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Népszavazás
2016
Szécsényi Közművelődési
Nonprofit Kft. hírei

.

nőttek jó emléket és élményeket
vihettek magukkal haza.

Interjú Stayer László polgármesterrel
A Szécsényi Közművelődési Non-

Városi Civil Korzó és Gyermeknap

O
M

któber 2-án népszavazás lesz
ájus 28-án került megrenSzécsényben. Nem mindendezésre a Városi Civil Kornapi esemény, hiszen legzó és Gyermeknap a Sétálóutóbb 2008-ban volt hasonló kezdeutcában, ahol a város apraja-nagyményezés. Milyen plusz feladatokat
jelent ez a városvezetésnek?
Nehéz erről a témáról csupán
hivatalnokként, vagy politikusként beszélni, hiszen láthatóan
minden családban, közösségben
érzelmeket, netalán indulatokat
kelt a migráció kezelésének kérdése. Tavaly nyáron nagyon nyomasztó élményem volt, hogy amikor a lányomért mentem a Keleti
pályaudvarra, zsúfolásig tele volt
az aluljáró és a pályaudvar környéke migránsokkal. Körülöttük
felfegyverzett rendőrök. Tavasszal
pedig voltam egy önkormányzati
konferencián, ahol meghallgathattunk olyan településvezetőket, főleg a déli határvidékről,
akik személyes tapasztalatokkal
rendelkeztek. Mit jelent az, hogy
mondjuk egy hat ezres kisvárosban napi 5 ezer ember vonul át.
Szemetet, letarolt közterületeket
hagyva maguk után. Mórahalom
polgármestere például elmondta, hogy heteken keresztül a település lakosai napi 24 órában
teljesítettek szolgálatot, védve
értékeiket, biztonságukat. Megdöbbenve láthatjuk, hallhatjuk
a híreket Európa nagy és kisvárosaiból egy-egy őrült merénylő
megszállott ámokfutásáról. Ebben a helyzetben az én álláspontom egyértelmű, természetesen

ja megtalálhatta a maga szórakozási lehetőségét. A sokszínű prognemmel
fogok szavazni
a
ramok, szórakozási
lehetőségek
kötelező
kvótarendszerés a meleg nyári idő mind-mind
re, ugyanakkor szerintem
hozzájárult ahhoz, hogy a rendezez nem pártpolitikai kérvényre ellátogató gyerekek és feldés. Nagyon fontosnak
tartom, hogy a lakosság
megértse, itt most nem
pártok mellett, vagy ellen
kell hitet tenni.

Valószínűleg a XXI. század legnagyobb globális problémájáról beszélünk. A Föld túlnépesedett.
Az elmúlt hetekben Bán Mór
Hunyadiakról szóló könyveit olvasom, amelyben leírja, hogy a
középkorban milyen kegyetlen
öldöklés folyt a különböző kultúrák között, a török hódítók milyen tömeges és kegyetlen módszerekkel irtották a magyarokat,
akiket hitetlen kutyáknak, gyauroknak tartottak. Ehhez képest
történelmileg nézve kegyelmi állapot, hogy most mindössze az a
dolgunk, hogy biztonságos körülmények között egy szavazóhelyiségben véleményt nyilvánítsunk.
Ezek a gondolatok részemről arra
szolgálnak, hogy megvilágítsam,
mint városvezetőnek most elsősorban az a dolgom és felelősségem, hogy a következő majd
egy hónapban minél több emberrel, közösséggel találkozzam
és tudatosítsam, mennyire fontos
véleménynyilvánításuk. Az igazi
kérdés számomra a népszavazás
kapcsán, bármennyire is próbálják néhányan elbagatellizálni,

. .
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profit Kft. ezúton is köszönetét
fejezi ki mindenkinek, aki munkájával és közreműködésével hozzájárult a szombati Városi Civil Korzó és Gyermeknap rendezvény
sikeréhez.
Név szerint:
Cserhát Mentőkutyás Egyesület,
Krúdy Gyula Könyvtár, Petrovics
Gabriella,
e-MultiCoop
Szociális
hogy
a keresztény
gyökerű
EuróSzövetkezet,
Andi
Színjátszósai
pa meg tudja-e őrizni kulturális
Egyesület, Palóc
Néptáncegyütidentitását.
Megrázó,
de inkább
tes,
Izolda
Népi
Játékai,
Iglice Táncfelrázó volt Csongor testvér
kaegyüttes,
T.C.D.
Táncegyesület
szétolikus iskolában elmondott tancsényi és beszéde,
balassagyarmati
csoportévnyitó
amelyben
azt
ja,
Léna
Táncosai,
Street
Dancers,
hangsúlyozta, hogy most életveParamisiaTársulat,
Alkony
Nyugszélyes
közöny,Őszi
mert
keresztény
díjas Klub, Szerva
ASE, Benczúrértékeinket
veszíthetjük
el. Sok
falváért
Egyesület,
Váidősebb emberrel Szécsény
beszélgetek
rosi Rendőrkapitányság,
Szécsény
mostanában,
akik felidézik,
hogy
Városi
Tűzoltó
Raj,
Agrohelp
Kft.,
még az átkosban is, bármennyire
Szécsény
Városfejlesztő
Kft.,
Szészigorú
volt
az ideológiai
fegyecsényi
és Pösténypusztai
lem,
azért
titokban még a Polgárpárttitőrség,
valamint
Város
károk is elvitték Szécsény
megkeresztelni
Önkormányzata.
gyermekeiket
a templomba, mert
az
ő szüleik,mindenkinek,
nagyszüleik idejében
Köszönjük
aki elláez
természetes
volt.
Konkrétan
togatott a rendezvényre!
pedig a kérdésére válaszolva, bizony sok most a plusz feladat,
hiszen gondoskodni kell a népszavazás feltételeiről, gyakorlati,
zökkenőmentes lebonyolításáról.
Ugyanakkor megnyugtató, hogy
szavazóköri delegáltak az elmúlt
választások idején is kiválóan
végezték közfeladataikat. Arra
buzdítok tehát mindenkit éljen
alkotmányos jogával és nyilvánítson véleményt, vegyenek részt a
népszavazáson minél többen.
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utca. Eljött az időszak, amikor kiemelt figyelmet tudunk fordítani
az útjainkra.

Térjünk vissza a város mindennapos ügyeire. Ugyancsak rendhagyó,
legalábbis a közelmúltat tekintve,
hogy a képviselő-testület 160 millió
forintos fejlesztési hitel felvételéről
döntött. Miért volt erre szükség?
2010-ben, amikor polgármester
lettem, Szécsénynek több mint
550 millió forintos adósságállománya volt, működési, folyószámla és fejlesztési hitel formájában. Emellett, különösen nagy
gondot jelentett, a több mint
100 millió forintnyi kifizetetlen
számla. Egy nagyon következetes
költségvetési politikával és a kormány támogatásával 2013 végére
a város adósságállományát nullára faragtuk le. Azóta nem vettünk
fel egy fillér hitelt sem. A külső körülmények azonban mára nagyon
megváltoztak. Hogy csak egyetlen dolgot említsek, az alapkamat jelenleg 0,9 százalék, így egy
hitelhez ma legrosszabb esetben
is harmad áron lehet hozzájutni,
mint néhány éve. Annak idején
voltak olyan negyedévek, amikor több mint 30 millió forintot
kellett hiteltörlesztésre fizetnie a
városnak, a mostani hitel pedig
éves szinten kerül majd 20 millió forintnál kevesebbe. A város
költségvetése pedig stabil, így
ezt a kötelezettséget a működés
veszélyeztetése nélkül tudjuk vállalni. És hogy mire használjuk? A

pénzből tudunk pénzt csinálni.
Így ebből az összegből fedezzük
majd a pályázatokhoz szükséges
önerőt, vagy a pályázatokban
elszámolható, később visszatérülő költségeket. Emellett vannak olyan útfelújítási feladatok,
amelyek már nem halaszthatók
tovább, és amelyekre pályázati kiírások már nincsenek.
Ha már szóba került az útfelújítás,
akkor meg kell említenem az Arany
János utcát, amelynek ügyében
nagyon sok a kritika.
Először is szeretném megköszönni az emberek türelmét, hogy eddig ez ügyben képletesen szólva
nem borították rám az asztalt, hiszen az Arany János utca állapota valóban elfogadhatatlan, nem
beszélve arról, hogy mivel a város
központjában van, még szégyenteljes is. Két éve próbálkozunk
pályázat útján erre forrást találni,
sajnos sikertelenül. Tovább nem
várunk, egy köztes megoldás mellett döntöttünk. Azt ugyanis tudni kell, hogy ez egy nagyon költséges beruházás, miután az utca
alatti közműveket is ki kell váltani.
Ennyi pénzünk most nincs, ezért
ideiglenesen térkövekkel burkolunk, ami reményeink szerint két
hét alatt elkészül. Ha pedig lesz
pénz, kicseréljük a közműveket és
rendes aszfaltburkolatot kap az
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Mielőtt megválasztották polgármesternek Ön iskolaigazgató volt.
Gondolom, ezért más városvezetőhöz képest jobban odafigyel arra,
hogy hogyan sikerül a tanévkezdés.
Így van, ezt nagyon fontosnak
tartom, nem is véletlenül mentem el két iskola tanévnyitójára, a
harmadikra pedig csak azért nem
jutottam el, mert egy időbe esett
két tanévnyitó. Ilyenkor elsősorban nem a protokolláris kötelességemnek teszek eleget, hanem
egyszerűen jó érzés látni a csillogó szemű gyereksereget. Egy kicsit átélem a tanárok izgalmát is,
amikor átveszik az új nebulókat,
hiszen tudom mennyire meghatározó élmény pedagógusnak,
gyermeknek ez az első találkozás.
A szülőkkel pedig végképp együtt
lélegeztem, hiszen az én ikreim is
most lettek másodikosak. Persze
mindhárom iskolaigazgatóval beszéltem és annak ellenére, hogy
jelentős változások történtek az
előírásokban a nyár folyamán,
mindannyian problémamentesen el tudják indítani a tanévet,
amiért külön köszönet nekik és
kollégáiknak.
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Negyedik évét kezdi a Bárkányi
Ezúton is gratulálunk az elismerésre méltó eredményekhez!
Köszönjük tanítványaink felelős
viselkedését, a pedagógusok felkészítő munkáját.

S

zeptember elsejével ismét
becsengettek a Bárkányiban.
Negyedik évünket kezdjük meg hitben, hivatástudatban megerősödve. 53 pedagógus végzi 535 tanuló nevelését,
szemléletformálását. A nevelők
száma 6 kollégával bővült, így az
idei tanévben számos szakkört és
több korrepetálást, fejlesztő- és
tehetséggondozó
foglalkozást
indítunk. Idén is lesz szorobán,
ECDL, gitár, furulya szakkör. Szeretnénk folytatni a megkezdett
pénzügyi és gazdasági ismeretek
képzését. Új foglalkozásként sakk
és rajz szakkört is indítunk.
Gazdag sportéletünk is. Diáksportköri foglalkozásokat indítunk
röplabdából, kézilabdából, labdarúgásból, szertornából és íjászatból. A középiskolások járhatnak
aerobikra is vagy a konditermünkbe testépítésre, kondicionálásra.
A második évfolyamos tanulók
részére lovagoltatást szervezünk a
Liget Lovasudvarban, a harmadik
évfolyamos tanulók részére úszásoktatást Bátonyterenyén.
A fizikai állóképesség növelése mellett nagy szerepet kap az

esztétikai érzékek fejlesztése is. A
művelődési központ szervezésében veszünk részt évi három alkalommal filharmóniai előadáson
a nagyobbakkal, és színházi előadáson az alsósokkal. Rendszeres
résztvevői leszünk a múzeum és a
könyvtár rendezvényeinek is.
Érettségi eredmények
Végzőseink 68%-a (30 fő) vállalt
külsős bizottság előtt tett emelt
szintű érettségi vizsgát 7 tantárgyból. A vizsgázók fele két
vagy több tantárgyból is. A 46
vizsgaeredményből 36 lett jeles
minősítésű. Legtöbben az angolt
választották, mely tantárgyból a
vizsgázók 78%-a ért el jeles minősítést, megszerezve a középszintű
komplex nyelvvizsgát is.
Középszinten a tanulók 74,4%os átlagteljesítménnyel végeztek.
17 tanuló ért el valamely vizsgatárgyból 90%-os vagy e fölötti
eredményt. A vizsgaeredmények
és az év végi minősítések között
1 jegynél nagyobb eltérés nem
volt, mely a szaktanárok reális értékelését tükrözi. 8 tanuló kitűnő
bizonyítványt kapott.
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Versenyeredmények
2015/2016-ban
Az alsó tagozaton összesen 34
különböző
megmérettetésen
vettek részt tanulóink. Ebből 18
tantárgyi verseny, ami 9 iskolai, 8
területi, illetve megyei és 1 országos szervezésű volt. A „Légy ügyes
pénzügyes!” iskolai vetélkedőn, 5
csapattal versengtek a kisdiákok.
Rajzpályázaton 9 alkalommal mutatták meg tehetségüket, mely
alkotásokból országos helyezéseket is kaptak tanulóink. Többfordulós levelezős tantárgyi versenyek megoldásában is szívesen
mutatták meg tudásukat 2. illetve
3. osztályos gyermekeink. Sportversenyen 3 szakágban körzeti és
megyei fordulóban mérték össze
edzettségüket, gyorsaságukat.
A felső tagozaton összesen 16
alkalommal: matematikából, magyarból, hittanból, idegen nyelvből, történelemből, énekből,
rajzból. Ezek az általános iskolai
versenyek általában megyei/területi fordulók, 2 esetben országos
döntők voltak. Sportversenyek
tekintetében kiemelkedő eredménnyel zárták a budapesti fordulókat a „Vollé Röpsuli Programon” résztvevők.
A gimnáziumban 15 versenyen
indultak tanulóink: matematikából, irodalomból, idegen nyelvből, rajzból.
A különböző megyei és országos versenyeken 68 dobogós helyet értek el tanítványaink. Különösen büszkék vagyunk a megyei
tanulmányi versenyeken elért 4
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tanuló 3. helyezésére, az egyházmegyei népdaléneklő verseny 1.
helyezettjére és a budapesti szervezésű röplabdaversenyeken dobogós helyezéseket többször is
elért lánycsapatra.
					
Szenográdi Tamás
igazgató
Iskolanyitogató
Meghívtuk a tanévkezdést megelőzően, szerdán délelőttre a leendő első osztályosokat és szüleiket
ismerkedésre az új osztálytársakkal és a tanító nénikkel. A jó
hangulatban eltelt foglalkozásokon mesehallgatással, kézműves
foglalkozással, játékos mozgással
töltötték el idejüket. Megismerkedtek a kisdiákok az iskola épületével és örömmel vették birtokba
szépen feldíszített osztálytermüket. A svédasztalos tízóraizás után
lehetőség adódott a tankönyv-

csomagok átvételére is. A program zárásaként táncházzal fejeződött be a délelőtti ismerkedés,
amely Takács Bernadett táncpedagógus irányításával zajlott. Az
Iskolanyitogató rendezvényünk
célja, hogy tudatos felkészüléssel,
kellő odafigyeléssel szép élmén�-

nyé varázsoljuk első osztályosaink
iskolakezdését, hiszen ez komoly
fejlődési mérföldkő a gyermek és
a család életében.
Ludányiné Bella Szilvia
igazgatóhelyettes

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Júliusban, augusztusban és szeptember elején összesen 4 rendkívüli testületi ülést tartottunk.
A JÚLIUS 22-i rendkívüli ülésen a
következő ügyekben született döntés.
Jóváhagytuk
 a Turisztikai attrakció projekthez szükséges területvásárlást
 a +Discount Közösségi Franchise Nógrád megyei jogának
megvásárlását
 a Magyar utcai parkolók kialakítását
 a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való
részvételt
 egy 160 milliós fejlesztési hitel
felvételét
 a hűtőház és raktár projekt
megvalósítását.

Eredményes és érvényes beszerzési eljárást folytattunk le a TOP2-1-1-15. kódszámú „Barnamezős
területek rehabilitációja” című
pályázat kapcsán megvalósítandó kivitelezések tervezési munkáira indított beszerzés ügyében.
Ugyanakkor eredménytelen lett a
„Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás” targonca beszerzési eljárása.

 Jóváhagytuk a Szécsény,
Haynald Lajos utca 17-19. szám
alatti ingatlan társasházzá alakítását
 a kerékpárút bel-, és külterületi
szakaszának tulajdonjogi rendezését
 az EFOP-1.-4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok pályázat fenntartási kötelezettségének
vállalását.

AZ AUGUSZTUS 11-i rendkívüli ülésen a következő ügyekben született
döntés.
Jóváhagytuk a Településrendezési Terv és az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítását.

A SZEPTEMBER 5-i rendkívüli ülésen a következő ügyekben született
döntés.
Jóváhagytuk Szécsény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításait.

AZ AUGUSZTUS 30-i rendkívüli ülésen a következő ügyekben született
döntés.

Stayer László, polgármester
dr. Bagó József, jegyző
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Báró Lipthay Antal Szécsény Város Díszpolgára lett
Bagó József jegyző beszéde

E

gy város sorsát, ismertségét,
fejlődését nagyban meghatározzák azok az emberek,
akik szellemi, vagy gazdasági erejüknek köszönhetően sokat tehetnek településükért.
Úgy véljük a mi településünk
gazdag város, hiszen vannak
olyan lakói, akik képesek életművükkel, munkásságukkal hazai
és nemzetközi viszonylatban is
elismerést szerezni Szécsény városának. Az önkormányzat képviselő testülete ezt a teljesítményt
kívánta jutalmazni, amikor úgy
döntött, hogy Lipthay Antal Miklós részére adományozza idén a
Szécsény Város Díszpolgára kitüntető díjat. Ez a legmagasabb
kitüntetés, amit városunk vezetése adhat.
Lipthay Antal, magyar állampolgár, Werkhoven-ben, Hollandiában született 1946-ban. 1949-ben
szüleivel, báró Lipthay Antallal
(1923-2001) és Lászlófalvi Velics
Ilonával (1923-2003) vándorolt ki
Chilébe.
Kiváló vezetői tudással rendelkezik, munkásságát a magyar
közönségkapcsolatok szövetség
tagjaként és a Pro Arte et Natura
társalapítójaként végezte. A Palatinus Alapítvány tiszteletbeli elnökének választották.
Lipthay Antal 1981 és 1987 között Chile kulturális és sajtóattaséjaként szolgált Ausztriában, Németországban és Romániában.
Spanyolul anyanyelvi szinten, németül, angolul és magyarul folyékonyan beszél.
Korábban a közszférában látott
el kommunikációs feladatokat
vezető filmgyártó vállalat és a
legnagyobb chilei regionális mé-

dia hálózat igazgatótanácsának
tagja, és a kormány társadalmi
kommunikációs igazgatóságának
tanácsosa volt.
Lipthay Antal Miklós 1986-ban
megkapta az Arany Becsületrendet az Osztrák Köztársaságban
végzett diplomáciai szolgálataiért. 1981 és 1987 között ugyanis
Chile kulturális és sajtóattaséjaként szolgált Ausztriában, Németországban és Romániában.
Az Iparművészeti Múzeum Baráti Kör társalapítója és alelnöke.
1993 és 2007 között a magyar
kommunikációs ügynökség, a
CRSCOM társalapítója és projektfejlesztésért felelős igazgatója
volt.
2000-ben Lipthay Antal –a város részére történt olyan terület
átadásért, melyen Szécsény fejlődését szolgáló munkahelyteremtő beruházás valósulhatott
meg- „Szécsényért Emléklap” kitüntetést kapott. Lipthay Antal
azóta is azon munkálkodik, hogy
megismertesse a fiatalokkal, hogyan tudnak őseik hagyományaiból merítve megfelelni a mai
kor kihívásainak, hogy tovább
örökítsék nemzeti értékeinket.
-5-

Támogatja, hogy a művészet és
a természet ápolása, mint a közjó
része hozzájáruljon a mai fiatalok
boldogságához és boldogulásához szülőföldjükön. Hagyományőrző, alkotó táborokat, rajzkurzusokat szervez Benczúrfalván.
Tervezi tevékenységéhez méltó
alkotóház és közösségi terek kialakítását.
Kezdeményezésére és támogatásával közel 10 éves kitartó
munkájának és érdekérvényesítő tevékenységének, empatikus
magatartásának köszönhetően,
felesége támogatásával 2016. június 12-én került felszentelésre
Benczúrfalván a Szent Antal keresztút, mellyel sikerült maradandót alkotni egy kisváros életében.
A keresztút folytatásaként kápolna építését tervezi.
E hónapban Hargita megye önkormányzata Hargita megyéért
díjjal tüntette ki Lipthay Antalt,
a gyergyószárhegyi Lázár-kastély
többségi örökösét.
Mint hangsúlyozták, Lipthay
Antal mecénási tevékenységével
járult hozzá ahhoz, hogy Hargita megye kulturális és turisztikai
szempontból fejlődjön.
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Lipthay Antal az idén tavasszal
jelentette be, hogy a Böjte Csaba
ferences szerzetes által vezetett
Dévai Szent Ferenc Alapítványnak
adományozta a gyergyószárhegyi
Lázár-kastélyban birtokolt 13/24edes tulajdonrészét.
Az adománnyal a mecénás
lehetővé tette, hogy a kastély
megőrizze kulturális szerepét.
Meggyőződésem, hogy Lipthay
Antal ezzel az adományával nemcsak Hargita megyét, hanem
Szécsényt is erősítette, hiszen

mindenki előtt ismert városunk
szoros kötődése a ferencesekhez.
Ősei szülőföldjéhez kötődve hazatért és családjával együtt itt él.
Aki a Keresztutat végigjárja és a
dombtetőről végigtekint a tájon,
s látja az Ipoly, s a Megyer völgyét,
és Szécsényt talán megérti ezt a
ragaszkodást.
Lipthay Antal továbbra is tele
van tervekkel, folyamatosan azon
fáradozik, hogy Szécsény városának hazai és nemzetközi viszonylatban is elismerést szerez-

zen, felemelkedését elősegítse.
Kapcsolatai révén folyamatosan
segíti önkormányzatunk fejlesztési elképzeléseit, melyet ezúton
is szeretnék megköszönni.
A Jó Isten tartsa meg erőben,
egészségben, hogy terveit, terveinket megvalósíthassa.

Báró Lipthay Antal beszéde
Szécsény Város Díszpolgára kitüntetés átadása alkalmából
Szécsény, 2016. augusztus 20-án az Erzsébet téren
Tisztelt Polgármester Úr!
A Képviselőtestület
tisztelt Tagjai!
Tisztelt Jegyző Úr!
A Lipthay Mezőgazdasági
Iskola tisztelt Képviselői!
Kedves Klarissza Nővérek!
Kedves Szegénygondozó
Nővérek!
Kedves Ferences Testvérek!
Hölgyeim és Uraim!
zívből és szeretettel fejezem
ki mély köszönetemet azért
a megtisztelő címért, amelyet Szécsény város képviselő testülete adományozott számomra.
Köszönöm a nagyon kedves méltató szavakat, a megható gondolatokat! A díszpolgári kitüntetés
tovább erősíti elkötelezettségemet Szécsényért.
Amikor 1974-ben első alkalommal látogattam meg a hazámat,
Eugenie nagyanyámat, amikor
még a hidegháború III. Világháborúval fenyegetett, ha valaki azt
mondta volna, hogy 15 év múlva
Magyarországon élek és, hogy
Benczúrfalván fogok gyökeret
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ereszteni, hogy 42 év múlva Szécsény díszpolgára leszek, egy mosollyal válaszoltam volna. Akkor
azt hittem, hogy hazám szabad
lesz, hogy újra szuverén ország
lesz belőle.
Pedig mindaz, amit lehetetlennek tartottam, megtörtént.
Magyarország szabad lett, demokratikus útra lépett, a szovjet
katonák kivonulása után visszanyerte régen elvesztett szuverenitását. Én itt vagyok, és ápolom
azokat az értékeket, amelyeket a
kommunizmus idejében eltörölni
akartak.
Benczúr Gyula rajongója vagyok. Ő, a mesterek mestere, aki
a magyar történelmet festette,
Rubenshez hasonlítható. Ő a leghíresebb szomszédom. A Benczúr
kripta területe határos a tulajdonomban lévő majorral. Benczúr
Gyula művészete gazdag ajándék az egész emberiség számára.
Ezt, és sok minden mást 30 évvel
ezelőtt nem tudtam. Az ittlétem
engedte meg, hogy közelebbről megismerhessek sok magyar
kincset, történelmi összefüggé-6-

seket, a múlt rejtett üzeneteit.
Gyönyörű az Ipoly mentén sétálni
ott, ahová az anyám és az apám
szerettek kirándulni, ahonnan láthatták a régi, magyar Felvidéket,
ahonnan származunk. Jó, hogy
idejöttem, ahogyan kérte tőlem
Mindszenty József hercegprímás,
amikor 1974-ben találkoztunk
a Pázmáneumban, Bécsben. Jól
esik a lelkemnek, hogy szerényen,
a háttérből munkálkodhatok Magyarországon, Magyarországért,
cseppekkel hozzájárulhatok a
magyar történelmi értékek elfogadásához, átadásához.
A díszpolgári kitüntetés megtisztel nemcsak engem, hanem
családomat, a Lipthay, Velics,
Haynald és rokon családokat. Jó
érzés, hogy megtisztelnek itt,
ahol ők éltek.
Lipthay felmenőim közül II. István, I. Imrének, a híres követnek a
fia, és I. Ádám, I. Sándor fia, mindketten a XVII. században al kapitányként szolgáltak a régi várban.
I. Antal altábornagy, II. Sándor fia,
itt született Szécsényben 1745ben. Ő, a híres katona, egyenes
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felmenőm, a Mária Terézia Katonai Rend lovagja, Szécsény gyermeke volt. 1800. február 17-én
hunyt el azokban a sérülésekben,
amelyeket a Napóleon elleni veronai csatában kapott 1799-ben.
Katonai kiválóságát a császár örök
bárói címmel tüntette ki. Lipthay
Mária, családunk nemesi ágából
született, IV. Sándornak és tesai
Foglár Annának a lánya, V. fokú
nagynéném, gróf Forgách Pál felesége, itt élt férjével a kastélyban
a XIX. században. Tudomásom
szerint itt van eltemetve a templom kriptájában. A XX. században Lipthay nagyszüleim, Béla,
aki szintén Szécsény díszpolgára,
és felesége Eugenie, Lovrinból
ide jöttek, ahol Lipthay gyökerek
voltak, ahol az első Lipthay báró
született. Kibírták a pártrendszer
körülményeit, itt Szécsényben
méltón leélték életük végső szakaszát. A Gondviselőben bízva
itt haltak meg, itt lettek eltemetve. Az anyai felmenőim közül, a
lászlófalvi Velics és Haynald családtagok szintén itt Szécsényben
éltek. Dr. Velics Antal és felesége
Haynald Teréz, Haynald Lajos bíboros húga, dédnagyszüleim voltak.
Mindannyian biztos, hogy meghatódva kísérik ezt az ünnepséget. Ezt a különleges ajándékot,
amelyet Szécsény várostól kaptam örömmel megosztom velük,
a lelkükkel.
Ez a kitüntetés nemcsak nekem
szól. Ez a kitüntetés-átfogóanmindazoknak is szól, akik az évek
során közreműködtek azokban a
kulturális programokban, amelyeket feleségemmel együtt, a Pro
Arte et Natura Alapítvány égisze
alatt indítottunk, és sikert arattak. Olyan eseményekről van szó,
amelyek mind itt Szécsényben, illetve Benczúrfalván történtek, az
itteni helyi értékek védelmében.

Fő célunk volt és marad, hogy a
térség népe figyeljen a történelmi értékekre, erőt, meríthessen
belőlük, és így a jövőt szolgálja. Szeretettel megosztom ezt a
megtisztelő kitüntetést mindenegyes személlyel, akik hozzájárultak az említett közcélhoz.
Engedjék meg, hogy ezt az
alkalmat használjam fel, hogy
tiszteletemet és köszönetemet
fejezzem ki mindazoknak, akik
megérintették lelkemet. Őket szívembe zártam, számomra ők egy
különleges kincs. Ebben a körben
ferences testvéreket, szegénygondozó nővéreket, klarissza nővéreket sorolhatnék. A múltban,
itteni ferencesek türelemmel segítettek, hogy a helyi viszonyokat
jobban megértsem. A szomszédjaimat, magyarokat, palócokat
és romákat egyaránt, itteni fiatal
politikusokat, köztisztviselőket,
tanárokat, orvosokat, gazdálkodó kollégáimat, mind a szívembe
zártam.
Különösen fontos helyet foglalnak el a lelkemben azok, akik
a Szent Antal Keresztút építésén
dolgoztak, támogattak, segítették létrejöttét, és most segítenek,
hogy a kápolna megvalósuljon.
Vannak olyanok is, akik többször szóltak, intézkedtek terveim,
elképzeléseim ellen. Emberileg
megértem őket, szeretettel viszo-7-

nyulok hozzájuk. Ők így is tudtak
segíteni. Bennem nincs harag,
nincs félreértés.
Szívből köszönöm a sok segítséget, amit itt, a szécsényiektől
a benczúrfalvaiaktól már több
mind 20 év óta, kaptam és kapok.
Köszönöm, hogy Margit dédnagyanyámat, született szárhegyi
Lázár grófnőt, és nagyszüleimet,
Bélát és Eugeniet, segítették,
hogy emberi méltóságuk ne sérüljön.
Külön említést érdemel drága
feleségem, dr. Lipthay Erzsébet.
Nyilvánosan megköszönöm sok
segítségét. Ő az a jó szellem, segítő akarat, aki fáradhatatlanul minden nap tesz, és tenni fog mellettem. Nincs olyan lépés, amelyben
ne lenne benne az ő segítsége. Az
ő hozzájárulását a szeretet és a
minőség vezérli. Mindabban, ami
eddig létrejött, ha ő nem lenne,
más lenne az eredmény.
Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy ismét említsek néhány záró gondolatot
azokról az eseményekről, amelyet a múlt értékeit, jövőt építő
hagyományait gyengítik.
Ezeket a gondolatokat elmondtam a benczúrfalvai Szent Antal
Keresztút felszentelése alkalmából, és a közelmúltban Csíkszeredában, a megyeházán, amikor
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Boldog XI. Ince pápa napján átvettem az ez évi Hargita Megyéért Díjat.
Már jó ideje, hogy nem értékekre, hanem érdekekre figyelve
létezünk. A XX. században súlyos,
véres katasztrófák határozták
meg életünket. A századot vezető erő, a háború és az erőszak
volt, amely tragikus következményekhez vezetett. Magyarország
népe ezeknek az eseményeknek
szenvedő alanya lett. Az igazságtalanság lett az uralkodó a fél világon, embertelen ideológiákat
igazolva. Az embert az állam alá
rendelték, rabbá tették, a szabadságot elvették, a tulajdont, a jogfolytonosságot, és a szuverenitást megszüntették. Az ideológia
egy új embert kíván létrehozni,
olyant, amelyik az Istent megtagadja, és eltávolodik tőle. Az élet
elleni lépések, törvényekkel legitimált sok országban. Így mára
az abortusz és az eutanázia elleni
intézkedések lettek megkérdőjelezhetőek, de maga az élet elleni bűnös cselekedetek nem. A
család, mint a társadalom magja,
és alapja, annyira meggyengült,
hogy nem érték. A pénz már nem
az ember szükségleteit szolgálja,
hanem a gazdagokat gazdagítja,
a szegények pedig, akik alárendelt állapotban a konzumkultúrát
fenntartják, egyre szegényebbek
és szegényebbek lettek, mind
anyagilag, mind szellemileg. A
világ lett a pénz, ennek kezelői
és a kedvezményezettek, egy
globalizált stratégiát követnek.
Céljuk a rombolás, az ember reputációjának tönkretétele. Erkölcstelen fegyvereik a hazugság,
a hamisítás, a csalás, a felépített
rágalmak, kitalálások, amelyekkel megsemmisíteni akarják a mi
ősi kultúránkat, lerombolni régi
nemzeti és keresztény identitásunkat, társadalmi rendünket.

Ezekkel az előzményekkel terhelve született a XXI. század. Ismét itt az Iszlám, ami nem változott. Minket hűtlen kutyának tart.
Európa keresztény lelkét kívánja
megsemmisíteni, helyünkbe lépni. Az európaiak pedig látványosan hátat fordítanak azoknak a
megtartó alapértékeknek, amelyek anno megalapozták Európát,
megkérdőjelezik a keresztény
elveket, Istentől eltávolodnak,
olyan gondolatokat követnek,
amelyek nemcsak ellentmondásosak, hanem azon túl, magát Európa létét veszélyeztetik.
A mai európai elit, az anyagi és
liberális elvekhez bilincselve, kijelenti, hogy a haladás maga a fő
cél.
Már nem is képes szuverén módon cselekedni, nem hajlandó a
múltból inspiráló tettekre emlékezni, és így ezekkel a régi, kultúrákat formáló tapasztalatokkal, kultúránk folytonosságát biztosítani.
A mai világot uralók akarata
szerint a nemzeti identitást fel
kell váltani a multikulturalizmusnak, elmosva főleg azokat a hagyományokat, amelyek szorosan
össze voltak és vannak kötve keresztény értékekkel.
Látva ezeket a szomorú és nem
veszélytelen folyamatokat, biztosak lehetünk abban, hogy minden szécsényinek, idősnek, vagy
fiatalnak, nőnek és férfinak, tenni
kell azért, hogy a mai és a következő nemzedékek ellenálljanak
a
globalizáció
egalizáló és hódító
stratégiájának.
Vállalják
tudatosan a saját identitásukat,
merítsenek lelki
erőt a saját kultúránkból, történelmünkből.
-8-

Stratégiai fontosságú megérteni, hogy céltudatosan a közös hagyományainkat, értékeinket szolgáljuk. Az egymás elleni harcok
végső soron mindenkit gyengítenék. Csak akkor fogunk erősödni,
és hosszú távon hatni, ha valódi
összefogás lesz, olyan, amely kihagyja a kapzsiságot, és a rövid
távú, önző anyagi célokat. Akkor
leszünk szabadok, képesek szeretetet adni és elfogadni. Az Isten
hívja az embert a jó cselekedetre,
hogy szeressük egymást, ahogyan szeretjük saját magunkat.
Figyeljünk őseink életére, akik
a keresztény értékrend szerint éltek. Nyitott szívvel figyeljünk hagyományainkra, és legyünk hűek
elődeink üzenetéhez. Álljunk rendíthetetlenül az igazság és a béke
mellett.
Az igazság szükséges a békéhez, a béke szükséges azoknak az
embereknek, akik igazi közösségben, szeretetben akarnak együtt
élni. Szívből kívánom, hogy a
jövőben – egy jobb jövőért –mi
szécsényiek szolgáljuk együtt a
közjót, személyesen érdekek fölött, értékeink fennmaradásáért.
Még egyszer szívből köszönöm
az elismerést, amit Szécsény várostól kaptam, amelyet Szent István királyunk napján átvehettem.
Köszönöm szépen!

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményének Információs Havi kiadványa

Kerüljünk fel a magyar turizmus térképére
Interjú Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármesterrel
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zécsényben most szinte egymás után két olyan méretű
kulturális rendezvényt is meghirdettek, amelyre korábban nem
volt példa. Ez egy új kulturális koncepció?
Abszolút. Az idén először a város
életében azzal a céllal indultunk
el, hogy megpróbálunk olyan kulturális eseményeket is rendezni,
amelyek túlmutatnak szűkebb
határainkon. A szándék mögött
az húzódik meg, hogy az önkormányzat képviselőtestülete a választásokat követően elfogadott
egy stratégiai tervet, amelynek
egyik legfontosabb része a szécsényi idegenforgalom fejlesztése. Ugyanakkor több komoly
szakemberrel folytatott tárgyalás
után szembesülnünk kellett azzal a szomorú ténnyel, és most
szó szerint idézem őket, Szécsény
nincs fenn a turizmus térképén.
Ezen kell változtatnunk, amelynek egyik fontos része, olyan rendezvények szervezése, amelyek
országos érdeklődést válthatnak,
váltanak ki. Emellett el kell kezdenünk egy komoly városmarketinget. Mindenki azt mondja,
hogy a történelemből ismert Szécsény neve, de amúgy mit is kell
tudni róla?... Ezt meg kívánjuk
változtatni. Nemcsak mi, itt élő
szécsényiek legyünk büszkék városunkra, hanem tudja meg mindenki, hogy milyen gyönyörű ez a
kisváros, és jó ide jönni már most
is, hát még ha meg tudjuk valósítani terveinket.
Visszatérve a két rendezvényre, a
cél tehát Szécsény népszerűsítése.
A két rendezvény ezt a célt szolgálja, mégis teljesen különböző

gyökerűek. A Mátraaljai Fesztivál ötlete egy vállalkozó csapaté,
amelyet mi befogadtunk, épp a
korábban elfogadott stratégia
megvalósítása érdekében. A Fejedelmi Lakomafesztivál viszont
már egy teljesen saját innováció,
amellyel szeretnénk megjelenni a
Magyarországon nagyon közkedvelt és népszerű gasztrofesztivál
piacon. Ezt is igyekeztünk azonban beilleszteni hagyományaink
közé. A tavaly nagy sikerrel megrendezett Országos Vadásznapok
tapasztalataiból kiindulva, helyet
adtunk a Nógrád Megyei Vadásznapoknak, amelyhez kiválóan illik
a fejedelmi lakomafesztivál, hiszen a 400 évvel ezelőtti magyar
konyha legfontosabb alapanyagai a vadak, a halak, a gyümölcsök
voltak. Kevesen tudják, hogy a ma
oly népszerű és a magyar gasztronómiából elhagyhatatlan paprika, paradicsom egy viszonylag új
találmány ételeinkben. A paprika
fűszerként való használata török
közvetítéssel terjedt el a 18. században a Balkán félszigeten, majd
hazánkban is. Nem véletlen tehát,
hogy a termesztésére vonatkozó
első adatok is Kalocsa és Szeged
vidékéről származnak. Mindezzel
csak azt akarom jelezni, hogy tudatosan választottunk egy olyan
irányt, amivel kitűnhetünk a magyar gasztrofesztiválok százai közül, hiszen azok túlnyomó többsége paprika, paradicsom alapú.
Reméljük ezt a merőben új kezdeményezést jól fogadják majd
a gasztroturisták, hiszen azt látni
kell, hogy a turizmus térképére
felkerülni egy nagyon kemény
munka lesz. A mai piacon olyan
hatalmas a kínálat, hogy minden
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turistáért foggal-körömmel meg
kell harcolni. Ezek azonban csak
az első lépések, amelyek illeszkednek egy nagyon komplex fejlesztési koncepcióba, hiszen például szálláshelyfejlesztés nélkül
minden próbálkozás hiábavaló
lehet.
Ide illeszkedik az a gondolat, hogy
legyen egy négycsillagos hotele
Szécsénynek?
Így van. Korszerű, világszínvonalú szálláshelyek nélkül esélytelenek vagyunk. Nem véletlenül
hirdetett meg az önkormányzat
képviselő-testülete tavasszal egy
közbeszerzést, amelynek célja a
hotelfejlesztés koncepciójának
megtervezése volt. Most utólag
nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy így találtuk
meg dr. Kraft Pétert és csapatát,
akik elképesztő magyar és nemzetközi referenciákkal rendelkeznek. Élő kapcsolatuk van a világ
legfontosabb szállodaláncaival
és néhány hónap elteltével egy
olyan fejlesztési koncepciót tettek le az asztalunkra, amely minden várakozásunkat felülmúlta.
Kraft Péter egyébként a Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos
Főtanácsadója, valamint kétszer
nyerte el az Év Idegenforgalmi
Szakembere címet, így külön
öröm, hogy Magyarország egyik
legjobb szakembere segíti a
munkánkat. Most már a koncepcióalkotáson túl vagyunk, immár
a befektető, valamint üzemeltető keresés időszakába léptünk. A
hotel megvalósulása gazdasági
elképzeléseinket is segíti, hiszen
egy ilyen 2 milliárdos beruházásnak számtalan járulékos haszna
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van, mint a munkahelyteremtés,
a szakemberképzés, vagy az adóbevételek növekedése. Ez utóbbi
területen egyébként is vannak teendőik.
Csak nem rosszul áll az önkormányzat költségvetése?
A háziasszonyok pontosan tudják,
hogy egy családi kassza esetén
minden mindennel összefügg.
Ha a férj például a kocsmába viszi
a bére egy részét, akkor kevesebb
jut a gyerekekre. Hasonló ügy
szerintem az adófizetés kérdése.
Ha valakik elkerülik az adófizetést, akkor a városnak kevesebb
jut az oktatásra, vagy az oly égető
útfelújításokra. A kormányhivatal
is komoly nyomást gyakorol ránk,
hogy vegyük jóval szigorúbban
az adóbehajtást. Ennek az a következménye, hogy mostantól
az önkormányzati kintlévőségek
kezelésére nagyobb hangsúlyt
fektetünk. Ez egyébként megfelel
az igazságosság elvének is, mert
az mégse járja, hogy a becsületesen élők rosszabbul járjanak,
mint azok, akik elmulasztják kötelességeik teljesítését. Nem véletlenül hoztam a családi példát, azt
ugyanis nagyon fontos megérteni, hogy hiába a legjobb szándék,
ha nem sikerül megerősítenünk
a közösségi gondolkodást, akkor
minden fejlesztési elképzelés kudarcot vallhat. Ausztria az idegenforgalomból él, ott ezt minden
polgár pontosan tudja, és ennek
megfelelően viselkedik. A turistákkal mindenki kedves és szolgálatkész. Ez pedig visszahat egymás közötti viszonyaikra is. Ennek
szellemében vezettük be a Szécsény városkártyát és ezt a gondolkodást képviseli annak szlogenje is: a „közösséget építünk”.
Ehhez kapcsolódik, hogy immár
több olyan szécsényi vállalkozó
van, akiknél októbertől kedvezménnyel vásárolhatnak azok, akik

rendelkeznek Szécsény Városkártyával. Emellett természetesen
a Városkártyával már most is az
ország több mint 1500 pontján
vásárolhatnak kedvezményesen
a szécsényiek.

Szécsényi
vállalkozások,
ahol októbertől
használni lehet
a Szécsény
Városkártyát
Sümegi Tünde
Süm-agro Kft. ügyvezetője

Néhány héttel ezelőtt megkerestek a Szécsény Városkártya
munkatársai és elmondták, hogy
miről szól ez a lehetőség. Gyakorlatilag azonnal megállapodtunk,
miután nekem nagyon tetszett,
hogy nemcsak kedvezményt adhatok vásárlóimnak, hanem ezen
keresztül civil szervezeteket is tudok támogatni. Számunkra, férjemmel együtt, eddig is fontos
volt, hogy segítsünk civil kezdeményezéseket. Az külön tetszik
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a rendszerben, hogy eddig csak
cégeknek tudtunk kedvezményeket adni, most viszont már a szécsényi magánszemélyeknek is,
és annyira vagyok elkötelezett a
városlakói iránt, hogy ennek tudok örülni.
Hanzel Balázs
Bársony vendéglő üzletvezetője

A Bársony vendéglő 2013-ban
nyitotta meg kapuit és azóta mindig támogattuk a helyi kezdeményezéseket. Nagyon tetszett
nekünk a Városkártyában, hogy a
kedvezmények lehetősége mellett alkalmas a helyi szervezetek
támogatására is. Aki októbertől
eljön hozzánk és Városkártyával
vásárol 6 százalék azonnali kedvezményt kap a teljes számla árából. Ezenkívül 3 százalék megy a
helyi szervezetek támogatására.
Egyébként is szeretjük néha meglepni újdonságokkal vendégeinket, például most készítünk egy új
étlapot, amelyben az eddigieknél
több palóc étellel találkozhatnak
a hozzánk betérők.
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A Kubinyi Ferenc Múzeum nyugati bástyája

A

középkori Szécsény, illetve
végvár észak-nyugati sarkán állott bástya-védműből
a XIX. század első harmadában
alakítottak ki romantikus kerti lakot. Földszinti, dór oszlopokkal és
szegmens ívű falfülkékkel tagolt
kupolás terme megkapó hangulatú, klasszicista centrális tér. Az
emeleti gótikus hangulatú terembe és a remek körkilátást nyújtó
erkélyre csigalépcső vezet.
A kastélyhoz északról több hektáros angolpark is tartozott, melyet ekkortájt létesített Forgách
József, az uradalom birtokosa.
A parkban több ezer növényfaj
mellett fácános-kert, dísz-fasor,
aranyhalas tó, műbarlang és rom,
vízesés, a bástyából kialakított kilátó volt összekötve hangulatos
ösvényekkel, sétányokkal.
A kastély utolsó tulajdonosa, Báró
Lipthay Béla a második világhá-

ború idején úgy döntött, hogy
feleségével, Odescalchi Eugénie
hercegnővel és gyermekeivel elhagyják a család ősi birtokát, a
trianoni döntéssel Romániához
csatolt Lovrint. Magyarságtudatuk vezérelte őket, hogy a családi
pátriát is föladva, inkább a megcsonkított Magyarországon éljenek. Sikerült megvásárolniuk a
kastélyt, ami nagy örömükre volt,
mert a Lipthay család Szécsényhez és térségéhez is évszázadok
óta kötődött.
Lovrinból magukkal hozták azt a
régi díszes szélkakast, amit a nyugati bástya csúcsára tűztek ki.
Az 1973-tól múzeummá lett ingatlanon 1984-ben kőtárként nyílott meg a nyugati bástya, amely
régészeti anyagot, kőeszközöket
és építészeti elemeket mutatott
be. Utóbb raktározási funkciót
kapott, de 2015 óta új Panoráma
- 14 -

állandó kiállítást és időszaki kiállításokat kínál a látogatóknak.
Szép romantikus tereiben családi rendezvények megtartására is
van lehetőség, amint a közelmúltban eljegyzési vacsora helyszíne
is volt.
dr. Limbacher Gábor, igazgató
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Kárpátaljai művészek kiállítása a nyugati bástyában

O

-

któber közepéig tekinthető meg két kiváló kárpátaljai festőművész kiállítása
a nyugati bástya két szintjén.
Zicherman Sándor 1935-ben
született Ungváron. Gyerekkorát
Beregszászban töltötte, itt kezdte meg tanulmányait. 1957-ben
vett részt először képzőművészeti kiállításon az ungvári Képzőművészeti Galériában. 1989ig 29 szovjetunióbeli kiállításon
szerepelt munkáival, valamint
részt vett orosz művészeti kiállításokon több külföldi országban
is. Nemcsak festményei, hanem
grafikái, érmei, szobrai, gobelinjei
és kerámiái is a kiállított művek
között voltak. Mozaikjai, sgraffitói
és köztéri emlékművei ma is több
orosz városban megtalálhatók.
Kollektív kiállításokon kívül 1989ig több mint harminc önálló tárlata is volt Oroszország különböző
városaiban.
1989-ben családjával áttelepült
Magyarországra, azóta Budapes-

ten él és alkot. Több mint hatvan
önálló és kollektív kiállításon szerepelt Budapesten, vidéken, valamint számos európai országban,
és műveit a világ sok gyűjteménye tartalmazza az USA-tól Japánig.
Matl Péter 1960. július 22-én
született Munkácson. Pedagógus
családba született, ahol a zene, a
tánc, a kultúra ápolása fontos szerepet töltött be a mindennapjaikban. Művészi vénáját nem csupán
szüleitől örökölte, felmenői között találjuk például Kubinyi Sándor festőművészt, a nagybányai
festőiskola egyik alapító tagját is.
Művészeti tanulmányait 1975
és 1979 között az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában
végezte. Legkedvesebb témája
a család, valamint azoknak az ősi
ornamentikáknak a megformálása, melyek szorosan kötődnek a
magyarság kultúrájához. Ezeket
a motívumokat tudatosan építi
bele alkotásaiba. Fő művei között
- 15 -

említhetjük a Vereckei-hágónál
álló, a magyar honfoglalás millecentenáriumára készült emlékművét, valamint az ópusztaszeri
Nemzeti Összetartozás Emlékművét. Vallja, hogy „...minden munkámban benne van a lelkem...”.
dr. Limbacher Gábor, igazgató
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Körpanoráma állandó kiállítás a Nyugati Bástyában

A kiváló szécsényi képzőművész, Szenográdiné
Végh Erzsébet tűzzománc képeiből nyílott állandó
kiállítás a Kubinyi Ferenc Múzeum nyugati bástya
épületének kilátó szintjén. A korláthoz illesztett képek közel hozzák és művészi formában mutatják a
táj, a környezet azon részletét, ami elénk tárul. Mintegy elkalauzol a körpanorámás kilátás látványai között.

A művészeti tárlat összeolvad a természet és épített
környezet látnivalóival, s így együttesen keltenek
felejthetetlen élményt itt, a mi pátriánkban. Déli
irányban Szécsény belvárosát mutatja be, északra a trianoni határon is áttekintve láttatja például
Szécsénykovácsi, Pető nevezetességeit és az Ipoly
árterét. Érdemes eljönni és gyönyörködni művészet
és természet kivételes összhangjában.
dr. Limbacher Gábor, igazgató
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V. Ízek Viadala Benczúrfalván

Ú

j helyszínen vártuk az idei
Ízek Viadalára az érdeklődőket. A rendezvény előtti
este átadásra került az új állandó
színpad, mely társadalmi munkában, Haizer József vezetésével, a
helyi közfoglalkoztatottak és Szécsény Város Önkormányzatának
segítségével épült.
Idén 11 csapat nevezett az
eseményre. 10:00 órakor vette kezdetét a verseny. Minden
csapat megkezdte a főzést, és
munka közben a zsűri is meglátogatta őket. A résztvevő csapatok különböző kategóriákban
lettek díjazva. A résztvevők változatos ételeket készítettek. A
„Bárnevóna Bt.” újházi tyúkhúslevessel és csülkös pacallal, a „Profi
Amatőrök” lebbencslevessel, a
„Megfőzünk” csapat ír levessel,
a „Ha nem nyerünk dühbe jövünk” csapat gyümölcslevessel
és hagymás babbal, a „Véndiófa
Vendégház” csapat halászlé diós-bazsalikomos kenyérkockával
nevezett. Továbbá a „Minta csapat” galuskával, a „Pálinkabarátok
köre” kecskegulyással és vargányás csülökpörkölttel, a „Simon
művek” lecsóval, a „Hegyi csapat”
toros káposztával és tepertővel,

az „Önkormányzat-Holding Szécsény” csapata palóc gulyással és
a „Nógrádmegyeri hagyományőrzők” krumpli laskával készültek. A főzés ideje alatt különböző
programok színesítették az eseményt. Egy órakor vette kezdetét
az Országos Erős Ember Verseny,
amely izgalmas és erőfeszítő próbák sorozata volt a versenyzők
számára és a nézők számára is
nagyszerű élményt gyújtott.
Mielőtt az Egyesület délután
három órára meghirdetett kenyérszentelése kezdetét vette, két
új tiszteletbeli egyesületi tagot
köszöntöttek. Nagy Józsefné és
Paulusz Lajos kapott tiszteletbeli
címet.
A kenyeret a nógrádmegyeri Zalán atya szentelte meg és szegte
fel. A kenyérszentelés után az Ízek
viadala kabala pályázat nyertesét
díjaztuk meg. A nyertes pályázatot Csorba Csilla adta le. A kabala
bemutatása után megkezdődött
az eredményhirdetés. A díjakhoz
készült szép kosarakat Haizerné
Kovács Erika fonta. A győztes csapatnak járó vándor bográcsot a
„Pálinka Barátok Köre” vitte el, immár második alkalommal. Gratulálunk nekik!
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Az eredményhirdetést a tombolahúzás
követte.
Nagyon sok
tombolatárgy volt,
melyeket
ezúton köszönünk a támogatóinknak. Következtek a koncertek.
Elsőnek a Rock Forever zenekar
adott koncertet, őket követte a
nap sztárvendége Szűcs Judit. A
sztárvendég után a benczúri érdekeltségű Mikron zenekar játszott.
A nagyszerű koncertet az államalapítás tiszteletére egy tűzijáték követte. Hajnali fél kettőig tartó bálra
az MB zenekar adta a talpalávalót.
Gratulálunk minden résztvevőnek, és köszönjük, hogy eljöttek.
Jövőre is szeretettel várunk mindenkit.
Köszönet a támogatóknak, akik
idén is nagyon sokat segítettek
a rendezvény lebonyolításában.
Támogatóink listája az egyesületi
honlapon megtekinthető.
„Itt élünk több mint ezer éve, elhullott oly sok ősünk vére”
Győri Alexandra
és Haizer Szabolcs
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Kirándulás Dunaharasztiba

S

imon-Balázs Ágnes a SZAFT elnöke a családjával elköltözött Dunaharasztiba, és meghívta a csapatot
új lakóhelyére. Az egyesület tagjai augusztus 21-én eleget tettek a meghívásnak. Dunaharaszti a pesti
síkságon fekszik a ráckevei Duna bal partján, Budapesttől 17 kilométerre délre. Simon-Balázs Ágnes
felvette a kapcsolatot dunaharaszti futónagykövetével Kata Györgyivel, aki egy 7 km városnéző futáson
bemutatta a település nevezetességeit. Amelyen résztvettek kicsik és nagyok futva, kerékpárral, rollerrel,
balance-bike-al (egyensúlyozó bicikli). Megnéztük a Vasúti hidat, Hajó kikötőt, Sport szigetet, Német Nemzetiségi Tájházat stb. Volt a kültéri sportparkban kondizás, játszótéren hintázás, a Duna - Tisza csatornán
csónakázás. A kifáradt SZAFT tagok jóízűen elfogyasztották a bőséges ebédet. Tartalmas és hasznos kirándulás volt, jól éreztük magunkat.
Czele János
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Sport hírek
Mindkét szécsényi asztalitenisz
csapat győzött az első fordulóban
szeptember 3-án szombaton. Az
NB I-es együttes a Nyírbátor csapatát fogadta itthon és fölényes 15:3
arányú győzelmet aratott. Erről a találkozóról elmondható, hogy a két
nyitó páros mérkőzés megnyerése
után a szoros döntő szettes egyénik
is a hazaiak javára dőltek el, illetve
Szécsény együttese nagyobb játékerőt is képvisel, ezért volt ilyen sima
a győzelem. Eredmények: Nagy
Miklós 4 győzelem, Podpinka Gábor
3 győzelem, Horváth Miklós 3 győzelem, Salamon István 3 győzelem,
Podpinka-Horváth, Nagy-Salamon
1-1 győzelem.
Az NB I-es mérkőzéssel egy időben a terem másik felében Szécsény NB III-as csapat fogadta
Bátonyterenye együttesét. A vendégeknél betegség, illetve sérülés
miatt négy helyett csak hárman
tudtak kiállni, ezért arra is volt lehetőség, hogy a hazaiak egy újonc
korú játékosukat, Kuris Kittit becseréljék. Az eredmény 14:4 arányú
győzelem, a csapat tagjai Gúth József, Györe Sándor, Oravecz Ferenc,

dr. Harik Ferenc és Kuris Kitti voltak.
dr. Harik Ferenc, egyesület elnöke
A Megyei I. osztályú felnőtt és ifjúsági csapataink elkezdték az idényt.
Felnőtt csapatunknál volt egy kis
mozgolódás játékosok terén.
Távozott:
Galcsik Szabolcs (Nógrádsipek )
Cserni Balázs (Mohora)
Érkezett :
Horváth Bálint (újrakezdte)
Horváth Csaba (BSE)
Gábor Bálint (BSE)
Mezei Gábor (BSE)
Bárány József (újrakezdte)
Juhász István (Rimóc)
Varga Patrik (BSE )
Ifjúsági csapatunk legnagyobb
változása az volt, hogy távozott az
edző Cserni István.
Az ifjúsági csapat irányítását Végh
Ferenc Öcse vette át.

II. forduló: Nagybátony U19 – Szécsény U19 0 – 3
A Bátonyiak nem álltak ki , így a
megállapított eredmény 3-0 a mi
csapatunk javára.
Megyei I. osztály felnőtt:
I. forduló: Szécsényi VSE – Mátranovák 3 – 4
gól: Gábor B. , Varga P., Hodur G.
II. forduló: Nagybátony – Szécsényi VSE 0 – 4
gól: Lőrincz B., Bárány J., Gábor B.,
Horváth Cs.
Játszott a csapat az MLSZ által szerevezett Magyar Kupában is, ahol a
csapat Ceredre látogatott.
Magyar kupa:
Cered – Szécsényi VSE 1 – 1
büntetőkkel : 6-5
gól: Gábor B.
A Cered jutott tovább.
A serdülő, U16-os bajnok csapatunk szeptember 9.-én kezdi meg
a bajnokságot. A serdülő bajnokságba 14 csapat nevezett. Változás
annyi történt, hogy a két csoport
megszűnt, és már csak egy csoportban viaskodnak a fiatalok.
Doman Gábor

Megyei I. osztályú U19 –es bajnokság:
I. forduló: Szécsény U19 – Mátranovák U19 10 - 0
gól: Szmolnik M. 4, Oláh Sz. 2, Deák
N., Gombár E., Nagy T., Lőrik K.
Szécsény Tv adása:
2016.09.10-én 19.00 óra (ismétlés: 2016.09.11-én 15.00, 2016.09.14-én szerdán de. 11.00 óra
2016.09.17-én 19.00 óra, 2016.09.18-án 15.00 óra, valamint 2016.09.27-én szerdán de. 11.00 óra)
2016.09.24-én 19.00 óra (ismétlés: 2016.09.25-én 15.00, 2016.09.28-án szerdán de. 11.00 óra
2016.10.01-én 19.00 óra, 2016.10.02-án 15.00 óra, valamint 2016.10.05-én szerdán de. 11.00 óra)
Vezető szerkesztő: Bolgár János

Tisztelt Olvasóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy szeptember hónaptól ismét a megszokott kölcsönzési rend szerint várunk mindenkit.
Szeptemberi programjaink: • szeptember 22. - Könyvbemutató • szeptember 30. - Népmese Napja,
melyen egy meseelőadással köszöntjük városunk első osztályos kisdiákjait
Részletes programjainkért, információkért keressenek minket elérhetőségeinken:
Krúdy Gyula Könyvtár
3170 Szécsény, Ady E. u. 12. Tel.: 06-32-370-494
E-mail: krudykonyvtar@gmail.com, Web: krudykonyvtar.5mp.eu
Csatlós Noémi, intézményegység-vezető Krúdy Gyula Könyvtár
IMPRESSZUM: ISSN 2063-868X (Nyomtatott) • HU ISSN 2064-3470 (Online)
Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs kiadványa
Kiadja Szécsény Város Önkormányzata • Felelős kiadó: Stayer László polgármester
3170 Szécsény, Rákóczi út 84. • Tel.: 32/370-199
Készült: Litográfia Nyomda, Debrecen • 3000 példányban
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