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Nagyszabású élelmiszeripari beruházás indul Szécsényben

A

város vasútállomása mellett található ipari területen egyszerre épül egy
új hűtőház és egy gyümölcsfeldolgozó. A cél a nyugat nógrádi kistérség mezőgazdaságának
rehabilitációja és fenntarthatóvá
tétele – mondta az alapkőletételi
ünnepségen Bertényi Gábor, a Házikó Farm Kft. alapítója és tulajdonosa. Stayer László (Fidesz-KDNP)
Szécsény polgármestere kiemelte
a hűtőház beruházásra a Szécsényi Önkormányzat és Házikó Farm
cégcsoport közös vállalkozása a
HáziCOOL Korlátolt Felelősségű
Társaság nyert 115 millió 218 ezer
116 forint vissza nem térítendő
támogatást a TOP-1.1.3-15-NG1
pályázaton, amelynek célja a helyi
gazdaság fejlesztése. A hűtőház
mellett pedig a Házikó Farm Kft.
építi meg a gyümölcsfeldolgozót, amely egy 400 millió forintos
saját beruházás. Az építkezéshez
vidékfejlesztési pályázaton 50 százalékos támogatást nyertek. Itt

tartósítószermentes, frissen préselt gyümölcslevet állítanak majd
elő. Az alapkőletételi ünnepségen
Balla Mihály (Fidesz-KDNP), a nyugat-nógrádi térség országgyűlési
képviselője kedvezőnek nevezte,
hogy a megye területfejlesztési
operatív programjába illeszkedve
egy önkormányzat és vállalkozás
közösen dolgozik a helyi termé-
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kek előállításán. Skuczi Nándor
(Fidesz-KDNP), a Nógrád megyei
önkormányzat elnöke hangsúlyozta, hogy a környékbeli gazdákat, őstermelőket, agrárvállalkozókat is erősítik majd a felépülő
üzemek. Az ünnepségen elhangzott, a komplex fejlesztés legfontosabb célja, hogy a helyi gazdák
ne legyenek kiszolgáltatva a piaci
ingadozásoknak. Ne kelljen adott
esetben egyből a szüret után eladni a termékeiket, amikor értelemszerűen a legolcsóbb, hanem
a rendelkezésre álló hűtőkapacitással kivárni addig, amíg a legoptimálisabb áron értékesíthetik
terményeiket. A tervek szerint az
üzemek működéséhez szükséges
energiát napelemek szolgáltatják majd, így egy európai szinten
is korszerű létesítmény jön létre,
amely olcsó áraival versenyképesen segítheti a környékbeli gazdákat.
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Kényelmesen és hatékonyan
Interjú Filkor Lajossal, a Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatójával

Először járt hivatalban lévő agrárminiszter az intézményben, mi történt, csak nem tűz ütött ki?
Valóban, jellemzően a fenntartók
vis maior esetében látogatnak el
intézményeikbe, de esetünkben
egészen másról van szó. Dr. Nagy
István agrárminiszter úr 20 évet
töltött a mezőgazdasági szakoktatásban, így szívén viseli a tárca
62 iskolájának sorsát. Szeptember
15-én Karancskeszin rendezték
meg a IV. Méhész találkozót, amin
miniszter úr is megjelent. Szakmai berkekben, köztudott, hogy
gyakorló méhész. Ezt használtam
ki és hívtam meg az intézménybe egy szakmai látogatásra. Több
mint egy órát töltött nálunk és
nagy örömömre fél szavakból is
értettük egymást, köszönhetően
oktatói múltjának.
Elsősorban protokolláris okok miatt volt fontos ez a meghívás, vagy
volt komoly mondanivaló?
A miniszter úr köztudott, hogy járja a vidéket és szeret személyesen
tájékozódni a vidéki élet gond-

jairól, illetve örömeiről. Büszkén
mutattam meg neki felújított kollégiumunkat és a felújítás alatt
álló főépületet is. Előadtam neki
„becsípődésemet” a null energiás intézményrendszer elérésről,
ami nagyon tetszett neki, miután
nincs még egy olyan mezőgazdasági iskola, ahol tisztán megújuló
energiaforrásokból biztosítják a
teljes energiaszükségletet. Mi jó
úton haladunk ebbe az irányba,
saját bevételeinkből (búzaeladás)
kicseréltük a főépületen a nyílászárókat, most pedig elkezdtük az
épület teljes homlokzati hőszigetelését, illetve kiegészítjük a
napelemes rendszerünket a maximálisan megengedett 50 kW
összteljesítményre. Miniszter úr
biztosított támogatásáról.
Az eddigi napelem rendszer, hogy
váltotta be a reményeket?
Maximálisan, a májusi beüzemelés óta, több mint 1 millió forint
értékű villamosenergiát termeltünk meg. De nekem a környezetvédelmi vonatkozás is nagyon
fontos. Széndioxid megtakarításunk rendkívül jelentős, amivel
csökkentjük a környezeti terhelést. Amennyi széndioxidot nem bocsátottunk ki, azzal egy
autó két és félszer
tudná megkerülni a
földet.
Korábban az volt
a terv, hogy a
rezsimegtakarításból
több marad az iskolának. Ez beigazolódott?
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Jelenleg is vannak fejlesztési terveink. A szakképzési hozzájárulás rendszerének 5 évvel ezelőtti
átalakítása óta megszűntek a
beruházási forrásaink. Az utóbbi
években kizárólag használt gépeket tudunk vásárolni, hiszen a
86 hektár művelése elég komolyan amortizálja eszközeinket. Az
autósiskolánk fejlesztése is időszerű, egy második tanuló traktor beszerzését tervezem, mivel
megyén kívül is vannak képzéseink. Konkrétan Sátoraljaújhely és
Szikszó. A miniszter úrnak is elpanaszoltam, hogy megint csak egy
használt erőgépre van pénzünk
7-8 millió forint, és a miniszter
úr konkrét ígéretet tett, hogy a
tárca hozzátesz annyit, hogy ne
használtat, hanem egy új gépet
tudjunk venni. Ezzel konkrétan
elismerte a rezsicsökkentésre tett
erőfeszítéseinket, de egyébként
ez beleillik a terveibe is, hiszen
éppen a fejlődőképes intézményeket akarja támogatni. A miniszter látogatása után egy héttel
eljött hozzám az agrárképzésért
felelős helyettes-államtitkár, Bogdán Boglárka, aki meg is tette
a szükséges lépéseket, így már
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pontosan tudom, hogy mit fogunk vásárolni, egy New Holland
TD 5.95-ös típusú erőgépet, ami
árértékben a legjobb választás
számunkra.
Hát, akkor már csak gratulálni tudok, mert ez így egy szép kerek történet.

Azt látni kell, hogy egy ilyen gép
nemcsak hasznossága miatt fontos, hanem presztízsértéke miatt
is, hiszen az iskolaválasztáskor
döntő szempont a gyerekeknél,
szülőknél, hogy egy intézmény
mennyire jól felszerelt. Így mindez
teljesen megfelel régóta használt
szlogenemnek is, hogy értékte-

remtő munkán keresztül tanítjuk
meg a szakmát. Ezzel a géppel kényelmesen és hatékonyan lehet
majd dolgozni.

Önkormányzati hírek
Szeptemberben egy munkarend
szerinti és egy rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk.
SZEPTEMBER 19-én rendkívüli ülésen döntöttünk
• Szécsény Város Önkormányzata
közvilágítási villamos energia
szerződéséhez kért ajánlatokról
• a szécsényi 2802/2 hrsz. alatti
sportöltöző határozott idejű térítésmentes használatáról.
SZEPTEMBER 25-i ülésen tájékoztatókat hallgattunk meg
• a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium,
a Lipthay Béla Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium,
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészeti Iskola 2017/2018-as
tanévéről, a 2018/2019-es tanév
indításáról.
Elfogadtuk
• a Szécsényi Cseperedő Bölcsőde és Óvoda 2017/2018-as nevelési évéről és a 2018/2019-es
nevelési év indításáról szóló beszámolóját.
Döntöttünk
• a Szécsény Holding Kft. ügyvezetéséről. Szabó Kinga a
továbbiakban nem munkaviszonyban, hanem megbízási

jogviszonyban látja el a feladatot

városarculati elemeinek használatára vonatkozó kérelméről

• az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló7/2007. (III.28.) rendelet módosításáról

• a Forgalomszabályozási Munkabizottság új tagjairól. Tamás
Gábor r. őrnagy, Tóth Zoltánné
műszaki ügyintéző és Ádám Róbert autósiskola vezető került
be a testületbe.

• a helyi adókról szóló 16/2015.
(XI.04.) önkormányzati rendeletmódosításáról
• az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás szabályairól szóló7/2018. (V.31.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
• Szécsény Város Önkormányzata
Beszerzési Szabályzatának módosításáról
• településrendezési eszköz módosításáról a Lőtér és környezetében
• a 0363/12 hrsz. alatti kivett
közút megnevezésű ingatlan
telekrendezésieljárásának megindításáról
• a Palócország Felemelkedéséért és Jövőjéért Egyesülettel
kötöttközművelődési megállapodás módosításáról
• a Palócország Felemelkedéséért
és Jövőjéért Egyesület Szécsény
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Javaslatot hallgattunk meg közterületek átnevezésével kapcsolatban. Továbbra is várunk ötleteket
a Magyarok Nagyasszonya szobornak helyt adó közterület elnevezésére.
Zárt ülésen bérlakás kérelmekről
és „A Köz Szolgálatáért” kitüntetés
adományozásáról döntöttünk.
Stayer László
polgármester
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Rendkívüli osztályfőnöki óra Böjte Csabával – Bárkányisokkal történt

2

018. szeptember 13-án lehetőségünk volt részt venni
a budapesti Arénában megtartott koncerttel egybekötött
rendhagyó osztályfőnöki órán a
8.a és 9.a osztály tanulóival.
Közel 6000 diák kapott meghívást a rendezvényre, melynek témája: A család fontossága, illetve
a szeretet megoldó és megtartó
ereje volt.
Ez alaklommal ünnepeltük a
Szent Ferenc Alapítvány elindu-

lásának 25 éves jubileumát és a
Jobb Velünk a Világ! rendezvénysorozat 10 éves évfordulóját.
A programban Böjte Csaba atya
mellett a NEMADOMFEL együttes
fogyatékossággal élő fiatalokból
álló művészei, Böjte Csaba atya
nevelt gyermekei léptek fel.
Ezenkívül további 3 előadó
közvetítette saját tapasztalatait
e témával kapcsolatban. Vecsei
H. Miklós a gyerekek számára is
ismert színész rendkívül őszinte

gondolatai megérintették a közönséget.
Nagyon örülünk, mert szóbeli meghívást kaptunk a 2020.
szeptember 13-i Eukarisztikus Világtalálkozó rendezvényre, mely
folytatása lehet ennek a megtapasztalt, életre szóló élménynek.
Szabó Ferencné
Bordáné Molnár Tímea
osztályfőnökök

Rendhagyó környezetóra a belvárosban

V

ijjogó szirénáktól visszhangzott kedden és szerdán Szécsény belvárosa,

amikor a rendőrségi autók csapatba tömörültek a sétálóutcában.
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Az egész országból érkező
egyenruhások szerencsére most
nem valódi tetthelyre, hanem az
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Országos Rendőr--főkapitányság
Országos Baleset-megelőzési Bizottság baleset-helyszínelő versenyére siettek. A háromnapos
küzdelem során a résztvevőknek KRESZ- és szakmai elméleti
tesztlapot kellett kitölteniük, de
vezetéstechnikai és gyakorlati
feladatokban is bizonyítaniuk kell
rátermettségüket.
Idén Nógrád megye adhatott
otthont a szakmai megmérettetésnek, szerda reggel pedig
összekötötték a programot egy
interaktív bemutatóval, melyet a
helyi iskolák tanulói megtekinthettek, kipróbálhattak. A Páter

Bárkányi János Katolikus Iskolát
az alsó tagozatos harmadik évfolyam képviselte. A tanulók a
környezetismeret tanítási óra keretén belül tapasztalatot szerezhettek, tanulhattak és fejlődhettek a KRESZ kirakók segítségével,
beöltözhettek valódi tűzoltó felszerelésbe, melyben igazi tüzet
olthattak. Maszk és speciális ruha
védelmében a füstből „menthettek ki” túlélőket, valamint próbára
tehették tudásukat a KRESZ – totó
megoldásával.
A tanulókat hasznos és bőkezű ajándékokkal halmozták el a
rendőrök, cserébe a tanulók meg-

Őszi kerékpártúra

2

017. szeptember 28-án
pénteken, „Sportág börze”
programsorozat keretében
kerékpártúrán vett részt iskolánk.
A programot az 5-6. évfolyamos
tanulóink számára hirdettük meg,
akik nagy lelkesedéssel fogadták
megkeresésünket. A túrán nem
csak a Szécsényben lakó diákjaink vehettek részt, mert az EFOP
1.3.7-17 „Egymásból építkezünk”

pályázat jóvoltából a vidéken
lakók számára
kerékpárokat
tudtunk biztosítani. Ezt a lehetőséget
tíz,
bejáró
tanuló
használta ki. Indulás előtt minden résztvevő
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ígérték, hogy betartják a közlekedési szabályokat és a kapott láthatósági mellényt szükség esetén
viselni is fogják.
Kisdiákjaink az átélt pozitív élményektől felfrissülve jó hangulatban tértek vissza az iskolájukba, melyért köszönettel tartozunk
az Országos Rendőr-főkapitányság képviselőinek.
A harmadik évfolyam
pedagógusai
(Fotóinkon a 3.a és 3.b osztály tanulói láthatóak.)
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kerékpárjának állapotát leellenőriztük, átbeszéltük a kötelező
tartozékokat, átvettük a kerékpárosokra vonatkozó főbb közlekedési szabályokat. A nap első állomása a rimóci kis kápolna volt,
ahol a szervezők üdítővel, energiapótló édességgel lepték meg
a gyermekeket. Az energiapótlás
után indultunk végső úticélunk, a

hollókői erdei akadálypálya-tanösvény felé. Megérkezés után Kiss
Zoltán tanár úr vezetésével átbeszéltük az erdőben, természetben
elvárt viselkedés szabályait, valamint a kihelyezett tablók alapján
az esetleges tűzgyújtási előírásokat. Ezután a vállalkozó kedvű
tanulóink kipróbálták a tanösvény feladatait, akadályait, majd

az uzsonna elfogyasztása után
visszaindultunk Szécsénybe. Hazaérkezve tanulóink megköszönték a szervezőknek a lehetőséget,
mert egy nagyszerű, élményekben gazdag napot tölthettek el
együtt kerékpározva a természetben.
Borda Tamás

Szeptember a Rákócziban

H

iába az őszi, csalóka napfény, a naptár nem ismer
kegyelmet. Véget ért a diákoknak hosszabb, kollégáimnak
rövidebb nyári szünidő. A csengő pedig szigorú őrmesterként
egy kurta, de annál élesebb paranccsal adta ezt tudomásunkra.
Szeptember 3-án – miként az ország sok száz másik iskolájában is
– megkezdődött a 2018-2019-es
tanév.
A ránk váró 180 napos közös
utazásban számtalan programot
tervezünk megvalósítani, amelyek nemcsak a tanulásról szólnak, hanem néha-néha megtörve
a mindennapok egyhangúságát,

kimozdítják közösségünket a padokból és alkalmanként az iskolából is.
Változások iskolánk életében
Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén sem maradt változatlan iskolánk felépítése. A nagylóci
feladatellátási hely a korábbi
években az első hat évfolyam tanulóinak biztosította a helybeli
tanulás lehetőségét. A jelenlegi
tanévtől a fokozatosan csökkenő
gyermeklétszám miatt az ottani
ötödik és hatodik évfolyamos diákok is Szécsényben teljesítik tankötelezettségüket. Bizakodunk
abban, hogy mielőbb megtalálják
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a közös hangot „itteni” társaikkal,
megszokják az utazással járó kötöttségeket és aktív tagjai lesznek
közösségünknek.
A tanévet iskolánk (a nagylóci
és a hollókői egységekkel együtt)
mintegy 50 dolgozóval és 281
diákkal kezdte meg. A szécsényi
egységben 214 diák tanul 12 osztályban. Az alsó tagozaton évfolyamonként egy osztály indult el,
míg a felső tagozaton a hetedik
évfolyam kivételével két-két osztály található. A gimnáziumi tagozatot a 10. A osztály képviseli.
Iskolánk munkájának elismerését
mutatja, hogy Szécsényben immár 25 első osztályos gyermek
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Narconon előadás
szülei bízták ránk „a család kicsi
kincsének” megóvását és nevelését. Előre is köszönjük a bizalmat
és a továbbiakban is azon leszünk, hogy egyre többen válas�szanak minket.
Narconon Bikers Tour – előadás
Szeptember 17-én rendhagyó
napjuk volt az ötödik és a hatodik
évfolyam tanulóinak. A Narconon
Bikers Tour résztvevői látogattak
el iskolánkba, akik két 90 perces
előadást tartottak a kábítószerekről, megismertetve a diákokat
a drogfogyasztás veszélyeivel és
következményeivel, illetve felhívva figyelmüket arra, hogy miként
kerülhetik el e káros szenvedély
kialakulását. Az előadók egy már

Országos Baleseti Helyszínelő Verseny
évek óta megrendezett országos túra kapcsán látogattak el
Szécsénybe. A program elnyerte
a gyerekek tetszését és bízunk
benne, hogy kellő felvilágosítást
adtak számukra, illetve elősegítik
azt, hogy soha ne éljenek kábítószerekkel.
Országos Baleseti Helyszínelő
Verseny
Két nappal ezt követően felső tagozatos diákjaink kaptak egy-egy
szabad órát, amelynek keretében
tanáraikkal megtekintették a településünkön rendezett versenyt.
A diákok számos, a mindennapi
életben előforduló eseményt láthattak és próbálhattak ki, illetve
olyan veszélyhelyzeti ismeretek-

kel gazdagodhattak, amelyekre
bármikor szükségük lehet. A kinti,
gyakorlatias foglalkozások természetesen nagyon népszerűek
voltak tanulóink körében. Ezeken
túl azért fontosak ebben a korban ezek a rendezvények, mert
a gyermekek testközelből ismerkedhetnek meg egy-egy hivatással, így – talán – könnyebben
és céltudatosabban választanak
majd középiskolát, amely nagy
hatással lesz felnőtt életükre.
Fehér nap
A hónap harmadik péntekén
tartottuk meg a hagyományos
Színes Napok első felvonását, a
Fehér napot, amelyet mindig a
Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap-

Kihelyezett történelemóra

Fehér nap
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hoz igazítunk. A program célja
– természetesen a jóhangulatú
időtöltés mellett – a környezettudatos életmód bemutatása és
alkalmazása, a környezetvédelem fontosságának hirdetése és
ennek a technikáinak az átadása.
Az osztályok ezen a pénteken –
többnyire – hófehérré változtak,
számos díszítéssel és plakáttal készülve erre a napra. A hónap utolsó hetében pedig az osztályok
papírgyűjtésben versenyeztek.
Kihelyezett történelemóra
Szeptember utolsó hete sem
kezdődhetett tartalmas iskolán
kívüli program nélkül. 24-én az
ötödik és a hatodik évfolyamosok
a Kubinyi Ferenc Múzeumban vehettek részt kihelyezett történelemórán. A kisebbek az őskorról,
a nagyobbak a középkori fegyverekről és ostromtechnikákról
tanulhattak. Köszönjük Majcher
Tamásnak a színvonalas és érdekfeszítő előadásokat.
Pályaorientációs nap
A hazánkban megrendezésre
kerülő Euroskills verseny kiváló
apropójául bizonyult az iskolai

pályaorientációs nap megszervezéséhez, amelyre szeptember 28án került sor. A hetedik és nyolcadik évfolyamosok Budapestre
utaztak az európai jelentőségű
rendezvényt megtekinteni, míg
ötödik és hatodik évfolyamosaink a településünkön található
munkáltatókhoz látogattak el és
ismerkedtek meg az ott folyó tevékenységekkel. Ezúton is megköszönjük a közreműködő cégeknek (Kerek Perec Pékség, OTP
Bank szécsényi fiókja, Szécsényi
Malom Kft., Tommy-Invest Elektronikai Kft., Varroda) és intézményeknek (Krúdy Gyula Könyvtár,
Rendőrség) a szíves vendéglátást,
az iskolánkban való látogatást és
a gyermekek számára nyújtott
egyedi élményeket.
Nyugdíjaskorú pedagógustársaink köszöntése
Szintén ezen a napon folytattuk
azt a sok évre visszanyúló hagyományunkat, hogy a közelgő idősek napja alkalmából vendégül
látjuk a már nyugállományban
lévő, iskolánkban vagy valamely
jogelődjében tanító tanártársainkat. Az eseményen szép számmal

Euroskills
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tiszteltek meg minket a meghívottak és jó volt látni, hogy annyi
együtt eltöltött évet követően is
milyen sok közös téma került elő
és a diákok és a tanórák egy része
még milyen elevenen él emlékezetükben.
Amint a fenti programok is bizonyítják, igen aktívan kezdtük el
ezt a tanévet is, és terveink szerint
ezen – a röpke tanítási szünetek
kivételével – nem is szeretnénk
lassítani. Ezek a „különleges napok” az élet más-más területeivel
ismertetik meg a gyermekeket,
amivel nagyobb magabiztosság
kerülhet birtokukba és mi is más
oldalukról ismerhetjük meg őket,
így szorosabbá téve a közöttünk
lévő viszonyt. Természetesen
nem feledkezünk el a már sok
évre visszanyúló szakköreinkről
és programjainkról sem (pl. csipkeszakkör, Bozsik-foci, táblajáték
szakkör), amelyek stabilitást és
folytonosságot jelentenek iskolánk sokszor igencsak változékony életében.
Pancsovai Gergely
igazgató
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Bárkányi Katolikus Óvoda hírei

B

árkányi katolikus óvodánk
6. nevelési évét kezdi 175
kisgyermekkel 7 óvodai csoportban, ami minden helyet betöltő létszámot jelent. Az óvodásaink közül 48 gyermek ballagott
el, akik már az iskolapadokban ülnek, és reméljük, boldogan figyelmesen hallgatják a tanító néniket.
Helyükre új kicsi „manók” érkeztek, akiket már tárt karokkal, szeretettel vártunk. Vannak, aki félve,
bátortalanul lépték át az óvodánk
küszöbét, kapaszkodott anya
szoknyájába, vagy csak sírt csöndesen. Vannak, akik már vidáman,
jó kedvvel játszanak a csoportok-

ban. Az óvodába belépve, most
már többnyire mosolygós arcok
fogadnak. Egyszóval elkezdődött
egy új nevelési év, ami sok-sok
vidámsággal, játékkal, sok-sok
programmal és tanulással lesz
teli. Mellyel az a célunk, hogy élmény legyen óvodásnak lenni!
Első nagyszabású rendezvényünk Szent Mihály napi vásár,
amit már hatodik éve rendezünk
meg. Ez a nap egy remek alkalmat
ad arra, hogy nagy szeretettel
hívjuk a szülőket, nagyszülőket,
testvéreket, iskolásokat, vendégeket. Sok vidám arcot látván egy
sikeres napot- vásárt tudhatunk

magunk mögött, ahol a város apraja nagyja megfordult. Reméljük
minden rendezvényünk ilyen sikeresen zárul majd.
Minden családnak sikeres évet,
örömteli tevékeny napokat kívánok. A jövőben is számítunk aktív
támogatásukra, segítségükre, hiszen együtt, közösen lehet megújulni, sikert és eredményeket
elérni gyermekeink közös nevelésében fejlesztésében.
Smelkó Istvánné
óvodavezető

Szent Mihály nap a Bárkányi óvodában

A

katolikus hagyomány szerint Szent Mihály (Mihály
arkangyal) egyike a 7 főangyalnak, ő a mennyei hadak
nagy vezére és győztes harcosa.
Jelképe hatalmas kardja, mellyel
legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, Isten iránti hűsége
megingathatatlan. A néphagyomány szerint Szent Mihály ott van
a haldoklók mellett, segít itt hagyni a földi világot, átkíséri lelket a
túlvilágra.

Szent Mihály napja környékén
a természetben, az időjárásban
változás áll be: pl. az idő hidegebb lesz, ilyenkor szakad meg
a fű gyökere, a halak a víz fenekére húzódnak, megkezdődik az
őszi vetés. Szent Mihály napja az
ősi napéjegyenlőség tájára esik,
mintegy ott áll a tél kapujában.
Őszi évnegyedkezdő nap. E napot
a gazdasági év fordulójaként tartották számon. Európa-szerte ismert pásztorünnep. Az állattartók
-9-

ilyenkor hajtották vissza a faluba a
legelőre hajtott állatokat. Ez a nap,
a pásztorok elszámoltatásának,
szegődtetésének időpontja volt.
Szent Mihály napján sok helyen
tartottak vásárt. Ilyenkor szerezték be az emberek a téli holmit.
Országszerte emlékezetesek voltak a Szentmihályi vásárok. A távolabbi helyekről akkor még lovas kocsival vagy ökrös szekérrel
mentek a vásárba. Így árultak a
vargák, a csizmadiák, a kádárok,
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a szíjártók, a szűrszabók stb. Sok
árus mondókával csalogatta a vevőket. De nemcsak azért mentek
a vásárba, hogy megvegyék, amire szükségük van. Ez szórakozást,
ismerkedést, hírszerzést is jelentett az embereknek.
Óvodánk programjának fontos
eleme a néphagyományok őrzése. A hét folyamán a csoportokban sokat beszélgettünk arról a
gyerekekkel, hogy e jeles napnak
milyen jelentősége volt a mindennapokban.
Az előző évekhez hasonlóan az
idén is megrendeztük óvodánkban a Mihály napi vásárt. Ezzel a
programmal is szeretnénk a mindennapi óvodai életünket gazda-

gabbá, színesebbé tenni. Célul
tűztük ki, hogy a vásár bevételét
csoportszobáink díszleteinek bővítésére, rendezvényekhez dekorációs anyagok beszerzésére fordítjuk.
A sokszínű, összegyűlt portéka készítésében és árusításában
a szülők is aktívan részt vettek.
A vásárt az Őzike csoport gyermekei kikiáltóival nyitották meg,
majd Paluch Norbert táncosainak
színvonalas műsora szórakoztatta
az egybegyűlteket.
Ezután közös tánccal indultunk
a vásári forgatagba: „Én elmentem a vásárba félpénzzel…”, ahol
mindenki megtalálhatta a neki
tetsző vásárfiát.

A mai délelőttöt a sok élménytől kellemesen elfáradva zárhattuk. Külön köszönetet érdemelnek azok a közreműködő szülők,
akik segítettek, tevékenyen részt
vettek a Mihály-napi vásár lebonyolításában.
Bízunk abban, hogy rendezvényünkkel felejthetetlen élményt
tudtunk szerezni óvodásainknak
és szüleiknek, valamint a következő években is lesz igény és lehetőség a megrendezésére.
Várszöginé Csábi Szibilla és
Záhorszkiné Laczkó Beáta
óvodapedagógusok

Beköszöntő: a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsődében

2

018. szeptember, ismét az új
tanév kezdete a Cseperedő
Óvoda és Bölcsőde Intézményében.
Az óvodánkban elkezdődött a
beszoktatás és a visszaszoktatás
ideje. A nyári szünidő után folyamatosan tértek vissza gyermekeink. Augusztusban Szülői
értekezletet tartottunk a leendő kiscsoportos óvodások szüleinek, megismerkedhettek az
óvodánkkal, az óvó nénikkel, a
- 10 -

kicsiket váró szép, barátságos
Pitypang csoporttal. Mint minden évben folyamatos beszoktatás zajlott, így minden kisgyermekre kellő figyelmet, törődést
tudtunk fordítani. A visszatérő
középső és nagycsoportos gyermekeink is örömmel vették birtokukba a kedves régi kis kuckójukat, szeretettel, odafigyeléssel
fogadták új társaikat. Boldogan
mesélték nyári élményeiket nap
mint nap. Szeptemberben egy
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kedves ünneplésben volt részük.
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult
mindazokhoz, akiknek fontos
a népmesék fennmaradása és
a mesékben élő bölcsesség tovább hagyományozása, hogy
csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30.-a, Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese
napja, melyet első ízben 2005.
szeptember 30-án rendeztek
meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó
szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek
ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind
a magyar, mind más népek meséi felé.
A hónap utolsó hetében a
népmese jegyében zajlottak a
tevékenységeink. Ellátogattunk
a nemrég megnyílt, felújított
könyvtárba. A könyvtár vezetője, Korcsok Norbert szeretettel
fogadott bennünket, kedves
szavakkal mutatta be a szép felújított épületet. Gyermekeink
csodálkozó szemekkel hallgatták szavait. Ezután körbejártuk
a könyvespolcokat, boldogan
kiáltottak fel, ha ismerős mesekönyvre, ismeretterjesztő és
állatos kiadványra bukkantak.
Megbeszéltük a könyvtárban
való tartózkodás szabályait, hogyan kell viselkedni, hogy kell
használni a könyveket. Beiratkoztunk és kaptunk 6 csodálatos meséskönyvet. Megígértük,
hogy a kölcsönzési időt betartjuk és vigyázunk a szép könyvekre. Ezután visszatértünk az
óvodába, ahol mindegyikből
kiválasztottunk egy mesét és
meghallgathatták a gyermekeink. „Sárkány paripán vágtattam” című mesedélelőtt keretén

belül, varázslatos élményben
volt részük az óvodásainknak
és a bölcsődés gyermekeinknek. A magyar Népmesék meseszignálja csalogatta őket a
mesebeli sárkányra, mely elrepítette őket a mesék birodalmába. Mi óvó nénik, A kőleves
című magyar népmesét adtuk
elő. A furfangos fordulatok, a
szereplők egyénisége boldog,
kacagós pillanatokat szerzett
kicsinyeinknek. A mese végén a
gazdasszony finom, frissen sült
kukoricaprószával kínálta végig
a hálásan tapsoló nézőközönséget, melyet jóízűen fogyasztottak el. A mesevarázs ezzel a
nappal nem ért véget, mert a
mese, a játék mellett elsődleges
és meghatározó jelentőségű az
óvodás gyermekek életében. A
mese átszövi mindennapjainkat,
tevékenységeinket, mert ezáltal
lesznek gyermekeink kiegyensúlyozottak, boldogok, ezáltal
fejlődik beszédük, gondolkodásuk, képzelőerejük, szociális
kapcsolataik, színesedik személyiségük.
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„A gyermek és a neki mesélő szülő
között olyan kapcsolat teremtődik,
amely nélkül nem érdemes élni, és
azt a szülőt, aki nem tudja, milyen
fontos ez, rá kellene kényszeríteni
arra, hogy meséljen a gyermekének.” /Lázár Ervin /
Brezanóczyné Lőrincz Katalin
óvodapedagógus
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Bölcsőde ősz

I

dén is elkezdődött a gyermekek beszoktatása a bölcsődébe.
Az előző tanév gyermekei zökkenőmentesen indultak neki a
szeptemberi érkezésnek, viszont

az újak több-kevesebb sikerrel,
de jó úton haladnak a beszoktatás felé. A gyermekeink örömére
beépítésre került a hónap folyamán a rúgós kiscsibe és a vágtató kis lovacska, amit előszeretettel vettek birtokba. A terasz és a
babakocsitároló az esőtől és a
hótól való megóvása érdekében
plexi borítást kapott. Ezen felül
hintává alakítható piknik asztallal
is gazdagabb lett a bölcsődénk.
A tanévkezdő szülő értekezletet
megtartottuk, későbbi időpontban a bölcsőde gyermekorvosa
is előadást fog tartani a betegségek megelőzéséről és tanácsokkal látja el a szülőket. Az elkövetkezendő őszi programokat
az óvodai csoporttal együtt éljük
majd meg.

Takács Béláné, Majoros Mariann,
Márkus Tímea
Kisgyermeknevelők

Tortafesztivál versenykiírás
Kedves Érdeklődők!
A Kubinyi Ferenc Múzeum és
Bartus Dóri (cukrász) tortaversenyt hirdet, melynek témája:
ELEGANCIA
(bármi, ami elegáns,
kifinomult, ízléses)
Akár díszítés, vagy megjelenítést
illetően. Ihletet meríteni lehetséges régi korokból, berendezési tárgyakból, ékszerekből, reneszánsz
stílusból, elegáns, vagy desinger
ruhákból, kastélyokból stb. Mindenki nyugodtan engedje szabadon a fantáziáját!
A verseny időpontja:
2018. november 11. vasárnap
10:00-18:00-ig

Helyszín:
Szécsény, Kubinyi Ferenc
Múzeum (Forgách-kastély)
3170, Szécsény, Ady Endre út 7.
Jelentkezési határidő:
2018.november 5. hétfő
CUKRÁSZ és AMATŐR kategóriában várjuk a jelentkezéseket.
- Cukrász kategóriában nevezhetnek, akik már rendelkeznek szakmai cukrász végzettséggel.
- Amatőr kategóriába tartozik, akinek nincs végzettsége, de szívesen
készít dísztortákat hobbi szinten.
Cukrász tanulók szintén ebben a
csoportban indulhatnak.
Kérjük minden versenyzőt, hogy
az alábbi tudnivalókat vegyék figyelembe és szabályokat legyenek
szívesek betartani.
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Hungarocell alapra készült díszmunkákat várunk. A díszítéshez
felhasználható bármilyen ehető
anyag- cukormassza, burkolóanyag, glazúr, isomalt, tragant,
ostyalap, csokoládé, grillázs, stb.
Drótos merevítések és műanyag
tartóoszlopok használata megengedett, de esztétikailag helyet álló
mértékben.
Minden versenyzőnek 50x50 centiméteres helyet biztosítunk, tehát
ettől terjedelmesebb versenymunkákat kérjük, ne készítsenek. A
magasságra vonatkozóan nincs
korlátozás. Szoknyázott asztalokkal várjuk a versenyen indulókat.
Az egyéb díszítésekről, körítésekről
valamint a műalkotás körüli dekorációról mindenki magának gondoskodik.
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A szakmai zsűri az alábbiak
szerint fog pontozni:
- összhang, - kidolgozottság,
- precizitás, - kreativitás,
- ötletesség
Összesen 100 pont kapható a fenti
kritériumokra és a cukrász gasztronómiai versenyek szabályainak
megfelelően több arany-, ezüst- és
bronzérem, valamint oklevelek kerülnek átadásra, a kategóriában
elért pontszámok és teljesítmény
alapján. Egy versenyző több
versenymunkával is nevezhet
a rendezvényekre.
Nevezési díj: 2000 Ft, mely
versenymunkánként értendő.
Számlaszámunkra október
1-től lehet utalni
a nevezési díjat:
K&H Bank
10400786-00030987-00000003
További információt
telefonon, illetve e-mailben:
06/20-317-1848 vagy
cukorviragkurzus@gmail.com
A verseny szükséges
jelentkezőlap letölthető
az esemény facebook oldaláról,
illetve e-mailben is kérhető!
Mindenkinek sikeres
felkészülést kívánunk
a versenyre!
Bartus Dóri és a
Kubinyi Ferenc Múzeum csapata
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Önként a szebb környezetért

A

Benczúrfalváért Egyesület
céljai között szerepel többi között a falu szépítése.
A kastély bezárása óta hiányzik
egy olyan közösségi tér, ahol kulturált körülmények között lehet
nagyobb létszámú baráti, családi
összejöveteleket tartani, iskolásoknak, óvodásoknak kiránduló
helyet biztosítani. Egyesületünk
vezetősége folyamatosan keresi az anyagi forrásokat, és 2017
szeptemberében,
Polgármes-

ter Úrral egyeztetve, pályáztunk
az ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY által
meghirdetett MOL Zöldövezeti
programba. Tervünk a játszótér
és a mellette lévő rendezvény
helyszín parkosítása: árnyékot
adó fák, bokrok, lágyszárú virágos növények ültetése, valamint
padok, asztalok kihelyezése. A
pályázat két lépcsős volt, s nyertesek közé kerültünk.
Tavasszal, az önkormányzat segítségével, több köbméter földet
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terítettünk szét a talaj egyenletesebbé tételére, szétbontottuk
a kidőlt-bedőlt, balesetveszélyes
kerítést a két terület között. Nyáron a Közmunkaprogram keretében kerítést, kaput készítettünk.
Most növények telepítésével
folytattuk a munkát. Szép számban összejöttünk.
Köszönöm a Vízi Virágkertészetnek a növények szállítását.
Köszönöm, hogy időt szakítottak a szabadidejükből a résztvevők.
Hanczikné Adorján Györgyi
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Az Erkel Ferenc Vegyeskar őszi koncertsorozata
„Musica Sacra” –Az egyházzene
gyöngyszemei- Handel halálának
160. évfordulója alkalmából” címmel koncertet adott a Vissi d”Arte
Művészeti Együttes (Lévárdi Beáta-művészeti vezető, zongora,
Varga Ivett-ének, Jambrik Zsoltének, narrátor, Kiss Gabriellaműsorvezető) az Erkel Ferenc
Vegyeskarral közösen a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban,
majd a balassagyarmati Palóc
Múzeumban.
Kórusunkat az a megtiszteltetés
érte, hogy harmadik alkalommal
is részt vehetett a felvidéki meghurcolt katolikus papok és Mons.
Lénár Károly (1923-2005) pápai
káplán emlékére tartott kegyeleti
megemlékezésen.
A program ünnepi szentmiséjét
a környék katolikus papsága és
Kozma Imre atya, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat alapítója celebrálta. Prédikációjának fő üzenete
az volt, hogy nagy elődeink példáját követve a hit, az emberré
válás útjára lépjünk.

A szentmise emelkedett hangulatát kórusunk zenei szolgálata
is fokozta: többi között Gounod
C-dúr miséjét szólaltattuk meg.
(Vezényeltek: Antal Gusztávné és
Lévárdi Beáta karnagyok, fuvolán
közreműködött Palánki Éva).
A megemlékezésen meghallgattuk Dráfi Mátyás, Jászai Mari-díjas kiváló művész szavalatát
és Csáky Pál Európai Parlamenti-

képviselő beszédét is hitünk és
identitásunk megőrzésének fontosságáról.
Kiss Gabriella- kórustag

Palócos Arcképcsarnok

Huszár Krisztina
A két gyermekes őrhalmi fiatalasszony az együttes alapító tagjainak egyike. 2003-tól néptáncoktatással is foglalkozik, így természetes volt, hogy
a 2000 évek közepén átvette Hájas Tibortól az akkori egyetlen palócos
utánpótlás csoportot, a Csivitelők Gyermektáncegyüttest, majd annak átkeresztelésekor tovább vezette a Kispalócok Táncegyüttest. Kriszta 2007ben diplomázott a Magyar Táncművészeti Főiskolatáncpedagógus szakán.
Egykori Csivitelős tanítványai ma már táncos társai az anyaegyüttesben.
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Berki Benjámin
Benji mindössze három esztendeje, hogy a Kispalócok Táncegyüttesbe
lépve elkezdett ismerkedni a néptánc rejtelmeivel. A Szécsényben élő és
tanuló csendes természetű fiú tavaly nyár óta dolgozik a nagy együttesben. Három év alatt sikerült úgy felzárkóznia kortársaihoz, hogy 2018 év
elejétől már több műsor táncos feladataiban is részt vehetett.

Mákos Veronika
A 2009 óta táncoló fiatal szécsényi lány több kortársával együtt a Kispalócok Táncegyüttes alapító tagjai közé tartozik. Nyolc év ott eltöltött idő
után, 2017 őszén vált palócos táncossá. A középiskolai tanulmányait Balassagyarmaton végző Vera a táncpróbák rendszeres látogatása mellett
lelkes lovagló, olyannyira, hogy azt már-már versenyszerűen űzi. Mindez
azonban nem gátolja őt a táncos fellépések és egyéb együttesi programok látogatásában.

Őze János
Kusza bajsza huncutul kanyarogva tart többé-kevésbé egy irányba, s
nem csak arcának egy részét takarja be, hanem bizony túl is nyúl azon.
Gondoskodva arról, hogy szemből, profilból és hátulról is felismerhető
legyen viselője. Nos, nem is lehet Őt összetéveszteni senkivel. Több mint
fél évszázada táncol megyénkben és a nagyvilágban jelezve, hogy a mozgás és a néphagyomány szeretete kortalan. Életét öt pillérre - a családra,
a mérnöki munkára, a táncra, a vallás tiszteletére és a Szécsény melletti
kicsiny ’birtokára’ – építve bizonyítja, hogy létezik olyan testi-lelki egyensúly, mely értelmet ad a mindennapok rohanásának. Mindenki Jamesa,
együttesünk alapító vezetője, Nógrád megye Közgyűlésének Madách és
Nógrád Megyéért díjas táncosa, Szécsény város főépítésze.
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Művelődési ház hírek

SzécsényFeszt
és Szüreti felvonulás
Szeptember második hétvégéjén
másodszor került megrendezésre városunkban a SzécsényFeszt,
amely színes zenei előadókkal,
élő koncertekkel, kézműves kirakodóvásárral és vidámparkkal,
szórakoztató játékokkal várat a
vendégeket. A változatos zenei
programokban is minden korosztály megtalálhatta a számára
megfelelőt.
A fesztivál második napján zajlott a hagyományos szécsényi szüreti felvonulás és körtánc, amely
tovább színesítette a programot.
A hintókból, kocsikból álló díszes
menetet dobosok, zászlóforgatók,
lovasok, színes viseletbe öltözött
táncosok, zenészek, kis törpécs-

kék és hangoskodó madárijesztők
egészítették ki. A hagyományos
szüreti táncban két helyszínen is
gyönyörködhettek a látogatók, hiszen a Városháza előtt és a Kubinyi
Ferenc Múzeum udvarán is eltáncolták a résztvevők.
Köszönet valamennyi felvonulónak, szereplőnek, táncosnak.
Táncmese az Iglice
táncegyüttessel
Október 1-én több mint ötszáz
gyermek tekinthette meg ingyenesen az Iglice Táncegyüttes
Aranymadár című táncmese előadását a szécsényi Művelődési
Központ színháztermében. Nem
csak a szécsényi oktatási-, nevelési intézményekből, hanem a környékbeli iskolákból és óvodákból
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is szívesen hozták a csemetéket
erre a színvonalas előadásra.
Őszi programajánló
Október
4-én
nyílt
meg
Szenográdiné Végh Erzsébet szécsényi festőművész Úton című,
önálló kiállítása, amely november elejéig várja a képzőművészet iránt fogékony vendégeket.
A kiállítás a művelődési központ
nyitvatartási ideje alatt szabadon
látogatható.
Az ősz beköszöntöttével visszatérnek a már megszokott programjaink is. Újra indul a felnőtteknek
szóló színházi előadássorozatunk,
és a diákoknak szóló Filharmónia
előadások is. A Szabadulószobák
Éjszakája és a Rajzfilmünnep hétvégéje is remek szórakozási lehetőségeket tartogat. Új foglalkozásokkal, mozgás lehetőségekkel is
bővül a kínálatunk október második hetétől. A részleteket a különálló plakátokon találhatják meg
az érdeklődők. A művelődési központ Facebook oldala, valamint
weboldala is tartalmazza az aktuális rendezvényeinket, eseményeinket, amelyet a www.szecseny.info.
hu címen találhatnak meg. Továbbá a 32/370-860 telefonszámon is
várjuk kérdéseiket. Mindenkit sok
szeretettel vár a szécsényi Művelődési Központ!
Sáriné Borik Melinda
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A Krúdy Gyula Városi Könyvtár hírei

A

könyvtár életében fontos
fordulópontként szeptember 17-én megnyitottuk
kapuinkat az érdeklődők előtt,
már az új épületben, a Sas út
1. szám alatt. Nagy örömünkre
szolgál, hogy olvasóink nem felejtettek el minket, hanem még
nagyobb érdeklődéssel fordultak
a könyvtár felé. Az első napokban folyamatosan érkeztek régi
és új olvasóink, hogy kölcsönzött
könyveiket visszahozzák és újakra cseréljék. Az első két héten
több mint egy tucat új beiratkozója lett a könyvtárnak, ami külön öröm.
A nyitással együtt a szervezett
programjainkat is újraindítottuk.
Több óvodás és iskolás csoport is
járt nálunk, nekik is büszkén mu-

tattuk be az új szolgáltatói tereinket.
Október első hetében került
megrendezésre a könyvtáros szakma egyik legnagyobb országos
rendezvénye, az Országos Könyvtári Napok, melynek keretében
Szécsényben is számos programot
szerveztünk. Vendégünk volt Borsa Brown író, Telegdi Ágnes meseíró, valamint a hét utolsó napján,
a Könyves Vasárnapon rendkívüli
nyitva tartással, játékokkal, meglepetésekkel vártuk az érdeklődőket. Az Országos Könyvtári Napok
szécsényi rendezvényeiről részletes beszámolót a következő lapszámban olvashatnak.
Örülünk annak, hogy „szlogenünket” egyre több érdeklődő
szívleli meg és látogat el hozzánk.
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Így hát ne feledjék:
Mindenkit vár a Krúdy Könyvtár!
Korcsok Norbert
könyvtáros, könyvtárvezető
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Robinson Szigetek BOJLIS KUPA nagy halakkal

S

zeptember végén került
megrendezésre az I. Robinson szigeteki Bojlis Kupa,
amely során több csapat mérhette
össze a tudását, hogy ki tud több
halat fogni a megadott szabályok
betartásával 102 óra alatt.
A verseny főszervezője Princz József rövid köszöntő után ismertette a szabályokat majd sorsolással
döntötték el a versenyállásokat.
A csapatokat igazi késő nyári idő
fogadta, és remek hangulatban
kezdődött a verseny.
A versenyzők felkészültségét
mutatja, hogy a verseny ideje alatt
összesen 31 db 10 kg fölötti halat
sikerült kifogni.
A verseny legnagyobb hala Szabó László versenyzőnek a horgára
akadt, 18,32 kg súllyal.

A csapatok összesen 154 db halat fogtak ki, amelyeknek összsúlya 1254 kg volt.
Az első helyezett csapat a
Fishbone Team csapata már az
első napokban nagy előnyt szerzett és ezt meg is tartotta a verseny végéig több mint fél tonna
halat fogtak.
A díjátadási ceremónián részt
vett Skuczi Nándor a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, aki köszöntötte a
résztvevőket és méltatta a kitartásukat, hozzáállásukat, valamint kiemelte, hogy minden ilyen jellegű
rendezvény nagyon fontos, amely
színesíti a megye turisztikai életét
és köszönetét fejezte ki a szervezőknek az egész éves munkájukért.
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Varga Béla a Robinson szigetek
ügyvivője örvendetesnek nevezte, hogy ilyen sikeres versenyt bonyolítottak le és elmondta, hogy a
jövőben is izgalmas programokat
kínálnak az érdeklődőknek.
Ezek kiválóan kiegészítik, az önkormányzat további rendezvényeit, amelyekkel igyekeznek a város
és a megye életét színesíteni, hozzájárulva az aktív turizmus minél
szélesebb propagálásához.
Hasznosi Márk
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Két Híd Futás - Palóc Maraton

S

zeptember 30-án hatodik alkalommal került megrendezésre a nemzetközi Két Híd
Futás. A tavaszi Két Vár Futással
összekötve a Palóc Maratont teljesíthették a nevezők. 84 induló állt
összesen rajthoz a 11 órás kezdéskor, 36-an a hosszútávhoz (21,1
km) a ráróspusztai Madách-hídnál,
48 fő pedig a szécsényi sétálóutcában a középtávhoz (11 km). Négy
kilométerenként állt rendelkezésére a futóknak a frissítőpontokon
egy kis vízzel és szőlőcukorral,
banánnal, izotóniás itallal pótolni azt, amit a futás kivett belőlük.
Mindkét táv a ráróspusztai Katalin-hídon átkelve, a petőpusztai
körforgalomnál vette az irányt újra
Szécsénynek, a Forgách-kastél�lyal a háttérben felállított célkapu
felé. Minden induló szerencsésen
teljesítette a távot, a középtávon a
férfiak közül Szurok Balázs (Cered)
ért be elsőként 41 perc 43 másodperces idővel. A hölgyek közül
Hrehusova Dana (Alsópalojta SK)
teljesítette leggyorsabban a 11
km-es középtávot, 54 perc 38 másodperc alatt. A hosszútávot Tresó
Gábor (Balassagyarmat) 1 óra 30
perc 30 másodperces idővel, míg
Bakos Rózsa (Aszód) 1 óra 49 perc
22 másodperc alatt teljesítették,
így ők lettek az abszolút legjobbak.

A Két Vár és a Két Híd Futást egyaránt teljesítők eredményeit ös�szesítettük, így a Palóc Maraton
a legeredményesebb futóit is díjazni tudtuk. Palóc Félmaraton
(mindkét verseny középtávját
teljesítői) női legjobbja így Fodor
Zsuzsanna (Balassagyarmat), férfi legjobbja pedig Bartus Ferenc
(Szécsény) lett. A Palóc Maraton
(mindkét verseny hosszútávját teljesítői) női legjobbja Bakos Rózsa
(Aszód), míg férfi legjobbja Kelemen Gábor (Fülekkovácsi SK) lett.
A díjazottakon kívül minden sikeresen célba érő Két Híd Futás, illetve Palóc Maraton érmet kapott. A
rajt után a várkertben Gyermek- és
Családi Futás várta a kisebbeket,
akik közül a legjobbakat szintén
éremmel és apró ajándékokkal jutalmaztunk.
A további eredményeket megtekinthetik a verseny honlapján:
http://www.szecseny.info.hu/
muvhaz/pm.html
Minden díjazottnak ezúton is
gratulálunk!
A verseny nem lett volna sikeres
a sok támogató nélkül. Elsőként
kell megemlítenünk az Innovációs
és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárát, Dr. Mosóczi Lászlót, mint
a verseny fővédnökét. Rögtön
utána Mészáros Imrének (az ITM
– Gépjármű-közlekedési és Vasúti
Főosztály osztályvezetőjének) kell
megköszönnünk a közbenjárást
és a támogatásokat. Nekik a díjazásokhoz való hozzájárulásokon
kívül egy kerékpár-felajánlást is
köszönhetünk, amit a verseny
résztvevői között sorsoltunk ki. Az
ő támogatásukat az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva, mint
a nem motoros közlekedési formákat, így a futást népszerűsítő
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rendezvény nyerhettük el. A díjazáshoz és a megvalósításhoz sok
segítséget és felajánlást kaptunk,
mindnyájuknak hálásan köszönjük a támogatást:
Szécsény Város Önkormányzata
Szécsény Város Városüzemeltetési
Osztálya
Szécsényi Rendőrkapitányság
Szécsény és Térsége Polgárőrség
Páter Bárkányi János Katolikus
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
Szécsényi Amatőr Futók Társasága
Robinson Szigetek – Varga Béla
Palóc COOP - Halmosi György
Szécsényi Városi Sport Egyesület
Nógrádszakál Község Önkormányzata
Rimóci Ifjúsági Egyesület
Andi Színjátszósai Egyesület
Mucsina Gréta
A Házi Bolt beszállítói:
Meloné Tenk Judit, Kuris Péter,
Schmander Sándor, Farkasné
Marika, Végh Enikő, Szabó Gergő, Smelkó István, Vargáné Tóth
Katalin, Kürti Szilvia, Mitaczné
Mária, Szitás Máté, Szécsi Tamás,
Benczúrfalvai Kulturális Hagyományőrző Egyesület
A megvalósításban való közreműködésüket köszönjük: Takács
Gábor, Várszögi Balázs és Szabó
László kerékpárosoknak, Hasznosi Márk szakmai tanácsadónak
és Szécsénykovácsi településnek,
továbbá mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a versenyek sikeres megvalósításához!
Bablena Ferenc
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Futóink szeptemberi eredményei

S

zeptember második vasárnapján 33. alkalommal
vágtak neki a 21 kilométeres távnak a Wizz Air Budapest
Félmaraton. A futók új helyszínről a Pázmány Péter sétányról indultak kora reggel. Az indulásnál
még hűvösnek érzett 18 fok a célba érkezés perceire 25-re melegedett. A résztvevők időeredményei
1:37:24 Bartus Ferenc, 2:20:08
Sótér Vilmos Zsolt, 2:32:20 Kovácsné Obrecsány Klára.
Szeptember 3. hétvégéje mozgalmas volt az egyesület részéről,
4 helyszínen 17 versenyzőnk vett
részt
Szeptember 15-én az I. Hollókői
várfutást a Vitézeinek Társasága
korhű öltözetükben több százéves fegyverrel indították útjukra
a szép számmal megjelent nevezőket. Köztük a SZAFT futóit, korcsoportos eredmények:
14 km távon
Bartus Ferenc
II. hely
7 km távon Czele János
I. hely
Czele Jánosné
I. hely
Homoki Marianna
II. hely
Kovácsné Kozma Ágnes      III.  hely
A verseny szikrázó napsütésben,
dimbes-dombos terepen, amely
igazi kihívást jelentett a futók számára.

A Palóc Roham jótékonysági
futás Salgótarjánban került megrendezésre. Melynek a befolyt
összegét a Gyermekekért Alapítvány támogatására fordították.
Felnőttek távja 8 km 15 akadál�lyal, Bunder Tamás sikeresen teljesítette. Gyerekek távja 2 km,
ahol Bunder Janka és Bunder Zita
jeleskedett.
Szeptember 16-án IV. alkalommal került megrendezésre a Haraszti futóparti 453 versenyzővel
Dunaharasztiban.
A SZAFT csapatát képviselte:
7 km távon Simon Tamás 46:55,
Simon Balázs 46: 16 idővel.
3 km távon Simon Liza 27:43, Simon András 30:37, Simon-Balázs
Ágnes 30:41 idővel.
Minden célba érkező egy szép
befutó éremmel távozott a versenypályáról.
Ugyan azon a vasárnapi napon.
Az idén már második alkalommal
kapott meghívást a SZAFT csapata a lengyelországi Niepolomice
városába. A 4 x 10 km váltófutásra, amely a helyi erdőben került
megrendezésre, 133 csapat nevezett. A szécsényi SZAFTOSOK
34. helyezést érték el, 3:2:13 idővel. A csapat tagjai Chikán István,
Sótér Vilmos Zsolt, Tresó Tamás,
Tresóné Dr. Percze Dorisz.
Szeptember
30-án SZAFTOS
érem eső a Két
Híd
Futáson.
Ideális futó időben, kiváló szervezés közepette
zajlott a verseny.
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Korcsoportos eredmények:
Táv 21 km
Chikán István
II. hely 1:32:11
Tresó Tamás          IX. hely 1:57:59
Sótér Vilmos Zsolt IX. hely 2:24:45
Táv 11 km
Bartus István
I. hely 47
Tresóné Dr. Percze Dorisz
III. hely 59:15
Balázsné Lehoczki Piroska
II. hely 1:07:58
Czele János
I. hely 1:13:45
Czele Jánosné
I. hely 1:13:46
Lantos János
XI. hely 1:14:07
Palóc összetett verseny abszolút eredménye Bartus Ferenc rövid távon I. hely
Chikán István hosszú távon III.
hely.
Czele János
BSI Futónagykövet
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Foci
A VSE Bozsik tornákon szereplő
csapatai az elmúlt hónapban kétszer szerepeltek tornákon.
Az U11 és U13-as csapataink Balassagyarmaton szerepeltek.
Az U11-es csapatunk felemás
eredményekkel, de szemmel láthatóan mérkőzésről mérkőzésre
javuló formát mutat.
Az U13-as csapatunk magabiztos játékkal nyerte meg a mérkőzéseit.
Az U7-es korosztályban a srácok most ismerkednek a labdarúgással. Nagyon jó látni, hogy a
legkisebbek is milyen elszántsággal vetik bele magukat a játékba.
Ők még nem játszanak meccset,
hanem az alapokkal ismerkednek
és játékos feladatokat végeznek.
Az U9-es korosztály sem játszik
még mérkőzést, ők is különböző
játékos szituációkat gyakorolnak
.de nekik már komolyabb feladatokat kell teljesíteniük.
Jól kezdte a bajnokságot a serdülő csapatunk, négy mérkőzésből hármat megnyert egyszer pedig vereséget szenvedett.

Megyei I. osztály U16-os bajnokság:
I. forduló: Szécsény U16 – Karancs
United U16
15 - 2
II. forduló: Érsekvadkert
U16 – Szécsény U16
5-3
III. forduló: Szécsény
U16 – Cered U16
7-4
IV. forduló: Palotás
U16 – Szécsény U16                      1 – 9
Az ifjúsági csapatunk is fejlődő
tendenciát mutat. Már volt olyan
mérkőzés is ahol volt csere.
Jó eredményeket érhetne el a
csapat, ha járnának a srácok.
Megyei I. osztály U19-es bajnokság:
IV forduló: Pásztó U19 – Szécsény
U19        1 - 1 gól: Pintér Zs.
V forduló: Szécsény U19 – Héhalom U19     0 – 2
VI forduló: Cered U19 – Szécsény
U19         1 – 2 gól: Pintér Zs., Balázs
Sz.
VII forduló: Szécsény U19 – Érsekvadkert U19    elhalasztva
2018.10.31.-re
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Felnőtt csapatunknál a sérüléshullám nem lazít. Újabb és újabb
sérültek jelennek meg.
A névsor így néz ki: Farkas Norbert, Varga Patrik, Horváth Csaba, Laczkó Lénárd, Bárány József,
Horváth Péter, Kiss Ádám.
Az edzés látogatottság is sokat
romlott, sok ember esett ki.
A mérkőzéseken próbálnak
helytállni a fiúk, felemás eredményekkel.
Megyei I. osztályú bajnokság:
IV forduló: Pásztó – Szécsény
2-2 gól: Varga T., Juhász I.
V forduló: Szécsény – Héhalom 5
–2
gól: Strihó Zs. 2, Laczkó L.,
Varga T., Langa A.
VI forduló: Cered – Szécsény
42 gól: Varga T., Strehó I.
VII forduló: Szécsény – Érsekvadkert 9 – 0 gól: Strehó I. 3, Szita L.,
Géczi P., Langa A., Hodur G., Juhász I., öngól
Reméljük a sérültek mihamarabbi
felépülését, mert nagy szükség
van minden játékosra, nagyon
nehéz sorozat elé néz a csapat.
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