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Kulturális körkép
A szécsényi Művelődési Központ hírei

anuár 23-án, a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre kerülő, jubileumi
25. Nemzetköz Versmondó- és Népdaléneklő versenyre 171 jelentkezés érkezett a meghirdetett kate-

Palóc Néptáncegyüttes
hírei

góriákban. A nívós zsűri nem csak a
megye minden tájáról érkezőket
fogja értékelni, hanem a határon
túlról, Felvidékről és Erdélyből nevezőket is örömmel várja.

■

Új esztendő, új tervek

E

gyüttesünk 2015 őszén a Kállai Kettős Néptáncfesztiválon
mutatta be Táncrózsa névre
keresztelt szerkesztett műsorát,
mely egy bő másfél éves munkálkodás eredményeként született.
Azonban alig záródott le e mozgalmas időszak és máris új előadás
szerkesztésébe kezdünk.
2016 év tavaszán egy 25 hónapos
táncos munkába kezdünk. A 2018
áprilisában bemutatásra kerülő
Pirkadattól alkonyatig címet viselő alkotásunk egy XX. század eleji
hortobágyi csárda egy napját próbálja majd bemutatni táncszínházi formában. Mindehhez számos
vendégoktató érkezik hozzánk új
táncanyagokkal. Mások mellett
Rimóczi Lászlótól somogyi míg
Orza Calintól őrkői cigányanyagot,
Kiss Istvántól Nagyenyed környéki
román, Lovas Bálintéktól pedig hajdúsági páros táncokat fogunk tanulni. Emellett Kovács József ’Dodi’
vezetésével egy pásztortáncokból
álló koreográfiával készülünk az
idén áprilisban megrendezésre kerülő Zalai Kamaratánc Fesztiválra.
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Természetesen a fesztiváli készülődéseinkkel párhuzamosan közreműködünk Andi Színjátszósainak
februári musical gáláján, folytatjuk a Nemzeti Kulturális Alap által
negyedik éve támogatott táncházi mulatságainkat és áprilisban
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megrendezzük tánc világnapi műsorunkat is, melyen vendégül látjuk a pásztói Muzsla Néptáncegyüttest.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a
nagy együttes távolabbi jövőjét
is biztos alapokon érezhetjük, hiszen immáron 3 szécsényi és 2 balassagyarmati gyermekcsoportban táncolhatnak a magyar folklór iránt érdeklődő ifjak.

Az utánpótlás legidősebb tagjai
januártól már együtt dolgoznak az
anyaegyüttessel.
Szeretettel várunk minden kicsit és
nagyot műsorainkra, vagy csoportjainkba.
Érdeklődni lehet a szécsényi művelődési házban.
Paluch Norbert
együttesvezető

■

Február 4-én, 17 órától Galbács
Tamás fotókiállítása nyílik Dombok között, felhők alatt címmel.
A kiállítás április 16-ig látogatható a Művelődési Központ Szabó
István Galériájában.
Február 13-án, 18 órától Farsangi Musical Gála várja az érdeklődőket. Andi színjátszósai és meghívott vendégeik látványos műsorral repítik majd el a nézőket a
musicalek világába.
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Önkormányzati hírek

ovember 30-án rendkívüli testületi ülést tartottunk, ahol egy napirendi
pontot tárgyaltunk. A „Szécsény
kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása érdekében” pályázatunknál a kerékpárút kar-

bantartásához szükséges gép
beszerzésére ajánlatokat kértünk.
A nyertes a legkedvezőbb ajánlatot tévő Agrolánc Kft. lett, 1.510.
000 Ft+ ÁFA összegben.
December 15-én tartottuk munkarend szerinti ülésünket.
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• Döntöttünk az önkormányzat
2015. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosításáról. A
költségvetési bevételek összege
1.147.473 E Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 1.208.680
E Ft-ra változik.
• Elfogadtuk Szécsény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, a lejárt szállítói állomány alakulásáról szóló tájékoztatót.
• Döntöttünk az önkormányzat
2015. évi költségvetési rendeletének 4. sz. módosításáról. A

.

.
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költségvetési bevételek összege
1.509.962 E Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 1.641.169 E
Ft-ra változik.
• Döntöttünk a helyi rendeleteink felülvizsgálatáról,
o melynek keretében közterület-használati díjfizetési kötelezettség menetességet állapítottunk meg a közterület fölé 10 cm-en túlnyúló
homlokzat és egyéb szerkezetek tekintetében, de megmaradt a közterület-használati
engedély beszerzése,
o a nyilvános illemhely díja
továbbra is 100 Ft maradt, de
az ÁFA tartalom aktualizálva
lett,
o a rendelet szociális temetésre vonatkozó korábbi rendelkezéseit hatályon kívül helyeztük,
o A háziorvosok iparűzési
adómentességi kérelmet nyújtottak be. A testület megbízta
a jegyzőt, hogy kezdeményezzen egyeztetést a háziorvosokkal és arról adjon tájékoztatást
a következő ülésen.
• Jóváhagytuk a 2016. évi
o átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet,
o rendezvénynaptárt,
o belső ellenőrzési tervet,
o képviselő-testületi I. féléves
munkatervet.
• Módosítottuk
o a beszerzési szabályzatunkat,
o a cégeink alapító okiratait.
• Jóváhagytuk a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának és a

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
• Megbíztuk a Marketinfo Műszaki és Befektetési Tanácsadó
Bt-t (Salgótarján), hogy készítse
el a város geotermikus potenciáljának felmérését.
• Döntöttünk,
o hogy az önkormányzat
kezdeményezi a tulajdonában
lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok vagyonkezelői jogának átadását a
Szécsény Holding Kft-nek,
o elindítjuk a Szécsény Kártya- és városmarketing programot, melynek megvalósítására 3 cégtől kértünk ajánlatot,
o Értékesítésre meghirdettük
a Rákóczi út 77. szám alatti
ingatlanunkat, mely eladásra
került 4.200.000 Ft értékben,
o A képviselő-testület tagjai 5-5 ezer, a polgármester
10 ezer Ft-tal támogatta tiszteletdíjából a Rákóczi Szövetség „Beiratkozási Ösztöndíj Program”-ját, mellyel a felvidéki gyerekek magyar iskolába íratását segíti,
o a KLIK kérelmének helyt
adva a Kossuth út 3. szám alatti ingatlant használatra átadjuk a Szécsényi Tankerület
részére, 2016. január 1-jétől
kezdődően 2016. március
31-ig tartó határozott időre,
a használati díj 90.000 Ft/hó.
• Zárt ülés keretében
o Támogatást nyújtottunk
egy szécsényi diáknak az Arany
János Tehetséggondozó Programban való részvételre,
o lakásbérleti kérelmekről
döntöttünk. 5 esetben szigo-
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rú feltételek mellett hosszabbítást engedélyeztünk, 4 új kérelmet viszont el kellett utasítanunk.
December 30-án rendkívüli testületi ülést tartottunk.
• Jóváhagytuk a felülvizsgált, és
annak eredményeképpen módosított Helyi Esélyegyenlőségi
Programot,
• Módosítottuk a főállású alpolgármester havi illetményét,

• Elfogadtuk a Szécsény Holding Kft Javadalmazási Szabályzatát,
• Döntöttünk, hogy a hulladékgazdálkodási pályázaton elnyert
eszközöket bérbe adjuk a Szécsényi Városüzemeltetési Kftnek,
• A Szécsény Kártya-, és városmarketing Program megvalósítására kiírt beszerzésnél eredményt hirdettünk. A 3 beérkezett
érvényes ajánlat közül a legkedvezőbbet nyújtó nyertes a +Discount
Konzorcium, Magyar Kedvezményhálózat Fejlesztő-, és Jogkezelő Kft. lett, bruttó 3.750.
000 Ft összeggel. A program keretében 2016-ban minden háztartás igényelhet és kaphat egy
kedvezményre jogosító kártyát,
mellyel, egyrészt az országos hálózathoz kapcsolódó vendéglátó-, szórakoztató helyeken, vagy
benzinkúton lehet jelentős kedvezményhez jutni. Erről a programról az újság következő számában részletesebb leírást adunk.

Boldog Új Évet kívánunk!
Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

■
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Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium
Író-olvasó találkozó a
városi könyvtárban

2

015. december 1-jén, iskolánk alsó tagozatos tanulói
- Csatlós Noémi könyvtárvezető kezdeményezésére és szervezésében - találkoztak Bosnyák
Viktória írónővel a művelődési ház
kamaratermében. Az írónő a mai
gyermekirodalom egyik legközkedveltebb képviselője.

Tizenhárom ifjúsági regénye közül a legnépszerűbbeket mutatta
most be tanulóinknak. Kedves,
közvetlen stílusával, ötletes mondataival pillanatok alatt varázsolta
el a gyerekeket a mesék világába.
Filmrészletek megtekintése, szemelvények felolvasása mellett a
szerző közös játékba, énekbe, táncba is bevonta az ifjú hallgatóságot.

Szent Miklósra emlékezve
December 7-én a reggeli lelki
percekben Szent Miklósra és legendájára emlékeztünk, mely a
szülői szervezet jóvoltából meg
is elevenedett intézményünkben.
Meglepett arcú gyermekek nagy
szeretettel fogadták „Szent Miklóst” és ajándékait, melyben iskolánk minden tanulója és dolgozója
részesült. Ezúton köszönjük a szülők figyelmességét, kedvességét.

Ajándék előadás jó
tanulóknak
2015. december 11-én iskolánk
8 szorgalmas, jó magatartású tanulója vehetett részt Vácon a Püspöki Palotában a Fenntartó által
szervezett karácsonyi ünnepségen, ahol elsőként megtekintették a budapesti Kodály Zoltán
Művészeti Iskola tanulóinak bábelőadását a Megváltó születéséről, a családról, a szeretetről és az
önzetlenségről. A műsor után dallal, verssel fogadták a Püspök atyát,
aki ajándékokkal köszönte meg
a tanulók rögtönzött, kedves műsorát.

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

Adventi események a
Bárkányiban
December 7-én hétfőn a Művelődési Központban „Magyar Karácsony” címmel óriásbábos, gólyalábas előadást tekinthettek meg
alsós tagozatosaink a Garagulya
Gólyalábas Komédiás Kompánia
előadásában. A modern hangvételű, vidám műsor a régi magyar
karácsonyi szokásokat (Lucázás,
Regölés) mutatta be. Az előadással párhuzamosan Advent címmel,
karácsonyváró vetélkedőt szervezett az idegen nyelvi munkaközösség az 5., 6. és 7. évfolyamos
diákjaink számára. A több mint 60
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gyermek 4 fős csapatokban vett
részt a gondosan összeállított feladatok megoldásában. Az izgalmas feladatok mellett az asztalokra
készített gyümölcs, szaloncukor,
sütemény, tea is hozzájárult egy
jó hangulatú délutánhoz, melyről minden diák ajándékkal tért
haza.
December 12-én tartottuk iskolánk adventi lelki napját. A programot a karácsonyi előkészületre
épülő rajzpályázat eredményhirdetésével, majd az Erik testvér
által vezetett lelki percekkel indítottuk. Ezt követőn a templomban megtekinthettük diákjaink
betlehemi játékát. A szentmisét

követően a plébánián és az iskolában tartott foglalkozásokon a
középpontba helyezett téma, a
család sokoldalú megközelítésére került sor. A lelki percek, a szentmisén elhangzott prédikáció és a
közös programok a családtagok
közti szeretet fontosságára, az ös�szetartozásra és a szent család példaértékű életére hívták fel a figyelmet.
Az eddigi hagyományokat megőrizve szerveztük iskolánk karácsonyi műsorát. A Megváltó érkezésének mozzanatait a másodikosok elevenítették föl, melyet
az ötödik évfolyam táncos lábú
fiúi pásztortánccal, a lányai pedig

az angyalok táncával egészítették ki. A karácsony melegségét,
meghitt hangulatát sugárzó műsort a Kicsinyek kórusa karácsonyi dalai és furulya játékai tették
teljessé.
Abban a megtiszteltetésben volt
részünk, hogy műsorunkat Szentkúton is előadhattuk, melyet az 1.
B osztály - Ferences Betánia Idősek
Otthonában és városunk óvodáiban is előadott -, hagyományőrző
betlehemes játékával színesítettünk. A szülők és a kegyhely látogatói nagy tapssal, a Püspök atya
pedig jókívánságaival köszönte
meg a Nemzeti Kegyhelyünkön
adott programunkat.

.......................................................................................................................
Végzősök szalagavatója
Iskolánk 2015. december 4-én szervezte meg végzős diákjaink szalagavató ünnepségét. Két osztályunk, a 12. A és 13. B osztály nagy
lelkesedéséről és pozitív hozzáállásáról tett tanúbizonyságot az
igen színvonalas, szórakoztató
műsor. A szalagtűzés pillanatait
szavalás, éneklés, klarinétjáték,
végzős és igazgatói beszéd előzték meg, melyben központi szerepet kapott az összetartozást is

jelképező szalag szimbolikája és
a közeljövőben esedékes érettségi vizsga.
Az ünnepség vidám részét keringő nyitotta, majd gyermekkori
képek és az osztályok életéről készült fotók segítették a szülőket
és pedagógusokat a legszebb pillanatokra való visszaemlékezésben. Nem maradt ki a műsorból
a mára már klasszikussá vált tanárparódia és osztályfilm sem, sőt szaxofonjátékkal és színvonalas táncokkal is szórakoztatták végzős
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diákjaink a közönséget. Az eseményt újabb keringő, majd egy
közösen énekelt dal zárta, ezt követően pedig egy közös vacsorára és a végzősök báljára került sor
iskolánk falai között. A gyerekek,
a szülők és a pedagógusok is szép
élményekkel távoztak, elmondásuk szerint mindenki számára emlékezetes marad az ünnepség.
Szenográdi Tamás
igazgató

■

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek Információs Havi kiadványa
..................................................................................................................................

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda hírei
Adventi készülődés az
óvodában
„…Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő…”

Ó

vodánkban már harmadik
éve készülünk a kis Jézus
születésére, a karácsony
megünneplésére. Ilyenkor az óvó
nénik elkészítik a közös, nagy adventi koszorút, ami segít nekünk,
hogy a gyertyák meggyújtásával
jelezhessük az idő múlását a gyermekek számára. Az adventi koszorúnkat plébánosunk megáldotta. Az adventi időszakban jócselekedetekkel, imádságokkal, énekekkel és különböző fogadalmakkal készülünk az ünnepre. A közös gyertyagyújtásokat a gyermekek életkori sajátosságainak
megfelelően játékosan, gyermek
közeli élményeket nyújtva szerveztük meg. Minden héten egy
bábfigura /Andriska/ segítségével,
egy-egy kis történetet meséltünk
el, amivel gyermekeink ismereteit bővítettük az adventi témakörben.

idézésével és eljátszásával. Elmentünk és elvittük a kis Jézus születésének hírét a különböző csoportokba. A várakozás így már nem
volt olyan hosszú, mert tevékenyen és izgalommal töltve telt.
Az otthoni karácsonyi ünneplést
előkészítve, felidéztük a kis Jézus
születésének történetét közös ünnepünkön. Bízunk benne, hogy
gyermekeink hazaviszik azt a lelkületet és hitet, amit itt az óvodában közvetítünk a családok felé.

Gajzinger Márta és
Bakay Sándorné
óvodapedagógus

■
Karácsony az oviban
Az év legszebb ünnepe a karácsony, Jézus Krisztus születésének
és a szeretetnek az ünnepe. Ilyenkor még több szerepe van a családnak, a meghittségnek és az
összetartozásnak. A december igen
mozgalmas hónap az óvodában.
Várakozással gyújtjuk meg az adventi gyertyákat, ellátogat hozzánk a Mikulás, Lucázunk és betlehemezős népszokást elevenítünk
fel. A gyerekek izgalommal várják

Meséltünk a hitről, reményről,
örömről és a szeretetről gazdagítva a gyermekek hitbéli ismereteit. Az adventi időszak egyik jellemző
népszokását is megjelenítettük a
gyerekekkel, a betlehemezés fel-

.6.

a kis Jézus születését, a karácsonyt.
Titkolóznak, ajándékokat, meglepetéseket készítenek. A jócselekedeteiket összegyűjtik, hogy a kis
Jézusnak adhassák ajándékba.
Az idei évben 2015. december 16án, szerdán, tartottuk a Bárkányi
János Katolikus Óvoda karácsonyi ünnepségét. A Maci és a Tücsök csoportos gyerekek adták a
karácsonyi műsort, amelyre nagy
örömmel és várakozással készültek. A műsor után minden csoport
megcsodálta a szépen feldíszített
karácsonyfát, majd visszament a
csoportjába, ahol újabb meglepetések és szépen megterített asztal várta. Ezúton is köszönjük vendégeinknek, és a szereplő gyermekek szüleinek, hogy elfogadták
meghívásunkat és együtt ünnepeltek velünk. Külön köszönet az
óvoda dolgozóinak, hogy munkájukkal segítették az ünnep meghittebbé tételét.
Csábiné Ocsovai Rita
óvodapedagógus Maci csoport

■
Ovifoci az óvodában
Az óvodában már több éve helyet kap a Szécsényi Városi Sport-

.
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egyesület keretén belül az ovifoci
különfoglalkozás. Idén 24 gyermek vette igénybe ezt a lehetőséget, nagy örömmel és lelkesedéssel, ami remélem, hogy kitart
egész évben.
Rövid időn belül is nagyon szép
eredményeket értek el a gyermekek. A régiós óvodák közötti intézményi Bozsik torna keretein belül
egy kétfordulós megmérettetésen
a Szécsényi Bárkányi Óvoda két
csapatot indított és az összetett
eredmények alapján az első két helyezést értük el. A gyerekek arany
és ezüstéremnek örülhettek.
Lőrik Szabolcs

■
Köszönet

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

Örömmel fogadtuk azt a döntését a Római Katolikus Plébánia
Karitász csoportnak, hogy az idei
jótékonysági báljuk bevételét óvodánk javára ajánlották fel.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola

Karácsonykor a gyermekek megajándékozását segítették adományukkal. Ezzel nagy örömet szereztek gyermekeinknek e meghitt
ünnepen.
Emellett megvalósíthatjuk a néphagyomány őrzési programunk
célkitűzését, hogy gyermekeink
számára népi ruhákat tudjunk készíttetni.
Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki az óvodás gyermekeink és
dolgozóink nevében a Karitász
Csoportnak.
Sikerekben és örömökben gazdag, Boldog Új Évet kívánok minden kedves olvasónak!
Smelkó Istvánné
óvodavezető

■

A

december mindenki számára az év legjobban várt hónapja, kicsik és nagyok is
izgalommal tekintenek az utolsó
31 nap elébe. Iskolánkban már novemberben nagy volt a készülődés
év végi rendezvényeinkre. Sokszor
hallottuk a tanáriban pedagógusainktól: „Már megint próbálnak
az alsósok a karácsonyi műsorra!
Szegények meg fogják unni addigra!” vagy „A 12.b-sek hogy fog-

.7.

nak leérettségizni? Bárcsak a tanulással foglalkoznának annyit,
mint a szalagavatóval!” Persze a
folyosókon is elhangzott egy-két
nyafka megjegyzés: „Tanító néni,
sokan hiányoznak, mert betegek.
Minek próbálunk akkor?” vagy „Nem
érek rá, mert dolgom van! Majd
lesz valahogy! Már megint énekelni kell?” Mindettől függetlenül
azért izgultak, hogy sikerül-e mindent időben befejezni, eljön-e mindenki és tetszik-e majd szüleiknek,
rokonaiknak, barátaiknak kis műsoruk.
December 1-jén „Tej. Szívvel-lélekkel!” címmel diákjaink, a legkisebbektől a 8. osztályosokig egy
érdekes, interaktív programon
ismerték meg a tejfogyasztás előnyeit, ahol nyereménysorsoláson
is részt vettek. Ugyanezen a napon
4. osztályosainknak különleges
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élményben volt részük, amikor személyesen találkozhattak Bosnyák
Viktória írónővel, aki a Krúdy Gyula Könyvtár vendége volt. November hónapban Bartus Gabriella
tanító nénivel közösen elolvasták
az írónő - ennek a korosztálynak
szánt - Tündérboszorkány című
könyvét. A fantasztikus délutánon
megmutatták a könyv alapján írt,
rajzaikkal illusztrált olvasónaplóikat és beszélgettek az alkotóval.
Kis elsőseink sikerrel pályáztak a
dm, illetve a Colgate-Palmolive Magyarország Kft. országosan meghirdetett „Mosolygó fogacskák”
elnevezésű fotóversenyén. Az osztály minden tagja fogápolási csomagot kapott, melynek tartalma:
fogkefe, fogkrém, egy tükörre ragasztható matrica, fogmosási időt
mérő homokóra, tornazsák. Gratulálunk nekik, illetve leleményes
osztályfőnöküknek (László Gézáné, Éva néninek) és kívánjuk, hogy
kis fogacskáik egészségesen végigkísérjék egész életüket!
Majcher Tamás régésszel közösen
múzeum pedagógiai, történelem
órák indultak a Kubinyi Ferenc
Múzeumban, ahová Pásztor Péter tanár úr kísérte el 5-8. osztályos tanítványinkat és együtt dolgozták fel a helytörténettel teletűzdelt tananyagot. Nagyon várjuk a folytatást, mert így sokkal

érdekesebb és könnyebben tanulható az olykor száraz történelemlecke.
Az alsó tagozatosok utolsó, bemutató úszása alkalmával szülők
és rokonok is megtekinthették csemetéiket. Öcsi bácsi látványos feladatokat adott kis „halacskáinknak”, így a vendégek láthatták,
hogy hogyan fejlődött gyermekeik vízi jártassága, milyen szépen
siklottak, merültek és néhányan
már ügyesen úsztak is a Gagarin
uszodájának vizében. Reméljük,
hogy a jövőben is lesz még lehetőségünk úszásoktatást szervezni tanulóinknak és új tapasztalatokhoz, élményekhez juttatni őket!
December 4-én „Piros-fekete” napot tartottunk, így ebben a két
színben pompázott az egész iskola, amikor a 12. b osztályosok Mikulása és krampuszai ellátogattak
hozzánk. Az osztályfőnökök már
előtte elküldték jellemzéseiket a
Télapónak, melyek közül néhány
igazi verses műremek lett. Az alsósok téli dalokat énekeltek, de a
nagyobbak is jól szórakoztak,
amikor a csinos krampuszlányok
felolvasták tanáraik írását. Köszönjük a tejcsokoládé mikulásokat a
Szülői Szervezetnek!
Íme, egy kis válogatás a versikékből:

.8.

„A német nyelv a kedvenced
Alles gut és minden megy!
A matek és a fizika
nem fog rajtad ki soha!”
„Az örökös gólkirály,
Böde Dani nyomán jársz!
Szorgalmasabb lehetnél,
így a suliban is több „mec�cset” nyernél!”
„Ha színész akarsz lenni,
azért még sokat kell tenni.
Szorgalom és tanulás
s a színpad csak rád vár!”
(Szklenár Tímea tanárnő, 8.
osztály)
„Szép lány, okos, tehetséges.
Néha napján ugyan mérges.
Úgy hisztizik ő olyankor,
hogy az ember csak maradjon talpon…”
„Kicsi fiú, barna hajjal,
zsivány is ő, de csak halkan
itt jegyzem meg, hogy nagyon jó a rajzban,
csak a baj a lustaságával
van.” (Bakos Tamara tanárnő, 7.b osztály)

.

.
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December 7-én a szécsényi és
nagylóci alsó tagozatos diákok
színházi előadáson vettek részt a
Művelődési Házban. A darab bemutatta a Luca-nappal kapcsolatos régi népi hagyományokat: Lucaszék készítése, boszorkány-keresés; volt gólyalábas színész és
még a gyerekek is felmehettek a
színpadra bekapcsolódva ezzel a
játékba.
11-én volt a hónap egyik, nagy
izgalommal várt rendezvénye a
végzősök Szalagavatója. Egy szép
ünnepség keretében 12.b osztályos, szakközépiskolai diákjaink
megkapták szalagjukat osztályfőnöküktől, Juscsákné Kovács Judit tanárnőtől. Az ünnepélyen Pancsovai Gergely igazgató úrnak és
Győrki Marianna igazgató helyettes asszonynak Haralambeasz Alexandrosz, volt tanítványunk tűzte
fel az iskola címerével díszített szalagot. A gyerekeknek három tanéven keresztül Vinczéné Hurják
Mónika tanárnő volt az osztályfőnöke, aki köszönetképp szalagot
és virágcsokrot kapott. Hallhattunk
egy prózai részletet Bangó János,
verset Mulyad Alexandra Julianna
tolmácsolásában; beszédet mondott az igazgató úr és az osztály
nevében Horváth Ida Mária. Virágot kaptak az őket tanító tanárok és megható versek, idézetek
kíséretében a szüleik is. A hivatalos rész után bemutatták a sokat
gyakorolt keringőt, gyermekkori
és diákkori képeiket és egy vicces videórészletet, majd közös
énekkel búcsúztak vendégeiktől.
Virággal köszönték meg tánctanáraiknak (Győrki Marianna, Pancsovai Gergely), segítőiknek a felkészítést (Szklenár Tímea) és a szép
színpadi díszletet (Bakos Tamara,
Virág Alexandra). Köszönik a segítséget a 11.a osztályosoknak és Mihály Olga tanárnőnek!

Az est folytatásaként szűkebb körben vacsorázott, mulatott a 14
végzős családtagjaival a Rákóczi
Étteremben.
December 17-én diákjaink átvették a természettudományi-, matematika-, biológia- és táblajáték
háziversenyen, a „Szellemjárás az
iskolában” című vetélkedőn, a
„Színes Napok”-on, a Mikulás Foci
Kupán, az Adventi Zsinórlabda
Bajnokságon, a rajzpályázaton, a
helyesírási versenyen és a középiskolai történelem versenyen elért eredményeikért járó okleveleket, ajándékokat. Az iskolagyűlésen megtapsolták társaikat a városi csocsóbajnokság 1. és a „Dobd
a kosárba” 3. helyezéséért is. További szép sikereket kívánunk nekik!
A karácsony a várva-várt téli szünet előtt iskolánk közösségének
is nagy ünnepe. Nagylócon minden ott tanuló diák szerepelt a
vidám, mesés műsorban, amit tanáraik (Balláné Percze Nóra, Őze
Jószefné, Bárány Judit, Kovács Beáta, Kiss Gabriella) állítottak ös�sze és gyakoroltak velük. Díszbe
öltözött a Rákóczi úton intézményünk legtöbb terme, folyosója és
támogatóink (Heizerné Németh
Zsuzsa, Farkas Beáta, Rónai Zoltán)
segítségével angyalok röpködtek
az alsó tagozatosok műsorának
hátterében a szécsényi Művelődési Ház színpadán is. 18-án diákjaink látványos, meghitt; dallal,

tánccal, verssel, furulyaszóval kísért előadását a tanító nénik (Bátori Istvánné, László Gézáné, Bartus
Gabriella, Szabó Györgyné, Buga
Lászlóné, Kuruczné Rados Beatrix) és Sebestyénné Csabai Ildikó
énektanárnő koordinálták. Köszönjük nekik a szép összeállítást
és gyerekek felkészítését! A jól sikerült szereplés végén Bakos Gábor bejglivel vendégelte meg kis
„művészeinket”.
Műsorukból 20-án részletet adtak
elő a városi gyertyagyújtáskor, az
Adventi Vásár 4. vasárnapján. Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden szülőnek, diáknak és
pedagógusnak, aki segített a krampampuli főzésében - kínálásában;
kis ajándéktárgyak, a malomkalács,
illetve mézeskalács készítésében
és a hűvös idő ellenére hétről-hétre képviselte iskolánkat a karácsonyváró rendezvényen!
Kívánok mindenkinek boldog, békés újesztendőt és sok sikert, kitartást az előttünk álló feladatokhoz
2016-ban!
Elérhetőségeink: 3170 Szécsény,
Rákóczi út 90.; Tel: 32/370-131,
Fax: 32/372-490; e-mail: rfszkki@
gimn-szecseny.sulinet.hu; web:
www.rfszkki.sulinet.hu; https://
www.facebook.com/rfszkki
Juscsákné Kovács Judit
igazgató helyettes

■

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

J

anuár 20-án 17.00
órától a Művelődési Központ kamaratermében Sóvári Katalin zonroraművész hangversenyét
hallgathatják meg az érdeklődők.

.9.

Műsoron a zongorairodalom népszerű darabjai lesznek. (Beethoven, Schubert és Chopin művek)
Csuka László
tagintézmény vezető

■
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A Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula
Könyvtár eseményei

K

Képes imádságok

épes imádságok címmel nyílt
időszaki kiállítás a Kubinyi
Ferenc Múzeumban 2015. december 11-én. A bemutatott műtárgyak többnyire kolostorokban
17-19. századi alkotások.

Azt a szemléletet képviselik, amelyben az ábrázolás nem idegenedik
el magától a szenttől, és mintegy
kegyelmi erőt közvetít. Jézus Krisztus, Szűz Mária, hitigazságok, szentek és ereklyéik e képek témái.
Kiállításunkban Hangsúlyosan szerepeltetjük Jézus születését, a Megváltás művét, mivel a tárlat a karácsonyi és a húsvéti ünnepkörben látogatható. E mellett magyar
szentek ábrázolásait is bemutatjuk. Ezek az apácamunkák szerelmi ajándékul is készültek. A kolostorba vonuló nemes leány határtalan szerelemmel fordul a men�nyei jegyes Üdvözítő felé, és mintegy képes imádságként alkotja
meg Jegyesének szóló szent képet.

Ajándékozásuk főurak között is
buzdító, hitre serkentő, a szentek
oltalmát ajánló nemes gesztusnak
számított.
Kiállításunkban főként sodort fémszál-díszítménnyel készült ékesítő kézimunka látható, amellyel a
szentképet és sarkaiban szentek
ereklyéit keretbe fonták. A türelmet és sok időt igénylő munka
nyomait megtaláljuk már Árpádházi Szent Margitunk-legendájában. Híres volt a magyar nemesi
otthonok kézimunka-szeretete,
melyet a kolostorba vonuló leányok magukkal vittek. Most a kiállítás egy ilyen egykori főnemesi
otthonban látható. A műtárgyak
az egri Dobó István Vármúzeum
gyűjteményéből, H. Szilasi Ágota
művészettörténész válogatásával kerültek Szécsénybe. Fennmaradásukat Dr. Szilárdfy Zoltán
pap-művészettörténész gyűjtőmunkájának köszönhetjük. Az első
dátummal jelzett (1423), fennmaradt fametszet, Szt. Kristóf a gyermek Jézussal. Aláírása: „Amely na-

pon te Kristóf arcába nézel, azon
a napon nem fogsz gonosz halállal halni!” Nemcsak a gyönyörködés, esztétikai élményben való részesülésért érdemes tehát a kiállítást megtekinteni, hanem azért
is, mert az alkotások bevonzanak
a szakrális világ légkörébe.

42000 lapból álló képeslapgyűjteményt vásárol a
Kubinyi Ferenc Múzeum
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően, 100%-os támogatással intézményünk megvásárolja
Barják Gyula magángyűjtőtől az
évtizedek elhivatott munkájával
létrehozott képeslap gyűjteményt.
Történeti, természetrajzi, műemléki-turisztikai témák egyaránt
megtalálhatók a gyűjteményben,
mint ahogy Nógrád térsége, a
Kárpát-medence és a külföld is.
A megvásárlást, nyilvántartásba
vételt és restaurátori állagvédelmet követően a gyűjtemény válogatott anyagát időszaki kiállításban mutatjuk be az érdeklődő
közönségnek. A már gyűjteményünkben lévő képeslapokra is
tekintettel kiadvány megjelentetését is tervezzük. A pályázat lebonyolítása Majcher Tamás főmuzeológus munkáját dicséri.

2 millió forint értékű
állományvédelmi
fejlesztés a múzeumban
A Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásából két millió forintért állományvédelmi eszközöket, mérőeszközöket, párásító és
páramentesítő berendezéseket
vásárolt a Múzeum az elmúlt napokban. Az eszközök a gyűjteményi környezetben a megfelelő
páratartalmat fogják biztosítani,
hogy Szécsény Múzeumunkban
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őrzött értékei a jövő nemzedékeinek műveltségét hosszú távon is gazdagíthassák. A Kubinyi
Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula
Könyvtár munkatásai nevében áldott, boldog Új Évet kívánok Szécsény és térsége minden lakójának! Ebben az esztendőben is
szépséges kiállításokkal, értékes
rendezvényekkel, a kastély lélekemelő tereivel és környezetével
állunk szíves rendelkezésükre.
dr. Limbacher Gábor
igazgató

■

......................................
A Krúdy Gyula
Könyvtár hírei

A

2016-os esztendőben is várjuk már meglévő és leendő
olvasóinkat kölcsönzési rendünk szerint:
Decemberi visszatekintő:

2015. december 1-jén Bosnyák Viktória író, műfordító volt a vendégünk, aki egy jó hangulatú találkozó keretében közel 80 diákkal ismertette meg eddig megjelent
ifjúsági regényeit, meséit.

2016. januári író-olvasó találkozónkra is szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Részletes programjainkért keressenek minket elérhetőségeinken:
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

■

................................................................................
Benczúrfalva hírei
Egy kis visszatekintő 2015-re
a Benczúrfalváért Egyesület
munkájáról.

F

ebruár – Farsangi mulatság
gyerekeknek és felnőtteknek.

Március- Nőnap - kellemes délutánt töltöttünk együtt.
Április- Amerikai fűz telepítés a
Nemzeti Művelődési Intézet pályázatának segítségével.

. 11 .

Havonta tartottunk kosárfonó foglalkozást, az itt készült kosarak egy
része értékesítésre került, segítve
az egyesület működését.

A pályázaton nyert összegből vásárolt gépeket használatba adtuk a Közfoglalkoztatásban dolgozóknak, hogy rendezettebb legyen a falu és a temető. A Vízi Virágkertészetnek köszönhetően,
virágosították a falu központját.
Augusztus- 2 napos rendezvény
1.nap „Ízek viadala”- ismét sok
csapat mérte össze a szabadtű-
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zön főzésben a tudományát. Nagyon jó hangulatban telt el a nap,
este szabadtéri bál.
2. nap „Hazalátogató hétvége”Falunap- Bartha István evangélikus lelkész megáldotta az új kenyeret, majd egy közös ebédet
költöttünk el a falubeliekkel és a
vendégekkel. Délután színpadi
programokon szórakozhatott a közönség: volt néptánc, hastánc,
népdal, rock zenekar, este Tűzijátékkal zárult a két napos rendezvény.
Napközben a gyerekek kézműves
foglalkozásokon, ügyességi játékokon vehettek részt.
Volt kézműves vásár (ékszerek,
horgolt játékok, kosarak, ajándéktárgyak), és ehettünk finom krumpli laskát, amit a Nógrádmegyeri
Hagyományőrzők sütöttek.

„Ügyes kezek a faluban”(kiállítók:
Antal Ferencné, Haizerné Kovács
Erika,Kovácsné Gácsi Valéria, Kovács Sándorné, Kuris Csilla, Nagy
Csaba, Paulusz Gyuláné, Sztrémi
Józsefné, Varga Ferencné)
Ellátogatott hozzánk Balla Mihály
képviselő úr is.
2.nap „Ízek viadala”- ismét sok csapat mérte össze a szabadtűzön főzésben a tudományát. Nagyon jó
hangulatban telt el a nap, este Tűzijátékkal zárult a két napos rendezvény.
Szeptemberben részt vettünk
Szécsényben a Vadásznapon.
Október- gyümölcsfa telepítés
November-december- Disznótor
Advent- gyertyagyújtások
Karácsonyi vendégség- gyerekek
Betlehemes műsora.

Kiállítás hoztunk létre: „50 éve gyúltak ki a fények Benczúrfalván” valamint

Szécsény Város Önkormányzata
jóvoltából használatba vehettük
a Sugár házat, ahol, bár még csak

Szécsény TV

Szerva ASE hírei

részlegesen van felújítva, de meg
tudtuk tartani régi idők hangulatát idézve a disznótort, és berendezhettük itt az irodánkat.
Működésünket a tagdíjakból, a
tombola bevételekből és támogatásokból, pályázati összegekből tudjuk fenntartani.
2015-ben már az adók 1%-ára is
jogosult volt szervezetünk, ahonnan 168.917 Ft-ot kaptunk. Ezt az
összeget a Hősök Emlékművének felújítására használjuk fel.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek az egyesületnek
nyújtott bármi nemű támogatását.
2016-ra eredményekben gazdag,
boldog esztendőt kívánok minden kedves olvasónak. Bízom benne, hogy egyesületünknek is sikerül új eredményeket elérni ebben
az évben is.
Hanczikné Adorján Györgyi

■
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016.01.23-án 19.00 óra (ismétlés: 2016.01.24-én 15.00,
2016.01.30-án 19.00 óra, valamint 2016.01.31-én 15.00 óra)

2016.02.06-án 19.00 óra (ismétlés:
2016.02.07-én 15.00, 2016.02.13án 19.00 óra, valamint 2016.02.
14-én 15.00 óra)
2016.02.20-án 19.00 óra (ismétlés: 2016.02.21-én 15.00, 2016.
02.27-én 19.00 óra, valamint 2016.
02.28-án 15.00 óra)
Korábbi adások megtekinthetők:
www.szecseny.hu
Bolgár János
vezető szerkesztő

■
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Szerva Asztalitenisz Sport
Egyesület NB I-es csapata
már január 3-án vasárnap
fogadta a Szolnok (Jászkun Volán)
csapatát, mely egy őszi idényről
elhalasztott mérkőzés volt. A hazaiak 11:7 arányban győztek, mel�lyel megerősítették dobogós helyüket. Eredmények: Horváth Miklós
4 győzelem, Nagy Miklós 3 győzelem, Salamon István 2 győzelem, Oravecz Ferenc 1 győzelem,
illetve Salamon-Oravecz páros 1
győzelem.
Az egyesület legmagasabb osztályban játszó extra ligás csapata
január 6 - án szintén egy őszről
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válogatott elfoglaltságok miatt
elmaradt mérkőzésen fogadta a
listavezető Pécs csapatát. A rangadó tétje az őszi bajnoki cím volt,
hiszen a szécsényiek mindössze
egy pont hátránnyal követik a pécsieket a tabellán. A tétnek megfelelően Pécsről is szép számú és
lelkes szurkoló csapat érkezett,
valamint a szécsényi együttest is
sokan biztatták. Az összecsapás
végig izgalmas, jó hangulatú,
sportszerű és magas színvonalú
volt. A vendégek kezdték jobban
a találkozót, hiszen a nyitó báros
mérkőzés megnyerését követően
négy egyénit is nyertek, még a
Szécsény csak kettőt. Ezzel 5:2-re
elhúztak a vendégek, ami azt jelentette, hogy mindhárom hátra-

.

.
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lévő egyéni mérkőzést a hazaiaknak nyerniük kell az 5:5 döntetlen
elérésért is. A reménytelennek tűnő helyzet ellenére a lelkes hazai
közönség biztatásának is köszönhetően a szécsényiek mindhárom
egyénit megnyerték és 5:5 arányú

döntetlen lett a végeredmény. Ezzel a Pécs 16 ponttal vezeti a tabellát a 15 pontos Szécsény előtt a
tavaszi idény előtt. Eredmények:
Szécsény - Oláh Benedek 3 győzelem, Kriston Dániel 1 győzelem,
Bátorfi Zoltán 1 győzelem; Pécs -

Nagy Krisztián 2 győzelem, Pázsy
Ferenc 1 győzelem, Demeter Lehel
1 győzelem, Pázsy-Nagy páros 1
győzelem.
dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnöke

SZAFT hírei

A versenyre cseh, szlovák, osztrák
és magyar futók neveztek. Összesen 300 fő vágott neki a különböző távoknak. A rajt vasárnap délelőtt 10.00-kor, mínusz 6°C-ban,
hagyományőrző magyar lovasok
kíséretében történt. A rajtpisztoly
egy harci ágyú volt. A futás a városban, a Vág folyó mentén, aszfalton és terepen, szép téli környezetben zajlott.

- 4 fős maratonváltóra 12 csapat
nevezett

■
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SZAFT csapata meghívást
kapott Szlovákiába, a gútai
Zsélyi Zoltántól a Maraton
Klub szervezőjétől a 6. Gútai Vízkereszt Maratonra, amelyet 2016.
01.03-án rendeztek. A meghívással éltünk és kilencfőnyi SZAFT
taggal érkeztünk a versenyre.

SZAFT eredmények:
21,1 km: Kovácsné Obrecsány Klára - 13. hely - 2 óra 19 perc 33 másodperc
Maraton váltó:
SZAFT I.csapat: Czele János, Czele
Jánosné, Kiss Eszter, Czele Tamás
5. hely, 3 óra 37 perc 02 másodperc
SZAFT II.csapat: Homoki Mariann,
Sótér Vilmos Zsolt, Bunder-Harmann Ágnes, Chikán István

10. hely, 3 óra 56 perc
A célba érkezők szép emlékekkel
és éremmel lettek gazdagabbak.
Czele János
BSI Futónagykövet

■

......................................
Gúta Árpád-kori település, csodálatos természeti környezetben,
a Kis-Duna és a Vág folyó összefolyásánál.

A verseny utáni kiértékelés egybe volt kötve egy kis eszem-iszommal a kultúrházban gútai vendégszeretetben.

A lakosság 81%-a őrzi magyarságát.

Eredmények:

Szombaton megnéztük a város nevezetességeit, például a Vág folyón lévő hajómalmot. Szállásunk
a helyi sportszállóban volt.

- maraton: 105 fő teljesítette, legjobb idő: 2 óra 46 perc
- félmaraton: 147 fő teljesítette,
legjobb idő: 1 óra 20 perc
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SZVSE hírek

öszöntöm a Szécsényi Hírek
olvasóit! December végén
megtartotta az egyesületünk
az évadzáró bankettjét.

A banketten a felnőtt és ifjúsági
csapaton kívül a vezetőség vett
részt. Egy jó kis disznótoros vacsorát fogyasztottunk el, amihez
a disznót Mosó Ottó ajánlotta
fel.

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek Információs Havi kiadványa
..................................................................................................................................

Csapatainkból sokan részt vesznek a környező terembajnokságokon. Reméljük, hogy sikeresek
lesznek ezeken a mérkőzéseken
és senki nem sérül meg.
Teljes kerettel vághat neki minden csapatunk a felkészülésnek.
Az egyéni felkészülést már elkezdték a játékosok. A közös felkészülés február 1. én kezdődik a felnőtt
és ifjúsági csapataink számára. Az
edzések mellett edzőmérkőzések
is lesznek. Ezeknek a lejátszása,
az időjárástól függően a balassagyarmati műfüvön vagy a Ligetben lesz.
Az U16-os csapatunk is februárban kezdi meg a felkészülést heti
2-3 foglalkozással.
U13-as csapatunk januárban is edz,
mert számukra a Bozsik program
versengései teremben folytatódnak.

U11-es csapatunk heti két edzéssel készül a tavaszi idényre.
AZ U7 és U9-es csapataink februárban kezdik el az edzéseket.
A megye III-ban szereplő Szécsény
II csapata azt tervezi, hogy edzőmérkőzésekkel készül majd a bajnokságra.
Doman Gábor
SZVSE elnökségi tag

■
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