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Alapkőletétel Szécsényben

M

egkezdődött
Szécsényben, a Rákóczi iskola mögött egy „A” típusú tornaterem építése. Interjú Stayer László
polgármesterrel. Mit kell tudni egy
ilyen létesítményről?
Ne ijesszünk meg senkit ilyen
szakszavakkal, hogy „A” típusú tornaterem. Mielőtt konkrétumokat
mondok az épületről, hadd idézzek fel egy személyes emlékemet,
csakhogy viszonyítani tudjunk,
miről is van szó. Hogyha visszagondolok gyermekkoromra, akkor
két tornateremre emlékszem, ahol
testnevelési óráink voltak. Hetedikes koromig a Mikszáth iskolában
egy körülbelül 5x8 méteres tornaszobában mozogtunk. Nyolcadikos koromban kerültünk át a Magyar úti iskolába, az ottani 12x24
méteres tornaterem óriásinak tűnt
az addigihoz képest. Aztán tanárként dolgozhattam a mostani
Rákóczi iskola 10x20 méteres tornatermében is. Mindegyikhez bol-

dog emlékek fűznek. Ugyanakkor,
ha a tesi tanár mellett kibújik mellőlem a matek szakos pedagógus
is, akkor azt mondom, számoljunk
egy kicsit. A három terem együttes nagysága 528 négyzetméter.
Az új tornaterem pedig 18x30 méteres küzdőtérrel rendelkezik, ami
540 négyzetméter. Egymagában
tehát 12 négyzetméterrel több,
mint az említett három összesen.
Talán ez a számadat érzékelteti a
legjobban, ennek a beruházásnak
a jelentőségét. Az épületben a
küzdőtéren kívül lesz még 2 öltöző vizesblokkal, testnevelő tanári
szoba vizesblokkal, orvosi szoba,
szertár, vendég-és akadálymentes WC. Nagyon fontos, hogy ezt
a 280 milliós beruházást kulcsrakészen kapják meg a szécsényiek,
ami azt jelenti, hogy a tornaterem
teljesen be lesz rendezve, bordásfalakkal, kosárpalánkokkal, és más
eszközökkel. Így, amint a kivitelező átadja az épületet, másnap
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már használhatják is a sportolni
vágyók.
Mikor lesz az átadás?
Körülbelül 1 év múlva, de ami még
szuper jó benne, hogy nem veszítjük el azt a szabadtéri pályát sem,
amelynek helyére épül az új tornaterem. Sőt az idejét múlt, rossz állapotú salakos pálya helyett, egy XXI.
századi rekortán borítású új pályát
építenek a kivitelezők a tornateremmel szomszédos telken. Az is
nagyon jó ebben a beruházásban,
hogy miközben megteremtjük
gyermekeinknek a mindennapos
testnevelés lehetőségét, emellett a lakosság is több sportolási
lehetőséghez jut, hiszen mind a
tornatermet, mind a szabadtéri
pályát tanítási időkön kívül más is
használhatja. És végül hab a tortán, hogy a tornateremhez kapunk
még egy védő padlóborítást, ami
lehetővé teszi, hogy nagyobb iskolai-városi rendezvényeket is befo-
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gadjon a létesítmény, ami abszolút hiánypótló a városban, hiszen
ilyen nagyságú rendezvénytermünk egyáltalán nincs a településen. Én abban bízom, hogy ez a
tornaterem egy igazi, új közösségi
tere lesz a szécsényieknek, amelyhez minden felnövekvő szécsényi
nemzedéknek számos pozitív emléke fűződik majd.
Gratulálok a leendő tornateremhez,
egy egészen más téma, úgy hírlik változni fog a városban a közlekedés.
Így van. A Bárkányi iskola parkolóinak megépítésekor forgalmi
rend változást terveztünk a környéken, de az eredeti elképzelést
a szakemberek felülbírálták. Két
fontos észrevételük volt, mindkettő a Sas utca Gábor Áron utcai
torkolatához kapcsolódik. Az első,
hogy azon a helyen balesetveszélyes szembevezetni a forgalmat a
Gábor Áron két oldaláról, a másik,
hogy az eredeti elképzeléssel parkolóhelyek vesztek volna el a Penny mellett. A megoldást az jelenti,
hogy a Gábor Áron utca menetiránya megfordul az elejétől a végéig.
Ez a változás nyilván kellemetlenségeket okozhat az ott lakóknak,
ebben kérem megértésüket a város érdekében. Az új forgalmi rend
bevezetését az iskolai tanévzárót
követő időre tervezzük, június 25én hétfőre. Így a nyár ideje alatt remélhetőleg mindenki megszokja
az új rendet és a tanévkezdéskor
már nem lesz gond, amikor arrafelé megnövekszik a forgalom.
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Megújult a Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripar
Szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium, kollégiumi épülete

L

ezárultak a Lipthay Béla
Mezőgazdasági és Élelmiszeripar Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium energetikai korszerűsítési
munkálatai. A projekt 100%-os
támogatási intenzitással, 77,93
millió Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg.
Intézményünk 2017-2018-ban
komplex épületenergetikai fejlesztést hajtott végre európai
uniós támogatás felhasználásával, mely a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
(KEHOP) „Költségvetési szervek
pályázatos épületenergetikai fejlesztései” című pályázat keretében valósult meg.
A beruházásnak köszönhetően külső homlokzati hőszigetelést kapott az épület, új
műanyag és fém nyílászárókat
építettünk be, a magas tetőt és a

padlásfödémet is hőszigeteltük,
továbbá napelemes rendszert
telepítettünk 28 kW-os teljesítménnyel.
Az iskola üzemeltetési költségeinek jelentős részét teszi ki a
fűtésből származó gázenergiaköltség. A végrehajtott energetikai fejlesztéssel a fűtési energiaigény már a 2017/2018-as

fűtési idényben is jelentős mértékben csökkent. További célunk
a megtermelt villamos energia
hasznosítására, saját forrásból a
napelemes rendszer bővítése és
levegő-víz hőszivattyúk üzembe
helyezése, aminek segítségével a
gázszámlánk lenullázható.
			 Filkor Lajos
igazgató

Elkezdődtek a Magyarok Nagyasszonya szobor építésének munkálatai...

A

Nagylóc-Varsány felé vezető út elágazásában az ún.
„háromszögben”, a Temetőkápolna szomszédságában egy
méltó, szép parkot szeretnénk ki-

alakítani. Ennek közepében egy
szobrot helyeznénk el Magyarok
Nagyasszonya tiszteletére abból
az alkalomból, hogy Szent István államalapító királyunk 980
éve ajánlotta fel a Szentkoronát,
vagyis az országot Szűz Mária oltalmába.
A munkálatok elkezdődtek,
megtörtént a szobor helyének
végleges kijelölése, elkészült
egy posztamens, ami ideiglenesen felállításra került az arányok,
a művészi-építészi tervezés és
egyéb szempontok miatt. A szobor ünnepélyes átadásának és
megáldásának tervezett időpontja 2018. augusztus 19-én
lenne.
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A szobor közadakozásból valósul meg. Nagyon sok szécsényi,
innét elszármazott és környékbeli személy adakozott felhívásunkra. Tekintettel arra, hogy a
szobor környezetét is szeretnénk
rendbe tenni (padok, virágtartók, stb.), ezért szeretettel várjuk
a további adományokat. Az Egyházközség megbízottai továbbra
is Gajzinger István, Galcsik Zsolt
és Prókainé Árvay Judit. Minden
adakozó saját aláírásával igazolja
az általa adott támogatás összegét és az adakozók neve majd a
Szécsényi Harangokban lesz olvasható. Minden adományt Isten
áldásával megköszönünk.
Galcsik Zsolt
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Önkormányzati hírek
Májusban egy munkarend szerinti és két rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk.

kálatok gépész- és elektromos
műszaki ellenőri feladatainak
ellátására” címen indított eljárás
eredményéről
• a Magyarok Nagyasszonya szobor állításáról.

MÁJUS 14-én rendkívüli ülésen
döntöttünk
• a Szécsényi Cseperedő Óvoda
és Bölcsőde intézményvezetői
megbízásának meghosszabbításáról
• a Szécsényi Cseperedő Óvoda
és Bölcsőde óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírásáról
• újraélesztő asztal beszerzéséhez
nyújtott adományról
• a Belügyminisztérium által kiírt,
közlekedési infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó pályázatról.

MÁJUS 30-i ülésen jóváhagytuk
• a Szécsény Holding Kft. és cégei
2017. évi mérlegbeszámolóját
• a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolóját
• a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítéséről és
• Szécsény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót.

MÁJUS 18-i rendkívüli ülésen döntöttünk
• a TOP-3.2.2-15-NG1-2016-00002
kódszámú, „Szécsény Város
Önkormányzata közcélú épületeinek komplex energetikai
fejlesztése” című pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról
• Szécsény Város Önkormányzata
2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról
• a TOP-3.2.2-15-NG1-2016-00002
kódszámú, „Szécsény Város
Önkormányzata közcélú épületeinek komplex energetikai
fejlesztése” című pályázathoz
kapcsolódó „kivitelezési mun-

Döntöttünk
• a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési előirányzatának módosításáról
• Szécsény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésének módosításáról
• az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 3/2017. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
• az életvitelszerűen megvalósuló
közterületi tartózkodás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról
• a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szó-

ló rendelet megalkotásáról
• a Pro Arte et Natura Alapítvány
Benczúr Gyula Művészeti Tudásközpontjának támogatásáról
• a külterületi 0103/5 helyrajzi
számú erdőben található faanyag kitermeléséről és értékesítéséről
• a Váci Egyházmegyével kötendő
konzorciumi megállapodásról.
Beszámolót hallgattunk meg
• a 2017. évi helyi adó bevételekről.
Elfogadtuk
• a II. Rákóczi Ferenc szobor áthelyezésére vonatkozó javaslatot
• a szociális étkeztetés szakmai
programját
• Szécsény Város Önkormányzata
2017. évi belső ellenőrzési jelentését.
Tájékoztatót hallgattunk meg a
• a Magyar Államkincstár szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzéséről
• a 2018. évi civil keretre beadott
pályázatok elbírálásáról.
Zárt ülésen lakásbérleti ügyekről
döntöttünk.
Stayer László
polgármester
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

Tájékoztató a 2018. április 8-i Országgyűlési képviselők választásáról
Szécsény város közigazgatási területén 6 szavazókör került kialakításra, melyek közül
négy a Szécsény, Magyar utca
15. szám alatti iskola épületében, egy Benczúrfalván és egy

Pösténypusztán állt rendelkezésre a választójogukkal élni kívánók
számára. Minden szavazókörben
legalább öt fős Szavazatszámláló
Bizottság végezte feladatát, akiknek 3 tagját (és szükséges szám-4-

ban póttagjait) Szécsény Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a 58/2018. (III.14.) számú határozatával választott meg. Delegált tagjait a választókerületben
jelöltet, vagy listát állító jelölő
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szervezet, illetve a független jelölt bízhatta meg 2018. március
23-án 16.00 óráig. A delegálás lehetőségével 4 jelölő szervezet élt,
összesen 28 főt delegáltak a Szavazatszámláló Bizottságokba.
A választott tagok eskütételére,
az elnökök és elnökhelyettesek
megválasztására, a delegált tagok eskütételére, együttes felkészítő oktatásra 2018. március
28-án 17.30 órától és április 3-án
17.30 órától került sor. A választott és megbízott bizottsági tagok jogai és kötelezettségei azonosak. A bizottságok működése
és tevékenysége, a rendelkezésükre álló adatok nyilvánosak,
így valamennyi nyilvános adatról
folyamatos tájékoztatást adtunk.
A nyilvánosságra hozott adatok
a szavazás titkosságát azonban
nem sérthették. A napközbeni jelentéseinket pontosan teljesítettük, így a helyi adatok megismerésére szinte azonnal lehetőség
volt.
Mozgóurnát az a választópolgár
igényelhetett, aki a névjegyzéken

szerepelt, de fogva tartása, egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt nem tudott elmenni
a szavazókörbe. A mozgóurnát
igénylő választópolgárok külön
névjegyzéken szerepeltek. A kérelmeket a szavazást megelőző 2.
nap 16.00 óráig a Helyi Választási
Irodához, azt követően az illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz kellett eljuttatni úgy, hogy
az a választás napján 15.00 óráig
megérkezzen. Határidőn túl kérelem nem érkezett, így elutasításra
nem került sor.
A szavazás minden szavazókörben 06.00 órakor kezdődött és
19.00 óráig tartott. Az Szavazatszámláló Bizottság kötelessége
volt a szavazópolgár személyazonosságának és lakcímének (vagy
személyi azonosítójának) ellenőrzése, melyet minden esetben
megtettek. A választás elősegítése érdekében minden fontos információt útbaigazító táblák, és
plakátok kihelyezésével igyekeztünk biztosítani nemcsak a szavazóhelyiségekben, hanem az épü-

letben is. Érvényesen szavazni
csak egy jelöltre, illetve pártlistára
vagy nemzetiségi listára lehetett.
Volt eset, hogy a választópolgárt
vissza kellett utasítani a szavazástól. Ezek okai a következők:
nem tudta személyazonosságát
igazolni (nem volt nála személyazonosításra alkalmas okmány),
nem szerepelt a névjegyzéken
(más szavazókörbe volt felvéve).
Ezekben az esetekben a választópolgárt fel kellett venni a vis�szautasítottak jegyzékére. Visszautasítottak jegyzékére 2 fő került
felvételre a fenti okok miatt.
A szavazás lezárását követően
kezdődött az SZSZB legnagyobb
feladata: az urnák bontása és a
szavazatok megszámlálása. A szavazóköri előzetes eredmények éjfél előtt már közzé lettek téve. A
hat szavazókör névjegyzékeiben
szereplő 4622 fő választópolgárból 3.288 fő élt szavazati jogával,
akik közül 53 fő átjelentkező volt.
Összesen 63 érvénytelen szavazatot számláltak meg az Szavazatszámláló Bizottságok.

A 2018. április 8-i országgyűlési választás szavazókörönként összesített eredménye

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A jelölt neve
Csukáné Szerémy Andrea
Susa Vendel József
Pekár Csanád
Jónásné Molnár Marianna
Rácz Attila
Ráczné Baranyi Georgina
Mazgon Jelena
László Magdolna
Gyenes Szilárd
Dobrocsi Lénárd
Dr. Frankfurter Zsuzsanna
Gazsi Richárd Boldizsár
Földiné Botos Marianna
Balla Mihály

Jelölő szervezet(ek)
MSZP-PÁRBESZÉD
KÖSSZ
REND PÁRT
EU.ROM
MCP
Független jelölt
KÖZÖS NEVEZŐ
SEM
LMP
JOBBIK
MUNKÁSPÁRT
TAMP
TENNI AKARÁS MOZGALOM
FIDESZ-KDNP
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Kapott érvényes szavazat
729
5
2
1
7
4
2
2
47
813
15
0
1
1631
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A szavazatok száma pártlistánként
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

A pártlista neve
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
MOMENTUM MOZGALOM
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
KÖZÖS NEVEZŐ 2018
EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT
ÖSSZEFOGÁS PÁRT
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
IRÁNYTŰ PÁRT
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT
NET PÁRT
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA
MAGYAR MUNKÁSPÁRT
EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA
CSALÁDOK PÁRTJA
LEHET MÁS A POLITIKA
TENNI AKARÁS MOZGALOM
REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT
KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:

Szavazat
0
26
141
1
1
0
0
36
441
0
5
1
1676
0
732
0
13
7
4
120
3
2
1
3210

A szavazatok száma pártlistánként
A névjegyzékben és
a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében
szereplő,
a szavazókörben
lakcímmel
rendelkező
választópolgárok
száma
Roma 64

Szavazóként megjelent, a szavazókörben
lakcímmel
rendelkező
választó
polgárok
száma

Urnában
lévő, bélyegzőlenyomat
nélküli
szavazólapok száma
(az átjelentkezéssel
leadott szavazólapok
kivételével)

Urnában
lévő lebélyegzett
szavazólapok száma
(az átjelentkezéssel
leadott szavazólapok
kivételével)

Eltérés a
Érvénytelen Érvényes
szavazóként szavazólaszavazólamegjelenpok száma pok száma
tek számától (többlet:
+ / hiányzó:
-)

43

0

43

0

19

24
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Összességében elmondható, hogy a választások rendben lezajlottak, a Szavazatszámláló Bizottságok és a
Helyi Választási Iroda jogszerűen és pontosan végezték feladatukat, és ennek is köszönhető, hogy kifogás
sem a választást megelőzően, sem a választás napján, sem a szavazóköri eredmény megállapítását követően nem érkezett.
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
HVI vezető

Bárkányiban történt

Országos Szorobánverseny
2018.05.12-én 23 tanuló képviselte iskolánkat Budapesten a XXIII.
Országos
Szorobánversenyen.
A versenynek a Jászberényi úti
Kertvárosi Iskola ad otthont évek
óta, ahol az ország minden tájáról érkező szorbánosok mérték össze tudásukat fejszámolás,
szorobánnal történő számolás, és
gondolkodtató feladatok megoldásában. Diákjaink lelkiismeretes
felkészülés után idén is kiváló
eredményeket érték el, melyek
megtekinthetők iskolánk honlapján.
Lénárt Lászlóné
„Határtalanul” tanulmányi kirándulás
2018. május 23-án, szerdán reggel indultunk a Felvidékre, hogy
megismerkedjünk északi szomszédunk természeti szépségeivel,
közös múltunk történelmi nevezetességeivel. Az ott tartózkodásunk ideje alatt velünk tartó ide-

genvezető a történelem, földrajz
vagy éppen a magyar órán tanult
ismereteket sok érdekességgel
egészítette ki.
Utunk első állomása Losonc
volt, ahol egy magyar tagozatú
iskolába látogattunk el. A kedves fogadtatás után az igazgató
úr ismertette Losonc nevezetességeit, a magyarság helyzetét
és az iskola működését. A mi kis
városunkat, Szécsényt, tanulóink
mutatták be az ottani diákoknak,

majd átadtuk a nekik készített
ajándékokat. A következő megálló Alsósztregován volt, ahol megkoszorúztuk a Madách-emlékművet, majd a Dobsinai jégbarlang
felé vettük az irányt. A barlangséta után leereszkedtünk a hegyről és indultunk a szállásunkra.
Tátralomnicon 12 fűtött faház várt
ránk, mellettünk csörgedezett a
hegyi patak, és ha a házak teteje
fölé pillantottunk a Tátra csodálatos látványa tárult a szemünk elé.
Miután elfogyasztottuk vacsoránkat azok akik, még nem fáradt el
eléggé, tehettek egy kisebb túrát
Borda Tamás tanár úrral.
A második nap délelőttjén először Iglót, a Szepesség második
legnagyobb városát néztük meg.
Majd elindultunk meghódítani a
néhol még havas Tátrát. A gyalogtúra elején egy ideig együtt ment
a csapatunk, majd a Csorba tónál
kétfelé váltunk. Aki nagyobb kihívásra vágyott egy majd 10 km-es

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

túrát tehetett meg, a többiek pedig a Csorba tavat sétálták körbe.
Az esti órákban egy irodalmi vetélkedőre került sor, faházanként,
csapatokban.
A harmadik napot is elég korán
indítottuk, mivel 9:30-kor már a
Bélai cseppkőbarlang bejáratánál gyülekeztünk, hogy az elsők
között legyünk, akik bemennek a
legmagasabban fekvő látogatható barlangba. A túra után a késmárki Thököly várat tekintettük
meg. Végül Lőcsét vettük birtokba, ahol is csapatokban versenyeztek a gyerekek. Szelfiket kellett készíteniük Lőcse nevezetes
épületeivel és műemlékeivel. Az
eredmény kihirdetésére és a díjazásra, a vacsora után került sor.
A negyedik nap délelőttjén két
órát töltöttünk Közép-Európa
legnagyobb épségben megmaradt várában. Délután érkeztünk
Kassára. Megnéztük a székesegyházat, ahol megkoszorúztuk II.
Rákóczi Ferenc hamvait. A főtéren
megcsodáltuk a szökőkutakat,
megtekintettük a rodostói Rákóczi-házat, végül jutott idő egy kis
vásárlásra is.
A hosszú utazás után szombat
este érkeztünk haza. Úgy gondolom, hogy sok új élményben volt

részünk és ez a kirándulás jól ös�szekovácsolt bennünket, gyerekeket és felnőtteket egyaránt.
Golyánné Juhász Edina
Erzsébet Tábor – Zánka
Iskolánk 4. évfolyamáról 40 tanuló, egy 3 napos zánkai jutalom
osztálykiránduláson
vehetett
részt, az Erzsébet Tábor nyertes
pályázatának köszönhetően. A
hosszú utazás ellenére frissen
és derűsen érkeztünk a táborba,
ahol a regisztrációt követően,
rögtön elfoglalhattuk szálláshelyeinket a kényelmes szobákban.
Rövid frissítő után egy íncsiklandó ebéd várt bennünket.
Első utunk a hadtörténeti parkba vezetett, ahol különböző katonai járművekkel ismerkedhettünk
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testközelből, sőt még egy helikopterbe is beülhettünk. Ezután
a főszerep a mozgásé volt. Egy
óriási trambulinon ugrálhattunk
és egyéb mozgásos, közösségépítő játékokkal tölthettük a délután
hátralévő részét. Az aktív mozgás
után következett a vacsora, majd
a nap levezetése, egy tábori disco.
A fiatal animátorok vezetésével
igazi slágerek kíséretében fergeteges tánc bontakozott ki.
A 2. napon az esőzés sem szegte
kedvünket. A kiadós reggeli után
egy csodás balatoni sétahajózás részesei lehettünk. A délután
folyamán, a főtéren kialakított
KRESZ pályán ügyeskedhettünk,
majd egy vidám és tartalmas
mese kvíz csapatversenyen tették
próbára a mesék világában való
tájékozottságunkat.
A 3. napon a tábor elhagyása
után meglátogattuk a Tihanyi
Apátságot. A gyönyörű kilátás
és a templomban, múzeumban
látottak teljesen lenyűgöztek
mindannyiunkat. Az esti órákban
kissé fáradtan, de élményekkel
gazdagon tértünk haza.
Köszönjük, hogy ilyen különleges és jó hangulatú osztálykirándulás részesei lehettünk. Reméljük
máskor is lesz alkalmunk ellátogatni a zánkai Erzsébet Táborba.
Vargáné Kovács Andrea
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Titkos küldetés az iskolában,
avagy a Ciklus – Show az életre
nevelésben
Szerintem szülőként, pedagógusként nehéz a testünkben lévő változásokról, a szexről, a testiségről,
a nemiségről beszélni. Nemcsak
beszélni tudni nehéz, hanem
merni is nehéz. Nem hiába titkos
ez a küldetésünk, mert testünk
egy csoda, amit valóban fel kell
fedeznünk, ahhoz, hogy valóban
értékesnek tartsuk nem csak a sajátunkat, hanem a másikét is, és
vigyázzunk rá.
Az iskolánk fontosnak tartja a
tanulóink életkornak megfelelő
felvilágosítását, és erre nagyszerű
vállalkozás a Ciklus – Show, ami
valójában egy félnapos drámajáték, amelynek során szó szerint
végig vezetik a gyerekeket a termékenység testi folyamatain játékosan, mégis a téma komolyságának megfelelően. A cél valójában
az, hogy a gyerekek a testüket csodának, különlegesnek fedezzék
fel. A testi folyamatok bemutatása
élményszerű, amely elsősorban
érzelmi oldalról közelíti meg a
gyerekeket. Mégis olyan ismereteket ad, amely még nem tartoznak
közvetlenül a gyerekek mindennapi tudásához, de tapasztalatok
által egyre közelebb kerülhetnek
önmagukhoz. A fiúkkal együtt
vettem részt a programon, és úgy
érzem, hogy többségében kis pi-

ronkodással, de mertek és tudtak
kérdezni, beszélgetni. Nagyon
büszke voltam rájuk! Arra gondoltam, hogy gyermekkoromban milyen jó lett volna egy ilyen felvilágosító drámajáték.
A szülők bevonása szükséges a
programba, hiszen a nevelés első
színtere a család. A szülői értekezlet során a szülők javaslatokat
kapnak arra, hogy miként kezeljék a testi változások témáját serdülő gyerekeiknél. Ennek hatása
a megfelelő bizalmi légkör és szülői támogatás mellett alakulhat
ki. Köszönet az előadóknak!
Bátyi Sándor osztályfőnök
Gyermeknap a Bárkányiban
Idén is a szülői közösség szervezésében került megrendezésre a
gyereknapi forgatag. A program
megvalósulását pedagógusaink
is segítették, a szülők által felkért
segítők sokszínű feladatokkal,
játékos, vidám foglalkozásokkal
várták a diákokat.
A szeszélyes időjárás aznapi
esőzései arra kényszerítettek bennünket, hogy az iskola falai között
ragadva tartsuk meg a programot.
A borongós idő ellenére is vidáman telt a nap. Félórás időbeosztásokkal különböző helyszíneket
látogattak a gyerekek. Lehetőség
volt arcfestésre, kihasználva Talpai
Zsanett kreativitását. Múzeumpe-
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dagógiai foglalkozásokat tartott
Majcher Tamás, Smelkó István és
Hugyecz Enikő. A gyerekek kipróbálhatták a régészkedés módszereit, illetve betekintést nyerhettek
a cseréprestaurálás fortélyaiba.
Sokan kapcsolódtak be Jusztin
Tímea zenés átmozgató bemutatójába, illetve most is nagy örömmel, önfeledten tomboltak a gyerekek az ugráló várakban.
Nyolcadikos és gimnazista diákjaink gasztronómiai ismereteiket
a számukra hirdetett főzőversenyen villanthatták meg. Jó volt
látni, hogy milyen sokan serénykedtek magabiztosan az óvoda
„szabad falú nyári konyhában”.
Idén is igaz volt a mondás: amit
főztek, mind megették.
Összességében elmondható,
hogy gyermeknapi programunk
az eső ellenére is kiválóan sikerült.
Hálás köszönet a szervezésért a
Szülői Szervezet vezetőjének és
tagjainak, valamint minden segítőnek.
Szenográdi Tamás
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Május a Rákócziban
szakadást jelképező lufi eregetés.
A pénteki ünnepélyességet hétfőn a szorongás és a várakozás
érzése váltotta fel. A tanulók vegyes érzésekkel néztek a hét elé,
amely többségében jól sikerült.
Diákjaink a kötelező tantárgyak
mellett földrajzból és fizikából is
bizonyították tudásukat. Az írásbeli érettségi vizsgák rendben, a
hatályos jogszabályoknak megfelelően zajlottak le.

M

int minden iskola életében, nálunk is a nagy feladatok és a túláradó érzelmek hónapja volt május. Ekkor
– az elmúlt évekhez hasonlóan –
a magabiztosság kétkedésbe csapott át és a gyönyörű diákmosolyok helyett kövér könnycseppek
ültek ki ballagó tanulóink és hozzátartozóik arcaira. Ennek ellenére a még velünk maradó kisebbek
vidám percei sem maradhattak
el, hiszen ebben a hónapban az
időjárás kegyes volt hozzánk, így
sokszor kimozdulhattunk az iskola falai közül.

zőseink. A maroknyi
csapat tagjainak ekkor véget ért életük
egyik legfontosabb
szakasza: kiléptek
az óvó diáklétből és
elindultak a felnőttek közé. Osztályfőnökük, Győrki Marianna vezetésével
előbb körbejárták
az osztályokat, elbúcsúzva mindentől és
mindenkitől. Ezt követően iskolánk udvarán a 9. osztályosok közreműködésével zajlott a ballagási
műsor, amelyet a szerény, kilenc
fős osztálylétszám ellenére sokan
megtiszteltek jelenlétükkel. Az
ünnepi műsor során felidézésre
kerültek az emlékek, megtörtént
az iskolazászló átadása és az el-

Ballagás és érettségi
Az utolsó, talán a legérzelmesebb
csengőszót május 4-én, 17.00-kor
hallhatták tizenkettedikes vég- 10 -

Operakaland
Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy tanulóink Budapestre
látogatnak, s ennek keretében a
tanórákon megszerzett kulturális
ismereteiket „élőben” is átélik. Az
idei tanévben az Operakaland keretei között a 8. és a 9. osztályos
diákok osztályfőnökeikkel (Juhász
Katalin és Pásztor Péter) egy modern balett előadást tekinthettek
meg, amely több koreográfus
elképzeléséből tevődött össze.
A gyerekek elmondása alapján a
többség jól érezte magát és tartalmasnak vélte az időtöltést.
Mikszáth-kupa
Május 11-én felsős tanulóink
(Oláh Bence, Oláh Kevin, Oláh
Richárd, Raák Gábor, Vígh Viktor, Virág Bence, Mucs Máté) a
nógrádmegyeri iskolában a Mikszáth-kupa elnevezésű focitor-
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nán vettek részt. A gyerekek a
versenyen szépen helytállva a 2.
helyezést szerezték meg, továbbá Mucs Máté a torna legjobb
játékosának járó elismerést kapta
meg. Ezúton is gratulálunk nekik!
Országos mérések
Májusban nem csak az érettségiző diákok írtak teszteket iskolánkban. A jogszabályi előírásoknak
megfelelően a hatodik és a nyolcadik évfolyamok tanulói idegen
nyelvi (május 16. – angol vagy német) és kompetencia (május 23.
– matematika és magyar nyelv)
mérésen vettek részt. Iskolánk
eredményessége az elmúlt időszakban jónak tekinthető, bizakodunk abban, hogy az idei eredmények is hasonlóak lesznek.
Rajz- és fotópályázataink
Iskolánk tanulói közül sokan
rendelkeznek a vizuális művészetek terén nagy-nagy tehetséggel, amelyet nem csak az intézményünk falai között, hanem
számos versenyen is díjakkal
jutalmaznak. E cikk keretei között is elismerjük és köszönjük
a versenyekbe fektetett munkát
tanulóinknak és felkészítő tanáraiknak!
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rajzversenyén két egyaránt negyedik
osztályos diákunk, Oláh Kamilla
és Oláh Liána értek el kitűnő helyezést és emiatt részt vehettek
a május 18-án, Salgótarjánban
megrendezett díjkiosztón, ahol
értékes ajándékokat kaptak.
3. osztályosaink a Nógrád-TÉSZ
Kft. által meghirdetett fotópályázaton vettek részt, ahol nagyszerű teljesítményük miatt értékes
tárgyjutalomban részesültek.
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által szervezett Közle-

kedésbiztonság gyermekszemmel elnevezésű pályázaton alsós
tanulóink összefogása révén a
harmadik helyezést sikerült elérnünk.
Polyák Violetta kilencedik osztályos diákunk egy megyei rajzpályázat versenyén jutott tovább,
majd a regionális döntőt meg is
nyerte.
Böngész matematika verseny
A 4. osztályosokkal idén is részt
vettünk a Böngész matematika
versenyen. A csapatot Rácz Rebeka, Mészáros Dorina és Farkas
Eszter alkották. A versenyzőknek
négy fordulón át kellett bizonyítani, komplex, széles tudást
igénylő feladatokkal és megoldásokkal. A feladatokhoz sok-sok
egyéb teendő is járult: időszalag
készítése, utazónapló gyártása és
számos színes rajz megalkotása.
Ezekben az osztály többi tanulója
is lelkesen részt vett, ezzel segítették hozzá társaikat a sikerhez.
Az országos értékelésben első
helyezést értünk el. Ezúton is gratulálunk az osztálynak és felkészítőjüknek Gyebnárné Laczkó Zsuzsannának!
Gyermeknap
A hónap utolsó hétvégéjén mi
sem feledkeztünk meg a gyermeknapról. Az alsó tagozatos diákok május 24-én közös fagyizáson
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vettek részt, míg másnap – az eső
ellenére – már minden az önfeledt programokról szólt. A kicsik
arcát számtalan szebbnél szebb
ábra díszítette és ők is kiélhették
művészi hajlamaikat. A tanítást
követően több érdekes program
is várta őket. Az osztályok számos
népies játékot kipróbálhattak,
mint például a mocsárjárás és a
célba dobás. A tornateremben
pedig trambulinon ugrálhattak,
rollerrel száguldhattak, sokat mókázhattak. Ezt követően közös
uzsonnázással zártuk a péntek
délutánt. Remélem, hogy hozzánk hasonlóan a gyermekek is
jól érezték magukat. Ezúton köszönjük meg mindenkinek, aki
segítette munkánkat és a gyermekek szórakoztatását.
Májusban – amint olvashatták
– számos jó hír és értékes program tette gazdaggá iskolánk
közösségi életét és változtatta
könnyebbé az év végi hajrá miatt
sokszor végeláthatatlannak tűnő
napokat. A tanulók számára jó hír,
hogy a hátralévő rövid időben is
jó néhány közösségi eseménnyel
készülünk. Ezekről majd a következő lapszám hasábjain olvashatnak a kedves érdeklődők.
Pancsovai Gergely
igazgató
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Bárkányi Katolikus óvoda
gyan lehet ennyi féle korosztályt
átölelő munkában, nevelésben
mindig mosolygósnak, kedvesnek, toleránsnak lenni. Sok-sok
tapasztalatokat gyűjthettek!
Gyorsan eltelt a délelőtt a játékkal, ismerkedéssel és volt ki
mosolyogva, volt ki fáradtan, álmosan, de a szeptemberi viszontlátás örömével a szívükben, búcsúztunk el.
Nyílt nap a bárkányi katolikus
óvodában
Intézményünkben már hagyomány, az óvodába jelentkezés,
óvodaválasztás előtt minden év
áprilisában, hogy kitárjuk kapunkat és szeretettel várjuk a jövő
óvodásait és szüleiket, hogy bepillanthassanak óvodánk életébe. Érkeztek is szép sorban, szép
számban ki félénken, ki bátrabban, de mindenki nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal! A szülők
megismerhették csoportjainkat,
ott dolgozó pedagógusainkat,
dajka néniket, részesei lehettek
egy kis időre óvodai életünknek.
A gyermekeknek a délelőtt folyamán többféle tevékenységet
kínáltunk, /pl. gyurmázás, ragasztás, rajzolás, színezés, torna,
éneklés, udvari játék,/ de természetesen minden játékeszközt kipróbálhattak.
Volt, aki azonnal a játékok, gyerekek közé vetette magát, de volt,
aki biztos távolságból figyelte a
„nagyokat”.
A szülők is ismerkedtek az óvoda napirendjével, a csoportok
szokásrendszerével, a dolgozókkal, s reméljük megnyugtató
választ kaptak kérdéseikre, esetleges aggodalmukra. Láthatták,
tapasztalhatták, milyen módszereket és milyen megoldásokat alkalmaznak egy-egy helyzetre, ho- 12 -

Tanító nénik látogatása
a bárkányi katolikus óvodában
„Bátran megyek iskolába”
„Kis lépés (ez) egy embernek, de óriási ugrás az emberiségnek”, mondta Neil Armstrong, amikor a Holdra
lépett.
Egy óvodás életében viszont az
iskolakezdés kis lépés az emberiségnek, de nagy ugrás egy gyermeknek. Várakozás, félelem, kíváncsiság, büszkeség jellemzi az
iskolába lépést váró gyermeket:
Milyen lesz az iskola? Kedves lesz
a tanító néni? Megsimogat majd
engem? Tudok még ott játszani?
Ilyen, és még sok más kérdés zakatol a kis fejekben. Ha teljes választ nem is tudunk adni, mindenképp segíteni szeretnénk, hogy
életük e nagy eseménye minél
zökkenő mentesebb legyen.
Ezért, mint minden évben, most
is meghívtuk a tanító néniket
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óvodánkba ismerkedni, megmutatni, hogy milyen ügyesek, aktívak, okosak óvodásaink.
Célunk:
• Az óvodás kisgyermek iskolába
lépésének megkönnyítése
• Szorongásmentes légkör biztosítása
• Az óvodában kialakított jó szokások továbbvitele
• A gyermekek tudásvággyal telve, kíváncsian, örömmel menjenek az iskolába
A gyerekek az óvó néni segítségével bemutatják tanult dalos
játékokat, verseket, mondókákat,
melybe bevonják a tanító néniket
is. A játék során lehetőség adódik
a gyerek megfigyelésére, beszédkészségük felmérésére, szemé-
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lyiségük megismerésére. Óvónő
– tanító – szülő szoros együttműködése a sikeres iskolakezdés
egyik feltétele.
Valljuk, hogy nem az óvodát kell
iskolába hozni, hanem az iskolát
kell közelebb vinni az óvodához.
„A ma gyermeke a holnap felnőttje, aki majd építi gyermeke
jövőjét, társadalmát, ilyen módon
senkinek sem lehet, közömbös
mivé fejlődik, hogyan alakul gyermekeink élete.”
Népviselet napja a Bárkányi
Katolikus Óvodában
„Pörögjön a szoknya, járjon mindenki lába..”
Manapság egyre fontosabbak
lesznek azok a dolgok, amelyekhez
kötődünk és a melyek közösséget
formálnak belőlünk. A „Népviseletek Napja” is azt a célt szolgálná,
hogy közösségünket erősítse, továbbá éltetni és továbbadni azokat a kincseket, amitől mi magunk
vagyunk. A hagyományőrzés a
neveltetésből fakad, szerencsére
sokat otthonról hozzák a csírát, az
óvodánk csiszol rajta, néptánc oktatóink virággá fejlesztik.
Sebő Ferenc gondolatait idézve
„A hagyományt nem ápolni kell,
hisz nem beteg. Nem őrizni kell,
mert nem rab. Hagyományaink
csak akkor maradhatnak meg, ha
megéljük őket.”
2015-ben egy új kezdeményezés indult a sok világnap között:
„Legyen a népviseletnek is egy
napja!” Sokan csatlakoztak, ehhez
a kezdeményezéshez közöttük a

mi óvodánk is. Szebbnél szebb viseletek kerültek elő, rendkívül kreatívan kombinációk jelentek meg
a modern ruhákkal. Volt, aki teljes
népviseletben érkezett vagy népviseleted egy darabját (szoknya,
mellény, blúz/ing vagy csak egy
pántlika.) vette fel egy mai ruhával kombinálva. Így jöttek az óvodába gyermekek felnőttek. Ezt a
napot koronázta meg óvodásaink
néptánca, majd Paluk Norbert és
Valkár Csenge fergeteges tánca,
majd általuk vezetett táncház.
Legyünk büszkék értékeinkre!
A Föld napja napjai a Bárkányi
Katolikus Óvodában
Ezen a napon óvodánkba a gyerekek a földünk színeiben zöld,
barna, kék színű ruhában érkeztek a csoportokba. A megelőző
napokban beszélgettünk a Földről (bolygó, levegő, fény, víz stb.),
a Földünk védelméről, a környezetszennyezésről, és arról hogyan
óvhatjuk meg bolygónkat. Sétát
tettünk az óvoda körül, kirándultunk a várkertbe környező természetbe ahol megcsodáltuk teremtett világunk szépségeit, felhívtuk
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a gyermekek figyelmét természet
szeretetére, e gyönyörű világ védelmére.
Folyamatosan szépítettük óvodánk udvarát, előkertjeit. Virágokat ültettünk, virágosládákat helyeztünk az ablakpárkányokba.
„Fogadj örökbe egy virágos ládát” mondatunkkal, arra ösztönöztük óvodás gyermekeinket,
hogy felelősséget érezzenek arra,
hogy mindig gondozzák, locsolják, óvják, az általuk ültetetett virágokat, növényeket.
Megbeszéltük, hogy nem leszünk hanyagok, felelőtlenek, óvjuk, védjük, a Földünket nemcsak
az ünnepén!
Az arra járók érdeklődéssel figyelték a dolgos kis művészeket,
s reméljük munkájuk igazi üzenete is eljut sok-sok felnőtt szívéhez
„FÖLDÜNK VÉDELME, JÖVŐNK
VÉDELME!”
Kirándulás Cserhátszentivánra
Május 14-én óvodánk ballagó
gyermekei számára kirándulást
szerveztünk Cserhátszentivánra.
Évek óta óvodai programunkban szerepel a Pünkösdi hagyományok megőrzése, nemcsak a
hitélet terén, hanem a népszokások játékos módon történő megismertetésével is.
Európa jelentős részén már a
középkor óta tartanak pünkösdi
vagy májuskirály-választást, ez a
legismertebb pünkösdi hagyományunk.
A királyt, amint arról Jókai Mór
is írt Egy magyar nábob című
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nyi Óvodásokért Alapítvány” támogatta.
Lazsán Zsófia óvodapedagógus

regényében,
lovasversenyen
választották, ezt néhol egyéb
erőpróbák is kiegészítették. Pünkösdi népszokás megismertetésére óvodapedagógusaink az óvó
nénik egy humoros kis műsorral
kedveskednek az ovisoknak. Előadták a pünkösdi királyválasztást
annak lovas erőpróbáit, ezek után
a faluba érkezve a király pártválasztását, amelyet nagy mulatság
követet.
A népszokás megismertetése
után került arra sor, hogy Cserhátszentivánra ellátogatva a ballagó
fiúk ügyességi játékok keretein
belül összemérhették erejüket,
gyorsaságukat és kitartásukat. A
legügyesebb fiúk lett a pünkösdi királyok, akik énekes játékok,
körjátékok közepette kiválaszthatták a kislányok közül párjaikat,
a pünkösdi királykisasszonyokat.
Mindennek és még számos programnak adott helyszínt az Angyalkert Tábor, ahová minden évben
nagy örömmel érkezünk. A táborba érkezve néhány alapvető szabály lefektetése után a gyerekek
tízóraizhattak, és felfedezhették
a táborhely adta lehetőségeket,
majd kis idő múltán Zsolti bácsi
vezetésével elindultunk erdei túránkra. Ecseg felé vettük az irányt,
a végállomásunk a Hármas-forráskút volt, ahol kis pihenőt tartva
a gyerekek alaposabban megfi-

gyelhették a környezetet. Láttunk
szarvasteheneket, őzikéket, különféle gombákat, rovarokat, bogarakat, gyíkokat. A patakból
Zsolti bácsi halászott ki piócát,
vízi skorpiót, vízipókot és apróbb
rákféléket, a forráskútnál pedig
a gyerekek megmosakodhattak,
megkóstolhatták az enyhén vasas
ízű forrás vizét. Barangolásunk itt
nem ért véget, hiszen visszafelé
menet a falu feletti dombtetőn
gyönyörködhettünk a táj szépségében, és egy oda épült tornyot
is megcsodálhattunk. A ma ott
látható torony különlegessége,
hogy ez egy régi templom volt,
amit lebontottak, és köveiből új
templomot emeltek.
Visszatérve a táborhelyre megebédeltünk és egy kis szabad játék után következett a királyválasztás. A lányok sem unatkoztak,
mindeközben bőrből szütyőt készíthettek maguknak és kedvelt
fiútársaiknak is.
A királykisasszonyok kiválasztása után táncos mulatságot csaptunk, meguzsonnáztunk, majd
fájó szívvel elbúcsúztunk, és hazafelé vettük az irányt.
Hálásan köszönjük a szíves vendéglátást és a kedves fogadtatást
Littai Andreának és férjének, Littai
Zsoltnak, az Angyalkert Tábor tulajdonosainak és üzemeltetőinek.
A kirándulás költségeit a „Szécsé- 14 -

Gyermeknap a Bárkányi Katolikus Óvodában
A Gyermekmosoly Szülői szervezet szervezésében gyermeknapot
tartottunk a Bárkányi Katolikus
óvodában. Hagyományainkhoz
híven különböző állomások voltak a gyerekek számára: az elmaradhatatlan ugráló vár, rendőrség
szemléltető eszközei, akadálypálya, célba dobás, kötélhúzás, és
az iskola udvarán levő trambulint,
játszóteret is kipróbálhatták gyermekeink. Pihenésképpen pedig
lehetett pattogatott kukoricát
enni, teát inni. Minden állomás
sikeres teljesítése után Mártonné
Bárány Katalin jóvoltából színes
trombitát kapott mindenki és lelkesen fújta, ameddig csak a tüdeje bírta szusszal. Köszönjük a Szécsényi Rendőrkapitányságnak a
lehetőséget, hogy megismerhettük a robotot. Nem utolsósorban
köszönet a szülői szervezetnek,
a segítő szülőknek, és az óvoda
dolgozóinak a segítségét. Reméljük ismét jól érezték magukat és
kellemesen elfáradtak a gyermekek ezen a napon!
Bagolyné Kolosi Ágnes
szülői szervezet elnöke
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Az esztendő júniusi ünnepei

A

z esztendő legfényesebb
hónapja június, hagyományos magyar elnevezéssel
Keresztelő Szent János, bizánciasan Szent Iván hava.
Számos kiemelkedő ünnep segíti
a keresztény ember és közösség
életét:
Jézus Szíve ünnep. A Szent Szív
a vallásos lélek számára Jézusnak
az emberért való önfeláldozó,
megváltó szeretetét állítja oda
példaképül és követelményül.
Medárd püspök napja, június
8. Valamikor a szőlős gazdák tartották patrónusuknak. Évszázados megfigyelés szerint, ha most
esik az eső, akkor a következő
negyven napon hasonló lesz az
időjárás.
Páduai Szent Antal napja,
június 13. Az egyik legfőbb segítő szent, akinek tisztelete és
szerepe magába olvasztotta Remete Szent Antal korábbi kultuszát. Különösen a szegények és
a tévelygők pártfogója, de védőszentjüknek tekintik az agyagmunkások, gyümölcskereskedők,
porcelángyárosok, szobrászok,
utazók is. Elveszett dolgok, jó
kívánságok, szerencsés szülés,
magtalanság ügyében, láz, marhavész ellen kérik oltalmát.
Keresztelő Szent János ünnepe, június 24. A nyári napforduló
szentje. Idős, meddő szülők angyali jövendölésre született gyermeke, Krisztus előhírnöke, hat hónappal idősebb nála. A Szentírás
szerint áldott állapotbeli találkozásukkor alighogy Erzsébet meghallotta Szűz Mária köszöntését,

Keresztelő Szent János
olajnyomatú szentkép
fölujjongott méhében a később
Jánosnak nevezett magzat, és Erzsébetet magzatával együtt eltöltötte a Szentlélek (Lk 1,41). Ennek
következménye, hogy Szűz Márián kívül egyedül János született
az ősbűn áteredése nélkül. Ezért
az Egyház Jézuson és Szűz Márián kívül csak Keresztelő Szent Jánosnak ünnepli meg a test szerint
való születése napját. Az Egyház
csak Krisztus feltámadásakor és
János születésekor szentel tüzet.
Maga az Úr mondotta róla: asszonyok szülöttei között nem támadt
nagyobb Keresztelő Jánosnál (Mt
11, 11). A szentiváni tűz gyújtása
általános szokás volt már a középkorban. A fellobogó lángokat
pedig egyenként valamennyien
átugrálták, hogy egészségesek,
termékenyek legyenek, és mielőbb házasságra lépjenek. A tűzre
vetett illatos füvekkel a gonoszt
vélték elűzni, hogy a vetésben
kárt ne tegyen, a kutakat, forrásokat meg ne rontsa.

Keresztelő Szent János
Mátraverebély-Szentkút
Szent László király napja, június 27. Olyannyira hatalmas szentünk, hogy az ő földi életében
még a fű is zöldebb volt – tartja
az egykori hagyomány, kifejezve azt, hogy királysága és léte
nemzetünk kegyelmi állapotát
jelentette. Krisztus bajnoka, aki a
pogányok legyőzője. A hadaitól

Bercel
- 15 -
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Péter és Pál napja, június 29.
A hagyomány szerint Péter és Pál
apostol különböző években, de
ugyanazon a napon, Szent Iván
hava 29. napján lett vértanú Rómában. Péter az első püspök,
Krisztus után az egyház feje. A keresztényüldözőből, Saulból megtért Pál pedig a népek apostolává
vált. A magyar kalendáriumban
jeles nap, az aratás kezdete. Környékünkön Bercel és az ottani
templom védőszentje. Pétert a
Mennyország kulcsával, Pált lefejezésének eszközével, karddal
szokás ábrázolni.
Dr. Limbacher Gábor
Szent Antal
a szécsényi templomban

Losonc, Sarlós
Boldogasszony-templom

eltávolodott László király csodálatos menekülésekor, a szakadékon átugrató lovagkirály lovának
patkónyomából fakadt a Mátraverebélyi Szentkút vize. A Kassa
környéki Debrőd szent forrása is

hasonlóképpen fakadt. A környéken számos hely van, amely Szent
László ottani csodáit tanúsítja. Ő
nemzetünk egyik nagy reménye
és égi pártfogója.

Rejtő-kiállítás a Múzeumban

A

Petőfi Irodalmi Múzeum,
közelebbről Thuróczy Gergely muzeológus jóvoltából a 75 éve elhunyt Rejtő Jenőt
megidéző kiállítás nyílt a Kubinyi
Ferenc Múzeumban. A sikeres
megvalósulást Smelkó István

szervezte. A tárlat június 23-án, a
Múzeumok Éjszakáján kísérő rendezvényekkel övezett bemutatása az egyik fő eseménysor lesz.
A kiállítás megnyitójára május
10-én került sor, néhány részletét
a képek mutatják. A tárlat rendha-
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gyó módon mutatja be P. Howard
műveinek atmoszféráját, és belelátunk a 20. század első felének
magyar történelmébe, egyetlen
ember sorsába sűrítetten.
Dr. Limbacher Gábor
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Nemzetközi Erkel Kórustalálkozó Erkel halálának 125. évfordulója és a szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar fennállásának 45. évfordulója alkalmából

„….minden művészet…végső törekvéseiben a zene törvényei után
igazodik, azután az ideál után,
amelyet tökéletesen csak a zene
valósíthat meg.”- mondja a PATER.
zenének szentelt tökéletesen megvalósított születésnapról szeretnék beszámolni. Május 11-én ünnepre,
45. születésnap köszöntésére
gyűltek össze emberek, családok,
vendégek Szécsényben, a Művelődési Ház színháztermében.
Sürgött-forgott mindenki: ki terített, ki a színpaddal ismerkedett,
ki a hangját próbálgatta: szóval
„hangolt a zenekar”, majd renddé
szerveződve megtelt a nézőtér és
elkezdődött az ünnep. Ha kiemeltem azt a szót, hogy ÜNNEP, most
azt tenném első helyre, hogy tökéletes: az előkészítés, a dekoráció, a szervezés, Kiss Gabriella
és Jambrik Zsolt műsorvezetők

A

konferálása, a műsor lebonyolítása, a baráti légkör, a kórusok
felkészülése, a vendégek fogadása, mind-mind hibátlan volt, nos,
így lett tökéletes ünnep, melynek
boldogság volt részesének lenni.
És, hogy mi történt?
A jubileumi koncertet Balla Mihály Országgyűlési képviselő Úr
nyitotta meg, majd Dr. Harikné dr.
Havasi Beáta alpolgármester as�szony méltatta a rendezvényt és a
város kórusát.
Elsőként a közelmúltban Arany
minősítést kapott 25 éves Szécsény Város Gyermekkara-Rózsavölgyi Márk AMI szécsényi Tagintézményének csengő hangú
énekesei léptek színpadra. Műsorukban Bárdos Lajos és Ránki
György
népdalfeldolgozásai,
Praetorius kánonja és Bárdos Bikaviadala szólalt meg. Felkészítő tanáraik Kissné Csépe Éva és
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Lévárdi Beáta karnagyok voltak.
Régi barátságot ápol a Balassagyarmati Evangélikus Gyülekezet Énekkara a szécsényiekkel.
Meghatódottan, nem szokva
a koncertezést szólt műsoruk:
Haydn: Úrhoz szól fohászunk,
Casciolini-Csorba: Én hozzám jöjjetek! és Csorba István: Századok
mentek el c. művek hangzottak
el a színpadon. Vezényelt: Antal
Gusztávné.
Ezt követte a rendezvényt nemzetközivé tevő Musica Aurea
Vegyeskar Ipolyságról. Karnagy:
Béres Gábor. Műsorukban Berkesi
Sándor, Josquin Des Prez, Giovanni Gastoldi, Giuseppe de Marzi,
Farkas Ferenc, Birtalan József zeneszerzők művei szólaltak meg.
Egységes, kimunkált kórushangzással énekeltek.
A Salgótarjáni Pedagógus Kórus
(karnagy: Baárné Dicse Zsuzsan-
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na) vidámságot varázsolt a hallgatóságnak W. A. Mozart: Kis éji
zene, Solomon L.: The lion sleeps
tonight,. Genée Richard – R. Herzl:
Insalata Italiana c. kompozíciókkal.
Ezután lépett színpadra az ünnepelt: szécsényi Erkel Ferenc
Vegyeskar. A lányok a karnagyuktól kapott születésnapi ajándékban: egy elegáns csipkeblúzban,
a fiúk új nyakkendőben ékeskedtek éneklésre készen.
A kórus eddigi 45 éves munkáját Halmos György a Palóc COOP
Zrt. vezérigazgatója Nívódíjjal ismerte el. A karnagy asszony átvehette a KÓTA (Kórusok Országos
Szövetségének) Díszoklevelét is.
A vendégkórusok köszöntése
után hangzott fel műsoruk: Halmos: Jubilate Deo, Caccini: Ave
Maria, Webber: Pie Jesu egyházi
tömbje melegen, lágyan, kifejezően szólt. A Pie Jesu c. műben
megemlékeztek a kórus nemrég
elhunyt tagjairól. Nagy váltással
Karai József: Négy magyar népdala szólalt meg fergeteges jókedvvel. Nevéhez méltóan és Erkelre emlékezve csendült fel Erkel
Szép örömkönny ragyogása, Erkel
Éljen a haza c. művei. Majd kiegészülve a gyermekkarral zárásként
Egyiptom hercegének c. filmzene

egy részlete hangzott el. Közreműködtek: Csuka László (zongora), Franka Beáta (zongora), Fekete Klaudia (zongora), Palánki Éva
(fuvola). Szólót énekeltek: Antal
Gusztávné és Varga Ivett. Vezényelt: Lévárdi Beáta Artisjus-és
KÓTA- díjas karnagy.
Három kórustag: Konrád Istvánné, Máté Józsefné, Velenczei Antalné a 45 éves szolgálatáért kapott elismerést. Végül összkarban
Ismeretlene szerző: Tavaszköszöntő madrigálja és Erkel Ferenc
Bordala a Bánk Bán c. operából
hangzott el. Szólisták: Svélecz
Gyula és Jambrik Zsolt voltak. Ve-

zényelt: Lévárdi Beáta karnagy.
A szűnni nem akaró tapsot egy
közönségbeli szólista hangja szakította meg: (A cikk írójaként el
kell mondanom, hogy sok-sok
éve énekelek, de ilyet még én
sem hallottam) „Mi köszönjük az
élményt, a szép estét, a gyönyörű
kórusműveket, további sikereket
és boldog születésnapot Szécsényiek!”
Antal Gusztávné
- Balassagyarmati Evangélikus
Gyülekezet Kórusának karnagya.

„Pünkösdölő-Bartók Béla szellemisége előtt tisztelegve” c. koncert
a Kubinyi Ferenc Múzeumban

M

ájus 25-én „Pünkösdölő- Bartók Béla szellemisége előtt tisztelegve” c.

hangversenyre került sor a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum
dísztermében. Az esten fellépett
a Vissi d’Arte Művészeti Együttes (Lévárdi Beáta-művészeti vezető, zongora, Varga Ivett-ének,
Jambrik Zsolt-ének, narrátor,
Palánki Éva-fuvola), az Erkel Ferenc Vegyeskar (karnagy: Lévárdi
Beáta) és Szécsény Város Gyer- 18 -

mekkara (Felkészítő tanárok: Kissné Csépe Éva, Lévárdi Beáta). A
hangversenyen közreműködött:
Csuka László zongorán. Előadást
tartott: dr. Limbacher Gábor. A
rendezvényt támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.
					
Lévárdi Beáta
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Nemzetközi Pünkösdi Kórusfesztiválon vett részt Ipolyságon
az Erkel Ferenc Vegyeskar

M

ájus 19-én – Ipolyság Város Önkormányzatának
és a Csemadok Ipolysági Alapszervezetének lebonyolításában (a helyi Musica Aurea
Vegyeskar kezdeményezésére)
ismét kórustalálkozót szerveztek
a városban. „Talán az egyik legszebb keresztény ünnep a pünkösd, a szentlélek eljövetelének
ünnepe, amelynek emelkedett
hangulatát a megújuló természet
is fokozza“ – szólt köszöntőjében
az ipolysági vegyeskar tagja, N.
Tóth Anikó a VI. Nemzetközi Pünkösdi Kórusfesztivál közönségéhez.
A kórustalálkozó egyik ötletgazdája, Béres Gábor elmondta,
hogy a fesztivál célja egyrészt az,
hogy a kórusmuzsika kedvelői
számára a hagyományos Adventi
Hangverseny mellett legyen egy
tavaszi-kora nyári zenei esemény
is Ipolyságon, másrészt a szervezés kapcsolatteremtési és kapcsolatépítési szándékból is fakad.
A Musica Aurea Vegyeskar
alapító karnagya és művészeti vezetője azt is elárulta, hogy a
fesztivál hagyományához hűen
idén is három zenei együttes
váltja egymást a helyi református
templomban: „A szécsényi Erkel
Ferenc Vegyeskar karnagyával egy

tavalyi adventi ifjúsági kórustalálkozón ismerkedtünk meg Balassagyarmaton. Az ilyen találkozások
gyakran nem maradnak következmény nélkül: meghívást is kaptunk
45. jubileumi hangversenyükre. A
zsolnai Arcus Régizene Kórus esetében rokonszenvesnek találtuk azt
a törekvésüket, hogy a zene útján
közel hozzák a magyar és a szlovák
kultúrát. Cseh kórus járt már rendezvényünkön, szlovák még nem,
tehát ez is újdonság, amivel egy
újabb közönségréteget szólíthatunk meg.”
A szécsényi Erkel Ferenc
- 19 -

Vegyeskar fellépése zárta a fesztivált. A kórusban minden korosztály megtalálható, diákoktól a
nyugdíjasokig. A zene és az éneklés szeretete köti össze őket. Idén
ünnepelték – egy nagyszabású
nemzetközi kórustalálkozó keretén belül – megalakulásuknak 45.
évfordulóját.
					
		
Lévárdi Beáta
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Palócos Arcképcsarnok

Pintér Bálint
A csendes természetű szécsényi fiatalember 2011 őszén kezdett ismerkedni a néptánc alapjaival az együttes Kispalócok nevű utánpótlás csoportjában. Szűk hat esztendőn belül már a nagy együttes munkájából is
tevékenyen részt vállalt. Így kortársaival együtt 2017 nyarától a palócosok táborát erősíti. Fiatal kora és vékony, magas alkata ellenére szívesen
táncolnak vele a lányok, hiszen magabiztos tánctudású, határozott táncirányító.

Paluch Norbert
A sokoldalú, eredetileg repülőmérnökként végzett fiatalember a Magyar
Táncművészeti Főiskolán és a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi
Karán szerzett másod- illetve harmad diplomát. Népművészet Ifjú Mestere és Fülöp Ferenc Díjjal kitüntetett táncos. Norbert nős, két tűzről pattant
lánygyermek édesapja. Főállású munkája a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz köti.
Művészeti alkotó munkáját a salgótarjáni Nógrád Táncegyüttesnél
kezdte a 2000-es évek elején. Személye művészeti vezetőként 2011-ben
forrt össze a Palóc Néptáncegyüttes nevével. Tevékenységének eredményeként az együttes állandó résztvevőjévé vált a Néptáncosok Országos
Bemutató Színpada minősítőinek, a Kállai Kettős Néptáncfesztiválnak és
többször megfordult a Zalai Kamaratánc Fesztiválon is. Munkája - talán
általa sem vitatott - legnagyobb gyümölcse a szinte valamennyi korosztályt felvonultató utánpótlás bázis kialakítása és megszilárdítása.

Homoky Zoltán
Zoli egy esztendő híján negyed százada, hogy először próbaterembe lépett Szécsényben. 4 évet töltött Őze János, később Hájas Tibor tanítványaként az akkori szécsényi gyermekcsoportban, majd kis kihagyás után
ismét 4 évet a Palóc Néptáncegyüttes tagjaként. 2010 őszétől rendszeres
látogatója az együttesi próbáknak, programoknak. Műszaki végzettségéből fakadó munkája ugyan Gödöllőhöz köti őt pár éve, mégis valamennyi
jelentős palócos eseményen jelen van táncosként és segítőként.
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Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. hírei

Közösségek hete
A közösségek hete rendezvénysorozat idei programjai május 7-13.
között kerültek megrendezésre.
A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. is készült programokkal
erre az időszakra. Ezen a héten a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium valamint a Páter
Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium tanulói hallgathattak előadást egy
napjainkban igen népszerű és
meghatározó közösség, mégpedig az online közösségek szerepéről, előnyeiről és hátrányairól.
Az előadássorozat során 109 diák
hallgatta meg előadásunkat.
„Együtt Veled” városi forgatag
kicsiknek és nagyoknak
A május 26-án megrendezett városi forgatag színes programokat
kínált gyermeknek, felnőttnek
egyaránt a város Sétálóutcájában, amelyre sokan ellátogattak.
A gyermekeket óriás társasjátékok, billiárd foci, népi játékok,
vidámpark, gyermek kézműves
foglalkozás és a városi könyvtár
„foglalkoztató asztala” várta. A
színpadon bemutatkozott a szécsényi Derűs Alkony Nyugdíjas
Klub, Andi színjátszósai, az Iglice
Táncegyüttes, valamint a Palóc
Táncegyüttes gyermekcsoportja. A Paramisi Társulat vidám vásári komédiával szórakoztatta a
közönséget, majd a rendezvény
egész napos vendégeként a Ba-

rátok közt sztárja, Varga Izabella lépett közönség elé, két fiatal
énekesnővel közösen. Kora este a
Roxymbol zenekar, majd később
a Bon Bon együttes adott élő
koncertet. Különleges színfoltja
volt a rendezvénynek a délben
kezdődő Palóc főzőverseny, ahol
hét csapat mutatta meg gasztronómiai tehetségét. Nekik ezúton
is külön köszönjük, hogy eljöttek.
Név szerint: Szécsény Város Önkormányzata, Barátok közt szereplőinek csapata, Derűs Alkony
Nyugdíjas Klub, szécsényi Diabetes Klub, szécsényi Polgárőrség,
Egyesek Nemzetközi Önkéntesek
csapata, Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. csapata. Az elkészített ételek fantázia névvel ellátva, csodás tálalással kerületek
a háromtagú zsűri elé. A Barátok
közt sztárja, R. Kárpáti Péter, Kozma Levente a szécsényi Lepénytanya csárda tulajdonosa és Smelkó
István alkották a zsűrit, melynek
döntése alapján, a harmadik
helyen az Egyesek Nemzetközi Önkéntesek,
az első helyen
holtversenyben
pedig a Nyugdíjas Klub és a
Polgárőr Egyesület
csapata
osztozott.
A
fellépőknek, a
- 21 -

résztvevőnek, a segítőknek és valamennyi látogatónak köszönjük,
hogy itt voltak, aktívak voltak és
számíthattunk rájuk.
Ismeretterjesztő gyermek előadások
A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. és a budapesti Nyitott
Kör Egyesület közös szervezésében három ismeretterjesztő
gyermek előadáson vehettek rész
díjmentesen a város alsó tagozatos diákjai. Környezetismeret
témában a közlekedésről, a balesetek megelőzéséről, a szelektív
hulladékgyűjtésről, a megújuló
energiákról és egészségünk védelméről tudhattak meg fontos
információkat, amelyeket játékos
formában gyakorolhatták is.
Sáriné Borik Melinda
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Emlékezés

A

Benczúrfalváért Egyesület
a tavalyi évben felújította
a benczúrfalvi temetőben
lévő Hősi emlékművet. Ez az emlékmű az I. és II. világháborúban
elesett katonáknak állít emléket
az utókor számára. A magyar hősök emlékünnepét május utol-

A

Benczúrfalváért Egyesület immáron harmadik alkalommal rendezte meg
a gyereknaphoz köthető falusi
Hetesrúgó Bajnokságot. Az előző győztes visszaszolgáltatta a
Vándorserleget abban reménykedve, hogy talán a következő 1

só vasárnapján tartották azokra
a magyar katonákra és civilekre
emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. Ezen a
vasárnapon az Egyesület koszorúzást tartott az emlékműnél ezzel tisztelegve a falu hősi halottjai
előtt.

Dicsőség a Hősöknek!
Hősökből hidd el legendák lesznek,
örök dicsőség az elesetteknek.
					
Haizer Szabolcs

Gyereknap Benczúrfalván
évben is az ő polcán díszeleghet
a győzelemért járó serleg. Nem
így lett, tehát harmadik alkalommal, harmadik győztest hirdethettünk. Lehet jövőre sikerül egy
címvédés, vagy az első két győztes megszerzi újabb évre a serleget, esetleg ismét új helyre kerül
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a Vándorserleg? Ez jövőre kiderül!
Köszönjük a részvételt azoknak,
akik eljöttek és jövőre is várunk
szeretettel minden érdeklődőt.
					
		
Haizer Szabolcs
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Vörösmartyról, kicsit másképp

E

gy igazán izgalmas előadásra került sor a Krúdy Gyula
Könyvtárban 2018. május
25-én. Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnökségi tagja, író, kritikus tartott előadást Vörösmarty
és a homeopátia címmel. Az előadás során kiderült, hogy ez a két,
látszólag távoli téma nem is áll
olyan messze egymástól, és hogy

Vörösmarty kiterjedt levelezésének vizsgálata érdekes titkokat,
eddig nem vizsgált összefüggéseket rejt. Lebilincselő előadást
hallhattunk egy nagyszerű előadó tolmácsolásában.
Korcsok Norbert
könyvtáros

Városi gyereknap könyvtári szemszögből

M

ájus 26-án a Krúdy Gyula
Városi Könyvtár is rendhagyó
programokkal
várta a város és a környék gyermekeit. A művelődési ház előtt
felállított standon kicsik és nagyok egyaránt találtak maguknak
elfoglaltságot. Logikai feladványok vártak megoldásra, színes

könyvjelzők készültek, valamint
egy óriásszínező is készült az
alkalomra. A változatos, színes
programokkal teli napot könyvtárunk is igyekezett tovább színesíteni. Reméljük sikerült!
Korcsok Norbert
könyvtáros

Nyári szünet a könyvtárban
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Krúdy Gyula Városi Könyvtár a nyári rendes szabadság, valamint a könyvtár költözési munkálatai miatt előreláthatólag 2018. július közepétől zárva tart. Pontos
időpontokkal és menetrenddel a Szécsényi Hírek következő lapszámában jelentkezünk.

Kastély-makett
Elkészült a szécsényi Forgáchkastély papír alapú MAKETT KIVÁGÓJA, mely 1:200 arányban kicsinyített hű mása az eredetinek.
Ha kedvet kapnál, hogy közelebbről ismeretséget köss városunk legimpozánsabb és egyben
legszebb épületével, tedd pró-

bára magad és láss „munkához”.
Kellemes időtöltést kívánunk és
bízunk abban (ha nem volt még
szerencséd hozzá) egyszer Szécsény városában lévő maketted
eredetijét is meglátogatod majd,
ha alkalmad nyílik rá…
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Felnőtt kosárlabda hírek

A

kosárlabda nem csak utánpótlás szinten, hanem a
„régi motorosok” körében is
éledezni látszik. A sok munkahelyi
és családi elfoglaltság mellett alkalomszerűen összejár pár kosárlabdát szerető ember a rákóczi torna-

termébe, hogy hódoljon ennek a
nagyszerű sportágnak. A résztvevők között a Szécsényi TK volt megyebajnoki kosárlabdacsapat egykori tagjai is pattogtatják a labdát.
2017. novemberében a Nógrád
Megyei Kosárlabda Szövetség és
a HEDO Kft. meghirdette a HEDO
3x3 Kupát, ahol a hazánkban egyre nagyobb teret hódító egypalánkos 3-3 elleni kosárlabda szabályai
szerint verseng a nevezett 10 csapat, a 4 fordulós bajnokságban.
Erre „Szécsény” csapatnéven nevezett 4 szécsényi kosárlabdázóból álló alakulat, név szerint Kiss

Tamás, Pancsovai Gergely, Pesák
Tamás, Tóth Attila, és remélhetőleg
a következő fordulóra, sérüléséből
felépül Tőzsér Tamás, megerősítve a palánk alatti játékerőt. Két
lejátszott forduló után 8 győzelemmel és 2 vereséggel az előkelő
2. helyen várja a soron következő
szeptemberi fordulót a társaság. A
legjobb pontszerzők listáján Pesák
Tamás a 7. helyezett 39 dobott
ponttal, Tóth Attila pedig a 8. helyezett 38 dobott ponttal.
Pesák Tamás

Befejeződött a kosár szezon

A

2017/2018-as szezon utolsó fordulóját a Salgó Basket
csapatai közül az U11-es
alakulatunknak rendezték Tiszaújvárosban. Csapatunk sajnos tar-

talékosan, mindössze 9 emberrel
tudott részt venni a záró eseményen, ennek ellenére 1 győzelmet
és egy szoros végeredménnyel
zárodó4 pontos vereséget tudhat
magáénak. Ezzel az előkelő 3. helyen végzett a 17 csapatos ÉszakMagyarország régióban.
Összességében elmondható,
hogy utánpótlás csapataink eredményeit tekintve pozitív mérlegű
szezont zárt, és az összetett mutatója az egyesületnek 22 győzelem és 10 vereség. A munka még

nem ért véget, ugyanis az edzések még egészen június közepéig
zajlanak minden korosztályban,
illetve zajlanak az előkészületek
a következő bajnoki idényre, és a
szezonzáró edzőtáborra, aminek
időpontja
2018.07.02-07.06-ig
lesz, ahová várjuk azokat a gyermekeket is, akik egyesületi igazolással nem rendelkeznek! További
információ és jelentkezés a Pesák
Tamás táborvezetőnél!
					
Pesák Tamás

Kedvezményes szünidei tenisz suli indul
A szervezők várják azokat a 6-14
éves korú gyermekeket, akik szívesen teniszeznének heti 1-2 alka-

lommal tapasztalt edző irányításával. Az edzésekhez a felszerelést
és a pályát a szervezők biztosítják.

Jelentkezni vagy érdeklődni a 06
30 2494814-es számon lehet.
Domszky György

Futás
Érem eső 2018.05.06-án a Két vár
futáson a SZAFT csapatából.
Rövid táv: 11,8 km, korcsoportos
eredmények Bartus Ferenc

I. hely
Czele János
I. hely
Czele Jánosné I. hely
Kovácsné Obercsány Klára
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II. hely
Lantos János
Hosszú táv: 26,6 km korcsoportos
eredmények Chikán István
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II. hely
Tresó Tamás
Sótér Vilmos Zsolt
Május 12-én, szombaton délelőtt első alkalommal startolt el
a „Légy Te is Szondi vitéze!” – Roham Drégely várához futóverseny
Drégelypalánk központjából. Az
egyedi programokkal fűszerezett
megmérettetésen 87 futó állt rajthoz, hogy leküzdje a két táv – 3
és 6 kilométer – valamelyikét. Az
érdeklődők viselet- és fegyverbemutatót láthattak, kemencés
kenyérlángost kóstolhattak, a bátrabbak korabeli ruhákba öltözhettek. Csapatunkat Tresó Tamás kép-

viselte, abszolút 9. helyen
végzett 39:30 idővel a 6
km távot.
2018.05.21.
IV. Pünkösdi félmaraton
Hétfő délelőtt több mint
kétszáz futó lepte el
Salgó¬tarján utcáit. A versenyközpontnak helyet
adó Uzoni Péter Gimnázium és a Tóstrand között
futottak azok, akik Kadlót Zoltán
(Salgótarjáni Atlétikai Club) pályafutása előtt tisztelegtek. 5 kilométeres távon Bartus Ferenc korcsoportjában I. hely, 16:05 idővel.

21 km Chikán István új egyéni
csúcsot futott 1:31:57 idővel, ami
a korcsoportjában III. helyezéshez
volt elegendő.
Czele János
BSI Futónagykövet

Foci
Bozsik tornákon, fesztiválokon
szereplő csapataink befejezték a
tavaszi idényt. A legkisebbek az
u7-es és U9-es csapataink játékos fesztiválokon vehettek részt,
ahol játékos feladatok keretében
próbálták megszokni a szabályok
szerinti játékot. Az U11-es és az
U13-as csapataink mérkőzéseket
játszottak a körzet csapataival,
ahol kisebb nagyobb sikerekkel
szerepeltek. Az U11-es csapatunk
a kiemelt B szintű tornákon is részt
vett. Itt az ellenfelek Vácról, Gödöllőről, Budapestről érkeztek. Ezek a
csapatok még erősek voltak a mi
csapatunknak, de a srácok nem
adták fel a lelkesedésüket és próbálták megnehezíteni az erősebb
csapatok játékát.
Serdülő csapatunknak befejeződött a bajnokság, mert az utolsó
fordulóban szabadnaposak.
Megyei I. osztályú U16-os bajnokság: Héhalom - Szécsény 3-1
gól: Pintér Zs.
Szécsény - Rimóc 4-3 gól: Pintér Zs.
2 , Gerhát Á. 2
Pásztó - Szécsény 3-0
Szécsény - Mátranovák 5-3 gól:

Pintér Zs.3, Gerhát Á., Oláh B.
Buják-Szécsény 0-8 gól: Gerhát
Á. 4, Balázs B., Rónai A. Gáspár N.,
Dobsonyi I. Felnőtt és ifi csapatunk
számára még egy mérkőzés van
hátra a bajnokságból.
Megyei I. osztályú bajnokság:
XVIII. forduló: Szécsényi VSE - Érsekvadkert 0-1
Ifi: Szécsény - Érsekvadkert 1-2 gól:
Szmolnik M.
XIX. forduló: Mátranovák - Szécsényi VSE 1-7 gól: Szabó T. 3, Horváth
I. Bárány J. Farkas N. Strehó I.
Ifi: Mátranovák - Szécsény 6-2 gól:
Petrovics G. Dobsonyi I.
XX. forduló: Szécsényi VSE - Karancslapujtő KSE 1-1 gól: Szabó T.
Ifi: Szécsény - Karancslapujtő 5-1
gól: Szmolnik M. 3, Dobsonyi I.,
Pintér Zs.
XXI. forduló: Szécsényi VSE - Palotás 9-0 gól: Szabó T. 5 , Bárány J. 2 ,
Szita L., Géczi P.
Ifi: Szécsény-Palotás 8-1 gól:
Gombár E. 4 , Szmolnik M. 3, Deák
N.
Megyei I. osztály XXII., utolsó
forduló: Karancsberény-Szécsényi VSE 2-3 (2-1) gól: Szabó T. 2,
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Strehó I. ifi: Karancsberény-Szécsény 0-3 (0-0)
A záró fordulót követően eldőlt,
hogy a felnőtt csapatunk az 5. helyen végzett. A 22 forduló alatt 11
győzelem mellett 2 döntetlen és 9
vereség a csapat mérlege. 57 gólt
rúgott és 25 gólt kapott a csapat,
ami a második legkevesebb kapott
gól a mezőnyben. A legjobb góllövők között a szécsényi Szabó Tamás
23 góllal a második helyen végzett.
Az ifi csapatunk a 6. helyen végzett
az U19-es bajnokságban. A 20 forduló alatt 9 győzelem, 2 döntetlen
és 9 vereség volt a mérleg. 57 gólt
rúgott a csapat és 61-et kapott. A
Szécsényi VSE június 9.-én tartja az
évzáróját. Egy kis szünet és feltöltődés után július 28.-án rendezi meg
a VSE a Kolosi Tibor emléktornát,
ahol meghívott csapatok fognak
szerepelni. Minden olvasónak, szurkolónak, játékosnak és bárkinek, aki
valamilyen formában segítette a
VSÉ-t, jó pihenést kívánok a nyárral,
és feltöltődve, megújulva találkozzunk ősszel a bajnoki mérkőzéseken.
Doman Gábor
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