2019. február • Ingyenes kiadvány • www.szecseny.hu

Új bölcsőde épül Szécsényben
je mögötti önkormányzati tulajdonú területre.

Ú

jabb pályázatot nyert
Szécsény Város Önkormányzata. A TOP-1.4.115-NG1-2016-00008 azonosítószámú bölcsőde fejlesztési
pályázat 299 millió 977 ezer 543
forint támogatást kapott. A
pénzből egy új 3 csoportszobás
bölcsőde épül. Interjú Stayer
László polgármesterrel.
Már rég láttam örülni ennyire egy
nyertes pályázatnak.
Honnan is kezdjem? A bölcsődei
pályázatunkat 2016-ban adtuk
be, minimum 1 éves előkészítés
után. A gondolat megszületésének is nagyon komoly üzenete volt, méghozzá a fejlődésbe
vetett hitünk. Egy bölcsődefejlesztés ugyanis azt jelenti, hogy
hiszünk abban, egyre több gyerek születik Szécsényben. Ebben
ugyanakkor az is benne van, hogy
abban gondolkodtunk, egyre

több édesanyának lesz olyan
munkalehetősége, ami arra csábítja, hogy ne töltse ki a 3 éves
gyes-t, hanem visszamenjen a
munkahelyére. Annyira elkötelezettek voltunk ebben a témában, hogy amikor úgy látszott, a
100 százalékos támogatottságú
pályázatoknál nem lesz lehetőségünk, akkor 2018 őszén döntött
arról a testület, hogy a Pénzügyminisztérium által kiírt 95 százalékos támogatottságú pályázaton
is elindulunk és vállaljuk az ott
szükséges 15 millió forintos önerőt. Ennek a pénzügyminisztériumi pályázatnak az előkészítésekor derült ki, hogy az eredetileg
tervezett helyszín, nevezetesen
az emeletes házak közötti játszótér nem alkalmas terület építkezésre, mert közművekkel van tele
a föld alatt. Így sikerült aztán „rátalálnunk”, közismert nevén Wolf
Ida néni egykori háza, illetve kert-1-

Konkrétan mit nyert Szécsény a
pályázattal, aminek összege majd
300 millió forint?
Egy három csoportszobás a mai
igényeknek teljesen megfelelő,
a kor követelményei szerint felszerelt teljesen új épületet kap
Szécsény. A nagy örömöm abból
adódott, hogy nem kényszerültünk a 95 százalékos pályázat beadására, mert még annak elküldése előtt megérkezett az értesítés,
hogy nyertünk a 100 százalékos
pályázaton. Tehát örültem a sikernek és annak, hogy mindjárt
megtakarítottunk legalább 15
millió forintot. Az örömöm másik
forrása, hogy sok kritika érte az
eredeti helyszínválasztást, most
viszont egy olyan, eddig elhanyagolt helyet találtunk, amelyet
meg tudunk tölteni egy új, és
nagyon fontos funkcióval. Nemrégiben újítottuk fel ráadásul az
odavezető utat, amely 30 éven
keresztül sártenger volt. Még
egy nagyon komoly hozadéka
van e fejlesztésnek, hogy az önkormányzati óvodánk túlzsúfoltságán is tudunk majd enyhíteni.
Azzal ugyanis, hogy az új bölcsi
megépül, a jelenleg használt bölcsődei csoportszobákat át tudjuk adni az óvodának, így több
gyerkőcöt kényelmesebb körülmények között tudunk fogadni,
akiknek így saját, elkerített udvarrészük lesz. Ráadásul új munkahelyek is létre jönnek, óvodai
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és bölcsődei gondozók számára.
Így összességében talán már érthető, hogy miért volt akkora az
örömöm.
Mindez tényleg elég ok az örömre,
közben látható, hogy felállványozták azt az épületet, amely a Bárkányi bővítésének, az új sportcsarnok
építésének a központja lesz. Elindult hát az a beruházás is?

Mondhatjuk igen, de ez még
csak az előkészítés. A régi épület tetőszerkezetét meg kell
erősíteni. Ezt az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF)
önerőből készítteti el, illetve az
önkormányzati pályázatból ide
kerülnek majd napelemek. A
nagy pályázatnak a kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázata

rövidesen lezárul, így tavasszal
elkezdődnek majd a nagyon várt
nagy beruházás munkálatai is. Ez
azt jelenti, semmi akadálya nem
látszik annak, hogy 2020-ban
a szécsényiek egy olyan sportcsarnoknak örülhessenek, amely
minden beltéri labdajátékra alkalmas lesz.

Önkormányzati hírek
Januárban egy rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk.
A JANUÁR 23-i ülésen döntöttünk
• a „Kiegyenlítő bérrendezési alap
támogatásra” vonatkozó pályázat benyújtásáról,

• településrendezési eszköz módosításáról, a Lőtér és környezete, valamint a bölcsőde
fejlesztése vonatkozásában a
tárgyalásos eljárás végső véleményezési szakasz lezárásáról.

Zárt ülésen lakáskérelemről határoztunk.
Stayer László
polgármester
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

Pályázati felhívás

S

zécsény Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
139/2018.(VII.31.)
számú határozatával döntött a
Szécsény-Benczúrfalva
belterületen elhelyezkedő, 2593

helyrajzi szám alatti az ingatlan nyilvántartás szerint kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 223 m2 alapterületű ingatlan nyilvános pályázat útján
történő értékesítéséről.
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Részletes pályázati felhívás olvasható a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és Szécsény város honlapján
(www.szecseny.hu).
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Hipergyorsra válthatunk
Hétfőtől szombatig, reggel 8 órától este 8 óráig hívhatnak minket
és a részleteket meg tudják beszélni munkatársunkkal.

O

lcsón és jót, ez Szécsény új
televízió és internetszolgáltatójának
szlogenje.
Hol tart az új szolgáltató indulása? Henke Norbert, az Eurocable
Magyarország Kft. ügyvezető
igazgatója.
Ugyan alig egy hónapja, januárban kaptuk meg a végleges engedélyt arra, hogy szolgáltathassunk
Szécsényben, de gyakorlatilag
műszakilag már készen állunk.
Jelenleg néhány lakásban tesztüzemben működünk és elkezdtük
a lakossági szerződéskötéseket.
Hogyan lehet Önökkel szerződni?
Gulyás Ildikó, az Eurocable ügyfélszolgálati vezetője.
Minden szerződést nagyon egyszerűen telefonon, vagy interneten keresztül lehet kötni. Az
igényt 1266-os telefonszámon,
vagy az ugyfelszolgalat@1266.
hu-n kell jelezni, ami után megjelenik előre egyeztetett időpontban a szerelőnk, aki viszi a szerződést és ha szükséges a műszaki
eszközt, amin keresztül hozzá férhet a vásárló szolgáltatásainkhoz.

Szécsény teljes területén tudnak
szolgáltatni? Henke Norbert, az
Eurocable Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.
Egyelőre a város 60-70 százalékában lehet minket megtalálni,
de érdemes érdeklődni, mert folyamatosan terjeszkedünk. Szécsény területén kívül még elérhetőek vagyunk Pösténypuszta,
Benczúrfalva település részein is.
Jelenleg Szécsény belvárosában a
lakótelepi épületekben szeretnénk
fejleszteni a hálózatot. Ennek érdekében már elkezdtük felvenni a lakóközösségekkel a kapcsolatot.
Végeztek-e konkurenciaelemzést a
városban?
Természetesen, mivel a fővárosban és több vidéki városban is
szolgáltatunk, sarkalatos kérdés a
konkurencia. Szécsényben is van
területi átfedés. Azt tudom mondani, hogy álláspontunk szerint
az EuroCable Magyarország Kft.
szupergyors Internetre és sokcsatornás kábelTV-re VoIP telefonra
is alkalmas Szécsényi KábelTV
-hálózata műszakilag jóval magasabb színvonalat képvisel, mint
a helyi szolgáltatók rendszerei.
Ezen felül ár/érték arányban is jóval kedvezőbb ajánlatot tudunk
tenni, vagyis ugyanannyi pénzért
többet tudunk adni.
Akkor nézzük konkrétan a szolgáltatást.
Kezdjük az internettel, itt 4 csomagot kínálunk. A legkisebb csomagunk is 50/20 Mbps sebességgel „száguld”, ami még európai
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átlagban is nagyon jónak számít.
Emögött azt kell látni, hogy mi a
multikkal versenyzünk és jobbnak
kell lennünk náluk. A kormány digitális jólét programja 30/20 Mbps
ír elő, így ezt a paramétert is jócskán meghaladja még a legkisebb
csomagunk is. Ha pedig valaki a
világ élvonalához hasonló gyorsasággal szeretne internetezni, akkor megvásárolhatja a hipergyors
500/100 Mbps—os lehetőséget.
Ezek a szolgáltatásaink egyébként
olcsóbbak a konkurenseknél, például akár a multik országos árainál.
Televíziós kínálat?
2 fő csomagot szolgáltatunk,
komfort és prémium néven.
Ezenkívül az HBO szolgáltatása
is megvásárolható, valamint még
egy úgynevezett aktív csomag.
Összesen 149 televíziós csatornát lehet nézni nálunk 33-at HD
minőségben. Rengeteg film és
szórakoztató csatorna, sport tévék, ismeretterjesztő, életmód
és gyermek műsorok, valamint
számos idegennyelvű adás is látható. Ami különösen fontos volt
nekünk, hogy minél több helyi
televíziót juttassunk el az itt élőkhöz, így a Szécsény, az Ipoly és a
Salgótarján televízió műsorait is
láthatják nálunk. Persze ez a kínálat is folyamatosan nő, épp most
tárgyalunk a Spíler 2 televízió
műsorának megvételéről. Mindez
összességében azt jelenti, hogy a
szécsényiek ezentúl az ország kiváltságos részeihez hasonlóan, a
jelenleg elérhető legjobb szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá.
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TV PREMIUM CSOMAG: 149 CSATORNA (33 HD – CSATORNÁVAL)
TV COMFORT CSOMAG: 95 CSATORNA (26 HD – CSATORNÁVAL)

IDEGEN NYELVŰ CSATORNÁK

FILMEK, SOROZ

228

ENGLISH CLUB

26

COMEDY

KÖZSZOLGÁLATI ÉS KERESKEDELMI CSATORNÁK

HÍR- ÉS MAGAZINMŰSOROK

HD CSATORNÁK

404

AL JAZEERA ENGLISH

53

SONY MA

1

M1

91

ATV

2

01 HD

406

TV5MONDE

54

SONY MO

3

M2/PETŐFI TV

93

HÍR TV

4

M2 HD/PETŐFI TV HD

407

TVE

66

FILM CAF

5

DUNA

95

ECHO TV

6

DUNA HD

408

ZDF

75

LIFE TV

7

M4

SPORTCSATORNÁK

8

M4 HD

409

DW

77

FILMBOX

9

DUNA WORLD

151

SPORT1

11

M5 HD

410

SAT.1

85

EPICDRAM

10

M5

153

SPORT2

32

RTL KLUB HD

411

RTL

86

FILM4

31

RTL KLUB

155

EUROSPORT1

34

TV2 HD

412

ORF1

SPORTCSATORN

33

TV2

ISMERETTERJESZTŐ ÉS ÉLETMÓD CSATORNÁK

36

VIASAT3 HD

413

ORF2

157

EUROSPO

552

PAX TELEVÍZIÓ

201

SPEKTRUM

42

RTL II HD

414

RAI UNO

162

FISHING &

FILMEK, SOROZATOK, SZÓRAKOZTATÓ MŰSOROK

203

NATIONAL GEOGRAPHIC

44

SUPERTV2 HD

415

RTR PLANETA

163

EXTREME

13

M3

207

DISCOVERY CHANNEL

46

COOL HD

416

CCTV4

164

GOLF CHA

25

COMEDY CENTRAL

209

ANIMAL PLANET

48

FILM + HD

418

POLONIA

ISMERETTERJES

27

RTL SPIKE

215

INVESTIGATION DISCOVERY

52

AXN HD

419

TV SLO 1

28

PARAMOUNT CHANNEL

217

HISTORY

69

AMC HD

211

DTX

35

VIASAT3

225

DOQ

71

MOZI+ HD

213

DISCOVER

37

VIASAT6

226

CBS REALITY

73

SPÍLERTV HD

219

OZONETV

41

RTL II

252

SPEKTRUM HOME

92

ATV HD

220

VIASAT EX

43

SUPERTV2

256

LICHI TV

152

SPORT1 HD

224

TRAVEL C

45

COOL TV

GYEREKCSATORNÁK

154

SPORT2 HD

227

DA VINCI

47

FILM+

301

VIDEOTÁR KICSIKNEK

156

EUROSPORT1 HD

251

TV PAPRIK

49

RTL GOLD

302

DISNEY CHANNEL

202

SPEKTRUM HD

254

FOOD NET

51

AXN

304

NICKELODEON

204

NAT. GEOGRAPHIC HD

255

FINE LIVIN

61

SOROZAT+

307

MINIMAX

210

ANIMAL PLANET HD

257

FEM3

62

TV4

309

CARTOON NETWORK

218

HISTORY HD

GYEREKCSATOR

63

IZAURA TV

312

KIWI TV

305

NICKELODEON HD

64

STORY4

ZENE

65

FILM MANIA

353

67

RTL+

354

68

AMC

360

70

MOZI+

IDEGENNYELVŰ CSATORNÁK

351

72

SPÍLERTV

401

CNN INTERNATIONAL

355

MTV HITS

74

PRIME

402

BBC WORLD NEWS

357

MTV ROC

76

TLC

405

RUSSIA TODAY

359

VH1

78

HUMOR+

HELYI TV CSATORNÁK

81

MTV HUNGARY

SZÉCSÉNY TV

403

84

GALAXY4

HELYI TV 2

TOVÁBBI HD CS

551

D1TV

HELYI TV 3

158

EUROSPO

554

FIX TV

206

NATGEO W

555

HATOSCSATORNA

208

DISCOVER

222

VIASAT N

223

TRAVEL C

358

MTV HD

205

NAT GEO

306

NICK JR

308

MEGAMA

MUZSIKA TV

310

JIM JAM

SLÁGET TV

311

BABY TV

ZENEBUTIK

ZENE
MEZZO

HÍREK

Havi előfizetési díj bruttó összege
Csomag

Sávszélesség

Határozatlan időre

1 év határozott időre 1 év határozott időre
1-8 hónapra
9-12 hónapra

Szupergyors Net 50

50/200 Mbps

4.965 Ft

3.730 Ft

4.965 Ft

Szupergyors Net 100

100/300 Mbps

5.625 Ft

4.220 Ft

5.625 Ft

Szupergyors Net 250

250/70 Mbps

6.470 Ft

4.855 Ft

6.470 Ft

Szupergyors Net 500
(kialakítás alatt)

500/100 Mbps

7.400 Ft

5.550 Ft

7.400 Ft
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PRÉMIUM KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

ZATOK, SZÓRAKOZTATÓ MŰSOROK
CENTRAL FAMILY

DIGITÁLIS HBO PAK
101

HBO

AX

102

HBO HD

OVIE

103

HBO 2

FE

104

HBO 3

HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉSKÖTÉS ESETÉN

1 ÉV HATÁROZOTT IDEJŰ SZERZŐDÉSKÖTÉS ESETÉN

MŰSORCSOMAG

MŰSORCSOMAGBRUTTÓ ELŐFIZETÉSI DÍJ/HÓ

BRUTTÓ ELŐFIZETÉSI DÍJ/HÓ

TV COMFORT

5 490,00 Ft

TV COMFORT

4 490,00 Ft

TV PREMIUM

6 990,00 Ft

TV PREMIUM

5 590,00 Ft

CINEMAX

MA

105

CINEMAX

106

CINEMAX 2

DIGITÁLIS HBO MAX PAK

NÁK

101

HBO

ORT2

102

HBO HD

& HUNTING

103

HBO 2

E SPORTS CHANNEL

104

HBO 3

ANNEL

105

CINEMAX

SZTŐ ÉS ÉLETMÓD CSATORNÁK

106

CINEMAX 2

WILD

FILMBOX CSOMAG
121

FILMBOX EXTRA HD

RY SCIENCE

122

FILMBOX EXTRA PREMIUM

V

123

FILMBOX EXTRA FAMILY

XPLORE

124

FILMBOX PLUS

CHANNEL

EURÓPA CSOMAG

TV

406

TV5 MONDE

KA

407

TVE

TWORK

408

ZDF

NG

409

DW

410

SAT 1

411

RTL

414

RAI UNO

RNÁK

AX

VILÁG CSOMAG
404

AL JAZEERA ENGLISH

405

RUSSIA TODAY

412

ORF 1

413

ORF 2

S

415

RTR PLANETA

CKS

416

CCTV4

418

POLONIA

419

TV SLO 1

WS

1

M1

SATORNÁK

DIGITAL ACTIVE

ORT2 HD

452

HUSTLER TV

WILD HD

453

PRIVATE TV

RY SHOWCASE HD

454

X-MO

NATURE’HISTORY HD

455

VIVID TV

CHANNEL HD

Fix IP cím 3.500 Ft/hó
Bekötési díj 25.000 Ft helyett 7.500 Ft

A szolgáltató a csatornakínálat változtatásának jogát fenntartja.

KábelTV szerelőt keresünk!
Szécsény Város és környékbeli településeken KábelTV lakásbekapcsolások és a hálózatok karbantartásához munkatársakat, alvállalkozókat keresünk. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bemutatkozóval a jelentkezek@1240.hu mail címen.
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Foglalkoztatási Fórum Szécsényben
A „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási
paktum együttműködési megállapodásának aláírására 2017.
október 25-én került sor. A
paktumhoz - a projektet megvalósító konzorciumi tagokon
túl - több mint húsz szervezet
csatlakozott. November 16-án
a paktum alapítói Szécsényben
adtak számot első éves eredményeikről Foglalkoztatási Fórum keretében.
A résztvevőket Stayer László, Szécsény Város polgármestere köszöntötte a szervezők nevében.
Ezt követően Skuczi Nándor, a
megye paktumok koordinációjáért felelős Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke üdvözölte a résztvevőket,
és osztotta meg gondolatait a
megye munkaerőpiaci bővülésének fő kihívásairól. Az éves munkáról szóló beszámolót Sándor
Ildikó, a konzorciumvezető Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője nyitotta.
Projektmenedzseri szerepében
örömét fejezte ki, hogy mind
munkaadói, mind munkavállalói
oldalon jól halad a munka, egyre
szélesebb körű a kommunikáció
a paktum szerepéről, támogatási
lehetőségeiről. A célcsoport irányába nyújtott szolgáltatások és
támogatások eredményadatait
Tamási Ildikó, a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztályának a vezetője hozta
nyilvánosságra előadásában. Ismertette, hogy 2018. október végéig 2.236 fő hátrányos helyzetű
személyt szólítottak meg, közülük
349 főt helyeztek el támogatással
a térség munkaerőpiacán. A kép-6-
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zéseket – a lemorzsolódás finanszírozási kockázata miatt – még
csak korlátozottan, 2 fő számára
tudták biztosítani. A képzéssel és
foglalkoztatással érintett létszám
már közel kétszeresen meghaladja a projektben tett vállalást,
mivel a támogatás rendkívül népszerű a munkahelyeket bővítő
mikro-, kis- és középvállalkozások
körében. Az adott időszakban
egy álláskeresőre átlagosan 960
ezer forintot költöttek. A hátrányos helyzetű személyeknek
és egyben a munkaadóknak is
nyújtott humán szolgáltatásokat
a konzorciumi tag Kontakt Alapítvány nevében Mészáros Éva
szakmai koordinátor mutatta be.
A mentorálás az egyéneket segíti
abban, hogy képzésben, munkában tudjanak maradni, ugyanakkor, ha munkahelyi konfliktusuk
támad, az Alapítvány mentorai
közvetítőként is eljárnak a munkaadó és a munkavállaló között.
A szűkülő munkaerő kínálat miatt
ma már egyre nagyobb toleranciát kénytelenek a munkaadók
tanúsítani, ha nem akarnak szembesülni magas fluktuációval. A
három részből álló beszámolót a
paktum Foglalkoztatási Fóruma
konszenzusos döntéssel elfogadta.
A szabad vállalkozási zónák
adó- és járulékkedvezményeit
Paróczai Péterné dr., okleveles
könyvvizsgáló és adószakértő
ismertette. Az ilyen térségben
kedvezők a feltételek a fejlesztésre, foglalkoztatás bővítésre mindamellett, hogy ezek magas terheit a kormány adópolitikájában
folyamatosan csökkenteni igyekszik. A szakértő kitért a 2019-ben
várható változásokra is, beleértve
az önkormányzatoknak kedvezményekre nagyobb teret biztosító helyi adó jogszabály módosításokat.

A rendezvény második felében
a munkaadók kerültek a középpontba. Helyi, illetve környékbeli
vállalkozások mondták el toborzási, munkaerő megtartási, képzési tapasztalataikat. A munkaerőhiány kritikus mértékét még nem
tapasztalják, de érezhetően már
nálunk is jobban számít az izgalmas, biztos munkahely, a karrier
lehetősége. Ugyanezt erősítették
meg a panelbeszélgetésbe invitált helyi fiatalok. Egyiküket egy
szép szakmai kihívás hozta vis�sza Szécsénybe, míg másikukat a
kedvelt helyi közösség ereje nem
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engedte elmenni. A fiatalok helyben tartásával kapcsolatban a
rendezvénynek helyet adó múzeum igazgatója osztotta meg záró
gondolatait: a globalizációból kiábrándult munkavállalók vidéken
fogják újra megtalálni azt a környezetet, ahol nyugodtan, a helyi
szerényebb, de emberközelibb
adottságokhoz igazodva, teljes
életet élni képesek.
Sándor Ildikó, konzorciumvezető
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Magyar Kultúra Napja Szécsényben

A

harminc éve indult kezdeményezést folytatván immár 28. alkalommal került
megrendezésre a Városi Művelődési Központban a nemzetközi
versmondó és népdaléneklő verseny a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
A 165 fő nevezett versenyző
diák a megye számos iskolájából,
valamint határon túlról érkezett
hozzánk szülői és pedagógusi kísérettel.
Az ünnepi megnyitón Szécsény Város alpolgármestere, Dr.
Harikné Dr. Havasi Beáta köszöntötte a versenyzőket, majd Balla
Mihály országgyűlési képviselő
úr ünnepi beszédét hallhatták. Az
ünnepi műsorban a Kávészünet
zenekar működött közre, remek
hangulatot teremtve, oldva a verseny előtti feszültséget.
A népdaléneklők és versmondók három helyszínen, három

szakmai zsűri előtt versenyeztek.
Ezúton is köszönjük a szakmai
zsűri, név szerint: Majsányi Lászlóné, Antalné Bába Katalin, Kissné
Csépe Éva, Rostás Ida, Ádám Klára, Cs. Szerémy Andrea, Csizmadia Kinga, Bacskai Balázs, Korcsok
Norbert munkáját.
Idén is nehéz dolga volt a zsűrinek, ahogy azt a díjkiosztó
ünnepségen is megfogalmazták. Kiemelték, pozitívumként
értékelték, hogy a gyermekeken nyoma sem volt izgulásnak,
lámpaláznak,
összeszedetten,
jól felkészülten érkeztek a megmérettetésre. Külön öröm volt,
hogy olyan településekről is neveztek gyermekeket, ahonnan
eddig még nem. Az első három
helyezetteken túl 13 különdíjat
is ki tudott osztani a zsűri. A különdíjakat felajánlóknak ezúton
is köszönjük évről-évre tanúsított
támogatásukat.
-8-

A díjazottak:
Alsó tagozatos népdaléneklők
- I. helyezett: Bérces Luca, Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola, Balassagyarmat, felkészítője: Csiki Gáborné
- II: helyezett: Baranyi Amira és
Turai Zsüliett páros, Páter Bárkányi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Szécsény, felkészítő pedagógus: Pifka Zsoltné
- III. helyezett: Maróti Helga,
Börzsöny Általános Iskola, Nagyoroszi, felkészítő
pedagógus: Simon Katalin
Felső tagozatos népdaléneklők
- I. helyezett: Mihalovics Zsófia
és Varga Vivien páros, Mocsáry
Lajos Alapiskola, Fülek, felkészítőjük: Benkó Tünde
- II. helyezett: Iványi Boglárka
és Sándor Enikő páros, Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, Kazár, felkészí-
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tőjük: Kubinyiné Szabó Katalin
- III. helyezett: Radics Ramóna,
Nógrádkövesdi József Attila Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Tóthné Dögei Márta
Különdíjak
- Stayer László Szécsény Város
Polgármesterének különdíja
Berki Bence, Endrefalvai Móra
Ferenc Általános Iskola, felkészítője: Murányiné Percze Éva
- Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna Szécsény Város Jegyzőjének különdíja
Kunszigethy Máté Andor, II. János Pál Katolikus Általános Iskola,
Pásztó, felkészítője: Nagyné Koszta Zsuzsanna
- Szécsény Város Önkormányzatának Különdíja
Golyán Gréta, Páter Bárkányi János Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium,
Szécsény, felkészítője: Kubinyiné
Szabó Katalin
- Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. Különdíja
Poór Mariska, Iglice Néptáncegyüttes képviseletében, felkészítője: Oláhné Csercsics Ivett
- Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. Különdíja
Styevó Sztella, Nézsai Mikszáth
Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola, felkészítője:
Szabonya Istvánné
- Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. Különdíja
Takács Lilla és Puporka Tina páros, Ságújfalui Általános Iskola,
felkészítője: Sárközi-Takács Bernadett
Alsó tagozatos versmondók
- I. helyezett: Oláh Balázs, Nógrádmegyeri Mikszáth Kálmán Általános Iskola, felkészítője: Bódiné Fenyvesi Mónika
- II. helyezett: Fekete Barbara,
Endrefalvai Móra Ferenc Általá-

nos Iskola Szécsényfelfalui Tagiskolája, felkészítője: Homoki Marianna
- III. helyezett: Deák Torák Janka, Páter Bárkányi János Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium,
Szécsény, felkészítő pedagógus:
Veres Viktória
Különdíjak
- Szécsény ÉRT-ÉKES Közhasznú
Alapítvány különdíja
Vincze Panna Patrícia, Iskola:
Páter Bárkányi János Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium,
Szécsény, felkészítője: Mayer Istvánné
- Anonym felajánlásból származó különdíj
Nagy Jázmin Réka, Zsigmond
Király Általános Iskola, Pásztó, felkészítője: Ternóczky Ákosné
Felső tagozatos versmondók
- I. helyezett: Botos Máté János,
Mocsáry Lajos Alapiskola, Fülek,
felkészítője: Soós Erika
- II. helyezett: Csordás Róbert
Bence, Páter Bárkányi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Szécsény, felkészítője:
Somoskői Beáta
- III. helyezett: Ruszó Emil, Füleki Gimnázium, felkészítő pedagógus: Szvorák Zsuzsanna
Különdíjak
- Stayer László Szécsény Város
Polgármesterének különdíja
Magtamás Csilla, Füleki Gimnázium, felkészítője: Szvorák Zsuzsanna
- Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna Szécsény Város Jegyzőjének különdíja
Rácz Veronika, Magyargéci Gárdonyi Géza Általános Iskola Sóshartyáni Tagiskolája, felkészítője:
Pintér Éva
- Anonym felajánlásból származó különdíj
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Oláh Kamilla, Rózsavölgyi Márk
Alapfokú Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézménye, felkészítője: Cs. Szerémy Andrea
Középiskolás versmondók
- I. helyezett: Szunyogh Balázs,
Balassi Bálint Gimnázium, Balassagyarmat, felkészítője: Ádám
Klára
- II. helyezett: Balogh Maros,
Füleki Gimnázium, felkészítője:
Szvorák Zsuzsanna
- III. helyezett: Mészáros Rebeka, Balassi Bálint Gimnázium, Balassagyarmat, felkészítő pedagógus: Ádám Klára
Különdíjak
- Krúdy Gyula Városi Könyvtár
különdíja
Bárány Margaréta Hanna, Páter
Bárkányi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szécsény, felkészítője: Adamik Zsolt
- Szécsény Város Önkormányzatának különdíja
Károlyi Vanda, Páter Bárkányi János Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium, Szécsény, felkészítője: Gál Maja
- Szécsényi Közművelődési
Nonprofit Kft. pedagógus különdíja
Ádám Klára, Balassi Bálint Gimnázium, Balassagyarmat
Minden díjazottnak szívből gratulálunk!
Sáriné Borik Melinda
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Bárkányiban történt...
napon tisztázta le Kölcsey Ferenc
nemzeti imánkat, a Himnuszt.
Ezen alkalomból január 26-án a
művelődési központban - XXVIII.
alkalommal megrendezett nemzetközi versmondó- és népdaléneklő versenyen - 24 tanuló
képviselte iskolánkat. A jeles évforduló alkalmából szervezett
versenyen iskolánk tanuló kimagasló eredményeket értek el,
ugyanis 3-an dobogós helyezést
értek el, 4 tanuló különdíjban
részesült. Gratulálunk a résztvevőknek, köszönjük a pedagógusok felkészítő munkáját, a szülők
támogatását.
Somoskői Beáta

Korlátok között
2018.december 12-én előítéletes
gondolkodást csökkentő antidiszkriminációs foglalkozást tartott iskolánk tanulóinak Szabó
Péter Család Esélyteremtő és Önkéntes Ház munkatársa. Interaktív
módon, különféle eszközök használatával érzékenyítette a résztvevőket, hogy milyen fogyatékossággal élni. A tanulók játékos
formában tapasztalhatták meg
a látássérültek, mozgáskorlátozottak életét. Szerepjátékokban
jelenítettek meg időst, drogost
és vakot. A szerepek megéléséhez eszközöket kaptak. Időskori
és drog hatása alatt álló látását
szimuláló szemüvegeket, vakbo-

tot. Kijelölt útvonalon közlekedve
kellett feladatokat elvégezniük:
labdákat felszedni, elhelyezni, bójákat kerülgetni. Kerekesszékben
ülve átélhették milyen érzés mozgáskorlátozottként közlekedni.
A tanulók kifejtették, hogy nem
is gondolták mennyire nehéz sérültként ilyen egyszerű feladatokat megoldani, és mennyire kön�nyebb úgy végrehajtani, hogy
volt, aki segített nekik.
Szenográdi Tamás
Diákjaink szereplése a Magyar
Kultúra Napján
A Magyar Kultúra Napját ünnepelte január 22-én a világ magyarsága, mert 1823-ban ezen a
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Rendhagyó természettudományi órák iskolánkban
Január utolsó hetében az esztergomi Geoda Interaktív Ásvány- és
Őslénykiállítás munkatársai jártak iskolánkban. Bihari Beatrix
múzeumpedagógus vezetésével
minden osztályunk rendhagyó,
interaktív előadáson vett részt. Az
órák témái a természettudományos tantárgyak tananyagaihoz
igazodtak tanulóink életkorának
figyelembevételével. Gyermekeink sok érdekességet tudtak meg
a Föld és az ásványok kialakulásáról, ipari és háztartási felhasználásáról, valamint az ősmaradványok
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fejlődéséről. Az általános iskolai
korosztálynak az idei slágertémája
az őslények lenyomatai, őslénymaradványok voltak.
Az elhangzottakat érdekesebbé
tette, hogy az elhozott ásványokat, kőzeteket diákjaink megérinthették, kezükbe foghatták. Legnagyobb lelkesedéssel a barlangi
medve, mamut és dinoszaurusz fogakat vizsgálták, tanulmányozták.
A megtekintett ásványokról tanulóink és minden kedves érdeklődő
bővebb információkat és újabb
érdekességeket tudhat meg a kiállítók honlapjáról (www.geoda.hu).
Borda Tamás
Új sporteszközzel bővült intézményünk
A Teqball – ami a lábtenisz és a
pingpong keveréke – Magyarországról induló különálló sportág,
amely világszerte hódít. Több
országban már versenyeket, bajnokságokat szerveznek, sőt javasolták olimpiai sportággá való
beválasztását.
A Teqball budapesti központja sikeres pályázatának köszönhetően öt észak-magyarországi
megyében, köztük Nógrád öt
városában bízott meg egy-egy
szakértő edzőt, hogy rendszeres
foglalkozásokat vezetve népszerűsítse a sportágat. Szécsény
városában a feladattal Komár
Gábort bízták meg. A program
részeként a Teqball Sportegyesület minden résztvevő számára
térítésmentesen biztosított egy
multifunkciós – Teqboard – asztalt, melynek elhelyezéséről a
megbízott tréner gondoskodik.
A megkeresést nagy örömmel fogadta iskolánk, így az udvarunk
sporteszközeinek listája egy kültéri Teqboard asztallal bővült. Az
asztalon a felelős edző vezetésével heti rendszerességgel edzések, bemutatók folynak, melynek

fő célja a sportág, illetve az asztalhoz köthető játékok minél szélesebb körű bemutatása, népszerűsítése. A Teqboard asztalon több
sportághoz köthető – labdarúgás,
röplabda, kézilabda, pingpong –
tevékenység űzhető, melyek ezen
sportágak kiegészítői és elsősorban a technikai elemek javítására,
fejlesztésére szolgálnak.
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Az asztalt nagy lelkesedéssel
vették birtokba diákjaink, testnevelő tanáraink egyaránt, hiszen a
délutáni sportfoglalkozások mellett a testnevelés órákon is rendszeresen használható eszközt kapott intézményünk.
Borda Tamás
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Január a Rákócziban

A

mindenki számára megnyugtató és pihentető téli
szünetet követően január
hónapban ismét gyermekzsivajjal
telt meg iskolánk. Több programunk is volt, de most elsősorban
a szakmai feladatok kerültek előtérbe, hogy tanulóink megfelelően összpontosíthassanak a félév
zárására, megragadva az utolsó
esélyt is a javításra.
Kiállítások iskolánkban
– január
Iskolánkban hosszú időre visszanyúló hagyomány, hogy nemcsak
vendégkiállítókat fogadunk, hanem lehetőséget biztosítunk az
itt dolgozóknak és tanulóinknak
is, hogy művészi alkotásaikkal új
oldalukról ismertethessék meg
maguk akár közösségünk többi
tagja, akár látogatóink előtt. Ebben a hónapban Kovács Krisztián rajzai és festményei voltak az
elsők, amelyeket megcsodálhattunk, majd Botos Szilárd és Oláh
Dominik Róbert (mindketten 8.b
osztályos tanulók) rajzai ékesítették a kiállítóteret. Bizakodunk
benne, hogy a jövőben közösségünk több tagja is kedvet kap alkotásainak bemutatására.
Jótékonysági bál – január 19.
Miként a korábbi számokban
már felhívtuk figyelmüket, az idei
évben sem szakítottunk a jóté-

konysági bál szép hagyományával. Örömmel tapasztaltuk, hogy
2019-ben minden korábbinál
komolyabb érdeklődés mutatkozott rendezvényünk iránt, hiszen
az esten mintegy 120 szórakozni vágyó vendég vett részt, ami
rekordközeli létszám. A programot ezúttal is a pedagógusok
rövid műsora indította, de nem
maradhatott el a kvízjáték sem,
amely ezúttal a ’80-as évek filmes
világáról szólt. A talpalávalóról a
Santa Fe Zenekar gondoskodott,
akik ismét varázslatos hangulatot
teremtettek, így a legkitartóbbak
hajnalig mulathattak. Köszönjük
minden kedves támogatónknak
az önzetlen segítséget és a ven-
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dégeinknek, hogy megtiszteltek
minket jelenlétükkel! Reméljük,
hogy jövőre már nagyobb helységet kell keresnünk a rendezvény
számára!
Brit Nagykövetségi látogatás
– január 21.
Az elmúlt időszak egyik legeredményesebb, iskolánkban megvalósított szakmai programsorozata volt a Szülőakadémia, amely
révén más iskolák tapasztalatait
is megismerhettük és beépíthettük saját gyakorlatainkba, illetve
a szülők észrevételeivel is bővíthettük látókörünket. A látogatás során megtekintették intézményünket Robert Gordon és
Nyitrai Levente a budapesti brit
nagykövetség munkatársai, továbbá Prihoda Gábor, aki a megvalósításban volt segítségünkre
és az elismert külpolitikai elemző
Feledy Botond, aki szakmai útmutatásaival és a koordinációval
foglalkozott a program során. Látogatóink az intézmény bejárása
mellett meghallgatták a szülők és
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a kollégák véleményét is, illetve a
következő időszak cselekvési tervét is megalkották.
Félévzárás – január 25.
Az idei tanév első félévének utolsó napján osztályozó értekezlet
keretében minden tanulót lezártunk, január utolsó napjaiban a
szülők is kézhez kapták a félévi
értesítőket. A 15 osztályban tanuló 288 diákunk nagy többsége
eredményes félévet zárt, több
mint 30 rákóczis diák büszkélkedhet jeles, vagy kitűnő félévi
bizonyítvánnyal. Javult a tanulók

magatartása, eredményt értünk
el az igazolatlan hiányzások csökkentésében is. Természetesen
további erőfeszítésekre van szükségünk, hogy javuljon az iskola
tanulmányi átlaga, csökkenjen a
lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók száma. A nevelőtestület
nagyon sokat tesz azért, hogy javuljon iskolánk megítélése, így
reményeink szerint egyre többen
választanak majd minket!

Magyar Kultúra Napja alkalmából
városunkban megrendezett versenyen, amelyen tanulóink szép
számmal képviselték iskolánkat.
Bár számos szép hanggal megáldott gyermek iskolánk diákja, de
ezúttal mind a nyolc résztvevő a
versmondó versenyen tette próbára tudását. Remek teljesítményeikkel öregbítették közösségünk jó hírnevét, amiért nekik és
felkészítőiknek is hálásak vagyunk.

Versmondó és népdaléneklő
verseny – január 26.
Idén is örömmel vettünk részt a

Pancsovai Gergely
igazgató

Újszülöttek
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Beszélgetés a 105-dik évében járó Dr. Patay Pállal

A

Kubinyi Ferenc Múzeum
Kastély Szalon sorozatának tizedik beszélgetésén
jeles arisztokrata származású tudós volt a vendégünk 2019. január 24-én. Dr. Patay Pál régész,
főmuzeológus, agrármérnök, a
Magyar Érdemrend Lovag- és
Tisztikeresztjével
kitüntetett
szakember, a Kárpát-medence
harangjainak szerelmese és mindentudója.
Nógrád megye első diplomás
régészeként 1950-1957. között
dolgozott a balassagyarmati Palóc Múzeumban. Ezután nyugdíjba vonulásáig a Magyar Nemzeti
Múzeum munkatársa.
Az apai ágon nemes, anyai ágon
báró Prónay leszármazott, akinek
egyik fölmenő rokona volt Báthori Erzsébet grófnő is, így vall életéről: „Voltam jómódú földbirtokos,
megtűrt osztályidegen, tartalékos királyi magyar tüzérhadnagy,
a szovjet hadsereg hadifoglya,
tartottam előadásokat tudományos konferenciákon külföldön,
és jártam idehaza ideológiai
kongresszusokra.”
Beszélgetésünket kiemeli Patay
Pál kivételesen hosszú élete, ami-

ről azt tartja, hogy az nem érdem,
hanem kegyelem. Személyét az is
fontossá teszi, hogy közeli rokonságban volt a karancssági báró
Prónay családdal.
Tudjuk jól, hogy az átélt történelem alapvetően különbözik
az olvasottól, és ma már nagyon
kevesen akadnak, akik átélt történelemként adhatnak hírt a Monarchia, az összeomlás, Trianon,
vagy éppen a két háború közötti
évtizedek koráról. Ez a hosszú
élet ráadásul rendkívüli is. Vendégünk résztvevőként adott hírt az
egykori magyar földbirtokosok
mindennapjairól, katonaként a
második világháború koráról, az
ötvenes évekről, majd a kamaszkorban megszeretett, és felnőttkorban hivatássá lett régészetről
és muzeológiáról. Van egy tudományterület, amelyben Patay Pál
mindenki másnál jelentősebbet
alkotott: a magyarországi harangok történetének számbavételében és leírásában. E „szerelem” is
megyénkben, Nógrádszakálban
kezdődött, ahol 1523-ban öntött
harangra talált.
Pali bátyánk bizony visszaemlékszik még az első világháború
idejére is, igaz kisgyermekkorának megfelelően egy játék kapcsán. Körfolyosós pesti házban
lévő lakásuk előtt egy kis fém
hengert gurított, de az kibújt a
folyosó korlátja alatt, és leesett az
udvarra, amitől fájdalmas zokogásban tört ki. Pontosan emlékezik az acsai kastélyuk környékére
1920-ban ledobott Trianon-ellenes szórólapokra, még a magyar
haza térképén kiemelt csonka ország körüli szövegre is: „Maradhat
ez így? Nem, nem, soha!”
Amikor Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó 1922. ok- 14 -

tóberében Balassagyarmatra tartott, az éppen 100 évvel ezelőtti
csehkiverés
emléktáblájának
felavatására, vonatja megpihent
és vizet vételezett az acsai vasútállomáson. A bárói család nevében a 8 éves Pál köszöntötte
országunk első emberét virágcsokorral és egy kedves mondattal. Kis gyermek korában családi
magántanító ismertette meg vele
a különféle idegen nyelveket és
az általános ismeretek alapjait.
Már gimnáziumi évei során határozott érdeklődést mutatott a
régészet iránt, és délutánonként
rendszeresen bejárt a Magyar
Nemzeti Múzeumba, ahova saját ásatásából napvilágra került
leleteket vitt, és szakkönyveket
kölcsönzött. Ismeretségbe került
a nógrádi arisztokrata, gróf Zichy
István főigazgatóval is, aki 1934ben kapta kinevezését, és költözött az észak-nógrádi Divényből a
fővárosba.
Kitűnő tanuló, tehetséges lovas
és jó katona volt az 1930-as években. Doktorátusát 1940-ben szerezte.
Miután 1950-ben a balassagyarmati múzeum régész muzeológusaként kezdett dolgozni, egy évre
rá báró Lipthay Béla munkatársa
lett, akivel közeli jó kapcsolatot
ápoltak. Ekkoriban, Béla bácsi
meghívására járt a szécsényi kastélyban is, melynek emeletén akkoriban bérlakásokat alakítottak
ki, és visszaemlékezett rá, hogy a
beomlott mennyezeten és a rossz
állapotú tetőn át az eget lehetett
látni. Nógrádi éveiben nagyon
fontosnak tartotta, hogy a megye
minden szegletét megismerje, és
kellő terep tapasztalatok birtokában végezze muzeológusi munkáját.
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Legendás memóriájáról kollégái később a Magyar Nemzeti
Múzeumban is azt tartották, hogy
például betéve tudta kívülről a
MÁV vasúti menetrendjét.
Életút beszélgetésünket Pali bátyánk úgy összegezte, hogy életében bármi volt is a feladata, azt
mindig legjobb tudása és tehetsége szerint, teljes igyekezettel
törekedett megvalósítani. Beszélgetésünk során is éles elmével és
fiatalos figyelemmel fogadta kérdéseinket. Az est során rokonai,
barátai, munkatársai, ismerősei
közül mintegy félszáz személy
nevét fölidézte, csupán egy valakinek a neve nem jutott eszébe
mindjárt. Múltidézésünket azzal
fejezhettük be, hogy a közönség
és a beszélgető partnerek talán
már elfáradtak, Dr. Patay Pál azonban továbbra is élénk figyelmet
tanúsít. A befejező könyv dedi-

kálások során is készséggel kiszolgált mindenkit. Száznegyedik
születésnapján új könyve jelent
meg.
Pali bátyánknak kívánunk a jövőben is jó egészséget, munkakedvet, és hogy életbölcsességét
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még sokan megtapasztalhassák,
az sokak épülésére szolgálhasson.
Dr. Limbacher Gábor
igazgató
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Megyei szakmai nap a Kubinyi Ferenc Múzeumban

2

019. január 25-én a szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központja,
a Dornyay Béla Múzeum és a
Kubinyi Ferenc Múzeum megyei
szakmai napot rendezett a kastélyban.
A különféle emberi erőforrás
programok tapasztalatcseréjére
került sor. Külön előadást tartott Fülöp Andrea Szentendréről: bemutatta az úgynevezett

Kultúrbónusz rendszert, benne
a résztvevő múzeumok és iskolák feladataival. Kis-Simon Éva,
a salgótarjáni múzeum koordinátor munkatársa A Múzeumi
iránytű 16. Esélyt a múzeummal
- Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a múzeumpedagógia
eszközeivel című kiadványt mutatta be.
Korcsok Norbert könyvtárvezető
a Krúdy Gyula Városi Könyvtár fejlesztéseiről és jövőképéről beszélt,
Limbacher Gábor pedig a szécsényi múzeum és a nevelési, oktatási
intézmények együttműködésének
fontosságáról és perspektívájáról
vázolt föl helyzetképet.
Dr. Limbacher Gábor
igazgató

Guba Szilvia múzeumi órát tart
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Múzeumi foglalkozás a rimóci általános iskolában

Nógrádsipeki diákok múzeumi foglalkozáson
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LOSONC FESTŐJE - Gyurkovits Ferenc (1876 - 1968)
élete és munkássága című kiállítás a Múzeumban

Gyurkovits Ferenc önarcképe

A

Kubinyi Ferenc Múzeumnak a Magyar Kultúra
Napján, január 22-én délután 4 órakor nyílott kiállítását
úgy is ajánljuk a szécsényiek és
járásbeliek szíves figyelmébe,
mint a felvidéki / szlovákiai Nógrád és a magyarországi / megmaradt Nógrád összefogásának
szép példáját. De a LOSONC FESTŐJE – Gyurkovits Ferenc (1876
– 1968) élete és munkássága
című nagyszerű kiállítás megalkotásában, a műtárgyak kölcsönzésében a losonci Nógrádi
Múzeum és Galéria intézményé
és az ott dolgozó munkatársaké
az érdem.
A megnyitó rendezvényen
jeles tisztségviselők köszöntötték a közönséget: Csúsz Péter
a Besztercebányai Megyei Önkormányzat elnöki megbízottja,
Skuczi Nándor a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke, Iveta Kaczarová a Losonci Nógrádi Múzeum és Galéria igazgatója, Stayer László
Szécsény város polgármestere
és Limbacher Gábor Kubinyi Fe-

Igazgatói köszöntő és a Serly kamarakórus

Iveta Kaczarova igazgató köszöntője
renc Múzeum igazgatója. A kiállítás megnyitón közreműködött
a losonci Serly Kamarakórus.
A tárlatot rendező és megnyitó Németh Bozó Andrea
művészettörténész, a losonci
múzeum munkatársa elmondta, hogy Gyurkovits Ferencet
okkal nevezhetjük Losonc, illetve Nógrád festőjének. Élete és
munkássága is javarészt ehhez a
városhoz és vidékéhez kötődik.
1876-ban született Budapesten,
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életének nagy részét Losoncon
élte le. A városban való tartós
letelepedésekor (1913) már
több tanulmányi évet tudhatott
maga mögött Budapesten, valamint Münchenben. Akadémikus
festőművészi státuszának, valamint szeretetreméltó természetének köszönhetően is hamarosan Losonc fontos közéleti
személyiségévé vált. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején
elismert és keresett festő volt,
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később azonban, az első Csehszlovák állam megalakulásával
mint nemzetiségi kisebbségi
festő a művészeti élet perifériájára került sok más festőtársával együtt. Csak a 20. század
második felében, idősebb korában kezdték el munkásságát
beintegrálni Szlovákia kulturális
közegébe. Életének és munkásságának a behatóbb feldolgozására és ismertetésére csak a
közelmúltban került sor, kiállításokkal, valamint 2017-ben egy
kiadvány
megjelentetésével.
Művészi kifejezésmódja alakulását müncheni tanulmányai határozták meg a legerőteljesebben.
Hagyományos módon festett,

így tudta a leghitelesebben vis�szatükrözni azt a környezetet,
amelyben ő maga is mozgott.
A külső eseményeket saját derűlátó személyiségén keresztül
értelmezte. „Kézjegye minden
ilyen művén erőteljes, biztos, a
festékrétegek pasztózusan vannak felhordva, amely jellemző
struktúrákat képez a festmény
felszínén. Gyurkovits szereti a
fényt és a színeket, ezért nagy
előszeretettel használ kontrasztokat, amelyeket finoman adagolt félárnyékokkal harmonizál.
“– írta róla Marian Váross művészettörténész.
Legkedveltebb műfajai a zsánerképek, figurális kompozíciók,

portrék, tájképek és városképek,
amelyek bevezetik a nézőt a régi
Losonc zegzugaiba, ligetébe,
piacaira és vásáraira – az itt élő
emberek életébe. Gyurkovits
remek rajzoló is volt, hagyatékából nagy mennyiségű vázlatés tanulmányrajz maradt fenn,
amelyeken elsősorban családja
tagjait és közvetlen környezetét
örökítette meg.
A kiállítás célja bemutatni a
festő művészi pályájának ívét,
valamint betekintést adni életébe, családi és társadalmi miliőjébe.
Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Zenés újévköszöntő

I

dén már 4. alkalommal rendezte meg újévi koncertjét az Erkel Ferenc Vegyeskar és a Vissi
d’Arte Művészeti Együttes. 2019.
január 18-án a szécsényi Kubinyi
Ferenc Múzeumban adtuk elő
műsorunkat, melyet Limbacher
Gábor igazgató úr előadása nyitott meg, és Stayer László polgármester úr köszöntője tett még
ünnepélyesebbé. Másnap, 19-én
a balassagyarmati Palóc Múzeumban a „Civitas Fortissima 100”
rendezvénysorozathoz kapcsolódott hangversenyünk, melyet

Medvácz Lajos polgármester úr is
megtisztelt jelenlétével és ünnepi
beszédével.
A koncerteken emelkedett
hangvételű énekszámokat szólaltatott meg a kórus, illetve
Szécsény város gyermekkara.
(Vezényelt: Lévárdi Beáta, szólót énekelt Antal Gusztávné és
Svélecz Gyula, zongorán kísért
Franka Beáta, fuvolán közreműködött Palánki Éva és Puszta Hanna.) Varga Ivett és Jambrik Zsolt
előadásában népszerű opera- és
operettrészletek csendültek fel.
- 18 -

Lévárdi Beáta növendékei (Chen
Jun Wen, Sánta Dániel, Csalár
Csenge, Fábián Sára Noémi) zongorajátékukkal színesítették a
műsort, valamint megszólalt két
egzotikus hangszer, a didgeridoo
és a djembe is Láng Attilának és
Fábián Dánielnek köszönhetően.
Mindkét alkalommal sokszínű,
változatos műsort hallhatott a
szép számmal megjelent közönség. 2019-es koncertjeinkre is
sok szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt!
Kiss Gabriella, kórustag
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Pösténypusztán közadakozásból épült állandó Betlehem
Adakozók: Kovács István, Hegedűs Zoltánné egyéni vállalkozó
(ev), Szeles Zsolt ev, Mészáros Gábor ev, Diszamé Bt, Borda Tamás
képviselő, Ludányi Miklós ev, Oláh
Andor vállalkozó, Veres Károly és
családja, Tornyos Norbert-Krista
Mónika, Sípos László, Vincze Csaba
vállalkozó, Szécsényi Művelődési
Központ, Pothoroczki Szabolcs és
családja, Varga Béla Fidesz elnök,
Universal Kft, Pintér Sándorné, dr.
Harikné dr. Havasi Beáta képviselő, Mazsi, Havasi Miklós és családja, Baranyi Béla, Baranyi Péter,

Télen sincs megállás!
2019. január 13. III. Zúzmara futás,
5570 nevezővel zajlott Budapest
Hungexpo területén az év első futófesztiválja! Idén is megmutattuk a téli időjárásnak, hogy nem
fog ki rajtunk!
Résztvevők:
Táv: 21 km Bartus Ferenc idő:
1:32:34 Korcsoportjában
10. abszolútban 38. hely.
Lantos János
1:54:34
Tresó Tamás
2:00:58
10 km Sótér Vilmos Zsolt
56:07
Kovácsné Obrecsány Klára
1:04:18
Czele Jánosné
1:04:32
Czele János
1:04:33
Homoki Marianna
1:04:50
A célban Rogán Antal Miniszterelnök kabinetfőnök, és Révész Máriusz Kormánybiztossal folytatott
a SZAFT eszmecserét a futásról.
2019. január 26. A Téli Mátra Teljesítménytúrát 1996 óta szervezi
a Hanák Kolos Turistaegyesület.
Útvonala a Központi-Mátrában
vezet, 95%-ban erdei utakon. A
nem túl hosszú távot nagy szint-

emelkedés és évről évre változó
téli terepviszonyok nehezítik. Jó
része völgyút. Vonalvezetése a
gyöngyösi Mátra legismertebb,
szép részeit érinti. Táv: 25.2 km,
rajt - cél Mátrafüred, szintidő 7
óra, amit a csapat tagjai teljesítettek.
Résztvevők: Bunder-Harman Ágnes, Bunder Tamás, Chikán István,
Gál Viktória, Sótér Vilmos Zsolt.
Czele János
BSI Futónagykövet
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Borda László és neje, Király Boldizsár, Gyémánt László és neje, Vizi
Zoltán képviselő, Molnár Csaba,
Tóth Attila és sokan mások, akik
névtelenül adakoztak.
Hálás köszönet!
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Foci
Felnőtt csapatunk január 15-én
heti edzéssel megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra.
A foglalkozások az iskola műfüves pályáján vannak megtartva.
A felnőtt csapattal együtt készül
ifi csapatunk is.
Az elnökség több játékossal is
tárgyalásban áll, hogy a felnőtt
csapathoz igazoljon.
A sérülés hullám sajnos nem kíméli a csapatot, úgyhogy szükség
van embereket igazolni, ha szeretnénk a dobogón végezni.

Távozási szándékát eddig senki
nem jelezte.
Edző mérkőzéseket is fognak
játszani a fiúk. Sajnos műfüves pályával nem rendelkezik az egyesület, ezért Balassagyarmaton foglaltunk időpontokat, de ott meg
nem készült el a felújítás.
Ezért az edzőmeccseink Hatvanba lesznek lejátszva.
2019.02.10.
Szécsény – Gyöngyöshalász
2019.02.16.
Szécsény – Érsekvadkert

2019.02.24.
Szécsény – Mátramindszent
2019.03.03. Szécsény – Szügy
A Megyei bajnokság a felnőtt és
U19-es csapatainknak március
10.-én kezdődik Héhalomban.
U7, U9 és az U16 – os csapataink
február első hetében kezdik meg
a felkészülést a tavaszi folytatásra.
Az U11 és az U13-as csapataink a
rimóci csarnokban kezdték meg a
felkészülésüket.
Doman Gábor

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár hírei

A

könyvtár 2019-ben is folyamatosan megújuló könyvállománnyal, érdekes, izgalmas, tartalmas programokkal
várja meglévő és leendő olvasóit.
A könyvtár ettől az évtől modernizálta tagsági rendszerét. Mostan-

tól a beiratkozások nem naptári
évre, hanem a beiratkozás napjától számított egy évre érvényesek.
Az olvasói igények figyelembevételével tovább bővítjük a könyvtár
kölcsönzési idejét. Márciustól már
szombati napokon is várjuk az

Tisztelt Támogatóink!
A Szécsény Városi Sport Egyesület ebben az évben is befogadhatja
a befizetett adó utáni 1%-os felajánlásokat.
Kérjük szurkolóinkat, az egyesület tagjait
és minden segítőnket, támogassák egyesületünket,
adójuk 1%-ával!
A támogatást az utánpótlás csapataink versenyeztetésére
kívánjuk fordítani.
A kedvezményezett adószáma: 19928519-1-12
A kedvezményezett neve: Szécsény Városi Sport Egyesület
Támogatásukat előre is köszönjük!
Az egyesület elnöksége
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érdeklődőket. Ezeken a napokon
9:00 és 12:00 óra között állunk az
olvasók rendelkezésére.
Januárban elindult a Könyv-jelző nevet viselő könyvklubunk. A
klub havi rendszerességgel kerül
megrendezésre. Várjuk új klubtagjaink jelentkezését is. További információk facebook és Instagram
oldalunkon! Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Korcsok Norbert
könyvtár
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