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Kulturális körkép
A szécsényi Művelődési Központ hírei

015. július 24 - 25-én került
megrendezésre a Palóc Szőttes Kulturális Napok hagyományőrző rendezvény. A programban részt vevő öt település,
Hollókő, Rimóc, Varsány, Nógrád-

sipek és Szécsény az első napon a
saját falujában, városában várta a
látogatókat.
Szécsényben két helyszínen, a Házi
Boltban és a Pintér Emlékházban

................................................................................

.

is programok várták az érdeklődőket. A Házi Boltban palóc szőttes kiállítás keretében szebbnél
szebb terítőket, függönyöket csodálhattak meg a betérők. A vendégeket pedig házi túrós és kapros túrós lepény is várta. A kiállítás
anyagát a PalócText Szociális Szövetkezet biztosította. Ezúton is köszönjük segítségüket!
Másik helyszínünkön inkább a
gyermeknek szerettünk volna egy
kis nyári szabadidős programmal
kedveskedni. A palóc minták és színek jegyében kézműves foglalkozást szerveztünk. A gyerekeknek
lehetőségük volt kipróbálni a szádfán való szövést, a keresztszemes
öltést, a hagyományos hímzést. Fa
körmöcskék segítségével kis karkötőket készíthettek, ügyesen bántak az üvegfestékkel is. Várkonyi
Kati néni jóvoltából palóc népdalokat tanulhattak. Az alkotásban
és éneklésben megfáradt gyerekek és segítőink finom egytálétellel és hűs limonádéval erősíthették és frissíthették magukat.
Másnap, július 25-én Hollókő a házigazda szerepében látta vendégül falujában a másik négy települést, kiknek így lehetősége adódott saját városuk, falujuk látnivalóinak, hagyományainak népszerűsítésére az Ófaluban.
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A szécsényi udvarban kiadványokkal, könyvekkel, térképpel, képeslapokkal, ajándéktárgyakkal és a
Házi Bolt szűkített kínálatával vártuk a kedves vendégeket. Lehetőség nyílt házi készítésű sajtok vásárlására Horváth Gyöngyiék jóvoltából. A Palóc Néptáncegyüttes jó-
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ző települések hagyományőrző és
néptánc csoportjai. Szécsény részéről az Iglice és Palóc Néptáncegyüttes előadását csodálhattuk
meg. A műsor végére megérkezett
a beígért vihar is, amely meggyorsította a várból visszatérő táncosaink lépteit.

voltából palóc viseletet is magukra ölthettek az érdeklődők. Udvarunk leglátványosabb része mégis a helyben gyúrt és sütött palóc
laska volt. Köszönet érte a szécsé-

nyi Őszi Alkony Nyugdíjas Klub as�szonyainak, akiket az embert próbáló meleg sem tudta megállítani.
Délután 16 órától a várnál felállított színpadon léptek fel a szerve-

A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. ezúton is köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki a kétnapos
rendezvény sikeres megvalósulását a legkisebb formában is segítette.
Sáriné Borik Melinda

■
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Erkel Ferenc
Vegyeskar hírei
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015. június 20-án este a balassagyarmati Palóc Múzeumban került megrendezésre a
„Múzeumok éjszakája” elnevezésű programsorozaton belül a Vissi d’arte Művészeti Együttes (Lévárdi Beáta- művészeti vezető, zongora, Varga Ivett-ének, Jambrik Zsoltének) „Egy kis éji zene” c. koncertjére.
A nagy érdeklődésre szert tett koncerten közreműködött a szécsényi
Erkel Ferenc Vegyeskar Bel Canto
kamarakórusa (karnagy: Lévárdi
Beáta), Pap Luca és Mega Inez országos II. helyezést elért zongora
négykezese. A koncerten Mozart
Figaró házassága c. operájából részletek, valamint Beethoven, Schubert, Dvorak művei hangzottak el.

A kórus színvonalas előadásában a
Yesterday és Tom Jenkins Adiemus
c. művét a közönség vastapssal jutalmazta, amit ráadás számmal hálált meg a kórus.
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Idén, 29. alkalommal rendezték
meg Balassagyarmaton a Nemzetközi Muzsikustábort és Művészeti Fesztivált. E tábor csúcspontjaként, július 29-én a szécsényi Erkel
Ferenc Vegyeskar is fellépett (Nógrád megye két másik kórusával:
balassagyarmati Dalegylettel és
az érsekvadkerti Pedagóguskórussal karöltve) A szabadtéri színpadon megrendezésre kerülő Zenekari esten. Verdi születésének 200.
évfordulója alkalmából az egyesített kórusok a Váci Szimfonikus
Zenekar kíséretével híres kórusrészleteket adtak elő a Nabucco,
az Álarcosbál és a Trubadúr c. operákból.
Az est díszvendégei és szólistái
voltak: Tokody Ilona Liszt - díjas
operaénekes és Muskát András
operaénekes.
Lévárdi Beáta

Hirdetmény
Tisztelt Ügyfeleink!

T

ájékoztatjuk Önöket, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatalának Kormányablak Osztályán igényelhetők hiteles tulajdoni lap másolatok, illetve hiteles térképmásolatok.

A tulajdoni lap másolat igénylésének költsége 6.250 Ft, a hiteles térképmásolaté pedig 3.000 Ft. Az igényléshez szükséges az ingatlan
helyrajzi számának ismerete. A tulajdoni lapról a következő papír
alapú másolatok állíthatók ki, valamint elektronikus dokumentumként
a következő másolatok szolgáltathatók:
a) teljes másolat, amely valamennyi bejegyzést szó szerint tartalmaz,

b) szemle, amely kizárólag a – másolat kiállításának, illetve elektronikus úton történő lekérdezésének időpontjában – fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint.
Nem hiteles tulajdoni lapot bárki igényelhet az ügyfélkapuján keresztül 1.000 Ft díj ellenében.
Ügyfélszolgálatos kollégáink szívesen segítenek Önöknek a nem hiteles tulajdoni lap igénylésében is. A Kormányablakban hétfőnként 7.00
órától 17.00 óráig, keddtől csütörtökig pedig 8.00 órától 18.00 óráig
várjuk kedves ügyfeleinket.

■

■
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Önkormányzati tájékoztató

ár a nyár az „uborkaszezon”
ideje, s ebben a hőségben
még a „fű se nő”, mégis örömteli hírekkel tudunk szolgálni.
• Elkezdődtek a pösténypusztai
orvosi rendelő bővítési-, felújítási munkálatai. A kivitelező VLTEAM Kft szakemberei példás gyorsasággal haladnak a munkálatokkal.
• Sikeresen pályáztunk a Közlekedés Operatív Program keretében a „Kerékpárút-hálózat fej-

lesztése” KÖZOP-3.5.0-09-11
kódszámú pályázati kiírásra,
„Szécsény kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása
érdekében” megnevezéssel. A pályázat költségvetése 200.000.000
Ft, melyből az elnyert támogatási összeg 200.000.000 Ft. A fejlesztéssel érintett terület a Szentlélek-patak hídtól a Várkert alatt
húzódó útszakasz, mely a Mónus
Illés út torkolatánál kapcsolódik
a 22-es számú főúthoz, és azon,
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illetve mellette haladva a sóderbányához vezető út torkolatáig fog
tartani. A tervek szerint a Szentlélek patak hídtól az Előd utcáig zömében útburkolati felfestéssel történő kijelölés lesz, az Előd utcától
a sóderbányához vezető út torkolatáig pedig kiépítésre kerül a kerékpárút.
• Friss és örömteli hír, hogy a
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében
Szécsény Város Önkormányzata
150.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, melynek
keretében, reményeink szerint 2
épület energetikai korszerűsítését tudjuk elvégezni. Az egyik
a Rákóczi út 90. szám alatti iskola, ahol az épület teljes homlokzati-, és födém szigetelése, va-
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lamint a „Toronyépület” nyílászáróinak cseréje fog megtörténni. A másik a Kossuth út 4. szám
alatti, volt Polgári Iskola, ahol
szintén a teljes épület homlokzati-, és födém hőszigetelést kap
és a nyílászárók cseréje is megtörténik. Itt természetesen hőszigetelt faablakok kerülnek a régiek helyére.
Mindhárom beruházásnál a pályázat záró elszámolását 2015. december 31-ig be kell nyújtanunk, vagyis az ősz folyamán be kell fejeznünk
a munkálatokat.
• Elkészült a „pulykatelepi” betonelem-gyártó üzemrész padlózatának felújítása, így jobb körülmények között, jobb minőségű
térkövek, mederlapok készülhetnek.

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium
Óvoda Intézményegység

É

rtesítjük az óvodánkba újonnan érkező gyermekek szüleit, hogy az első tájékoztató
szülői értekezletünket, 2015.
augusztus 27-én, 16.30-kor
tartjuk! Mindenki részvételére számítunk!
Óvodanyitogató rendezvényünkre, 2015. augusztus
31.-én, hétfőn, kerül sor, melyre
tárt karokkal várunk mindenkit!

Dolgos, de látványos fejlődést ígérő időszak előtt állunk.
A nyár hátralévő részére minden
jót kívánunk!
Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

■

......................................
Szécsény Tv soron
következő adásai:

S

zécsény Tv adása: 2015.08.
08-án 19.00 óra (ismétlés:
2015.08.09-én 15.00, 2015.
08.15-én 19.00 óra, valamint 2015.
08.16-án 15.00 óra.)
2015.08.25-én 19.00 óra (ismétlés:
2015.06.26-án 15.00, 2015.09.01-én
19.00 óra, valamint 2015.09.02-án
15.00 óra.)
Korábbi adások megtekinthetők:
www.szecseny.hu
Bolgár János
vezető szerkesztő

■
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A nyár hátralévő idejében további szép nyarat és kellemes pihenést
kívánok!
* * *
3170 Szécsény, Magyar u. 1315.
Tel.: +36/30-779-60-98
email: ovoda@szecseny.ekifvac.hu
Smelkó Istvánné
óvodavezető

■
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Eredmények:

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola

Zeneművészet
Iskolai Gyermekkar

lérhetőségeink: 3170 Szécsény,
Rákóczi út 90. Tel: 06-32-372490
e-mail: rfszkki@gimn-szecseny.
sulinet.hu
web: www.rfszkki.sulinet.hu
https://www.facebook.com/
rfszkki
Juscsákné Kovács Judit
igazgató helyettes

XXII. Megyei Ifjúsági Kórusfesztiválon elért ARANY minősítés
XXIII. Megyei Ifjúsági Kórusfesztiválon elért EZÜST minősítés
VIII. Országos Társaséneklési Verseny EZÜST diploma
Tagjai:

■

................................................................................
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola
Szécsényi Tagintézménye

T

agintézményünkben három
művészeti ágban folyik az
oktató-nevelői munka. Zeneművészeti ágban nagyszerű
hangversenyekkel (zenei világnapi hangverseny, vendégművészek
hangversenyei, karácsonyi műsor,
tavaszi hangverseny, növendékhangversenyek) és a helyi rendezvényeken való fellépésekkel népszerűsítettük a hangszeres zeneoktatást.

Növendékeink eredményesen szerepeltek az Országos Négykezes és
Kétzongorás Versenyen, a Nógrád
Megyei Zeneiskolások Fuvolaversenyén. Iskolánk gyermekkara több
minősítő hangversenyen vett részt,
ahol arany- és ezüstminősítéseket
szereztek. Színjáték tagozatunk is
sok fellépéssel gazdagította városunk és környéke kulturális életét.
A Weöres Sándor Országos Színjátszó Találkozón az Andi színjátszósai képviselték iskolánkat. Képzőművészeti tagozatunk tanulói
pedig díjakkal tértek vissza a Megyei Középiskolai és Általános Iskolai Rajzversenyekről, a helyi és

kistérségi pályázatokon is sikeresen szerepeltek, de nemzetközi versenyeken is eredményesek voltak.
Kiállításaikat egész tanévben nagy
érdeklődés kísérte.
Örömmel elmondhatom, hogy egy
sikeres pályázat révén, tagintézményi szinten mintegy 10 millió
forintot nyertünk, amelyből meg
tudtunk valósítani egy zenei, egy
képzőművészeti, két színjátszós
tábort, valamint két budapesti színházlátogatást és egy idegen nyelvi művészeti témahetet, kollégáimmal pedig részt vehettünk két
szakmai továbbképzésen. A programok mellett lehetőség nyílik a
tárgyi feltételeink javítására is. Bizakodva nézhetünk tehát a nyár és
a következő tanév elé.

Köszönöm kollégáimnak és tanítványainknak a 2014/2015-ös tanévben nyújtott kiemelkedő munkáját. Mindenkinek gratulálok, és
jó pihenést kívánok!
Csuka László
tagintézmény-vezető
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Szabó Csenge, Zsidai Kitti Szamóca, Koleszár Csenge, Horváth Eszter, Valkár Csenge, Holecz Martin,
Vanya Sára, Kormány Réka, Kormány Kinga, Dudok Dorina, Kiss
Edina, Sándor Vanda, Pásztor Georgina, Krizsanyik Gréta, Ispán Enikő,
Filip Laura Lilla
Felkészítő tanáraik: Lévárdi Beáta és Sebestyénné Csabai Ildikó
Papp Luca
Mega Inez
VIII. Országos Négykezes és Kétzongorás Verseny II. helyezés
Holecz Martin
Valkár Csenge
VIII. Országos Négykezes és Kétzongorás Verseny szentendrei válogató Dicséret
Felkészítő tanár: Lévárdi Beáta
Barna Mónika
VII. Nógrád Megyei Zeneiskolák
Fuvolaversenye II. helyezés
Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny területi válogatóján nyújtott
kiemelkedő teljesítményéért
Kiss Edina
VII. Nógrád Megyei Zeneiskolák
Fuvolaversenye Dicséret
Csóri Rozália Katalin
VII. Nógrád Megyei Zeneiskolák
Fuvolaversenye II. helyezés
Felkészítő tanár: Palánki Éva
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Képzőművészet
Nagy Abiáta
Szabó Graficki Nemzetköti Grafikai Verseny III. helyezés
Pueri Fabri Nemzetközi Regionális Rajzverseny Nagydíj
Farkas Barbara
Pueri Fabri Nemzetközi Regionális Rajzversen Aranydiploma
Lénárt Anna
Kistérségi rajzverseny I. díj
Pueri Fabri Nemzetközi Regionális Rajzverseny I. helyezés
Szabó Graficki Nemzetköti Grafikai Verseny I. helyezés
Mócsány Judit
Szabó Graficki Nemzetköti Grafikai Verseny I. helyezés
Tácsik Fanni
Középiskolai Rajzverseny miskolci
döntőjében való sikeres szereplésért
Németh Fanni Anna
Megyei Középiskolai Rajzverseny
I. helyezés
Középiskolai Rajzverseny miskolci döntőjében való sikeres szereplésért

Jusztin Violetta
Szent Erzsébet rajzpályázat I. helyezés
Szenográdi Judit
Szent Erzsébet rajzpályázat Különdíj
Tóth Fanni
Szent Erzsébet rajzpályázat II. helyezés

Percze Laura
Pueri Fabri Nemzetközi Regionális Rajzverseny Aranydiploma
Bagó Fanni
Pueri Fabri Nemzetközi Regionális Rajzverseny Aranydiploma

Pueri Fabri Nemzetközi Regionális Rajzverseny Ezüstdiploma

Horváth Tamás
Pueri Fabri Nemzetközi Regionális Rajzverseny Aranydiploma

Juhász Eszter
Szent Erzsébet rajzpályázat I. helyezés

Jusztin Vivien
Pueri Fabri Nemzetközi Regionális Rajzverseny Ezüstdiploma

Pueri Fabri Nemzetközi Regionális Rajzverseny Ezüstdiploma

Baksa Viktória
Pueri Fabri Nemzetközi Regionális Rajzverseny Ezüstdiploma

Szita Alexandra
Szent Erzsébet rajzpályázat Különdíj
Sándor Vanda Julianna
Szent Erzsébet rajzpályázat II. helyezés
Bagoly Gábor
Megyei Katasztrófavédelmi Rajzpályázat Különdíj
Megyei Általános Iskolai Rajzverseny döntőbe jutásért

Somogyi Bálint
Megyei Középiskolai Rajzverseny
III. helyezés

Tőzsér Vivien
Megyei Katasztrófavédelmi Rajzpályázat III. helyezés

Pueri Fabri Nemzetközi Regionális Rajzverseny Ezüstdiploma

Megyei Általános Iskolai Rajzverseny döntőbe jutásért

Középiskolai Rajzverseny miskolci döntőjében való sikeres szereplésért

Dudok Dorina
Megyei Katasztrófavédelmi Rajzpályázat II. helyezés

Szabó Balázs
Szent Erzsébet rajzpályázat I. helyezés

Megyei Általános Iskolai Rajzverseny döntőbe jutásért

Megyei Általános Iskolai Rajzverseny döntőbe jutásért

Megyei Általános Iskolai Rajzverseny döntőbe jutásért

Takács Róbert
Megyei Katasztrófavédelmi Rajzpályázat I. helyezés
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Felkészítő tanár: Bakos Ferenc

Színjáték
Oláh Szandra Klarissza
A „Dunakanyar hangja” Énekverseny III. helyezés
Felkészítő tanár: Csukáné Szerémy Andrea
Andi színjátszósai
XXIV. Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozó Ezüst
minősítés
Tagjai: Antal Enikő, Balázs Boglárka, Beszkid Mátyás, Harik Ferenc
Csanád, Harik Zoltán Örs, Holecz
Zoltán Ákos, Horváth Márton, Kiss
Panna Sára, Pothoroczki Balázs,
Pothoroczki Luca, Strihó Viktória,
Széles Lilla, Szerémy Gábor Soma,
Tácsik Vanda Edina, Vanya Noémi,
Vanya Sára, Virág Brigitta
Felkészítő tanár: Garamvölgyi
Andrea

■
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A Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula
Könyvtár eseményei
A múzeum hírei:
Párválasztás-, házasság- és családterápia a Múzeumban

A

Kubinyi Ferenc Múzeum fontos helyi és általános témákkal foglalkozik jelen időszaki kiállításaiban.

gyományos értékeket és szemléletet követve párválasztás-, házasság- és családszeretőkké válunk.
Napjainkban újra éledő meggyőződés szerint házasságban, holtomiglan-holtodiglan hűségben
élni jó. Egyre többen érzik: a házasság Isten csodálatos ajándéka
és gondoskodása az ember számára. Mert az édeni létben Istentől
asszony adatott a férfinak, hogy
egymás feleiként alkossanak egészet. Olyat, amely gyermekáldás
révén családdá teljesedik.

A Természet szépségei című, természetfotókat és trófeákat bemutató tárlat a kastély dísztermének
ablakain át folytatódik. Fölhívja
figyelmünket Szécsény és a nógrádi térség gyönyörű környezetére, ahol nagyon jó lakni és élni.
Kárpáti Veronika egyéni tárlata, a
Csipke kiállítás a kézműves alkotói mentalitás nemesítő szépségét nyújtja. A Templomerődök –
erdélyi műveltség című tárlat Szécsény és környéke ősi székely múltjára, és városunk erdélyi kapcsolat-létesítésének fontosságára irányítja föl mindnyájunk figyelmét.

A történelemben természetfeletti irányultság, szakrális minta segíti a házasságok sikerét. A ferencrendiek már a középkorban fölfedezik Szűz Mária eljegyzésének
és a Szentlélek mátkájaként való
szép menyasszonyságának természetfeletti jelentőségét. Hatásukra
jámbor közösségek is ünnepelni
kezdik (Mária eljegyzésének évi
ünnepnapja január 23.).

A Megtartó család című időszaki
kiállítás részint a család meghatározó és megtartó szerepéről szól,
másrészt bemutatja, hogy a ha-

A polgárosodás előre haladtával
egyre inkább profanizálódott és
kikezdetté vált az Isten színe előt-
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ti házasságkötés és családeszmény.
E veszélyhelyzetben jött létre a
Szent Család ünnep, amit XIII. Leó
pápa azzal a nyilvánvaló céllal szorgalmazott, hogy a 19. század végére kialakult nyugati világban a házasság és család működéséhez
imádságos alapokat és megerősítést adjon. Ekkortájt jelent meg
és kezdett terjedni a Szent Család
szálláskeresésének adventi rítusa
is, amely hamar gyökeret vert a
népi vallásosságban.

Kiállításunkban bemutatjuk a szent
mintát, Boldogasszony menyegzőjét, filmen a Kánai menyegző népi
rítusát és a Szent Család kultikus
ábrázolásait, amelyek oltalomul
bekerültek a katolikus falusi otthonokba is. Bemutatjuk a szintén
elterjedt Istenszülő Szűz Mária
mennybevétele és megkoronázása
képeket, ahol a Szent Szűz a Szentlélek mátkájaként, Jézus anyjaként
és a mi mennyei édesanyánkként
jelenik meg.

A nemesség körében a család fontosságát, felülről származó jelentőségét és a természetfelettihez való
kapcsolódását jelképezte a családi címer, illetve a nemességet kinyilvánító oklevél. Azonosítóként
számos használati tárgyra is rákerült a család címere. A keresztény
király hatalmát Istentől kapja, személyében a Megváltóhoz hasonul,
és így Isten nevében uralkodik. Ennek megfelelően a nemesi családok jogállása királyi adományként
természetfeletti eredetű. Az a cselekedet, amivel egy család adott
tagja révén nemesi rangot nyer,
Isten kegyelméből valósulhat meg.
Ezt szimbolizálja a címer, amely a
családtagok évszázadok során való
összetartozásának is jelképe.
Hagyományosan a család patrónusa Szent Anna, Szűz Mária édes-
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és normájával azonosulhatnak. Hagyományosan a család patrónusa Szent Anna, Szűz Mária édesanyja és a nagy szent család matriarchája. Fekete öltözetű, öregas�szonyként való népi ábrázolása
hangsúlyozza, hogy meddő volt,
leánya, Mária nem férfi és nő kapcsolatából, hanem Isten kegyelméből fogant.

anyja és a nagy szent család matriarchája. Fekete öltözetű, öregasszonyként való népi ábrázolása
hangsúlyozza, hogy meddő volt.
Leánya, Mária nem férfi és nő kapcsolatából, hanem Isten kegyelméből fogant.

Ez is isteni kiválasztással valósult
meg, mert a kérők száraz ágat hoztak a szentélybe, melyek közül Józsefé virágzott ki csodás módon.

Szűz Mária menyasszonyként való
megjelenítése régi gyakorlat, főleg
az emberi élet fordulóit kiemelő
népi kultúrában. A menyasszony
Szent Szűz főként arra utal, hogy
Ő a Szentlélek Úristen jegyese, akitől megszülte a Megváltót. Később
hangsúlyt kap a Dávid házából való
Szent Józseffel történt eljegyzése.

A Boldogasszony születésének (IX.
8.) és mennybemenetelének (VIII.
15.) ünnepe mellett ferences hatásra ünneppé vált az eljegyzése,
illetve menyegzője is. Jámbor közösségek máig megülik Mária eljegyzését és a szent lakodalmat is.
Ezzel mintegy az emberi házasságkötés természetfeletti mintájával

A késő középkortól főként a Ferences Rend irányítja a figyelmet a
Megváltó Jézus földi rokonságára.

Tárlatunkban megjelenik a házasságkötés, illetve család számon tartása, fontossága és emlékezete
szécsényi, balassagyarmati múzeumi gyűjteményekből és helyi
magánszemélyek kölcsönzéséből.
Napjainkban egyre többen fedezik föl a családot a maga történeti
mivoltában, mint erőforrást. A családfa kutatása egyre inkább terjed.
Kiállításunkban három szécsényibalassagyarmati példát hozunk erre a Gajzinger, a Gonda és a Kiss
családtól. A kiállításban látható
szakrális és közösségi emlékek utalnak a család megtartó erejére, és
rámutatnak a tárgyak fizikai mivoltukon túli jelentőségére.
dr. Limbacher Gábor
igazgató

■
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Az evangélikus gyülekezet évfordulós
ünnepsége

A Szécsényi Evangélikus Gyülekezet 2015. július 12-én ünnepi
istentisztelet keretében emlékezett új életre keltője, Simonides
János lelkész születésének 180.
és templomszentelésének 116.
évfordulójára.

K
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ora délután Simonides János
felújított síremléke körül gyülekeztek a hívek a szécsényi temetőben, hogy tanúi legyenek az
emlékoszlop megáldásának. E szolgálatot Bartha István lelkész végezte, majd a helyi gyülekezet gondnoka és a MEE Északi Egyházkerü-

.

.

2015. augusztus Ingyenes kiadvány www.szecseny.hu
....................................................................................................................................

K

A Krúdy Gyula Könyvtár hírei

önyvtárunk augusztus hónapban a megszokott kölcsönzési rend szerint várja kedves Olvasóit!

Előzetes:
2015. szeptember 30.
– Népmese Napja
2015. október 6-11.
– Országos Könyvtár Napok
Részletes programjainkért keressenek minket elérhetőségeinken:
letének képviseletében dr. Fabiny
Tamás püspök és Szabó András esperes helyezték el a megemlékezés
virágait a síremlék talapzatánál.
Ezt követően a szécsényi evangélikus templomban délután négy órára elfoglalták helyüket a meghívott
vendégek és a gyülekezet tagjai,
majd kezdetét vette az istentisztelet. Az oltár előtti szolgálatot dr.
Fabiny Tamás püspök, Szabó András esperes és Bartha István lelkész
végezték, a szószékről pedig dr.
Fabiny Tamás, a MEE Északi Egyházkerületének püspöke hirdette az
igét.
Az igehirdetés után Csatlós Noémi
Balassi-díjas könyvtáros, a gyülekezet tagja idézte fel Simonides János
evangélikus lelkész alakját, aki oroszlánrészt vállalt a szécsényi gyülekezet 1869-ben bekövetkezett anyásításában, a templomuk felépítésében és 44 esztendőn át szolgálta
szeretett közösségét és képviselőtestületi tagként Szécsény városát.
A történeti áttekintés után Varga
Ivett csodálatos szólóénekét hallgathatták meg az egybegyűltek,
majd Tornyos László gondnok köszöntötte a jelenlévőket. Az eseményt szeretetvendégség zárta a
szécsényi gyülekezet imaházában.

■
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Krúdy Gyula Könyvtár
3170 Szécsény, Ady E. u. 12.
06-32-370-494
krudykonyvtar@gmail.com
krudykonyvtar.5mp.eu
https://www.facebook.com/
krudy.konyvtar
Csatlós Noémi
intézményegység-vezető

■
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SZAFT hírei

Szerva ASE hírei

015. 07.06-án, 19 órakor érkezett városunkba HídvégiÜstös Pál ultrafutó, aki 800
km-t futott 10 nap alatt Kőszegtől
Tiszaújlakig, azzal a szándékkal,
hogy hírt hozzon nekünk a nehéz
sorsú Kárpátaljáról. Kerékpáron
elkísérte a 10 éves fia is. A SZAFT
csapata kicsik és nagyok várták a
szécsényi sóderbánya bejáratánál,
és együtt erősítettük Palit nemes
ügyében. Elkísértük a Kubinyi Ferenc Múzeumba, ahol az éjszakát
is töltötte a város vendégeként.
Másnap reggel indult Gyöngyösre. Nagylócig tartó útján egy maroknyi SZAFT-os futó is elkísérte.
Gratulálunk a nagyszerű teljesítményhez!

2015.07.19-én a Futapest és a MASZ
szervezett versenyt a Kékestető
meghódítására. Nyári kánikulában
35 C fokban küzdöttek a SZAFT
tagjai az északi felvonó brutális
emelkedőjén, Mátraháza és Kékestető közötti 3,4 km-es távon. Czele
János korcsoportjában II., Czele
Jánosné III., Homoki Marianna
pedig IV. helyezést ért el.

2015.07.25-én Földrengető terepfutást rendeztek Ilinyben a falunap keretei között. A verseny útvonala összekötötte az utóbbi évek
földrengéseinek epicentrumait.
A SZAFT csapata dacolva a tereppel, a hőséggel, valamint magyar,
lengyel, szlovák, litván, olasz versenyzőkkel kitartóan küzdött az
érmekért és a derelyéért. 5 km-es
távon Czele János I., Czele Jánosné VI., Sótér Vilmos Zsolt III., Répási
Zsolt IV. helyezést ért el. 12 km-es
távon Bunder-Harman Ágnes IV.,
Csábi Anikó V. helyezést ért el.
Czele János
BSI Futónagykövet és
a SZAFT csapata

■
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Szerva Asztalitenisz Sport
Egyesület újra lehetőséget
kaphat a legmagasabb osztályban való szereplésre. Az Extra
Ligába való felkerülésért az NB Iben második helyen végzett csapat augusztus 8-án játszik helyosztót. Természetesen a legmagasabb osztályba való feljutáshoz, az
ottani helytálláshoz az egyesület
erősítést, új igazolást tervez. Már
nem titok, hogy Oláh Benedek magyar-finn állampolgár fogja erősíteni Szécsény első csapatát, aki a
bakui játékokon is részt vett és
komoly játékerőt képvisel. Remél-

jük az augusztus 8-ai Budapesten
rendezendő helyosztón Szécsény
első csapata feljut az extra ligába.
A második csapat, az NB II-ben bajnok együttes a 2015/2016-os évben NB I-ben fog szerepelni. Ezt a
második csapatot fogja erősíteni
a tavaly NB I-ben játszó Nagy Miklós és Horváth Miklós is.

Az egyesület reményeink szerint
(ha lesz visszalépés) NB III-as csapatot is indít és megyei bajnokságban
is részt kíván venni egy csapattal. Itt
szeretnénk, ha egyre inkább a fiatalok jutnának játéklehetőséghez.
dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnöke

■
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SZVSE hírek
Köszöntöm a Szécsényi Hírek
olvasóit!

J

úlius 3.-án kezdték el felnőtt
és ifjúsági csapataink a felkészülést. Heti 3 foglalkozáson
és egy edzőmérkőzésen kellett a
fiúknak helyt állniuk.
Az edzőmérkőzések eredményei:
Ipolyság – Szécsény VSE 2 – 4 (2-2)
gól: Szabó Tamás 2, Bódis Martin 2

4 csapatos torna Boriban játékidő:
2x35perc:
Szántó – Szécsény VSE 0-9 gól: Molnár K. 4, Rónási R., Bódis M., Szenográdi P., öngól
Döntő: Szécsény VSE – Hontfüzesgyarmat 1-0 gól: Szenográdi P.
Kőkeszi – Szécsény VSE 2-2 gól: Lotharidesz M., Bódis M.

A bajnokság kezdetéig, ami augusztus 22-én indul, minden hétvégén edzőmérkőzést játszik még
a csapatunk.
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Az edzőmérkőzések idegenben
lesznek megtartva, mert a pályán
a kapu előtt gyeptégláztak.
A bajnokságban az első három
fordulóban is idegenben fogunk
pályára lépni, mert pihentetjük a
talajt és a füvet.
Távozókról – érkezőkről csak az
átigazolási időszak végeztével tudunk hírt adni.
A Szécsény II csapata is indul a
megye III-as bajnokságban.
További szép nyarat kívánok az újság olvasóinak!
Doman Gábor
SZVSE elnökségi tag

■
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