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Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
Díjazottjaink!
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zécsény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete rendeletében szabályozta az önkormányzat által
adományozható kitüntetéseket
és díjakat. A „Szécsény Városért” kitüntető díj Szécsény város
közéletében vagy a várospolitikában huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet végző,
maximum kettő fő magánszemély, vagy kettő szervezet részére adományozható.
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testületi határozata alapján 2019. évben két
fő magánszemélynek ítélte meg
a kitüntető címet. Pedagógiai
területén kifejtett kiemelkedő
munkájáért Várkonyi Balázsné
kórusvezető, pedagógusnak és

a pedagógiai területén, illetve a
civil életben kifejtett kiemelkedő
munkájáért Báthori Istvánné pedagógusnak.
Várkonyi Balázsné, Rétháti Katalin Budapesten született.
Általános és középiskolai tanulmányait Vácott végezte, majd
Pécset járt Tanárképző Főiskolára. 1972-ben Szécsényben kezdett el tanítani, a Mikszáth Kálmán általános iskolában. Oroszt
és ének-zenét oktatott egészen
2007 évi nyugdíjba vonulásáig.
Engem személyesen is tanított
és őszintén elmondhatom, Kati
nénit egységesen nagyon szerettük. Még az olyan botfülűeknek
is nagy élmény volt egy-egy órája, mint én. Legendás ember és
állatszeretete, ha valaki bajba ke-1-

rül, ő rá elsőként lehet számítani
mindig. Bárcsak minden szécsényi polgár olyan lenne, mint ő.
Kedves, segítőkész, igazi ember.
Báthori Istvánné, Valika Tapolcán született.
Általános iskolai tanulmányait Kétegyházán végezte, Gyulán
érettségizett, majd a Debreceni
Tanítóképző Főiskolán szerezte
meg diplomáját. Elsőként mindjárt Szécsényben kezdett tanítani a mai II. Rákóczi Ferenc iskolában.
Valika mindig arról volt híres,
hogy rengeteg energiát fektet
úgy a tanóráiba, mint közéleti
tevékenységébe. Nincs olyan közösségi munka, amit ne vállalna
nagy lelkesedéssel. Neki köszönhetjük többek között a Csokoládé a Női léleknek elnevezésű
szalont, amelynek segítségével
számtalan híres ember látogatott el Szécsénybe, ismerhettük
meg gondolataikat a világról.
Valika kreativitása és közösségszervező ereje nélkül mindannyian kevesebbek lennénk. Munkája, energiája példaértékű.
GRATULÁLUNK!
Dr. Harikné Dr. Havasi Beáta
alpolgármester
(Részlet a díjátadó ünnepségen
elhangzott beszédből.)
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Önkormányzati hírek
Márciusban egy rendkívüli és két
munkarend szerinti képviselőtestületi ülést tartottunk.
A MÁRCIUS 5-i ülésen megtárgyaltuk és elfogadtuk
• Szécsény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetését
• a Szécsény Holding Nonprofit
Kft. 2019. évi üzleti tervét
• a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét
• a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról
szóló beszámolót
• az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét a 20192022. évekre.
Döntöttünk
• a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2015. (IV.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
• a Szécsényi Települési Értéktár Bizottság létszámának bővítéséről, a
bizottság szervezeti és működési
szabályzatának módosításáról
• a téli rezsicsökkentés végrehajtásáról
• a Pénzügyminisztérium által kiírt
„Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci
program keretében nyújtott támogatás című pályázat benyújtásáról
• a külterületi helyi közutak fejlesztése pályázatról
• a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde továbbképzési
programjának elfogadásáról, az
intézményben indítható csoportok számáról és a beiratkozás időpontjáról
• a Nógrád Megyei Kormányhivatal javaslatáról az önkormányzat
működésére, döntéshozatali eljárására vonatkozóan

• a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2019. évi teljesítmény követelményeinek alapját
képező kiemelt célok meghatározásáról
• a Szécsény I. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátásáról
Tájékoztatót hallgattunk meg
• a „Hűtőház létesítése Szécsényben” megnevezésű projekt megvalósításának finanszírozásához
nyújtandó tagi kölcsönről
• a Szántó Architect & Design Kft.
leveléről
Zárt ülésen döntöttünk a „Szécsény Városért” kitüntető díj adományozásáról.
A MÁRCIUS 12-i rendkívüli ülésen
döntöttünk
• a vásár és piactartás szabályozásáról szóló 14/1995.(VII.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról. Az országos kirakodó vásár korábbi helyszínén megkezdődött a Kossuth út 4. szám alatti
iskolaépület felújítása, bővítése,
ezért a területet lezárták. A vásár
új helye a Várkert Kis út felőli bejárati része lett
• az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális és Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában Szécsény Város
Önkormányzata képviseletéről
• a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erőés munkagépek beszerzése VP67.2.1-7.4.1.2-16 pályázati felhíváson nyertes 182720396 projekt
azonosítójú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés tárgyban
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indított eljárás eredményének
megállapítására
A MÁRCIUS 26-i ülésen döntöttünk
• a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
6/2015.(IV.01.)
önkormányzati
rendelet módosításáról
• a turisztikai épületek használatba adásáról és a turisztikai
együttműködésről szóló megállapodásról
• a Szécsény I. sz. házi gyermekorvosi körzet praxisjog megvásárlásának támogatásáról
• a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázat
kapcsán önerő vállalásról, és a pályázat megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátására
indított eljárás eredményéről
• a TOP-3.2.2-15-NG1-2016-00002
- Szécsény Város Önkormányzat
közcélú épületeinek komplex
energetikai fejlesztése pályázathoz szükséges önerő vállalásáról.
Jóváhagytuk
• a Szécsényi Közművelődési
Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai
beszámolóját és a 2019. évi szolgáltatási tervét.
Beszámolót hallgattunk meg
• a Szécsényi Rendőrkapitányság
a közbiztonság megszilárdítása
érdekében végzett 2018. évi tevékenységéről
• a Polgárőrség 2018. évben végzett munkájáról.
Zárt ülésen lakáskérelemről döntöttünk.
Stayer László
polgármester
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző
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TEszedd akció

Nógrádszakál vasúti átjáróRáróspuszta körforgalom
2019.03.23. szombat 9.00
Reggel verőfényes szép időben,
tettre készen indult el kis csapatunk a szakasz megtisztítására.
Nógrádszakál
polgármestere
Radvánszki Judit és lelkes csapata
a hivatalnál, a horgászok az Ipoly
partján csatlakoztak hozzánk. Így
indultunk neki a kb. 3 kilométeres
szakasz megtisztításának. A Páris

patak völgyének a bejárati részét
is kitakarítottuk.
Gondoltuk, hogy sok szemét
lesz, de hogy ennyi és ilyenek! Ezt
nem gondoltuk! Rengeteg volt
az autókból kidobott szemét, sok
autógumi, hűtőgép szigetelés, tv
képcső, wc tartály, kábelborítás.
háztartási hulladék, sitt, üveg és
még sorolhatnám!
Mivel út mentén dolgoztunk,
óvatosnak kellett lenni, mert az
autósok nem nagyon figyeltek
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ránk! A megrendelt 60 zsák kevésnek bizonyult a zsákolható
szemétnek. Végül is háromórás
kemény munka után, minden
hulladékot összehordtunk a kijelölt helyre és koszosan, de vidáman összeálltunk egy „hulladék
szelfire”!
Köszönöm minden önkéntesnek, aki eljött és segített a környezetünk szebbé tételén!
Smelkó István
szervező-koordinátor
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Ez évtől ingyenes a horgászvizsga

K

özgyűlést tartott a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület, Szécsény legrégebbi civil szervezete, 1952-ben alakult,
amelynek létszáma az elmúlt 10
évben majd négyszeresére növekedett 168 főről, közel 600 főre. Mi áll
a létszámbővülés mögött, ennyire
növekedett a horgászás népszerűsége? Kőmíves Zoltán az egyesület
elnöke.
A horgászat, ezt sokan nem
tudják, Magyarország legkedveltebb szabadidős tevékenysége.
Jelenleg több mint 440 ezer vizsgázott, állami jeggyel rendelkező
horgászt tartunk nyilván az országban. A horgászat népszerűsége ugyan évről évre növekszik,
de egyesületünk létszámnövekedése mögött szerintem egyértelműen a jó csapatmunka áll, és
az, hogy az egyesület által kezelt
vizek sokoldalúan ki tudják elégíteni a tagok igényeit.
Ez konkrétan mit jelent?
Gyakorlatilag mindent átszerveztünk, a versenyektől kezdve
egészen a gazdasági és ifjúsági
munkáig. Elkezdtünk figyelni a
horgásztársak igényeit. Láttuk,
hogy valaki csak nagy halakra
szeret menni, valaki csak perget,

azaz ragadozóra vadászik, valaki
csak feederezik, amikor a kapást
a kizárólag a bot csúcsa jelzi. És
ezekhez az igényekhez igyekeztünk szabni az egyesület szolgáltatásait. Ezért lett például a Várkerti-tó élménytó, így azok, akik
nagy halakra specializálódtak, itt
aztán tobzódhatnak, hiszen az élménytó azt jelenti, hogy a halat
csak kifogni lehet, elvinni nem. Így
a potykák csak nőnek, nőnek életük végéig. Vagy például 5 évvel
ezelőtt lehetőséget kaptunk arra,
hogy nálunk is lehessen horgászvizsgát tenni, így a helyieknek
most már nem kell messzebbre
utazniuk. A balassagyarmatiaktól
vállaltuk át a vizsgáztatást. Erre
minden hónap második hétfőjén
17 órától van lehetőség. További
jó hír, hogy ez évtől a vizsga ingyenes. A sokoldalúság pedig azt
jelenti, hogy a szécsényi Várkerti-tó mellett egyesületünk kezeli
a ludányhalászi Öreg-tavat, és az
Ipoly folyó felső szakaszát. Mindegyik hely egész más élményt
ad. A Várkerti-tó a város közepén,
kulturált közegben található,
könnyen megközelíthető szép
és nyugalmas. Ezzel szemben az
Ipoly folyó változatos, kiszámíthatatlan, csodálatos és izgalmas.
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A ludányhalászi Öreg-tó pedig
vadregényes és hangulatos.
Az ifjúsági munka mit jelent Önöknél?
Minden évben horgászszakkört
hirdetünk az iskolákban, ami a
horgászvizsgához
hasonlóan
ugyancsak ingyenes. Szerdáként
tarjuk a szakköröket, egy évben
10 alkalommal, tavasszal. Ezeknek a szakköröknek az a lényege,
hogy az alapokat megtanítsuk,
így kevesebb kudarcélmény érje
a vízparton a gyerekeket. Büszkén mondhatom, hogy így általunk nagyon sok gyerek szereti
meg a horgászást. Most 130 gyermek tagja van az egyesületnek,
viszont ifi tagunk elég kevés. Az
a tapasztalat, hogy a középiskola
idején eltűnnek egy kicsit gyermektagjaink, de felnőttként 6070 százalékuk visszatér.
Gazdasági helyzet?
Szűkös keretekből gazdálkodunk, igyekszünk pályázni, ahol,
és amikor lehet. A befizetett tagdíjak legnagyobb részét azonnal
visszaforgatjuk
haltelepítésre.
Emellett nagyon komoly szakmai
munkát folytatunk a gödöllői és a
szarvasi egyetemmel, amelynek

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

eredményeként tavaly 40 ezer
márna ivadékot szaporítottunk
és helyeztük el Pösténypusztánál
az Ipoly folyóba. Ez fantasztikus
eredmény, hiszen a márnát rajtunk kívül jelenleg senki nem szaporítja. Gyakorlatilag azon dolgozunk, hogy az eltűnőben lévő
áramló vízi halfajtákat megment-

sük az utókornak. Márna, paduc,
szilvaorrú keszeg és domolykó
szerepel a programunkban.
Ehhez akkor gratulálok, erről szerintem nem nagyon tudnak az itt
élők.
Nekem a szívem ügye az Ipoly
folyó, 5 éves korom óta itt horgá-

szom, és nagyon szeretném, ha
ennek a folyónak a páratlan gazdagsága megmaradna, és minél
tovább, minél több embernek
olyan boldog természetközeli élményt tudna nyújtani, mint nekem az elmúlt 40 évben.

Események a Bárkányiban
gyobbak a környező települések
keresztútjainál imádkoznak, illetve zarándoklaton vesznek részt.
A tavaszi szünet előtti utolsó
napon a felső tagozatos tanulók
Passió-játéka már teljesen a nagyhét eseményeire irányítja a figyelmünket, melynek átélése segítheti a húsvét örömét.
Sántáné Udvardy Erika
XXI. Területi Szorobánverseny
és KYÚ vizsga
Március 26-án a Bárkányiban szervezett versenyen iskolánk tanulói
és a dorogházi iskola szorobánosai
mérték össze számolási és eszközhasználati tudásukat. A feladatsorokat 44 tanuló oldotta meg, akik
közül a Bárkányiból 22-en - 80%
feletti teljesítménnyel továbbjutottak az országos döntőbe. Az országos forduló 2019. április 27-én,
Budapesten kerül megrendezésre, melyre nagy szorgalommal és
izgalommal készülnek legügyesebb szorobánosaink.
Kiemelnénk versenyzőink közül
Kanyó Blanka és Cserven Levente
8. osztályos tanulóinkat, akik nyolc
éven keresztüli szorgalmas munkával mindig ügyesen szerepeltek
a szorobánversenyeken. Idén utoljára képviselték iskolánkat. Köszönjük példaértékű kitartásukat.
A területi versenyt megelőzte
az ún. KYÚ vizsga, mely egyfajta
szintfelmérő. Egy Japánból kül-

dött feladatsort kell kellő százalékra teljesíteni meglehetősen
szűk időkeretek között. Iskolánkban 10-től 5-ös szintig teljesítettek szorobánosaink, akik a
tudásukat igazoló oklevelet és
matricát Japánból kapják meg a
tanév végéig.
Ludányiné Bella Szilvia
Nagyböjti készületek
Nagyböjt harmadik péntekén iskolánk tanulói és pedagógusai
vezették a templomban a keresztúti imádságot. Ez az alkalom
minden résztvevőnek szép lelki
élményt nyújtott és megerősített
jó elhatározásainkban.
Iskolánk további két programja
is ehhez nyújt segítséget. Az április 12-én tartandó lelki napon
a diákok a pedagógusok vezetésével mélyülnek el jobban a
Jézus értünk vállalt szenvedésének megismerésében. A kisebb
korosztály kézműveskedéssel és
dramatizálással jeleníti meg a
szenvedés állomásait, míg a na-5-

A költő visszatér…
Történelmi hagyományainkhoz
méltó ünnepi műsort tartottunk
iskolánk diákjainak az 1848. március 15-i forradalom tiszteletére.
A 6. évfolyam tanulói lelkesen készültek a műsorral, tudva azt, hogy
a magyar történelemben Petőfi,
Vasvári és Jókai neve és tettei példaértékűek a ma élő emberek számára is. Nemcsak nevük, hanem
munkásságuk is, amit az utókorra
hagytak, örök emléket őriznek.
Lelkesedésük, hitük, pedig célt
tűzött ki a jövő nemzedékének.
A megemlékezést a Himnusszal,
majd a Valkár-testvérek néptánc
koreográfiájával kezdtük. Tanulóink fegyelmezetten és átéléssel
elevenítették fel a márciusi eseményeket. Petőfivel együtt szavalták
a Nemzeti dal refrénjét. A 12 pont
felsorolása, a Republic és a Kormorán együttesek dallamai, valamint
a nemzeti színű díszlet hűen tükrözték a kor szellemiségét.
Kiss Zoltán
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Március 15.
A Víz Világnapja az alsó tagozaton
A korábbi évekhez hasonlóan, a
2018/2019-es tanévben is megemlékeztünk a Víz világnapjáról.
A víz védelmének fontosságáról,
élettani jelentőségéről tanulhattak a gyerekek környezet órákon,
illetve napközis foglalkozások
keretében. Alsó tagozatos tanulóink valamennyien részt vettek
területekre felosztva szemétszedésben: az iskolánk udvarán, a
játszótereken, az intézményünket körülvevő utcákban, illetve a
várkertben. Ezekkel a tevékenységekkel is szeretnénk erősíteni
tanulóinkban a minket körülvevő természet szeretetét, és a kör-

nyezetünk iránti felelősségvállalást.
Lukács Linda
tanító
Story time
Idén tavasszal, március 27-én,
nagy lelkesedéssel szervezte meg
idegennyelvi munkaközösségünk
hagyományteremtő „Story time”
vetélkedőjét. A „Christmas time”
sikerén felbuzdulva húsvét előtt
is egy kis játékra hívtuk diákjainkat. Ezúttal a 8-12. évfolyamos tanulók öt kreatív feladatban mérhették össze talpraesettségüket,
kreativitásukat.
Az első rajzos feladvány után
szinkronizáló képességükről ad-

A Víz Világnapja
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hattak számot, majd az iskola 5
éve alatt történt eseményekre vonatkozó kérdésekre kereshették
az aulában a válaszokat. Csipkerózsika stílusos felébresztése után
pedig megfigyelőképességüket
is próbára tettük. A 12 csapat 4-4
tanulója jókedvét nem hagyta
otthon, minden feladatban derekasan helytállt, és végezetül egy
emléklapot, valamint egy kis batyut kapott útravalóul, amiben
sok kis apró finomság lapult. A
legtöbb pontot elért 12. osztályos
csapat pedig egy egyedi, külön
erre az alkalomra készült éremmel a nyakában távozhatott.
Mindemellett a hét folyamán
„Story time” névvel kiállítást is
szerveztünk, melyen a diákok és
tanárok különböző országokból
szerzett emléktárgyai, könyvei,
újságjai tekinthetők meg. A program sikerét látva biztosan állíthatjuk, hogy a következő tanévekben
a „Christmas time” mellett helyet
kap és színesíti az iskolánk rendezvénypalettáját a „Story time” is.
Szmolnik Ágnes
Fenntarthatósági Témahét a
Bárkányiban
A PontVelem Nonprofit Kft szervezésében lett meghirdetve a Fenntarthatósági Témahét, melyhez az
ország számos iskolája mellett iskolánk is csatlakozott. A szervezők
több mintaprojekt lehetőségét kínálták fel a szaktanárok számára,
akik dönthettek, melyiket szeretnék a gyerekekkel megismertetni.
Szécsényben a levegőszennyezés
került kiválasztásra. Két osztály – a
8.A és a 8.B – tanulói játékos körülmények között végeztek el olyan
egyszerű feladatokat, amellyel sikerült felhívni a figyelmüket arra,
hogy a Föld és annak természeti
értékei nem a mai ember privilégiuma. Úgy kell vele gazdálkodni
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Reméljük a nagyszámú érdeklődő közül többen a hallottakon
elgondolkodva és tettre készen
tértek haza. Szülőnek lenni sorozatunk következő vendége
Uzsalyné Pécsi Rita főiskolai docens lesz, aki május 29-én a képernyő és az internet fejlődésre
gyakorolt hatásait boncolgatja
előadásában.
Szenográdi Tamás

Story time
és használni, hogy a jövő nemzedékei számára is élhető maradjon.
Ennek szellemében végeztünk
forgalomszámlálást, számoltunk a
levegőbe jutó CO2 mennyiségét,
összehasonlítottuk a különböző
üzemanyag típusú járművek káros anyag kibocsájtását – zoknit
húzva a kipufogók csövére -, zuzmókat kerestünk, figyelemfelkeltő
kisfilmet néztünk, porszennyezést
mértünk. A tanulók jó hangulatban, kis csoportokban végezték
feladataikat melyek jól szolgálták
az általunk fontosnak tartott környezeti nevelés feladatát.
Vágvölgyi Péter
Szülőnek lenni
Komáromi Mária hitoktató Egyszerűbb gyermekkor címmel
tartott előadást szülőknek és

pedagógusoknak március 28-án
iskolánk aulájában. Előadásának
bevezetőjében felvázolta, hogy a
gyermekek „sokk” kultúra hatása
alatt fejlődnek. A sok információ,
az őket körülvevő tárgyak, elektronikai eszközök, fényhatások,
médianyomás, a fejlődés siettetése agyukat folyamatos izgalmi
állapotba tartja stresszhelyzetbe
hozva, ami éberséget, szorongást, hiperaktivitást, alvási nyugtalanságot eredményez. Ezekre
a kihívásokra jelent egyszerű
megoldást a „kütyük” korlátozása,
elektronikus játékok mérséklése,
a kevesebb kész játék, kevesebb
információ, kevesebb program,
az együtt eltöltött étkezések, esti
mesék, közös családi programok,
a gyermek bevonása a házi munkába.

Fenntarthatósági Témahét a Bárkányiban

Nőnap
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Komáromi Mária előadása
Nők köszöntése
Március 8-án kellemes meglepetésben részesítette iskolánk lányait és hölgy dolgozót Bobály
Csaba, Kiss Zoltán és Kovács
Norbert tanár urak, aki Kovács
Norbert saját szerzeményével
köszöntötték a nőket, bizonyítva
ezzel is, hogy az igazi ajándék az,
amit magunkból adunk.
Szenográdi Tamás
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Március a Rákócziban

M

iként a természet is elkezdte visszanyerte üdeségét és frissességét,
úgy iskolánk közössége is egyre
inkább élettelibb lett és számos
programmal múlatta a mögöttünk hagyott hónapot. A számos
sport és ügyességi foglalkozás
mellett (melyekről az alábbiakban
olvashatnak) megemlékeztünk az
1848-49. évi forradalom és szabadságharc hőseiről iskolánkban faliújság formájában és részt
vettünk a városi ünnepségen is.
Megkezdődtek a TérTáncKoncert
próbái, amelyeken szép számú
gyermek jelentkezett.
Programok a leendő első osztályosoknak
Ebben a hónapban több olyan
program is megvalósult, ami azt
a célt szolgálja, hogy a hozzánk
jövő majdani első osztályosok
ne egy vadidegen környezetbe,
ismeretlen emberek közé kerüljenek. Ezért a hónap elején
Pancsovai Gergely igazgató úr és
Oszoli Ildikó, leendő osztályfőnök
felkereste a nagycsoportosokat,
ahol egy játékos foglalkozáson
vettek részt. Ezt követően az ovisok látogattak iskolánkba, akik

megismerkedhettek az épülettel,
vidám bemutatóórán készülhettek fel az iskolás létre és találkozhattak egykori társaikkal – akiktől
csupa jót és szépet hallhattak rólunk.
Szakma Piactér (március 18.)
A Nógrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara rendezésében került sor a szakmákat népszerűsítő
rendezvényre Balassagyarmaton.
A program nemcsak elméleti tájékoztatót nyújtott, hanem lehetőséget biztosított a gyermekek
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számára, hogy egyes foglalkozásokat a legmodernebb technikák
(VR) segítségével kipróbálhassák.
A szervezők szándéka szerint
ezek az események mind-mind
segíthetnek enyhíteni az égető
szakemberhiányt. Iskolánkat a 7.a
osztály képviselte.
Sportesemények
Március 20-án iskolánk is részt
vett a Várkertben megrendezett
mezei futóversenyen. Diákjaink
nagyszerűen küzdöttek és a harmadik helyen érkeztek célba.
Március 21-én Karancsságon
vettünk részt a körzeti lábtenisz
versenyen, amelyről versenyzőink (Oláh Richárd – 8.b és Oláh
Bence – 10.a) ezüstéremmel térhettek haza.
Március 26-án a 4.a osztály
csapatával a Dobd a kosárba!
program aktuális fordulójában
szerepeltünk, ahol igen szoros
mérkőzések után az 5. helyezést
értük el.
Ezúton is kérem a kedves szülőket, hogy a jó idő beköszöntével
biztassák gyermekeiket a kültéri
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sportolásra (futás, labdarúgás,
kerékpározás stb.), hogy erőnléti
állapotuk javuljon és tartalmasan
teljen szabadidejük.
Toronyépítés (március 18-22.)
A hétköznapokat felrázandó és a
májusi családi napra készülődve
időközönként igyekszünk olyan
apróbb versenyeket rendezni,
mely összekovácsolja az osztályokat és kialakítja az együttműködést. Első ilyen vetélkedőnk a

toronyépítés volt, melynek lényege, hogy az osztályok 10, az iskolatáskában elférő tárgy használatával építsenek minél magasabb
tornyot. Ez a legjobban a 10.a és a
8.a tagjainak sikerült, akiknek versengése azt eredményezte, hogy
mindkét osztály 3m feletti eredménnyel zárt.
Pancsovai Gergely
igazgató

Innovatív Ingyenes Tanulási Programok Nógrádban

A

Szövetség az Életen át
Tartó Tanulásért (SZETT)
szervezete országosan 50
Nyitott Tanulási Központtal, két
eMűhellyel és 5 regionális központú mobil irodával segíti a felnőttkori tanulást a „Nyitok hálózat
a munkaerő-piaci kompetenciák
fejlesztéséért” című projekt keretében.
Nógrád megyében a NYITOK
program egyik gesztorszervezete,
a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A
szervezet ügyvezetője Varga Béla
elmondta, hogy a NYITOK projekt
azzal a céllal jött létre, hogy a kor
követelményeihez igazodva, rugalmas, korszerű és versenyképes

tudást biztosítson a szervezet által kínált tanulási programokon
keresztül a bevonható korosztály
számára. A pályázati támogatásnak köszönhetően a képzéseken
való részvétel ingyenes. A képzési
programokhoz 16 és 64 éves kor
között lehet csatlakozni azoknak,
akik nem rendelkeznek nappali
tagozatos hallgatói jogviszon�nyal. Ráadásul a belépés feltétele
nincs iskolai végzettséghez kötve.
Olyan értékes tudást adó tanulási programokon lehet részt
venni, amelyek hatalmas segítséget nyújthatnak a munkaerőpiaci boldoguláshoz. A Tanulási
Központokban jelenleg az angol,
német az orosz nyelvi, valamint
-9-

informatikai tanulási programok
futnak, ezen túl az érdeklődők
részt vehetnek kiskereskedelmi,
logisztikai, gépipari, turisztikai,
építőipari és irodai munka területét érintő kompetenciafejlesztő
képzéseken. Mindemellett lehetőség nyílik a mindennapokban
használható, innovatív ismeretekre is szert tenni a pénzügyek,
a vállalkozásindítás, az önmenedzsment vagy az állampolgári
ismeretek terén.
A mobil divízió a NYITOK program idei évi újdonsága, amely
kialakítása, indulása jelenleg folyamatban van. Elsősorban a KKV
szektort, és a NYITOK Tanulási
Központok vonzáskörzetéből ki-
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eső településeket veszi célba és
viszi” házhoz” az új típusú rövid 20
vagy 30 órás képzéseket.
A képzésszervezés rugalmas,
nagy hangsúly kerül az egyéni
igényekre a tanulási csomagok
összeállítása, az időbeosztás és a
helyszín tekintetében egyaránt,
ezáltal széles spektrumban kínálva képzéseket egyéni, vállalati,
valamint önkormányzati szinten
is.
Bátorítok mindenkit, hogy keresse föl Nyitott Tanulási Központunkat, érdeklődjön munkatársainknál az alábbi elérhetőségeken,
és jelentkezzen ingyenes képzéseinkre! Várunk mindenkit, aki
szeretne ingyenesen, barátságos
környezetben tanulni, hiszen a
tanulás a legjobb befektetés!
Újhelyi Nelli
szakmai koordinátor

Víz Világnapja a Bárkányi Katolikus Óvodában
2019.március 22.
Se ízed nincs, se színed, se zamatod,
nem lehet meghatározni téged,
megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az
életben: maga az élet vagy.”
/Antoine de Saint Exupéry/

A VÍZ világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i

édesvízkészlete nem kifogyhatatlan, védelemre és odafigyelésre
szorul. A víz szerepére, értékére,
és védelmének fontosságára vezetjük rá a gyermekeket, hogy
gondolkodásuk középpontjába

környezetvédelmi konferencián
kezdeményezték. Az ENSZ ennek
hatására március 22-ét világnappá nyilvánította.
A VÍZ alapvető szükséglet a földi élethez, és természetesnek
vesszük, hogy megfelelő men�nyiségű és minőségű víz áll rendelkezésünkre. Azonban a Föld
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kerüljön, és kicsit máshogy tekintsenek erre a természeti kincsre.
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A Víz Világnapját megelőzően egész hetünket áthatva, beszélgettünk a víz jelentőségéről,
élettani hatásáról, védelmének
fontosságáról. Könyveket, képeket fürkészve csodáltuk meg a
Földön előforduló vizeket, azok
élővilágát. Meséinket, verseinket, dalainkat, dalos játékainkat
a vízhez kapcsolódó tartalommal
terveztük. Mind a hét csoportban
változatos, érdekes tevékenységeket biztosítottunk e hét folyamán is. Parafa dugóból tutajokat

barkácsoltunk, amit vízben úsztattunk. A vízi világról képeket
festettünk, ragasztottunk, a víz
erejével, a vízben oldódó és nem
oldódó anyagokkal kísérleteztünk. A gyermekeken megjelenő
kék szín szimbolizálta e nap jelentőségét, a víz fontosságát.
Ezzel a jeles nappal az volt a célunk, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelően minél több
tapasztalatot szerezzenek a vízzel
kapcsolatban. Játékainkkal, kísérleteinkkel próbáltuk érzékeltetni
azt, hogy a víz az élet minden területén nélkülözhetetlen, ezért a vízhez való pozitív viszonyunkat formálni, erősíteni, tudatosítani kell.
Mi, óvodások egyszerű cselekedetekkel is jobbá és fenntarthatóbbá változtathatjuk a körülöttünk lévő világot! Sokszor elég, ha
csak odafigyelünk!

Velenczeiné Bagi Anikó
óvodapedagógus

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
2019-2020-as nevelési év
Szeretettel várjuk beiratkozásunkra, leendő óvodásainkat szüleikkel együtt,
a Páter Bárkányi János Katolikus Óvodában.
Ideje: 2019. április 24-25-én (szerda, csütörtök) 9.00-12.00-ig 13.00-16.00-ig
Helyszín: Szécsény, Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Magyar u. 13.
A kötelező óvodai nevelésen résztvevők köre 5 éves kortól 3 éves korra változott.
2019. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét a Köznevelési törvény, kötelező óvodába járást ír elő. Nkt. (8§):
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.” Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el a szabálysértésekről
szóló 2012. évi II. törvény 247 (§) értelmében.
Kérjük azon gyermekek jelentkezését is, akik 2019/20-as nevelési évben 2019. szeptember 01. és 2019. december
31. között betöltik a 3. életévüket és az óvodai ellátást igénylik.
A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
Gyermek: - születési anyakönyvi kivonata, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája - plébánosi ajánlás, ennek
hiányában keresztlevél - bölcsődei igazolás - a gyermek egészségügyi kiskönyvét
ha van: - gyermekvédelmi határozat (másolata) - SNI, BTM gyermekek esetén az érvényes szakértői vélemény (másolata)
Szülő: - személyi azonosítója - lakcímet igazoló hatósági igazolványa
A beiratkozás napjára kérjük, a kitöltött jelentkezési adatlapot, hozza magával. Nyomtatványt az óvodában kérhetnek, vagy a www.barkanyisuli.eoldal.hu/ovoda weboldalról letölthető.
Intézményünk nem körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségünk nincsen, felvételi eljárásnál az intézmény hatályos SZMSZ-e
szerint járunk el. Óvodánk korlátozott számban jogosult az integráltan nevelhető szakértői véleménnyel rendelkező sajátos
nevelési igényű gyermekek felvételére, nevelésére.
A gyermekek felvételéről az óvoda vezetője hoz döntést, melyről írásban értesíti a szülőt 2019. június 30-ig. Jogorvoslati lehetőséggel, döntés kézhez vételétől számított 15 napon belül a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Ordináriusának címzett (2600, Vác, Migazzi Kristóf tér 1.), de az intézmény igazgatójához benyújtott írásbeli megkereséssel
élhetnek. (3170, Szécsény, Magyar u. 13-15.)
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Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Pitypang csoportjában
történt márciusi események..

2

019. március 5-én vendégeink voltak Pancsovai Gergely
Igazgató Úr és Oszoli Ildikó
tanító néni a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolából. Részt vettek
egy bemutató foglalkozáson. Ez a
délelőtti esemény szerves részét
képezi az óvoda és iskola átmenet
segítésének, a két intézmény szoros együttműködésének.
A bemutató célja, a gyerekek
még az iskolába lépés előtt, ismerős környezetben találkozzanak a
leendő pedagógusaikkal. A pedagógusok rövid bepillantást nyerjenek az óvodában folyó nevelő
munkáról, e közegben megfigyelhetik a leendő iskolás gyerekeket,
azok, viselkedéskultúráját, szokásaikat, a közösségben való tevékenységeiket, a tanulási folyamatokat, az óvodában alkalmazott
módszereket a képességfejlesztések kapcsán.
2019.március 12–én a nagycsoportosaink, leendő iskolások
kaptak meghívást egy játékos
délelőttre, ahol ismerkedtek az
osztályteremmel, annak berendezésével, az iskolaudvarral, tornateremmel, ebédlővel, egyszóval
az ISKOLÁVAL! Óvodapedagógusként nagyon megindító volt látni,

hogy azok a gyerekek, akik kicsi
gyermekként kerültek hozzánk,
hogy megnőttek, s bizony már
megértek arra, hogy itt legyenek
és már nem az óvó néni ajkán
csüggtek, hanem a tanító nénit
figyelték hol mosolyogva, hol
félszegen, hol szégyenlősen, hol
bátran…szép délelőtt volt!
2019. március 22. a Víz Világnapja. Mindenütt ott van körülöttünk
a víz. A Föld felszínének több mint
70 %-át óceánok és tengerek borítják. A víz óriási hatással van
bolygónkra és lakóira. Lételeme
minden élőlénynek, maga az élet
is az őstengerekben alakult ki. A
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víz életadó. Erre is szerettük volna a gyerekek figyelmét felhívni,
hiszen minden növény, állat és
az ember teste is főleg vízből áll,
és mindnek a víztől függ az élete.
Négy napnál tovább senki sem
bírja víz nélkül!! E téma kapcsán
természetesen nemcsak ezen az
egy napon foglalkoztunk a vízzel.
Hiszen a gyermek életkori sajátosságaiból fakadóan azt építi be
tudásként, amit önmaga is sokszor
megtapasztal, cselekszik, eljátszik
stb. Tudatosítjuk a gyerekekben,
hogy a vízre, ivóvízre, vizes élőhelyekre nagyon vigyáznunk kell! A
környezetét védő, természetbarát
magatartás kialakításában csak
akkor lehetünk eredményesek, ha
mi felnőttek igaz példával járunk
a gyermekek előtt, s nem szórjuk
szét a patakparton a szemetet…
mert a Pitypang csoportos gyermekek a Szentlélek patak partján
sétálva nagyon ügyesen észrevették azokat a tárgyakat, dolgokat,
amelyek bizony nem valók a vízbe.
Mender Andrea Mária
óvodapedagógus
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Nyílt nap a Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Pitypang csoportjában

2

019. március 26.-án kedden,
délelőtt 10 órától, nyílt napot tartottunk óvodánkban.
Izgatottan vártuk a vendégeket,
a leendő kiscsoportos gyermekeket és szüleiket, akik hamarosan
meg is érkeztek és megilletődve
foglaltak helyet a csoportunkban.
Gyermekeink szeretettel fogadták
a látogatókat, kedvesen vezetgették a kicsiket a csoportban,
megmutatták milyen sok szép já-

tékunk van. Egyszer csak felcsendült a kezdeményezés hívogató
dallama. Minden gyermek leült
a szőnyegre és megkezdődött a
„Beszélgető kör”. Megbeszéltük
milyen nap van, megfigyeltük az
időjárást és ennek megfelelően
beállítottuk a táblán a megfelelő
jelekhez a mutatót, a Katica keddhez és a napocska jelképhez. A víz
témakör keretén belül a vízben élő
állatokról és a víz tulajdonságairól

beszélgettünk. Mondókáztunk,
verseltünk a vízi állatokról, utánoztuk a hangjukat, mozgásukat.
Vendégeink csodálkozva figyelték gyermekeinket, hogy men�nyi sok ismerettel rendelkeznek,
milyen okos dolgokat mondanak.
Két dalos játékot is eljátszottunk,
az egyik a „Kiskacsa fürdik” a másik a Mély kútba tekintek kezdetű
játék volt. Végül egy nagy vízisiklót alakítottunk és körbe-körbe
kanyarogtunk a csoportban, míg
megérkeztünk a „gyurmaszigetre”,
ahol vízi és vízparti állatokat lehetett formázni. Halat, kígyót, csigát.
Néhányan itt maradtak gyurmázni. A többiekkel hamarosan eljutottunk a barkács-szigetre, ahol
rajzolni, színezni, nyírni, ragasztani lehetett tetszés szerint. Ragyogó szivárványszínű halak, polipok,
siklók, békák születtek, melyeket
egy hatalmas tóba, illetve egy
nagy folyóvízbe ragasztottunk be.
Az elkészült szép munkákat közösen csodáltuk meg a vendégeinkkel. akik ezután elbúcsúztak és
élményekkel telve hazamentek.
Brezanóczyné Lőrincz Katalin

Farsangi mulatság a Pitypang csoportban
FARSANG VAN,
FARSANG VAN…
A gyerekek által egyik legjobban
kedvelt esemény a farsangi mulatozás! Óvodánkban erre február
13-án, kedden került sor. A báli
ráhangolódás már jóval előbb elkezdődött, közösen készítettük
el a lampionokat, amelyek aztán
megteremtették a farsangi hangulatát csoportszobánknak, barkácsoltunk álarcokat, báli szemüvegeket ezek segítségével jókat

mókáztunk, játszottunk, táncoltunk.
A farsangi bálra a szülőket is
meghívtuk, hogy ezen a délelőttön mulassanak velünk együtt.
A gyerekek már reggelről felvették a jelmezüket, sorba érkeztek
a nindzsák, hercegnők, királylányok, muskétások, lovagok, katonák, szuperhősök…
A jelmezes felvonulást egy kis
műsor előzte meg, azt követően
mindenki szépen sorban bemu- 13 -

tatkozott. Aztán falatozni kezdtek
a gyerekek, köszönet a szülőknek,
akik biztosították, hogy gazdagon
terített asztal várta a gyerekeket!
Nem múlhat el farsang játékok,
bohóckodás és tánc nélkül, így az
idei mulatságra is készültünk óvó
nénik, a gyerekek örömére volt”
farsangi fánk” -os sorverseny, ahol
az alapanyagokat kellett ügyesen elvinni a tálba; „add tovább a
bohócot” táncos ügyességi játék,
indián esővarázslós ahol olyan jól
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Farsang az oviban
sikerült a varázslás, hogy eső helyett cukrok potyogtak az „égből”,
elutaztunk a kincses szigetre, ahol
mindenki megkereshette a maga
ajándékát…
Igaz a telet nem kergettük el ezzel a délelőttel, de hiszem, hogy
kicsik, nagyok és még nagyobbak
nagyon jól szórakoztak!
A farsang lezárásaként kézműves
foglalkozáson vehettünk részt a
művelődési ház szervezésében,

ahol egy bohócot készítettek el a gyerekek,
majd a könyvtár által
rendezett busójárást
bemutató előadással
vettünk búcsút a farsangi időszaktól.
Mender Andrea Mária
Óvodapedagógus

Bohóc készítés a művelődési házban

Eszem-iszom ...dínomdánom
- 14 -
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Újszülöttek

Márciusi múzeumpedagógia

I

skolás és óvodás csoportjaink
megismerkedhettek a történeti
kiállításunk nógrádi váraival, és
a középkori élet használati eszközeivel. A gyerekek bepillanthattak
a gácsi kastély lovagtermébe is. A
tárlatvezetés után középkori felvonulást tartottunk jelmezekkel,
zászlókkal, pajzsokkal, kardokkal
és énekszóval vonultunk végig a
múzeum termein.

Végül tavaszi virágcsokrot színeztek, szalvétahuszárt, farsangi
álarcot, valamint kokárdavirágot
is készítettek a gyerekek.
Március 14-én a foglalkozás
után a Süni csoporttal közösen
ellátogattunk a Szontagh Pál emléktáblájához, ahová a saját magunk által készített koszorút helyeztük el.
Smelkó István
múzeumpedagógus
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Zongoristák országos sikerei

A

márciusban, az egri Eszterházy Károly Egyetemen
kápolnájában megrendezett III. Zenevarázslat- Országos
Négykezes
Zongoraversenyen
kiemelkedő sikereket értek el a
Rózsavölgyi Márk, AMI zongorista
növendékei.
A 4 napig tartó versenyen 150
páros lépett fel a Kárpát-medence

(Kárpátalja, Vajdaság, Erdély) minden tájáról. A rangos zsűri olyan
zongoraművészekből állt, mint
Balázs János, Várnagy Andrea,
Mocsári Károly, Jónás Gabriella,
Eckhardt Gábor, Gábos Judit és
Kovács Géza művészek.
Chen Jun Wen és Kenyeres Máté
Csanád zongora-négykezes páros II. korcsoportban Arany mi-

nősítést, Csalár Csenge és Fábián
Sára Noémi a IV. korcsoportban
Ezüst minősítést, Holecz Martin és
Lévárdi Beáta tanárnő a tanár-diák kategóriában Ezüst minősítést
ért el. Mindhárom csoport felkészítője: Lévárdi Beáta tanárnő volt.
Kiss Gabriella
kórustag

Egy szécsényi zongorista az országos zongoraverseny döntőjében

A

XV. Országos Zongoraverseny regionális előselejtezőin mintegy 300 növendék indult. melyről Sánta Dániel
a korcsoportjában Nívódíjasként
a döntő legjobb 15 zongoristája
közé került. Március végén rendezték meg Nyíregyházán a zon-

goraverseny országos döntőjét,
melyen Sánta Dániel dicséretben
részesült. Tanára: Lévárdi Beáta tanárnő volt.
Kiss Gabriella
kórustag

- 17 -

Kenyeres Csanád és Chen Jun Wen
zongoranégykezes Arany minősítés
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Nyíregyházi országos zongoraverseny Sánta Dániel és Csalár Csenge és Fábián Sára négykezese
tanára
- Ezüst minősítés

Holecz Martin és Lévárdi Beáta tanánő ezüst minősítés

Egri országos zongoraverseny indulói

Ismét a Zenthe Ferenc Színház bérletsorozatában szerepelt
Andi színjátszósai Társulata

2

019. április 8-9-én a Valahol
Euróbában című musicallel
szerepeltek a Zenthe Ferenc
Színház Ifjúsági Bérletsorozatában.
Nógrád megye színházának deszkáin legutóbb 2013-ban állt a szécsényi társulat, ahol a Twist Oliver
című előadással elnyerték a legjobb gyermekelőadásnak járó „Vastaps-díjat”. A két nap alatt három
előadást tartott a csoport, ahol
közel 1500-an nézhették meg produkciójukat, de a szécsényieknek
sem kell sokat várniuk, hiszen hamarosan a Városi Művelődési Központ színpadán is látható lesz majd
a Valahol Európában című musical
Andi színjátszósai előadásában.
Garamvölgyi Andrea, társulatvezető
- 18 -
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Kiállításmegnyitó

N

agy érdeklődés kíséretével nyílt meg május 29-én
Czudor Beáta Talaj címet
viselő egyéni képzőművészeti kiállítása, a Városi Művelődési
Központ Szabó Istvánt Galériájában. A balassagyarmati származású, jelenleg Franciaországban,
Provanceban élő fiatal alkotó művészetével Szécsényben először
a 2018 évi Nógrád Megyei Őszi
Tárlaton találkozhattunk. Egyéni
látásmódja megragadó s egyben
kíváncsiságot ébresztő volt, így
már akkor eldöntöttük, hogy a tavasz folyamán lehetőséget és helyet adunk egy önálló kiállításnak.
A közös munka eredményeképp született meg a május elejéig látogatható kiállítás.

„A sorozat képei a talajt, annak
részleteit és hangulatait idézik,
séták, vázlatok és megfigyelések
következményei. Főleg diófapáccal készületek, de más technikákat is láthatunk vegyesen, mint a
tus, akril- és olajfesték, akvarell és
kollázs. A diófapác folyékonysága
és barnás színe a talajra utal, de
a képeken látható formák is erre
emlékeztetnek, Mint mikor sétálunk, nézzük a földutat a lábunk
alatt, és a növényeket, amik mellett elhaladunk, és mindez kicsit
összefolyik a saját gondolatainkkal.” (idézve: Czudar Beáta)
Az ünnepélyes megnyitón
Stayer László Polgármester Úr köszöntötte a vendégeket, a tárlatot
pedig Pénzes Géza, balassagyar-
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mati grafikus, festő nyitotta meg.
A meghitt hangulat megteremtésében a balassagyarmati Fültanúk
Zenei Műhely tagjai közreműködtek különleges muzsikájukkal.
Sáriné Borik Melinda
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ÉLETKEdv előadás

M

árcius 9-én egy különleges nőnapi motivációs előadásra vártuk az
érdeklődőket, amelyen Lippai
Marianna volt a vendégünk, s kíséretében Fehér Marianna rádiós műsorvezető. A nőket, anyákat, lányokat érintő hétköznapi,
de annál fontosabb kérdésekről
esett szó. Hogyan legyünk rendben magunkkal, nőiességünkkel,
anyaságunkkal, hogyan tudunk
minél pozitívabban fordulni a
minket körülvevő emberekhez.
S hogy mindezt Marianna, hogy
tudja egyszerűen megfogalmazni:
„Egy nő mindig törekedjen arra,
hogy legyen önbecsülése és tartása. Mindig legyen tisztában az értékeivel, és kell, hogy legyen önbizalma, meg elegendő ereje. Fontos,
hogy magabiztos legyen, vagy legalábbis igyekeznie kell elérni ezt az
állapotot. Mindent meg kell tennie
érte. Az önmaga érdekében. …”
Sáriné Borik Melinda

Kiemelkedően sikeres évet zárt 2018-ban
a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.

A

Szécsé nyi Közművelődési Nonprofit
Kft. az alapítása óta 2018ban érte el azt
a cél, amiért
a céget létrehozták 2013-ban. Igaz, hogy az
elmúlt időszakban nagyon sok átszervezésen, átalakításon ment át
a társaság, de 2018-ra valamen�nyi közművelődési intézménye
kisvárost meghazudtoló eredményeket tud felmutatni. A Városi
Művelődési Központ, a Kubinyi

Ferenc Múzeum és a Krúdy Gyula
Városi Könyvtár szakmai munkája
eredményes, egy irányba mutató, a rendezvények pedig sokszínűek. A Kft. számtalan kulturális,
szabadidős, közösségépítő programot szervez a helyi lakosok
számára, ugyanakkor a városba
érkező látogatók, turisták számára is izgalmas, egyedi programok
kínálata található.
A szabadtéri rendezvények
sok látogatót vonzottak, a Városi
gyermeknap, a Tűzugrás Fesztivál, a Múzeumok Éjszakája, a Palóc Maraton, a Szécsény Feszt és
Szüret mellett az I. Palócföldi Tor- 20 -

tafesztivál is szépen debütált. E
mellett számtalan más program,
így színházi előadások, kiállítások, könyvbemutatók, hangversenyek kerültek megrendezésre,
és jó néhány országos programhoz is csatlakoztak a kft. kulturális
intézményei.
Az elmúlt hat évben a város
turisztikai kínálatát is egységesítette és jelentősen bővítette a
kft. 2014-ben megnyílt a Nosztalgia Múzeum, látogathatóvá vált
a Tömlöcbástya, mely 2017-től
Szabadulószobákkal
működik.
2015-ben elindult a Házi Bolt Helyi termékek boltja.
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2018 áprilisában a cég megnyitotta a Turisztikai Információs
Pontot, amelyre már korábban
is nagy igény mutatkozott. Az
információs iroda a művelődéi
központban kapott helyet, így a
városközpont miatt remek fogadóhelyisége lett a Szécsénybe érkező turistáknak!
2018 húsvétjától 3 új turisztikai csomagot vezetett be a kft.,
amely figyelembe vette a korábbi
tapasztalatokat, hogy milyen korosztály érkezik a városba és
2018 tavaszán Turisztikai Információs Pont nyílt a sétálóutcában
elsősorban mit néznek meg szívesen!
Kialakításra került a Rákóczi csomag (Kubinyi Ferenc
Múzeum,
Nosztalgia
Múzeum, Tűztorony) a Kaland csomag
(Nosztalgia
Múzeum,

Tömlöcbástya-Szabadulószoba)
valamint a Nagykaland csomag
(mind a 4 turisztikai épület), melyek a látogatói számok alapján
telitalálatnak bizonyultak!
A szűkös anyagi forrás ellenére is a szolgáltatások bővültek, a
kínálat minősége pedig emelkedett, így a 2018-as évben számtalan pozitív visszajelzés érkezett a
Szécsénybe érkező látogatóktól.
Új kiadvány készült, elindultak a
kiajánlók a megye intézményeinek, cégeinek, ajánlatainkkal
megkerestük a környék hoteljeit
és több turisztikai irodának kiküldtük kínálatunkat, melyek között határon túli iroda is található.
Állandó nyitva tartással várták
látogatóikat a turisztikai épületek
Ennek
eredményeképpen
2018-ban az előző évhez képest a
látogatói szám 18,5% - kal emelkedett, míg a turisztikai bevétel
62,6% - kal haladta meg a 2017es évet!
A Kft. elmúlt hat évének számadatai
A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. programjai, valamint
kulturális életben betöltött szere-
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pe nagyban hozzájárul Szécsény
városi mivoltához. A kulturális
intézmények munkatársai és a
turisztikai ágazatban dolgozó
kollégák a szűkös anyagi források
ellenére is megpróbálnak kreatívan és a problémákat áthidalva
dolgozni. Így az eredmények bőven túl mutatnak egy alig hatezer
fős kisvároson, és a közművelődés kapcsán gyakran emlegetik
jó példaként Szécsényt.
Garamvölgyi Andrea
ügyvezető igazgató
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Tánc

A

T.C.D. Táncegyesület 2018.
novemberben kezdte újra
működését. Az első koreográfiákkal az elmúlt hónapokban
már színpadra is álltak a táncosok. Az ovis csoport a 20. Jótékonysági Morzsabálon mutatkozott be, míg a haladó csoport az
Andi színjátszósai által szervezett
Musical gálán lépett színpadra
nagy sikerrel. A Páter Bárkányi
János Katolikus Óvoda, Általános
Iskola és Gimnázium farsangi ren-

dezvényén szerepelt a junior és
haladó csoport az alsó tagozatos
diákok előtt. Az egyesület februárban megtartotta a saját rendhagyó farsangi táncóráját, ahol a
4 korcsoport jelmezben táncolt
és közös csapatépítő játékokon
vett részt. Zsidai Kitti Szamóca, Sándor Réka és az egyesület
tánctanára, Deák Réka az Iglice Néptáncegyüttessel közösen
egy táncprodukciót adott elő az
1848/49-es forradalom és sza-
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badságharc évfordulójára rendezett városi ünnepségen. Az egyesület folytatja tovább a munkáját,
készül a tavaszi rendezvényekre
és a tanévvégi Táncgálára.
Az egyesület munkáját Ön is segítheti. Kérem, támogassa a T.C.D.
Táncegyesületet adója 1%-ával
(Adószám: 18336906-1-12).
Köszönjük!
Deák Réka
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Kosárlabda

A

serdülő lány csapatunk (U14)
az elmúlt hónapokban meglátogatta Miskolc, Debrecen,
és Nyíregyháza csapatait, ahol
idegenbeli szereplésük dicséretet
érdemel, mivel a nagy távolság ellenére sikerült a mérkőzéseik felét
megnyerniük. Szép támadójátékuk
mellé, sajnos kevésbé éles védekezés társult, ennek következtében
voltak a vesztes mérkőzések. De
ebből sikerült tanulni, a védekezés
összeállt, és a lehengerlő támadójátékkal párosítva, a legutóbbi
Balassagyarmaton megrendezett
fordulóban mindkét mérkőzést sikerült magabiztosan hozni, így az
Észak-Keleti tabella 4. helyén (8 GY
6 V) várjuk a következő tornát!
A gyermek kupában (U12) induló fiataljaink az elmúlt fordulókban
számos akadállyal szembesültek,
sérülések, betegségek miatt az
egyébként is szűkös keret miatt ritkán tudtunk a legjobb felállásunkban játszani. Ez semmit nem von
le azok érdemeiből, akik a pályán
voltak, hiszen tudásuk legjavát
adták minden fordulóban, annak
ellenére, hogy majdnem minden
alkalommal közel 200 kilométeres
utazásokat kell megtennünk. A
legutóbbi játéknapon egy állandó
sérültünktől eltekintve végre teljes
létszámmal tudtunk utazni Miskolcra, és ha így játszunk az utolsó fordulóban is – remélhetőleg a
számunkra hazai pályának számító
Salgótarjánban – akkor minden
esélyünk megvan arra, hogy az alsóház első csoportjában zárjuk az
évet.
Kenguru (U11) korosztályunk
számára az elsődleges cél az idén
a versenyeztetéssel járó rutinok
megszerzése, az alapok elsajátítása. Itt némileg szerencsésebbek
voltunk a sorsolással, több hazai
meccsünk volt, és a gyerekek fordulóról fordulóra egyre magabiztosabban mozognak a pályán.
Bőven van miben fejlődnünk, de
látszik az az irány, aminek mentén

ez a fejlődés elérhető. Ahhoz, hogy
ebben a csoportban is versenyben
legyünk a „nagyokkal” folyamatos,
elkötelezett munkára lesz szükség, ebben az is nagy segítség lesz,
- 25 -

hogy a korábbiaknál több edzéslehetőséget tudunk biztosítani a
gyermekeknek.
Pesák Tamás és Kiss Tamás
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Futás

T

él végi teljesítménytúra kemény emelkedőkkel igazi kihívás mindenki számára.2019.
március 9-én XV. Mátrahegy teljesítménytúra, rajt - cél Mátrafüred. Táv
40 km, 252 teljesítők közül Chikán
István 27. helyezett, 6 óra 24 perc
idővel.
2019.március 24-én vasárnap első
alkalommal került megrendezésre a
Dunakanyar egyik legszebb pontján
Visegrádon.10 év-10 km Fuss a Royal
Club Hotel Visegrád születésnapján!
Meseszép belvárosi útvonallal, gyönyörű befutóéremmel teljesítette a

távot Lantos János. 129 férfi indulóból 29. helyezést ért el 50:42 idővel.
4 nap a Balaton körül 2019. március 21. - 24. XII. Spuri Balaton
Szupermaraton verseny. A SZAFT
tagjai közül elsőként Sótér Vilmos
Zsolt vállalkozott a megmérettetésre. 26 nemzet futója állt rajhoz Siófokon, 4 nap barátság, 4 nap futás.
Egyéni indulók száma 280 fő, Zsolti
korcsoportjában 30. helyezett. Március 21-én reggel Siófokról indult útnak a tó kerülő futás, hogy a Balatont
megkerülve 196 km után ugyan ott
érjen célba vasárnap délután.

Napi szakaszok eredményei:
1. nap Siófok - Fonyód
48.45
km, idő 6:01:13
2. nap Fonyód - Szigliget
52.9
km, idő 7:09:10
3. nap Badacsony - Balatonfüred
43.6 km, idő 5:58:47
4. nap Balatonfüred - Siófok 51.3
km, idő 7:10:38
Összesen:
196.25 km,
idő 26 óra 19 perc 48 mp
Már maga a látványért is érdemes
volt körbefutni a magyar tengert,
szép teljesítmény volt, gratulálunk.
Czele János, BSI Futónagykövet

Foci

F

elnőtt csapatunk túl van a tavaszi első négy mérkőzésén.
Az első két mérkőzésen nem
úgy szerepelt a csapat ahogyan szerettük volna, a következő kettő már
látszott valami abból a játékból, küzdeni tudásból, amivel el lehet érni
azt, hogy a csapat bekerüljön a rájátszás első négy csapatai közé.
Az eltelt négy fordulóban jól teljesített a védelem, csak egy gólt kapott a csapat, az is öngól volt. Igaz a
támadók már koránt sem ilyen jók,
ők is csak egy gólt tudtak szerezni.
Reméljük jobb folytatás következik.
Eredmények:
Héhalom - Szécsény 1-0
ifi: 3-1 gól: Szmolnik M.
Szécsény - Cered 0-0
ifi: 7-0 gól: Pintér Zs. 2, Gombár E. 2,
Balázs Sz. 2, Szmolnik M.
Érsekvadkert - Szécsény 0-1 gól:
Hodur G.
ifi: 3-1 gól: Varga P. ez a mérkőzés
óvás alatt
Szécsény - BSE 0-0
ifi: szabadnap

Serdülő csapatunk is elkezdte a tavaszi szezont.
Sajnos itt volt a legnagyobb változás, mert 7 játékos távozott a csapattól a bajnokság előtt két héttel.
Az őszi zárás után mindenki meg
lett kérdezve, hogy fog e járni focizni, mindenki igent mondott, ehhez
képest most 12 hadra fogható játékosunk van. Két ember eligazolt a
SBTC-be, ezzel nincs is gond, magasabb szint, sok sikert nekik. A baj azzal az 5 emberrel van, akik megígérték és olyan nevetséges kifogásokkal
jöttek elő, hogy azon csak mosolyogni lehet. A legjobb kifogás az volt,
hogy tanulni kell. Sajnos beigazolódott, hogy nagyon nehéz időszak elé
nézünk, a gyerekek nagyon lusták,
és tenni valamit egy közös cél érdekében, az már nem megy, mert nem
az ölükbe hullott. Nagy arculcsapás
ez az egyesületnek, ahol minden
adott egy jó szerepléshez, a vezetőség minden nap azon dolgozik,
hogy jobb legyen a helyzet, és erre a
hitegetés után itt hagyják a csapatot,
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cserbenhagyják a társaikat.
Serdülő eredmények:
14 forduló: Szécsény szabadnapos
15 forduló: Szécsény - Érsekvadkert 1-4 gól: Rónai A.
A Bozsik tornákon szereplő csapataink is elkezdték a tavaszt.
Látszik még a srácokon a hos�szú kinti mérkőzések hiánya. Voltak
meccsek, ahol jól ment a játék, de
olyanok is akadtak, ahol nem ment
jól a játék, de bízzunk a jobb folytatásba.
A fesztiválokon részt vevő
legkisebbeink nagyon jól szerepeltek. Lelkesek és nagyon ügyesek voltak.
Az egyesületünk egy nagyon korszerű fűnyíró géppel gazdagodott. A
több funkciós gépre fűkaszát, szárzúzót, talajlazítót, sószórót és hótoló lapot is rá lehet szerelni. A gépet
ahogy meghozták, egyből munkába
is állt és mind a két füves pálya meg
lett gyep szellőztetve és elszórva a
pétisó.
Doman Gábor
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