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Tisztelt
Szécsényi
Lakosok!
Örömmel tájékoztatjuk
Önöket, hogy Önkormányzati Hivatalunkban
is lehetővé vált a teljes
körű E-ügyintézés. Ez azt
jelenti, hogy immáron
egy számítógép segítségével akár otthonról is
intézhetik hivatalos ügyeiket a Szécsényi Járásban
élők. Az E-ügyintézés indító gombját megtalálják
a szecseny.hu honlap bal
oldali menü oszlopának
harmadik sorában. Új
köntösbe öltözött az Önkormányzat újságjának
címlapja is, amelynek új,
modernebb formai elemei reméljük megnyerik
olvasóink tetszését. Továbbra is várjuk észrevételeiket, véleményüket,
írjanak nekünk.
E-mail cím:
szecsenykom@gmail.com
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Önkormányzati hírek
Áprilisban egy munkarend szerinti és egy rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk.
ÁPRILIS 17-én rendkívüli ülésen
döntöttünk
• országos közúton megépített
buszmegálló peronok területének térítésmentes állami tulajdonba adásáról
• a Szécsény 0103/4 hrsz-ú ingatlan forgalomképes vagyonba
történő átsorolásáról
• a Szécsény 0103/4 hrsz-ú ingatlan értékesítési célú kiajánlásáról
• a TOP-3.2.2-15-NG1-2016-00002
kódszámú, „Szécsény Város
Önkormányzata közcélú épületeinek komplex energetikai
fejlesztése” című pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatainak ellátása, az
építési-kivitelezési
munkálatokra vonatkozó közbeszerzési
eljárás lefolytatására indított eljárás eredményének megállapí-

tásáról – nyertes ajánlattevő az
East Investment Solutions Kft.
ÁPRILIS 24-i ülésen beszámolót
hallgattunk meg
• a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ 2017. évi
munkájáról, a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól.
Jóváhagytuk
• a Szécsényi Cseperedő Óvoda és
Bölcsőde bölcsődei szervezeti
egység szakmai programját
• a Szécsényi Cseperedő Óvoda és
Bölcsőde óvodai szervezeti egység Házirendjének módosítását.
Döntöttünk
• Rimóc Község Önkormányzatának a bölcsődei ellátás biztosítására vonatkozó kérelméről
• a 0297/9 hrsz. alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítési célú kiajánlásáról
• az első világháború történel-

mi emlékeit őrző emlékművek
rendbetétele, renoválása, helyreállítása, a Közép – és Kelet-európai Történelmi és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány által
kiírt pályázat beadásáról
• a Magyarországon található
I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt pályázat beadásáról
• a Belügyminisztérium által kiírt,
2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat
beadásáról.
Zárt ülésen bérlakás kérelemről
döntöttünk
Stayer László
polgármester
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

Pályázati felhívás
Szécsény Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 84/2018.
(IV.24.) számú határozata nyilvános pályázat útján értékesíti
az önkormányzat tulajdonában

álló külterületen elhelyezkedő,
0297/9 helyrajzi számú, kivett
szántó megnevezésű 13,78 aranykorona értékű, 5470 m2 alapterületű ingatlanát. A pályázat induló
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ára: 1.000.000 Ft. A pályázati felhívás részletei a www.szecseny.hu
oldalon érhető el.
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Gólyahír!
Sok boldogságot kívánunk Szécsény újszülöttjeinek!

Gácsi Bálint szül. idő:
2018. 03. 21.

„Mikor megszületik egy várva várt gyermek,
az élet dolgai új értelmet nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban,
új fénnyel ragyognak a világra hárman.”
(ismeretlen szerző)

Kuris Zétény szül. idő:
2018. 03. 12.

Pünkösd

P

ünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe a húsvét
utáni 50. napon. Az Ószövetségben az egyik zarándokünnep,
melyen Izrael fiainak meg kellett
jelenniük Jahve színe előtt. Örömünnep volt, amelyen hálát adtak
az Úrnak a búzatermésért, és az
első termést, a zsengét mutatták
be. Később az ünnep történeti jelleget öltött: a Sínai-hegyen
kapott Törvény kihirdetésének
emléknapja, ami az Egyiptomból
való kivonulás után az 50. napon
történt, s ilyenkor nagy sokaság
zarándokolt mindenfelől Jeruzsálembe.
Az Újszövetségben Pünkösd a
Jézus feltámadása utáni 50. nap,
a Szentlélek eljövetelének napja.
Az Úr Jézus mennybemenetele
előtt (ami 40 nappal a föltámadása után történt) megismételte
a Szentlélek eljövetelére vonatkozó ígéretét. A várakozás és készülődés napjaiban a 11 apostol
és a tanítványok egy szívvel, egy
lélekkel állhatatosan imádkoztak
az asszonyokkal, Máriával, Jézus
anyjával és testvéreivel együtt,
s a közel 120 fős közösségben
megválasztották Júdás utódját,
Mátyást a 12. apostolnak. Amikor
pedig elérkezett Pünkösd napja,

mind együtt voltak ugyanazon
a helyen. Egyszerre olyan zúgás
támadt az égből, mintha csak
heves szélvész közeledett volna,
és egészen betöltötte a házat,
ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és
leereszkedtek
mindegyikükre.
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken
kezdtek beszélni, úgy, ahogy a
Lélek szólásra indította őket.
A liturgiában a Húsvét beteljesedésének ünnepe. A Húsvéttal
együtt mozgó ünnep, annak dátumától függően május. 10-e és
június 13-a közé esik.
Térségünk lelki központjának,
a Mátraverebély-szentkúti kegyhelynek is az egyik legfőbb ünnepe: a Szentlélek hét ajándékát
az ő mátkája, az Apostolok Királynéja közvetíti a hívő lelkekbe. Évszázadok óta ilyenkor tízezrével
jönnek a búcsúsok, részesülni a
Szentlélek megújító kiáradásában. A szécsényi férfi zarándoklat is kapcsolódik ehhez. Áldott
szép Pünkösdnek gyönyörű ideje a kegyhely szentkútjánál sokak gyógyulásához is vezetett. A
szentkúti búcsújárás az ajándékozással is együtt járt: a leányok
bokrétát, árvalányhajat vettek a
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legényeknek, a fiúk pedig tükrös mézeskalács szívet ajándékoztak a leányoknak. Az otthon
maradottak rózsafüzért, szentképet, a gyermekek mézeskalácsot,
„verebélyibor”-ot kaptak.
A palócföldi pünkösdi királynéjárás a lélek erejével beköszöntő
tavasz köszöntése és közvetítése
is volt a fölkeresett porták lakói
számára. A fehér ruhába öltözött,
fején koszorút viselő pünkösdi
királynét körbe vették leánytársai. Körülötte körben járva, a szokásos ének szövegében az első
Pünkösd bibliai történésének
megismétlődését kívánják, hogy
a Szentlélek „Szálljon a házokra,
/ Mint azelőtt szállott / Az apostolokra.” Szandán az idősek máig
általános hittel várják, hogy fújjon a szél a pünkösdi misét követően, és ezáltal remélik a Szentlélek eredeti eljövetelét és áldását.
Pünkösd kiemelkedő szent idő. Ez
magyarázza például a litkeiek hagyományos meggyőződését, miszerint aki a pünkösdi harmatban
megmosdik, azon nem fog a nyári
nap. Az ünnep tükröződik a hagyományos női viseleten, amikor
a pünkösdi láng színe hangsúlyozódik a ruházaton. A Szentkú-
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ti Szűzanya és a szakrális táj más
öltöztetős Madonnái is ilyenkor a
Szentlélek kiáradásának pünkösdi lángját mutatják viseletükben.
Pünkösd a szerelmes lelkeket
is kibontakoztatja. Május elseje,
első vasárnapja mellett pünkösdi
szokás, hogy a legények májusfát
állítanak kedvesük házához. Az

eladósorban lévő lányok várták is
ezt nagyon, mert aki nem kapott,
az a közeljövőben nem számíthatott a férjhez menésre.
A gyermekáldás mindig fontos
volt, s ehhez a palócok a lélek
erejében bíztak. Pünkösd utáni
kilenc kedden böjtöltek – gyermekáldásért, könnyű szülésért -,

amely nagyjából Szent Annának,
a magtalanok, áldott állapotban
levők, női betegségben szenvedők kiváltságosan tisztelt patrónusának névünnepével fejeződött be.
Pünkösd Balassi Bálintot is a Lélek
átható erejét kifejező vers írására
ihlette:

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele,

Újul még az föld is mindenütt te tőled,
Tisztul homályából az ég is te véled,
Minden teremtett állat megindul te benned.

Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemüle torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba,

Ily jó időt érvén Isten kegyelméből,
Dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből,
Igyunk, lakjunk egymással, vígan, szeretetből.

Néked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyóvizek, kutak csak néked tisztulnak,
Az jó hamar lovak is csak benned vígadnak (…)

Kápolna gondozás Pünkösdre, Szanda 1991

Limbacher Gábor

Szentkúti Szűzanya Pünkösdkor
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Bárkányiban történt………
A Föld napja iskolánkban

Hagyományunkhoz híven idén is
sok hasznos és színes programmal ünnepeltük meg alsó tagozatos tanulóinkkal a Föld napját.
2018. április 20-án, péntek délután a gyerekekkel és a kollégákkal közösen sok szép virágot, zöld
növényt ültettünk iskolánk udvarán.
A héten előzetes feladatként
valamennyi alsós osztály szemétszedéssel is hozzájárult természeti környezetünk szebbé és tisztábbá tételéhez.
Az újrahasznosítás jelentőségéről és folyamatáról is részletes ismeretanyaggal gazdagodhattak
az 1-4. évfolyamosok, hangsúlyozva ezzel a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát.
A Föld napja kapcsán végzett
tevékenységekkel célunk, hogy
tanulóink igényesek és gondoskodók legyenek a minket körülvevő természeti környezettel
szemben.
A beültetett növények, virágok
további locsolásával, gondozásával arra szeretnénk tanítani a gye-

rekeket, hogy az év többi napján
is, hasonlóan a Föld napjához, óvják, védjék és gondozzák környezetüket.
A szorgos „munkát” követően
alsós tanulóinkat megajándékoztuk színes, mozgásos játéklehetőségekkel az iskolánk udvarán.
A gyerekek csodálatos tavaszi
időben rollerezhettek, trambulinozhattak, tollasozhattak, aszfaltrajzokat készíthettek és a Földünkkel kapcsolatos témában
kvízjátékot játszhattak.
A délutánt közösen zártuk és
egy kört alkotva, együtt mondtuk
el Birta Erzsébet: „Ha nagy leszek”
című versének egy részletét.
Szervezők:
Lukács Linda és Veres Viktória
Óvodások látogatása

nénikkel közösen érkeznek hozzánk vendégségbe, tavasszal.
Idén sem volt ez másképp. A
tavaszi szünet után a nagycsoportosok és az elsősök izgalommal készültek a nagy találkozásra.
Öröm volt látni, a kis arcok hogy
felderülnek a rég nem látott társakat látva. Az elsősök büszkén
mutatták meg kisebb társaiknak,
mennyi mindent tudnak már. Mesét olvastak, majd érdekes feladatokat oldottak meg közösen az
interaktív táblán. A nagy munka
után ovisok és sulisok együtt fogyasztották el a jól megérdemelt
csemegét, a frissen sült pogácsát.
Természetesen a játék sem
maradhatott el, melyre az iskola
épületével való ismerkedés után
az udvari játszótéren került sor.
Jó volt látni, hogy a külön töltött
hónapok ellenére ugyanolyan
felszabadultan tudnak együtt játszani, mint egykor az óvodában.
Búcsúzáskor senki nem távozott
üres kézzel, a negyedikesek saját
készítésű ajándékkal kedveskedtek leendő iskolatársaiknak.
Megemlékezés

Egy kisgyermek életében hatalmas változást jelent, mikor
iskolás lesz. Az első iskolai nap
nagy izgalommal jár szülőnek
és gyermeknek egyaránt. Ezt az
izgalmat próbáljuk kicsit oldani
a gyerekekben azzal, hogy nem
szeptemberben lépik át először,
az iskola küszöbét, hanem az óvó
-6-

2018. április 13-án a 11. évfolyam
tanulói rövid emlékműsorukkal
tisztelegtek a Holokauszt áldozatainak emlékére. Korabeli visszaemlékezésekkel, naplórészletekkel elevenítették fel az üldöztetés
megrázó eseményeit. A műsor
végén a középiskolások az emlé-
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kezésfájánál mécseseket gyújtva Diákolimpiai eredmények
hajtottak fejet az áldozatok tiszteletére.
					
Ráczné Rankasz Zsuzsanna
11. évfolyam osztályfőnöke
XX. Területi Szorobánverseny
Szécsényben

A versenyen iskolánk tanulói és
a dorogházi iskola szorobánosai
mérték össze számolási és eszközhasználati tudásukat. A feladatsorokat 55 tanuló oldotta
meg, akik közül 24-en - 80% feletti teljesítménnyel - továbbjutottak az országos döntőbe.
Az országos forduló 2018. május 12-én, Budapesten kerül megrendezésre, melyre nagy szorgalommal és izgalommal készülnek
legügyesebb szorobánosaink.

A tavasz megérkezésével egyidejűleg elindultak a Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett diákolimpiai versenyek.
Intézményünk tanulói a teljes
tanévben zajló kosárlabda, szivacskézilabda, Bozsik labdarúgó
fesztiválok és tornák mellett több
más sportágban is megmérettették magukat. Alsó tagozatos
diákjaink a játékos sportverseny
körzeti fordulójának megnyerése
után a megyei döntőn az előkelő
második helyezést érték el. Asztalitenisz sportágban Kuris Kitti
nyolcadik évfolyamos tanulónk a
megyei döntő megnyerése után
bejutott az országos döntő húsz
legjobbja közé, ahol végül a kilencedik helyezést érte el. A III.
korcsoportos (5-6. évfolyamos)
leány kosárlabdacsapatunk a megyei bajnoki cím megszerzését
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követően Tiszaújvárosban a diákolimpia országos elődöntőjében
a harmadik hely megszerzésével bronzérmet nyertek. Labdarúgó csapataink is valamennyi
korosztályban sikeres tornákon
vettek részt. A legkisebbek, első
és második osztályosok a körzeti döntőt megnyerték. A II. korcsoport focistái (3-4. évfolyam) a
körzeti döntő megnyerése után
a Szécsényben megrendezett diákolimpiai megyei döntőn ezüst
érmesek azaz második helyezettek lettek. Szintén a második
helyen végezett körzeti döntőn
a felső tagozatos diákolimpiai
csapatunk. Leány labdarúgóink
a „Fair Play” kupa versenysorozatán vettek rész, amely tornán a
körzeti forduló megnyerése után
Balassagyarmaton a megyei döntőn harmadik helyen végeztek.
Intézményünk szertorna csapata
meghívást kapott Salgótarjánba
az Árkossy Annamária Torna Emlékversenyre, ahol diákjaink tornagyakorlatait a rendezők különdíjjal jutalmazták.
Gratulálunk valamennyi versenyzőnknek és felkészítő pedagógusainknak!
Borda Tamás
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Április a Rákócziban
„Bolondos egy hónap április hónapja…” – miként a költő mondja.
A tavaszi szünetet követően iskolánk közössége hirtelen cseppent
bele a hónap sokszínű eseményeibe és ezek igen szép emlékekké
váltak, annak ellenére, hogy néha
– költői túlzással élve – azt sem
tudtuk, hogy milyen nap van. Talán ebből is látszik, hogy az eltelt
időszakban számos olyan program valósult meg, amely a gyermekek érdeklődését felkelthette
vagy kiszélesíthette, s ezek mellett
még a tanulásra is maradt idejük.
Digitális Erőmű rajzverseny
Még a tavaszi szünet előtt érkezett a jó hír iskolánkba, hogy
három diákunk, Virág Viktória (5.
osztály), Görcsi Ákos és Szentes
Bence (6. osztályosok) a Digitális
Erőmű rajzversenyen szép eredményt értek el és meghívást kaptak felkészítő tanárukkal, Talpai
Zsanettel az ózdi díjátadóra, ahol
számos modern technikai eszközt
is kipróbálhattak jutalmazásuk
mellett.

kolánkban gyűltek össze a volt
szécsényi tankerület iskoláinak
képviselői, akik a versmondás és
a rejtvényfejtés területén mérhették össze tudásukat. A versmondó
diákok négy korcsoportban (1-2.
osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály és
7-8. osztály) versenghettek a díjakért, s három kategóriában a mi
tanulóink bizonyultak a legjobbnak: Juscsák Lili (2. osztály), Győrki
Marcell (3. osztály) és Kiss Márton
Bulcsú (5. osztály) értek el első
helyezést. A rejtvényfejtők három
kategóriában nevezhettek, ezek
közül két gyermek (5-6. osztály,
7-8. osztály) és egy a felnőtt – ez

TérTánc Koncert regionális próba
Április 9-én, a tavaszi szünetet
követő első napon a már hónapok óta készülő diákjaink Salgótarjánba utaztak, ahol a megye
más táncosaival tartottak egy
jóhangulatú közös gyakorlást a
budapesti fellépést megelőzően.
A próba igen jól sikerült és a gyerekeket is lelkesítette a más iskolák képviselőivel való találkozás.
Költészet Napi Szavalóverseny
és Varga Erzsébet Rejtvényfejtő Emlékverseny
Április 10-én – egy nappal megelőzve a Költészet napját – is-8-

utóbbit ráadásul első alkalommal
rendeztük meg. A rejtvényfejtők
között a 7-8. osztályosok között
a Cséve nevű csapatunk (Márton
Enikő, Oláh Eszter, Sándor Csenge és Tihanyi Vanda – mind 8.
osztályos) győzedelmeskedett.
A jóhangulatú versengéshez felajánlással hozzájárulóknak köszönjük közreműködésüket.
Suligyűlés
Azt mondják, hogy péntek 13.
balszerencsés nap, de azon diákjaink valószínűleg nem így
vélik, akik az ekkor megrendezett suligyűlés során díjazásban
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részesültek. Hatalmas öröm volt
az, hogy csak soroltuk és soroltuk
azokat a tanulókat, akik valamilyen eredményük miatt jutalmat
érdemeltek ki. Bizakodunk benne, hogy a következő időszakban
és tanévekben is hasonlóképpen
telnek el a suligyűlések, mert ez
azt jelenti, hogy a diákok szeretnek idejárni és mi, pedagógusok
is jól végezzük munkánkat.
Megemlékezés a holokausztról
A sok vidám pillanat mellett az
olyan tragikus eseményekről,
mint a holokauszt, sem feledkezhetünk el. Április 16-ára, a hivatalos emléknapra készült el a
bejáratnál az interaktív faliújság
színes összeállítása, amely sok ismerettel szolgált a látogatók és
a diákok számára is. Annak érdekében, hogy az események még
inkább rögzüljenek a gyermekek
emlékezetében, az okostelefonok
segítségével a témához kapcsolódó feladatokat oldhattak meg.
A Föld Napja
A környezetvédelem, mint a jelenkor egyik legfontosabb ügye,
természetesen nem maradhatott
ki iskolánk életéből. Ennek kapcsán minden korosztály aktivizálta magát és ez sokszor azzal a –
gyerekek számára igen kellemes
és hasznos – ténnyel kapcsoló-

dott össze, hogy el kellett hagyniuk az osztálytermeiket. A harmadikosok virágültetéssel tették
szebbé iskolánk udvarát, illetve
kiemelt figyelmet fordítanak az
udvar dísznövényeire. A felsősök
számára egy keresőverseny került
megrendezésre, melynek kapcsán az elrejtett feladatokat kellett megoldani és ezt igazolni egy
szelfivel. A különböző állomások
bejárására a délutáni szabadidejükben került sor, ami bizonyítja,
hogy egy jó programmal és némi
kompromisszummal a diákok kimozdíthatók a szobáikból.
Dobd a Kosárba! – B33
Iskolánk harmadikos tanulói is
részt vettek a Bárkányiban megrendezett Dobd a Kosárba! versenyen. A gyerekek a hosszas
felkészülést követően kissé megszeppenten léptek pályára, s végül a hetedik helyen zártak. Ennek ellenére igazán nagy öröm,
hogy hatalmas lelkesedéssel vetették bele magukat a munkába
és mindent megtettek a sikerért.
Könyvtári órák
Az ötödik, hatodik és hetedikes
tanulók Károsi Csabáné tanárnő magyar óráin ezúttal a Krúdy
Gyula Városi Könyvtárba látogattak el, ahol Korcsok Norbert tartott nekik előadást az intézmény
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működéséről és használatáról, a
könyvek osztályozásáról továbbá
egyéb, a könyvtári élethez kapcsolódó érdekességekről. Az ilyen
programok amellett, hogy különlegessé teszik a napot, azért is jók,
mert olyan ismereteket adnak át
a tanulóknak, amelyek a későbbiekben nagy hasznukra válik.
Összességében
elmondhatjuk, hogy az április sem az unott
láblógatásról szólt a Rákócziban,
mivel szinte minden napra olyan
programok jutottak, amelyek felkeltették a diákság érdeklődését,
kiszélesítették látókörét. Azt elöljáróban is elmondhatjuk, hogy
május még érzelmesebbnek ígérkezik a ballagás és az érettségi miatt, még színesebb lesz a különböző programok következtében.
Ezúton is szeretnénk felhívni a
Kedves Szülők figyelmét, hogy a
tanulókra váró év végi hajrában
fokozottabban figyeljenek gyermekeik érdemjegyeire, mivel
tapasztalataink szerint május az
utolsó olyan hónap, ahol a gyerekek jelentősebb mértékben
tudnak javítani az addig elért
eredményeiken. Kedves Tanulók,
kérünk titeket, hogy aki javítani
szeretne, az ne hagyja júniusra a
tanulást, érdemes májusban túlesni rajta!
Pancsovai Gergely
igazgató

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Moldvai tanárok látogatása Szécsényben

S

zécsényben már többen
csatlakoztak a Legyen Ön
is Keresztanya, Keresztapa
programhoz, így különösen nagy
öröm volt számunkra, hogy három moldvai pedagógust, Benke
Paulinát, Benke Pávelt és Istók
Angélát is vendégül láthattunk
városunkban.
Nagy élvezettel, egyben megrendülve hallgattuk történeteiket:
hogyan élik meg magyarságun-

kat a Kárpát-medence túloldalán,
hogyan vészelték át a Ceausescukorszakban elszenvedett asszimilációs politikát, milyen nehézségek árán tudták megtartani és
igyekeznek továbbadni a magyar
nyelvet gyermekeiknek, milyen
módon és körülmények között
folyik jelenleg a magyar oktatás
moldvában.
Szécsényi sétájuk során örömmel nézték meg a város neveze-
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tességeit: a Tűztornyot, a Ferences templomot és kolostort, a
Nosztalgia múzeumot és a Forgách-kastélyt, de bepillantottak
a Palóc Néptáncegyüttes éppen
folyó táncpróbájába is.
Valkárné Kail Mónika
Múltidéző Műhely Egyesület
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Trianon emléknap a Múzeumban
ami után beszélgetési lehetőség lesz.
Első a Haza, és az ország ügyeivel sincs ez másképp. Találkozzunk június 4-én délután fél 5-kor
a Kubinyi Ferenc Múzeumban!

2

018. június 4-én Trianon emléknapot rendez a Kubinyi
Ferenc Múzeum. Meghívott
vendégünk Dr. Ablonczy Balázs
történész, egyetemi docens, a Trianon 100 MTA-Lendület Kutatócsoport vezetője lesz.
Az akadémiai kutatócsoportot az első világháborút lezáró
trianoni békediktátum századik
évfordulójára készülve végez
kutatásokat. Olyan kérdésekkel
foglalkozik, mint a menekültügy,
az új határok hatása az emberek
mindennapjaira. Nem egy nagyhatalom, sőt, néhány szomszédos ország béke-előkészítő tevékenysége sincs feltárva, nem
ismerjük a béketárgyalásokon
folytatott taktikájukat magyar
vonatkozásban. A kutatócsoport
szükségesnek tartja bemutatni
a magyar társadalom reakcióját
Trianonra: a menekültkérdést,
miként működött a kishatárforgalom, milyen hatása volt az
új határoknak a gazdasági körzetekre, a házassági piacokra,
beépült-e egyáltalán a mindennapokba. Azt is szeretnék bemutatni, hogy miként hat napjainkig
a békeszerződés. A tervek szerint
létrehoznak egy adatbázist a Kárpát-medencében található Trianon emlékművekről.
A rendezvényen felmerül a kérdés: Megváltoztatható-e a trianoni békediktátum?

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató
A diákoknak szóló előadást
követően, június 4-én délután
fél 5 órakor kezdődő rendezvényen levetítésre kerül a Trianon-szindróma című film is,

Trianon emlékmű, Szécsény
- 11 -
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A magyarság és a nagyvilág festőművész szemmel

A

z élet színei, Arcok és Sorsok, A Kárpátoktól Jakutföldig, Oroszország templomai, Éremművészet és még
számos témában alkotott, illetve készített kiállítást Zicherman
Sándor nemzetközileg elismert
festő-, szobrász-, éremművész és
grafikus.
1935. április 6-án született
Ungváron. Gyerekkorát Beregszászban töltötte, itt kezdte meg
tanulmányait. 1957-ben vett
részt először képzőművészeti
kiállításon az ungvári Képzőművészeti Galériában – akkor még
autodidakta festőként. 1958-ban
felvételt nyert Lembergben (középkori magyar nevén Ilyvó, ma
Lviv Ukrajnában) a Iparművészeti
Főiskola monumentális festészeti
szakára. Egy évvel később átiratkozott a szentpétervári „Muchina”
Iparművészeti Főiskola monumentális festészeti szakára. Nemcsak a főiskola, hanem az Ermitázs és a többi jelentős múzeum,
könyvtár is hozzájárult művészi
fejlődéséhez. A festészeten kívül

foglalkozott grafikával, szobrászattal és kerámiával is. 1964-ben
a főiskola elvégzése után az Urálba, Perm városába utazott, ahol
a Képzőművészeti Alapnál dolgozott állami megrendeléseken,
mint monumentalista szakember.
A permi megyében több freskót,
mozaikot, szgrafittót és kerámia
domborművet, valamint három
nagyméretű gobelint készített
megrendelésre. Több, építészettel
kapcsolatos munkán kívül sokat
dolgozott a televíziónak és a színháznak is. 1966-ban a „Szocialista
Urál” Orosz Országos Művészeti
Kiállítás után felvették a Szovjet
Képzőművészek Szövetségébe
tagjelöltnek, majd 1975-ben rendes tagnak. 1969 és 1972 között
több helyen élt és dolgozott, többek között Lembergben, Rigában,
Jūrmalában, Moszkvában. 1972ben Togliatti város vezetősége
meghívta, hogy szervezze meg az
akkor már 750 000 lakosú nagyváros kulturális életét. Ottléte alatt
megalakította a Képzőművészeti
Alapot, majd a Képzőművészek
- 12 -

Szövetségét. Kezdeményezésére
a város 12 nagyméretű műtermet
építtetett, valamint az ő közreműködésével alakult meg a város
művészeti múzeuma és egy nyolc
osztályos (ezzel akkor egyedülálló) művészeti szakközépiskola
is. A diákok ebben az iskolában,
rajzot, festészetet, szobrászatot,
grafikát, kompozíciót, kerámiát,
éremművészetet, gobelin-szövést, fafaragást, és művész-fotót,
színjátszást, táncot, zenét tanultak. További monumentális munkákat készített Moszkvában, és
a Szovjetunió több városában.
1987-ben megszervezte az I.
Orosz Kőfaragó Szobrász Szimpóziumot Togliattiban, június 1-jétől
július 30-áig tíz szobrász részvételével (Moszkvából, Leningrádból),
melynek eredményeképpen a város kapott ajándékba tíz nagyméretű gránitszobrot.
1989-ig 29 szovjet és összorosz
kiállításon szerepelt munkáival,
valamint részt vett az orosz művészeti kiállításokon több külföldi országban is. Nemcsak festményei,
hanem grafikái, érmei, szobrai,
gobelinjei és kerámiái is a kiállított
művek között voltak. Mozaikjai,
sgraffitói és köztéri emlékművei
ma is több orosz városban megtalálhatók. Kollektív kiállításokon
kívül 1989-ig több mint harminc
önálló tárlata is volt Oroszország
különböző városaiban.
1989-ben családjával a mai
Magyarországra települt, azóta
Budapesten él és alkot. Több
mint hatvan önálló és kollektív
kiállításon szerepelt Budapesten,
vidéken, valamint több európai
országban, mint például Németországban,
Franciaországban,
Dániában, Belgiumban, Oroszországban, Ausztriában, Portugáli-
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ában, Romániában, Ukrajnában.
Munkái
közgyűjteményekben
szerepelnek, többek között: szentpétervári Ermitázs, szamarai Képzőművészeti Múzeum, szamarai
Színházi Múzeum, Togliatti Városi
Képzőművészeti Múzeum, Permi
Történeti Múzeum, Udmurt Autonóm Köztársaság Képzőművészeti Múzeuma, AutovazMúzeuma
(Togliatti), Mari Autonóm Köztársaság Képzőművészeti Múzeum
(Joskarola), Kárpátaljai Boksai
József Képzőművészeti Múzeum,
Lembergi Vallástörténeti Múzeum, Elisztai Kalmük Művészetek
Múzeuma, Wroclavi Éremművészeti Múzeum, Budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapesti
Hadtörténeti Múzeum.
Művei megtalálhatók számos
európai ország -, valamint Kanada, Japán, Dél-Afrika és az Amerikai Egyesült Államok több magángyűjteményében is. Tagja az
Orosz Művészek Szövetségének,
a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Érem Szakosztályának, valamint a FIDEMnek (Nemzetközi Éremművészeti
Szövetség).
Zicherman Sándor festményei
és érmei a Kubinyi Ferenc Múze-

um folyosó galériájában 2018.
május 2-tól szeptember 30-ig láthatók.
Fontosak az élő kapcsolatok az
anyaországi és utódállamokbeli
magyarság között, kulturális területen is. A 83 éves kárpátaljai alkotó invenciózus és technikailag
is kifogástalan alkotásai láthatók
a tárlaton a kárpátaljai tájról, településekről, templomokról, emberekről. Hogy ne legyen csupán
térkép e táj, hiszen Hazánk része!
Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Erdélyi festmények a Múzeumban

T

ájfoltok – Hincz Gyula festészete az 1940-es években
címmel nyílott kiállítás a
Kubinyi Ferenc Múzeumban, válogatásként a váci Tragor Ignác
Múzeum gyűjteményéből.
Észak-Erdély visszacsatolását
(1940) követően a magyar kormány óriási energiákat mozgatott
meg, hogy a visszatért országrészt kulturálisan is visszaszerezze
Magyarország számára. Ez a munka egyszerre folyt az anyaországban és Erdélyben. Előbbire példa

az erdélyi művészet budapesti
bemutatkozása,
utóbbira a Kolozsvári Művészeti hetek vagy
a Székelyföldi
Művészeti
Év
rendez vényei,
amelyek mind Báró Lipthay Antal megnyitó beszéde közben
az anyaország
és Erdély közti
rekvések közé sorolható a Vallás
kulturális kapcsolatok újrafelvé- és Közoktatásügyi Minisztérium
telét és erősítését célozták. E tö- úgynevezett Székelyföldi ösztön- 13 -
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Stayer László polgármester úr köszöntője a kiállítás
megnyitón
díjának mára szinte teljesen feledésbe merült története is.
Az ösztöndíj programot Hóman
Bálint vallás- és közoktatásügyi
miniszter kezdeményezte, de a
szervezés már nagyrészt utódjára, Szinyei Merse Jenőre maradt. 1941-ben, majd 1942-ben
és 1943-ban több mint két tucat
művész élhetett a lehetőséggel,
hogy a Székelyföldön dolgozhasson, bejárhassa és felfedezhesse
Erdély egyedi természeti és néprajzi környezetét. Az elkészült alkotásokból 1943-ban a budapesti
Szépművészeti Múzeumban rendeztek kiállítást, majd az anyagot
1944 februárjában Kolozsváron is
bemutatták. A tervezett marosvásárhelyi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi és sepsiszentgyörgyi
kiállításokra az időközben bekövetkezett német megszállás miatt
már nem kerülhetett sor.
Székelyföldi ösztöndíjas volt
Hincz Gyula is, aki képeinek tanúsága szerint 1941-ben és
1942-ben Kalotaszegen és Székelyföldön járt. Az itt készült olajfestményeiből Hincz életében
nem nyílt önálló kiállítás. A művész ugyan tervezte bemutatásukat, de a háborús körülmények
között erre már nem kerülhetett
sor. Az 1940-es évek második fe-

Köszönet Csukáné Szeremi Andrea zenetanárnak a
közreműködéséért

lére a megváltozott történelmi
körülmények következtében az
alkotások elvesztették aktualitásukat, s Hinczet is más témák
és kérdések foglalkoztatták. Az
erdélyi sorozatot azonban megőrizte műtermében, halála után
innen kerültek múzeumi őrzésbe.
Jelen kiállításunk ebből az Erdélyi-sorozatból mutat be válogatást
Dudás Barbara művészettörténész munkájának köszönhetően.
A művek 2010-2012 között komoly restauráláson estek át, belőlük 2012-ben a Váci Értéktár rendezett nagyszabású kiállítást.
Az anyag aztán 2012-2013-ban
a székelyudvarhelyi Haáz Rezső
Múzeumban, a Csíki Székely Múzeum Kossuth utcai galériájában,
a békéscsabai Jankay Gyűjtemény és Kortárs Galériában, valamint a budapesti Klebelsberg
Kultúrkúriában is bemutatkozott.
Célunk megismertetni azt a magabiztos, avantgárd tanultságú,
színekkel és formákkal bátran kísérletező, ugyanakkor a realista
festésmód és a szociális kérdések
iránt is fogékony festői életművet,
melyben az 1940-es évek anyaga igazán különleges egységet
képvisel. Célunk továbbá a folyamatos figyelemfelhívás Erdélyre.
Trianonban ugyan Romániának
- 14 -

adták Partiummal együtt, de e politikai döntéssel nem szűnt meg a
Magyar Haza része lenni. Kiállításunk, mintegy a felkészülés egyik
lépcsője az ország csonkítás 100.
évfordulójához közeledve.
E felkészülés részét képezte,
hogy a megnyitóra Szent György
napján került sor. A sárkányt legyőző, és a leányt valamint a helyi
nemzetet megmentő szent lovag
példája és közbenjáró ereje nagy
segítség az egész-ségesedő magyarság számára. Ő az, aki immár
kiszabadította a tavaszt és a Napot a tél fogságából.
A kiállítás résztvevőit Stayer
László polgármester úr köszöntötte, és báró Lipthay Antal úr
nyitotta meg. Hangsúlyozta az
erdélyi táj Isten teremtette szépségét és a magyarság iránta való
örökös felelősségét. A festményeken látnivaló, hogy Hincz Gyulát
is mennyire megérintette az erdélyi miliő. A kiállítás jelentősége és
érdeme, hogy hozzá járul ahhoz a
kulturális folytonossághoz, ami a
haza elcsatolt és megmaradt országrészei között fönn kell, hogy
maradjon.
A tárlat egészén mintegy áthat
az a reménnyel és komor, háborús drámaisággal elegyes atmoszféra, amely az 1940-es évek első
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éveit jellemezte. A kiállítás különleges egysége vitrinben látható:
festményen az erdélyi táj expres�szív képi megfogalmazása, tükör
által láthatóan pedig egy férfi jól
kidolgozott portréja. A művész

nem tartotta megőrzendőnek
korábbi alkotását, és azt fölhasználta újabb festménye elkészítéséhez.
A kiállítás megnyitó üde tavaszi
hangulatáról Csukáné Szerémy

Andrea zenetanár növendékei,
Oláh Jenifer és Oláh Alex egy-egy
könnyűzenei énekkel gondoskodtak.
Dudás Barbara – Limbacher Gábor

Hagyományőrzéssel az önkéntességért
EFOP-1.3.5-16-2016-00610

A

Szécsényi Népművészeti
Egyesület 2020 tavaszáig tartó pályázatának első
éve, tehát 2 mérföldköve március
végén lezárult. A harmadik mérföldkő első nagy rendezvénye, s
egyben a Palóc Néptáncegyüttes
20 éves jubileumát ünneplő eseménysorozat soron következő két

állomása az április 27-én Takarásban címmel megnyílt fotókiállítás
és a Tánc, Tánc, Tánc címet viselő,
táncvilágnapot ünneplő folklórműsor. A Szécsényi Művelődési
Központ aulája és színházterme
számos érdeklődőt vonzott az
április végi hosszú hétvégén. A
teltházas folklórműsor igazi tánc-

ünnep volt, melyen a házigazda
együttesen és annak utánpótlásain, valamint a balassagyarmati
Vadóka Egyesület táncosain kívül
a salgótarjáni Nógrád Táncegyüttes is színpadra lépett.
Paluch Norbert

Palócos Arcképcsarnok

Szita Dávid
Dávid táncos tehetsége már gyerekkorában, a szécsényi Iglice Táncegyüttesben megmutatkozott. A motívumokat könnyen tanuló, energikus, varsányi fiatalember a középiskola elvégzése után az otthoni családi
gazdaságban kezdett el dolgozni. A tánc mellett, édesapja oldalán a versenyszerű fogathajtásban is jeleskedik. Dávid hat esztendeje tagja együttesünknek.
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Sándor Éva
Az Őrhalmi származású kétgyermekes fiatalasszony Hugyagon él családjával, de pedagógus munkája és táncos hobbija is Szécsényhez köti.
2001-ben alapító tagja volt az Őrhalomban megalakult hagyományőrző
körnek, ahol 5 esztendőt töltött el. Népi kultúra iránti érdeklődése talán
édesanyjának is köszönhető, aki lánykorában szintén táncolt szülőfalujukban. Évi 2006-ban csatlakozott a Palócosok táborához, s azóta is ahogy családi elfoglaltságai megengedik – szívesen vesz részt az együttesi munkában.

Uram Judit
A középiskolai tanulmányait Balassagyarmaton végző nógrádsipeki lány
már kisgyermek korában elkezdett megismerkedni a néptánc alapjaival a
szécsényi Iglice Táncegyüttesben, ahol két évet töltött el. Aztán kis időre
stílust váltott, hiszen belekóstolt a társastánc alapjaiba. Családjából egyedüli, tánc iránt érdeklődő lányként azonban visszatalált a néptánchoz. S
bár együttesünknek 2015-től szorgalmas tagja, mégsem hagyta el másik
hobbiját a lovaglást. Szabadidejében gyakran pattan nyeregbe és ugrat
ki a természetbe.

A 25 éves múltra visszatekintő Szécsény Város Gyermekkarának sikere

N

emrég, április végén került megrendezésre Balassagyarmaton, mintegy 9
(magyar és felvidéki) kórus részvételével, a XXIV. Megyei Ifjúsági
Kórustalálkozó, ahol a zsűri döntése alapján „Arany minősítéssel”
jutalmazták Szécsény Város Gyermekkarát. Karnagyuk, Lévárdi Beáta pedig „Karnagyi Különdíjban”
részesült.
Szécsény város gyermekkara,
mintegy 25 éve, l993-ben alakult
Várkonyi Balázsné és Lévárdi Beáta karnagyok irányításával, melyet a város általános iskolájának
és a 8 osztályos Kőrösi Csoma
Sándor Gimnáziumának a tanulói
alkották. A mai napig rendszeres
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résztvevői a megyei és a városi
kulturális rendezvényeknek (pl.
karácsonyi, farsangi hangversenyek, kiállítás megnyitók).
A gyermekkar lelkes énekesei
utánpótlásai a városban működő Erkel Ferenc Vegyeskarnak.
Az elmúlt negyedszázadban sok
szép megyei és országos eredménnyel lettek gazdagabbak.
Büszkék a 2ooo-ben és 2003ban a Salgótarjánban, a megyei
kórustalálkozón kapott
ezüst
minősítésre, a 2oo1-ben az I. Országos Társaséneklési Versenyen

Budapesten elért bronz oklevélre,
2004-ben a salgótarjáni megyei
Társaséneklési versenyen elért
arany oklevélre. 2005-ben a Budapesten megrendezésre került Országos Társaséneklési Versenyen
ezüst, 2007-ben arany minősítést,
2009-ben ezüst, 2011-ben pedig
szintén ezüst minősítést kapott
a gyermekkar. 2014-ben a kórus
Arany minősítést kapott a XXIII.
Megyei Éneklő Ifjúság hangversenyén.
Két éve a gyermekkarnak két
felkészítője van: Kissné Csépe Éva

és Lévárdi Beáta karnagyok személyében.
Repertoárjuk széles: az egyházi
művektől egészen a mai kortárs
zeneszerzők jelentős kórusdarabjáig.
Legközelebb a fennállásának
45. évfordulóját ünneplő szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar Jubileumi hangversenyén láthatjuk és
hallhatjuk őket.
Lévárdi Beáta-karnagy

Egy táncos élet pillanatképei
lós: Tánc egy életen át című kötetének bemutatója. A rendezvény
a Magyar nyelv hete és a Táncművészet világnapja alkalmából került megrendezésre.
Az est folyamán egy eseményekben gazdag táncos életút pillanatai elevenedtek meg
előttünk a szerző tolmácsolásában.
A programban közreműködött
a Szécsényi Művelődési Központ
népzene szakkörének tanára
Bacskai Balázs, és tanítványa Oláh
Krisztofer.

Á

prilis 26-án került megrendezésre a Nógrád Megyei
Tudományos Ismeretter-

S

jesztő Egyesület és a szécsényi
Krúdy Gyula Könyvtár - Szécsény
közös szervezésében Braun Mik-

Korcsok Norbert
könyvtáros

Ízek és Csokoládék a Női Szalonban

zámos
előadó
megfordult már szécsényi Szalonunkban, ám ritkán fordul
elő, hogy a velük kapcsolatos
gondolataimat,érzéseimet megosztom veletek. Hiszen mindnyájunkra másképp hatnak az ő
gondolataik, szavaik. Akár a különböző ízű csokoládék! Mindegyikünk más ízért rajong! Nem vé-

letlenül lett rendezvényünk neve
is, „Csokoládé a női léleknek”. Így
vagyunk az előadások témáival, s
magukkal az előadókkal is! Április
16-án „Gondviselés” címmel Müller Péter tartott nekünk előadást.
Sokan voltunk kíváncsiak arra,
tudjuk-e befolyásolni sorsunk alakulását, s ha igen, hogyan tegyük?
Mi a titok?
- 17 -

Nem tudhatom milyen gondolatok indultak el bennetek az előadást hallgatva, csak a magaméról
tudok beszélni. Már a vendégünk
megérkezése örömmel töltötte el
a szívemet! Olyan szeretet áradt az
íróból, amely önkéntelenül megnyitotta az én szívemet is. Elfogadó
volt és megértő. Pedig „rázúdítottuk” minden figyemünket, „körbe-
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mindent megmérgez, mert soha
nem két fél között zajlik. Akár a
vízbe dobott kő, amely hullámokat vet, úgy ér el másokat is, megmérgezve mindent körülöttünk.
A Gondviselés, vagyis gondunk,
bajunk viselése az egyik legnagyobb erőpróbája életünknek.
Hogyan tudjuk saját terheinket
vinni úgy, hogy a másokét is látjuk, érezzük.
Ki tudja! Talán ha erre figyelnénk, könnyebb,békésebb lenne
földi világunk Nem csak olykorolykor, hanem mindig éreznénk,
hogy van Gondviselés!
öleltük” gondoskodásunkkal! Ám
ő csak egy kávét kért, letelepedett
a tér közepén elhelyezett rekamién, s bár nem volt számára kényelmes fájó lábai miatt,azonnal azt
éreztette velünk,hogy jó helyen
van! Úgy beszélgetett velünk, ott
ülő nőkkel, mintha régi jó ismerősök lennénk, akik hosszú idő óta
ismét találkoztak! Egyszerűsége,
közvetlensége magával ragadott
bennünket. Megmelengette a szívemet, amikor két kezében fogta
az őt reklámozó szórólapunkat,
rajta az Egyesületünk szimbólumával a pillangóval.
- Milyen érdekes, mondta, hogy
pillangót raktatok a plakátra!
- Az én most megjelent
könyvem,a Varázskő címoldalán
is pillangó van!
- Igen – feleltem – a pillangó
Egyesületünk szimbóluma!
- Mióta?- kérdezte.
- Több mint 10 éve! - feleltem.
- Ez nem lehet véletlen!
Elcsodálkozott, láthatóan nagyon megérintette.
Hallod ezt Iván?- fordult a menedzseréhez. Ugyanaz a pillangó
van a plakáton, mint az én könyvemen! A színük ugyan más de
mindkettő pillangó! - mondta
őszinte rácsodálkozással.

Megindító volt látni, érezni lelkesedését! Magam is feloldódtam
és éreztem az örömöt, amit sugárzott magából!Talált egy közös
pontot,amely összeköt bennünket! Megtalálta a pillangót! A mi
pillangónkat! Talán akkor ott, megfejtettem sikerének titkát! Megteremtette azt az érzelmi állapotot,
amelytől jól éreztem magam!
„Énnekem ismernem kell és
lelki rokonságban kell lennem
azokkal,akikhez beszélek! Érezniük kell azt, hogy itt a rokonuk
szól, aki sok mindent tapasztalt!”mondta egy vele készült interjúban. Valóban éreztem a lelki
rokonságot, amiről beszélt! Előadásán pedig olyan mély csöndet
tapasztaltam, amelyet csak az tud
teremteni, aki figyeli hallgatóságának minden lelki rezdülését.
Ez lehet a titok! Mindnyájunk
számára a tanulság! Egymagamban nem lehetek boldog! Ehhez
mások is kellenek! Kell még az
én figyelmem, a megértésem,
a szeretetem, az elfogadásom!
Annakmegértése,hogy az igazság
nem egyarcú! Nincs egy igazság!
El kell fogadnunk mások igazát
is! Viszályban soha nem találom
meg az egyensúlyt, a harmóniát.
A viszály a harag, a gyűlölködés
- 18 -

Kedves Péter!
Ezúttal városkánkból üzenem Neked: Amikor a mi pillangónk feléd
jár, tudd, hogy vettük az üzenetedet! Azonban bocsáss meg nekünk, mi még járjuk az élet iskoláit,
s gyakran fordul elő, hogy inkább
a viszályt,a haragot választjuk! Ám
ne hidd, hogy hiába jöttél! Hiszen
hívtunk is Téged, emlékszel?
Látnunk kellett, hogy neked
van-e pillangód. Igazat, igazakat
szóltál! Vendégkönyvünkbe pedig azt írtad, jó volt velünk! Akkor
tehát van remény! Mindent köszönünk Neked, a szécsényi Női
Szalon nevében,Vali.
Kedves Női Szalon Vendégeink!
Bizonyára érdekel benneteket milyen „ízeket kóstolhatunk” májusban?
„Fanyar-édes” estnek nézünk
elébe, Laár András lesz a vendégünk! Előadásának címe: „Hogyan
ne dögöljünk meg?” A cím meghökkentő, ám csöppet sem mulatságos, viszont tanulságos!
Tényleg, mit tehetünk, hogy
hosszan éljünk és még örömeink
is legyenek? Megtudhatjátok a
titkot, ha eljöttök!
Bátori Istvánné
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Szécsény Városkártya program

Milyen előnyöket biztosít a Szécsény Városkártya?
Országszerte több mint 1.500 helyen tud vele pénzt megtakarítani
például olyan helyeken, mint Hotel
Eger & Park****, Duna Relax Hotel,
Hotel Orchidea**** Lipót, Bársony
Vendéglő Szécsény, Lepénytanya
Szécsény, Játéksziget, Líra Könyv,
Fővárosi Nagycirkusz, Cédrus Kertészet Salgótarján, Kölyökpark Játszóház és sorolhatnánk.
Mire lehet használni egy Szécsény Városkártyát?
Bevásárláshoz,
szórakozáshoz,
sportoláshoz,
éttermekben,
szálláshelyeken azonnali árkedvezmények igénybevételére a
Magyar Kedvezményhálózat matricával megjelölt üzletekben.
Mi a Szécsény Városkártya
(MKH) logós kártya?
Egyedi sorszámmal és vonalkóddal, valamint chippel is ellátott
intelligens plasztikkártya.
Hányszor és hol használható az
Szécsény Városkártya?
A Szécsény Városkártya az érvényességi időn belül korlátlan
számú kedvezményes vásárlásra
jogosítja a Kártyabirtokost.
Hogyan tudom a kártyával igénybe venni a kedvezményeket?
A vásárlási kedvezmények igénybevételéhez (a fizetés helyén az

üzletben) a rendelés /vásárlás
előtt a csak Magyar Kedvezményhálózat logóval megjelölt elfogadóhelyeken fel kell mutatni az érvényes Szécsény Városkártyát. Az
elfogadóhely munkatársa minden esetben ellenőrzi a kártyaérvényességet és +Payment terminállal felszerelt elfogadóhelyeken
beolvassa a vonalkódot vagy a
kártyában található chipet.

Több kedvezményes vásárlási
jog összevonható-e?
Általában nem vonhatóak ös�sze a kedvezményes vásárlási jogosultságok (beleértve a tipikus
pontgyűjtő kártyák használatát
is). Előzetesen tájékozódj a partnernél vagy az elfogadóhely keresőben. Tájékozódáskor minden
esetben a kedvezményre rá szükséges kérdezni.

Akciós esetén is igénybe vehető a kedvezmény?
Alapesetben a Partnerek az akciós termékekből további kedvezményt nem adnak.

Meddig használható egy MKH
logós kártya?
A kártyán szereplő hologramos
matricán található időpontig.
Lejárt Szécsény Városkártyát a
polgármesteri hivatal titkárságán vagy a rendezvényeken kihelyezett kártyapontokon lehet
meghosszabbíttatni. Szécsényben háztartásonként egy darab
Városkártya térítésmentesen igényelhető, regisztrációs lap kitöltésével.
Városkártyát a szécsényieken
kívül is igényelhet bárki, ára: 3000
Ft/db. Az új Szécsény Városkártya
érvényességi ideje: 2018.12.31.
napjáig tart.

Van-e minimum vásárlás vagy
kedvezményt kizáró ok?
A kedvezmények biztosítását az
elfogadóhelyek minimum vásárláshoz (összeghatárhoz) vagy
a díjfizetés módjához (pl.: csak
készpénz) csak akkor köthetik, ha
az a kedvezmenyadói szerződésben rögzítve van.
Egy adott üzletben valamennyi
termékre vonatkozik a kedvezmény?
Alapesetben igen, de mindig kivételek - mert az elfogadóhelyek
nem adhatnak árkedvezményt
- a hatósági ár termékek (pl.: cigaretta, autópálya matrica, PBgáz, tankönyv, menetjegy, stb.),
vényköteles gyógyszerek árából,
illetve az elfogadóhelyek a szerződésükben szabadon meghatározhatják melyik termék- és /
vagy szolgáltatáskörre biztosítanak árkedvezményt. Érdemes
előzetesen tájékozódni az elfogadóhelynél vagy a kedvezménykeresőben. Szécsény Város honlapján a www.szecseny.hu oldalon a
Szécsény Városkártya alcímen.
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Mi történik ha lejár a kártyám
érvényességi ideje?
Az elfogadó helyeken nem fog
tudni igénybe venni az árkedvezményeket.
Mennyibe kerül egy Szécsény
Városkártya és hol kapható?
Szécsény Városkártyát logós
kártyához hozzájutni a legegyszerűbb: www.szecseny.hu honlapon a Városkártya alcím alatt
található regisztrációs lap kitöltésével lehet.
Szécsény város lakóinak háztartásonként egy darab Szécsény
városkártya térítésmentesen igé-
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nyelhető! Ha a megjegyzés rovatban feltüntetésre került a kártyát
postázzuk.
Személyesen információ, igénylés, kártyahosszabbítás:
Szécsény Polgármesteri Hivatal,
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

I. emelet titkárságán. Tel.: 06-32370-199 222-es mellék, e-mail
cím: infoszecseny@szecseny.hu
Szécsény Város Önkormányzata
hosszú távú stratégiájának részeként, kiemelten fontosnak tartja a
helyi vállalkozások fejlesztését és
a folyamatosan bővülő jóléti szolgáltatásokon keresztül Szécsény,
mint közösség építését.
Ezeknek a településfejlesztési
céloknak az elérése érdekében indítottuk útjára a Szécsény Városkártya Programot, amely vállalkozásuknak hatékony eszköz lehet
a bevételnövelésre és versenyképességük fenntartására.
Az intelligens kártyarendszer a
turizmusfejlesztés és a városmarketing alapja. Vállalkozásuknak a
partnerség egyszerre biztosítja a
közel kettőezer szécsényi és a kártyacsaládhoz tartozó több mint
félmillió kártyabirtokos, mint potenciális vásárlóerő elérésének
lehetőségét, aminek eredménye- 20 -

képpen bevétel növekedést realizálhatnak. Csatlakozzon a Társadalmilag Felelős Vállalkozások
köréhez.
Mi a teendő, ha elfogadóhely
szeretnék lenni?
Csatlakozni – az alábbi Belépési nyilatkozat és Kedvezményadói partnerszerződés kitöltésével lehet.
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Cél: az országos bajnokság

Pesák Tamás kosárlabda edző
két és fél éve kezdte Szécsényben újra éleszteni a versenyszerű kosárlabdázást. Meddig
jutottak?
A szécsényi U12-es kosárlabdacsapat az Országos Gyermek Bajnokság regionális versenyében az
alsóház harmadik helyén végzett,
amire büszkék vagyunk, mert ez
egy viszonylag nagy 16 csapatos
csoport volt.
Megbánta, hogy belevágott
ebbe két és fél évvel ezelőtt,
vagy ellenkezőleg ez új perspektívákat hozott Önnek?
Két és fél évvel ezelőtt keresett
meg a SalgóBasket ügyvezetője, Berczelly Béla azzal, hogy az
utánpótlásban csapatot szeretne
indítani. Örültem a megkeresésnek, mert Szécsényben akkor már
volt egy 15-20 fős kis csapatom,

akikkel iskolai keretek között már
elkezdtem dolgozni. Ennek a kezdeményezésnek lehetett szakmai
keretet adni az én vezetésemmel,
ami nagyon vonzó ajánlatnak tűnt
számomra. Ha így nézem, akkor
nemhogy nem bántam meg, hanem életem egyik fontos döntésének gondolom, ami kihatással
lehet a gyerekek és az én jövőmre
is, ugyanis úgy tűnik olyan értelemben összeállt a csapat, hogy a
szülőkkel közösen egészen nagyra törő terveket fogalmaztunk
meg a magunk számára. Egy abszolút wintowin helyzet alakult
ki, jól járt az egyesület, jól jártak a
gyerekek és jól jártam én is.
Mik ezek a tervek?
Ebben a bajnoki idényben két csapattal versenyeztünk, jövőre immár 3 csapattal indulunk. Jelesül
az U11, U12, U14 leányban. Eddig
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két edző dolgozott Szécsényben,
Urbányi Tamás és én, jövőre jön
egy új edző, Kiss Tamás, így már
hárman fogjuk képezni a gyerekeket. A legszebb eredményt értelemszerűen az U14-esek között
szeretnénk elérni, de ehhez további lépéseket kell tenni. Növelni kell az edzésszámot és be kell
vezetni a sport táplálkozás alapjait, valamint be kell iktatni regenerációs időszakokat, vagyis ez már
egy komolyabb, fegyelmezettebb
együttműködést kíván mindhárom részről, gyerek, szülő, edző.
Nagyon bizakodó vagyok, mert
az eddigi tapasztalatok alapján ez
megvalósítható, hiszen eddig a
felek abszolút megtalálták a közös hangot.
Mindenképpen ki szeretném
emelni az U11-es csapatunkat is,
akik várhatólag ugyancsak az alsóház harmadik helyén végeznek
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majd, de ott még hátra van egy
forduló. Kiss Tamás érkezésétől
is sokat várok, hiszen az ő mentalitása várhatóan jól illeszkedik
majd a szakmai elképzelésünkbe.
Most már közel 50 gyerekkel foglalkozunk heti rendszereséggel az
edzéseken, ami azt hiszem immár
a város életében is egy jelentős
szám.
A technikai feltételek is adottak a fejlődéshez?
Nagyon jó az együttműködés a

Páter Bárkányi János katolikus
iskolával, ők a tornatermet adják az edzéseinkhez, cserében az
egyesület több százezer forint
értékben eszközöket vásárolt.
Új palánkokat, versenygyűrűket, illetve a gyermekek számára
milliós nagyságrendben erő- és
koordinációfejlesztő eszközöket,
labdákat, melegítőket, táskákat
és még sok minden mást.
Személyi feltételek?
A legnagyobb öröm, hogy most

már olyan gyereklétszámmal tudunk dolgozni, amely mennyiségileg már elegendő a minőségi
követelmények megfogalmazásához, ami minden fejlődés alapja. Így megvalósulhat az a nagy
álmunk, hogy a megyében elsőként az Országos Amatőr Női
Bajnokságban, ami az ország
második legjelentősebb versenykiírása, indulni tudjunk. Ez már
tényleg egy olyan eredmény lenne, amire országos szinten is odafigyelnének.

Futás: országos bajnokunk van

2018.04.07. Szenior Mezei Magyar Bajnokság Budapest, résztvevő Kovácsné Obrecsány Klára
3 km, 16.46 idővel első helyezést
ért el, így országos bajnok lett ebben a kategóriában.
2018.04.08. napján ideális futó
időben, nehéz köves terepen,
gyönyörű természeti környezetben rendezték meg a negyedik
Nyikom csúcsfutást és túrát Pásztói rajttal. A Mátra legfiatalabb
kilátója a Gortva-Jójárt kilátó a
Nyikom csúcson 764 méter tengerszint feletti magasságban található.
Táv: 7,1km 620 szintemelkedés
Eredmények:
Futás
Abszolút első hely: Chikán István
43:18 perc
ötödik hely: Bartus Ferenc 47:00
perc

tizenkettedik hely: Czele János
57:19
Túra
Czele Jánosné, Homoki Mariann,
Kovácsné Kozma Ágnes
1 óra 32:20 perc
2018.04.15. napján megrendezésre kerülő 33. Telekom Városvédő Félmaraton sportrendezvényen a SZAFT csapata két
versenyszámban vett részt. Délelőtt a félmaratonon három fő
illetve a délutáni 10 kilométeres
távon hét fő vett részt.
Czele János és Czele Jánosné
népviseleti ruhában teljesítették
a távot.
Eredmények:
21km
Chikán István: 1 óra 36:10 perc
Csábi Anikó: 2 óra 23:38 perc
Sótér Vilmos Zsolt: 2 óra 23:39
perc 10km
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Balázsné Lehoczki Piroska: 1 óra
6:39 perc
kovácsnéObrecsány Klára: 1 óra
23 másodperc
Bartus Ferenc: 43:24 perc
Tresó Tamás: 53:07 perc
Homoki Marianna: 1 óra 12:54
perc
Czele János: 1 óra 12:18 perc
Czele Jánosné: 1 óra 12:19 perc
2018.04.28. Karancs - Medves
túra Salgótarján
• Táv: 23,0 km
• Szint: 777 m
• Rajt és cél: Galcsik Fogadó, 3100
Salgótarján, Karancs út 9.
• Szintidő: 7 óra
• Résztvevők: Bunder-Harman Ágnes, Csábi Anikó, ChIkán István,
Sótér Vilmos Zsolt 5 óra 30 perc
alatt teljesítették a távot.
Czele János
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FOCI
Utánpótlás
Bozsik
csapataink fesztiválokonés tornákon
vesznek rész. Jó látni,hogy
mindig jönnekúj srácok akik
szeretnénekfocizni.
Mondhatom, hogy a kisebb
korosztályokban nem küzdünk
létszámhiánnyal, sőtt nagyon
szép létszámban járnak a srácok
edzésreés mérkőzeskere is.
Ez a lelkesedés még a serdülő
csapatnál is megvan, és a srácok
még jól is szerepelnek.
A gond az ifi csapatnál kezdődik, ahol 20 igazolt játékos van,
de volt olyan mérkőzés ahol csak
10 fövel állt ki a csapat. Sajnos
ezek a gyerekek nem igazán érzik azt, hogy ígértek valamit ésők
jelentkeztek, hogy játszani akarnak, mégsem jönnek. Az egyesület minden lehetőséget megad az

edzésre, meccsre, mégsem jönnek. Pedig ha rendesen kiállnának, a régiutánpótlás csapatok
nyomába léphetnének, akik évekig a dobogó valamelyik fokán
tanyáztak.
Felnőtt csapatunk sajnos nem
talál rá a helyes útra, amin ősszel
jártak. Az öszi jószereplést sikerül
egy rossz tavasszal elrontani . Az
edzéslátogatottság nagyon gyenge a srácoktól, és ez mint látszik
kihat a hétvégieredményekreis.
Amíg a játékosok nem érzikát az
edzéseksúlyát,sajnos nem fognak
jönni az eredmények.
Megyei I. osztály XIV. forduló:
Szécsényi VSE - SBTC 0-1 (0-0)
Az ifi ebben a fordulóban szabadnapos volt.
Megyei I. osztály XV. forduló:
Pásztó - Szécsényi VSE 1-0 (1-0)
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Pásztó U19 - Szécsény U19 5-2
gól: Deák N., Szmolnik M.
Megyei I. osztály XVI. forduló:
Szécsényi VSE - Héhalom 7-0
(2-0)
Gól: GécziP.,Vincze T., Juhász I.,
Horváth Cs., Bárány J., Hodur G. 2
Szécsény U19 - Héhalom U19
1-0 (0-0)
gól : Pintér Zs.
Megyei I. osztály XVII. forduló :
Cered SE - Szécsényi VSE 3-2 (1-1)
Gól: Horváth Cs. 2
Cered U19 - Szécsény U19 3-3
(1-2)
gól: Szmolnik M., Deák N., Pintér
Zs.
Doman Gábor

Emlékhelyek Napja
2018. május 12. szombat
Ferences Kolostor, Szécsény
16:30

Magyar ferencesek Kínában

Rendhagyó bepillantás a magyar ferences rendtartomány kínai
missziójáról (1929-1952) készülo kiállítás anyagába
Helyszín: a Ferences Plébánia hittanterme
18:00

A Pasaréti Szent Antal Kórus és Déri András
karnagy, orgonamuvész hangversenye
Magyar szerzok muveibol

Helyszín: Ferences Templom
A kórus a koncertet követo szentmisén is énekel.
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