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Olimpiai aranyérmese van Szécsénynek
Bartus Dóra cukrász, olimpiai aranyérmet nyert Stuttgartban

Először is gratulálok az olimpiai 
aranyérméhez. Hogy lett Önből 
cukrász?
Köszönöm szépen! A dédnagy-
mamám mellett sokat tüsténked-
tem a konyhában és ő nagy taní-
tómesterem volt. Sokszor kérték 
meg, hogy készítsen ételeket lag-
zikba is. Ügyes keze és jó érzéke 
volt sütéshez, főzéshez egyaránt. 
Engem másfelé terelt az élet, vé-
gül is közgazdasági főiskolát vé-
geztem.

Hát ez tényleg egy nagy kanyar!
Ó volt sok kanyar az életemben, 
például Szécsényben nyitottam 
egy butikot és akkora volt a forga-
lom, hogy unalmamban elkezd-
tem az interneten tortadekorálá-
sokat nézegetni.

Miért pont ezen akadt meg a sze-
me, az interneten elég sok minden 
van.
Érdekelt, mert a családnak és a ba-
rátoknak állandóan sütögettem, 

csak a süteményeim külalakjával 
voltam folyamatosan elégedet-
len. Aztán kiköltöztem Angliába, 
elsősorban a nyelvtanulás miatt. 
Ott bébiszitter voltam és emellett 
barista egy kávézóban. Közben 
Angliában elvégeztem egy két 
napos cukorvirág készítő tanfo-
lyamot. Ezzel indult minden. 

Miért, ott mit lehetett megtanulni 2 
nap alatt?
Ott megtanították, hogy milyen 
alapanyagot kell használni és mi-
lyen eszközöket. Aztán annyira 
megtetszett a frissen megszerzett 
tudásom, hogy elkezdtem blogot 
írni és oda feltettem azokat a tor-
tákat, amelyeket elkészítettem. 
Ennek köszönhetően felkértek 
rovatvezetőnek a Tortadíszítés 
Magazinhoz. Aztán amikor haza-
költöztem, elindítottam saját cu-
korvirág készítő tanfolyamaimat. 
Először csak Szécsényben, aztán 
országszerte mindenhol. Később 
szerettem volna szakmai verse-

nyeken indulni, ezért elvégeztem 
a cukrász képzést. Ezután minden 
magyarországi szakmai verse-
nyen aranyérmet kaptam. Innen-
től pedig adta magát, hogy meg-
mérettessem magam nemzetközi 
szinten is. Közben itthon is renge-
teg felkérést kaptam zsűrizésre, 
bemutatókra. 

Ön szerint miben mások az Ön al-
kotásai, mint a versenytársaké?
Nem tudom igazán, mert a ver-
senytársaim is gyönyörű dolgokat 
készítenek, így egy-egy verseny 
mindig nagy ugrás az ismeret-
lenbe. Azért is volt fantasztikus 
meglepetés és öröm az olimpiai 
aranyérem. 2018-ban a világbaj-
nokságon ezüstérmet nyertem.

Hogy készült az olimpiai győzelmet 
hozó mű?
Majdnem 500 óra munka volt 
benne. Saját cukorvirág masszá-
mat használtam fel, egy házilag 
készített anyagot, mert semmit 
nem akartam véletlenre bízni és 
a saját masszámban bíztam meg 
egyedül 100 százalékosan. Ebből 
csináltam meg az egész alkotást.

Hogy jött a sajtbisztró ötlete, mert 
nekem a koncepció tetszett a leg-
jobban, azt pedig természetesnek 
érzem egy ilyen versenyen, hogy 
aztán szép a kivitelezés?
A sajtbisztró ötletét stuttgarti ba-
rátaim adták. Tudtam, hogy ott 
lesz az olimpia és őket kértem, 
adjanak tanácsot. Sok-sok gon-
dolatuk volt, például szökőkút, 
de nekem a stuttgarti käseplatte 
(sajt tál) ötlet tetszett meg a leg-
jobban.
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Hogy lehet kijutni egy cukrász 
olimpiára?
Sajnos minden költséget a ver-
senyzőknek kell állni. Nekem 
annyiban szerencsém volt, hogy 
szponzoráltak a szüleim, és Anna 
Shelley a szomszédasszonyom, 
valamint Kelecsényi Péter segít-
ségével a Hollóköves bisztró és 
Hollókő az élő falu. Rajtuk kívül 
két cég adott még alapanyagot, 
az M-gél Kft. és a George Fondant. 
Köszönöm mindannyiuknak. Az 
aranyéremmel nem jár pénzjuta-
lom, ez csak egy rangos szakmai 
elismerés, így nem könnyű a cuk-
rászversenyzők élete.

Mik a tervei?
Először is regenerálódnom kell. 
Az olimpia teljesen elfogyasztotta 
az energiáimat. Szeretnék új tan-
folyamokat indítani és továbbra 
is megyek rendezvényekre zsűri-
tagként, vagy közreműködőként. 
Nagy álmom egy könyv megírása, 
ami a dekorációról szólna, legyen 
az tortadíszítés, vagy cukorvirág.

Önkormányzati hírek

Februárban két munkarend 
szerinti képviselő-testületi 
ülést tartottunk.

A FEBRUÁR 14-i ülésen tárgyaltunk
•	 az	önkormányzat	2020.	évi	költ-

ségvetéséről
•	 a	Szécsényi	Közös	Önkormány-

zati Hivatal 2020. évi költségve-
téséről.

Elfogadtuk
•	 a	 Szécsény	 Holding	 Kft.	 2020.	

évi üzleti tervét
•	 a	 Szécsényi	 Közművelődési	

Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti 
tervét.

Módosítottuk
•	 az	 önkormányzat	 szervezeti	 és	

működési szabályzatáról szóló 
16/2018.(X.30.) önkormányzati 
rendelet függelékeit

•	 Szécsény	 Város	 Önkormányza-
tának Beszerzési Szabályzatát.

Döntöttünk
•	 a	0363/18	hrsz.	alatti	közút	ma-

gánúttá minősítéséről
•	 a	 Szécsény,	 Rákóczi	 út	 125/A.	

szám alatti 164/1 hrsz-ú ingat-
lan értékesítéséről

•	 Északkelet	 Pest	 és	Nógrád	Me-

gyei Regionális Hulladékgaz-
dálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati	 Társulás	 Társu-
lási Tanácsában való részvétel-
ről

•	 Képviselői	 indítványra,	 Szé-
csény városában, a 2019. évben 
elvégzett belterületi útfelújítá-
sokkal kapcsolatos belső vizs-
gálat elrendeléséről.

Tájékoztatót hallgattunk meg
•	 a	 Kastélyprogramon	 belül,	 a	

szécsényi és a benczúri kas-
télyra vonatkozó fejlesztések 
végrehajtásáról	 -	 a	 NÖF	 Nem-
zeti	Örökségvédelmi	Fejlesztési	
Nonprofit Kft. információi alap-
ján

•	 a	 Szécsény,	Haynald	 Lajos	utca	
4. szám alatti önkormányzati tu-
lajdonban lévő lakások együt-
tes értékesítéséről.

A FEBRUÁR 25-i ülésen meghall-
gattuk
•	 a	 Helyi	 Választási	 Bizottság	 tá-

jékoztatóját képviselői mandá-
tum betöltéséről. Dr. Havasi Zol-
tán képviselő lemondása után 
Makovinyi Sándor független 
jelölt lett a testület új tagja

•	 képviselői	indítványra	a	bölcső-
dei építkezésről szóló bemuta-
tót

•	 az	eseti	bizottság	jelentését.
Elfogadtuk
•	 az	önkormányzat	2020.	évi	költ-

ségvetését
•	 a	Szécsényi	Közös	Önkormány-

zati Hivatal 2020. évi költségve-
tését

•	 az	 önkormányzat	 saját	 bevéte-
leinek és adósságot keletkez-
tető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek összegét a 
2020-2023. évekre

•	 a	 Szécsényi	 Települési	 Értéktár	
Bizottság beszámolóját 2019. 
évi munkáról

•	 a	 064	 hrsz.	 alatti	 ingatlan	 mű-
velési ágának változtatását és a 
telekrendezési eljárás lefolyta-
tását

•	 Szécsény	Város	Önkormányzata	
2020. évi közbeszerzési tervét

•	 a	 Szécsényi	 Cseperedő	 Óvoda	
és Bölcsőde indítható csoport-
jai számát és a beiratkozás idő-
pontját

•	 az	 önkormányzat	 szervezeti	 és	
működési szabályzatáról szóló 
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16/2018.(X.30.) önkormányzati 
rendelet függelékének módosí-
tását

•	 a	 polgármester	 2020.	 évi	 sza-
badságolási ütemtervét

Döntöttünk
•	 a	„szécsényi	Forgách-kastély	tu-

risztikai célú fejlesztése” projekt 
megvalósításának újra tárgyalá-
sáról

•	 A	 szécsényi	 Tűztorony	 I.	 világ-
háborús emléktábla-felújítása 
megvalósításához szükséges 
feladatok ellátására indított be-
szerzési eljárás eredményének 
megállapításáról

•	 Szécsény	 városában	 2019.	 év-
ben elvégzett belterületi útfel-
újításokkal kapcsolatos belső 
vizsgálat újra tárgyalásáról.

Megválasztottuk
a Települési Értéktár Bizottság új 
tagját.
Zárt ülésen döntöttünk	 a	 „Szé-
csény	Városért”	kitüntető	díj	ado-
mányozásáról.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

KÖZLEMÉNY

Tisztelt szécsényi lakosok!

A Rákóczi út 125/A alatti ingatlan 
eladásával	 kapcsolatban	 Varga	
Béla, volt polgármesterjelölt va-
lótlanságokat állítva, az önkor-
mányzatot lejárató kampányba 
kezdett. Ezeket az alábbiakban 
cáfolom.

A tények:
1. Az önkormányzat 2018 de-

cemberében kötött adásvételi 
szerződést	 az	 UNILEVER	 Ma-
gyarország Kft-vel, 25 millió 
Ft értékben. A teljes vételárat 
2019 májusában fizettük ki.

2. A vásárlás előtt egy pár évig 
valóban béreltük az ingatlant. 
Csak	 a	 rezsi	 költségeket	 kellett	
kifizetnünk, azzal a feltétellel, 
hogy az épületet gazdasági 
céllal nem hasznosítjuk. Így 
tettünk. Raktárként használtuk 
a földszintet, míg az emeleti 
helyiségeket rövid ideig iroda-
ként, majd ezt ott megszün-
tettük. Maradt a raktározás. Így 
minimális kiadása keletkezett a 
városnak.

3.	Mi	az	UNILEVER	hirdetésére	je-
lentkeztünk, 20 millió forintos 
ajánlattal. Azért emelkedett a 
vételár, mert egy másik vevő 

is bejelentkezett. Erről az UNI-
LEVER	 tájékoztatott	 minket.	 A	
másik jelentkező egy szécsényi 
család volt, akik miután meg-
tudták, hogy az önkormányzat 
a másik jelentkező, korrekt mó-
don megkerestek és elmondták, 
ők sokkal többet nem tudnak rá-
szánni, ezért ha mi szándékunk 
komoly, akkor ők nem srófolják 
feljebb az árat. Megköszöntem 
nekik, majd véglegesítettük az 
UNILEVER-rel	 a	 25	 millió	 forin-
tos vételárat.

4.	 Az	 UNILEVER	 vezetői	 elmond-
ták, hogy szerettek Szécsény-
ben lenni, és hogy ők is jó ér-
zésekkel távozzanak és mi is jó 
érzéssel gondoljunk rájuk, 15 
millió forint TAO támogatást 
adtak	a	Szécsényi	VSE-nek,	akik	
ebből 11 millió forintot után-
pótlás nevelésre, 4 millió forin-
tot pedig eszközbeszerzésre 
fordítottak.

5. Az ingatlant pályázati célból 
vásároltuk, de a pályázat sajnos 
nem nyert. Ezt követően meg-
vizsgáltunk más hasznosítási 
lehetőségeket, de úgy ítéltük 
meg, hogy a gazdasági célú üze-
meltetés nem önkormányzati 
profil, közösségi célú ingatlanjai 
pedig elegendő számban van-

nak a városnak, melyek fenn-
tartása így is jelentős többletki-
adást jelent a költségvetésben. 
Ezért az ingatlan értékesítése 
mellett döntöttünk. Hivatalos 
értékbecslést kértünk, melyet 
egy igazságügyi szakértővel 
még felül is vizsgáltattunk. Az 
első esetben 41,5 millió, a má-
sodik esetben 43,6 millió Ft-os 
értékbecslést kaptunk. Két al-
kalommal is meghirdettük az 
ingatlant,	teljes	NYILVÁNOSSÁG	
mellett. Elsőre senki nem jelent-
kezett, a másodikra egy szécsé-
nyi személy. Igaz, ő 40 millió Ft-
os ajánlatot tett, de úgy ítéltük 
meg, hogy egy helyi, vállalkozó 
szellemű lakost ilyen mértékű 
kedvezmény megillet.

Összegzés:
•	 Kilenc	 hónappal	 ezelőtt	 vásá-

roltunk egy ingatlant 25 millió 
forintért, most eladtuk 40 millió 
forintért. A különbség plusz 15 
millió Ft. E mellé kapott a városi 
sportegyesület 15 millió forin-
tot. Ez összesen 30 millió forint 
plusz.

•	 Úgy	gondolom,	ezt	a	városi	va-
gyon elherdálásának feltüntetni 
nem jóindulatra vall.

•	 Kérem	ezért	Varga	Béla	urat,	ve-
gye észre, hogy a kampányidő-
szak véget ért. Most már a mun-
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kának van itt az ideje. Kapott ő 
is a város lakóitól felhatalmazást, 
hogy a megyei közgyűlésben 
Szécsény érdekében dolgozzon. 

A Területfejlesztési Bizottság 
elnökeként, kormánypárti poli-
tikusként kellő lobbi erővel ren-
delkezik, hogy a város gazdasági 

fejlődését a választási kampány-
ban beígért módon segítse.

Stayer László
polgármester

Szécsény 2020-as költségvetése

Polgármester Úr! Szécsény vá-
rosának már meg is van az 
idei költségvetése. A képvise-

lő-testület, meggyőző többséggel 
fogadta el, 5 igen 2 nem 1 tartóz-
kodás mellett. Ez azért meglepe-
tés, mert a képviselő-testület múlt 
évi döntése értelmében a tavalyi 
nagyszabású útfelújítások is az 
idei büdzsét terhelik. Azt hittem, 
nehezebb szülés lesz, hiszen sok te-
lepülésnek még mindig nincs költ-
ségvetése, folyik a vita. Mire jut az 
idén, mire számíthatnak a lakosok?
Valóban	örömteli,	hogy	ezt	a	dön-
tést	sikerült	meghoznunk.	Valljuk	
be, benne volt a levegőben, hogy 
itt is hosszabb küzdelem lesz, de 
végül is ettől markánsabb bizo-
nyítéka nem is lehetne annak, 
hogy egy ilyen kisváros életét 
nem szabadna átpolitizálni, mint 
az a tény, az 5 igen szavazat a füg-
getleneké. Természetesen a kiala-
kult támogatási és döntéshozatali 
rendszerben megkerülhetetlen a 
politikai szereplők felelőssége, 
ezt mindannyiunknak helyén kell 

kezelnie. A város működtetése 
és fejlesztése közös feladatunk. 
Nem lesz könnyű év, mondjuk eb-
ben már van gyakorlatunk, hiszen 
azzal, hogy elfogadtunk egy költ-
ségvetést, egyben komoly mun-
kát is adtunk magunknak, végre 
is kell hajtani. Azon leszünk, hogy 
a jelentős fejlesztések érdekében 
hozott kötelezettség vállalások 
ellenére a lakosság ne érezzen a 
mindennapokban visszalépést.

Akkor megszorítások nem lesz-
nek!? Konkrétan milyen fő tételek-
ből áll össze az idei év?
Nem lesznek megszorítások. Az 
intézmények működéséhez a 
szükséges pénzösszegeket biz-
tosítani fogjuk. A költségvetés 
főösszege 1.254.540 E Ft, 925.484 
E Ft költségvetési bevétellel, 
1.235.038 E Ft költségvetési ki-
adással, 79.056 E Ft fejlesztési 
célú pénzmaradvánnyal, 1.500 E 
Ft működési célú finanszírozási 
kiadással, 250.000 E Ft fejleszté-
si célú finanszírozási bevétellel, 
18.002 E Ft fejlesztési célú finan-
szírozási kiadással, összességé-
ben 309.554 E Ft költségvetési 
egyenleggel. Készült egy intéz-
kedési terv is, melybe beépítet-
tük a költségvetést előkészítő 
ad hoc bizottság ajánlásait is. 
Köszönöm az ő aktivitásukat is, 
alapos munkát végeztek, a jogos 
kritikákat el kell fogadni, de a leg-
fontosabb, hogy innentől kezdve 
mindannyiunknak előre kell néz-
nünk, képességeinknek megfele-
lően és kapcsolatrendszerünket 

kihasználva a város fejlődése ér-
dekében kell dolgoznunk.

Mi a helyzet a beruházásokkal? 
Kastélyok, sportcsarnok, tornate-
rem, bölcsőde, piac.
A kastélyok kapcsán pont a leg-
utóbbi testületi ülésen kaptunk 
tájékoztatót. Érdekes módon, a 
benczúri kastély beelőzte a szé-
csényit. Ott már folyik, sőt rövi-
desen lezárul a kivitelezésre kiírt 
közbeszerzési eljárás. A szécsé-
nyiben pont előtte állunk, nehéz 
döntés vár a képviselő testületre, 
ugyanis a beruházáshoz kapcso-
lódó áfát meg kell előlegezni. Az 
a kérdés, hogy ezt a Közművelő-
dési Kft. tegye meg, vagy lépjen 
be partnerként az önkormányzat 
is. Március 10-ig kell alaposan kör-
bejárnunk a témát, akkor viszont 
valamerre lépnünk kell. A torna-
terem használatba vételi engedé-
lyéhez előírt feladatokat a vállal-
kozó elvégezte, így reményeink 
szerint végre tényleg birtokba ve-
hetik a sportolók. A sportcsarnok 
nagyon látványosan halad, ahogy 
látom, a bölcsődénél is ütemesen 
folyik a munka, a piac kivitelezési 
munkáira pedig napokon belül 
elindítjuk a beszerzési eljárást. 
Szóval, ha valaki esetleg azon ag-
gódik, hogy unalmasan telnek a 
napjaink, szeretnénk őket meg-
nyugtatni, nem. Rengeteg a teen-
dő, de bízom abban, hogy 2020-
ban tovább fejlődhet Szécsény.
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Bárkányi iskola

Farsang a Bárkányiban
Tél vége felé minden évben ha-
talmas a készülődés a Bárkányi 
iskolában, a gyerekek és a felnőt-
tek izgatottan várják a farsangot. 
Idén sem volt ez másként. Már 
hetekkel a mulatság előtt szor-
galmasan készültek a szebbnél 
szebb jelmezek, koreográfiák.
A felvonulást most is, mint az 
elmúlt években az egyéni jel-
mezesek nyitották meg. Sok 
kreatív öltözetet láthattunk az 
elmaradhatatlan szuperhősök 
és	hercegnők	mellett.	Volt	a	mas-
karák között fecskefészek, Túró 
Rudi, villanykörte, de még kerti 
WC	is.	

Az egyéni jelmezeseket köve-
tően az alsó tagozatosoké volt a 
főszerep. Minden osztály közös 
produkcióval készült erre a dél-
utánra, melyek között láthattunk 
ördögöket, angyalokat, bohó-
cokat, a ’20-as évekből érkezett 
maffiózókat, színes ceruzákat, 
madárijesztőket, vadászokat és 
az ő trófeáikat, mobil applikáci-
ókat és megcsodálhattuk a nyári 
égboltot is.

A felső tagozat és gimnázium 
diákjai idén a 2010-es évek slá-
gerei vagy retro reklámok közül 
húztak maguknak feladatot. Bár 
nem volt egyszerű dolguk, na-
gyon kreatívan és szórakoztató-
an oldották meg a feladatot. Az 
iskola pedagógusai idén is bebi-
zonyították, hogy lélekben ők is 
gyermekek. Szinte kivétel nélkül 
minden osztályfőnök és tanító 
beöltözött a saját osztályával. A 
felvonulás végeztével az iskola 
dolgozói egy flash mobbal ké-
szültek a gyerekek és a vendégek 
szórakoztatására, amely nagy si-
kert aratott mindenki körében.

A délután folytatásaként az alsó-
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sokat	Varga-	Deák	Réka	táncosai,	
a	 T.C.D.	 Táncegyesület	 szórakoz-
tatta, majd önfeledten táncolhat-
tak a Just Dance mozdulataira. 

A felsőbb évesek eközben ve-
télkedőn vettek részt a tornate-
remben a nem osztályfőnökök 
szervezésében. Az osztályok az 
osztályfőnökükkel együtt 7 já-
tékos feladatban mérték össze 
tudásukat, melyek a farsang té-
máihoz illeszkedtek, tehát a retro 
reklámokat és 2010 utáni zenéket 
érintették. Az osztályok a vetél-
kedő végére összegyűjtött pont-
jaikból licitálhattak a különböző 
nyereményekre, így senki sem tá-
vozott üres kézzel. A legnagyobb 
nyereménynek számító lyukas 
napot nagy meglepetést okozva 
a nagyobbaknak idén az 5B osz-
tály vitte el. 

Az alsó tagozatosok sem távoz-
tak üres kézzel, a szülői szervezet 
minden osztályt megajándéko-
zott kreativitásáért, ötletes elő-
adásáért. Az ajándékok között 
társasjátékoknak, kártyáknak, 
sporteszközöknek örülhettek a 
kicsik.

A tombolasorsolást követően – 
melyet szintén a szülői szervezet 
biztosított - a legkisebbek haza-
mentek, átadva az aulát a na-
gyobbaknak, akiket este 21 óráig 
egy igazi farsangi bulival várta 
Révfy	Peti	és	Végh	Valter.

A délutánon mindenki felhőt-
lenül jól érezhette magát, amiért 
köszönet illeti a szervezőket, illet-
ve a szülői szervezet tagjait!

Könyvtári órák a Bárkányiban
Az olvasás, a könyvek megszeret-
tetése, az olvasóvá nevelés a mai, 
felgyorsult világban különösen 
fontos. Ennek érdekében könyv-
tári órákat is tartunk a Bárkányi 
Iskolában. A gyerekek megismer-
kednek a könyvtár használatával, 
az állomány részeivel, a kölcsö-

nözhető és a helyben használha-
tó könyvekkel, a könyvek típusa-
ival, főbb részeivel. Információkat 
keresnek szótárakból, lexikonok-
ból, enciklopédiákból. A könyvek 
mellett a gyermekfolyóiratokról, 
audiovizuális, elektronikus doku-
mentumokról is képet kapnak. A 
legfontosabb tájékoztató eszköz 
a katalógus. Megismerkednek a 
katalóguscédula felépítésével, 
a katalógus használatával. A ha-
gyományos katalógus mellett 
természetesen az elektronikus 
katalógussal is. A könyvtárban 
nagyon fontos a rend, hogy meg-
találjuk a minket érdeklő könyvet, 
információt. Megismerkednek a 

raktári jelzettel, a könyvek elhe-
lyezésének szabályaival.

A könyvtárhasználati órák mel-
lett különböző foglalkozásokat is 
szervezünk. A nagyobb ünnepek 
előtt (Adventi várakozás a könyv-
tárban, húsvét), az évszakokhoz 
kapcsolódóan, a családról. Meg-
ünnepeljük a költészet napját 
is. A gyerekek szívesen vesznek 
részt ezeken a foglalkozásokon, 
élvezik a könyvtári környezetet. 
Márciustól mesedélutánokkal is 
várjuk az alsósokat, hiszen a mese 
személyiségformáló hatása vitat-
hatatlan. Egy jól megválasztott 
mesével fejleszthető a képzelet, 
a gondolkodás, a rendszerező 
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képesség,	 a	 társas	 kapcsolat.	 „A	
mese az az ábécéskönyv, amely-
ből a gyermek megtanul sa-
ját	 lelkében	 olvasni.„	 (Bruno	
Bettelheim). 

Kosik Szilvia
könyvtáros

Sítábor lengyel barátságban
Új	 év,	 új	 tervek,	 új	 célok.	 Nem	
volt ez másként a 2020-as sítábor 
szervezésénél sem, és legfőkép-
pen az úti célunk kiválasztásánál 
volt szempont a változás. Hosz-
szas keresgélés és szervezés után 

úgy döntöttünk, hogy kicsit tá-
volabbi desztinációt, ezáltal ta-
lán hóbiztosabb síterepet talál-
va,	 Lengyelországban	 kezdtünk	
el keresgélni. Így jutottunk el 
Rzepiska (Répásfalu) egyik csalá-
di panziójába, ahol február utolsó 
hetében élményekben gazdag, 
és lengyel-magyar barátsághoz 
méltóan, kiváló ellátásban része-
sülve tölthettünk el 5 napot. Eh-
hez nagyban hozzájárult a Bialka 
Tatrzanska síterepe, ahol össze-
sen 19 kilométernyi sípályán tö-
kéletesíthettük sítudásunkat, a 
hegyre való feljutásunkat, pedig 

kényelmes beülős felvonók segí-
tették. A kezdők oktatásának cél-
ja a carving technika alapjainak 
elsajátítása, a pályán és felvonón 
egyaránt magabiztos mozgás és 
a sí KRESZ hiánytalan ismerete, 
betartása volt. A középhaladó és 
haladó csoport feladata a már 
megszerzett tudás mélyítése, 
gyakorlása volt. A csoportok sí-
pályán való kíséretében, az uta-
zás kivitelezésében és a tábori 
felügyeletben nagy segítség volt 
Vágvölgyi	Péter	tanár	úr,	és	Erdé-
lyi Tamás. A szervezésben és az 
oktatásban nagy szerepet vállalt 
a Mehetnék Turista és Sportegye-
sület, a szállításban pedig segít-
ségünkre volt a Nógrád Turiz-
musáért Egyesület, aki egy fiatal, 
komfortos mikrobuszt biztosított 
számunkra. Ezúton is köszönöm a 
segítséget	 nekik!	Összességében	
elmondható, hogy a kiutazott 25 
résztvevő felejthetetlen 5 napot 
töltött ebben a nagyszerű alpesi 
környezetben, és az is nyilvánva-
lóvá vált, hogy ide jövőre biztos, 
hogy visszatérünk!

Pesák Tamás, testnevelő

Rákóczi iskola

Rákóczis február
A hónap rövidsége és számos 
feladata nem akadályozott meg 
minket abban, hogy sok érde-
kes és szórakoztató programot 
szervezzünk meg és ezeken jól is 
érezzük magunkat. A félév zárá-
sát követően szerencsére egyfaj-
ta	„karneváli	 kavalkád”	 alakult	 ki,	
amelybe most Kedves Olvasóin-
kat is örömmel invitáljuk meg.

Bozsik téli tornák, II. forduló – 
február 11-13.
A decemberi első fordulókat kö-
vetően a különböző korcsoportok 

tanulóinak ebben a hónapban is-
mét lehetőségük volt arra, hogy 
megmutathassák, mit is tudnak 
a	 futballpályán.	Csapataink	ezút-
tal is szép eredményeket értek el. 
Az első két korcsoport küzdelmei 
most is iskolánkban zajlottak.

Február 11-én az első korcso-
portos tanulóink izgalmas mér-
kőzéseken tudtak eredményesen 
szerepelni.

Február 12-én a második kor-
csoport tagjai vettek részt az ak-
tuális forduló meccsein, amelye-

ken jó eredményekkel és értékes 
tapasztalatokkal gazdagodtak.

Február 13-án Rimócon rendez-
ték meg a harmadik korcsoport 
soron következő mérkőzéseit, 
amelyeken csapatunk nagy küz-
delmekben szépen állt helyt.

Rendhagyó természetismeret 
óra – február 12.
Iskolánkban tartott előadást Be-
nedek	 László,	 aki	 a	 Felvidékről	
érkezett hozzánk és egyike a Ma-
gyar	Kultúra	Lovagjainak.	Szakte-
rülete a természet kutatása, fotó-
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zása, azon belül is a barlangok. 
A hatodik, hetedik és a nyolca-
dik évfolyamos tanulók számára 
adott ízelítőt munkásságából, 
számtalan fotóval illusztrálva is 
eddigi tevékenységét. Az érdekes 
előadás során a diákok a termé-
szetismeret és a földrajz órákon 
tanultakról kaphattak bővebb in-
formációkat.

Programok az Egyesekkel – 
február 12.
Az Egyesek ebben a tanévben 
is fontos szereplői iskolánk ta-
nítási időn kívüli életének. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan idén 
is jó hangulatú eseményt készí-
tettek elő és három, a diákokkal 
közösen készülő alkotással is ké-
szültek. Ebben nagy érdeme volt 
Maxence-nek, aki azonban ön-
kéntesi ideje lejártával távozott. 
Köszönjük Neki és minden Egyes-
nek az önzetlen munkát!

Internetes zaklatás ellen
A helyi rendőrkapitánysággal 
való szoros kapcsolatunkat jel-
zi, hogy minden évben van kö-
zös programunk, amelyekkel a 
gyermekek tudatosságát szeret-
nénk növelni. Ebben az évben 
Sztréminé Szita Julianna tartott 
a felső tagozat osztályaiban és a 
szülői értekezleteken előadáso-
kat a helyes és biztonságos inter-
nethasználatról, az ott előforduló 
zaklatások helyes kezeléséről és a 
jogszabályi háttérről.

Rendhagyó irodalomóra – feb-
ruár 20.
Iskolánk hetedikes és nyolcadikos 
tanulói ezen az alkalmon Pánczél 
András moderálásával megismer-
kedhettek	a	Csikófogat	tehetség-
gondozó műhely munkásságával, 
tagjaival és versekről, valamint 
magáról az irodalomról is újfajta 
tudást szívhattak magukba.
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Farsang – február 20.
A Kőrösi-terem ezen a napon 
roppant sokszínű helyiséggé 
változott. A farsangoló diákok 
különböző jelmezeket öltöttek 
magukra, hogy közösen gyönyör-
ködhessenek egymásban. Szá-
mos szuperhős és hercegnő mel-
lett harcosok, sportolók, állatkák, 
de még egy fazék paradicsomle-
ves is tiszteletét tette nálunk. A 
gyermekek a jelmezeik bemuta-
tását megelőzően a másodiko-
sok télűző lábmazsorett műsorát 
tekinthették meg. A felső tagoza-
tosok pedig a kora esti bulin tán-
colhattak önfeledten.  

Zrínyi Ilona Matematika Ver-
seny – február 21.
Rákóczis hagyománnyá vált, hogy 
évente megméretjük magunkat 
ezen a jó nevű matematika verse-
nyen, ahol iskolánk minden kor-
osztálya képviseltetheti magát. 
Idén 13 fő vállalkozott arra, hogy 
rászánja szabadidejét és ezt a 
péntek délutánt néhány matema-
tikafeladat társaságában töltse el. 
A Balassagyarmaton megrende-
zésre kerülő versenyen diákjaink 
szépen teljesítettek és örömmel 
látjuk, hogy van érdeklődés a reál 
tárgyak iránt is.

Járási pingpong bajnokság – 
február 26.
Nagy	örömmel	 vettünk	 részt	 Lu-
dányhalásziban a hagyományte-
remtő pingpong bajnokságon, 
ahol	 két	 tanulónk,	 Lászlók	 Zalán	
(3.a) és Mészáros Dorina (6.b) 
eredményesen képviselték isko-
lánkat.
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Bárkányi óvoda

Farsang a Bárkányi Katolikus 
Óvodában

„Farsang van, farsang van, járjuk a 
táncot gyorsabban”

Óvodai nevelésünk szerves ré-
sze, a hitéletre nevelés mellett a 
néphagyományok, népszokások 
ápolása, melyek beépülnek tevé-
kenységeinkbe, mindennapi éle-
tünkbe. 

Óvodánkban a farsangi mulato-
zást hosszú előkészületek, beszél-
getések előzik meg. A közös tevé-
kenység során alkalom nyílik az 
ünnep megismerésére, a népszo-
kások, hagyományok ápolására, 
ehhez kapcsolódó zenei, irodalmi 
anyagok megismerésére. 

A farsangi ünnepkör álarcos, 
jelmezes alakoskodással, hujjo-

gatással, kolompolással, hangos 
zenével, vigalommal jár, amit 
minden gyermek átélhetett.

A farsangi időszak a hosszú böjt 
előtt még egyszer bőséges evés-
re, ivásra adott alkalmat. Óvo-
dánk minden csoportja szebbnél 
szebb ünnepi asztalt terített erre 
az alkalomra. A jelmezes felvonu-
lás, jelmezbemutató a gyerekek 
számára a legizgalmasabb ese-
mény, hiszen ekkor büszkélked-
hetnek a csodásabbnál csodá-
sabb jelmezekkel. A népi kultúra 
megismerésével, hagyományok 
ápolásával, felelevenítésével, cé-
lunk hogy gyermekek felfedez-
zék a népi kultúra a szépséget, 
az örömét. Mindezen keresztül a 
legfontosabb számunkra, hogy a 
gyermekek megérezzék a közös-
séghez tartozás, együttműködés 
örömét és kialakuljon egyfajta 
szorosabb, személyesebb kötő-
dés a pedagógus és gyermek 
örömteli, közös munkája során. 

Farsang napján minden csoport 
gyermekeire a vidám, mókás, 
örömteli hangulat volt jellemző, 
melyet elősegítette, hogy ügyes-
ségi, vetélkedő játékokkal kikiáltó 
- csúfolódó mondókákkal, körjá-
tékokkal, táncos mulatságokkal, 
lakodalmas játékokkal és persze 
egy kis ajándékkal, jutalommal 

(zsákbamacska, cukorka) készül-
tünk. Ez egy jó móka volt!

Nagyböjt kezdete a Bárkányi 
Katolikus Óvodában
„Hamvazószerda	 jele,	 szürke	 ha-
muja arra figyelmeztet, ami sor-
sunkban törékeny, emberségünk-
ben esendő. Arra, hogy halandók 
vagyunk” – írta Pilinszky János.

Olyan picik vagyunk, mint a 
porszem, a Mennyei Atya még-
is szeret minket, hiszen elküldte 
szeretett Fiát, hogy értünk oda-
adja az Ő drága életét.

Február 26-án elkezdődött a 
húsvétot megelőző negyven na-
pos nagyböjt. E negyven nap 
olyan bűnbánati időszak, amely 
alkalmat ad a lemondásra, a hit-
ben való elmélyülésre és kien-
gesztelődésre. Segít, hogy mél-
tóképpen felkészülhessünk Jézus 
Krisztus feltámadásának, a hús-
vétnak a megünneplésére.
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Ez alkalomból nagycsoportos 
óvodásainkkal is ellátogattunk a 
templomba,	ahol	Csongor	testvér	
beszélt óvodásainknak a húsvéti 
várakozásról, felkészülésről, lel-
künk megtisztításáról, majd min-
den gyermek homlokát hamuval 
jelölte meg.

Ezután ellátogattunk a Kubinyi 
Ferenc	Múzeumba,	ahol	Veres	Jó-
zsef ikonfestő, Biblia pauperum 
– Szegények Bibliája című kiállí-
tását nézték meg az óvodásaink 
Smelkó István múzeumpedagó-
gus alkalmi tárlatvezetésével. A 

képek kifejező szépsége, felemel-
te szíveinket erre a nagyböjti idő-
szakra.

Morzsa-bál visszatekintő
Idén 21. alkalommal került meg-
rendezésre a Bárkányi János Ka-
tolikus Óvoda gyermekei javára 
rendezett Morzsabál. Az óvodai 
dolgozók, óvónők, szülők, mun-
kaközösségi tagok, mind egy 
emberként fogtak össze segítve 
a bál sikeres megvalósítását. Az 
összefogás ez alkalommal is ki-
emelkedő volt: a szervezésben, az 
előkészítő munkálatokban, és az 
önzetlen adakozásban. Köszönet 
érte!

A visszajelzéséből és gratuláci-
ókból kiderült a szórakoztatásra 
szánt műsorunk is nagyon jól si-
került,	 melyhez	 hozzájárult	 Csiz-
madia	Kinga	és	Pesák	Ádám	ven-
dégszereplése is, melyet ezúttal is 
köszönünk. 
Köszönet	 Szécsény	 Város	 Ön-

kormányzatának 100 000 Ft 
felajánlását, sokrétű támogatá-
sokat, adományokat: vállalko-
zóknak, magán embereknek és 
mindazoknak, akik hozzájárultak 
a sikeres rendezvény megvalósu-
lásához.

Smelkó Istvánné
óvodavezető
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Cseperedő Óvoda

Farsang a Cseperedő Óvoda és 
Bölcsődében 
Idén is megrendezésre került a 
Szécsényi	 Cseperedő	 Óvoda	 és	
Bölcsődében a farsang. Már he-
tekkel előtte készültünk a mulat-
ságra, feldíszítettük az óvodai és 
bölcsődei csoportokat, dalokkal, 
mondókákkal vártuk ezt a napot. 
A gyermekek izgalommal készül-
tek, tervezgették a jelmezeiket. 
Ebben az évben egy meglepetés 
műsor emelte tetőfokára a báli 
hangulatot, Dobrozemszky Gá-
bor és Gregus Anikó személyé-
ben.	 „Az	 állatok	 farsangja	 „című	
interaktív előadásuk hatalmas 
sikert aratott az óvodások és a 
bölcsődések körében is. Minden 
gyermek táncolt és énekelt a 
legismertebb dalokra, a hangu-
lat nem lankadt még az előadás 
végére sem, melyet ajándékkal 
jutalmaztak az előadók. Ezt köve-
tően mindenki saját csoportjában 
folytatta a mulatozást és a falato-
zást a megterített asztalnál.

Majoros Mariann, Márkus Tímea
 „Kisgyermeknevelők”
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HAZÁNK ÉS EURÓPA JÖVŐJE
Dr. Márfi Gyula ny. veszprémi érsek lesz a Múzeum vendége

március 17-én, kedden délután 5 órától

Öt	 éves	 Veszprém	 megyei	
múzeumvezetői mun-
kám során Dr. Márfi Gyula 

veszprémi érsek úrral igen meg-
kedveltük egymást. A szécsényi 
Kubinyi Ferenc Múzeumból aztán 
már évekkel ezelőtt hívtam őt, 
hogy legyen a Kastély Szalon be-
szélgetés sorozat vendége. Akkor 
azt mondta, hogy majd, ha nyug-
díjba megy. Érsek úr most be-
tartja ígéretét, és március 17-én, 
kedden	délután	5	órától	„Hazánk	
és Európa jövője” témában lesz a 
Kastély Szalon vendége, előadója.

Dr. Márfi Gyula az elmúlt évek-
ben többször megszólalt a migrá-
ciós válság kapcsán, melyet az el-
vallástalanodott Európa muszlim 

meghódításának kísérleteként 
értelmezett, globális pénzügyi 
körök támogatásával. Egy nyilat-
kozatában	 azt	 állította,	 hogy	 „a	
kereszténység áldozatait néhány 
ezerre tehetjük csupán, míg a 
nácizmus hatmillió, a kommu-
nizmus százmillió, az iszlám pe-
dig 270 millió embert pusztított 
el.” Európában, elsősorban annak 
nyugati felén vallási és szellemi 
értelemben légüres tér alakult ki. 
Csakhogy	a	természet	irtózik	a	vá-
kuumtól. Ez a hitéletben kialakult 
vákuum most elemi erővel szívja 
be az iszlámot. Jézust a muszli-
mok is tisztelik, elfogadják szűzi 
fogantatását, prófétának tekintik, 
megünneplik a mennybemenete-

lét is. Nevetséges volt tehát Nyu-
gat-Európában annyira a migráns 
muszlimok kedvében járni, a ka-
rácsonyfát, mint jelképet többfe-
lé eltüntetni, mint ahogy az is ne-
vetséges, hogy akadt olyan svéd 
lelkész, aki a keresztet is lefűré-
szeltette a templomáról, hogy ne 
irritálja a muszlim migránsokat. 
Az már más kérdés, hogy nem fo-
gadják el Jézus kereszthalálát és 
feltámadását, illetve istenségét 
sem. Krisztus keresztjét a törökök 
kutyafának hívták, innen szárma-
zik	 a	 mondás,	 „a	 kutyafáját!”	 is.	
A muszlim tömegek vezetői jól 
látják, hogy megérett a helyzet 
a hitehagyott földrész elfoglalá-
sára. Segítséget jelent a teljesen 
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elvilágiasodott európai vezetők 
naivitása. Európát a muszlimok 
(hitük szerint) háborús területnek 
tekintik, és háborús területre nem 
szokás menekülni. Bár az okok 
között felmerülnek a közel-keleti 
háborúk és az ökológiai kataszt-
rófa miatt beszűkült élettér, vagy 
akár a jobb élet reménye is. De a 
jelenkori népvándorlásnak nem 
csak okai vannak, hanem céljai is. 
Ezek között tartja számon Márfi 
Gyula az európai nagyvállalkozók 
vágyát az olcsó munkaerőre, de 
azt is, hogy egyes Európán kívüli 
nagyhatalmak Európa meggyen-
gítésén munkálkodnak. A nagy 
műveltségű egyházi vezető ezen 
ízelítőnek szánt gondolatai gran-
diózus előadássá és beszélgetés-
sé bontakoznak majd ki a múzeu-
mi rendezvényen.

Dr. Márfi Gyula kimagasló szak-
mai munkája elismeréseként 
számos elismerést kapott. 2017. 

augusztus	 20.	 alkalmából	 Áder	
János köztársasági elnök megbí-
zásából Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere a Magyar 
Érdemrend középkeresztje pol-
gári tagozat kitüntetést adta át a 
Veszprémi	főegyházmegye	akkori	
érsekének. 2018. december 16-án 
75. születésnapja alkalmából ün-
nepi hálaadó szentmisét mutat-
tak be a veszprémi Szent Mihály-
székesegyházban, amelyen Erdő 
Péter esztergom-budapesti és Bá-
bel Balázs kalocsa-kecskeméti ér-
sek, valamint a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia számos to-
vábbi tagja mellett világi vezetők, 
így	 Kövér	 László,	 az	 Országgyű-
lés elnöke, Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes	 és	 Veszprém	
polgármestere, Porga Gyula is 
részt vett. Bábel Balázs beszédé-
ben	úgy	fogalmazott,	hogy	„Márfi	
Gyula érsek széles körben ismert 
arról, hogy a világ dolgait nagy 

realitással ítéli meg”, de meg van 
„áldva	 az	 Istentől	 a	 humor	 ado-
mányával	is.”	Veszprém	díszpolgá-
rává 2018-ban választották. 

Számunkra jelentőséggel bír, 
hogy Dr. Márfi Gyula térségünk-
höz is kötődik. II. János Pál pápa 
1995. november 11-én egri se-
gédpüspökké nevezte ki. Jelmon-
data:	 Caritas	 nunquam	 excidit	
azaz a szeretet soha el nem múlik 
(1Kor 13,8). 1997. augusztus 14-
én veszprémi érsekké nevezte ki 
a pápa, mely tisztség ellátásból 
2019. július 12-én vonult nyugál-
lományba.

Szécsény és térsége polgárait 
tisztelettel hívjuk és várjuk ren-
dezvényünkre! A Kastély Szalon 
program ingyenes, támogatást 
köszönettel fogadunk.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Kultúrházak Éjjel-Nappal Szécsényben is

A Városi	Művelődési	Központ	
idén is csatlakozott a Kul-
túrházak Éjjel-Nappal or-

szágos rendezvénysorozatához, 
mely február 14-16 között zajlott. 
Négy program került megrende-
zésre, melynek több mint ötszáz 
résztvevője volt. Elsőként a III. 
Derűs Römi verseny, mely közös 

szervezés volt a Derűs Asszo-
nyok Nyugdíjas Klubbal, majd a 
képzőművészeté lett a főszerep, 
Maldrik Gábor zománcművész 
kiállításának megnyitójára került 
sor a Szabó István Galériában. A 
péntek estét egy nagyon jó han-
gulatú kincskereső csapatverseny 
zárta, melyen 10 csapat indult. A 

verseny győztese, így a vándor-
kupa nyertese a II. Rákóczi Ferenc 
Általános	 Iskola	 pedagógus	 csa-
pata lett.

Szombaton pedig az immár 8. 
Farsangi Musical Gála várta a kö-
zönséget, mely Andi színjátszósai 
társulatának előadása volt.

Garamvölgyi Andrea
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Megnyílott a Szegények Bibliája c. ikonkiállítás 
a Kubinyi Ferenc Múzeumban

Február 26-án, Hamvazószer-
dán	megnyílott	Veres	 József	
középiskolai tanár, ikonfestő 

Nagyböjthöz és Húsvéthoz igazo-
dó kiállítása. A múzeum igazgató-
ja nyitotta meg, közreműködött 
Majláth György tanár.

Az ikonfestés mintája és forrása 
voltaképpen az a képanyag, ame-
lyet nem emberi kéz alkotott.

Ilyen a szent Mandülion, Krisz-
tus igaz arca. Amikor Abgár király, 
Edessza uralkodója leprában szen-
vedett, hallott Jézus tanításáról és 
csodálatos gyógyításairól. Bete-
gen nem mehetett, elküldte hát 
udvari festőjét, hogy fesse le Jé-
zust. Azonban ez lehetetlen volt, 
mert Krisztus arca isteni fénnyel 
olyannyira sugárzott, hogy nem 
lehetetett kivenni arcvonásainak 
részleteit. De Jézus irgalmában 
megnedvesített egy kendőt és 
arcára borította, majd odaadta a 
festőnek. A kendőre Jézus arcá-
nak lenyomata került. Abgár király 
e lenyomatot saját arcához érin-
tette, és mindjárt meggyógyult, 
csak egy kis helyen maradt meg 
a betegség, hogy mindig emlé-
keztesse csodás gyógyulására. A 
király ezután sokakat meggyó-
gyított a kendővel, majd Edessza 
városkapujához tetette ki nyilvá-
nos tiszteletre. A kendő csodásan 
áthatotta a falat is, amire függesz-
tették. E másolati kegykép az úgy-
nevezett keramidon. 

Jézus arcának lenyomatát őrzi 
Veronika	kendője	is,	amely	ma	az	
olaszországi Manopello kapuci-
nus kegytemplomában látható. A 
turini lepellel egybevetve, lényegi 
azonosság a két test, illetve arcle-
nyomat között.

Jézus halotti szemfedőjét a spa-
nyolországi Oviedóban, a San 

Veres József középiskolai tanár, ikonfestő

Limbacher Gábor megnyitó beszéde

Majlat György közreműködése
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Salvador-i székesegyházban őr-
zik. Ez az a szövet, amelyet Jézus 
Krisztus feje köré tettek miután 
meghalt, a Szentírásban (Jn 20, 
6-7) leírtak szerint. Az oviedói 
kendőn észlelhető vérfoltok el-
helyezkedése teljesen azonos a 
torinói leplen látható arc vérzés-
nyomaival. A kendő anyagából 
mirha- és aloényomokat is sike-
rült kimutatni, ami érdekes egye-
zést mutat a Szentírás megemlé-
kezésével Krisztus holttestének 
megkenéséről.

Idekapcsolódik az olaszországi 
Luccában	 őrzött	 –	 ma	 már	 csak	
másolatban	 meglévő	 –	 Volto	
Santo feszület, amelyen Krisztus 
mintegy a Mindenség királyaként 
uralkodik a kereszten, amely ural-
kodói felségjelvényévé vált. A ha-
gyomány szerint ezt az alkotást 
sem emberi kezek, hanem angya-
lok faragták. 

Ez a néhány típusban megnyi-
latkozó nem emberi kéz alkotta 
képmás vált az ikonfestés norma-
tív mintájává. Az ikonok készítői 
böjtöléssel, önmegtagadással, 
mintegy megszüntették saját 
énjüket, hogy általunk a termé-
szetfeletti nyilatkozhasson meg 
az	 elkészülő	 képben.	 Veres	 Jó-
zsef számára is képi imádságok a 
megszülető ikonjai, amelyekből 
néhányat bemutatunk.

A kiállításhoz múzeumpedagó-
giai foglalkozások is kapcsolód-
nak. A Húsvétig nyitva tartó tár-
latra várjuk a kedves olvasókat.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Veres József bemutatja a kiállítást

Múzeumpedagógiai foglalkozás a kiállításban



- 19 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

A Magyar Széppróza Napja Szécsényben

2020. február 20-án, a Magyar 
Széppróza Napja alkalmából 
a	 II.	 Rákóczi	 Ferenc	 Általá-

nos Iskola 7-8 osztályos tanulói 
találkozhattak	 a	 Csikófogat	 te-
hetséggondozó műhely tagjaival 
és beszélgethettek irodalomról, 
versekről,	 valamint	 a	 Csikófogat	
műhely munkájával is megismer-
kedhettek.

A Guttenberg Pál Népfőiskola 
és az Orpheusz Kiadó 2017 feb-
ruárjában l egy különleges pá-
lyázatot hirdetett meg, amelyre 
olyan határon túli középiskolás 
magyar fiatalok jelentkezhettek, 
akik vers- vagy prózaírással pró-
bálkoznak. A nagysikerű pályázat 
résztvevői közül a zsűri a tizenöt 
legjobbnak tette lehetővé, hogy 

részt vegyen a Balassagyarmaton 
megrendezett Orpheusz Írótábo-
ron. Ezekből a fiatalokból alakult 
meg a tehetséggondozó műhely.

A beszélgetést Pánczél András, 
a Guttenberg Népfőiskola elnöke 
vezette.

Korcsok Norbert
könyvtáros

Zongorista növendékek sikerei a Nógrád megyei zongoristák 
X. Találkozóján Salgótarjánban

A Rózsavölgyi Márk Alapfo-
kú Művészeti Iskola zon-
gorista növendékei nagy 

sikereket értek el a Salgótarján-
ban, február végén rendezett 
Nógrád megyei zongoristák X. 
Találkozóján.  A neves zongora-
művészekből álló zsűri: Prof. Har-
gitai Imre és Keveházi Gyöngyi 
zongoraművészek több, mint 60 

növendék produkcióját hallgat-
ták meg.

Az I. korcsoportban Pásztor Nel-
li- Nívódíjjal, a III. korcsoportban 
Kenyeres	Máté	Csanád	–	Nívódíj-
jal büszkélkedhet.
A	IV.	korcsoportban	Fábián	Sára	

Noémi - Kiemelt Nívódíjat, Sánta 
Dániel- Kiemelt Nívódíjat és a ma-
ximális pontszámot elért növen-

dékek	Különdíját	nyerte	el.	Csalár	
Csenge	és	 Imre	Emma	növendé-
kek Nívódíjban részesültek.

Mind a hat tanuló mestere 
Lévárdi	Beáta	tanárnő	volt,	akinek	
felkészítő munkáját a neves zon-
goraművészekből álló zsűri Taná-
ri Különdíjjal jutalmazott.

Lévárdi Beáta
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Palóc Bál volt a Kubinyi Ferenc Múzeumban

A szécsényi Kubinyi Ferenc 
Múzeum kastély épületé-
ben került megrendezésre 

az	V.	Palóc	Bál	február	8-án.	A	Pa-
lóc Bálon volt majdnem minden: 
alispáni, polgármesteri, igazgatói 

beköszöntők, ipolybalogi citera-
muzsika, népviseleti bemutatók, 
Palóc Néptáncegyüttes és a Ri-
móci Hagyományőrzők, Balas-
sagyarmati	 Cigányzenekar,	 Ress	
Hajnalka, a Randevú Zenekar, 

pompás ételek, sütemények és 
italok, Juhász Ferenc Frédi remek 
borai, tombola, tánc és tánc és 
mulatság – ahogy a képek is mu-
tatják.

Limbacher Gábor
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Futás

2020. február 7.-8-án IX. BSI 
Futónagykövet találkozó 
volt Siófokon. Előadásokat 

hallgatott meg 130 résztvevő, 
köztük	 volt	 Czele	 János	 és	 Czele	
Jánosné.

Tanácsokat kaptunk sérülések 
elkerüléséről, edzésmódszerek-
ről, és Mi így csináljuk! futónagy-
követek beszámolójáról. Élmény 
beszámolót tartott Szőnyi Ferenc 
magyar triatlonista, ultrafutó, 
ironman, összetett ultratriatlon 
világbajnok az elért eredményei-
ről, és a kezdetekről. A reggeli fu-
tás már hagyománnyá vált a Bala-
ton partján.

2020. február 23. III. RUN YOURS 
TRULY	Tápiószele	25	km	táv.

Finn kezdeményezésű Nem-
zetközi Futás az év leghidegebb 
időszakában. Télen, amikor nin-
csenek versenyek, versenyezzünk 
egymással.

Fussunk, bárhol ahol kedvünk 
van, szabadban, edzőteremben, 
és küldjük be az eredményeket. 

Becsületbeli futás, hisz a távot 
és az időt Neked kell mérned!

Szereted a kihívásokat?! Fuss 
az év leghidegebb időszakában, 
légy résztvevője egy nemzetközi 
versenynek!
47	 résztvevők	 között	 IV.	 Pifka	

Gábor 1:56:07
VII.	Bartus	Ferenc	2:02:05
IX.	Lantos	János	2:06:27	idővel.
2020.	 február	 29.	 „LEFAGYSZ”	

Palóc téli teljesítménytúra So-
moskőújfalu.

Igen veszélyes és nehéz túra, 
amelyet csak a szellemileg és fi-
zikailag egyaránt jól felkészült, 
nagy tereprutinnal rendelkező, 
térképkezelésben és tájékozó-
dásban magas fokon jártas túrázó 
tud	 teljesíteni.	 Útvonala	 Somos-
kőújfalu, Karancs, Medves fenn-
sík, Karancs, Somoskőújfalu szint-
különbség 2790 m, táv 61 km, 
szintidő 15 óra.
Chikán	István	9	óra	44	perc	alatt	

teljesítette. 
 Czele János                                                          

  BSI Futónagykövet
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Foci

Megkezdődtek	 a	 Ligetben	
a pályák karbantartásai. 
Meg lett a gyep szellőz-

tetve, mind a két pályán, és el lett 
szórva a pétisó is.

Az öltöző épületében is sikerült 
befejezni a felújításokat. A ha-

zai két öltöző és a folyosó ki lett 
festve, a fűtéskorszerűsítés utáni 
bontások helyre lettek állítva.
Felnőtt csapatunk megkezdte a 
bajnokság tavaszi részét.
Két mérkőzésen vagyunk túl, eze-
ket még 13 fogja követni.
XVI.	forduló:		
Karancslapujtő	 –	 Szécsényi	 VSE	
5-0 (4-0)
XVII.	forduló:
Szécsényi	VSE	–	Szendehely	0-0
Az ifjúsági, U16-os és U14-es csa-
patunk heti két edzéssel készül a 
bajnokságra.

Sikerült két tornát is megrendez-
ni az egyesületünknek, amiben 
nagy segítség volt a Nógrád Me-
gyei	Labdarúgó	Szövetség.
Február 29.-én egy 6 csapatot 

felvonultató U9-es tornát rendez-
tünk a gyerekeknek.
Végeredmény:
I. BSE Palóc Farkasok USE I.
II. BSE Palóc Farkasok USE II
III. Zebegény Garvittax SE
IV.	 SZVSE
V.	 Kölyökfoci	SE	Pásztó
VI.	 Talent	 2019	 SE	 Balassa-
gyarmat

Március 1.-én 5 csapattal került 
megrendezésre az U13-as torna.
Végeredmény:
I.	 SZVSE	I.
II.	 Bátonyterenyei	TCE
III.	 SZVSE	II.
IV.	 Zebegény	Garvittax	SE
V.	 Debreceni	FS.

Doman Gábor
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