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Újabb pályázatot nyert Szé-
csény Város Önkormány-
zata. Egy „D” típusú sport-

park épülhet a városban, ami a 
lehető legnagyobb méretű azok 
közül, amelyek a Nemzeti Sza-
badidős - Egészség Sportpark 
Program kínálatában szerepel-
nek. A létesítmény minimum 150 
négyzetméter alapterületű lesz 
és legkevesebb 15 eszközt telepí-
tenek rá. Tolódzkodásra, húzódz-
kodásra, has és hátizom erősítő, 
fekvőtámasz gyakorlatokra, vala-
mint lépcsőzésre, létramászásra, 
párhuzamos korláton végezhető 
gyakorlatokra és függeszkedés-
re lesz alkalmas. A kivitelezést 
lebonyolító BMSK (Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüze-
meltetési és Közbeszerzési Zrt) 
szakemberei a helyszíni bejárást 

követően a Ligetet választották, 
így ott kerül kialakítására az új 
létesítmény. Ezeket a teljesen 
nyitott kondiparkokat mindenki 
saját felelősségére ingyen és sza-
badon használhatja. Az esetleges 
sérülések megelőzése érdekében 
mindenkinek figyelmébe ajánljuk 

a következő linkeken megtalálha-
tó oktatófilmeket.
https://www.youtube.com/
watch?v=O2hr6Kyadlk
https://www.youtube.com/
watch?v=KuCqni2l43s
(A kép illusztráció.)
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Sportpark épül Szécsényben

EU választás

Tisztelt Választópolgárok!
2019. május 26-án vasárnap 

ismét európai parlamenti kép-
viselőket választhatunk. Szavaz-
ni szokás szerint reggel 6 órá-
tól este 19 óráig lehet. Jó hír a 
szécsényieknek, hogy a szavazó-
körök a megszokott helyen lesz-
nek, viszont Hollókő esetében 
szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy új helyen kell leadni a vok-
sokat. A Kossuth út 42. szám alatt 
található Pinceházban. Nagy vál-
tozás, hogy átjelentkezni más sza-
vazókörbe már nem lehet az utol-

só pillanatban, hanem azt meg 
kell tenni legkésőbb 4 nappal a 
választás előtt 16 óráig. Esetünk-
ben május 22-e 16 óráig. Az át-
jelentkezés visszavonható május 
24-e    16 óráig. A mozgóurnák ké-
résének lehetősége is változott. A 
szavazást megelőző 2. nap (május 
24.) 16 óráig kell eljuttatni a Helyi 
Választási Irodához a mozgóurna 
iránti kérelmet, illetve előre nem 
látható esemény miatt még a vá-
lasztás napján is lehet igényelni 
mozgóurnát 12 óráig, ugyancsak 
a Helyi Választási Irodánál elekt-
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ronikusan, vagy a Szavazatszám-
láló Bizottságnál személyesen, 
illetve meghatalmazott útján. A 
főszabály szerint a kérelmeket 
személyesen, levélben vagy a 
választások hivatalos honlapján 
(valasztas.hu) keresztül lehet el-
juttatni. Ugyanakkor, ha valaki a 
kérelmét a választás előtti 4. na-
pon belül szeretné elküldeni, ak-
kor értelemszerűen ezt már csak 
személyesen, vagy elektronikus 
úton tudja megtenni.

A kampányidőszak a szavazás 
befejezéséig tart, azaz 2019. má-
jus 26-a 19 óráig. Fontos korlá-
tozás, hogy a szavazóhelyiségek 
bejáratától számított 150 méteres 
távolságon belül közterületen vá-

lasztási kampány tevékenység a 
szavazás napján nem folytatható.

A Szavazatszámláló Bizottság 
munkáját a korábbi évek gya-
korlatának megfelelően delegált 
tagok is segíthetik. A jelölőszer-
vezetek delegáltjaik nevét 2019. 
május 17-én 16 óráig lehet beje-
lenteni.

Az a választópolgár, aki nem tud 
olvasni, vagy testi fogyatékossá-
ga, vagy egyéb ok akadályoz a 
szavazásban az általa választott 
segítő, ennek hiányában a Szava-
zatszámláló Bizottság két tagjá-
nak segítségét igénybe veheti.

A választóknak a szavazókör-
ben igazolniuk kell személyazo-
nosságukat, valamint lakcímüket 

vagy személyi azonosítójukat. 
A személyazonosságot szemé-
lyi igazolvánnyal, jogosítvánnyal 
vagy útlevéllel lehet igazolni.

Érvényesen szavazni csak hi-
vatalos szavazólapon szereplő 
listára lehet, olyan módon, hogy 
a lista neve melletti, vagy feletti 
körbe, tollal írt, két egymást met-
sző vonalat kell húzni.

Ha valaki úgy érzi, hogy elron-
totta a szavazólapját, akkor ezt 
még az urnába helyezés előtt kell 
jelezni. A rontott lapot a szava-
zatszámláló bizottság bevonja és 
újat ad. Erre egyszer van lehető-
ség. A szavazólap kitöltésekor a 
fülkében csak a szavazó választó-
polgár tartózkodhat.

szavazókör cím hely
001. Szécsény, Magyar út 15. általános iskola
002. Szécsény, Magyar út 15. általános iskola
003. Szécsény, Magyar út 15. általános iskola
004. Szécsény, Magyar út 15. általános iskola
005. Szécsény, Fő út 19. Benczúrfalva közösségi ház
006. Szécsény, Sport tér 1. Pösténypuszta kultúrház

001. Hollókő, Kossuth út 42. Pinceház

Választási szervek elérhetőségei: 
Helyi Választási Iroda vezetője: 
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna (32/370-199/221)
HVI elérhetősége: 
3170 Szécsény Rákóczi út 84. (Közös Önkormányzati Hivatal épülete) 
tel: 32/370-199 e-mail: jegyzo.szecseny@invitel.hu
További részleteket a valasztas.hu oldalon találnak.

                                                                            dr. Pifka-Boda Zsuzsanna,  jegyző

Buszmegállók új helyen

Május elsejétől megváltozott 
két buszmegálló helye is város-
unkban. A Varsányi és Rimóci 
út elágazásánál megszűntek a 
buszmegállók, helyettük az egyik 
oldalon a Varsányi úti kápolnánál, 
a másik oldalon a Mária szobornál 
állnak meg a buszok.

A Kossuth út 40. szám előtt az 
egyik buszmegálló megszűnt. A 
Szécsény felé tartó buszok a 8-as 
presszó előtt állnak meg a Kos-
suth Út-Szabadság út keresztező-
désénél. A térképen pirossal jelöl-
tük a megszűnt buszmegállókat, 
sárgával az újakat.
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Lomtalanítás

Nyáron lomtalanítás lesz Szé-
csényben 2019. június 1. és 
július 30. között. A lomtala-

nítók házhoz mennek, ezért igé-
nyelni kell az egyébként ingyenes 
szolgáltatást.  Az igényeket május 

1. és június 30 között kell leadni. 
A szolgáltató maximum 2 köbmé-
ter hulladékot szállít el a lomtala-
nításkor. 
Az igénylőlap letölthető a 
szecseny.hu oldalról:

http://szecseny.hu/fajlok/
hirek/2019/hazhozmeno_
lomtalanitas_2019_bejelento_
lap_ver2.pdf
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Önkormányzati hírek

Április 25-ig három rendkívüli kép-
viselő-testületi ülést tartottunk.
Az ÁPRILIS 4-i rendkívüli ülésen 
döntöttünk
a már korábban megépített busz-
megállók tulajdonjog rendezésé-
ről, az érintett ingatlanok térítés-
mentes átadás-átvételéről.
Az ÁPRILIS 16-i rendkívüli ülésen 
döntöttünk
a Szécsény I. sz. házi gyermekor-
vosi körzet ellátásáról 

a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 azono-
sító számú „Külterületi helyi köz-
utak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításá-
hoz, karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzése” 
projekt keretében építési beruhá-
zás kivitelezése tárgyú közbeszer-
zési eljárás megindításáról.
Az ÁPRILIS 25-i rendkívüli ülésen 
döntöttünk
a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 azonosító 

számú „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- 
és munkagépek beszerzése” pro-
jekt keretében építési beruházás 
kivitelezése tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményéről.

Stayer László, polgármester
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna, jegyző
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Könyvbemutató

Majsányi Kati: Hunyt szemmel 
című kötetének bemutatójára 
került sor április 16-án. A hunyt 
szemmel című könyv a szerző ko-
rábbi, Lina című kötetének foly-
tatása. A szerző mesélt a könyv 
keletkezéséről, bemutatta a re-
gény főbb szereplőit, helyszíneit. 

A hunyt szemmel egy romantikus 
regény, egy nem-romantikus kor-
ról, mondta a szerző. A felolvasott 
részletek bepillantást engedtek 
„Lina életébe”, ízelítőként a leen-
dő olvasó számára.

Egy új könyv bemutatója min-
dig örömteli esemény, különösen 

akkor, ha helyi szerző alkotásáról 
van szó.

Majsányi Kati ötödik megjelent 
kötete megvásárolható a Krúdy 
Gyula Városi Könyvtárban is.

Korcsok Norbert
könyvtáros

Interjú Majsányi Katival

Majsányi Kati magyart és történel-
met tanított több mint 30 évig Szé-
csényben. Ennek ellenére soha egy 
rossz szót nem hallottam Önről, 
soha nem buktatott meg senkit?
Dehogynem. Ez a tanítással 
együtt jár, de érdekes módon, mi-
kor később találkoztam korábban 
problémás gyermekekkel, ők sem 
haragudtak rám.

Akkor Ön ezek szerint valami nagy 
igazságérzettel rendelkezik.
Törekedtem rá mindig, és úgy ér-
zem el is tudtam fogadtatni diák-
jaimmal az értékrendszeremet. Ez 
volt mindig a fő célom, hogy ér-
tékeket adjak és közvetítsek. Egy 
műveltebb, érzékenyebb társada-
lomban hittem, aminek eszköze 

az iskola. Úgy érzem mai kollégá-
imnak sokkal nehezebb a dolga 
e téren, mert a mai fiatalság túl 
könnyen jut szórakozáshoz, ami 
felszínességhez és igénytelen-
séghez vezet.

Mit javasolna a mai pedagógusok-
nak?
Nehéz kérdés. A tanári pályához 
mindig nagyon sok energia és 
intenzív személyes kapcsolatok 
kellettek. Nagyon fontos, hogy a 
diákok elfogadják a tanárt és min-
den tanár a maga területén hittel 
és lelkesedéssel tudja átadni azt, 
amit tud. A magyar szakosnak 
könnyebb dolga van, mert az em-
beriség legfontosabb érzéseivel, 
gondolataival, problémáival kell 
foglalkoznia és az irodalmon ke-
resztül azt is meg lehet tanítani, 
hogyan lehet jól élni, hogyan lehet 
keresni a titkát a boldogságnak. És 
végül is minden ember legfonto-
sabb célja ez. A tanári pályám befe-
jezését követően is ezért kezdtem 
el írni, hogy segítsek gondolkod-
tatni mindenkit, hogyan találhatja 
meg a saját útját. Ehhez a saját éle-
temből merítettem a legtöbbet, el 
kezdtem kutatni, saját gyerek és 
fiatal koromat.

Ez érdekes és mit talált ott?
Sok-sok válságot. Jellemző, hogy 

az első kisregényem címe: a 
jószándék kavicsai, a 7 éves ko-
romról szól, az akkori botlása-
imról, amelyek mögött mindig 
valamiféle jó szándék bujkált és 
többnyire kisebb katasztrófa lett 
belőle.

Ha jól értem, egyszerűen azt csi-
nálta, hogy visszament a múltba 
és újra átpróbálta élni felnőttfejjel 
azokat a szituációkat, amelyeket 
gyerekként megélt?
Igen, ez az írás egyes szám első 
személyben készült és a nevek is 
valósak voltak, így a családom-
nak, szüleimnek, nagyszüleimnek 
is emléket akartam állítani benne. 
A következő regények fiktíveb-
bek voltak, a valós élményeket, 
érzéseket, történeteket ott már 
az írói fantázia köti össze.

A regényírás megadta Önnek, amit 
várt tőle?
Igen, a nyugdíjba vonulásom 
után kezdtem írni. Lehetőséget 
adott arra, hogy szembenézzek az 
életemmel, a múltammal. Azzal a 
korral, amiben fiatalon éltem és 
visszatekintve fel tudtam fedez-
ni azokat az embereket, azokat a 
helyzeteket, amelyek kialakítot-
ták szemléletmódomat, egyéni-
ségemet. Az irodalmi alteregóm 
Lina, az első róla szóló regényem 
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címe is ez a név, ennek a folytatá-
sát írtam meg most, ami nemré-
gen jelent meg „Hunyt szemmel” 

címen. Közben írtam egy mesere-
gényt is, „Erdőmese” címmel, ahol 
a tündérek és lovagok világában, 

szintén azokat a problémákat 
szerettem volna megmutatni, 
amelyek ugyancsak nagyon fog-
lalkoztatnak, a természet és az 
ember konfliktusát. Ezek a köny-
vek kis példányszámban saját 
anyagi erőforrásokból jelentek 
meg, ennek következtében kicsi, 
de lelkes olvasóközönségem van, 
amit külön köszönök nekik.

Mit jelent az a cím, hogy „Hunyt 
szemmel”?
Babits hasonló kezdetű versére 
utal, amely mottóként benne is 
van a könyvben. Lina személyi-
ségének egyik fontos jellemzője, 
hogy valóságosabb számára az 
irodalom, mint az élet. Ebből kö-
vetkezően gyakran „vakon” megy 
el bizonyos helyzetek, az élet hoz-
ta lehetőségek mellett. Sok min-
dent nem lát meg a valóságból 
és lassan lép ki az ábrándjainak, 
álmainak szövetéből, ami megha-
tározza egész életét. Gyakorlati-
lag arra szeretnék figyelmeztetni, 
hogy elszaladhat úgy mellettünk 
az élet, hogy nem is éltük igazán.

Kórusok országos sikerei

Szécsény Város Gyermekka-
ra- Rózsavölgyi Márk, AMI 
szécsényi Tagintézmény kó-

rusa az áprilisban Egerben meg-
rendezett Országos „Éneklő Ifjú-
ság” Minősítő versenyén „Arany” 
- minősítést kapott a neves kar-
nagyokból (Ember Csaba, Vadász 
Ágnes, dr. Kis Katalin) álló zsűritől. 
Felkészítő tanárok: Kissné Csépe 
Éva és Lévárdi Beáta voltak. Vezé-
nyelt: Lévárdi Beáta.

Ugyanezen versenyen a Balas-
sagyarmati Balassi Bálint Gimná-
zium Vegyeskara „Arany” minő-
sítést, a Százszorszép Száztagú Szécsény Város Gyermekkara - Rózsavölgyi Márk
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Palóc Gyermek- és Ifjúsági Dalkör 
pedig „Ezüst” minősítést nyert el. 
Mindkét kórus karnagya Lévárdi 
Beáta.     

Kiss Gabriella

Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium VegyeskaraSzázszorszép Száztatú Palóc
Gyermek- és Ifjúsági Vegyeskara

Április a Rákócziban

Áprilisban eljött a diákok 
által már oly régen várt ta-
vaszi szünidő. Ezt megelő-

zően azonban több olyan progra-
munk is volt, amelyen tanulóink 
és kollégáim is önfeledten múlat-
hatták az időt. Ezek egyrésze a ha-
gyományainkról és azok ápolásá-
ról szólt, más események pedig a 
monoton hétköznapok élvezetes 
megtörésében nyújtott segítsé-
get. Az alábbiakban ezekből sze-
mezgettünk.

Alsós programok
Alsó tagozatos tanulóink és ne-
velőik egész áprilisban változatos 
programokkal készültek a hús-
vétra. Bemutatóórán fogadták a 
leendő első osztályosokat. Április 
9-én a Paramisi előadásában A 
kis Miklóska című darabot tekin-
tették meg, majd április 15-én a 
Művelődési Központban a Kung 
Fu Panda című mesét nézhették 
meg. A hónap folyamán honisme-
reti szakkörben is részt vehettek a 
gyermekek, ahol a húsvéttal és a 
tojásdíszítéssel ismerkedhettek 

meg. Balázs Hanna 4. osztályos 
tanulónk a Móra Ferenc Irodalmi 
Verseny megyei döntőjében kép-
viselte iskolánkat.

Költészet Napi Szavalóverseny 
és Varga Erzsébet Rejtvényfej-
tő Emlékverseny – április 10.
Az elmúlt évekhez hasonlóan eb-
ben az évben is megrendeztük ezt 
az iskolánk életében igen fontos 
szereppel bíró rendezvényt. Az 
ünnepélyes megnyitón Pancsovai 
Gergely igazgató úr köszöntötte a 
résztvevőket. A versengést meg-

előzően a Cseperedő Óvoda két 
aprósága, Danó Manuel és Oláh 
Botond adták elő Vidor Miklós 
Bolond bál című versét. Ezt köve-
tően Chen Jun Wen 4. osztályos 
tanulónk kápráztatott el minket 
Beethoven G dúr szonatinájával. 
A műsor végén a megjelentek az 
Erkel Ferenc Vegyeskar (Lévárdi 
Beáta vezényletével) előadásá-
ban Bárdos Lajos Csillagvirág kó-
rusművét hallgathatta meg. 

A versmondó versenyen a Ba-
lassagyarmati Tankerületi Köz-
pont szécsényi járásban található 
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iskoláinak diákjai vehettek, akik 
négy korcsoportban bizonyíthat-
ták rátermettségüket. Tanulóink 
igen szépen teljesítettek! az első 
korcsoportban a 2. helyen Jászbe-
rényi Kiara Tamara (1. osztály), a 3. 
helyen Józsa Regina (2. osztály) 
végzett. A harmadik korcsoport-
ban Kojnok Fanni (6.B osztály) 1., 
Kiss Márton Bulcsú (6.A osztály) 3. 
helyezett lett. A negyedik korcso-
portban Pintér Klementina (8.B 
osztály) 1., Oláh Debóra (7. osz-
tály) 2. helyezést ért el.

Néhai kolléganőnk, Varga Er-
zsébet emlékére szerveztük meg 
ezúttal is a rejtvényfejtők verse-
nyét, amelyre a környékbéli isko-
lák mellett a rétsági és a nógrádi 
oktatási intézmények is küldtek 

versenyzőket. A viadalon részt-
vevők között nagyszerű eredmé-
nyeket értünk el. Az első korcso-
portban (5-6. osztály) 1. helyezett 
lett a Radírtalanok csapata (Berki 
Diána, Oláh Mirjána, Rácz Re-
beka – mind 5.B osztályos, Oláh 
Vincencia – 6.A osztályos). A má-
sodik csoportban a 2. pozícióban 
zártak a Menthetetlenek (Bangó 
Richárd, Raák Mihály, Vizoviczki 
Gergő – mind 7. osztályos, Puszta 
Egon – 8.B osztályos). A felnőttek 
között tanári csapatunk (Szécsény 
hős lelkű asszonyai – Juhász Kata-
lin, Károsi Csabáné, Kovács Klára, 
Vincze Szabolcsné) az első helye-
zést érte el.

Ezúton köszönjük minden ön-
kormányzat (Szécsény, Magyar-

géc, Nógrádmegyer, Rimóc, Var-
sány) támogatását, illetve a zsűri 
(Fábiánné Keller Zsuzsanna, Vár-
konyi Balázsné, Végh Gáborné, 
Fekete Kornélia, Lazsánné Hegy-
megi Ilona, Majsányi Lászlóné, 
Garamvölgyi Andrea, Korcsok 
Norbert, Gyarmatiné Rostás Ida, 
Győrki Marianna, Bencze László, 
Tóth Tiborné, Obrecsányné Tóth 
Erzsébet, Kiss Lajosné) áldozatos 
munkáját.

TérTáncKoncert próba 
– április 12.
Ezen a napon a már hónapok óta 
készülő diákjaink Salgótarjánba 
utaztak, ahol a megye más tánco-
saival tartottak közös gyakorlást a 
sportcsarnokban, hogy a fővárosi 
nagy rendezvényen minél össze-
hangoltabb előadással kápráztas-
sák el a nagyérdeműt. A diákok 
számára ez a kikapcsoló, de még-
is dolgos nap jelentős motivációt 
adott.

Rákóczis napok – április 15-17.
A tavaszi szünidő előtti utolsó há-
rom nap során iskolánk névadó-
jára emlékeztünk. Az első napon 
ünnepélyes keretek között koszo-
rúztuk meg a vezérlő fejedelem 
iskolánk kertjében lévő szobrát 
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és nyitottuk meg Jusztin Ferenc 
42-szeres magyar bajnok futó 
pályafutását bemutató kiállítást, 
melynek összeállításában nagy 
segítségünkre volt Tőzsér Anikó 
és Hasznosi Márk. Kora délután 
számos érdekes vetélkedő és be-
mutató várta a gyermekeket: kol-
légáim torpedóval, táblajátékkal, 
kvízzel, vetélkedővel és íjászbe-
mutatóval is készültek.

Kedd délután a különböző ver-
senyek mellett lezajlott a pár év 
elteltével újjáéledő tanár-diák 
röplabda mérkőzés. A találkozó 
igen izgalmasan alakult, s végül 
a diákok csapatának győzelmével 
zárult. Az alsósok eközben vidám 
sorversenyen mérkőztek meg 
egymással.

A harmadik napon diákjaink a 
Rákóczi-túra keretében a város 
főbb helyszíneit látogatták meg 
és oldottak meg humoros, de 
elgondolkodtató, városunkhoz 
kapcsolódó feladványokat. Ezen 
a napon zajlott a kék-sárga nap is, 
melyen a gyermekek e két színbe 
öltöztették fel tantermeiket.

Pancsovai Gergely
igazgató

Keresztút

„Isten örök Gondviselése kezdettől 
fogva kigondolta, hogy ezt a ke-
resztet, amely most annyira nyom-
ja válladat, saját Szívéből értékes 
ajándékként neked adja. Mielőtt 
elküldte volna, mindentudó szemé-
vel megszemlélte, isteni értelmével 
átgondolta, bölcs igazságosságá-
val megvizsgálta, szerető irgalmá-
val átmelegítette.” 

Nagycsoportos óvodásaink-
kal, ebben a nevelési évben 
a templomunkban jártuk 

végig a keresztút állomásait. A kis 
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Szakmák éjszakája a Bárkányi Katolikus Óvoda részvételével

Április 12-én személyes meg-
keresést kaptunk a Lipthay 
Béla Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripar Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégiumtól, 
hogy óvodás gyermekeinket sze-
retettel várják a Szakmák éjsza-
kája rendezvény délelőttjére. Az 
intézmény kisbuszt küldött gyer-
mekeinkért. 

Kiérkezve a helyszínre a rimóci 
úti tanműhelyükbe, Filkor La-
jos igazgató úr és az intézmény 
több dolgozója, tanulója várta a 
gyerekeket felnőtteket. Kovács 
Tibor, Király Tibor és Kürtösi Gyu-
la kollégák, körbe vezették óvo-

dásainkat, akik megnézhettek és 
kipróbálhattak különböző mun-
kagépeket, bobcat-et, markolót, 
kamiont, több traktorba beülhet-
tek.

Megmutatták nekik a kovács-
műhelyt, ahol éppen laposvasat 
készítettek a tanulók, óvodás 
gyermekek nagy örömére. Aztán 
motorra is felülhettek, amin ki-
próbálhatták, hogy milyen, ami-
kor a gázkart meghúzzák, erről 

a helyszínről nehéz volt tovább 
indulni.

A fedett műhelyben megven-
dégelték óvodás gyermekeinket, 
ahol üdítő és az intézmény tanu-
lói által készített édes és sós fi-
nomságok várták a gyermekeket. 

Nagyon tartalmas és érdekes 
volt mind a gyermekeknek, mind 
a felnőtteknek ez a rendezvény. 
Köszönet a szervezőknek, segí-
tőknek! Reméljük jövőre is alkal-

zarándokok a végig elmélkedett 
út után közös énekléssel és imád-
sággal még közelebb érezhették 
magukat Jézushoz. 

Gajzinger Márta
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munk nyílik a látogatásra, a két 
intézmény kapcsolatának bővíté-
sére.

Smelkó Istvánné

Húsvéti készülődés

A Kubinyi Ferenc Múzeum a 
húsvéti ünnepkörhöz kap-
csolódóan szervezte meg 

áprilisi múzeumpedagógiai prog-
ramját.  Az óvodások és iskolások 
húsvéti nyuszidíszt készítettek, 
majd a múzeum udvarán tojáske-
resésen vettek részt. A jutalmuk 
csokitojás volt, amit a foglalkozás 
után megehettek!

Smelkó István
múzeumpedagógus
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Tojásfa Szécsényben

Húsvétra tojásfát állított a Sétáló utcában a 
Szécsény-Ért-Ékes Alapítvány. 

A kis fa közösségi díszítésben készült, mindenki, aki 
akarta rátehette húsvéti tojáskáját.



- 13 -- 13 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Futás

2019. április 7-én a SZAFT 
csapatát három helyszínen 
képviseltük.

- A Mátra legfiatalabb kilátója a 
Gortva-Jójárt kilátó a Nyikom csú-
csán, 764 méter tengerszint felet-
ti magasságban található. A 22 
méteres, kőből épült kilátó az öt-
letgazdákról kapta nevét, tetején 
egy 8 méteres keresztet állítottak. 
Több száz érdeklődő jelent meg 
ötödik alkalommal, aki Pásztóról 
túrázott, vagy éppen futott fel a 
Nyikom csúcsára.   

A csúcsról csodálatos panorá-
ma tárult a célba érkezők elé. 

Táv: 7,1 km, szintemelkedés: 
600 m.    
Futók: Chikán István                     43:07           
Túrázók: Balázsné Lehoczki Piros-
ka 1:25:43
Bartus Ferenc                    47                               
Kelemen Sára                       1:35:02
Czele János                       56:40                          
Homoki Marianna                  1:35:04
Tresó Tamás                      58                               
Kovácsné Kozma Ágnes       1:35:06
Tresóné Dr. Percze Dorisz 58                              
Tresó Árpád                           1:35:10
Czele Jánosné                       1:35:14

- a Dunakanyar legnagyobb 
félmaratonja 2019-ben már har-

madik alkalommal kerül megren-
dezésre. Április elejére kizöldül a 
Duna-part, a zsenge levelek és a 
futás együtt a megújulás érzését 
fokozza a futókban. A zebegényi 
Sárkánydomb a félmaraton egyik 
fénypontjává nőtte ki magát, 
mert bár egy rövid szakaszon erő-
sebben emelkedik, a káprázatos 
panoráma, ami a futók elé tárul 
a tetőn, örök emléket nyújt. Nem 
kevésbé látványos a zebegényi 
főtér a Kós Károly templommal, 
majd a Dőry kastély, aminek a 
kertjét minden évben megnyit-
ják futóink számára. A nagyma-
rosi Fő téren a Visegrádi vár cso-

dás látványa is fokozza a célba 
futás felemelő élményét, mely 
sokak kedvenc háttérképe is.  A 
csapatot képviselte Lantos János 
félmaraton távon, 1:56 idővel.

- Kiváló hangulatú, családias ver-
seny a Ráckevei Duna partján. 21 
km táv útvonala – Ráckeve bel-
város, Újtelep, Fanyilas, Somlyó, 
Dömsöd fordítópont után vissza 
a rajthoz.

Résztvevők: Szita Kitti és Sótér 
Vilmos Zsolt, idő eredményük 
2:08:23.

2019. április 13. Mátra bérc telje-
sítménytúrán vett részt a Bunder 
család (Tamás, Ágnes, Zita, Janka) 
14 km távon, 623 m szintemelke-
désen, Koncsúr kör néven.

2019. április 14-én, már 34. al-
kalommal rendezte meg a BSI az 
olasz gyökerekkel bíró, világszer-
te népszerű városi futóünnepet. 
A Vivicittá-mozgalom a várossal 
történő fenntartható, óvó szem-
léletű együttélés fontosságát ösz-
szegzi. Az esemény résztvevői a 
hétvégén a futáson keresztül fe-
jezték ki Budapest iránti szerete-
tüket, rajongásukat. 
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Foci

FFelnőtt és ifjúsági csapataink 
számára befejeződtek az alap-
szakasz mérkőzései!

A serdülő csapatunk továbbra is 
tartja dobogós helyezését. A felnőtt 
csapatunk az alapszakasz 6. helyét 
szerezte meg. 

A lejátszott 20 mérkőzésen 8 győ-
zelmet 4 döntetlent és 8 vereséget 
ért el a csapat. A 20 mérkőzésen 31 
rúgott és 23 kapott gól volt a mér-
leg. Az alapszakasz végére 28 pontot 
sikerült összehozni, amit a rájátszás-
ban magával visz a csapat.

Az alapszakasz tavaszi fordulói saj-
nos nem sikerültek jól a csapatnak. A 
lejátszott 7 mérkőzésen 2 gólt tud-
tak szerezni a srácok és 7 gólt kaptak. 
A csatáraink be voltak oltva góllövés 
ellen.

Sajnos nem sikerült teljesíteni a 
célt a csapatnak és nem került be a 

bajnokság első 
4 csapatai közé, 
így az 5-8 helyért 
játszhat.

Itt az ellenfelek: 
Karancslapujtő, 
Palotás, Pásztó. 
Mindhárom csa-
pattal oda-vissza 
játszik a csapa-
tunk.
Felnőtt csapa-
tunk eredmé-

nyei: Karancslapujtő–Szécsényi VSE  
2-0
Szécsényi VSE–Mátraterenye 0-1
Palotás–Szécsényi VSE  3-1 gól: 
Szmolnik Máté

Az ifjúsági csapatunk tartja jó for-
máját és magabiztosan gyűjtögeti a 
pontokat.

A rájátszásba a második helyen ke-
rült be a csapat, ahol Héhalommal és 
Mátraterenyével fog játszani.

Az alapszakasz 16 meccsén 12 
győzelmet 2 döntetlent és 2 veresé-
get ért el a csapat.

Az alapszakaszban 60 gólt szerzett 
és 18 kapott a csapat. Az alapszakasz 
pontjai 37.

Az ifjúsági csapatra 4 mérkőzés vár 
még a rájátszásban.
Ifi csapat eredményei:
Karancslapujtő – Szécsény    0-12     

gól: Pintér Zs. 5, Szmolnik M. 3, Ba-
lázs Sz. 2, Bangó A., Deák N.
Szécsény – Mátraterenye      3-2        
gól: Szmolnik M., Pintér Zs., Deák N.
Palotás – Szécsény                 1-2        gól: 
Gombár E., Pintér Zs.

Serdülő csapatunk is tartaja jó for-
máját, pedig a legtöbbször csak 11-
12 ember van hadra fogható.
Reméljük ez a lendület eltart a baj-
nokság végéig, és sikerül egy szép 
érmet szerezni a srácoknak.
Serdülő csapat eredményei:
Cered–Szécsény      1-3     gól: Lőrik E., 
Gáspár N., Rónai A.
Szécsény–Palotás    4-0      gól: Lőrik E. 
2, Rónai A., Balázs Sz.
Csécse–Szécsény     1-9     gól: Lőrik 
E. 5, Unyi Sz., Rónai A., Szintai Sz., Ba-
lázs Sz.

A Bozsik tornákon szereplő után-
pótlás csapataink egy kis körzeti át-
szervezésen estek át, így megméret-
tethették magukat eddig is mertelen 
csapatok ellen is.

Az eredményekből ítélve az új csa-
patok ellen sem szerepeltek rosszul 
az utánpótlás csapataink. 

Látszik, hogy jót tett a gyerekek-
nek az átszervezés, mert egy kicsit 
már unták, hogy mindig ugyanazok 
ellen játszanak és egy nap többször 
is.

Doman Gábor

10 km távon indultak: 
Bartus Ferenc idő: 40:36
Czele-Kiss Eszter                   idő:47:42
Tresó Tamás idő: 52:05
Tresóné dr. Percze Dorisz       

idő: 53:30
Kovácsné Obrecsány Klára 

idő: 1:01:59
Nógrád megyéből 10 km-es tá-

von férfiak közül Bartus Ferenc, a 
nők közül Czele-Kiss Eszter volt a 
leggyorsabb.

Czele János
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