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2019 június 6-án vehettük át 
Salgótarjánban a Balassi Bá-
lint Megyei Könyvtárban a 

Balassi Díjat, melyet a díj kurató-
riuma adományozott a könyvtár-
nak, elismerve múltját, jelenét és 
jövőképét.

A könyvtár vezetőjeként na-
gyon büszke vagyok erre a díjra. 
Úgy érzem, ez a díj nem csak a 
könyvtár jelenének, hanem an-
nak közel hetvenéves múltjának, 
minden korábbi vezetőjének és 
munkatársának, valamint a je-
lenlegi és korábbi fenntartók, így 
Szécsény Város elismerése is.

Ez a díj ugyanakkor ösztönzés 
arra, hogy munkánkat az eddigi 
céltudatossággal, eltökéltséggel 
végezzük tovább. Megerősítés, 
hogy a kiválasztott irányok jók, 
folytatásra érdemesek. 

Köszönöm Szécsény Város Ön-
kormányzatának és a Szécsényi 
Közművelődési Nonprofit Kft. 
minden dolgozójának, kollégáim-
nak, hogy támogatták és segítet-
ték munkánkat, mely hozzájárult 
ennek a díjnak az elnyeréséhez!

GRATULÁLUNK!
Korcsok Norbert
könyvtárvezető

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

Balassi-díjas lett a Krúdy Gyula Városi Könyvtár
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Önkormányzati hírek

Az elmúlt időszakban két 
rendkívüli és két munka-
rend szerinti képviselő-tes-

tületi ülést tartottunk.

A MÁJUS 30-i ülésen döntöttünk
•	 a	közművelődésről	szóló	új	ön-

kormányzati rendelet megalko-
tásáról

•	 a	 Szécsényi	 Közművelődési	
Nonprofit Kft-nél könyvvizsgá-
lói feladatok ellátásáról 

•	 a	Szécsényi	Közös	Önkormány-
zati Hivatal 2018. évi költségve-
tési előirányzatának módosítá-
sáról

•	 az	önkormányzat	2018.	évi	költ-
ségvetési előirányzatának mó-
dosításáról

•	 az	önkormányzat	2019.	évi	költ-
ségvetési előirányzatának mó-
dosításáról

•	 az	 orvosi	 ügyeleti	 hozzájárulás	
emeléséről

•	 a	 Szécsény-Ért-Ékes	 Közhasz-
nú Alapítvány hitelfelvételének 
készfizető kezesség vállalásáról

•	 Szécsény	Város	Önkormányzata	
2019. évi közbeszerzési tervé-
nek módosításáról

•	 a	TOP-1.4.1-15.NG1-2016-00008	
számú, „A bölcsődei ellátás 
komplex fejlesztése Szécsény-
ben” projekt keretében építési 
beruházás kivitelezése tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindí-
tásáról. 

Jóváhagytuk
•	 a	 Szécsényi	 Közművelődési	

Nonprofit Kft. 2018. évi mérleg-
beszámolóját

•	 a	Szécsény	Holding	Kft.	és	cégei	
2018. évi mérlegbeszámolóját

•	 a	Szécsényi	Közös	Önkormány-
zati Hivatal és Szécsény Város 
Önkormányzata 2018. évi költ-
ségvetésének teljesítését.

Beszámolót hallgattunk meg 
a 2018. évi helyi adó bevételekről.

Elfogadtuk
Szécsény Város Önkormányzata 
2018. évi belső ellenőrzési jelen-
tését.

Engedélyeztük
a „Tegyünk a szécsényiekért” név-
használatot.

Tájékoztatást kaptunk
a 2019. évi civil keretre beadott 
pályázatok elbírálásáról.

Zárt ülésen lakáskérelemről 
döntöttünk.

A MÁJUS 31-i rendkívüli ülésen 
döntöttünk
a Belügyminisztérium által kiírt, a 
Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. 
melléklet II. 2. pont c) pont szerin-
ti Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásá-
ra című pályázat benyújtásáról.

A JÚNIUS 6-i rendkívüli ülésen dön-
töttünk
•	 a	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00008	

számú, „A bölcsődei ellátás 
komplex fejlesztése Szécsény-
ben” projekt keretében építési 
beruházás építési munkálata-
inak generál műszaki ellenőri 
feladatainak elvégzése tárgy-
ban indított beszerzési eljárás 
eredményéről

•	 a	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00008	
számú, „A bölcsődei ellátás 
komplex fejlesztése Szécsény-
ben” projekt keretében építési 
beruházás kivitelezése tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredmé-
nyéről

•	 a	téli	rezsicsökkentés	végrehajtá-

sára	kötött	PB	gázpalack	értéke-
sítési szerződés módosításáról.

A JÚNIUS 28-i ülésen döntöttünk
•	 a	Közszolgálati	Tisztviselők	Nap-

ja munkaszüneti nappá való 
nyilvánításáról szóló rendelet 
megalkotásáról

•	 a	 Szécsény	 Holding	 Kft.	 ügy-
vezetéséről, a könyvvizsgálói 
feladatok ellátásáról és a tulaj-
donában álló Szécsényi Város-
fejlesztő Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
jogutódnélküli megszűnéséről

•	 a	 Szécsény,	Haynald	 Lajos	u.	 4.	
szám alatti ingatlan forgalom-
képes vagyonba történő átso-
rolásáról és értékesítési célú ki-
ajánlásáról

•	 a	képviselő-testület	2019.	II.	fél-
évi munkatervéről

•	 fejlesztési	hitel	felvételéről
•	 az	Európai	Protokoll	-	és	Asszisz-

tens Képző Központ Szécsény 
város arculati elemeinek hasz-
nálatára vonatkozó kérelméről

•	 az	 Észak-Kelet	 Pest	 és	 Pest	 és	
Nógrád Megyei Regionális és 
Hulladékgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás módosított Társulási 
Megállapodásának elfogadásá-
ról

•	 a	 Képviselő-testület	 128/2018.	
(VI.26.) számú határozatának 
visszavonásáról

•	 a	 Szécsény	 I.	 sz.	 házi	 gyermek-
orvosi körzet végleges feladat-
ellátási szerződés megkötéséről

•	 a	 „Mikro-	 és	 kisvállalkozások	
önkormányzati támogatására” 
című pályázatra beérkezett ké-
relmek elbírálásáról.

Elfogadtuk
a vásár és piactartás szabályozá-
sáról	 szóló	 14/1995.(VII.11.)	 ön-
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kormányzati rendelet módosítá-
sát, a 2020. évi vásárjegyzéket.

Engedélyeztük 
a Szécsényi Cseperedő Óvoda és 
Bölcsőde óvodai csoportlétszám-
túllépését.

Véleményeztük
a	 Nógrád	 Megyei	 Pedagógiai	
Szakszolgálat Szécsényi Tagintéz-
ményében tagintézmény-vezető 
választásra beérkezett pályázato-
kat.

Zárt ülésen lakáskérelemről 
döntöttünk.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Szécsényi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Vizi Zoltán önkormányzati képviselő az interneten több fórumon azt ter-
jesztette, hogy egyik köztisztviselőnk havi 1,2 millió forintot keres. Az ügyben vizsgálatot rendeltem 
el, e szerint az illető nettó havi keresete nem éri el a 200 ezer forintot, vagyis nem éri el a Szakszerve-
zetek Együttműködési Fóruma által javasolt diplomás minimálbért sem. Jelenleg jogászok vizsgálják, 
hogy Vizi Zoltán állítása kimeríti-e az aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás 
és becsületsértés bűncselekményét, illetve azt, hogy Vizi Zoltán megsértette-e az Önkormányzat jó 
hírnévhez fűződő jogát.

Stayer László
polgármester

Mint az apostolok…

Juhász Miklós a KDNP helyi elnöke. 
Mióta tagja a kereszténydemokra-
táknak?
Pontosan	 az	 idejét	 sem	 tudom	
már, de úgy 1990, a rendszer-
váltás környéke óta. Akkor olyan 
erős volt Nógrád megyében a 
KDNP,	 hogy	 négy	 országgyűlési	
képviselőt	küldtünk	a	Parlament-
be, köztük az öcsémet, Juhász 
Pétert.	 Ő	 egyébként	 8	 évig	 volt	
polgármester Balassagyarmaton. 

A házkapum is úgy néz ki, hogy 
jelzi a kötődésemet, rajta van a 
KDNP	 jelvénye,	 a	 Vatikán	 zászla-
ja és Balla Mihály országgyűlési 
képviselőnk fényképe.

Honnan a kötődés a keresztényde-
mokratákhoz?
Az öcsém és én is az esztergomi 
ferenceseknél érettségiztünk, így 
a rendszerváltáskor nem volt szá-
munkra kérdés, hogy hová tesz-
szük le a voksunkat a szó valódi 
és átvitt értelmében.

Mi az eredeti foglalkozása?
Két diplomám is van, egy villa-
mosmérnöki és egy politológu-
si. Ma már nyugdíjban vagyok. 
A Nordrhein-Westfalen (NRW) 
GmbH volt az utolsó munkahe-
lyem, ott üzemegység vezető-
ként dolgoztam.

Az utóbbi hetekben úgymond cím-
lapokra került a helyi KDNP. Ön ho-
gyan látja ezt a konfliktust?
Én	úgy	 látom,	hogy	Szécsényben	
egyfajta véleménycenzúra kezd 
kialakulni, amikor szinte norma-
sértésnek számít, ha a polgár-
mesterről valaki jót mond. Ezzel 
szemben köztudott talán, hogy a 
KDNP	 helyi	 szervezetének	 tagjai	
egyhangúlag	felsorakoztak	a	Pol-
gármester Úr mögé. Stayer László 
9 éve van hivatalban, először 1600 
szavazattal választották meg, má-
sodszorra	1400-zal.	Abszolút	téve-
dés lenne azt mondani, hogy a vá-
rosban ne lenne népszerű ember. 
A	felesége	is	tagja	a	KDNP-nek.	Én	
egyedül élek magányosan és szá-
momra szívet melengető látvány, 
ahogy ez a két ember szeretettel, 
keresztény erkölcsök szerint ne-
veli 3 kicsiny gyermekét.



- 4 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Csak közbevetőleg kérdezem, hány 
tagja van a helyi KDNP-nek?
Tizenketten vagyunk, mint az 
apostolok. Szécsényben a szövet-
ségeshez képest kisebb a taglét-
számunk, de mögöttünk nagyon 
komoly népes családok állnak. A 
fideszesek	tudomásom	szerint	50	
fő körül vannak, de ebből prob-
léma eddig nem volt. Fontos kü-
lönbség,	hogy	a	helyi	KDNP	csak	
szécsényiekből áll, míg a helyi 

Fidesz tagjainak egy nagy része 
nem idevalósi. Az elmúlt 9 év 
együttműködése mindazonáltal 
kifejezetten sikeresnek volt te-
kinthető, hiszen a politikai meg-
mérettetéseken, a választásokon 
a környékbeli településeknél 
mindig jobban szerepelt a helyi 
pártszövetség. Nem tudom, mi-
lyen gondolatrendőrséget kelle-
ne felállítanom ahhoz, hogy egy 
tíz évig épített polgármestert 

egy-két hét alatt leromboljak, 
mert most ez folyik. Ugyanakkor 
én fontos szempontnak tartom a 
kultúra, az oktatás és művelődés 
területén elért páratlan eredmé-
nyeit Stayer Lászlónak. Ebben 
nincs versenytársa nemhogy a vá-
rosban, hanem a környéken sem. 
Én	az	elmúlt	30	évben	azt	tapasz-
taltam, hogy a szécsényieknek 
fontos volt mindig, hogy egy jól 
képzett, művelt polgármesterük 
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Az élet menedzsere

legyen. A városban még nem volt 
arra példa, hogy valaki diploma 
nélkül városvezető lehessen és 
ezzel a szécsényi embereket aka-
rom dicsérni, akikben törekvés, 
fogékonyság van és volt a mű-
velt	 főre.	 Én	 nagy	 presztízsvesz-
teségnek érezném, ha erről a ha-
gyományáról több évtized után 
lemondana a város, amely ne fe-
lejtsük el egyben Járásközpont is. 
Saját villamosmérnöki tapasztala-
tom, hogy egy tárgyalásnál, egy 

szakmai vitánál nagyon fontos a 
képzettség, a végzettség.

Most mi a következő lépés, mert 
ezek szerint fennáll a konfliktus to-
vábbra is?
Fent (megye, ország) születtek 
különböző egyezségek, de a két 
helyi szervezet között megállapo-
dás még nincs. Mi abszolút nyi-
tottak vagyunk, minket minden 
megoldás érdekel. Mi azt várjuk, 
hogy mielőbb leüljünk tárgyalni. 

Amikor helyi politikusként elő-
ször volt alkalmam megszólalni 
az itteni televízióban, akkor az 
evangéliumból idéztem Jézus 
Krisztus szavait. 
„Úgy szeressétek egymást, ahogy 
én szerettelek Titeket.

Ezt én egész életemben meg-
tartottam, most is e szerint fogok 
viselkedni.

Bacsáné Bárány Otília védőnő mi-
niszteri elismerő oklevelet kapott 
munkájáért. Hogy lesz valakiből 
manapság védőnő?
Mindig is gyerekekkel szerettem 
volna foglalkozni, egészségügyi 
szakközépiskolába jártam Balas-
sagyarmatra és a továbbtanulási 
lehetőségek között ott hívták fel 
a figyelmemet az Egészségügyi 
Főiskola védőnőképző szakára. 
Felvételiztem, sikerült, így Sze-
geden tanultam 3 évig. Nagylóci 
vagyok, így a védőnői munkát 
Endrefalván kezdtem, majd 2 év 
után Szécsényben folytattam. Itt 
szolgálati lakást is kaptam, azóta 
vagyok „tősgyökeres” szécsényi.

Vajon mit csinál másképpen, mint 
a többi védőnő, hogy kiérdemelte 
az elismerő oklevelet?
Minden családhoz igyekszem na-

gyon nyitottan közeledni, miután 
mindenütt egész más a helyzet. 
Nincs két egyforma szituáció. A 
családok rendkívül érzékenyen 
figyelik a védőnő munkáját, ez tu-
lajdonképpen egy bizalmi kérdés. 
Lehetek én bármilyen jó szakem-
ber, ha a család nem bízik ben-
nem, akkor nagyon nehézzé válik 
az együttműködés. A fő célom, 
hogy minden családnak a lehető 
legtöbb segítséget adjam.

Mi a tapasztalata Nógrád megyé-
ben, mivel küzdenek leginkább a 
családok?
Ha egy családot érint a munkanél-
küliség, akkor az egy nagyon vál-
ságos helyzet. A másik gond, hogy 
a családfők sokszor a lakhelyüktől 
messzebb dolgoznak és csak hét-
végenként vannak otthon. Ez se 
tesz jót egy kisbaba születésekor. 
Nyilván fontos lenne az intenzí-
vebb apai jelenlét. Ugyanakkor el 
kell mondani, hogy zömében jól 
működő családokkal van szeren-
csém dolgozni. Azt például kifeje-
zetten jónak tartom és szeretem, 
ha a várandós tanácsadásra eljön 
az apuka is, hiszen így előre, pre-
ventív módon, közösen tudunk 
felkészülni egy kisbaba fogadásá-
ra.	És	erre	sok	jó	példa	van.

Mit szeretne az élettől, ha már az 
„élet menedzselése” a munkája?
Az én legnagyobb vágyam, hogy 
egészséges maradjak minél hosz-
szabb ideig. Nagyon szeretem a 
munkámat, hivatásként tekintek 
rá és szeretném minél hosszabb 
ideig jó egészségben, jó kedvvel 
csinálni.
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Nyáresti kórusmuzsika

„Oly jó a nyár, szép dal-
lal vár” - szól az ismert 
trubadúrdal szövege. 

Sok szép dal várta a közönséget 
az Erkel Ferenc Vegyeskar júniusi 
koncertjein is. 

Június 22-én a balassagyarma-
ti	 Palóc	 Múzeumban	 került	 sor	
a Vissi d’Arte Művészeti Együt-
tes és a Bel Canto Kamarakórus 
már hagyományos „Szentivánéji 
hangverseny” -ére. A koncerten 
felelevenítettük az ünnephez 
kapcsolódó szokásokat, baboná-
kat, varázslatokat és hangulatban 
ehhez illő műveket szólaltattunk 
meg. 

Az Erkel Ferenc Vegyeskar Bel 
Canto kamarakórusának (kar-
nagy: Lévárdi Beáta) könnyed, 
vidám dallamai után furulya- és 
zongoradarab, valamint opera-
és operettrészletek csendültek 
fel Lévárdi Beáta- zongora, Varga 
Ivett-ének, Jambrik Zsolt-ének, 
Csetneki Hanna-népi furulya, 
Kósa Bernadett-ének és Kósa Jó-
zsef-zongora, előadásában. A 
műsort vezette: Kiss Gabriella és 
Jambrik Zsolt.

A közönség vastapssal jutal-
mazta a produkciókat. Örülünk, 
hogy ismét kellemes estét szerez-
tünk a hallgatóságnak.

A Melódia Női Kar májusi lá-
togatását viszonozva június 29-
én a mi kórusunk látogatott el 
Fülekre a „XI. Nemzetközi me-
lódiák szárnyain” kórustalálko-
zóra. A rendezvényen felléptek 
a helyi zeneiskola növendékei, 
valamint a rimaszombati Blaha 
Lujza Vegyeskar, a salgótarjáni 
Cantabile Kamarakórus és két 
helybeli énekkar: a Singing Teens 
-	Éneklő	Tinik	kórusa	és	a	Melódia	
Női Kar. Minden kórus sajátos, 
egyéni hangulatú és hangzású 

műsorral érkezett. A színes prog-
ramban nagy sikert aratott ének-
karunk lendületes, energikus elő-
adása. 

A koncert végén a kórusok kö-
zösen énekelték el Mozart: Mesz-
sze, messze című darabját. Ezúttal 
is éreztük, milyen „a közös éneklés 
összetartó ereje és varázsa”, ami a 
kórustalálkozó mottója volt.

Az Erkel Ferenc Vegyeskar a jú-
niusi koncertek után sem kezdi 
még meg a nyári szünetet. Júli-

usban erdélyi koncertkörútra in-
dulunk, Tordaszentlászlón és Ko-
lozsváron énekelünk református 
templomi istentiszteleteken. Júli-
us végén a varsányi templomban, 
majd a Balassagyarmaton meg-
rendezésére kerülő Nemzetközi 
Muzsikustábor zárókoncertjén 
Goudnod C-dúr miséjét szólaltat-
juk meg. 

Kiss Gabriella
kórustag

Erkel vegyeskar füleki fellépése

Erkel vegyeskar füleki fellépése
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Nyáresti kórusmuzsika

Mozgalmasan telt a június a 
Kubinyi Ferenc Múzeum 
munkatársai számára. A 

múzeumpedagógiai foglalkozá-
saink nagyon népszerűek voltak 
az idelátogató osztályok körében. 
A szécsényi diákok mellett Ka-
rancsaljáról, Ludányhalásziból és 
Romhányból érkeztek kisebb, na-
gyobb létszámú csoportok, vala-
mint a szécsényi Bárkányi suli Er-

zsébet-táboros diákjai is 120 fővel 
látogattak meg minket. A hagyo-
mányos interaktív tárlatvezetések 
mellett városnéző séta, pincetúra, 
régészkedés, restaurálás, helytör-
téneti	rejtvény	és	TOTÓ	megfejté-
se, valamint kézművesség színe-
sítette a gyerekek programját.

Ezek mellett a múzeumi nyá-
ri táborban is részt vettünk 
Síkfőkúton és a szomszédos 

Szécsénykovácsiban tartott gyer-
meknapi rendezvényen is sikere-
sen álltuk a gyerekek rohamát és 
képviseltük a Kubinyi Ferenc Mú-
zeumot. Itt, ezen a napon helyez-
tük el a múzeum utazó képeslap 
kiállítását is a faluházban.

Smelkó István
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Bárkányiban történt...

Tanulóinkkal a csíksomlyói 
pápalátogatáson
Hosszas előkészületek után má-
jus 31-dikén indultunk 38 gyer-
mekkel Erdélybe, Székelyföldre, 
azzal a céllal, hogy részt vegyünk 
az Úr földi helytartójának, Ferenc 
pápának június 1-jei szentmisé-
jén. A zarándokút sikeressége 
végett minden tanuló előzetes 
feladatot kapott. Voltak, aki rózsa-
füzér imádságot, a napszakhoz és 
az alkalomhoz illő imákat mond-
tak előre, mások könyörgéseket 
fogalmaztak meg. Sokan vállaltak 
kiselőadásokat székelyföldi nép-
rajzi és egyházi értékeinek be-
mutatására. Az első nap hosszú 
13 órás utazását több rövid meg-
álló közbeiktatásával, énekléssel 
tettük elviselhetőbbé. Tanulói 
kiselőadásokból ismereteket sze-
reztünk Kolozsvárról és Hunyadi 
Mátyásról, megemlékeztünk Ady 
Endréről és megcsodáltuk Bán-
ffyhunyad elhíresült házait. Ké-
sőn este érkeztünk meg Székely-
udvarhelyre, ahol a Tamási Áron 
Gimnázium kollégiumában száll-
tunk meg.

Másnap Csíkszeredán csepergő 
eső, hűvös szeles idő fogadott 
bennünket. Ennek ellenére re-
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ményekkel telve, bizalommal és 
nagy várakozással csatlakoztunk 
be a zarándokáradatba. Átázott 
öltözékben, beázott lábbelikben 
értük el a kegytemplomot, ahon-
nan már csak lépésben, sokszor 
hosszú percekre megállva halad-
tunk tovább. A nyereg alatt meg-
kezdtük a sárdagasztást és több 
részre szakadtunk, de ennek el-
lenére senki sem panaszkodott, 
senki nem akart visszafordulni. 
Valódi közösségpróbáló út volt 
ez mely során egymást és sokszor 
másokat is segítve, kéz a kézben 
haladtunk. Igazi fölszabadító ér-
zéssel foglaltuk el helyünket a 
Kis- és Nagysomlyó-hegy közöt-
ti nyeregben, a pápalátogatásra 
felállított székelykapu közelé-
ben. Rövid várakozást követően 
kezdődött meg a szertartás, mely 
három nyelven folyt. A legna-
gyobb várakozás Ferenc pápa 
beszédét előzte meg, melyben a 
megbékélésre, a közös jövő épí-
tésére szólította fel Erdély népét. 
A mise végén a szentatya pápai 
rózsa adományozásával tisztel-
gett a Szűzanya és ezzel hívő 
népe előtt. A misét követően 
nem csatlakoztunk az elvonu-
lók tömegéhez, hanem kivárva, 
hogy az oltárhoz jussunk, mi ma-
gunk is imádkoztunk a Szűzanya 
előtt. A nyeregből már napsütés-

ben, felszabadultan, az átélteket 
ecsetelve tértünk vissza szállá-
sunkra.

A harmadik nap délelőttjén 
Zetelakára látogattunk. Megte-
kintettük a híres székelykapukat 
és megismerkedtünk azok szim-
bólumvilágával. A délelőtti prog-
ramot a bethlenfalvai templom-
ban tartott szentmisével zártuk, 
ahol tanulót és felnőttet egyaránt 
megérintett a hívek liturgiába 
való bekapcsolódása, a közös ima 
és éneklés. Délután Segesvárra, a 
világörökség részét képező szász 
városba utaztunk. Megtekintet-
tük az Óratornyot, Segesvár tör-
ténelmi házait és megmásztuk a 
diáklépcsőt. A hazautazás nap-
ján még két újabb erdélyi ne-
vezetességet tekintettünk meg. 
Korondon vásárfiát vásároltunk, 
Magyarvistán pedig megcsodál-
tuk vendéglátónk helyi néprajzi 
gyűjteményét, a kalotaszegi vise-

leteket és egy gazdagon beren-
dezett tisztaszobát. 

Szenográdi Tamás
  igazgató

Projektnapok a tanév végén
Minden évben fejtörést okoz, 
hogy minként töltsük el az utolsó 
napokat a vakációt megelőzően 
az iskolákban. Az idén nagy se-
gítségünkre volt ebben a Nógrá-
di Vízi Világ Egyesület és a Család 
Esélyteremtő és Önkéntes Ház 
munkatársai. A csütörtökön a fel-
sősöknek és a középiskolásoknak 
CsEÖH	 munkatársai	 Szabó	 Péter	
vezetésével tartottak foglalkozást 
tanulóink részére. Megtekintet-
ték	 és	 értelmezték	 az	 Oszkár-dí-
jas Mindenki című kisfilmet, majd 
játékokkal zárták a foglalkozást. 
Ezen a napon került sor hálaadó 
szentmisénk megtartására is, ahol 
kellemes meglepetésként elisme-
résben részesült Kiss Mária végzős 
tanulónk. A diákközéletben és az 
egyházközség életében végzett 
közösségépítő tevékenységéért 
Morus Tamás díjat vehetett át.
Pénteken	 a	 Nógrádi	 Vizi	 Világ	

Egyesület és a Robinson Szigetek 
ügyvezetője Varga Béla meghívá-
sára kipróbálhattuk a szabadidő-
park új fejlesztéseit a megnyitó 
ünnepség keretében.  A meleg 
ellenére örömmel vették birtok-
ba a tanulók a kalandparkot, az 
új játszótéri elemeket és a körhin-
tát. Nagy sikert aratott a dodzse-
mezés és a kajakozás is.  A nyitó 
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műsort tanulóink színesítették 
Oláh	Alexandra	előadásával,	vala-
mint	a	testnevelők	-	Pesák	Tamás	
és Kovács Mária - által betanított 
gyakorlatokkal. Itt került sor a jó 
tanuló jó sportoló díjak átadá-
sára	 is.	Az	érmeket	Sárfalvi	Péter	
sportért felelős helyettes állam-
titkár és Gyurta Dániel olimpiko-
nunk akasztotta Haizer Barbara és 
Velenczei Lilla nyakába és adott 
külön díjat Kuris Kittinek, asztali-
teniszezőnknek az országos baj-
nokságban elért eredményeiért.

Múzeumi nyári tábor 
Síkfőkúton
2019. június 17-21-ig voltunk 
Síkfőkúton	 táborban	 20	 fő	 5-6.	
osztályos gyermekkel. A tábor-
vezető Limbacher Gábor a szé-
csényi Kubinyi Ferenc Múzeum 
igazgatója volt, az iskola részéről 

Szabóné Marika néni és Golyánné 
Juhász Edina tanár néni kísérték a 
diákokat, és két nagylány Golyán 
Gréta	 és	 Pásztor	 Andrea	 is	 segí-
tette a munkánkat. A szállásunk 
a	Síkfőkút	Hotelben	2	és	4	ágyas	
szobákban volt. Nagyon szép 
környezetben töltöttük el ezt a 
hetet. Minden nap volt a szécsé-
nyi Kubinyi Ferenc Múzeum mun-
katársai által tartott foglalkozás. 
A programokról röviden: az egri 
vár megtekintése, barlangrajz, 
mamutkivágó, papírmakett és 
amulett készítése, kézzel festés, 
gipszöntés, vetélkedő, kirándulás 
Noszvajra, túrázás, társasjátéko-
zás, focizás, röpizés, templomok 
(Pétervására,	 Maconka)	 megte-
kintése. A jó hangulatú táborból 
élményekkel gazdagodva tért 
haza minden részt vevő.

Golyánné Juhász Edina

„HAKUNA MATATA” TÁBOR
Iskolánkban második alkalommal 
került meghirdetésre a 3-6. év-
folyamos tanulók számára meg-
hirdetett, a barátság és bizalom 
témakörét felölelő tábor. Ez a hét 
jó alkalom arra, hogy a különböző 
osztályokba és évfolyamokra járó 
gyerekek megismerjék egymást 
és új ismeretségeket, barátságo-
kat alakítsanak ki. A nógrádsipeki 
tagintézmény tanulói is részt vet-
tek a táborban, mely egy nagy-
szerű lehetőség, hiszen számukra 
nemcsak a gyerekek, de a város, 
az	 iskola,	és	a	nevelők	 is	„újak”	5.	
évfolyamtól kezdve. 

A hét folyamán nagyon sok ér-
dekes programban és túrában, 
kalandban volt részük a gyerme-
keknek. Hétfőn megismerked-
hettek a város nevezetességeivel 
érdekes játékok és totó segítsé-
gével. Jób testvér vezetésével a 
templom és kolostor legzártabb 
részeit is felfedezhettük. Kedden 
egymás megismerésében merül-
hettünk	 el	 a	 CSÉN	 foglalkozáso-
kon, ahol sok új játékot tanultunk 
és próbálhattunk ki. Szerdától 
Nógrádsipek szépségeit fedez-
tük fel, valamint művészeti és 
mesefoglakozásokkal töltöttük 
kellemesen az időt. Ezeken a na-
pokon külön élmény volt a szé-
csényi tanulók számára az utazás 
is, ami mindig jó hangulatban, 
vidáman telt. A csütörtök a VÍZ 
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jegyében telt. A csapatok elké-
szítették zászlóikat, melyeket egy 
interaktív előadás után – ahol 
megismerhették a békákat és sza-
lamandrákat – magukkal vittünk 
Doboskútra sok kalanddal és ne-
vetéssel segítve egymást. Jutal-
munk sem maradt el, megpihen-
tünk a doboskúti táborhelynél és 
megtöltöttük palackjainkat finom 
forrásvízzel.	Pénteken	élmény-	és	
kézművesfoglalkozásokon ve-
hettünk részt, akadálypályán és 
agytornán mérhették össze a csa-
patok magukat. A Kúria udvarán 
fogyasztottuk el szabadtéri ebé-
dünket, ahol sor került a napi és 
heti eredményhirdetésre is, majd 
hálaadással koronáztuk meg a 
programot. A csapatok jól össze-
kovácsolódtak. Közös fagyizással 
és játékkal zárult a nap. Minél 
több ilyen jó tábort kívánok min-
den gyermeknek a nyárra, ahol 
idézem: „Új barátokat szereztem 
és minden szuper!”

Gécziné Ludányi Bernadett
      táborszervező

Erzsébet napközis tábor 
a Bárkányiban
Iskolánk Erzsébet táborára 2019. 
június	 24-28-ig	 került	 sor,	 120	
gyermek részvételével. A koráb-
bi évekhez hasonlóan idén is szí-
nes programok tárháza várta a 
táborozókat. Hétfőn a Robinson 
szigetekre kirándultunk, ahol a 
kajakozás elméleti és gyakorlati 
ismereteit sajátíthattuk el. A fi-
nom ebéd és fagylaltozás után 
különböző ügyességi játékokon 
vehettünk részt. Másnap délelőtt 
a kézművességé és a biztonságé 
volt a főszerep. Tanulóink büsz-
kén mutatták a különféle tech-
nikákkal készült karkötőiket, va-
lamint nagy figyelemmel vettek 
részt a rendőrök által vezetett 
foglalkozáson. Délután a gyere-
kek egyik kedvence, az Apacuka 
zenekar szórakoztatta csapatun-
kat. A szerdai napon újra kimoz-
dultunk megszokott környeze-
tünkből és Berkenye, valamint 
Nógrád településekre látogat-
tunk. Itt megtekintettük a falu-
múzeumot, ellátogattunk a va-

dasparkba és bevettük a nógrádi 
várat. A következő nap a népha-
gyományok bűvöletében zajlott. 
Részesei lehettünk a Folt zenekar 
népi hangszeres bemutatójának, 
valamint népi játékokat és nép-
dalokat tanulhattunk. Délután 
múzeumpedagógiai foglalkozás 
keretein belül helytörténeti isme-
reteink bővültek. Táborozásunk 
utolsó napja az egészség téma 
köré épült. Megtekinthettük, 
milyen belülről egy mentőautó, 
megismerkedhettünk az elsőse-
gélynyújtás alapjaival és jóga-
gyakorlatokkal mozgathattuk 
át izmainkat. A pénteki nap leg-
nagyobb meglepetése az Utazó 
Planetárium	előadása,	fénypontja	
pedig a reformkonyha ízvilágát 
felvonultató uzsonna volt. Sok-
sok élményben, kalandban, ta-
pasztalatszerzésben gazdag öt 
napot tölthettünk együtt. Bízunk 
benne, hogy mindenki jól érezte 
magát!

Tanító nénik
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Tanévzárás a Rákócziban

Miként minden útnak egy-
szer a végére érünk, s 
a célba érkezve levegő 

után kapkodunk, úgy a 2018-
2019. tanév utolsó napjai is – ki-
nek gyorsabban, kinek lassabban 
– leperegtek, így diák, tanár és 
szülő is fellélegezhet egy kicsit, 
megkezdődhet a megérdemelt, 
kinek aktív, kinek pihentető szün-
idő.

Az alábbiakban azon júniusi 
eseményekből szemezgettünk, 
amelyek hozzájárultak ahhoz, 
hogy rákóczis közösségünk szá-
mára a június is maradandó és 
tartalmas legyen.

Bozsik-program évzáró 
– június 3.
Iskolánkból több korcsoportban 
is vannak tanulók, akik a Bozsik-
program versenyein, rendez-
vényein részt vesznek. Az első 
korcsoportos tanulók (1. és 2. 
osztály) számára Karancsságon 
került megrendezésre a vidám, 
többféle feladatot magában fog-
laló vetélkedő, amelyen a gye-
rekek – elmondásuk szerint – jól 
érezték magukat. 

Kollégáink elismerése 
– június 6.
A Balassagyarmati Tankerületi 
Központ	 által	 megrendezett	 Pe-
dagógus Napi ünnepségen Mi-
hály	 Olga	 és	 Lászlók	 Kornélné	
kolléganők részesültek kiváló pe-
dagógus elismerésben. Ezúton is 
gratulálunk nekik!

Jutalomkirándulás az 
Aquaworldben – június 13.
Az elmúlt évekhez hasonlóan 
azok a tanulók, akik a tanév során 
jól tanultak és közösségi munká-
juk is kiemelkedő volt, június 13-

án jutalomkiránduláson vehettek 
részt az Aquaworldben. A szécsé-
nyi diákok mellett 6 nagylóci és 
4	hollókői	gyermek	is	meghívást	
kapott erre az élvezetes időtöl-
tésre.	A	40	tanuló	igen	jól	érezte	
magát ezen a napon, élménye-

iket még napok múltán is emle-
gették.

Tour de Hongrie – június 13.
Az itthon maradó gyermekek-
nek és kollégáknak sem kellett 
azonban az iskolapadban ma-

Pedagógus nap

Aquaworld
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radniuk az utolsóelőtti tanítási 
napon, mert az ekkor a városun-
kon keresztülhaladó kerékpáros 
körverseny résztvevői számára 
készültünk egy kis meglepetés-
sel: nemzeteik zászlóival köszön-
töttük, biztattuk őket. Remélem, 
hogy ez a nem mindennapi él-
mény is hozzájárult ahhoz, hogy 
felébredjen a gyermekek érdek-
lődése a sportolás iránt.

Ballagás – június 14.
28 ballagó diákunk számára ek-
kor érkezett el az iskolás évek Ballagás

Tour de Hongrie
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leginkább várt és – talán – a leg-
érzelmesebb napja. Az iskolán-
kat elhagyni készülő két osztály 
az utolsó csengőszó éles, kinek 
felszabadító, kinek szívszaggató 
hangjára indult meg, hogy még 
egyszer körbejárják az épületet, 
majd szeretteik, kollégáim és di-
áktársaik körében ünnepi műsor-
ral (ének, versek, köszöntők) ve-
gyenek búcsút az általános iskolai 
léttől, a közösen eltöltött évektől 
és egymástól.

A két osztály, melyek oly sokunk 
szívéhez hozzánőttek, nagy űrt 
fognak maguk után hagyni, de 
– kollégáim nevében is mondha-
tom – kívánom nekik, hogy a fel-
nőtté válás rögös útján is marad-
jon meg bennük az a gyermeki 
jóság, arcukon éljen az a huncut 
mosoly, amellyel emlékezni fo-
gunk rájuk és amely átsegíti őket 
az előttük álló évek minden pró-
batételén.

TérTáncKoncert – június 16.
Az elmúlt négy év hagyomá-
nyaihoz hasonlóan ebben az 
évben sem maradhattunk ki az 
ország egyik legjobb bulijából, a 
TérTáncKoncertből, melynek fő-
szereplői a gyermekek. A buda-
pesti Szent István Bazilika előtti 
téren	 idén	 mintegy	 25	 rákóczis	
fellépője volt ennek a nagysza-
bású eseménynek, ahol a Buda-
pesti Fesztiválzenekar koncertje 
közben	500	diák	adta	elő	az	előre	
megtanult koreográfiát A gyer-
mekek az előadott műsort a tan-
évzáró ünnepségen iskolatársaik 
számára is bemutatták. Köszön-
jük Sárközi-Takács Bernadettnek 
a gyermekek felkészítésében 
nyújtott segítségét!

Táborok – június 17-21. és júni-
us 24-28.
Az Erzsébet tábor programnak 
köszönhetően a tanévet követő 

két hétben 20-20 gyermek tábo-
roztatására nyílott lehetőség. Az 
együtt töltött két hétben a diákok 
játékos formában ismerkedhettek 
meg környezetükkel, játszhattak 
és kirándulhattak. A kötetlenebb, 
osztályokat átívelő program jó al-
kalom arra, hogy a diákok jobban 
megismerjék egymást és kollégá-
im is más oldalukról mutatkoz-
hassanak be számukra.

Tanévzáró gondolatok
Így, ebben a formájában közös 
utunk befejeződött: ősztől az el-
ballagott nyolcadikosok helyére 
új, tudásra szomjazó elsősök fog-
nak lépni, az osztályok pedig egy-
gyel feljebb lépnek a ranglétrán 
– kivéve persze az idei tanévet 
elbliccelő tanulókat, akik újra ne-
kiveselkedhetnek a meg nem ol-
dott feladatoknak.

Vannak kollégák is, akiktől bú-
csúzunk, hiszen László Gézáné 
Éva	 Néni	 a	 tanévet	 követően	
nyugállományba vonul, hogy a 
többévtizedes eredményes ta-
nítói munkáját követően meg-
kezdhesse a jól megérdemelt 
pihenését. Hozzá hasonlóan el-
köszönünk Deák Lajosné Zsuzsa 
Nénitől is, aki szintén visszavonul 
a pedagógusi pályától.

Az ügyeleti napokról, a tan-

könyvosztásról és a javítóvizsga 
időpontjáról a közösségi oldalun-
kon, a honlapunkon és a bejárati 
ajtón is tájékoztatni fogunk min-
den érdeklődőt.

Végül a Rákóczis közösség ne-
vében szeretném megragadni az 
alkalmat, hogy megköszönjem a 
Szülői Szervezet egész tanévben 
nyújtott segítségét, minden part-
nerünknek, támogatónknak, a 
fenntartónak és az önkormányza-
toknak, hogy közreműködésük-
kel eredményes, élményekben 
gazdag tanévünk volt az idei. A 
nyári szünetre mindenkinek jó pi-
henést kívánok!

  Pancsovai Gergely
 igazgató

TérTánc tanévzáró
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Nagycsoportos óvodásaink búcsúzása, ballagása 
a Bárkányi Katolikus Óvodában

Az ünnepek nélkülözhetet-
lenek életünkben. Lelki 
életünket erősítik, élményt 

jelentenek, gondolatok megfo-
galmazására ösztönöznek, érzel-
mek szabadulnak fel. 

A ballagás napja, a gyermekek 
óvodai életének egyik legmegha-
tóbb pillanata.

Nem is olyan régen volt, mikor 
anyához és apához bújva jöttek, 
félve lépték át az óvoda kapuját. 
Aztán egyre bátrabban lettek, 
megismerkedtek felnőttekkel, 
társakkal. Játszhattak reggeltől 
estig, de közben rengeteget ta-
nultak, újabbnál újabb ismeretek 
birtokába jutottak. Önállóbbak, 
okosabbak és huncutabbak lette-
tek. 

Életük	 első	 búcsúzása	 elérke-
zett, a csodás mesevilág most vé-
get ér. Az iskola kapuja már nyitva 
áll, hívogatva néz feléjük, s a taní-
tó nénik tárt karokkal várják őket.

Elszálltak a gyermekévek, a me-
sék helyébe a tanulás lép, egy új 
világot, a betűk, számok rejtel-
mes világát fedezhetik majd fel. 

Kívánunk nekik erre az útra na-
gyon sok sikert, nagyon jó tanu-
lást, szüleiknek sok-sok örömet és 
kitartást. Legyen az útjuk vidám, 
élményekben gazdag. A jó Isten 
áldása kísérje minden lépésüket.

„Van egy érzés a világon - úgy hív-
ják, hogy szeretet.
Ami nélkül boldogulni, szépen élni 
nem lehet.
Nem számít a mennyisége, - pénz-
ben nem is mérhető,
s bárhol élnél a világban, minden-
hol elérhető...”
 

Smelkó Istvánné
óvodavezető
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A hálaadás az Isten dicsére-
te napjainkban ritkábban 
hangzik el, mint őseink 

idejében. Mi általában egy-egy 
feladat vagy időszak végén mon-
dunk köszönetet. Elődjeinktől 
megtanulható a hálaadásban 
élni, Istent a mindennapjaink-
ban is meglátó emberekké válni. 

Az elmúlt időszak, nevelési év is 
bővelkedett feladatokban, ese-
ményekben. Volt részünk azon-
ban, sok örömben és bánatban 
is. Befogadtuk és beszoktattuk 
új ovisainkat, vigasztaltuk és biz-
tattuk őket, hogy jól érezhessék 
magukat nálunk. Ünnepeink és 
jeles napjaink segítettek, hogy 
közösséggé formálódjunk, és 
megtanuljuk megbecsülni azt, 
amint van. A hétköznapokban 
együtt éltük meg a mindennapi 
imáinkban a Jézushoz való tar-
tozásnak örömét. Sok segítséget 
kaphatunk a nehézségek elviselé-
séhez. Ez az év is színesen és tevé-
kenyen telt, melyet sok örömben 
és együtt, közösségben éltünk át. 
Ennek a közösségnek a nevében 
gyűlt össze óvodánk apraja és 

nagyja, felnőttek és gyermekek, 
szülők, nevelők és a gyermekek 
június	 7-én	 délután	 15.30-kor	 a	
szécsényi ferences templomban. 
Kardos Csongor plébános atya 
vezette szentmisén igyekeztünk 
teljes szívvel, lélekkel, és minde-
nünkkel részt venni, hogy köszö-
netet mondhassunk mindenért, 
ami ebben az évben történt. A Jé-
zus nevében való összegyüleke-
zés öröme és dicsérete maradjon 
velünk a nyáron is, hogy feltöltőd-
ve, kipihenve kezdhessük meg új 
nevelési évünket ősszel. 
„Isten legyen hála mindenért.” 

Gajzinger Márta
hitoktató

Búcsúnap és a nyár a bölcsődében

Az idei tanévben is elérke-
zett a bölcsődénk búcsú-
napja, amit 2019. június 

17-én (hétfőn) tartottunk. Dél-
után a szülőkkel együtt családias 
hangulatban búcsúztattuk el az 
évet. Zene, tánc, mondóka, ének, 
játék kíséretében a gyermekek 

megkapták ajándékaikat, amit 
azonnal birtokba is vettek. Öröm-
mel labdáztak és nézegették a 
jelükkel ellátott kis oklevelüket. 
A nyár folyamán is folytatódik a 
játék a bölcsődénkben, próbáljuk 
minél színesebbé és emlékeze-
tessé tenni a nálunk töltött nyarat 

a gyermekek számára. Árnyékos 
udvarunk hozzájárul a délelőtti 
felhőtlen motorozáshoz, homo-
kozáshoz.

                                                      Márkus Tímea és Majoros Mariann                                                   
kisgyermeknevelők
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Tűzugrás Fesztivál és Múzeumok Éjszakája

A nyári napfordulót is ünne-
peltük az év legrövidebb 
éjszakáján, amikor a nép-

hagyományt megtartva örömtü-
zet gyújtottunk, június 22-én a 
tűzugrás fesztiválon koncertek, 
lézer show, Iglice táncgála és tűz-
tánc fogadta az érdeklődőket. A 
Kubinyi Ferenc Múzeum a „Volt 
egyszer egy határőrség” kiállítás 
megnyitójával, a rendszerváltás 
koráról szóló előadással, film- ve-
títéssel, pincetúrával, valamint 
katonai egyenruhák, fegyverek 
és a szocializmus korát idéző au-
tók, rendőrautók bemutatójával 
várta vendégeit a múzeumok éj-
szakáján. A szórakozásnak, nosz-
talgiának helyet adó rendezvény 
jövőbe mutató, szemléletformá-
ló programnak is teret adott az 
Energia nap standon, ahol ener-
gia ki mit tud, ökolábnyom teszt 
és szélerőmű interaktív bemuta-
tója szolgálta az érdeklődőket.

Fábián Dávid
Szécsényi Közművelődési 

Nonprofit Kft.



- 20 -- 20 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa



- 21 -- 21 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

A Városi Művelődési Központ nyári nyitva tartása

Ezúton is tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a Művelődési Központ július 1. és augusztus 31. között az alábbi 
rend szerint tart nyitva.

Hétfő: 08.00 – 18.00
Kedd – péntek: 08.00 – 20.00

Július	22-től	augusztus	4-ig:	Zárva
Ügyelet: hétfő (júl. 22. és 29.): 08.00. – 12.00.

szerda	(júl.	24.	és	29.):	14.00.	–	18.00.
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Futás

22. Kékes csúcsfutás 
2019. június 1. 
Az 1998 óta folyamatosan meg-
rendezésre kerülő eseményre 
idén	2350	futó	jelentkezett,	több	

mint harmaduk sík alföldi me-
gyékből.
Az esemény útvonala a kezdetek-
től változatlan, a mátrafüredi rajt 
után 11.6 km-t kell futni az ország 

tetejét jelző, jól ismert és legen-
dás	1014	méter	magasan	lévő	kő-
höz. A kihívást nem a táv hossza, 
hanem a 671 méteres szintkü-
lönbség jelentette, ahol a legme-

A rejtvényfejtő klub hírei

Június	első	hétvégéjén	48.	al-
kalommal rendezték meg a 
Balassa Kupa országos rejt-

vényfejtő versenyt Balassagyar-
maton. Az idei versenyen a szo-
kásosnál nehezebb rejtvények és 
népesebb mezőny várt az agy-
tornászokra, köztük a szécsényi 
indulókra. 

A szombati egyéni versenyen 6 
rejtvényfejtő képviselte városun-
kat, a vasárnapi csapatversenyen 
pedig ezúttal is 3 kategóriában 

mérettük meg magunkat. A kez-
dők „Jólvanazúgy!” csapatában 
új klubtagokat köszönthettünk, 
ezúton is gratulálunk az első si-
keres	 versenyhez	 Bakos	 Péter-
nek, Juhász Katalinnak, Kovács 
Klárának	 és	 Percze	 Balázsnénak!		
Másik két csapatunk is szépen 
teljesített (haladók: „2x2 néha 1” 
-	Deák	Lajos,	Kiss	 Lajosné,	Pintér	
László, Tóth Tiborné -, mesterjel-
öltek: „Kamikaze” -Bencze László, 
Győrki Marianna, Kiss Gabriella, 
Obrecsányné	Tóth	Erzsébet).	

A versenyen ismét megtapasz-
talhattuk, miért is űzzük szívesen 
ezt a tevékenységet. Mérő László 
szavaival szólva:

„Gondolkodni jó. Pontosabban: 
mértékkel gondolkodni jó, mint 
ahogy mértékkel inni vagy hegyet 
mászni is. Sokan szeretünk fel-
mászni egy hegyre, de csak keve-

sen a Himalájára - a legtöbbünk 
túl sem élné. A jó rejtvényekben az 
a pláne, hogy éppen annyi gondol-
kodást igényelnek, amennyi még 
élvezetes, és amennyivel a rejtvény 
megfejtésén érzett öröm még bő-
ven megéri az érte meghozott ál-
dozatot, a szellemi erőfeszítést. És 
ahogy a mértékkel űzött sporttól a 
teljesítmény öröme mellett testünk 
is egészségesebbé válik, úgy fejlő-
dik szellemünk is a rejtvényfejtés-
től.”

Kiss Lajosné klubvezető
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redekebb 300 méteren 12%-os 
volt az emelkedés.

Idén az időjárás is a futók pártjá-
ra állt, kicsit szeles, de közel ideális 
futóidőben, 22 fokban rajtoltak, 
míg a célban pár fokkal hűvösebb 
volt.

SZAFT futói: 
Bartus	Ferenc									1:01:58			53.hely,	
nógrádi futók közül legjobb ered-
ményt ért el.
Tresóné	Dr.	Percze	Dorisz			
1:20:42					73.		„
Tresó	Tamás	1:22:43			715.		„

A	 Pünkösdi	 Kadlót	 Félmaraton	
Futóversenyt V. alkalommal ren-
dezték meg 2019. június 10-én 
Salgótarjánban. Itt együtt futhat-
tunk Kadlót Zoltánnal, aki 1996-
ban Belgrádban magyar csúcsot 
állított föl 1’02’22 -es szintidővel.  
A versenyen közel 200 induló volt.

Korcsoportos eredmények: 
5 km 
Czele	János								I.	hely	22:55	idővel
10	km	Czele	Tamás								III.			„	47:44	„
Czele-Kiss	Eszter														III.			„47:44„
21	km	Bartus	Ferenc				II.			„1:35:24	„
Lantos	János													XXIV.		„1:31:50„		

2019. JÚNIUS 16. II. Utcai futó-
verseny Nagykürtös. 
A belvárosban 2 kilométeres, asz-
faltos	kijelölt	pályán,	35	fokos	me-
legben róttuk a köröket, 120 neve-
zővel.		Nordic	Walking	-4000	m	
távját sikeresen teljesítette Bozsó 
Beatrix. 800 m gyerektávon indult 
Tresó Árpád.

Korcsoportos eredmények 
10 km: 
Bartus	Ferenc																			V.	hely	„43:02
Lantos	János																				XIV.		„55.16
Czele	János																							III.		„57:05
Tresó	Tamás																				XVI.		„57:58
Czele Jánosné                     II.  „1:10:20
Kovácsné	Obrecsány	Klára	IV.		
                                                    „1:13:12

Idén II. alkalommal kerül meg-
rendezésre a Robinson Terep 
Cross futás, 2019. augusztus 
10-én. Melyre minden mozogni 
vágyó sportbarátot szeretettel 
várunk, a Robinson szigetek 
megújult környezetében. Ver-
senykiírás a SZAFT facebook ol-
dalán.

 Czele János
BSI Futónagykövet
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