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Megkapta a jogerős építési engedélyt a Bárkányi iskola bővítése
Interjú Stayer László polgármesterrel

Egy hosszú folyamat végére került 
most pont!
2015-ben szembesültünk azzal, 
hogy a Bárkányi iskola kinőtte 
az épületét. Egyrészt kevés volt 
a szaktanterem, másrészt a tor-
naterem nem tudta biztosítani 
a mindennapos testnevelés fel-
tételeit. Emellett folyamatos volt 
az igény és vágy, hogy legyen 
egy olyan sportcsarnoka Szé-
csénynek, amely minden belté-
ri labdajátékhoz alkalmas. Az is 
látszott, hogy egyre népszerűbb 
a Bárkányi, minden évben több 
a jelentkező, vagyis a feladat elől 
nem lehet úgymond elszaladni. 
Szerencsés helyzet volt ehhez, 
hogy a Kossuth út 4. szám alatt 
állt egy üres, egykori iskola, ame-
lyet pályázati pénzből 2015-ben 
felújítottunk, nyílászárókat cserél-
tünk és teljes külső hőszigetelést 
kapott az épület. Ezzel a megszé-
pült külsővel a hely még inkább 
arra ösztönzött minket, hogy tölt-
sük meg élettel, tartalommal ezt 
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a központi, patinás részét a város-
nak, különösen, mert egy nagy, 
kihasználatlan telek is tartozott 
hozzá. Innentől kézenfekvő volt, 
hogy az iskolabővítés, együtt a 
sportcsarnok álommal itt valósul-
jon meg. Ezzel a komplex elkép-
zeléssel kerestük meg Beer Mik-

lós püspök atyát, aki teljes szívvel 
a kezdeményezés mellé állt.

Azért vallja be, hogy 2011-ben, 
amikor kitalálták a Bárkányi isko-
lát, akkor álmában nem gondolta, 
hogy idáig fejlődik ez a történet.
Gondolni lehet, hogy nem gon-

doltam, de hittem benne. Még 
most is beleborzongok, ha vissza-
emlékszem arra a beszélgetésre, 
amikor hárman összeültünk Dr. 
Harikné Dr. Havasi Beával és Vi-
tányiné Velenczei Éduával, hogy 
megbeszéljük a nagy tervet, Szé-
csénynek szüksége volna egy 
katolikus iskolára. Talán sokan 
emlékeznek még, hogy akkor 
milyen állapotok voltak az isko-
lában. Serfőzőné, korábbi polgár-
mester ránk erőltette ugyanis, 
hogy befogadjuk a nagylóci és 
nógrádszakáli felső tagozatoso-
kat, aminek az lett a következ-
ménye, hogy ezek a nagyobb 
gyerekek szabályosan rettegés-
ben tartották a kisebb szécsényi 
tanulókat. Szinte ellehetetlenült a 
tanítás. Úgy éreztük, hogy a fényt 
jelenti az alagút végén a katolikus 
iskola ötlete.

Konkrétan mit jelent az iskolabőví-
tés?
Az új komplexumba a gimnázi-
umi évfolyamok kerülnek át. A 
felújított régi épületben lesznek 
a tantermeik, az új szárnyban pe-
dig a szaktantermek és az egyéb 
kiszolgálóhelyiségek. A sport-
csarnokot pedig az egész isko-
la használja majd. Emellett ter-
mészetesen lehetőség lesz arra, 
hogy a lakosság is sportolhasson 
ebben a 20x40 méteres küzdőte-
rű sportcsarnokban. És ez tényleg 
olyan lesz, amiben minden beltéri 
labdajáték elfér.

Milyen üzleti konstrukcióban való-
sul meg a beruházás?
Ahogy Ön mondta itt egy hosszú 
folyamat végére került most pont. 
Mindazonáltal hatalmas beruhá-
zásról van szó. Kezdődött azzal, 
hogy az EFOP-4.1.1 – 15 – 2016 
– 00019-es pályázat segítségével 
499 millió 994 ezer 352 forintos 
támogatást nyert az iskola fenn-



Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

tartója, az Egyházmegyei Katoli-
kus Iskolák Főhatósága, az EKIF az 
elképzelés megvalósítására. Ez az 
összeg kevés lett volna egy sport-
csarnokhoz, mi ugyanakkor ra-
gaszkodtunk a kézilabda méretű 
pályához. Végül olyan döntés szü-
letett, hogy a város is hozzájárul 
az építkezéshez 190 millió forint-
tal és az EKIF is további összege-
ket ad, aminek a végeredménye 
egy több mint 1 milliárd forint 
értékű beruházás. Most ezt itt rö-
viden összefoglaltam, de azt látni 
kell, hogy emögött rengeteg elő-
készítő munkát kellett elvégezni, 
döntéseket hozni. Külön köszö-
nöm a képviselő-testület tagjai 
többségének rugalmas és pozitív 
hozzáállását, nélkülük nem sike-
rülhetett volna. Most egy újabb 
kemény munkafolyamat indul el, 
a pályázati kiírásnak megfelelő-
en, el kell kezdeni a közbeszerzési 
eljárásokat a kivitelezők megtalá-
lására. Ezt az eljárást az EKIF bo-
nyolítja, ami legalább egy fél év, 
tehát az első kapavágás várható 
időpontja 2019 tavasza. A kivi-
telezés időtartama az építkezés 
nagyságát tekintve minimum 1 
év lesz, de bízom benne, hogy a 
2020-21-es tanévet már itt kezd-
hetik a gimisek. Ez időtől fogva 
a Magyar úti iskolában is kényel-
mesebb körülmények között ta-
nulhatnak az általános iskolások.

Gyakorlatilag azt mondhatjuk, 
hogy mindhárom iskolája megújul, 
megújult Szécsénynek.
Így van, nagy öröm számomra a 
Lipthay és a Rákóczi iskola fejlesz-
tése is, amiért sokat küzdöttek az 
igazgatók. Azt látni kell, hogy a 
világon mindenütt egy város fej-
lődése szorosan összefügg okta-
tási intézményeinek állapotával. 
Mi most valóban létrehoztunk 
egy olyan infrastruktúrát, amely 
akár évtizedekre biztosítja peda-

gógusainknak, gyermekeinknek 
a korszerű oktatás feltételeit. Ha 
valaki megnézi a látványterveket, 
akkor világos lesz számára, hogy 
egy európai szintű oktatási épü-
letünk készül a város szívében, 
aulával, zöld tetővel. Egy igazi 
építészeti kuriózummal gazda-
godunk. Hadd említsem meg 
a tervező nevét, megérdemli, 
Karaba Tamásnak köszönhetjük 
ezt a szépséget. Külön köszöne-
tet szeretnék még mondani a 
Bárkányi iskola fenntartójának, a 
Váci Egyházmegyének, hogy ők 
is fontosnak tartották ennek az 
iskolának a fejlesztését és áldoz-
nak is rá. Közben érdemes azt is 
idehozni, hogy született egy kép-
viselő-testületi döntés, amelyben 
támogatjuk Lipthay báró úrék 
elképzelését, Magyarország első 

közösségi-művészeti felsőokta-
tási intézményének létrehozását. 
Ezzel egy teljes oktatási paletta 
birtokosa lenne Szécsény Nógrád 
megye közepén, a bölcsödétől 
kezdve egészen a felsőoktatásig. 
Bárki is legyen Szécsény polgár-
mestere a jövőben egy olyan alap 
lesz a birtokában, amellyel ha jól 
gazdálkodik a város sikerre lesz 
ítélve és számomra ez a legfonto-
sabb. Ezért dolgoztam, ezért vál-
laltam sok-sok vitát, küzdelmet. 
Pedagógusként és ötgyermekes 
szécsényi apaként így látom biz-
tosítva hosszútávon mindannyi-
unk jövőjét.
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Júliusban két rendkívüli képvise-
lő-testületi ülést tartottunk.

JÚLIUS 3-án rendkívüli ülésen dön-
töttünk
•	 a	TOP-3.2.2-15-NG1-2016-00002	

– Szécsény Város Önkormányzat 
közcélú épületeinek komplex 
energetikai fejlesztése tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredmé-
nyéről. A győztes a Nógrád me-
gyei M.E.W. Company Építőipari 
és Szolgáltató Korlátolt Felelős-
ségű Társaság lett

•	 az	 „Önkormányzati	 étkeztetési	
fejlesztések támogatása” című 
pályázat benyújtásáról.

JÚLIUS 31-i rendkívüli ülésen dön-
töttünk
•	 a	0103/5	hrsz.	alatti	erdőben	ta-

lálható lábon álló fa értékesíté-
sére benyújtott pályázatról

•	 a	Szécsény,	Varsányi	út	0212/10	
hrsz. alatti ingatlanhoz leágazó 
gázvezeték építéséről

•	 a	Szécsény,	2593	hrsz.	alatti	köz-
terület forgalomképessé minő-

sítéséről és értékesítési célú ki-
ajánlásáról.

Zárt ülésen bérlakás kérelmekről 
döntöttünk.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati hírek

Városfenntartás másképp

Dr. Harikné Dr. Havasi Beáta alpol-
gármester vette át a városfenntar-
tás felügyeletét májustól, miután 
ez a feladat visszakerült az Ön-
kormányzathoz a város cégeitől. 
Igazán nem akarunk udvarolni, de 
valóban érződik a gondosabb asz-
szonyi gondolkodás újabban a vá-
ros közterein.
Elégedett voltam a munkatár-
sak korábbi elképzeléseivel is, 
ami esetleg változott, hogy eb-
ben a munkában nagyon látszik 
egy-egy ember ízlése. Nagyon 
szeretem az új és kreatív dolgo-

kat, talán ebben lettünk egy pi-
cit mások. Szeretem a látványos 
elemeket például, így született a 
Rondella előtti virágözön ötlete 
és szeretem összekapcsolni a for-
mát a tartalommal. Így kerültek 
a szökőkút mellé padok. Számos 
elképzelésem van még, de higy-
gyék el nagyon elkötelezett va-
gyok egy szép és tiszta Szécsény 
iránt. Nyitott vagyok mások ötle-

teire is, ezért nagyon örültem az 
idei diákmunkásoknak, akiket be 
is fogtam egy kis kreatív munkára 
a város érdekében.

Diákmunkások és városfejlesztés, 
szokatlan gondolat!
Én kifejezetten jó tapasztalatokat 
szereztem, erre tehát százszoro-
san igen a válaszom. Igenis a fia-
talok frissebben, életszerűbben 
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gondolkodnak sokszor, mint mi 
felnőttek. A fiúk a temetőben a 
sírkertek környékét gondozták. 
Olyan fontos személyek sírhelye-
it, akiknek ma is sokat köszönhet 
a város és méltatlan volt, hogy a 
temetőnek ezen részein elhatal-
masodott az enyészet. A lányok 
közben utánanézték levéltárak-
ban, könyvtárakban ezeknek az 
embereknek, hogy miket tettek 
és milyen személyiségek voltak. A 
cél az, hogy ebből a közös mun-
kából egy sok fényképes cikkso-
rozat készüljön, hogy ezt a tudást 
közkinccsé tegyük. Volt olyan 
feladat is, hogy összeállítottunk 
egy kérdőívet és a csapat arra 
kereste a választ, hogy milyen 
fejlesztéseket látnának szívesen 
a szécsényiek. Nem titkolt szán-
dékunk, hogy ezzel a munkával 
is arra ösztönözzük a fiatalokat, 
hogy gondolkodhatnak szülővá-
rosukban is, nem kell feltétlenül 
máshová költözniük a boldogu-
láshoz.

És ha vége a nyárnak, akkor vége a 
közös gondolkodásnak is?
Nagyon bízom benne, hogy nem, 
éppen ezért létrehoztunk egy 
facebook csoportot is, amely 
mindaddig élni fog, ameddig a 
tagoknak van közös akarata és 
szándéka. Nagyon aranyos tár-
saság, igazán a szívemhez nőt-
tek és remélem sokáig megtar-
tanak a facebook csoportjukban 
tagnak. Külön kiemelném, hogy 
ebben a kis csapatban nemcsak 
diákmunkások voltak és vannak, 
hanem olyanok is, akik itt töltik 
az érettségi előtt kötelező közös-
ségi szolgálati feladatukat. Őket 
és a diákmunkásokat a jövőben 
is szeretettel várjuk, mert pont 
velük biztosíthatjuk azt, hogy a 
fiatalok gondolkodása folyama-
tosan jelen legyen a város irányí-
tásában.

Köszönjük az ifjú csapatnak, amit 
Szécsényért tettek: 

Ádám Gréta, Bali Ákos, Bartus Péter, 
Csábi Bianka, Csuka Nadin, Deák 
Norbert, Dobsonyi Imre, Galcsik Ri-
chárd, Heizer Gréta, Herédi Gréta, 
Nielsen Kevin, Petrovics Gergő, Tor-
da Dávid, Tóth Bernadett
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Montázs

Tanév végi összegzés a Bárkányiban

Azok a tanulók, akik enged-
ték, hogy megtölthessük a 
koponyájukat ismeretek-

kel és tudással az idei tanévzárót 
követően is, büszkén, örömmel 
vihették haza bizonyítványukat. 
Intézményünk 563 tanulója közül 
81-en vannak, akik valamennyi 
tantárgyból jeles minősítést, azaz 
kitűnő bizonyítványt szereztek:
1.A: Bádonyi Anna Kata, Csizma-
dia Levente, Kreuch Elizabet 
1.B: Bagoly Lúcia Gabriella, Ba-
ranyi Armand, Géczi Berta Emí-

lia, Horváth Konrád, Juhász Sára, 
Szmolnik Zselyke
2.A: Fábián Armand, Józsa Vero-
nika Csenge, Kovács Máté, Markó 
Noémi, Mészáros Lili, Varga Máté, 
Vincze Gréta, Zsiros Bálint
2.B: Bárczi Panna Kinga, Bunder 
Janka, Krista Bence Zoltán, 
Marcalek Zsófia, Rácz Roxána Ni-
koletta, Licskó Loretta, Szabó Ale-
xandra, Szajkó Marcián
3.A: Borda Hanna, Deák-Torák 
Janka, Károsi Dorka Hanna, Széles 
Gergely, Szoó Lilla

3.B: Danyik Dénes Gergő, Jászbe-
rényi Lilla, Kolosi Kinga, Privóczki 
Balázs Zoltán, Rácz Hanna Réka, 
Stayer László Imre, Stayer Luca 
Sára, Varga Márk, Vereczki Antónia
4.A: Bunder Zita, Kerényi Dániel 
Róbert, Miricz Anna, Puszta Han-
na, Szeles Jázmin Veronika
4.B: Bablena Borbála, Erdélyi No-
émi, Petrovecz Lilla, Tornyos Luca

Felső tagozat:
5.A: Annus Alexander, Csordás 
Róbert Bence, Kómár Zsófia, 

Csuka Nadin, diákmunkás
Tetszett a diákmunka, leginkább 
a kreatív rész, amikor arról kellett 
ötletelni, hogy hogyan tudnánk 
szebbé, jobbá tenni a várost.

Bartus Péter, iskolai közösségi 
szolgálatos
Eleinte aggódtam amiatt, hogy 
olyan szellemi, vagy fizikai fel-
adatokat kapok, amelyekkel nem 
tudok majd megbirkózni. Ehhez 
képest kellemes csalódás volt, 
hogy egy igazi közösségbe kerül-
tem és bekapcsolódhattam egy 
olyan munkába, ami érdekelt és 
tetszett. Jelesül, hogyan tehet-
nénk jobbá a városunkat.

Csábi Bianka, diákmunkás
Én már harmadik éve vagyok di-
ákmunkás. Az idei a legjobb, sok 
új barátot szereztem, korábban 
mindig felnőttekkel dolgoztam. 
Szerintem az nagyon jó ötlet, 
hogy a kortársak együtt végez-
hetnek feladatokat. A legizgal-
masabb az a rész volt, amikor 
arról gondolkodhattunk az alpol-
gármester asszonnyal, hogy ho-
gyan lehetne fejleszteni a várost.

Csuka Nadin

Bartus Péter

Csábi Bianka
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Makovinyi Zoé, Molnár Fanni, 
Ocsovai Eszter
5.B: Ádám Panna, Bárány Máté, 
Kiss Fruzsina, Kalmár Eme-
se, Kreuch Robert, Pifka Réka, 
Pityi Zsanett, Pothoroczki Luca, 
Szmolnik Lili, Zsiros Zsófia
6.A: Komár Patrik Levente, Varga 
Eszter
6. B: Radics Panna
7.A: Holecz Martin
7. B: Kanyó Blanka, Farkas Barbara
8. B: Haizer Barbara, Horváth 
Emese, Kiss Gréta, Kormány Kin-
ga, Valkár Csenge

Gimnázium:
9. A: Szabó Balázs
10. A: Velenczei Lilla
11.A: Sándor Vanda Julianna

12. A: Mócsány Judit, Nagy Viktó-
ria, Verbói Máté
63 tanulónk, egy vagy két né-
gyest szerezve, ért el jeles tanul-
mányi eredményt. Nagyon sokan 
vannak, akik a különböző tanul-
mányi versenyeken mérették 
meg tudásukat. Összesen 73 kü-
lönböző tanulmányi versenyen, 
vetélkedőn vettek rész diákjaink, 
akik közül többen az országos 
döntőkig jutottak. A tanulók ne-
vei és helyezései, a felkészítő pe-
dagógusok nevei intézményünk 
honlapján olvashatók (www.
barkanyisuli.eoldal.hu). Közössé-
gi programokban formálódik egy 
iskola. Igen gazdag volt idei mű-
sornaptárunk is. Szinte minden 
hétre jutott egy-egy rendezvény 

kicsiknek-nagyoknak egyaránt. 
Ezek aktív szereplői voltak maguk 
a tanulók is. Szerepeltek, kiálltak a 
nagyközönség elé. Dicséret illeti 
ezért igen sokukat. Az idei tanév-
ben tanulmányi eredményükért, 
közösségi munkájukért 7 tanuló 
részesült nevelőtestületi dicséret-
ben:
Marcalek Zsófia 2.b
Stayer Luca Sára 3.b
Kerényi Dániel Róbert 4.a
Puszta Hanna 4.a
Holecz Martin 7.a
Golyán Gréta 7.c
Horváth Emese 8.b
     
 Szenográdi Tamás
    igazgató

Kenyerem a kegyelem – Bizalom tábor a Bárkányiban

Június utolsó hete gyermek-
zsivajtól volt hangos, de most 
a játéké és nem mellesleg 

az Istenbe vetett bizalomé és re-
ménységé volt a főszerep. Isten 
újra és újra bizonyítja nekünk, 
hogy szeret, és ezért tenyerén 
hordoz minket. Ezt mutattuk meg 
gyermekeinknek és egymásnak 
ebben a táborban. Az Istenbe 

vetett bizalom alapja maga Isten 
személye, ígérete és a tapasztala-
tunk az Ő gondviseléséről. Nem 
volt véletlen Jónás történetének 
közös feldolgozása sem.

Minden nap tematikája, felépí-
tése ugyanaz volt – reggeli ének-
lés, mozgás, játékos és kreatív 
előadások -, hogy felismerjük: a 
bizalom a mennyei szerető Atya 

gondviselésére való ráhagyatko-
zás, és ne aggodalmaskodjunk a 
földi élet szükségletei miatt. Nem 
is kellett, hiszen a táborban min-
den feltétel adott volt: teljes ellá-
tás, szerető és támogató pedagó-
gusok, felkészült előadók, kreatív 
feldolgozások.

Nap, mint nap felismerhettük 
Isten egyedülálló szeretetét egy-
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másban és a napok előadásaiban. 
Az agyagozás, az angyalszárny 
tollainak készítése önmagunk-
ból, Jónás cetjének pikkelyei, 
a jókedvű dalok, az önismereti 
beszélgetések mind-mind Isten 
mindenhatóságát, kegyelmét és 
szeretetét hirdette.

Magasztalunk és áldunk Téged 
Urunk, mert egymáson keresztül 
mutattad meg ezen az örömteli, 
olykor fárasztó héten, milyen vég-
telen vagy, és Te vagy az, akiben 
igazán bízni lehet Köszönet min-
denkinek, aki részt vett ebben. 
Bízom abban, hogy ezt a bizalmat 
mindenki megtapasztalta, és ha 
nem, hát a mag mindenkiben ott 
van, hiszen elültettük, és várjuk, 
hogy kicsírázzon, majd nagyra 
nőjön, mert Isten gondviselésébe 
mindenki elfér. Ne félj, csak higgy! 
Ennyi a lényeg!
    

Bátyi Sándor
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Az esztendő ünnepei Jakab havában

Július a régi magyarság nyel-
vében Szent Jakab hava, a 
nevezett szent ünnepének 

az egész időszakot meghatározó 
jelentősége alapján. Lássuk e hó-
nap legjelentősebb ünnepeit:

Sarlós Boldogasszony, július 
2. Az áldott állapotban lévő Bol-
dogságos Szűz Mária ünnepe, 
Magyarországon július 2-án, a 
világegyházban május 31-én tart-
ják. A katolikus magyarság, mely 
minden munkáját a Szűzanyával 
és az ő oltalma alatt végezte, az 
aratás és a gabona begyűjtésé-
nek idejére eső ünnepnek a Sar-
lós Boldogasszony nevet adta. 
Az ünnep tartalma az a 3 hónap, 

amit Mária nagynénje, Erzsé-
bet és Zakariás házában töltött, 
egészen Keresztelő Szent János 
születéséig. Az ünnep szoros ér-
telemben Mária és Erzsébet, ill. a 
két magzat, Jézus és Ker. János ta-
lálkozását, illetve János megszen-

Szent Jakab, az első vértanú 
apostol  oltárképe

Losonc, Sarlós Boldogasszony-
templom főoltárkép
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telődését ünnepeljük. Mária és 
Erzsébet találkozásakor Erzsébet 
betelt Szentlélekkel, méhében 
repesett, megmozdult a magzat. 
Fia, a leendő előfutár, anyja mé-
hében megkapta a megszentelő 
kegyelmet, így az Ádámról átere-
dő bűn nélkül született, s ezért 
ünnepeljük Keresztelő Szent Já-
nos földi születésnapját is a nyári 
napfordulón (június 24.). Az ere-
deti, július 2-i időpont, 9 nappal 
Keresztelő Szent János születése 
után, az Erzsébetéktől búcsúzó 
és hazainduló Máriához kötő-
dik. A II. Vatikáni Zsinat (1962-65) 
rendelkezésére került az ünnep 
május 31-re, de Magyarországon 
a hagyomány miatt megmaradt 
az eredeti dátum. A rábaközi Szil 
faluban Sarlós Boldogasszony 
napján volt az aratás jelképes 
kezdete. Az aratók misét hall-
gattak, mialatt szerszámaikat a 
templom falához támasztották. 
A pap megáldotta az aratókat és 
szerszámaikat. Ezután tiszta ün-

nepi ruhában vágtak a búzatáblá-
ban egy rendet, majd hazatértek 
ünnepelni, másnap fogtak hozzá 
igazán a nagy munkához. Sarlós 
Boldogasszony a szegények és 
szükségben szenvedők gondvise-
lője, a betegségben és fogságban 
sínylődők pártfogója, halottak 
oltalmazója, de mindenekelőtt a 

várandós édesanyák patrónusa. 
Vidékünkön hajdan ezen a na-
pon fölvirágoztak egy széket, és 
a ház elé tették, hogy ha arra jár-
na	a	„nehézkes	Mária”,	legyen	hol	
megpihennie.

Dániel próféta ünnepe, július 
11. A Kr. e. 6. században élt Dániel 
a négy nagy ószövetségi próféta 
egyike. A középkorban a bányá-
szok egyik kedvelt védőszentje 
volt. Az oroszlánbarlangba vetett 
Dániel az ókeresztény művészet-
ben a halottaiból feltámadott 
Krisztust jelképezi: a bányászok is 
hasonló épségben jöjjenek a föld 
mélyéből a napfényes világba. 

Antiochiai Szent Margit, júli-
us 13. A 3. század végén élt szűz 
passiója szerint egy pogány pap 
leánya volt. Anyja korán meg-
halt, ezért egy vidéki keresztény 
asszony dajkálta s vezette el a 
keresztséghez. Tizenöt éves volt, 
amikor kitört a Maximianus- és 
Diocletianus-féle üldözés, s imád-
kozni kezdett a vértanúság ke-
gyelméért. Egy napon dajkája 
nyáját őrizte, amikor meglátta 
őt Olibrius helytartó, s maga elé 
rendelte, hogy a felesége vagy 
az ágyasa legyen. Margit keresz-
ténynek vallotta magát, és el-
utasította az ajánlatot. Olibrius 
megkínoztatta, kampókkal tépet-
te az oldalát, majd sötét börtön-
be vetette. Itt a sátán előbb egy 
sárkány, majd egy férfi képében 
kísértette meg, de Margit a ke-
reszt jelével mindkettőt megfu-
tamította. Újra bíróság elé vitték, 
halálra ítélték, tűz fölé függesz-
tették, majd jeges vízbe dobták, 
de sértetlen maradt. Imádságára 
a Szentlélek galamb képében le-
szállt rá és megerősítette. Végül 
kivitték a városból és lefejezték. 
Későbbi hagyomány a sárkánnyal 
való harcot jelképes tartalommal 
részletezte. Eszerint a sárkány 
elnyelte Margitot, mint Jónást a 

cethal, de egy feszülettel v. a ke-
reszt jelével Margit megnyitotta 
annak oldalát és épségben kilé-
pett belőle. A népi jámborságban 
ezért hívják segítségül a vajúdó 
asszonyok. Védőszentje elsősor-
ban a ker. leányoknak, gyermeket 
váró és vajúdó asszonyoknak, de 
segítségét kérik kísértés idején és 
különösen nehéz helyzetekben. 
– Ismertető jegyei korona, könyv, 
pálmaág, kereszt és sárkány (pó-
rázon).

Kármelhegyi Boldogasszony, 
július 16. Az egyházatyák a bibli-
ai Kármelt szépsége, termékeny-
sége, ősisége, Illés győzelme 
miatt a Boldogságos Szűz Mária 
jelképének látták. A kármeliták 
részben emiatt, részben Stock 
Szent Simon (†1265) látomása 
miatt tekintik Kármelhegyi Bol-
dogasszonyt édesanyjuknak, a 
Kármelen remetéskedő Illés pró-
fétát szellemi ősükként, Szent 
Simont alapítójukként tisztelik. 
A hagyomány szerint Szűz Mária 
angyalok és szentek kíséretében 
jelent meg Stock Szent Simon-
nak, átnyújtotta neki a skapuláré 
nevű vállruhát azzal az ígérettel, 
hogy aki viseli, nem jut a pokolba, 
s a halálát követő szombaton ki-
szabadul a tisztítótűzből is, mert 
maga a Kármelhegyi Boldogasz-
szony száll le értük, s vezeti a 
mennyekbe őket. Szécsény kör-
nyéki településeken a közelmúlt-
ban is hordták jámbor asszonyok. 
Ábrázolásain egyik karján a Kis Jé-
zust tartja, a másikkal a skapulá-
rét nyújtja Stock Szent Simonnak, 
illetve a tisztítótűzben szenvedő 
lelkeknek. A skapuláré gyakran a 
Kisded kezében van.

Illés, július 20. A próféták atyja, 
az egyik legnagyobb ószövetségi 
szent személyiség, akit a zsidók, 
a keresztények és a muszlimok 
egyaránt tisztelnek. A kármeliták 
ősatyja. Az Ószövetségben a Jah-

Trónoló Mária gyermekével
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ve-kultusz harcosa és megmen-
tője Izraelben. Az Acháb király és 
főleg annak felesége, Izebel által 
szorgalmazott Baal kultusz ellen 
lépett föl. Népszerűségét legen-
dás elemekkel átszőtt történetek 
sora tanúsítja. Nagy hatással volt 
a későbbi korokra is, elsősorban 
titokzatos, élve történt menny-
bevitele révén, s mert Malakiás 
az elragadott próféta újra eljöve-
telét jövendölte. Keresztény hi-
tünk szerint ez Keresztelő Szent 
Jánosban valósult meg. Csaknem 
messiási személynek, az ítéletre 
érkező Isten előfutárának, majd 
a Messiás előhírnökének tekintik. 

Illés Mózessel tanúja Jézus színe-
változásának. 

Mária Magdolna, július 22. A 
Magdolna nevet Magdala város-
ról kapta. A latin Maria Magdalena 
jelentése: Magdalai Mária. A ha-
gyomány szerint Mária Magdolna 
egy farizeus házában könnyeivel 
áztatta Jézus lábát, hajával meg-
törölte, elárasztotta csókjaival 
és megkente illatos olajjal. Róla 
mondta	Jézus:	„sok	bűne	bocsát-
tatott meg, mert nagyon szere-

tett”. Miután hét ördög ment ki 
belőle, a tanítványi körhöz tar-
tozott. A betániai vacsorán újra 
megkente Jézus lábát, a temeté-
sére. Ott állt a kereszt alatt. A föl-
támadott Krisztus először Mária 
Magdolnának jelent meg. Ő azt 
hitte, hogy a kertész az, s csak 
akkor ismerte föl Jézust, amikor 
a nevén szólította őt. Ekkor Jézus 
Magdolnára	 bízta:	 „Menj	 a	 test-
véreimhez, és vidd nekik hírül: 
fölmegyek az én Atyámhoz és a 
ti Atyátokhoz, az én Istenemhez 
és a ti Istenetekhez”. Mária Mag-
dolna ment és átadta az üzene-
tet az apostoloknak, így lett az 
apostolok apostola. Legendája 
szerint a keresztények üldözésé-
nek kezdetén Magdolnát és test-
véreit, Lázárt és Mártát egy evező 
nélküli bárkán kitették a tenger-
re. A bárka elvetődött velük Dél-
Franciaország partjaira. Itt, Mar-
seille közelében Magdolna egy 
barlangban remeteként vezekelt 
és imádkozott 33 évig, egyetlen 
tápláléka az Oltáriszentség volt, 
angyalok hozták neki. Imádság 
közben rendszeresen elragad-
tatásba esett, fölemelkedett a 
földről. Védőszentje elsősorban 
a bűnbánóknak és vezeklőknek. 
Eltévedt leányok jó útra térítésé-
vel foglalkozó szerzetesrendek, 
intézmények Magdolna oltalma 
alá helyezik magukat. Védőszent-
jüknek tekintik ált. a gyógyítással 
foglalkozók, mozgásproblémák-
kal született gyermekek, továb-
bá drogisták, borral foglalkozók, 
fodrászok, fésűsök, kozmetikusok 
(hiúság ellen. Sok helyen védő-
szentje patakoknak és források-
nak, melyek vize a néphit szerint 
Magdolna könnyeiből fakadt. 
Rozsnyó határában a Mária Mag-
dolna-forrás mellett kápolna is 
van. A nép szerint Magdolna ezen 
a vidéken is élt. A legenda szerint 
3 könnyelmű fehérnép egyszer 

ruhát mosott a forrásnál, amikor 
megjelent nekik Magdolna, és 
életük megváltoztatására kérte 
őket. Ez megtörtént, s a kápolnát 
az asszonyok hálából építették a 
forrás fölé. Vizéből haza is visz-
nek, különösen szemfájásra tart-
ják foganatosnak. A közeli Dernő 
magyar	 faluban	 a	 19/20.	 század	
fordulóján egy kisfiú vakon szüle-
tett. 6 éves korában édesanyja a 
hátán elvitte a Mária Magdolna-
forráshoz és meggyógyult.

Jakab apostol, július 25. János 
apostol és evangélista bátyja, 
Péterrel és Jánossal együtt je-
len volt Jézus színeváltozáskor, 
Jairus leánya föltámasztásakor és 
a Getszemáni-kertben, Krisztus 
kínszenvedése kezdetén. Jakab 
hispániai térítése, ottani vértanú-
halála történelmi forrásokból alig 
igazolható. sírját a 9. sz. óta Santi-
ago de Compostelában tiszteljük. 
A fűszerkereskedők, gyógyszeré-
szek, kalaposok, kereskedők, sza-
tócsok, utasok, zarándokok védő-
szentje.

Szent Anna, július 26. Szent 
Anna nemcsak a Szűzanya édes-
anyja, hanem középkori hagyo-
mány szerint háromszoros tisztes 
özvegyként, Jézus Krisztus öreg-
anyja, dajkája, a szentatyafiság 
matriarchája, és így a keresztény 
nagycsalád, nemzetség oltalma-
zója, a gyermekáldás patrónája 
is. a mindennapi élet hősies egy-

Mária Magdolna lábereklyéje, 
Róma

Bűnbánó Mária Magdolna gyón-
tatószéken - egri székesegyház
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hangúságában és az önfeláldozó 
asszonyi munkában, a család és 
a rászoruló emberek szolgálatá-
ban való érdemszerzésnek Szent 
Anna a példaképe. Ereklyéit kar-
alakú ereklyetartóban őrizték, a 
serényen dolgozó, segítő asszo-
nyi kéz jutott benne szimbolikus 
méltóságra. Tisztelete a 4. század-
ban Jeruzsálemben kezdődött, 
ahol Mária föltételezett születési 
helyén Szent Anna-templomot 
emeltek. Kultuszát a keleti egy-

házban I. Justinianus kelet-római 
császár tette kötelezővé. Nyuga-
ton már a 2. században nyoma 
van tiszt-ének, de általánossá 
csak a keresztes háborúk után 
vált. Legendája szerint a kicsi Jé-
zus ott volt halálos ágya mellett, 
és békés, nyugodt halállal aján-
dékozta meg nagyanyját. Ezért 
Szent Anna a haldoklók pártfo-
gója és az üdvösségre vezető jó 
halál kieszközlője.

Loyolai Szent Ignác, július 31. 
Ignác (1491 – 1556), a Jézus Tár-
saság, Jezsuita-rend alapítója. 
Fiatal korában, mint lovag részt 
vett különféle csatákban. Egy 
ágyúgolyó súlyosan megsebesí-
tette a lábát, Loyolába szállították. 
Életben maradásának csodáját Ig-
nác Szent Péter apostolnak tulaj-
donította. Megtérésekor vezeklő 
jeruzsálemi zarándokútra indult. 
Még katalán földön Barcelona felé 
menet Montserrat kegyhelyén 
meggyónt, letette lovagi ruháját 
és zarándokruhát öltött, fegyverét 
fogadalmi ajándékul a Szűzanyá-
nál hagyta. Lelkiélete misztikus 
szemlélődéssé alakult át, melynek 
központjába a Szentháromság 
és az Eucharisztia került. Ekkor 
kapta egész bensőjét átformáló 
látomását a 2 zászlóról s a rend-
alapítás gondolatát. Róma köze-
lében látomásban kapott ígéretet 
Krisztustól, hogy apostoli tervei 
valóra válnak. Az új rendet a pápa 
1540-ben Jézus Társaság néven 
hagyta jóvá. Ignác általános rend-
főnök lett. Egész Róma apostola 
volt, lelkigyakorlatokat tartott, 
kidolgozta a rendi szabályzatot. 
Utolsó éveiben a katolikus resta-
uráció vezéralakja. Társai közben 
mint	 „Jézus	 katonái”	 szerte	 a	 vi-
lágban terjesztették tanítását. Lel-
kigyakorlatos könyvének hatására 
először a török elleni harcokban 
számítottak Ignác támogatására. 
A könyvben a két zászló a jó és 

rossz, a kegyelem és kárhozat lo-
bogója alatt háborúskodók küz-
delméről szól. Loyolai Szent Ignác 
képét a budai szobák ajtajára, há-
zak kapujára is kifüggesztették. 
Úgy vélték, hogy elűzi a sötétség 
hatalmait, a képzelgéseket, kísér-
teteket, rontásokat. Legendája 
szerint egy bűnösre nem tudott 
intelmeivel hatni, ezért egy híd 
mellett, ahol a bűnös gazdag át 
szokott menni, Ignác a jégtől zajló 
folyóba vetette magát, mire a ha-
gyomány szerint a másik megtért. 
E mozzanatból testi-lelki bajok 
orvoslására használt szentelmény 
fakadt, a Szent Ignác vize. A ba-
rokk időkben nemcsak betegség-
ben használták, hanem vetéseket 
pusztító egerek ellen a földet, 
marhavész idején a takarmányt 
locsolták le vele. Budán jegyezték 
föl, hogy egy néma lány 3 napon 
át csak Szent Ignác vizét itta. Egy-
szer csak megszólalt: milyen jó ez 
a víz! A 18. században Magyaror-
szágra is jutott ereklyéinek szülést 
segítő, fájdalmat csillapító erőt tu-
lajdonítottak, s a vajúdók mellére 
tették. Érsekvadkerten kitört állat-
vész Szent Ignác napján maradt 
abba. Ezért a lakosság örök időkre 
dologtiltó ünnepet fogadott, amit 
a templom szentélyében készült 
falfestmény is mutat.

Dr. Limbacher Gábor 
múzeumigazgató

Szent Anna ereklye barokk tartóban

Szent Anna a messiási igék 
szerint neveli Szűz Máriát, 
festett faszoboregyüttes

Votív falfestmény a szentélyben. 
Dögvész elleni örök fogadalom.
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Palócos Arcképcsarnok

Balázs Krisztina
A középiskolai tanulmányait Balassagyarmaton folytató fiatal lány 10 esz-
tendeje tölti szabadidejét együttesünk környezetében. Életébe igen ko-
rán, már óvodás korában belépett a tánc. Tehetsége, kitartása és a táncos 
közösséghez tartozás igénye mindig meglátszódott munkáján. Néhány 
évig a Deák Réka vezette TCD táncegyüttes tagjaként is jeleskedett, ahol 
húgával együtt állt színpadra. Kriszta a palócosok első nagyobb utánpót-
lás csapatának tagjaként fiatalítja és erősíti együttest.

Valkárné Kail Mónika
A háromgyerekes fiatalasszony a nagylóci gyermektánccsoportban kezd-
te táncos pályafutását 1985-ben. Testvére együttesünk alapítótagja volt, 
így talán neki is köszönheti, hogy több mint 2 évtized kihagyás után is-
mét élete részévé vált a néptánc. Mónika a palócos közösség több fron-
ton is aktív tagja, hiszen nem csak táncos minőségben, hanem – egyebek 
mellett - az együttest fenntartó egyesület elnökségi tagjaként és szakmá-
jánál fogva a könyvelési, pénzügyi feladatok ellátójaként is jelen van. Raj-
ta kívül mindhárom gyermeke a palócosok táborához tartozik. Közülük a 
két legidősebb már a nagy együttes táncosa.

Hüvösi Kristóf
Bár Kristóf mindössze 4 esztendeje csatlakozott az együttes utánpótlás 
csapatához, mégis már közel egy évtizede, hogy a néptánccal először 
összetalálkozott a ságujfalusi általános iskolában. A középfokú tanulmá-
nyait egy salgótarjáni műszaki szakközépiskolában teljesítő halk szavú, 
de annál kitartóbban próbalátogató kishartyáni fiatalember kortársaival 
együtt 2017 őszétől fiatalítja a Palóc Néptáncegyüttes átlagéletkorát.
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Laczkó Laura
A Szegeden orvostanhallgatóként tanuló rimóci lány 2007-ben csatlako-
zott a Palóc Néptáncegyütteshez. Szülőfaluja folklórhagyományokban 
való gazdagsága és énekes adatközlőként nyilvántartott nagymamája 
meghatározó volt Laura életében már gyerekkorától fogva, hiszen paló-
cos tagsága előtt a Rimóci Hagyományőrző Együttes munkájába is be-
kapcsolódott. Bár tanulmányai olykor hosszabb időre is elszólítják a pró-
bákról, mégis mindig lelkesen és vidáman tér vissza a csapathoz.

Valkár Csenge
Csenge 11 esztendeje kezdett táncolni együttesünk Csivitelők nevű cso-
portjában. Így 2011-ben alapító tagja lett a Kispalócok Táncegyüttesnek, 
melyből 2017 januárjától kezdett bejárni az anyaegyüttes próbáira. 2017 
szeptembertől tagja a Palóc Néptáncegyüttesnek. Családja táncos csa-
ládnak mondható, hiszen rajta kívül mindkét fiútestvére és édesanyja is a 
palócos közösség táncos tagja. 

Szita Alexandra
Csenge 11 esztendeje kezdett táncolni együttesünk Csivitelők nevű csoA 
fiatal varsányi lány 2005-ben kezdett el ismerkedni a néptánccal a szé-
csényi Iglice Táncegyüttesben. 10 esztendeje csatlakozott együttesünk 
utánpótláscsoportjához. A középfokú tanulmányait Szécsényben teljesí-
tő Szandihoz tehát kisgyerekkora óta hozzá tartozik a tánc és vele a vise-
let. Így a palócos programokon kívül szívesen jelenik meg faluja viseletét 
magára öltve egyházi ünnepeken és programokon is. Szandi 2017-től 
tagja a nagyegyüttes női tánckarának.
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A Palóc Néptáncegyüttest 
fenntartó Szécsényi Nép-
művészeti Egyesület Szé-

chenyi 2020 pályázati program 
keretében támogatott projektje 
2018 júliusában a mohorai hely-
színen megtartott szakmai prog-
ramok és a Szécsényi Művelődé-
si Központban lezajlott szakmai 
eseményeken kívül két nagyobb 
közösségi program létrejöttét 
tette lehetővé. A mohorai Szélto-
lók Táncegyüttes tagjai Mezőkö-

vesden pihenhettek, míg a Palóc 
Néptáncegyüttes Kazáron tölt-
hetett el néhány táncos szakmai 
napot.

A kazári edzőtábor két fő célki-
tűzést valósított meg több mint 
30 fő táncossal. Egyrészt elkez-
dődtek a munkálatai a december 
elsején esedékes jubileumi mű-
sor zárószámát adó kazári tánc-
anyag elsajátításának Kovács-
Jelinek Emese és Kovács József 
vezetésével. E színpadi összeál-

lítás a tervek szerint a nagy hírű 
Szekszárdi Néptáncfesztiválon 
is bemutatásra kerül idén nov-
emberben. A táborozás másik 
feladata volt az ősszel elkészülő 
kalotaszegi koreográfia férfitánc 
anyagának kibővítése, mely szin-
tén Kovács József jóvoltából való-
sult meg.

A kazári edzőtáborozás jó han-
gulatban, szakmailag hasznosan 
telt, s a Folt zenekar által kísért 
táncos mulatsággal zárult.

Szoborállítás

Tisztelt Szécsényiek és 
városunkból Elszármazottak! 

Tisztelt Adakozók! 

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy 
a közadakozásból állított Magya-
rok Nagyasszonya szobor elké-
szült. Ünnepélyes felavatása és 
megáldása 2018. aug. 19-én, a va-

sárnapi, 10 órás szentmise kereté-
ben történik meg, kivételesen a 
Temetőkápolnánál. A szentmisét 
Főtiszteletű Fráter Dobszay Be-
nedek atya, a Magyarok Nagyasz-
szonya Ferences Rendtartomány 
tartományfőnöke celebrálja. Min-
denkit nagy szeretettel hívunk 
lélekemelő ünnepségünkre, hálát 

adva az elkészült munkálatokért 
és kegyelettel emlékezve arra, 
hogy Szent István államalapító 
királyunk 980 évvel ezelőtt, 1038-
ban ajánlotta fel a Szűzanya oltal-
mába a Szent Koronát, azaz Ma-
gyarországot.

Galcsik Zsolt
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Robinson Fesztivál Szécsényben

Szécsény Városkártya kedvezmények országszerte

Válasz életstílusodra hangolt kedvezményt, elfogadóhely kereső: www.kedvezmeny.hu. Vállalkozóként is 
részesülhetsz	a	közösségi	kártyaprogram	előnyeiből,	bővebb	információ:	www.szecseny.hu/varoskartya.

Adódott, hogy 2017 nyarán 
egy DJ Armada vendéges-
kedett a Szécsény külte-

rületén található Robinson szi-

geteken, és a társaság, valamint 
a fő szervező Új Viktor - szakmai 
nevén NEWIK-, olyan jól érezték 
magukat, hogy a kreatív inspirá-

ció pillanatát megragadva meg-
álmodtak egy, Nógrád Megyében 
még soha ilyen formátumban 
nem rendezett fesztivált, a terület 
gazdájával, Varga Bélával közö-
sen. Hozzájuk csatlakozott Juhász 
Péter és Mestyán Dániel, akik eb-
ben a műfajban szintén ismert 
személyiségek.

Így adódott, hogy hosszú hóna-
pok előkészületei után a Robin-
son Fesztivál 2018. június 15-én 
délután 3 napra megnyitotta ka-
puit, és egy országos színvonalú 
rendezvény vette kezdetét.

A szervezők gondoltak minden 
korosztályra és valamennyi zenei 
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műfaj-irányzat kedvelőire ezért 
egy 40 fellépőből álló fesztivál 
kezdődött el egy ingyenes rock 
nappal, majd mielőtt igazán bele-
húztak volna, Rubint Réka vezeté-
sével, kiegészülve a helyi erőkkel, 
Jusztin Tímea Spartan-Fit edzővel 
és Géczi Edit aerobik edzővel, - 
így szombaton koradélután -egy 
igazi fitnesz blokkal folytatódott 
a program, ezzel megalapozva 
a megfelelő bemelegítést a dél-
után és az est további részéhez.

Késő délután aztán indulhatott 
a buli, Kis Grófóval és Nótár Mary-
vel és számos hazai hírességgel, 
majd szépen lassan a mulatóst 
felváltva a DJ-k vették át a fősze-
repet az egészen hétfőn hajnalig 
tartó fesztiválon a hangulat a te-
tőfokára tört köszönhetően, hogy 
Magyarország lemezlovasainak a 
krémjét sikerült elhozni a feszti-
válra, amelynek a látogatottsága 
a szervezők minden képzeletét 
felülmúlta. 

A szervezők gondoltak a csalá-
dokra is ezért több lehetőség kö-
zül is választhattak a gyerekek a 
különböző játékos elemekből.

A vizuális élményt a legújabb 
hang- és fénytechnikai eszközök 

tették teljessé, amely megyénk-
ben még nem fordult elő.

A szervezők már elsőre, ma-
gasra tették a lécet, de a sikeren 
felbuzdulva ígéretet tettek arra, 

hogy jövőre tovább emelik a té-
tet!

Hasznosi Márk
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73 év - 40 bajnoki cím

Jusztin Ferenc senior hosszú-
távfutó megszerezte

40. magyar bajnoki címét!

A rimóci születésű, de Szécsény-
ben élő Jusztin Ferenc élete a 
sportról szól.

Mikor megkérdezték Tőle: Feri 
Bácsi és mióta fut? A maga va-
gány stílusában csak annyit vála-
szolt	széttárt	karokkal:	„Gyerekek,	
70 éve”.

Sok minden belefér ennyi évbe, 
számtalan hazai-és nemzetközi 
versenyen való megmérettetés. 

Emblematikus szereplője lett az 
évtizedek során a különböző ver-
senyeknek, szinte nem telik úgy 
el kilométer, hogy valaki ne szólí-
taná a nevén Őt.

23 országban sikerült futnia fia 
társaságában. Szerepelt senior 
EB-n és VB-n is. Mindemellett ki-
képzett ejtőernyős 38 ugrással. 
De a szervezői oldalból is kivette 
a részét, számos hazai és nem-
zetközi versenyen képviselte 
szűkebb hazánkat. Szécsényt és 
Nógrád megyét általa, vagy az 
Ő közreműködésével szervezett 
csapat.

2018. július 28-án újabb mér-
földkőhöz érkezett Feri Bácsi pá-
lyafutása. 

Az idei pályabajnokságon 2 
arany érmet szerezve immáron 
40-szeres magyar bajnoknak 
mondhatja magát.

Ezúton is gratulálunk a jubile-
umhoz, és további eredményes 
szereplést kívánunk!

2018. július 28 SZAMOSZ, Senior 
Magyar Bajnokság, Budapest Ika-
rus pálya

Szécsényi eredmények:
Jusztin Ferenc   
1500 m futás   1.hely
5000 m futás   1. hely
Bosák Attila   
súlylökés  1. hely
diszkosz  1.hely

     
Hasznosi Márk

Futás

2018.07.15. Palóc Expedíció 
Gyalogos Teljesítmény túra 
rajt - cél Rimóc. Útvonala: 

Fogadalmi kápolna, Tábi - tó, Var-
sány központ, Rimóc sportcsar-
nok.  14 kilométeren át barangolt 
a Cserhát szelíd lankái között 
Czele János és Czele Jánosné.

2018.07.21. VI. Ipoly futás Lo-
sonc és Rapp között 6.5 km távon. 
Magyarországot a SZAFTOS futók 
képviselték 9 fővel. Versenyző-
ket este 18 órakor indították el, 
a hőmérő 30 fokot mutatott. A 
versenyen résztvevőket, éjszakai 
fürdőzésre invitálták meg a szer-
vezők a Rappi termálfürdőbe.

Résztvevők: 
Bartus Ferenc 25:37, Pancsovai 
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Gergely 31:42, Tresó Tamás 32:39, 
Vajda Andrea 34:50, Czele János, 
Czele Jánosné 39:43, Kovácsné 
Obrecsány Klára 39:44, Simon Ba-
lázs 41:27, Simon Tamás 43:30.  

2018.07.28. IV. Földrengető te-
repfutás Ilíny. A pálya összeköti 
az utóbbi év földrengéseinek epi-
centrumát.	 Az	 idén	 „Bruti-	 Futi”	
néven 7 km távon sárdagasztós, 
szalmabálán átugró futást is ren-
deztek. Egyéniben Lévai Gábor 
vágott neki.

Csapatban: SZAFT 1.csapata III. 
helyezést értek el Bunder Tamás, 
Bunder-Harman Ágnes, Csábi 
Anikó, Sótér Vilmos Zsolt. 

SZAFT 2. csapata II. helyezést ér-
tek el Ádám Bálint, Kovács Dalma, 
Varga Ferenc, Várszögi Attila.

Korcsoportos eredmények: 
Táv 24 km Chikán István        
 II. helyezés 1:54:35 idővel
12 km Bartus Ferenc    I.                    56:04
5 km Czele Jánosné       I.                    29:47

5 km Oláh Ferdinándné 
   II.           41:41

1 km Czele Árpád           II.                     6:14
1 km Czele Hanna Sára 

II.              8:25 

2018.07.29. Magyarország 2018 
évi Szenior Atlétikai Bajnokság 
Budapest Ikarusz pálya.

Kovácsné Obrecsány Klára 5.000 
m I. helyezést ért el.

 
   Czele János

Foci

Felnőtt csapatunk július első 
hetén elkezdte a felkészü-
lést	a	2018/2019	–	es	bajnoki	

évadra.
Heti két edzéssel készülnek a 

fiúk, és hétvégén edzőmérkőzés-
sel.

Július 28.-án a Kolosi Tibor em-
léktornán vett részt a felnőtt csa-
patunk.

Ezen a tornán a szécsényi spor-
tért sokat tevő Tibi bácsira emlé-
keztünk.

Horváth János felidézte a régi 
labdarúgás emlékeit, amikor még 
együtt rúgta a bőrt Tibi bával.

A jó hangulatú tornán megje-
lentek a családtagok is. A torna 
végeztével közös ebéddel és be-
szélgetéssel ápoltuk a sportbarát-
ságot.

A tornán 5 csapat szerepelt, 
ahol a VSE csapata a második he-
lyet szerezte meg.

I.Érsekvadkert, II. Szécsényi VSE, 
III. Varsány, IV. Rimóc, V. Nógrádsi-
pek.

A torna legjobb góllövője a VSE 
csapatából Géczi Patrik lett.

Augusztus 18-19.-én indul a 
Megyei I. osztályú bajnokság.

Augusztus 4.-én edzőmérkő-

zést játszik a csapat Bánk csapata 
ellen.

Augusztus 12.-én Magyar Kupa 
I. fordulójában érdekelt a csapa-
tunk.

Volt változás a kereteben.
A csapatunkhoz igazolt Lacz-

kó Lénárd (Rimóc), Strihó Zsolt 
(Bánk), László Lóránd (Mohora), 
Velki Gergely (Mátranovák)

Távozási szándékát még senki 
nem jelezte.

Doman Gábor
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