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Gőzerővel kezdődött meg a Bárkányi iskola bővítése Szécsényben

Több mint 800 millió forint ér-
tékű iskolafelújítási és bővítési 
munkát nyert nyílt közbeszer-
zési pályázaton a Jánosik és 
Társai Kft. Szécsényben. Jáno-
sik Lajossal, a Kft. tulajdonosá-
val beszéltünk.
Jánosik Lajos elmondta, felada-
tuk egy iskolaépület felújítása és 
bővítése, valamint egy teljesen 
új sportcsarnok építése. A 629 
négyzetméteres iskolaépületet 
újjávarázsolják, majd 2082 négy-
zetméter új épületrészt húznak 
fel. Korszerű műanyag és alumí-
nium ajtókat, ablakokat építenek 
be. Szigetelik a lapos tetőt és a 
homlokzatot. Gépészeti és villa-
mossági munkákat is végeznek. 
Új napelemes rendszer kerül ki-
alakításra, amely egyszerre szol-
gálja a környezetvédelmet és az 
energiatakarékosságot.

A sportcsarnok előregyártott 
vasbeton elemekből épül. A 
testneveléshez, a sporthoz szük-
séges technológia eszközöket, 
berendezéseket is a Jánosik Kft. 
szakemberei szerelik be.

Pontos, percre kész ütemterv 
szerint dolgoznak, mert rend-
kívül rövid a beruházás átadási 
határideje, 2020 tavaszára kell 
elkészülniük. Tervezik, hogy mi-
nél több helyi vállalkozót vonnak 
majd be a munkákba.

A szécsényi lakosok tudják, 
hogy az iskola frekventált helyen 
található. A kivitelezők a helyiek 
türelmét kérik, mert az építke-
zés ideje alatt, a közművesítés 

miatt lezárják a forgalom elől a 
Mindszenty József téri parkolót. 
A beruházással, az energiatuda-
tos megoldásoknak köszönhe-
tően, hosszú távon gazdaságos 
és fenntartható épület jön létre 
- mondta Jánosik Lajos.
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Megújul Szécsény piaca

Szécsény Város Önkormány-
zata 43 millió 880 ezer 732 
forintot nyert egy korszerű 

városi piac felépítésére. A beruhá-
zással egy régi vágya teljesülhet 
a szécsényieknek, hiszen a város 
mostani piactere nem felel meg a 
kor követelményeinek. A pénzből 
az Arany János utcai telken egy 
250 négyzetméteres könnyűszer-
kezetes, akadálymentesített csar-
noképület készül el, amelyben 
lesz egy piactér és egy kiszolgá-
ló szárny. A szakemberek abban 
bíznak, hogy az új épület, új len-
dületet ad a helyi kistermelőknek 
és kiskereskedőknek, ahogy sok 
más magyarországi piac eseté-
ben történt egy modernizációt 
követően.

Léüzem épül Szécsényben

A Házikó Farm Kft. egy 600 
négyzetméteres gyü-
mölcs- és zöldséglevek 

előállítására és palackozására 
alkalmas feldolgozó üzem építé-
sét kezdte meg Szécsényben. Az 
üzem működésének meghatáro-
zó alapelvei a 100%-ban adalék- 
és tartósítószer mentes előállítás, 
illetve a teljes követhetőség. A 
projekt 193,45 millió forint vissza 
nem térítendő támogatással va-
lósul meg.

A Házikó Farm Kft. a Nógrád 
megyei Szécsényben gyümölcs- 

és zöldséglevek előállítására és 
palackozására alkalmas feldol-
gozó üzem építését kezdte meg 
egy 600 négyzetméteres, saját 
tulajdonú üzemcsarnokban. A 
tervezett gépsor elő-feldolgozást 
is végez, így nyers gyümölcs, illet-
ve gyümölcsvelő feldolgozására 
is alkalmas. A feldolgozóüzem 
óránként 1000 palack termé-
szetes, egyedi címkével ellátott 
gyümölcslevet állít elő. A projekt 
megvalósításához a Vidékfejlesz-
tési Program irányító hatósága, 
a Házikó Farm Kft. VP-3-4.2.1-15 
kódszámú felhívásra benyújtott 
pályázatát támogatásra alkalmas-
nak minősítette, így 193 445 732 
forint vissza nem térítendő támo-
gatásban részesítette.

A feldolgozó sor és csomagolás 
a HÁZIKÓ FARM minőségbizto-
sítási alapelveit követi. Ez azt je-
lenti, hogy a beltartalom-kímélő 

eljárással előállított termékek 
semmilyen adalékanyagot, tar-
tósítószert nem tartalmaznak, az 
alapanyag feldolgozás útja pedig 
mindvégig követhető, aminek 
eredményeként a termékcímkék 
alapján pontosan azonosíthatók 
az alapanyagokat termelő gazda-
ságok.

A feldolgozó üzem, a gyártó ka-
pacitás kihasználtságának függ-
vényében, a helyi gazdaságok 
igényeit is igyekszik kielégíteni 
bértöltéssel és bérpalackozás-
sal, a végtermékeknek azonban 
ilyen munkák esetében is meg 
kell felelniük a minőségi köve-
telményeknek. Az új létesítmény 
bemutató- és tanüzemként is kí-
ván működni, amely lehetőséget 
biztosít a rövid élelmiszerellátási 
láncok alapelvei mentén történő, 
teljesen átlátható működés be-
mutatására és tesztelésére.



Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

- 3 -

Önkormányzati hírek

Februárban egy rendkívüli és egy 
munkarend szerinti képviselő-
testületi ülést tartottunk.

A FEBRUÁR 12-i ülésen beszámolót 
hallgattunk meg
•	 a	 Palócország	 Felemelkedésé-

ért és Jövőjéért Egyesület 2018. 
évi munkájáról

•	 a	 Szécsényi	 Települési	 Értéktár	
Bizottság 2018. évi munkájáról

•	 a	 Társadalmi-	 és	 Civilkapcsola-
tokért felelős tanácsnok 2018. 
munkájáról.

Megtárgyaltuk és átdolgozásra 
visszaadtuk
•	 a	 Szécsény	 Holding	 Nonprofit	

Kft. 2019. évi üzleti tervét
•	a	Szécsényi	Közművelődési	Non-
profit	Kft.	2019.	évi	üzleti	tervét

•	Szécsény	Város	Önkormányzata	
2019. évi költségvetését.

Elfogadtuk
•	 a	Szécsényi	Közös	Önkormány-

zati Hivatal 2019. évi költségve-
tését

•	 Szécsény	Város	Önkormányzata	
2019. évi közbeszerzési tervét.

Módosítottuk
a szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli és természetbeni 
települési támogatásokról szó-
ló 2/2015.(II.25.) önkormányzati 
rendeletet

Szécsény Város Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatát.

Felülvizsgáltuk
Szécsény Város Önkormányzata 
és a Szécsényi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között hatályban 
lévő megállapodást.

Véleményeztük
az általános iskolai körzeteket.

Döntöttünk
•	 a	 Haynald	 Lajos	 utca	 8.	 szám	

alatti, 113/2 hrsz-ú ingatlan 
(Pintérház) telekmegosztásáról

•	 a	Szécsény,	1256/1	hrsz-ú	ingat-
lan forgalomképes vagyonba 
történő átsorolásáról

•	 a	Szécsény	657,	658/1	és	658/2	
hrsz-ú belterületi földrészletek 
újraosztásáról, telekhatár ren-
dezéséről

•	 a	 Szécsény	 külterület,	 0212/10,	
valamint 0212/10/A hrsz-ú in-
gatlanok vételi jog bejegyzésé-
nek engedélyezéséről

•	 a	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00008	
azonosító számú „A bölcsődei 
ellátás komplex fejlesztése Szé-
csényben” című pályázatának 
közbeszerzési szakértői felada-
tainak ellátása, valamint az épí-
tési-kivitelezési munkálatokra 
vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lefolytatására indított eljárás 
eredményének megállapításá-
ról

•	 a	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00008	
azonosító számú „A bölcsődei 
ellátás komplex fejlesztése Szé-
csényben” című pályázat kere-
tében létesíteni kívánt 3 cso-
portos bölcsőde engedélyes és 
kiviteli tervdokumentációjának 
elkészítésére indított eljárás 
eredményének megállapításá-
ról

Zárt ülésen lakáskérelemről és in-
gatlan értékesítésről döntöttünk.

A FEBRUÁR 25-i rendkívüli ülésen 
hozzájárultunk
•	 a	TOP-3.2.2-15-NG1-2016-00002	

- Szécsény Város Önkormányzat 
közcélú épületeinek komplex 

energetikai fejlesztése pályázat 
hiánypótlásához

•	 Önkormányzati	 tulajdonú	 in-
gatlanok ingyenes használatá-
hoz 

Döntöttünk
•	 a	 Helyi	 termékértékesítést	

szolgáló piacok infrastruktu-
rális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-
17 kódszámú felhíváson 
nyertes 1863218638 projekt 
azonosítójú pályázat keretében 
megvalósuló építési beruházás 
közbeszerzési feladatainak ellá-
tására indított eljárás eredmé-
nyéről

•	 a	Helyi	termékértékesítést	szol-
gáló piacok infrastrukturális fej-
lesztése, közétkeztetés fejleszté-
se VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázati 
felhíváson nyertes 1863218638 
projekt azonosítójú pályázat 
megvalósításához szükséges 
projektmenedzsmenti felada-
tok ellátására indított eljárás 
eredményéről

•	 a	 179/2018.	 (X.29.)	 számú	 kép-
viselő-testületi határozat vissza-
vonásáról.

Jóváhagytuk
a polgármester 2019. évi szabad-
ságolási tervét.

Zárt ülésen:
Döntöttünk a „Mikro- és kisvállal-
kozások önkormányzati támoga-
tására” című pályázatra beérke-
zett kérelemről.

Stayer László
polgármester

 dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző
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Elkészültek Szécsény új hűtőházai

Indulásra készen áll Szécsény-
ben	 a	 HáziCOOL	 Kft.	 115,22	
millió forint vissza nem téríten-

dő európai uniós támogatásból 
létrehozott két - egyenként 300 
négyzetméter alapterületű – hű-
tőháza. A Szécsény város önkor-
mányzatával közös beruházás, a 
műszaki átadást követően, né-
hány héten belül már fogadni 
tudja a helyi termelők gyümöl-
cseit, zöldségeit.

A közösségi hűtőházak egy ösz-
szesen 1.225 négyzetméteres, 
saját tulajdonú ipari ingatlanon 
létesültek a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési	 Operatív	 Program	
(TOP-1.1.3-15-NG1-2016-00001)	
segítségével. A hűtőházak ener-
gia-igényének jelentős részét 
napelemek szolgáltatják majd.

A hűtőházak a tervek szerint 
biztosítják majd Szécsény város 
közétkeztetéséhez szükséges 
zöldségeket és gyümölcsöket, 
emellett igény szerint 40-50 kör-
nyékbeli mezőgazdasági termelő 
termésének szakszerű tárolását. 
A hűtőház-fejlesztés célja a he-
lyi alapanyagok integrációja a 
térség közellátásába, valamint 
meghosszabbított értékesítési 
időszak biztosítása a térségben 

működő kisgazdaságok termé-
keinek.

A beruházás emellett illeszke-
dik egy nyugat-nógrádi közössé-
gi agrár-innovációs programba, 
melynek célja a lokális gazda-
ság létfontosságú szereplőinek 
megerősítése: a helyi termelők, 
a kisléptékben és fenntarthatóan 
működő helyi gazdaságok piaci 
lehetőségeinek bővítése. A mos-
tani fejlesztéssel egy olyan feldol-
gozó és elosztó központ jön létre, 
amely szigorú minőségbiztosítás 
alapján működik annak érdeké-
ben, hogy a helyben termelt mi-
nőségi alapanyag-kínálatot és a 
valós piaci prémium igényeket 
össze lehessen kapcsolni.

Fogjunk össze a Majomszigetért, szavazzon a Mol kutaknál

Interjú Dr. Harikné Dr. Havasi 
Beátával a Szécsény-Ért-Ékes 
Alapítvány vezetőjével
A Szécsény-Ért-Ékes Közhasznú 
Alapítvány pályázott a Mol-nál. 

Hogy kerül a csizma az asztalra, 
miért és mire pályáztak egy olaj-
ipari cégnél?
A Mol minden évben különböző 
témakörökben hirdet meg pá-
lyázatokat	Helyi	Érték	nevű	Prog-
ramjában. Mi a környezetvédelmi 
témakörben pályáztunk, miután 
ezen a fórumon is beszéltünk már 
arról, hogy Nógrád megye leve-
gője különösen erősen szennye-
zett, elsősorban azért, mert sokan 
illegálisan, rongyokkal fűtenek. 
Ezek műanyag tartalma pedig 
súlyosan mérgező. Ezért gondol-
tunk arra, hogy a saját eszköze-
inkkel	 is	 felhívjuk	 a	 figyelmet	 a	
környezetvédelem fontosságára. 
Kapóra jött, hogy a Polgármesteri 
Hivatal mellett, közismert nevén 
a Majomszigeten jelenleg föld-
munkák folynak, talajszondák 
kerülnek telepítésre, annak érde-

kében, hogy megújuló energiával 
lehessen fűteni a Hivatal épüle-
tét. Ugyanakkor ez a szécsényi 
polgárok számára is egy közked-
velt pihenőhely, hiszen nyáron 
árnyat ad, miközben szép kilátás 
nyílik a Tűztoronyra. Így jött az 
ötlet, hogy ezt a két dolgot kap-
csoljuk össze és amikor a mun-
kások elvonulnak egy olyan szép 
parkot építsünk vissza, amelyet 
újra szívesen használnak majd a 
szécsényiek, de közben szemlé-
letformálásra is alkalmas.

Konkrétan milyen tervet adtak be?
Rengeteg ötlet merült fel, egy 
közös nevező van, még pedig az, 
hogy egy nagyon szép zöld liget 
legyen a Majomszigeten. Szö-
kőkúttal, napelem fával, amely 
működtetheti a szökőkutat, Ben-
czúr	festmény	növényekből	selfie	
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ponttal és még sorolhatnám az 
ötleteket. Ennél konkrétabban 
azért nem mennék bele, mert 
van azért még egy nagyon fontos 
előfeltétele a pályázat megnyeré-
sének. A szakmai zsűri ugyan el-
fogadta a tervünket, tehát a siker 
kapujában állunk, de szükség van 
még egy kis összefogásra. A szak-
mai zsűri által elfogadott elkép-
zelés ugyanis akkor válhat való-
ra, ha minél többen támogatják, 
szavaznak rá, vagyis megmoz-
dulnak érte a helyi közösségek. 
Ezért megragadva ezt a mostani 
alkalmat, arra szeretnék buzdíta-
ni minden kedves olvasót, hogy 
menjen el valamelyik közeli Mol 
kúthoz és szavazzon ott a szécsé-
nyi projektre 2019. április 1-31 kö-
zött. A szavazatok az alábbi ben-
zinkutakon adhatók le:

o 2660 Balassagyarmat Kóvári út  
o 3100  Salgótarján Budapesti u. 
27.
o 3100 Salgótarján Rákóczi út 77-
89.

Azt is szeretném kérni, hogy 
akinek lehetősége van, személyi 
jövedelemadójának 1 százalé-
kát ajánlja fel városunk építésé-
re, szépítésére. Ezt a következő 
számon tehetik meg Szécsény-
Ért-Ékes	 Alapítvány	 18272255-
1-12. 

Nagyon nagy sikere volt az inter-
netes felületeken annak a hírnek, 
hogy a Szécsény-Ért-Ékes alapít-
vány egy 23,73 kilométeres turista-
körút építését kezdte meg Szécsény 
körül.
Mániám és meggyőződésem, 
hogy Szécsény egy ritka szép tele-
pülése Magyarországnak, amely-
re én a magam részéről nagyon 
büszke vagyok és meg szeretnék 
tenni mindent azért, hogy erről 
minél több embert meggyőz-
zek. A turista körút szerintem 
egy csoda lesz, hiszen Szécsény 
fantasztikus történelmi és épített 
értékeit kapcsolja össze, miköz-
ben szórakoztató elemeket is tar-
talmaz. A turistaút érinti majd a 
Robinson szigetek Kalandparkját 
és a Tömlöcbástyát, ahol izgalmas 
szabadulószobák várják a játszani 
vágyókat. Emellett az út összeköti 
a Forgách-kastélyt, a Ferences ko-
lostort, a Várkertet, a Tűztornyot, 
a tervezett öreg-hegyi kilátót, a 
Benczúr-kastélyt, a Benczúr sír-
emléket, a Szent Antal fogadalmi 
keresztutat, az Ipoly parti termé-
szetvédelmi területet. Az út men-
tén 5 turista pihenőhely is épül, 
tűzrakóhellyel, biciklitárolóval. 
Ezeknek a pihenőhelyeknek az 
alapozása már időközben el is 
készült. A turisták tájékozódását 
az út teljes hosszában jelzőosz-
lopok segítik majd, összesen 24 

kerül kihelyezésre, mindegyiken 
3-4 jelzőtáblával. Ezenkívül a fon-
tosabb helyeken információs táb-
lák is várják majd a látogatókat. 
A	 projektet	 a	 Szécsény-Ért-Ékes	
Alapítvány a LEADER Térségek 
közötti együttműködés elneve-
zésű programjában nyertes pá-
lyázatának segítségével valósítja 
meg a Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány-
nyal konzorciumban.  Úgy vélem, 
hogy a projekt őszi befejezését 
követően Nógrád megye idegen-
forgalmi kínálata egy országosan 
és külföldön is elismert lehető-
séggel bővül, hiszen ilyen szép, 
történelmi emlékekben gazdag, 
szórakoztató elemekkel is kibőví-
tett turistaút tudomásom szerint 
sehol a világon nem létezik még 
egy.
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A Szécsényi Települési Értéktár

A Szécsényi	 Települési	 Ér-
téktár Bizottság feladata 
a helyi értékek összegyűj-

tésének koordinálása és rend-
szerezése. A települési értéktá-
rak létrehozását és működését 
a magyar nemzeti értékekről és 
hungarikumok gondozásáról 
szóló	 2012.	 évi	 XXX.	 törvény,	 va-
lamint a 114/2013. (IV. 16.) Kor-
mányrendelet szabályozza. 

A nemzeti érték fogalmát a 
Törvény a következőképpen ha-
tározza meg: magyar alkotóte-
vékenységhez, termelési kultúrá-
hoz, tudáshoz, hagyományhoz, 
tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, 
nemzetünk történelme, valamint 
a közelmúlt során falhalmozott 
és megőrzött minden szellemi 
és anyagi, természeti, közösségi 
érték vagy termék. A helyi érték-
tár tagjait Szécsény város Önkor-
mányzata nevezi ki. 
A	 Szécsényi	 Helyi	 Érték-

tár Bizottság tagjai: elnök: dr. 
Limbacher Gábor, tagok: Őze Já-
nos, Smelkó István, Galcsik Zsolt, 
Doman László

A helyi értékek szakterületen-
kénti kategóriái a következők:
– Agrár- és élelmiszergazdaság: 

borászat, mezőgazdasági ter-
mékek, élelmiszerek

– Egészség és életmód: népi 
gyógyászat, gyógynövények, 
gyógyszerek

–		Épített	környezet:	tudatos	épí-
tési munka eredménye

– Ipari és műszaki megoldások: 
kézműipar, kézművesség

– Kulturális környezet: tánc, zene, 
népművészet, műemlék, régé-
szeti lelőhely

– Sport: szabadidő eltöltése, ver-
senyszerű sport

– Természeti környezet: geomor-
fológiai képződmények, ökoló-
giai rendszerek

– Turizmus és vendéglátás: turisz-
tikai programok

Bárki javaslatot tehet a helyi 
természeti környezet, szellemi, 
anyagi és művészeti alkotások, 
hagyományok	 Települési	 Érték-
tárba való felvételére. A javaslat-
tevő a benyújtani kívánt értéket 
a város honlapjáról letölthető 
formanyomtatványon adhatja be 
a	Szécsény	Települési	Értéktár	Bi-
zottságának elnökének. A bizott-
ság a beérkezett javaslatokat 
megvizsgálja, rendszerezi, illetve 
a kiemelkedő értékek felvételét 
javasolja a helyi, ill. a Nógrád Me-
gyei	Értéktárba.

A szécsényi Települési Értéktár-
ba a következő helyi értékek 
kerültek felvételre:
1. Palóc szőttes és a népviseleti 
baba
2. Szécsényi evangélikus temp-
lom oltára (Nógrádikum is)
3. Domina kis-kápolna
4. Ferences templom és kolostor
5. Ferenczy Teréz munkássága
6. Forgách-kastély
7. Gyógyszertár épülete
8. Haynald kapu
9. Haynald Lajos munkássága
10. Házi bolt
11. Komjáthy Jenő munkássága
12. Kubinyi Ferenc Múzeum
13. Nagylevelű hársfa
14. Nosztalgia Múzeum
15. Pintér Sándor munkássága
16. Római katolikus temetőkápol-
na
17. Romtemplom
18. Szécsény várának maradvá-
nyai (Tömlöcbástyával együtt).

19. Tűztorony
20. Várkert
21. Andi színjátszósai  
22. Erkel Ferenc Vegyeskar  
23. Palóc néptánc együttes  
24. Városháza

A Nógrád Megyei Értéktárba 
felvett, ill. Nógrádikumnak ja-
vasolt értékeink:
1.  Szécsény várának maradványai 
(Tömlöcbástyával együtt).
2. A Szécsényi Szüreti Körtánc
3. A Szécsényi mézeskalácsosság
4. Szentháromság szoborcsoport
5.	Szent	Orbán	kápolna

Kérjük a szécsényi lakosokat, 
hogy minél többen tegyenek ja-
vaslatot a környezetükben lévő 
helyi értékekre. Pár perc alatt el le-
het készíteni a javaslatot, amelyet 
a bizottságnak be lehet nyújtani! 
Szécsény nagyon gazdag kultu-
rális örökséggel rendelkezik, ami 
megérdemli, hogy helyi értékké 
jelöljük, vagy Nógrádikummá 
emeljük.

Tegyük együtt közkincsé érté-
keinket!

Smelkó István bizottsági tag
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Múzeumpedagógiai foglalkozások a Kubinyi Ferenc Múzeumban

Foglalkozásvezetők: 
Hugyecz Enikő, Majcher Tamás 

és Smelkó István

Cserépválogatás a múzeumkertben Kisrégészek munkában

Oklevél pecsételés Izgalmas a szécsényi vár története

Munkálkodás a restaurátor műhelyben

Kicsi vagyok én...

A címerfestés kipróbálása

Cserépválogatás
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Kultúrházak éjjel-nappal Szécsényben

2019-ben február 15. és 17. 
között, ismét egy teljes hét-
végén át várták országszerte 

több száz kulturális központban 
és művelődési házban az érdeklő-
dőket változatos és értékes prog-
ramokkal a Kultúrházak éjjel-nap-
pal rendezvénysorozat részeként. 

Az országos kezdeményezés-
hez a szécsényi Városi Művelő-
dési Központ is csatlakozott és 
két nap több színes és változa-
tos programra vártuk az érdek-
lődőket. Kézműves foglalkozás 

keretében vendégeink voltak a 
Cseperedő	Óvoda	ovis	gyerkőcei,	
akikkel vidám farsangi bohócot 
készítettünk, újabb kiállítás nyílt 
a Szabó István Galériában, ahol 
március végéig Bugyi István Jó-
zsef,	 egri	 grafikus	 művész	 alko-
tásait láthatják az érdeklődők. A 
Derűs Asszonyok Nyugdíjas klub 
römikártya versenyén mintegy 50 
fő vett részt, akik elfogadva meg-
hívásukat, örömmel látogattak el 
a Városi Művelődési Központba. A 
rendezvénysorozatot pedig Andi 

színjátszósai éves Musical gálá-
ja koronázta, akik telt ház előtt 
bizonyították, hogy a szécsényi 
közművelődésre igaz, az ide év 
jelmondata, miszerint „MINDEN-
NAP	ÉRTÉKET	ADUNK”.	

Ennek nem csak ezen a hétvé-
gén, de a mindennapokban is 
igyekszünk eleget tenni. Hisszük, 
hogy Szécsényben a közművelő-
dés a hétköznapokban is értéket 
közvetít és teremt. 
     

Sáriné Borik Melinda
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A művészeti iskola zongorista növendékeinek sikerei

Február közepén rendezték 
meg a ceglédi Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolá-

ban	 a	 XV.	 Országos	 Zongoraver-
seny területi (Fejér, Pest és Nóg-
rád megye) elődöntőjét, melyen 
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mű-
vészeti Iskola négy növendéke: 

Chen	Jun	Wen,	Fábián	Sára	Noé-
mi, Holecz Martin és Sánta Dániel 
vett részt. Tanár: Lévárdi Beáta.
Fábián	 Sára	 Noémi	 és	 Chen	

Jun	Wen	a	zsűri	Kiemelt	Dicsére-
tét kapta. Sánta Dániel Nívódíj-
jal büszkélkedhet, mellyel beju-
tott a márciusban Nyíregyházán 

megrendezésre kerülő országos 
zongoraverseny döntőjébe, mely 
megtiszteltetésben korcsoportjá-
ban, mindösszesen 14 növendék 
részesülhetett.

Lévárdi Bea

Sánta Dániel Ceglédi zongoraverseny 

Bárkányiban történt...

Retro farsang
Februárban farsangi díszbe öl-
tözött a Bárkányi iskola aulája. A 
gyerekek izgalommal készültek 

a farsangi mulatságra. Már he-
tekkel korábban kérdezgették 
egymást, milyen jelmezt ölte-
nek.

A jelmezes felvonulást most is, 
akárcsak az elmúlt években az 
egyéni jelmezesek nyitották meg, 
akik leginkább az alsósok közül 
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kerültek ki. Szebbnél szebb mas-
karákat csodálhattak meg a ven-
dégek. Láthattunk hercegnőket, 
szuperhősöket, megelevenedett 
számítógépes játékot, hóembert, 
polipot és rengeteg kreatív jel-
mezt. Nem mehetünk el szó nél-
kül végzős diákjaink produkciója 
mellett, akik az ikonikus páros 
Bud Spencer és Terence Hill egyik 
filmjéből	adtak	elő	jelenetet,	ezzel	
elnyerve a zsűri különdíját.

Az egyéni jelmezeseket az alsó 
tagozatos csoportok követték. 
Minden osztály készült egy rövid 
kis	 koreográfiával	 hawaii	 tánco-
soknak,	 mesefiguráknak,	 ping-
vineknek, pálcikaembereknek, 
űrlényeknek, zászlóknak öltöz-
ve, vagy éppen egy születésnapi 
zsúrt ünnepelve.

A felsősök és gimnazisták idén 
is tematikus feladatot kaptak. 
Külföldi és magyar retro slágere-
ket húztak előzetes feladatként, 

melyeket sajátos 
feldolgozásban 
jelenítettek meg. 
Hatalmas él-
mény volt látni, 
hogy a gyerekek 
és osztályfőnö-
keik olyan dalok-
ra táncolnak ön-
feledten, melyek 
a szüleik vagy 
akár a nagyszü-
leik	 fiatalkorát	
idézték fel.

A legkisebbeket a felvonulás 
után az aulában Deák Réka és 
tánccsoportja	 a	 T.C.D.	 szórakoz-
tatta, majd pedig a Just Dance 
nevű programmal sajátíthattak 
el különböző táncos koreográ-
fiákat.	 Eközben	 a	 nagyobbak	
a tornateremben vetélkedtek, 
mely során továbbra is a 60-as, 
70-es, 80-as és 90-es évek sláge-
rei voltak a főszereplők. A felada-
tok során az osztályok pontokat, 
„tallérokat” gyűjtöttek, melyeket 
a végén, licit során elkölthettek. 
Egyik osztály sem maradt aján-
dék nélkül.

A délután során rengeteg érté-
kes nyeremény talált gazdára a 
jelmezek díjazása és a tombola-
sorsolás során, melyet követően 
az alsósoknak a mulatság véget 
ért, és átadták az aulát a nagyob-
baknak, akiket este 9-ig várt egy 
suli diszkóval Révfy Péter.

A diákönkormányzat a kevésbé 
táncoslábúakra is gondolt. Aki 
nem szerette volna a táncparket-
tet koptatni, annak a DÖK kreatív 
ügyességi és sportjátékokkal ké-
szült az emelet függőfolyosóján.

Ezen a délutánon minden kor-
osztály megtalálhatta a neki tetsző 
programot és felhőtlenül jól érez-
hette magát, ezért köszönet illeti a 
szervezőket, illetve a szülői szerve-
zetet, akik nélkül nem valósulha-
tott volna meg a farsangi délután!

Szvetlik Réka

Sítábor 2019
A Páter Bárkányi János Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium 
életében immár hagyományos-
nak tekinthető a sítábor, amely 
6. alkalommal nyújt sportolási 
és kikapcsolódási lehetőséget 
diákjainak. Az idén - a katolikus 
iskolák kapcsolatépítésének kere-
tében - a pásztói Magyar Szentek 
Római Katolikus Óvoda és Általá-
nos Iskola tanulói is csatlakoztak 
a bárkányisokhoz. Pesák Tamás 
tanár úr, a Mehetnék Turista és 
Sportegyesület közreműködésé-
vel, összesen 46 fő részvételével 
szervezte meg az idei eseményt. 
A már említetteken kívül néhány 
régi tanítvány is bővítette a lét-
számot.

A sítábor helyszíne az idén a 
szlovákiai Donovaly lett, amely 10 
km-es minőségi pályáival kiváló 
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lehetőséget teremt a téli sportok 
kedvelőinek. A diákok közül a 
síeléssel korábbi években meg-
ismerkedett 12 fő mellett újabb 
10 kezdő sajátíthatja el a sportág 
alapjait. 

9 és 16 óra között gyönyörű 
környezetben, jó időjárási viszo-
nyok között kellemes fáradsággal 
térnek vissza a diákok a szállásra, 
ahol	 finom	vacsora	 és	 a	 pihenés	
lehetősége várja őket. 

Köszönet illet mindenkit – szer-
vezőket, szülőket, iskolavezetést 
-, akik ennek a tábornak a lehető-
ségét megteremtették. Remélhe-
tőleg 2020-ban 7. alkalommal is 
lesz bárkányis sítábor, hogy hol, 
az még egyelőre a jövő titka.

Pesák Tamás és Vágvölgyi Péter

A kommunista diktatúrák áldo-
zatainak emléknapja
„A jövendő nemzedékek előtt 
kötelességünk feljegyezni a 20. 
század bűneit és biztosítani, hogy 
azok soha nem ismétlődhetnek.” 
(Milan Kundera) Ezekkel a gon-
dolatokkal iskolánk idén is méltó 
emléket állított a kommunista 
diktatúrák áldozatainak emléké-
re. A megemlékezésen a 11.A osz-
tály diákjai versekkel, naplórészle-
tekkel elevenítették fel az érintett 
kor politikai helyzetét. A műsort 
közös gyertyagyújtás zárta az is-
kola előtti kopjafánál.

Gál Maja

Keresztút
Hamvazószerdával elkezdődik a 
nagyböjt. Ez az időszak a keresz-
tény emberek számára az elcsen-
desedés ideje. Húsvét örömét 
akkor tudjuk igaztán átérezni és 
ünnepelni, ha előtte hálát adunk 
Jézus értünk vállalt szenvedésé-
ért is. Ennek évszázados hagyo-
mánya az egyházban a keresztúti 
ájtatosság, melynek során 14 stá-
ción keresztül szemléljük Jézus 
szenvedését, és 
kísérjük Őt az 
ítélettől a sírba 
helyezésig.

Nagyböjt min-
den péntekén 
egy-egy plébá-
niai csoport ve-
zetésével közö-
sen imádkozzuk 
a keresztutat a 
t e m p l o m b a n . 
Egyházi iskola lé-

vén fontosnak tartjuk, hogy minél 
több diák, pedagógus és szülő ve-
gyen részt ezeken az alkalmakon, 
ahol egy pénteken szolgálatot is 
vállalunk.

Az idei nagyböjtben iskolánk 
diákjai és pedagógusai március 
22-én vezetik a keresztúti ájtatos-
ságot, melyre a szülőket is szere-
tettel hívjuk.

Sántáné Udvardy Erika
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Február a Rákócziban

Februárban a színes progra-
mok uralták az iskola életét, 
amelyekből egy párat az 

alábbiakban röviden összefogla-
lunk, hogy az olvasók is – ha csak 
e lap hasábjain keresztül – átél-
hessék programjainkat és belelát-
hassanak munkánkba.

Dobd a kosárba! (február 5.)
Iskolánk aktív tagja a Dobd a ko-
sárba! versenysorozatnak és a 
legutóbbi alkalmat sem mulasz-
tottuk el arra, hogy megméret-
tessük magunkat. Ezúttal elsős és 
másodikos tanulóink vettek részt 
a Kisterenyén megrendezett ver-
senyen, ahol tetszetősen játszva, 
de a kicsikre még oly nagyon jel-
lemző pontatlanságnak köszön-
hetően a hatodik helyen zártak.

Szülőakadémia (február 8.)
A népszerű Szülőakadémia pro-

jekt első szakaszának záró ren-
dezvénye Budapesten volt. A ta-
lálkozón a brit, holland, svéd és 
amerikai nagykövetségek képvi-
selőinek jelenlétében értékeltük 
az eddig megvalósított közösség-
teremtő programokat. Iskolánk - 
az országban egyedüliként - felké-
rést kapott a projekt folytatására, 
melyet a következő időszakban a 
holland	 nagykövetség	 fog	 finan-
szírozni. 

Farsang (február 14.)
Idén sem maradhatott el a hagyo-
mányosan jó hangulatban eltöl-
tött farsangi összejövetelünk. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan a diá-
kok sokasága öltött jelmezt, hogy 
a tél elűzésében és a szórakozás-
ban egyaránt részt vegyen.

Az alsósok mulatságán a szín-
pompás jelmezeseken túl a máso-
dikosok (illetve más osztályokból 

közreműködő tanulók) vidám kis 
jelenete is emelte az összejövetel 
színvonalát. A gyermekek a jel-
mezbemutatót követően kisebb 
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táncos mulatságon vehettek részt.
A délután második felében a fel-
sősök vették birtokukba a terepet. 
Bár létszámában kisebb volt ez a 
csapat, de a hangulatra nem lehe-
tett panasz. A jelmezek felöltése 
mellett számos ügyességi játék-
ban tehették próbára magukat.

A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja (február 25.)
Közösségünkben minden évben 
figyelmet	 szentelünk	 az	 emlék-

napoknak. Február hónapban a 
kommunista diktatúrák áldozata-
inak emléke előtt adózva faliújsá-
gunkra került ki egy összeállítás, 
melyben röviden, a diákok nyel-
vén ismertetjük az események 
okait, körülményeit és következ-
ményeit.

Beiratkozás
Ezúton is értesítjük a leendő első 
osztályos gyermekek szüleit, hogy 
2019 áprilisában lesz intézmé-

nyünkben a gyermekek iskolába 
való beíratása. Az ősszel induló 
első	 osztály	 osztályfőnöke	Oszoli	
Ildikó lesz, akivel a március máso-
dik felében megrendezésre kerü-
lő bemutató órákon ismerkedhet-
nek meg. A pontos időpontokért 
figyeljék	 közösségi	 oldalunkat	 és	
hirdetményeinket a bejárati ajtón 
és a város több pontján.

Pancsovai Gergely
igazgató

Jótékonysági Morzsabál 2019

Morzsabálunk immár hu-
szadik alkalommal került 
megrendezésre a Bár-

kányi Katolikus Óvoda dolgozói, 
szülők szervezésében. Közel 300 
ember érezte annak fontosságát, 
hogy közösségünket támogassa, 
felhőtlenül szórakozzon. 

Mikor 20 évvel ezelőtt útjára in-
dítottuk a rendezvényt nem gon-
doltuk, hogy 2 évtizeden át sikerül 

„életben tartani”, népszerűvé ten-
ni. Utunk öröm, siker és kudarc, hit 
és meg-megújuló remény érzésé-
vel volt kikövezve. Az eltelt 20 év 
alatt mindennél fontosabb volt, 
hogy bizonyítsuk: meg tudunk áll-
ni a saját lábunkon, tudunk helyes 
döntéseket hozni, tudunk jó cél 
érdekében összefogni, céljainkért 
támogatókat találni, tudunk szó-
rakozni és szórakoztatni.

A bálunk szervezését mindig 
egy nagy összefogás előzi meg. 
Ennek érdekében ismét fáradha-
tatlan lelkesedéssel, egy csapat-
ként gyerekek, szülők, és óvodánk 
minden dolgozója készültünk. 
Műsorunkkal úgy gondolom sike-
rült bebizonyítanunk, milyen sok-

oldalúak vagyunk. A fergeteges 
taps, egy-egy könnycsepp, kaca-
jok, pozitív visszajelzések meg-
erősítettek minket a folytatásban.

Az összefogást a jótékonysági 
rendezvény bevétele is tükrözte, 
ami minden évben az intézmény 
fejlődését és felújítását szolgálja. 
Az idei és részben a tavalyi bevé-
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telünkből az óvodánk udvarának 
rendezésére, új játékok beszerzé-
sére, játékaink korszerűsítésére 
fordítjuk. Az idei bálunkon egy 
szép gesztussal kedveskedtünk. 
Meghívtuk azokat a kollégákat, 
akik már nem dolgoznak velünk, 
de a 20 év alatt aktív részvevői vol-
tak a báloknak, emberségből, pél-
damutatásból, elhivatottságból 
utat mutattak nekünk. Az elmúlt 
években bálunk szervezésében és 
a műsorok összeállításában, rész-
vételében nagyon sokat dolgoz-
tak. Együtt ünnepeltünk, együtt 
örültünk sikereinknek. 

Bízom abban, hogy lesz elég 
kitartásunk ahhoz, hogy tovább 

álmodjunk, a megálmodott cél-
jainkat mindig megvalósítsuk, és 
büszkék lehessünk arra, hogy e 
célok megvalósulása érdekében 
alkotott műsoraink szórakoztató-
ak maradnak. 

Ezek a célok óvodánk fejlődését, 
szépülését, gyarapodását, gyer-
mekeink boldog óvodás életét 
szolgálják. A támogatóink szere-
tete, támogatása, nevetése nélkül 
nem juthattunk volna el idáig, de 
segítő kezükre, bölcs tanácsaikra 
továbbra is nagy szükségünk lesz, 
hogy az előttünk álló feladatok 
mindig megvalósuljanak

Nagy köszönet és tisztelet a 
szülőknek, szponzoroknak, intéz-

ményvezetőknek és nem utolsó-
sorban munkatársaimnak, hogy 
az elmúlt 20 esztendőben segí-
tették, hogy a Morzsabálunk ilyen 
népszerű és sikeres legyen, kitű-
zött céljainkat elérhessük.

Smelkó Istvánné
Intézményegység vezető

Farsang a Bárkányi Katolikus Óvodában

„Nagy mulatság lesz e napon,
A szoknya libbenjen, a láb dob-
banjon!
Minden gyerek pördül-fordul-
integet,
Ezzel búcsúztatják a telet…”

Óvodánkban évek óta nagy ha-
gyománya van a farsangnak, mely 
a vízkereszttől hamvazószerdáig 
ívelő időszak. A telet, a hideget, a 
sötétséget legyőző örömünnep. 
Vége a télnek, hamarosan min-
den új éltre kel.

Az előkészületek, a farsangi bál 
maradandó élményt jelent a kis-
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gyermekek életében. Gyerme-
keink már hetek óta nagy-nagy 
izgalommal készültek a farsangra. 
Minden nap újabb és újabb ötle-
tekkel rukkoltak elő, minek öltöz-
nek majd fel az óvodai mulatság-
ra. Már napokkal az ünnep előtt 
elkezdtük a készülődést. Farsangi 
diszbe öltöztettük az óvodát, a 
csoportokat.

A heti foglalkozások, mind a 
farsang témáját ölelték fel. A te-
vékenységek során sok vidám, 
mókás dalt, verset, csúfolót ta-
nultunk. Beszélgettünk a farsangi 
népszokásokról, hagyományok-
ról, a télűző ünnepről.  

Hétfőn, a Mosolybirodalom Ala-
pítvány jóvoltából bűvész előadást 
nézhettünk meg, a gyermekeink 
élményfotózáson vehettek részt. 

Óvodásaink izgatottan érkeztek 
szerda reggel. Sok kreatív, ötletes 
jelmezt, maskarát láthattunk. 

Tízórai után elkezdődött a far-
sangi jelmez felvonulás, bemu-
tatkozás. Pihenésként csemegéz-
tünk, majd együtt játszottunk 

különböző mulatságos versenyjá-
tékokat. 

Ezt követően tetőfokára hágott 
a hangulat, hiszen az óvoda ap-
raja-nagyja együtt táncolt, móká-
zott. 

Úgy gondolom, nagyon jól sike-
rült az idei télűzésünk, s reméljük 

ennek hatására megérkezik ha-
marosan a tavasz! 

Tartalmas, maradandó élményt 
nyújtó farsangi mulatságot töltöt-
tünk együtt, melyet gyermekeink 
mosolygós, vidám arca igazolt.

Velenczeiné Bagi Anikó
óvodapedagógus
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Egészséghét a Bárkányi Katolikus Óvodában

Az	óvodánkban	idén	az	EGÉSZ-
SÉGHÉT	 február	 hónapban	
került megrendezésre.

Célunk	 volt,	 az	 egészséges	
életmód, az egészség megőrzés 
szokásainak a kialakítása a gyer-

mekek körében.  Az egészséges 
táplálkozásra	való	figyelem	felhí-
vás, a rendszeres gyümölcs – és 
zöldségfogyasztás fontosságának 
a kiemelése. 

A kedves szülők segítsége és 
támogatása révén, folyamatosan 
fogyaszthattuk a gyümölcsöket 
és a zöldségeket. A hét folyamán 
a gyermekekkel az egészséges 
életmódról, a gyümölcsök, zöld-
ségek, vitaminok fontosságá-
ról, a mozgásról beszélgettünk. 
Gyümölcssalátát, zöldségsalátát 
készítettünk, csupa egészséges 
ételt kóstoltunk. Beszélgettünk a 
helyes tisztálkodás fontosságáról. 
Szerdán délelőtt a Maci csoportos 
óvó nénik előadásában, a Vannak 
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még rossz gyerekek című mese-
előadást nézhették meg óvodá-
saink. Az aktuális, és mindenkit 
érintő témát feldolgozó mese-
játékkal, próbáltuk a gyermekek 
magatartását és viselkedését a 
helyes irányba terelni. Rávilágíta-
ni arra, hogy a mindennapjaink-
ban az egészséges táplálkozáson 
túl, mennyire fontos szerepe van 
az értékes emberi kapcsolatok-
nak is. A tavalyi pozitív visszajel-

zéseket	 figyelembe	 véve,	 idén	 is	
megrendezésre került a Szülői Fó-
rum. Előadóink: Lantos Adrienn, 
a Szakszolgálat fejlesztő peda-
gógusa, arról beszélt, hogyan is 
zajlanak a fejlesztő foglalkozások, 
milyen mozgásokformák gyako-
roltatásával lehet különböző terü-
leteket fejleszteni. Bakay Sándor-
né óvodánk fejlesztőpedagógusa 
pedig az iskolaérettségről, annak 
kritériumairól, az óvodáskor jel-

lemzőiről tartott előadást, majd 
válaszoltak a szülők és óvónők 
feltett kérdéseire. Programjaink 
között szerepelt az Egészségház 
meglátogatása, azon belül is a 
fogorvosi rendelővel való ismer-
kedés, a fogorvos munkájának a 
megtekintése. Andi néni a fog-
orvos asszisztense, bemutatta 
a fogmosás helyes technikáját, 
beszélgetett a gyerekekkel arról 
mikor és hogyan kell fogat mosni. 
A saját csoportba visszaérkezve, 
közös teázással, nyugtató és lazí-
tó zenék hallgatásával és manda-
lák színezésével teremtettük meg 
a testi és lelki harmóniánkat. 

Ezúton is szeretném megkö-
szönni a kedves szülőknek, az 
egészségház dolgozóinak, a 
fejlesztő pedagógusunknak, a 
kolléganőimnek, a fáradozását, 
segítségét, az egészséghét zök-
kenőmentes megszervezésében 
és lebonyolításában. Azt gondo-
lom, a hét valamennyi programja, 
feledhetetlen élményt nyújtott 
mindannyiunk számára.

Csábiné Ocsovai Rita
    óvodapedagógus
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Múzeumpedagógiai foglalkozás a Kubinyi Ferenc Múzeumban

A Cseperedő	 Óvoda	 és	 Böl-csőde Pitypang csoportos 
óvodásaival múzeumpe-

dagógiai foglalkozáson vettünk 
részt, melyet Smelkó István mú-
zeumpedagógus tartott. Először 
végigvezetett bennünket a kas-
tély	 csodálatos	 termein.	 Megfi-
gyelhettük az ősemberek életét, 
életkörülményeit, eszközeiket. 
Kipróbálhattuk a tűzcsiholás va-
rázslatos technikáját, mely na-
gyon tetszett gyermekeinknek. 
Megcsodálhattuk a várak makett-
jeit, István bácsi elbeszélése alap-
ján odavarázsolhattuk magunkat 
a vitézek bátor, küzdelmes életé-
be. Elbűvölten nézték a zászlókat, 
a festményeken látható híres em-
bereket. Az egyik teremben nagy 
meglepetés várt ránk, beöltöz-
hettünk lovagi jelmezekbe és a 

kis vitéz csapattal verselve, dalol-
va ismét körbejártuk a termeket. 
A felvonulás végén, István bácsi 
minden gyermeket lovaggá ütött, 
melynek bizonyságául valódi vi-
aszpecsétes oklevelet is kaptak.  
Vidáman, élményekkel gazdagon 
tértünk vissza az óvodánkba.

Brezanóczyné Lőrincz Katalin
 óvodapedagógus
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Farsang a Szécsényi Cseperedő Óvodában és Bölcsődében

Idén is megrendezésre került a 
bölcsődénkben a farsang, amit 
2019. február 12-én tartottunk. 

A gyermekek a kisgyermekneve-
lőkkel együtt vidám jelmezeket 
öltöttek fel. Mindenkinek más és 
más volt a ruhája, többek között 
különféle	állatfigurák,	bohóc,	her-
cegnő stb., melyekben egész dél-
előtt jól érezték magukat a gyere-
kek. Jókat nevettünk, táncoltunk, 
játszottunk és közben a terülj-te-
rülj asztalkáról folyamatosan cse-
megézhettek, mindenki kedve 

szerint megtalálhatta a számára 
megfelelő harapnivalót. A mulat-
ság lezárásaként a Pitypang cso-
portos óvodásokkal együtt mon-
dókáztunk, énekeltünk és egy 
közös záró tánccal búcsúztattuk 
a telet.

Márkus Tímea
Kisgyermeknevelő
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Foci

Felnőtt csapatunk túl van 3 
edzőmérkőzésen.  Szokták 
mondani, hogy ez edzőmér-

kőzés eredménye nem számít, 
mert ez csak gyakorlás. Ezt min-
denki döntse el magában, hogy 
fontos e vagy sem, de szerintem 

fontos, hogy itt is sikerek érjék a 
játékosokat.
Hát	az	első	két	edzőmérkőzés,	fi-

noman fogalmazva is haloványra 
sikerült, a harmadik mérkőzésen 
már valamivel jobban teljesített 
a csapat, de ez kevés lesz ahhoz, 

hogy bekerüljön a csapat az első 
négybe az alapszakasz végén.  Az 
alapszakasz befejeztével rájátszás 
következik, ahol az 1-4-ig, 5-8-ig 
és 9-11-ig végző csapatok külön 
válnak. Itt majd mindenki játszik 
egymással otthon és idegenben 

Futás

2019. február 16-17. kétna-
pos BSI Futónagykövet ta-
lálkozót rendeztek Siófokon 

a Hotel Magisternben. Az ország-
ban 169 BSI Futónagykövet van, 
és	 erre	 kapott	 meghívást	 Czele	
János	 és	 Czele	 Jánosné.	 A	 két	
nap alatt érdekes előadásokon 
vettünk részt. Versenyszervezési 
tanácsokat, edzések és versenyek 
közbeni frissítésről, elsősegély-
nyújtásról kaptunk hasznos taná-

csokat. Rakonczay Gábor gyalog 
az Antarktiszon élménybeszámo-
lóját hallgattuk meg. Mi így csi-
náljuk! - futónagykövetek beszá-
molója. A futás nem maradhatott 
ki a programból, a Balaton partja 
ideális volt egy órás mozgásra. 
Hozzánk fordulhattok, ha kezdő-
ként tanácsra van szükségetek, 
ha unjátok a magányos futásokat, 
ha keresitek a hozzánk hasonló 
érdeklődésűek társaságát. Lehet 

csatlakozni a SZAFT csapatához!
2019. február 24. Tápiószele II. 

RUN	YOURS	TRULY	futás.
 Finn kezdeményezésű nemzet-

közi futás, a téli időszakban, ami-
kor nincs annyi futóverseny. 150 
versenyző indult összesen a 25 
km és 50 km-e távon. Volt egyedi 
befutó érem, zsíros kenyér és tea 
parti. A SZAFT csapatát 25 km-es 
távon két fő képviselte, amelyen 
szép sikert értek el. Bartus Ferenc 
1:50:28 idővel abszolút II. helye-
zést ért el, Lantos János 2:16 idő-
vel sikeresen teljesítette a távot.

Kérjük támogassa a SZAFT csa-
patát adója 1%-ával. 

Adószám: 18639931-1-12. 
Köszönjük!

Futónagykövet találkozó 
Rakonczay Gáborral

Tápiószele
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is. A lényege az egésznek, hogy 
tartanunk kell ezt a dobogó kö-
zeli formát, hogy legyen esé-
lyünk benne lenni az első négy 
csapatban. Ha nem sikerül, és 
kicsúszunk belőle, akkor teljesen 
mindegy, hogy hányadik helyen 
végez a csapat. Ezért kellene ko-
molyan venni az edzőmérkőzé-
seket és az edzéseket is. Sajnos 
ez nem igen sikerült. Nagyon ne-
hezen áll össze a csapat. Van egy 
20-as keret, de mégis létszámhi-
ánnyal küzdünk. Még szerencse, 
hogy	van	3-4	ügyes	srác	az	ifiben,	
akik kisegítik a felnőtt csapatot. 

Volt változás is a keretben, tá-
voztak és érkeztek.

Érkezett:	Vereczki	Balázs	(Moho-
ra),	 Cserni	 Balázs	 (Mohora),	 Kiss	
Ádám (Varsány)

Távozott: Gábor Bálint (Rimóc) 
Varga Tamás (egészségügyi prob-
lémák miatt abbahagyta)

Edzőmérkőzések:
Szécsényi VSE - Gyöngyöshalász 
1-10			gól:	Cserni	B.
Szécsényi	 VSE	 -	 Érsekvadkert								
0-2
Szécsényi VSE - Mátramindszent 
2-0 gól: Szmolnik M., Géczi P.
Tavaszi menetrend, az alapsza-
kasz mérkőzései:
Héhalom - Szécsény
Szécsény	-	Cered

Érsekvadkert	-	Szécsény
Szécsény - BSE
Karancslapujtő - Szécsény
Szécsény - Mátraterenye
Palotás Szécsény

Az ifjúsági csapatunk együtt ké-
szül a felnőttekkel.

A serdülő csapatunk heti 3 edzé-
sen készül a tavaszi folytatásra.

A Bozsik tornákon szereplő csa-
pataink befejezték a terem baj-
nokságot, és már a tavaszi kinti 
tornákra készülnek.

Doman Gábor



- 23 -- 23 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa



- 24 -


