazgatóhelyettes
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Rákóczis évkezdet

A

téli szünet utáni indulás,
ha csak a diákok szemszögéből nézzük, maga lehet
a rémálom. A családdal töltött
meghitt hetek, az ünnepek által
biztosított emelkedett hangulat
és a pihenés korlátlansága szakadnak meg január elején, amikor hosszú téli álmából felébred
a csengő és mindenkit az iskola
falai közé parancsolnak. S ha ez
még nem lenne elég, közeleg
ama – kinek dicső, kinek rettegett
– nap, amikor véget ér az első félév. Ez a pár röpke hét, ami januárban még rendelkezésre áll akár
javítani, akár rontani, sok diáknak
és tanárnak okoz fejfájást.
Félévzárás
Ez az idei január során sem volt
másképp. Voltak olyan tanulóink,
akik osztályozó vizsgára szorultak, míg mások mindennapi teljesítményükkel vívták ki jól megérdemelt jegyeiket. Talán a legtöbb
iskola vezetője egyetért abban,
hogy alapvetően nem a gyerekek
fejével van gond, mint azt egyes
körökben gyakran hallani, hanem
inkább azzal, hogy a mai felgyorsult világban nem tudnak megfelelően összpontosítani és meglehetősen hamar lelohad a kedvük,
ha nem éri őket – felnőttként rémisztően soknak ható – vizuális
inger és sikerélmény. Emellett azt
sem szabad elhallgatni, hogy legtöbbjük nem is fektet annyi erőt a
tanulásba, mint amennyit kellene.
Az előbbi tünetet nekünk, pedagógusoknak kell kezelnünk azzal,
hogy új módszereket, eszközöket
alkalmazunk. A diákok lustaságát
viszont nem tudjuk eltüntetni,
ehhez Önök, Kedves Szülők, Rokonok is szükségeltetnek. A napi
munka mellett nem kell és nem

is lehet csodát tenni, de egy kis
odafigyeléssel, közös tanulással,
kikérdezéssel, füzetellenőrzéssel
nagyot lehet lendíteni gyermekük teljesítményén.
A fentiek ellenére sokan voltak
olyanok is, akik az elmúlt időszakhoz képest vagy magukhoz
viszonyítva sokat javultak, esetleg megtartották jeles/kitűnő
eredményeiket. Ezúton is gratulálunk Nekik és reméljük, hogy a
következő években – hasonlóan
jól tanulva – lelkesíteni tudják társaikat!
A Magyar Kultúra Napja
Intézményünkben az ötödik osztály által készített faliújsággal
emlékeztünk meg a Magyar Kultúra Napjáról, illetve, hagyományainkhoz híven, ebben az évben
is tevékenyen közreműködtünk a
városi rendezvényen. Ez utóbbin
ötödik osztályosaink közül Mészáros Tamás, Kiss Márton Bulcsú,
Kojnok Fanni Erika is részt vett.
Köszönjük, hogy méltón képviselték iskolánkat és felkészítő tanáraiknak a velük elvégzett munkát.
Jótékonysági bál
Január 20-án rendeztük meg az
immár hosszú évekre visszanyúló
jótékonysági bálunkat. Az elmúlt
évekhez hasonló létszámban
gyűltünk össze a Művelődési Központban, hogy a felhőtlen időtöltés mellett hozzájáruljunk iskolánk programjaihoz. Az esten
tantestületünk tagjai Kiss Gabriella tanárnő kabaréját adta elő. Azt
gondolom, hogy egy-egy ilyen
rendezvény kitűnő alkalom arra,
hogy szülők és tanárok jobban,
a napi feszültségektől mentesen
megismerhessék egymást. Éppen
-6-

ezért bátorítom a Kedves Szülőket, hogyha lehetőségeik engedik, jövőre vegyenek részt ezen
a rendezvényen, mert közösen
tenni gyermekeink fejlődéséért
és eközben még kiszakadni is a
mindennapok gondjaiból igazán
felemelő és remek érzés. Ezúton
köszönöm meg mindazok támogatását, akik közreműködésükkel,
adományaikkal, felajánlásaikkal
támogatták intézményünket.
Határtalanul tábor
Január 18. és 21. között 20 hetedik, nyolcadik és kilencedikes
tanulónk, illetve 1 kísérőtanáruk
vett részt a Határtalanul tábor
programján. A csoport a Velencei-tóhoz utazott, ahol egy szállodában kaptak elszállásolást. A
hosszúra nyúlt hétvége során a
csapat hagyományos cserkészfoglalkozásokon vett részt (zászlószertartás, csapatjáték). A program szervezői nagy hangsúlyt
fektettek arra, hogy sportprogramokat és más közösségépítő
programokat is tartsanak. Diákjaink szervezett túra keretében
meglátogatták a pákozdi csata
emlékművét, Miskahuszárt és az
Alcsútdobozon található Alcsúti
Arborétumot, illetve utazhattak
a felcsúti kisvasúton. A program
kitűnő alkalmat teremtett az ismerkedésre is, mivel iskolánkon
kívül a Bárkányi tanulói és kb. 50
komáromi diák is jelen volt.
Ezúton is köszönjük Laczkó Florina közreműködését a szervezésben.
TérTáncKoncert program
Közösségünk több évre visszamenőleg részt vesz a TérTáncKoncert
programban, amely, nagy örömünkre, idén is folytatódik. A
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Budapesti Fesztiválzenekar közreműködésével több száz gyerek
fog közösen táncolni a Hősök terén. Iskolánk egy csoportja is készül Takács Bernadett tánctanárnő felkészítésével.
Annak ellenére, hogy a januári indulás nehézkes, diákjainkat
számos pozitív élmény is érte (miként a fentiekben is olvashatták),
melyekből erőt meríthetnek. Úgy
vélem, hogy ezek a pillanatok
igen fontosan az évkezdés stres�szes időszakában és a jobb félévi jegyekért való hajrázásban. A
nagyszabású eseményeken túl az
iskola falai között is számos érdekes és tartalmas programot tudtunk kitalálni és megvalósítani,
de az a diákokon is látszik, hogy
várják a mielőbbi tavaszt, mely kiszabadítja őket az osztálytermek
„fogságából”.

-7-
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Farsang és böjt

A

tavasz a természet újjászületésének ideje, a megújult
élet kezdete. Mágikusszakrális előkészítése már a Luca-napi, karácsonyesti, újévi szokásokban, továbbá a regölésnél
és az aprószenteki vesszőzésnél
megfigyelhető. A tavasz közeledését a farsangi szokások különös
színességgel hirdetik.
A tél és tavasz szimbolikus küzdelme, amely már az óév temetésével kezdődik, a farsang farkán
ér tetőpontjára. Többfelé a farsang és a böjt versengése ez, máshol pedig a böjt temetése lett. Ez
utóbbi módot a palóc kiszehajtás
tartotta fönn, de már virágvasárnaphoz kötődően. Többfelé szokásos a bőgőtemetés is, vagyis a
hangszerek tréfás búcsúztatása.
A nagyböjt kezdetén szokásos
hamvazás az ember emlékeztetése teremtés előtti állapotára, a

káoszra, formátlan porra, amiből
vétetett, és mulandóságára az
ősbűn következtében. Nagyböjt
első vasárnapján az ember teremtése, a bűnbeesés hallható
az igeliturgiában újszövetségi
párhuzamaival, mint a bűn és a
kegyelem, illetve Ádám és Jézus
szembeállítása és a nyilvános működését megkezdő Úr negyvennapi böjtölése.
Nagyböjt a húsvéti ünnepkör
előkészítő szakasza, a szent időbe
jutást célozza az ismétlés-utánzás révén (ünnepi szokásokban,
szertartásos munkákban és szövegekben),
megtartóztatással
(táncos-zajos mulatságok, szerelmi élet szünetelése, ital és dohány megvonása, böjt, munka- és
tevékenységtilalmak), valamint a
húsvéthoz közeledve egyre sötétebb böjti viselet. Jól mutatta ezt
a Palóc Néptáncegyüttes leányai-

nak viselete a Böjtben című műsor alkalmával a Kubinyi Ferenc
Múzeumban, 2017. április 5-én.
Hasonlóan, a 2016. évi Házasság heti múzeumi rendezvényre
meghívott Paluch család öltözete
is mutatja, hogy az alkalom már
nagyböjtre esett. A szent időbe
vezető alapvető előkészületi mód
volt a palócok „negyvenölése”. A
napjában csak egyszeri, „napáldozat” utáni étkezés - némelyeknél
csupán kenyér és víz - Jézus negyvennapos böjtölését mintázta. A
test ilyen mértékű, Krisztus követésén alapuló megtartóztatásával
és más rítusok segítségével elérhetővé vált az idő emberfeletti
minősége, s majd a húsvéti megújulás.
Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Múzeumi újévköszöntő

A

Kubinyi Ferenc Múzeum
január 27ű-én tartotta Újévköszöntő rendezvényét,
melyet Stayer László polgármester úr nyitott meg. Fölmerülhet a

kérdés, hogy nem késett-e meg
ez a köszöntő és nagyszerű hangverseny?
Programunkkal rá kívántunk
világítani arra, hogy hagyomá-8-

nyosan az újév Krisztus születéséhez, karácsonyhoz kötődik.
Karácsony azonban lényegét tekintve nem egy nap, hanem tág
értelemben egész ünnepkört je-
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lent. Valamikor negyven napos,
utóbb négy hetes advent vezeti
be, majd negyven napos úrjöveti időszak követi Jézus december
24. éjféli születését. December
25-e a megszületett Jézus ünnepe, Nagykarácsony napja. A
nyolcad napi újév a körülmetélt
Jézus megjelenésének ünnepe,
kiskarácsony napja. A krisztusi
szeretet tükröződéseként a régi
magyarság számára ez is ajándékozási ünnep volt, akárcsak Nagykarácsony ünnepe. A január 6-i
vízkereszt egyszerre a Háromkirályok napja, Jézus Jordánban való
megkeresztelkedése és a víz megszentelésének ünnepe. Majd jő a
kánai menyegző vasárnapja, amikor megjelenik Jézus istensége
első csodatételében. Január 25-e
Úrjövet Saul számára, aki üldözni
ment a keresztényeket Damaszkuszba is, de útközben a megjelenő Jézus mennyei fényessége
vakította el, s látomásából megtért Krisztus apostolává. Végül az
utolsó Úrjövet a negyven napos
Jézus bemutatása a templomban,
Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepe február 2-án. A Szent
Család szálláskeresésének sajátos
csitári gyakorlatában nemcsak
Krisztus születését megelőző kilenc napon viszik házról-házra a
Szent Család képét és fogadják
be házaikba, hanem van egy tízedik alkalom is Gyertyaszentelő

Boldogasszonykor, amikor az
Egyiptomba menekülő Szent Családot fogadják be
otthonukba. Ez a
karácsonyi/újévi
ünnepkör lezárása, hagyományosan eddig állnak
a karácsonyfák is
a templomban.
Jó időben került
hát sor az újév
köszöntésére, és
szólt a zenés jó
kívánság a nagyszámban
megjelent közönség
számára.
Az ünnepi koncert a magyar
nemzeti
opera
m e g t e r e m t ő j e,
Erkel Ferenc tiszteletére is szólt,
halálának
125.
évfordulója alkalmából. Fellépett
a Balassagyarmati Evangélikus
Kórus Antal Gusztávné karvezetésével, a Vissi d’Arte Művészeti
Együttes (Lévárdi Beáta –zongora, művészeti vezető, Varga Ivett –
ének és Jambrik Zsolt –ének, narrátor) és az Erkel Ferenc Vegyeskar
Bel Canto Kamarakórusa Lévárdi
Beáta karvezetésével. A koncerten közreműködtek: Szécsény
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Város Gyermekkara, Csuka László
és Palánki Éva zenetanárok, valamint Kazareczki Noémi, Holecz
Martin, Sánta Dániel, Csalár Csenge és Fábián Sára Noémi, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk
Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézményének növendékei.
Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató
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Újévköszöntő hangverseny a Szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban

E

z év januárjában immáron
már negyedszer Újévköszöntő hangversenyre került sor
a balassagyarmati Palóc Múzeum
dísztermében, majd ezt követően
a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum dísztermében, ahol egyben
a magyar nemzeti opera megteremtőjére, Erkel Ferencre is emlékeztek, halálának 125. évfordulójára alkalmából.
Az estek során fellépett a Vissi d’Arte Művészeti Együttes
(Lévárdi Beáta-zongora, művészeti vezető, Varga Ivett-ének,
Jambrik Zsolt-ének, narrátor) és
a 45 éves születésnapját ünneplő
Erkel Ferenc Vegyeskar (Karnagy:
Lévárdi Beáta).
A koncerteken közreműködött
a Balassagyarmati Evangélikus
Gyülekezet kórusa (Karnagy:
Antal Gusztávné), Csuka László
(zongora), Palánki Éva (furulya),
Horváth Emese (fuvola), Puszta
Hanna (fuvola), valamint a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti
Iskola zongora szakos növendékei: Csalár Csenge, Fábián Sára
Noémi, Holecz Martin és Sánta
Dániel. Szólót énekelt: Svélecz
Gyula.
A szécsényi Múzeumban lévő
koncertet Stayer László Szécsény
Város Polgármestere nyitotta
meg. A koncertet előadásával színesítette dr. Limbacher Gábor, a
Múzeum Igazgatója.
A koncertet támogatta: a Nemzeti Kulturális Alap.
Az est során W.A. Mozart, L. von
Beethoven, Erkel Ferenc operáinak kórusrészletei, Liszt Ferenc,
Kodály Zoltán és Huszka Jenő remekművei hangzottak el.
Lévárdi Beáta
karnagy
- 10 -
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Mustra - a Kubinyi Ferenc Múzeum gyűjteményeinek
2017. évi gazdagodásáról

A

korábbiakhoz híven idén
is tájékoztatást adunk a
Kubinyi Ferenc Múzeum
elmúlt évi műtárgy gyarapodásáról, kiállítás formájában. Megnyitására a Magyar Kultúra Napján,
január 22-én került sor, és a tárlat
május végéig látogatható.
2017. évben a régészeti gyűjteményünk mintegy 5000 tárg�gyal bővült. A gyarapodás egy
részét a korábbi években létrehozott régészeti projektünknek (Ipoly-Szécsény Régészeti
Projekt) köszönhetjük. A gyarapodás látványosabb része egy
leletbeszolgáltatás eredménye,
mely bár nem a törvényi szabályozások betartásával indult, mégis
sikeres véget ért. A történetünk
néhány évvel ezelőttre nyúlik
vissza és Mátraszőlőshöz kötődik.
Egy bejelentés kapcsán rendőrségi razziára került sor egy magánháznál, mely során lőfegyvert és

lőszereket foglaltak le. Ugyanakkor a rendőrök több olyan tárgyra
is figyelmesek lettek, amelyekről
egyértelműen kiderült, hogy régészeti korokból származnak. A
rendőrségi lefoglalás és régészeti szakértést követően a tárgyak
végleges elhelyezésére múzeumunkban került sor.
A kiállításban bemutatott tárgyak egy részét, a fémből készülteket egyértelműen illegális
fémkeresős tevékenység során
találták meg. A tárlóban bemutatott nagyméretű edényeket,
úgynevezett hombárokat viszont
csakis ásással találhatták meg
és hozták felszínre, vagyis mivel
nem szakszerűen és szakember
által végezték a kiemelést, a tevékenység során lelőhelyrongálást
is elkövettek.
A leletek végül a törvényben is
előírt helyükre, vagyis múzeumi
gyűjteménybe kerültek. Ugyan- 11 -

akkor a történet rávilágít arra a
tényre is, hogy kulturális örökségünk mennyire sérülékeny és
hogy közintézményben való elhelyezésük mindannyiunk felelőssége és érdeke.
A kiállítás és az elmúlt év egyik
újdonsága tehát, hogy hivatalos
átadással a Pásztói Járásbíróságtól, de a Szécsényi Rendőrkapitányságtól is kerültek műtárgyak
múzeumunk
gyűjteményeibe.
Ezek figyelemre méltó példája
az a bronzból öntött tokos balta,
amely a késő bronzkorból, Kr. e. 2.
évezredből származik.
Ajándékozásokból is szép számmal gyarapodtak gyűjteményeink. Balázs Lajos szentlőrinckátai
honfitársunk az elmúlt évben
nyolc Kovács Margit plasztikával
ajándékozta meg múzeumunkat, melyekből három szerepel a
kiállításban. Egy tavalyi időszaki
kiállításunk emlékeként is kaptuk
meg Csordás Pál balassagyarmati
támogatónktól Berecz Antal festőművész: Férfi háttal című alkotását. Szintén kiállítási emléknek
is tekinthető Simon M. Veronika
Szent László királyt ábrázoló ajándéka.
Jászberényi Pál egy hugyagi
család iratait, szatócsbolti hitelező könyvet és a 2008-ban elhunyt
Wolf Ida tanárnő megmentett
személyes tárgyait ajándékozta
Múzeumunknak: táskát, kis tárcát, kesztyűt, papucsot és még kis
igés lapocskát is: „Becses vagyok
az Úr szemében, és Istenem az
erőm” (Iz 49,5).
Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató
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Magyar géniuszokról szóló kiállítás a Múzeumban
„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez, függetlenül attól, hogy
a térképen mekkora terület jelöli
helyét a világban.” (Szentgyörgyi
Albert)
Ez úton ajánljuk olvasóink szíves figyelmébe a Magyarorszá-

gon született nagy tudósok és feltalálók eredményeit rendszerbe
foglaló Tudománytörténeti Kiállítást, amely február 1-től március
11-ig tekinthető meg a szécsényi
Kubinyi Ferenc Múzeumban. A
kiállítás rendszerezetten mutatja
be, mit is adtak és adnak a ma-

gyarok a világnak, a legmagasabb
tudományos szinten.
Összesen mintegy 330 tudós
szerepel a tárlaton.
Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Házszentelés a Bárkányi Katolikus Óvodában
2018. január 09-én Jób testvér
megszentelte gyermekeinket, az
óvoda dolgozóit, csoportszobáink minden sarkát és az óvoda
épületét. Elűztünk minden rossz
gondolatot és cselekedet és pozitívan indultunk neki a 2018-as
évünknek.

- 12 -
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Farsang a Bárkányi Katolikus Óvodában
2018. január 23-án, ismét a vidámságé volt a főszerep. Farsangi mulatságunk alkalmából minden csoport
ügyességi játékokkal, mondókázással, énekléssel és sok-sok táncolással töltötte a délelőttöt.

- 13 -
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Mézlovagok a Bárkányi Katolikus Óvodában

S

zent Ambrusnak, a méhészek védőszentjének ünnepét tartotta 2017. december
10-én, vasárnap Szécsényben a
Palóctáj Méhészegyesület. Ezen a
napon szentelte fel dr. Beér Miklós püspök Szent Ambrus szobrát
a mézlovagok jelenlétében. Ezt
követően a Forgách kastélyban
az óvodások kis műsorral kedves-

kedtek a rendezvény vendégeinek. Népi játékkal, verssel, énekkel színesítették az ünnepséget
a gyerekek. A Palóctáj Mézlovagrend jóvoltából minden jelen lévő
gyermek „mézes” ajándékban részesült: mézet és méhviaszgyertyát kapott. Ezen kívül óvodánk
minden csoportja négy üveg
mézzel lett gazdagabb, ami lehe-

tővé teszi majd a mézfogyasztás
népszerűsítését a gyerekek között.
Köszönjük a Mézlovagrendnek,
hogy részt vehettünk ezen a szép
ünnepen!
Várszöginé Csábi Szibilla
óvodapedagógus

Manóvár új vezetője Lenner Mónika
Új vezetője van a Manóvár gyerekháznak január elejétől, Lenner Mónika személyében, akinek abszolút
szakmájába vág a feladat, hiszen
csecsemő- és kisgyermeknevelő. Él,
hal a gyerekekért?
Igen, de nem az a babusgató típus vagyok, na jó csak néha, de
elsősorban a gyermekek fejlesztése, nevelése érdekel. Ugyanakkor azt is nagyon fontosnak tartom, hogy a családot egészében
lássam, tehát segíthessem a szülőket abban, hogy gyermekeiket
minél jobban, ügyesebben tudják
irányítani.
Van családja?
Most még nincs, de a közeljövő- 14 -

ben minden bizonnyal férjhez
megyek. A párommal már tervezgetjük saját családunkat.
Kellett-e szakmai koncepciót készítenie, mielőtt vezető lett?
Az előző vezetője a gyerekháznak egy másik feladatot kapott és
ő keresett meg, hogy nem folytatnám-e a munkáját. Ilyen értelemben nem kellett új koncepciót készíteni, hiszen a gyerekház
alapprogramja nem változik. Én
akkor Budapesten dolgoztam egy
újbudai bölcsödében, ahol csoportvezető voltam. Nagyon megörültem a megkeresésnek, hiszen
régi vágyam volt, hogy visszatérjek szülőhelyem közelébe, ugyan-

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

is Varsányi vagyok. Hosszútávon
is itt képzelem a jövőmet.
Úgy gondolom, hogy a gyermeknevelésben is lehet tanulni dolgokat,
de igazán a legfontosabb a nevelő
személyisége.
Úgy gondolom, hogy egy erős
jellem és személyiség vagyok. Az
a tapasztalatom, hogy nemcsak a
gyerekekre tudok hatással lenni,
hanem a felnőttekre is. Újbudán
két év után csoportvezető lehettem, ami teljesen szokatlan az ottani gyakorlatban, ez számomra
egy bizonyosságot adott, hogy
jó úton járok. Ugyanakkor láttam
azt is, hogy míg kollégáim sokszor
órák után sem tudtak megbirkózni egy-egy „rosszcsont” gyermekkel, addig tőlem ugyanazok
a gyerekek szinte zokszó nélkül
elfogadták a kéréseimet. Szakmai
feladatoknál is hasonló volt a tapasztalatom, hogy bármilyen rám
bízott munkát, gyorsan el tudtam
végezni.

Milyen feladatok várnak Önre a Manóvárban?
Egy kisgyermek életében az első szocializációs közeg a
család. A Manóvárban nagy hangsúlyt
fektetünk arra, hogy
ez a közeg minél
jobban működjön. A
családokban igyekszünk tudatosítani, mennyire fontos például a higiénés szabályok
betartása, mennyire fontosak a
családi ünnepek, hogy figyeljenek
egymásra, mennyire fontosak a
hagyományok, a szokások. Ha pedig komolyabb problémával találkozunk, akkor tudunk speciális
szakembert hívni, pszichológust,
gyógytornászt, gyermekorvost.
Jelzőrendszerként is működünk,
azaz hivatalos kapcsolatban vagyunk a Szécsényi Gyermekjóléti
Szolgálattal, a védőnőkkel, illetve
a gyermekorvosokkal.
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Van-e valamilyen álma?
A legnagyobb problémának a térségben jelenleg azt látom, hogy
gyakran épp azok a családok,
gyermekek nem jutnak el hozzánk, akik leginkább rá lennének
szorulva a segítségünkre. Elődöm
is nagyon sokat tett azért, hogy
meggyőzzön szülőket a manóvári
programok hasznosságáról. Az álmom az, hogy minden olyan környékbeli gyermek, akinek valamilyen formában tudnánk segíteni
a látókörükbe kerüljön és részt
vegyen programjainkon.
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Palócos Arcképcsarnok
Kiss Gréta
A komoly és határozott nagylóci táncoslány 2012 óta tagja a Palóc
Néptáncegyüttes Kispalócok nevű csoportjának, így fiatal kora ellenére közel egy tucat táncanyaggal ismerkedett meg ezidáig. Bár a Páter
Bárkányi János Általános Iskola tanulójaként a táncpróbákon túl iskolai elfoglaltságai is Szécsényhez kötik, nem marad ki szülőfaluja rendezvényeiből sem, hiszen szívesen részt vállal annak hagyományőrző
programjaiban. Gréta 2017-től tagja a Palóc Néptáncegyüttesnek.

Császár Orsolya
A néptáncba 21 esztendeje beleszerető fiatal, salgótarjáni születésű
tanítónéni 3 éve erősíti a Palóc Néptáncegyüttes tánckarát. A pedagógusok szerteágazó munkájának ellátása mellett nem rest hetente
kétszer megszakítani útját salgótarjáni lakhelye és balassagyarmati
munkahelye közt Szécsényben, hogy a csapat szokásos próbáin jelen
legyen. Pontos, igényes munkára hajlamos természete már a salgótarjáni Nógrád Táncegyüttesnél eltöltött 14 esztendeje alatt is megmutatkozott és Szécsényben sem hagyott alább.

Fodor Dániel
A műszaki végzettségű, karancsberényi fiatalember negyedik évét tölti együttesünkben. Táncos pályafutását a salgótarjáni II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola alsó tagozatában kezdte a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékeként. Kisebb kihagyással, több
mint egy évtized salgótarjáni táncolás után döntött úgy, hogy palócos
színekben gyarapítja tudását. Táncos elfoglaltsága melletti szabadidejében szívesen száguldozik motorjával a karancsberényi határban.
- 16 -
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„Isten áld meg a magyart…”

N

emzeti imádságunk emlékére ünnepeljük 1989 óta a
magyar kultúra napját minden év január 22-én. Országszerte
ünnepségeket és megemlékezéseket tartanak, amelyek ráirányítják a
figyelmet a magyarság kultúrájára,
hagyományaira, évezredes múltunk tárgyi és szellemi értékeire.
Szécsényben 27 éve rendeznek
magyar kultúra napi versmondó
és népdaléneklő versenyt, ahol
Nógrád megye számos iskolájának
tanulói, illetve határon túli iskolák
diákjai képviselik verseikkel, népdalaikkal nemzetünk kultúráját.
A megnyitón beszédet mondott Balla Mihály országgyűlési
képviselő, Stayer László polgármester és Szigeti Lászlóné az NMI
Művelődési Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft. módszertani referense, majd Andi színjátszósainak
ünnepi műsorát láthatta és hallhatta a közönség.
A közel három órán át tartó verseny után 160 gyermek között 34
ajándékcsomagot és oklevelet
oszthatott ki, az összesen 9 fős
zsűri, akik rendezvényünk iránti
kitartásuk és szeretetük mellett
szakmailag is emelték programunk színvonalát. Évek óta tartó
támogató részvételüket ezúton

is köszönjük név szerint Majsányi
Lászlónénak, Kissné Csépe Évának, Szigeti Lászlónénak, Csatlós Noéminek, Lévárdi Beátának,
Csizmadia Kingának, EndrődiMike Attilának (Fülek), Székely
Szabolcsnak (Székelyudvarhely)
és Bacskai Balázsnak.
Határon túlról érkezett, füleki és
székelyudvarhelyi vendégeinket
is köszönet illeti, hiszen az időnkénti nehéz körülmények ellenére is minden évben fontosnak
tartják, hogy jelen legyenek ezen
a rendezvényen.
Támogatóinknak
ismételten
köszönjük, hogy önzetlen felajánlásaikkal segítségünkre voltak. A különdíjakat köszönjük
Balla Mihály, országgyűlési képviselő úrnak, Szécsény Város Önkormányzatának, Stayer László
polgármester úrnak, Dr. Harikné
Dr. Havasi Beáta alpolgármester
asszonynak, az NMI Művelődési
Intézet Nonprofit Közhasznú Kftnek, a Szécsényi Közművelődési
Nonprofit Kft-nek, a Krúdy Gyula Városi Könyvtárnak, Majsányi
Lászlónénak, a Palóc Gyermektánc Oktatásért Egyesületnek, a
Palóc Népművészeti Egyesületnek és anonim felajánlóinknak.
Valamennyi diáknak, a felkészí- 17 -

tő pedagógusoknak köszönjük a
munkát és a részvételt, a díjazottaknak pedig szívből gratulálunk!
Remélem, jövőre is együtt ünnepelhetjük a magyar kultúra napját.
Díjazottak:
Alsó tagozatos népdaléneklők kategóriában
- III. helyezett: Józsa Veronika
Csenge és Pifka Sára páros énekesek, Páter Bárkányi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Szécsény, felkészítőjük:
Zsiros Szilvia
- II. helyezett: Poór Mária, Iglice Táncegyüttes, felkészítője:
Oláhné Csercsics Ivett
- I. helyezett: Bérces Luca, Iglice Táncegyüttes, felkészítője:
Oláhné Csercsics Ivett
- Szécsény Város Alpolgármesterének Különdíja Puszta Hanna,
Páter Bárkányi János Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium,
Szécsény, felkészítője: Horváth
Zsuzsanna
- Palóc Népművészeti Egyesület
Különdíja Csiki Anna Panna,
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Székelyudvarhely, felkészítője:
Székely Szabolcs
- Nemzeti Művelődési Intézet Különdíja: Bokor Zsombor, Református Diákotthon Alapítvány,
Székelyudvarhely, felkészítője:
Székely Szabolcs

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola, Balassagyarmat,
felkészítője: Csiki Gáborné
Felső tagozatos népdaléneklők
- III. helyezett: Golyán Gréta, Páter
Bárkányi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Szécsény, felkészítői: Kubinyiné Szabó Katalin és Kissné Csépe Éva
- II. helyezett: Erdélyi Lilla, Páter
Bárkányi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Szécsény, felkészítői: Kissné Csépe
Éva, Bacskai Balázs
- I. helyezett: Berki Nikolett és
Horváth Eszter páros énekesek,
Iglice Táncegyüttes, felkészítőjük: Oláhné Csercsics Ivett
- Szécsény Város Polgármesterének Különdíja: Bangó Brendon,
Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Nógrádmegyer, felkészítői: Kis
Zoltán, Antalné Boda Anna Mária
- Palóc Gyermektánc Oktatásért
Egyesület Különdíja: Radics Ramóna, József Attila Általános
Iskola, Nógrádkövesd, felkészítője: Tóthné Dögei Márta
Középiskolás népdaléneklők
- III. helyezett: Komporály Delinke,
Református Diákotthon Alapítvány, Székelyudvarhely, felkészítője: Székely Szabolcs
- II: helyezett: Fejér Eszter, Református Diákotthon Alapítvány,
Székelyudvarhely, felkészítője:
Székely Szabolcs
- I. helyezett: Csibi Krisztina, Református Diákotthon Alapítvány,

Alsó tagozatos versmondók
- III. helyezett: Mag Dániel, II.
Koháry István Alapiskola, Fülek,
felkészítő pedagógus: Szvorák
Zsuzsanna
- II: helyezett: Szabó Anna, Aba
Sámuel Általános Iskola, Kazár,
felkészítő pedagógus: Fekécsné
Kovács Ilona
- I. helyezett: Baglyos Jázmin Gizella, Aba Sámuel Általános Iskola, Kazár, felkészítő pedagógus: Fekécsné Kovács Ilona
- Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. Különdíja: Oláh Balázs, Mikszáth Kálmán Általános Iskola,
Nógrádmegyer, felkészítő pedagógus: Bódiné Fenyvesi Mónika
- Krúdy Gyula Városi Könyvtár Különdíja: Kis Fiorella Hanna, Zsigmond Király Általános Iskola,
Pásztó, felkészítő pedagógus:
Ternóczky Ákosné
- Anonim felajánlásból származó
Különdíj: Bangó Ariella, Rimóci
Szent István Általános Iskola,
felkészítő pedagógus: Versegi
Zoltánné
Felső tagozatos versmondók
- III. helyezett: Bartus Veronika,
Páter Bárkányi János Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium,
Szécsény, felkészítő pedagógus:
Horváthné Varga Orsolya
- II. helyezett: Botos Máté János,
Mocsáry Lajos Alapiskola, Fülek,
felkészítő pedagógus: Benkoné
Horkay Tünde
- I. helyezett: Mag Kristóf, II.
Koháry István Alapiskola, Fülek,
felkészítő pedagógus: Szvorák
Zsuzsanna
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- Szécsény Város Önkormányzatának Különdíja Ruszó Emil,
Mocsáry Lajos Alapiskola, Fülek,
felkészítő pedagógus: Benkoné
Horkay Tünde
- Balla Mihály országgyűlési képviselő Különdíja: Csordás Róbert
Bence, Páter Bárkányi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Szécsény, felkészítő pedagógus: Somoskői Beáta
- Majsányi Lászlóné Különdíja a
„Legszebben beszélő” versenyzőnek: Pusztai Jázmin, Páter
Bárkányi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Szécsény, felkészítő pedagógus:
Somoskői Beáta
Középiskolás versmondók
- III. helyezett: Filkor Tamás, Páter
Bárkányi János Katolikus Általános Iskola, Szécsény, felkészítő
pedagógus: Adamik Zsolt
- II. helyezett: Turcsányi Ágoston,
Bolyai János Gimnázium, Salgótarján, felkészítő pedagógus:
Sóvári László
- I. helyezett: Bari Kamilla, Füleki
Gimnázium, Fülek, felkészítő
pedagógus: Szvorák Zsuzsanna
- Nemzeti Művelődési Intézet Különdíja: Román Gergő, Református Diákotthon Alapítvány,
Székelyudvarhely, felkészítő pedagógus: Székely Szabolcs
- Majsányi Lászlóné Különdíja a
„Legszebben beszélő” versenyzőnek: Torják Kitti, Bolyai János
Gimnázium, Salgótarján, felkészítő pedagógus: Szemán Brigitta
- Krúdy Gyula Városi Könyvtár
Különdíja: Takács Tamás, Bolyai
János Gimnázium, Salgótarján,
felkészítő pedagógus: Zsibói
Gergely
Pedagógus Különdíj
- László Gézáné, II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, Szécsény
Sáriné Borik Melinda
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Kultúrházak éjjel nappal 2018.

2

018. február 2-4. között immár 12. alkalommal rendezték meg a Kultúrházak
éjjel-nappal országos közművelődési eseménysorozatot, amelynek idén a „Helyben van a sokszínűség” volt a jelmondata.
A programsorozathoz a szécsényi Művelődési Központ is csatlakozott, ahol két nap alatt több,
színes és izgalmas rendezvény is
remek szórakozást ígért.
Február 2-án délelőtt römi kártya-versenyen vehettek részt,
elsősorban az idősebb generáció tagja. A művelődési központ
kamaratermében, több mint
50 fő részvételével zajlott a verseny, ahol Nógrád megye számos
nyugdíjas klubjának tagja mérte
össze szerencséjét a játékasztalok
körül. A szécsényi Derűs Alkony
Nyugdíjas Klub tagjai egyéniben
és csapatban is remekül szerepeltek, akiknek ezúton is gratulálunk
és köszönjük a szervezésben való
segítségüket. A szécsényi Derűs

Alkony Nyugdíjas Klub nagyszerű, aktív közössége a Művelődési
Központnak, sok remek ötlettel,
csupa-csupa színes egyéniséggel,
és nagyszerűen képviselték az
idei programsorozat jelmondatát.
Február 2-án este nyolc órától
kincskereső csapatversenyre vártuk a kalandos kedvű játékosokat, akik a művelődési központ
különböző helyiségeiben másmás izgalmas feladatot, fejtörőt,
ügyességi játékot megoldva, da-
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colva a stopperórákkal, a kincskereső térkép segítségével eljuthattak a kincses ládikóig, amelyben
értékes ajándékok lapultak. A
tizenegy 4 fős csapat mindegyike remekül játszott és mindenki
meglelhette a művelődési ház
elrejtett kincsét. A három leggyorsabb csapat még extra ajándékban is részesült. Reméljük,
hogy mindenkinek egy izgalmas
péntek esti, éjszakai élményben
lehetett része!
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Február 3-án Andi színjátszósai
apraja-nagyja már délutántól izgatottan készülődött az esti Farsangi Musical Gálára. A több generációt felvonultató színjátszó
közösség Garamvölgyi Andrea
vezetésével évről évre megrendezi zenés, többnyire musical
dalokat, jeleneteket bemutató,
egész estés műsorát, amelyet

mindig nagy érdeklődés kísér. A
sok-sok munka ismét meghozta
gyümölcsét, amelyből nem csak
a közönség, hanem a vastapsot
kapott szereplő közösség is részesülhetett.
A Kultúrházak éjjel nappal országos programsorozat szécsényi
eseményein aktív játékosként,
szereplőként vagy nézőként
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résztvevők, joggal és büszkén
mondhatják, hogy Szécsényben
tényleg „Helyben van a sokszínűség”
Sáriné Borik Melinda
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Költészet és jótékonyság

2

018. január 26-án került
megrendezésre
Németh
Alexandra Lélektöredékek
című kötetének bemutatója a
Krúdy Gyula Városi Könyvtárban.
A költőnő bemutatta nemrégiben megjelent kötetét, beszélt

életéről, terveiről, álmairól. Elmondta, hogy kötetével a versek
szeretetére, a versolvasás fontosságára szeretné felhívni a figyelmet. Fontos számára a másokon
való segítés, ezért a könyv megvásárlásával a balassagyarmati
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Reménysugár Gyermekotthon lakóit támogatják.
Korcsok Norbert
könyvtáros
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FUTÁS

2

018. január 14-én a téli hideg
elől futottak a III. Zúzmara
Félmaraton és Futófesztivál
résztvevői, akik a zord időjárás
ellenére is benépesítették Budapesten a Hungexpo és a Kincsem
Park területét az idei első BSI versenyen.
A SZAFT csapatát Czele Jánosné képviselte 10 kilométeres távon, 62 évesen 62 perc alatt teljesítette.
2018. január 27-én Mátrabérc
teljesítménytúra. Rajt - cél Mátrafüred.

Útvonala a Mátrában vezet, téli
terepviszonyokkal, szép kilátással.
Résztvevők: Sótér Vilmos Zsolt
41 km 1.599 szintemelkedés, ideje 8 óra 13 perc.
Chikán István 25,2 km 972 szintemelkedés, ideje 6 óra 45 perc.
Buner Tamás 25,2 km 972 szintemelkedés, ideje 6 óra 46 perc.
Bunder-Harman Ágnes 25,2 km
972 szintemelkedés, ideje 6 óra
46 perc.
Sikeresen teljesítették a választott távokat.

FOCI
Február 25. Ipolyság - Szécsény
Március 3. Megyei kupa forduló
(sorsolás később)
Március 10. Megyei kupa
II. forduló
Március 17. 15:00 (Szécsény, liget)
Szécsény – Karancsberény

F

elnőtt csapatunk kezdte meg
elsőnek a téli felkészülést,
heti 3 edzéssel, de edzőmérkőzéseken is bizonyíthatnak a
fiúk.
Edzőmérkőzések:
Február 10. 13.00
Patak – Szécsény
Február 17. 15:00 (Vác, műfű)
Bánk - Szécsény

A bajnokság kezdete:
március 24. szombat
Felnőtt csapatunk a negyedik
helyről vág neki a tavaszi idénynek,
célunk a dobogó valamelyik fokát
elcsípni! Így a vezetőség dolgozik
a csapat megerősítésén, vannak
érkezők és lesznek távozók.
Utánpótlási csapataink is hajtanak a sikerért. A kisebbek terem-

tornákra járnak, míg a serdülő és
ifjúsági csapataink még élvezik a
szünetet.
Novemberben volt egy vezetőségi tag váltás, Galcsik György
(utánpótlási koordinátor) helyét
Kelecsényi Gábor vette át, aki
120 százalékon dolgozik, hogy a
gyerekek a legjobbat nyújtsák és
minél többet fejlődjenek. További
változás nem történt, edzőink elkezdték a munkát a csapataikkal
és várjuk a bajnokságot.
Facebook oldalunkon (Facebook.com/szecsenyvse) minden
héten értesülni fogunk, csapatainkról, közeledő mérkőzésekről.
Doman Gábor
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„Minden ország akkora, amennyivel
hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora
terület jelöli a helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)
Tisztelettel hívjuk meg Önöket
2018. február 1-én (csütörtökön) 16 órára
a Pálfi György Tudománytörténeti
Vándorkiállítás megnyitójára
Program:

Dr. Limbacher Gábor múzeumigazgató köszönti a megjelenteket
Dr. Gál Erzsébet elnök a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány nevében
tolmácsolja Dr. Pálfi György professzor üzenetét
Dr. Boór Ferenc egyetemi tudományos munkatárs, a Tudománytörténeti
Vándorkiállítás ügyvivő koordinátora nyitja meg a tárlatot.
A megnyitón közreműködnek a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Szécsényi
Tagintézményének zongora szakos növendékei közül Lévárdi Beáta művésztanár
tanítványai, Holecz Martin, Sánta Dániel és Chen Jun Wen.
A megnyitó után rövid tárlatvezetést tartanak az Alapítvány
és a Fejér Szövetség képviselői.

Tisztelt Támogatóink!
A Szécsény Városi Sport Egyesület ebben az évben is befogadhatja a
befizetett adó után 1%-os felajánlásokat.
Kérjük szurkolóinkat, az egyesület tagjait
és minden segítőnket, támogassák egyesületünket,
adójuk 1%-ával!
A támogatást az utánpótlás csapataink versenyeztetésére
kívánjuk fordítani.
A kedvezményezett adószáma: 19928519-1-12
A kedvezményezett neve: Szécsény Városi Sport Egyesület
Támogatásukat előre is köszönjük!
Az egyesület elnöksége
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