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2018 kitüntetettjei

Szécsény Város Önkormány-
zatának Képviselő-testüle-
te a 28/2007.(VIII.29.) sz. 

rendeletével alapított „A Köz 
Szolgálatáért” kitüntető díjat, 
melyet azoknak a személyeknek, 
közalkalmazottaknak, köztisztvi-
selőknek, szervezeteknek, közös-
ségeknek adományozhatja, akik 
Szécsény városban tartósan ki-
emelkedő eredményeket értek el 
különösen az egészségügy, a szo-
ciális ellátás, az oktatás, a kultúra, 
a közművelődés, a sport, vagy va-
lamely művészeti ág művelése, a 
közrend és közbiztonsági feladat-
ellátás területén.

Magyarország Kormánya – az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-

mának támogatásával - Családok 
évének nyilvánította a 2018 - as 
évet, ezért Szécsény Város Önkor-
mányzatának képviselő-testülete 
2018. szeptember 26-i zárt ülésén 
úgy határozott, hogy ez évben 
megosztottan három házaspár ré-
szére adományozza a díjat, ezzel 
is kifejezve, mennyire fontosnak 
tartják a családbarát értékrendet, 
a gyermekbarát szemléletet, a ge-
nerációk közötti együttműködést, 
és az élet szentségének tiszteletét.

Szécsény Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
172/2018.(IX.25.) számú hatá-
rozatával „A Köz Szolgálatáért” ki-
tüntető díjat adományozta a kö-
vetkező személyeknek.

Sótérné Oláh Ildikó Erzsébet 
1978-ban a Nógrádi Sándor Gim-
názium és Mezőgazdasági Szak-
középiskolában érettségizett, 
majd a Kecskeméti Óvónőképző 
Intézetben szerezte meg óvónői, 
majd gyógypedagógiai és akkre-
ditált pedagógiai végzettségét. A 
’80-as években óvónőként, majd 
a Lipthay Béla Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégiumban 
Ifjúságvédelmi felelőseként, ügy-
viteli munkatársként dolgozott. A 
tanulók tudatosságának fejleszté-
se, a társadalom számára értékes 
célok kitűzése és elérésé, segítsé-
ge motiválja munkája során. Lelki-
ismeretes, segítőkész pedagógus. 
Együttműködik a gyerekvédelmi, 
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gyerekjóléti humánszolgáltatók-
kal, kapcsolattartása, szervező-
készsége példaértékű. Házastársa, 
Sótér Vilmos tanár úr. Házasságuk-
ban 3 fiúgyermek született.

Sótér Vilmos tanulmánya-
it 1973-ban a Mezőgazdasági 
Technikum és Szakközépiskola 
elvégzését követően, az Agrár-
tudományi Egyetemen végezte. 
2003-ban a Szent István Egyetem 
Mezőgazdasági és Környezettu-
dományi Karán Mezőgazdasági 
Környezetgazdálkodási Szakmér-
nök képesítést szerzett. Munkás-
ságát 1983-ban kezdte a Lipthay 
Béla Mezőgazdasági Szakképző 
Iskolában. Megannyi szakmai ta-
nulmány birtokában, folyamato-
san fejleszti magát. Magas szak-
mai szinten adja tovább tudását 
diákjai számára, szakmai igazga-
tóhelyettesként maximális felelős-
séggel, szakértelemmel, kitartás-
sal végzi oktató munkáját. Diákjai 
számára Ösztöndíj programot- út 
az érettségihez, út a szakmai alap-
program megvalósítását támogat-
ja, valamint tananyagfejlesztő pro-
jektekben és felnőttképzésében 

vesz részt. Lelkiismeretes felké-
szítő tanár, célja a diákok szakmai 
sikerének támogatása. Kollégiumi 
nevelőtanárként törekszik a csalá-
dias légkör kialakítására. Empati-
kus pedagógus, szívesen hallgatja 
meg a gyerekek gondjait, segíti 
tanulmányi fejlődésüket, motivál-
ja, segíti a tanulásukat. Aktívan 
támogatja a sportolást és szakkö-
röket a gyerekek számára.

Kovács Györgyné, lánykori ne-
vén Boros Erzsébet, Szécsényben 
született és járt általános iskolába. 
Ezt követően a balassagyarma-
ti Balassi Bálint Gimnáziumban 
érettségizett, majd 1961-ben a 
szécsényi Postahivatal postafor-
galmi gyakornoka lett. Két év múl-
va a rimóci általános iskolában 
helyezkedett el, mint tanító. Szen-
vedélyes nevelőként bátorította a 
gyermekeket. Később elhatározta 
folytatja szakmai karrierjét és az 
esztergomi Tanítóképző Főisko-
lán tanítói képesítést szerzett. 
Mindeközben 1965 áprilisában 
házasságot köt Kovács Györggyel, 
aki szintén pedagógus – társa a 
munkában és a mindennapok-

ban. Harmonikus kapcsolatukban 
egy fiúgyermek, Attila született. 
1974-től a szécsényi Mikszáth Kál-
mán Általános Iskola munkatársa, 
majd 1979. szeptember 1-jétől a 
II. Rákóczi Ferenc Általános isko-
la pedagógusa lett, mélységes 
felelősséggel végezte munkáját. 
Tanítványait nem csak oktatta, 
hanem az életre nevelte, ered-
ményességükben, sikereikben 
osztozott, felzárkóztatta a rászo-
ruló diákokat. 2002. februárjában 
nyugállományban vonult.

Férje Kovács György a II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola egyik 
legmeghatározóbb tanítója, in-
tézményvezetője volt. Sokunk a 
mai napig is örömmel emlékezik 
vissza azokra az évekre, hiszen 
barátságos gyerekközpontú taní-
tót ismertünk meg személyében.  
Pályafutását 1962-ben a rimóci 
oktatási intézményben kezdte ta-
nítóként, majd 1975-ben került 
Szécsénybe tanítani, dolgozott is-
kolaigazgató helyettesként, majd 
1983-ban egyhangúlag döntött a 
testület igazgatói kinevezéséről. 
II. Rákóczi Ferenc Általános isko-
la igazgatójaként, több mint 900 
tanuló 60 pedagógus és 3 intéz-
ménykoordinálását végezte. Szép 
szakmai eredményeket ért el, az 
iskolában 100 %-ban szaktanárok 
oktattak. Szervező tevékenysége, 
jó problémamegoldó készsége, 
tudatos, átgondolt döntésekhez 
vezetett. Jószándékú, segítőkész, 
humánus vezetőként, kollégái 
számára is nyugodt legkört te-
remtett. 2001-ben vonult nyug-
állományba. Pedagógus munkája 
mellett a város közéletében is sze-
repet vállalt, hosszú évekig volt a 
Helyi Választási Bizottság elnöke. 
Két unokájuk már nagykorú.

Gajzinger Lászlóné született 
Kovács Györgyi jelenleg a Szécsé-
nyi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 
szakmai vezetője. 1987-ben érett-
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ségizett a Szántó Kovács János 
Egészségügyi Szakközépiskolá-
ban, majd a Szentágothai János 
Egészségügyi Szakképző Iskolában 
a csecsemő és kisgyermekgon-
dozó szakon végzett 2007-ben.  
Munkásságát a balassagyarmati 
Reménysugár Otthonban kezdte, 
ezt követően 2000-ben a szécsényi 
Napköziotthonos Óvoda és bölcső-
de munkatársa lett. Kisgyermekne-
velő munkájának alapvető jellem-
zői a hivatástudat, a gyermek- és 
szakmaszeretet. Munkáját követ-
kezetesen, felelőségtudatosan lát-
ja el. Szakmai sikereit, kollégáitól 
nyert tapasztalatait nagyszerűen 
alkalmazza a bölcsődei nevelés-
ben, gondozásban. Házastársát, 
Szécsényben találta meg Gajzinger 
László személyében, akivel csalá-
dot alapított és három gyermek 
szülei immáron, Judit, Mónika és 
Zoltán aranyozza be mindennap-
jaikat.

Gajzinger László 1962-ben 
született Szécsényben. Általános 

iskolai tanulmányait szülőváros-
ában végezte, majd Salgótarján-
ban érettségizett, emellett gép-
ipari technikus oklevelet szerzett. 
Jelenleg a Nógrád Megyei Mun-
kaügyi Központ előadója. Fontos 
szerepet tölt be a szécsényi kato-
likus egyházközösség életében, 
hosszú ideje az egyházközösség 
képviselő testületének tagja, el-

nöke. Szeretetteljes, odaadó, ön-
zetlen házaspárt jutalmazunk, 
segítségnyújtásuk, odafigyelésük 
meghatározó a közösségformálá-
sában.

GRATULÁLUNK 
A DÍJAZOTTAKNAK

Önkormányzati hírek

Októberben egy munka-
rend szerinti képviselő-
testületi ülést tartottunk.

Az OKTÓBER 29-i ülésen tájékoz-
tatókat hallgattunk meg

a Szécsény és Térsége Egészség-
ügyi Centrum Nonprofit Kft. és a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Szécsényi Járási Hivatal munkájá-
ról.

Döntöttünk
•	 az	 önkormányzat	 vagyonáról	
szóló	7/2005.	 (III.26.)	 rendelet	 fe-
lülvizsgálatáról

•	 a	 vásár	 és	 piactartás	 szabályo-
zásáról	 szóló	 14/1995.(VII.11.)	
önkormányzati	rendelet	módosí-
tásáról.	 Ez	 alapján	 2019.	 január	
1-jétől	az	új

Vásári helypénzdíjak:
Sátorfoglalási	díj	400	Ft/m2 

Földön	árusítás	esetén
	 400	Ft/m2 
Állványon	történő	árusítás	esetén	
	 400	Ft/m2

Teherautó		 																		1.100	Ft/db
Személygépkocsi																		660	Ft/db
Személygépkocsi-utánfutó	
	 440	Ft/db

•	 az	önkormányzat	tulajdonában	lévő	lakások	és	helyiségek	bérletéről	szó-
ló	7/2007.	(III.28.)	rendelet	módosításáról.	A	képviselő-testület	20%-os	lak-
béremelést	szavazott	meg	2019.	január	1-jétől

Lakások
komfort-fokozata

Lakás állomány 
db

Jelenlegi               
lakbér         Ft/m2

20%-os lakbéreme-
lés után Ft/m2

összkomfortos 5 236 283
komfortos 44 236 283
félkomfortos 0 178 214
komfort nélküli 3 102 122
szükséglakás 1 46 55
Összesen 53 - -
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KÖZLEMÉNY

•	 Szécsény	 Város	 Önkormányzata	
és	a	Szécsényi	Közös	Önkormány-
zati	 Hivatal	 Szervezeti	 és	 Műkö-
dési	Szabályzatáról

•	 a	 külterületi	 helyi	 közutak	 fej-
lesztése	 és	 karbantartásukhoz	
szükséges	 gépek	 beszerzéséhez	
kapcsolódó	 pályázatról.	 Önkor-
mányzatunk	 Piliny	 községgel	
konzorciumban,	 95	 %-os	 támo-
gatással	 115.770.535	 Ft-ot	nyert	
a	 sóderbánya	 felé	vezető	út	asz-
faltozására,	 egy	 pilinyi	 út	 álla-
potjavítására	 és	 gépbeszerzésre.	
Sajnos	 a	 sóderbánya	 felé	 vezető	
úton	két	 szakasz,	a	vasúti	átjáró	
és	 a	 Szentlélek	 patak	 feletti	 híd	
javítása	nem	elszámolható,	mert	
nem	 önkormányzati	 tulajdon-
ban	vannak.	Ezek	költsége	össze-
sen	több	mint	18	millió	forint.	Az	
5	százalékos	önerővel	együtt	erre	
a	 fejlesztésre	24.489.221	Ft	 elkü-
lönítését	 szavaztuk	meg	 a	 2019.	
évi	költségvetésből

•	 a	Nógrád	Megyei	Regionális	Vál-
lalkozásfejlesztési	 Alapítvánnyal	
„Együttműködési	 megállapodás	
célhoz	 kötött	 pénzeszköz	átadá-

sára”	 című	 megállapodás	 meg-
kötéséről.	 Az	 együttműködés	
értelmében	 önkormányzatunk	
vállalja,	 hogy	 szécsényi	 vállal-
kozások	 NMRV-től	 igénybe	 vett	
fejlesztési	hiteleinek	kamatát	(50	
milliós	 hitelkeretet	 feltételezve)	
átvállalja,	és	erre	a	célra	a	2019.	
és	 a	 2020.	 évi	 költségvetésében	
elkülönít	évi	1.950.000	Ft-ot

•	 a	 szécsényi	 106	 hrsz.	 alatti	 For-
gách	 kastély	 és	 kastélypark	 va-
gyonkezelési	szerződéséről

•	 a	 szécsényi	 106	 hrsz.	 alatti	 For-
gách	 kastély	 és	 kastélypark	 és	
várkert	 felújításához	 vagyonke-
zelői	 és	 használói	 hozzájárulás-
ról

•	 a	 TOP-3.2.2-15-NG1-2016-00002	
kódszámú,	 „Szécsény	 Város	
Önkormányzata	 közcélú	 épü-
leteinek	 komplex	 energetikai	
fejlesztése”	 című	 pályázathoz	
kapcsolódó	 2.580.801	 Ft	 önerő	
biztosításáról

•	 a	 Pénzügyminisztérium	 által	
meghirdetett	 bölcsődei	 fejlesz-
tési	 programról,	 melynek	 kere-
tében	 új,	 három	 csoportszobás	

bölcsőde	 építését	 tervezzük	 az	
1256/1	hrsz	alatti	önkormányza-
ti	 területen.	 A	 pályázat	 95	 %-os	
támogatottságú,	 a	 projekt	 teljes	
költségvetése	 315.789.474	 Ft.	
Sajnos	 ebben	 a	 fejlesztésben	 is	
van	 el	 nem	 számolható	 költség,	
9.473.684	 Ft,	 melyet	 az	 önkor-
mányzat	az	5	%-os	önrész	mellett	
vállalt

•	 településrendezési	eszköz	módo-
sításáról	 a	 Lőtér	 és	 környezete,	
valamint	 a	 bölcsőde	 fejlesztése	
vonatkozásában

•	 hozzájárulásról	 a	 pályavilágítás	
korszerűsítéséhez.

Javaslatot tettünk a kötelező 
felvételt biztosító általános iskolai 
körzethatárok meghatározásával 
kapcsolatban.

Zárt	ülésen	a	Rákóczi	út	47.	szám	
alatti	 ingatlan	 értékesítéséről	 és	
bérlakás	kérelemről	döntöttünk.

Stayer	László,	polgármester
dr.	Pifka-Boda	Zsuzsanna

jegyző

Szécsény Város Önkormányza-
ta konzorciumban a Szécsény 
és Térsége Egészségügyi 

Centrum Nonprofit Közhasznú Kft-
vel a Széchényi 2020 Területfejlesz-
tési Operatív Program keretében 
meghirdetett, „Önkormányzatok 
által vezérelt, a helyi adottságok-

hoz illeszkedő, megújuló ener-
giaforrások kiaknázására irányu-
ló energiaellátás megvalósítása, 
komplex fejlesztési programok ke-
retében” című pályázati kiírás ke-
retében 253,65 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert 
el. A projekt keretében nyolc köz-

szolgáltatásnak helyet adó épület 
energetikai korszerűsítése valósul 
meg napelemes rendszerek tele-
pítésével, három épület esetében 
pedig a fűtési rendszer is korsze-
rűsítésre kerül talajszondás-hőszi-
vattyús, illetve biomassza fűtési 
rendszerekre.

Nagyon sok megkeresés 
érkezik a Szécsényi Ön-
kormányzathoz a kutak 

kötelező bejelentésével kapcso-

latban. Tudomásunk szerint e té-
mát ismét napirendre tűzi az Or-
szággyűlés, ezért terveink szerint 
a Szécsényi Hírek következő, de-

cemberi számában részletes tájé-
koztatást adunk a kutak kötelező 
bejelentéséről, addig is szíves tü-
relmét kérjük olvasóinknak.

Uniós és hazai támogatásból megújuló energiára alapozott
intézményfejlesztés valósul meg Szécsényben
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A projekt keretében nyolc in-
gatlan energetikai korszerűsítése 
valósul meg. Ezekből hét ingatlan 
100%-ban az önkormányzat tulaj-
donában áll, míg egy ingatlan - az 
Egészségügyi Centrum - a Szé-
csény és Térsége Egészségügyi 
Centrum Nonprofit Közhasznú 
Kft. 100%-os tulajdona. 

A fejlesztés keretében vala-
mennyi épület esetében sor ke-
rül napelemes (HMKE) rendsze-

rek telepítésére, melyekkel azok 
áramfogyasztását kívánjuk rész-
legesen vagy teljesen kiváltani. 
Mindemellett a 2051. helyrajzi 
számon található orvosi rendelő 
esetében a fűtési hőigény kielégí-
tésére biomassza kazán kerül te-
lepítésre, míg a Cseperedő Óvoda 
és Bölcsőde, valamint a Polgár-
mesteri Hivatal épülete esetében 
talajszondás hőszivattyús fűtési 
rendszert kívánunk kialakítani. 

A projekt célja az üvegház-ha-
tású gázok kibocsátásának csök-
kentése, az épületek üzemeltetési 
költségeinek csökkentése, ezáltal 
a környezetvédelem és a fenn-
tartható-fejlődés elősegítése. 

Az önkormányzatról és a meg-
valósítandó fejlesztésről bővebb, 
a projekt előrehaladásával ak-
tualizált információkat a www.
szecseny.hu oldalon olvashatnak.

Épület (fejlesztési helyszín) 
megnevezése

Tervezett Napelemes rendszer 
teljesítménye

Tervezett Fűtési rendszer 
teljesítménye

Egészségügyi Centrum 50 kW -
Kézműves ház 5,5 kW -
Egyházmegyei Katolikus Iskolák 
Főhatósága (Kossuth út 4.)

9 kW -

Krúdy Gyula Városi Művelődési 
Központ

50 kW -

Orvosi rendelő 2 kW 6 kW-os biomassza fűtés
Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 20 kW 72 kW-os talajszondás hőszivaty-

tyús fűtés
Páter Bárkányi János Katolikus 
Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium Iskolai intéz-
ményegysége

17 kW -

Polgármesteri Hivatal 50 kW 80 kW-os talajszondás hőszivaty-
tyús fűtés
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Bárkányiban történt...

Népmese Napja
Hagyományainkhoz híven idén is 
sort kerítettünk arra, hogy meg-
emlékezzünk a Népmese Napjá-
ról. A gyerekek osztály keretein 
belül készítették el péntek dél-
után a meseerdő fáinak leveleit. 
Ezeken a leveleken az 1-2. évfo-
lyam tanulói megjeleníthették 
kedvenc mesehőseiket vagy egy-
egy meserészletet. A 3-4. évfo-
lyam diákjai a mesebeli aranyma-
darat formálhatták meg különféle 
technikával.

Az elkészült munkadarabokkal 
a folyosó faliújságját díszítettük 
fel, megjelenítve a meseerdőt a 
benne lakó aranymadarakkal.

Folytatásként hétfő délután az 
alsó tagozatos gyerekek, pedagó-
gusaikkal a szécsényi Művelődési 
Központban megtekinthették „Az 
aranymadár” című táncos pro-
dukciót, az Iglice néptánccsoport 
előadásában.

A jó hangulatú előadást kö-
vetően, az iskola aulájában terí-
tett asztal várta a visszatérő di-
ákokat. Igaz, nem hamuban sült 
pogácsa került az asztalra, de a 
lekváros kenyér is legalább any-

nyira kapós volt. Reméljük, ez az 
élménygazdag délután sokáig 
megmarad a gyerekek emlékeze-
tében.

Horváth	Éva	Ágnes	
és	Mayer	Istvánné

tanító	nénik

Teremtés hete
„Mert	 ahol	 ketten	 vagy	 hárman	
összegyűlnek	az	én	nevemben,
ott	vagyok	közöttük.”	(Mt.	18,20)
Iskolánk alsó tagozata október 
első hetében bekapcsolódott a 
„Közösségben a teremtett vilá-

gért” mottóval meghirdetett te-
remtés heti programsorozatba.
Lelki útravaló, gyakorlati tudniva-
lók és tevékenységek (játékcsere, 
ábrázolási feladatok, rejtvények, 
színezők, szemétszedés, elem-
gyűjtés, gyónási alkalom) segí-
tették a gyerekeket abban, hogy 
Isten akaratának törvénye szerint 
próbáljuk megújítani környeze-
tünket mindabban, ami ránk tar-
tozik, így gondoskodva az általa 
teremtett világ védelméről.

Nagy hangsúlyt kapott az ösz-
szefogás ereje, mert csak így sike-
rülhet élhetőbbé tenni környeze-
tünket. 

Az erre a hétre felajánlott bibliai 
gondolatokon keresztül próbál-
tuk megélni a közösségre terem-
tettséget, a közösséghez tarto-
zást, a Krisztussal való bátor útra 
kelést.

Elcsendesedéseinkből erőt me-
rítve tudtunk tenni a ránk bízotta-
kért, a rászorulókért, és igyekez-
tünk mindezt hálával Jézus elé 
vinni a közös szentmisében.

Pifka	Zsoltné	(Ria	néni)

Mesés Irodalmi teaház
Október 2-án a Társadalomtu-
dományi munkaközösség tagjai 
megtartották a tanév első Irodal-
mi teaházát. A rendezvényre az 
5. és 6. évfolyamos tanulókat in-
vitálták szeretettel az őket tanító 
magyar szakos pedagógusok.
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A téma ezúttal a diákok kedvenc 
meséje, meseregénye, ifjúsági re-
génye volt, amelyekből felolvas-
tak egy részletet, majd röviden 
bemutatták a könyvet.

A foglalkozás ezúttal is jó han-
gulatban telt, kötetlen beszélge-
téssel és a finom tea kortyolgatá-
sával.

Somoskői	Beáta

Hősökre emlékezve
Iskolánk hetedik évfolyamos di-
ákjai rádiós műsor keretein belül 
emlékeztek meg az aradi vérta-
núkról. A tanítványaink dalok, 
versek, prózai szövegek segítsé-

gével jelenítették meg a ’48-as 
eseményeket. 

Két héttel később 1956 októbe-
rének és novemberének esemé-
nyeit elevenítették fel a tízedik 
osztályos tanulóink. Illyés versein 
és az Illés együttes dalain keresz-
tül korabeli híradások képeinek 

felvillantásával idézték meg az 
októberi forradalom és szabad-
ságharc eufórikus és azt követő 
reményvesztett hangulatát.

Az előadásokat követően a sze-
replők mécseseket és virágokat 
helyeztek el iskolánk kopjafája, az 
emlékezés fája előtt, ezzel is kife-
jezve a tiszteletet a vértanúk előtt.

Bárkányisok a Nagymarosi Ifjú-
sági Találkozón

Iskolánk nyolc fiataljával látogat-
tunk el Nagymarosra az október 
6-án megrendezett ifjúsági talál-
kozóra. Az összejövetel témája 
a második korintusi levél követ-
kező mondata volt: „Mindenki, 
aki Krisztusban van, új teremt-
mény.” A közösen meghallgatott 
lélekemelő előadást követően 
szentségimádáson vettünk részt. 
Ezután a nyolcadikosainkat a „Ka-
maszmaros” nevű programra in-
vitálták, míg tizenegyedikes gim-
nazistáink az „Iránytű” elnevezésű 
műhelymunka keretein belül el-
mélkedtek a keresztény hivatás 
fontosságáról. A Duna-parton ka-
pott ebéd után közös szentmisé-
vel zártuk a napot. Örömmel, sok 
lelki élménnyel tértünk haza. Re-
méljük, a tavaszi találkozón több 
taggal is bővül a csapatunk.

Kuris	Tibor	
és	Adamik	Zsolt

hitoktatók
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Október a Rákócziban

Iskolai zarándoklat 
Márianosztrára
Okt.13-án, szombaton 52-en vet-
tünk részt a már hagyományos-
nak mondható iskolai zarándok-
laton. Örömmel láttuk, hogy több 
olyan család van, akik már rend-
szeresen jönnek ezekre az alkal-
makra. Ezévben a Börzsöny déli 
oldalán található Márianosztra 
kegyhely volt a cél.

Indulás előtt közösen fordul-
tunk a Jóistenhez, kértük, hogy 
áldása kísérjen a nap folyamán.

Elsőként a Katalinpuszta és Verő-
ce között található Lósi-völgyben 
kerestük fel a Wass Albert emlék-
házat, ahol az író személyes tár-
gyai láthatóak. A kiállítás megál-
modójának és a hely „gazdájának” 

szívélyes szavai után a domb tete-
jén álló kápolnánál imádkoztunk 
nemzetünkért.

Rövid buszozás után érkeztünk 
meg Márianosztrára, ahol a kegy-
templomban közös szentmisén 
vettünk részt, és kértük a Szűz-
anya közbenjárását családjain-
kért, iskolánkért. A kedves pálos 
szerzetes, József atya szavait a 
szívünkben őrizzük: Nem csak 
okosnak kell lenni, hanem jónak!

A nap további részében – az 
ebéd elfogyasztása és egy kis 
játék után - a Duna-kanyar „leg-
szebb fekvésű” Kálváriájához láto-
gattunk ki, ahol közösen elimád-
koztuk a keresztutat, melynek 
végén gyönyörű látvány tárult 
elénk, és énekléssel fejeztük ki 

hálánkat a Teremtő Atya felé.
Szobra egy 40 perces kisvonato-

zás után érkeztünk meg. Az uta-
zás alatt újból megcsodálhattuk 
a gyönyörű színekben pompázó 
börzsönyi erdőt, egy rövid időre 
megálltunk a Mária-kútnál, ahol 
forrásvízzel frissítettük magunkat.

A napot Nagymaroson a Duna- 
parton egy közös fagyizással zár-
tuk.

Szécsényhez közeledve ismét 
közösen fordultunk az Istenhez, 
megköszöntük a gyönyörű időt, 
hálát adtunk a nap ajándékaiért, 
melyek testi és lelki megerősödé-
sünkre szolgáltak. 

Sántáné	Udvardy	Erika

Iskolánkban az elmúlt hónap 
egyfajta kettősséget hordozott 
magában: a változatos progra-

mok ugyan színesebbé tették a 
hétköznapokat, de mindenkiben 
ott lappangott a várva várt őszi 
szünet is, amely, ha nem számít-
juk az október 23-át követő pár 
napos tanítást, akkor meglehető-
sen hosszúnak bizonyult. Ennek 

ellenére számos olyan eseményt 
éltünk át közösen, amelyek meg-
könnyítették az amúgy sokszor 
egyhangú hétköznapok elviselé-
sét.

25. helyen állunk!

A legjobbiskola.hu szakportál 
szerint iskolánk a feltörekvő isko-
lák rangsorában az országos 25. 

helyet foglalja el. A lista összeál-
lítói szerint ezek azok az intéz-
mények, amelyek már több éve 
javuló eredményeket érnek el a 
kompetencia felméréseken, s en-
nek egyik oka a megfelelő oktatói 
munka.

Hatalmas elismerésnek tartjuk 
ezt a helyezést, mely megmutatja 
a kollégáim, a diákok és a szülők 
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közös erőfeszítéseinek sikeres-
ségét. Bár tudjuk, hogy van még 
hová fejlődni, de bízunk benne, 
hogy az itt folyó sikeres szakmai 
munka elismerése meghozza 
mind a szécsényi, mind a kör-
nyező településeken élő kedvét 
ahhoz, hogy csemetéjüket a mi 
gondjainkra bízzák a jövőben is.

Az	állatok	világnapja	(október	4.)
Közösségünkben már évek óta 
tartó hagyomány, hogy megem-
lékezünk az állatok világnapjáról. 
Ebben a tanévben is megláto-
gattak minket az Annus tanya 
munkatársai és válogatott állat-
csapatuk. Alsós tanulóink többek 
között kecskével, kutyával, sünnel 
és szamárral is találkozhattak. A 
gyerekek némi állateledellel ked-
veskedtek a látogatóknak.

Felsőseink a rajzórák keretében 
kiélhették művészi hajlamaikat és 
különböző technikák segítségé-
vel alkothattak állatokról és kör-
nyezetvédelemről szóló műveket. 
Iskolánkban a legjobb alkotáso-
kat közszemlére tettük. Bízunk 
benne, hogy ez az elismerés is 
motiváló hatással lesz rájuk a tan-
év hátralévő részében. 

Nemzeti	évfordulóink	
(október	6.	és	23.)
Tantestületünkben fontosnak 
érezzük, hogy diákjaink számára 
a tantervekben megfogalmazott 
elvárasokon túl más ismereteket, 
érzéseket is átadjunk. Ezek közé 
tartozik a nemzeti önbecsülés 
és a hősiesség vállalása is. Októ-
ber hónapban e kettőre – talán 
– még nagyobb figyelmet lehet 

fordítani az aradi vértanúk és az 
1956-os forradalom kapcsán. E 
két jeles évforduló alkalmával kü-
lönböző módon hoztuk közelebb 
az osztályokhoz az eseményeket. 
Iskolarádióban, faliújságon, osz-
tályfőnöki órák során is megem-
lékeztük a nemzetünk nagyjairól, 
s elbeszélgettünk diákjainkkal ar-
ról, hogy ezek az események mit 
is jelentenek hazánk és az ő éle-
tükben.

Az	Egyesek	és	a	10.	A	(október	11.)
Évek óta jó kapcsolatot ápolunk 
az Egyesek elnevezésű önkén-
tes szervezettel, akik különböző 
programokkal készülnek minden 
egyes látogatásuk alkalmával. 
Általában az alsósokkal foglal-
koznak, de nem feledkeznek el 
a magasabb évfolyamokba járó 
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tanulóinkról sem. Éppen ezért 
egyik októberi foglalkozásuk a 
gimnazistáinkhoz szólt. A csütör-
tök délutáni eseményen számos 
önkéntes látogatta meg a diáko-
kat, akikkel bemutatkozásképpen 
játszottak egy kicsit, majd külön-
böző – saját hazájukban megtör-
tént – élethelyzeteket mutattak 
be és ezekről lehetett velük be-
szélgetni.

Istók	 Ferenc	 kollégánk	 nyugdíjba	
vonulása	(október	12.)
Minden, valaha az intézményünk-
ben megforduló diák számára is-
merősen csenghet Istók Ferenc 
testnevelő kollégánk neve, aki 
ebben a hónapban, 40 évnyi ta-
nítást követően nyugállományba 
vonult. Számos szakmai sikerrel 
ékesített pedagógusi pályafutá-
sa utolsó napján, október 12-én 
a kollégák és a Szülői Szervezet 
is érzékeny búcsút vett a tanár 
úrtól. Kívánunk számára minden 
szépet, jót és azt, hogy életének 
ebben az új szakaszában is meg-
találja azt, ami örömet hoz szá-
mára!

Halloween	(október	25.)
Mielőtt a gyerekek a jól megér-
demelt őszi szünetükre mentek 

volna, néhányan vállalták a ki-
hívást, hogy egy hagyományos 
halloween tematikájú vetélke-
dőn adjanak számot tudásukról 
– idegen nyelven is. A hol komo-
lyabb, hol humorosabb feladatok 
a gyermekek előzetes ismereteit 
és problémamegoldó készségét 
is igénybe vették. A vetélkedőn 
természetesen nem a versengés, 
hanem egy kötetlenebb délután 
eltöltése volt az elsődleges cél. 

Gratulálunk!
A diósjenői Boróka Gyermekjó-
léti Egyesület által meghirdetett 
„Kedvenc gombám!” című me-
gyei rajzpályázaton az első kor-
csoportban a negyedik osztályos 
Chen Jun Wen első, a harmadikos 
Kis Leila Fatima harmadik helye-
zést ért el!

A fentiek alapján kijelenthető, 
hogy a mindennapok megfeszí-
tett tempója ellenére is sok-sok 
örömteli pillanatban volt részünk, 
amelyek közösségünk minden 
tagjának emlékezetesek marad-
nak. Az őszi szünetet követően is 
igyekszünk hasonló intenzitással 
tenni dolgainkat.

Felhívás
Intézményünkben az elmúlt évek-
ben egyre több gyermek tanul 
– s reméljük, hogy ez a szép ten-
dencia a következő időszakban 
is folytatódik. Annak érdekében, 
hogy az alsós és felsős gyermekek 
számára is megfelelő külső kör-
nyezetet tudjuk teremteni, arra 
az elhatározásra jutottunk, hogy 
az iskolaépület előkertjében sze-
retnénk egy-két paddal, asztallal, 
ülőkével otthonosabbá tenni a 
környezetet, illetve kisebb mérté-
kű talajrendezést szeretnénk vég-
rehajtani, hogy biztonságosabb 
legyen a helyszín.

Abban szeretnénk kérni a vá-
ros lakosságának és a helyi vál-
lalkozásoknak a segítségét, hogy 
lehetőségeikhez mérten támo-
gassák e nemes cél megvalósulá-
sát. Adományaikat A Rákóczisok 
Egyesülete 11741062-20037800-
as számlaszámára várjuk! Előre is 
köszönjük megtisztelő segítségü-
ket!

Pancsovai	Gergely
igazgató
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Újra INFORMATIKAI szakgimnáziumi képzés 
Szécsényben, a Lipthayban!

Pályaválasztás előtt álló felső tagozatos diákok 
figyelmébe ajánljuk ezt az egyedülálló lehetőséget.

Mivel kapsz többet, mint más, távolabbi infós suliban?
SOKKAL:
 Minden számítógéptermünk légkondicionált, LCD monitorokkal, fel-

szerelt!
 Nagy gyakorlattal rendelkező profi számítástechnikai programozó 

mérnök-tanáraink segítségével készülhetsz fel a szakmai informatikai 
érettségire és az egyetemi felvételire!
 ECDL vizsgaközpontunkban, helyben, INGYENESEN szerezheted 

meg a modulvizsgákat az Európai Számítógép-használói Jogosítvá-
nyodhoz!
 A tanévnyitón egy Win10-es tabletet kapsz, akár otthoni használatra 

is az iskolában töltött éveidre!
 Az informatikai képzésünkre is kiterjesztettük az „Ingyen jogsi a 

Lipthayban!” programunkat, így az „AM” kategóriás segédmotoros 
kerékpár jogosítvány megszerzését beiratkozás esetén már jövőre, a 
nyári szünetben, gólyatáborunkban megkezdheted, a „B” kategóriás 
személygépkocsi és kisteher-gépkocsi jogosítványt pedig 11.-ben a 
16 és fél éves kor betöltése után. Mindez számodra INGYENES, hiszen 
saját autósiskolánkban biztosítjuk neked ezt a lehetőséget!

Gyere el a nyitott napunkra 2018. 
november 22-én 9 órakor és fel is 
pattanhatsz az oktatómotorja-
inkra néhány szelfi erejéig!

 
IGEN, be is röffentheted őket . Garantáltan tetszeni fog ez a több 
mint 200 lóerős „ménes”!

Szakközépiskolai képzési kínála-
tunk is bővült ahol a képzési idő: 
3 év szakképzés +2 év érettségi 
felkészítés:
 PÉK-CUKRÁSZ (OKJ 34 541 11)
 HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ (OKJ 
34 541 03)
 VIRÁGKÖTŐ ÉS VIRÁGKERESKE-
DŐ (OKJ 34 541 03)
 ERJEDÉS- ÉS ÜDÍTŐITAL-IPARI 
TERMÉKGYÁRTÓ (OKJ 34 541 07)

Vagy válogass több éve futó agrár- 
és élelmiszeripari képzéseinkből: 
Szakgimnázium (4 év érettségi + 1 
év szakma) teherautó jogosítvány 
is ingyenesen biztosított!
 MEZŐGAZDASÁGI ágazat, 
érettségi és technikusi képzés után 
LOGISZTIKAI képzés, AGRÁR ÁRU-
FORGALMAZÓ SZAKTECHNIKUS 
kimenet ( ingyen jogsi: AM, B, T, C, 
C+E )
 AGRÁR GÉPÉSZ ágazat,
érettségi után MEZŐGAZDASÁGI 
GÉPÉSZTECHNIKUS kimenet ( in-
gyen jogsi: AM, B, T, C, C+E )
 ÉLELMISZERIPARI ágazat,
érettségi után ÉLELMISZERIPARI 

TECHNIKUS kimenet 
 ingyen jogsi: AM, B )
 KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ága-
zat, érettségi után PARKÉPÍTŐ ÉS 
FENNTARTÓ TECHNIKUS kimenet 
(ingyen jogsi: AM, B, T, C, C+E )

Szakközépiskola 
( 3 év szakma + 2 év érettségi):
 Mezőgazdasági gépész 
(ingyen jogsi: T )
 Gazda ( ingyen jogsi: T )
 Kertész
 Pék
 Kistermelői élelmiszer előállító, 
falusi vendéglátó
 Családi gazdálkodó

Gyere, próbáld ki oktatónk felügyeletével a zsír-új NewHolland 
TD5.95-ös tanulótraktorunkat a második nyitott napunkon, 2018. 
november 23-án 9 órakor!
Részletek:	www.lipthay.hu Filkor	Lajos	igazgató
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Szécsény Városkártya OSS Mobil Flotta 
tarifakedvezmények életstílusra hangolva

 

EGYEDI KEDVEZMÉNYEK, 
kártyafelmutatással, folyamatosan igénybe vehető szolgáltatás

  
Csökkentse havi mobiltelefon-kiadásait Szécsény városkártyájával! Az OSS Mobil Flotta ehhez egy rugal-
mas megoldás, amely az Ön személyes telefonálási és internethasználati szokásai szerint alakítható, hogy a 
legjobb havidíjak mellett, kellő sávszélességgel és kedvező áron netezhessen, vagy mobiltelefonálhasson. 

Érdekli valamelyik kiajánlott tarifacsomag? 

Részletes tájékoztatásért jelentkezzen be regisztrált Szécsény Városkártyájával a www.kedvezmeny.hu  
oldalon és kattintson a „Visszahívást kérek” gombra! 
A mobiltanacsadas.hu szakemberei segítségére lesznek Önnek abban, hogy minden kérdésére választ 
kapva, a legjobb megoldással megtakarítást érhessen el jelenlegi mobiltelefon számlájához képest. Az ügy-
intézés rugalmas és felhasználóbarát. 

Válassza Ön is az OSS Mobil Tarifacsomagot, kattintson a  „Visszahívást kérek” gombra!
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Újabb ajándékozással bővült a Kubinyi Ferenc Múzeum 
Kovács Margit gyűjteménye

A szentlőrinckátai Balázs La-
jos a szécsényi mezőgaz-
dasági iskolában tanult 

1958 és 1963 között.
A ferencesektől elvett, és isko-

lává, kollégiummá alakított ko-
lostorépület légköre hatással volt 
az ifjúra, és később is vissza-visz-

szajárt a városba. Az 1970-es évek 
elejétől a közelmúltig Szentend-
rén élt. Ott Kovács Margit művé-
szete ragadta magával, akinek al-
kotásait az egyetemes művészet 
legkiválóbbjai közé sorolja. 

Lehetősége szerint elkezdte vá-
sárolni a művésznő alkotásait. Az-
után úgy gondolta, hogy jobb, ha  
nem csak ő gyönyörködik ezek-
ben az alkotásokban, ezért az ak-
kor 16 szoborból álló együttest 
közgyűjteménynek ajándékozza, 
a magyar és egyetemes közmű-
velődés szolgálatára. Több múze-
um bejárását követően az ajándé-
kozó múzeumunkat választotta. 
Azóta Balázs Lajos céltudatosan 
keresi Kovács Margit megvásá-
rolható további szobrait, hogy 
összeálljon egy olyan kollekció, 
amely már önálló kiállításként is 
bemutatható. Amikor módja és 
lehetősége van rá, újabb szobro-
kat vásárol, és elhozza ajándék-
ként a szécsényi múzeumba – leg-
utóbb 2018. október 9-én, immár 
negyedszer. Az ábrázolások szá-
ma most már meghaladja a har-
mincat, vételi értékként pedig a 
tízmillió forintot. Az ajándékozás 
értékét még csak növeli, hogy 
nem gazdag ember adományoz 
a fölöslegéből, hanem egy falusi 
magyar férfi hoz áldozatot a nem-
zet javára. Célja, hogy a művészet 
klasszikus, magasrendű értékei 
váljanak láthatóvá a szécsényiek 
és az idelátogatók számára. Ko-
vács Margit művészete pedig az 
egyik legelragadóbb, amely a női 
mivoltot a legsokoldalúbban és a 
legélménydúsabban képes ábrá-
zolni. Itt a Hírlapban ezt a hatást 
szeretnénk visszatükrözni fényké-
peinkkel, amelyek egyetlen szob-

rot is különféle megvilágításba 
helyeznek.

Az újabban ajándékozott plasz-
tikák a következők:
Keleti viseletű nő, gyertyatartó 
használatra is tervezve
Cseresznyéző leány

Kabátját	gomboló	fiú Ülő	leányka

Tejet	ivó	leány Kendőt	tartó	leány
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Kabátját gomboló fiú
Fölfelé tekintve ülő leányka
Tejet ivó leány
Kendőt tartó leány  

Ráadásul ajándékba kaptuk az 
1920-ban megjelent Életképek 
című, német nyelvű könyvet, 
amit kiállításban is szeretnénk 
majd bemutatni.

Hálás köszönetünk Balázs Lajos 
szentlőrinckátai honfitársunknak 
újabb nemes felajánlásáért és 
ajándékozásáért!

Dr.	Limbacher	Gábor
múzeumigazgató

Éltképek	c.	gót	betűs	német	könyv Belső	képoldal

Kendőt	tartó	leány	hátulról

Ülő	leányka
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Új elnöke van a Szécsényi KÉSZ-nek

Kériné	Szabó	Marika	 lett	a	Keresz-
tény	 Értelmiségiek	 Szövetsége	
(KÉSZ)	 szécsényi	 csoportjának	 az	
elnöke.	Miért?

A KÉSZ-ben öt évente van tisztújí-
tás. Én voltam eddig a szervezet 
titkára, előző elnökünk azt kér-
te, hogy megnövekedett elfog-
laltságai miatt mást válasszanak 
helyette. A csoport tagjai együtt 
arra buzdítottak, hogy immár el-
nökként folytassam a munkát, 
amit én inkább szolgálatnak te-
kintek.

Melyek	voltak	a	legfontosabb	mun-
káik	az	elmúlt	években?

Három csoportba osztanám a 
feladatainkat. Első a közösségért 
végzett munka, öt év alatt 15 
előadót hívtunk meg közéleti, 
vallási témakörökben. Több kiál-
lítást szerveztünk, zarándokuta-
kat, nagyobb eseményeket, mint 
például a Templomok éjszakája, 
vagy Pitti Katalin, Szvorák Kata-
lin, és Kudlik Júlia estje. Ezenkívül 
részt veszünk a városi ünnepe-

ken, gondozzuk a műemlékeket, 
a Szent Háromság szobrot, ad-
venti szolgálatot teljesítünk és 
pénzadomány gyűjtéseket szer-
veztünk, például amikor egy fia-
tal szécsényi család háza leégett, 
vagy az ukrajnai szegény keresz-
tények megsegítéséért. Második, 
a csoport tagjainak lelki életének 
ápolása és fejlesztése. Közös imák, 
lelkigyakorlatok, keresztutak 
szervezése, hitéletünk fejlesztése. 
Harmadik, a KÉSZ országos ren-
dezvényeinek segítése, támoga-
tása és azokon a részvétel.

Mit	 kell	 tudni	a	KÉSZ	 jelenlegi	 tár-
sadalmi	helyzetéről?

Az első és legfontosabb, hogy ez 
egy civil szervezet, amely ökume-
nikus alapon szerveződik, tehát 
tagjai keresztények és azon belül 
mindegy, hogy valaki katolikus, 
református, vagy más felekezet-
ből érkezik. A tagok tagdíjat fizet-
nek és ebből fedezzük működé-
sünket. A szervezet legfontosabb 
célja, hogy pozitív példákat és 
keresztény életszemléletet mu-
tassunk elsősorban a fiataloknak.

Akar-e	építkezni,	mint	új	elnök,	sze-
retne-e	például	új	tagokat?

Természetesen, sőt nagyon örül-
nék, ha minél többen jelentkez-
nének hozzánk. Jelenleg a tag-
létszám 20 fő és a többség 70 év 
feletti. Az egyik legfontosabb el-
nöki célom, hogy növeljem a tag-
létszámot és erősítsem csopor-
tunkat. Amúgy is jól jönne egy kis 
vérfrissítés, mert néha fáradtnak 
érzem kis csapatunkat, hiszen az 
élet minden területén igyekszünk 
tisztességgel helyt állni, ami nem 
könnyű. Van egy mottóm, amit 

János evangéliumában találtam: 
„Nem	ti	választottatok	engem,	ha-
nem	én	választottalak	benneteket,	
s	 arra	 rendeltelek,	 hogy	menjetek,	
teremjetek	 gyümölcsöt,	 maradan-
dó	 gyümölcsöt.	 Akkor	 mindent	
megad	nektek	az	Atya,	amit	a	ne-
vemben	kértek	tőle.”	(János	15,16) 

Nekem ebből a legfontosabb 
útmutatás, hogy az elkezdett 
munkát folytatni kell. Jövőre ün-
nepeljük a KÉSZ 30. születésnap-
ját, 2020-ban pedig házigazdái 
leszünk az 52. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszusnak. En-
nek egyik szekciójában komoly 
feladatot kapott a szécsényi Fe-
rences Bethánia Klarissza nővére, 
akivel együtt dolgozunk majd a 
szekció sikeréért. Ezenkívül a he-
lyi egyházi vezetőkkel is együtt-
működő kapcsolatot szeretnénk 
kialakítani. 
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„Minden út Rómába vezet”, avagy az Erkel Vegyeskar 
koncertjei az Örök Városban”

Régi álma teljesült a 45 éve 
fennálló szécsényi Erkel Fe-
renc Vegyeskarnak, ugyanis 

kísérőink és szurkolóink társasá-
gában olaszországi koncertkör-
úton vettünk részt 2018. szept-
ember 28-a és október 4-e között.

A hét nap során ellátogattunk 
Ferrara, Poggio a Caiano és Assi-
si városába, továbbá felfedeztük 
Róma főbb nevezetességeit. Jár-
tunk a Római Magyar Akadémi-
án, a Campo di Fiorin, a Piazza 
Navonán, a Szent Ágnes-temp-
lomban, a Pantheonban, a Trevi-
kútnál és megmásztuk a Spanyol 
lépcsőt. A Piazza Venezián meg-
tekintettük II. Viktor Emmánuel 
szobrát és a róla elnevezett mú-
zeumot. Ellátogattunk a Capito-
liumba, a Forum Romanumba, a 
Colosseumba, a Szent Péter lán-
cai templomba és az Elnöki Palo-
tához. Néhány kórustag elment a 
Stadio Olimpicóba az AS Roma- 
Plzen Bajnokok Ligája mérkőzés-
re.

Teljes napot szántunk a Vatikán 
megtekintésére: ámulattal cso-
dáltuk a Szent Péter-teret és bazi-
likát, valamint a Vatikáni Múzeum 
kincseit. A városnézés zárásaként 
az Angyalvárból körbetekintve 
összegeztük a látottakat.

Természetesen a program leg-
felemelőbb részei a közös zenei 
élmények voltak. Énekeltük egy 
Medici-villában, a Spanyol lép-
csőn, az Elnöki Palotánál és a 
Szent István Ház kápolnájában. 
Két magyar szentmisén teljesí-
tettünk zenei szolgálatot. A Santa 
Maria del Suffragio templomban 
Kovács Gergely atya ezüstmiséjén 
vettünk részt Habsburg Eduárd 
nagykövet úr társaságában. Ger-

A	Colosseum	előtt

A	pápa

Szent	Péter	Bazilika	előtt
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gely atya Firenzében teljesíti papi 
hivatását, ahová kórusunkat is 
meghívta. Kevés énekkar mond-
hatja el magáról, hogy a Szent 
Péter-bazilika Magyarok Nagyasz-
szonya kápolnájában énekelhet - 
nekünk erre is lehetőségünk nyílt, 
Horváth Tamás atya 25 éves jubi-
leumi miséjén. Mindkét szentmi-
sén kórusunk tagja, Svélecz Gyula 
látta el a kántori feladatokat. Ve-
zényelt: Lévárdi Beáta és Svélecz 
Gyula.

Római utunk fénypontja a pápai 
szentmisén való részvétel volt. A 
Szent Péter téren több tízezer 
emberrel együtt ünnepeltünk és 
kaptuk meg Ferenc pápa áldását.

A koncertkörút megszervezésé-
ért köszönet illeti Lévárdi Beátát, 
kórusunk Artisjus-díjas karna-
gyát, aki lelkiismeretes és fárad-
hatatlan munkájával lehetővé 
tette számunkra ezt az utat. Dr. 
Németh László (az egykor Szé-
csényben is szolgáló Laci atya) se-
gítségéért is hálásak vagyunk, aki 
a szállást és a szentmiséken való 
részvételt biztosította számunkra. 
A kommunikációban és a tájéko-
zódásban mindig számíthattunk 
a Milánóban megismert Maria 
Dikacz Tieghir és Rádi Boglárka 
kórustagunk olasz nyelvtudására. 

A római út költségeihez hozzá-
járult Stayer László polgármester 
úr, Szécsény Város Önkormány-
zata és a Nemzeti Kulturális Alap 
Igazgatósága. Köszönjük minden 
támogatónknak és segítőnknek, 
hogy újabb felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagodhatott kóru-
sunk!

Kiss	Gabriella	és	Jambrik	Zsolt

Vasárnap	a	Santa	Maria	del	Suffragio	templomban

Vegyeskar	a	Szent	Péter	Bazilika	Mayor	kápolnájában

Viktor	Emmanuel	szobránál
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Előadás és emlékkoncert Gróf Széchényi Imre 
tiszteletére a Múzeumban

A Kastély Szalon sorozat 9. 
rendezvényeként remek 
koncert és előadás hang-

zott el Széchényi Imre (Bécs, 1825. 
február 15. – Budapest, 1898. 
március 11.) zeneszerző tisztele-
tére. Sajátos atmoszférát adott az 
estélynek, hogy a Széchényi csa-
lád városunkból származik.

Sárvári és felsővidéki gróf Szé-
chényi Imre magyar országgyű-
lési képviselő, főrend, diplomata 
és zeneszerző volt. Testvére Szé-
chényi Dénes. A család pozíciójá-
nak megfelelően kiváló nevelést 
kapott, magántanárok oktatták. A 
két gyermek játszópajtása a még 
gyerek Ferenc József és Miksa volt.

Imre húszéves korától kompo-
nált. A család sopronhorpácsi 
otthonában testvérével, annak 
feleségével és a család barátaival 
sokat zenéltek. Első dalát 1845-
ben adták ki, egy magyar nyelvű 
versre komponálta. 42 éves ko-
rában nősült. Felesége, Sztáray-
Szirmay Alexandra grófnő szintén 
zongorázott.

Húsz éves korától végzett dip-
lomáciai tevékenységet is. A Vati-
kánban, Stockholmban, Frankfurt 
am Mainban, Brüsszelben, Párizs-
ban, 1854 közepétől Szentpéter-
váron szolgált. Legszebb polkái 
és mazurkái itt íródtak. Ezután 
nápolyi követ lett, onnan Rómá-
ba került, majd 1865-ben vissza-
vonult a diplomáciától, és Nagy-
marton országgyűlési képviselője 
lett. 

1878-ban a Monarchia berlini 
nagykövetévé nevezték ki, 1892-
ben visszavonult. 1898-ban hunyt 
el Budapesten. Négy fia született, 
utódai a tengerentúlon és Nyu-
gat-Európában élnek.

Egy időben a magyar keringő-
királynak is nevezték. Táncok (ke-
ringő, polka, mazurka, galopp, 
induló) és romantikus versekre írt 
dalok fűződnek nevéhez. Kisebb 
terjedelmű műveinek és zene-
kari polkáinak, mazurkáinak egy 
részét kiadták nyomtatásban. Ké-
sőbb azonban személye és művé-
szete egyaránt feledésbe merült. 

A Széchényi-emlékév kapcsán 
kutatások kezdődtek, elveszett 
műveit találták meg, melyek több 
mint 140 év óta nem hangzottak 
el. 

Életét és munkásságát déduno-
kaöccse, a Stuttgart térségében 
élő Széchényi Kálmán 2011-óta 
kutatja. Mintegy száz művének a 
kottáját sikeresen fellelte. Azóta 
műveit már több európai város-
ban bemutatták. 2014-ben jelent 
meg az első hangfelvétel művei-
ből „Imre Széchényi - Forgotten 
compositions” címmel. Néhány 
művét jóval több, mint száz év 
után, 2016 elején mutatták be 
újra, a MÁV Szimfonikus Zenekar 
előadásában.

A 2018. október 20-i emlékkon-
certet a zeneszerző halálának 120 
évfordulója alkalmából rendez-
tük, melyen báró Lipthay Antal és 
dr. Limbacher Gábor az est házi-
gazdáiként mondtak köszöntőt. 
Részt vett feleségével gróf Szé-
chényi Kálmán, aki bevezető elő-
adást tartott. Megtudtuk, hogy a 

Báró	Lipthay	Antal	
köszöntő	beszéde Gróf	Széchényi	Kálmán	bevezető	előadása
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zeneszerző Széchenyi István uno-
kaöccse. Hosszú diplomata pályá-
ját Berlinben fejezte be, ahol 1878 
és 1892 között az Osztrák-Magyar 
Monarchia nagykövete volt. Az öt 
nyelven beszélő világfi otthonos 
volt a nagy európai hatalmi köz-
pontokban (a bécsi, a szentpéter-
vári és berlini udvaroknál), baráti 
szálak fűzték nemcsak kora veze-
tő politikusaihoz, így Bismarck né-
met kancellárhoz, hanem sok zse-
niális művészhez is, köztük Liszt 
Ferenchez, Johann Strausshoz. 
Kitűnően zongorázott és egész 
élete folyamán komponált. Polkái 
és keringői nagy népszerűségre 
tettek szert. Dalait a legkitűnőbb 
művészek énekelték. Kamara-
zenéje és egyházi művei sajnos 
mindezidáig nem fellelhetők. 

Az est folyamán zongoraművek 
hangoztak el Kassai István Liszt 
díjas zongoraművész, a MMA tag-
ja előadásában (Pretchistinka pol-
ka, Magyar polka, Polka - mazurka 
– fantázia, A Celles-i kastély – ke-
ringő és Waldine - polka-mazur-
ka). Igazi, úri szalonba illő dalokat 
hallottunk Ács Gabriella szop-
rán, énekművész és Flach Antal 
zongoraművész előadásában (A 
leány kérdése (Des Mädchens 
Frage), Nem akarok mást (Quand 
tu me parmes de glorie), Súlyos 
este (Der schwere Abend), A há-
rom cigány (Die drei Zigeuner), 
Asszonyszerelem, asszonysors 
(Frauenliebe und Leben) és Bol-
dog szerelem (Heitere Liebe)). 

A négy kézre írott zongoramű-
veket Kassai István és Flach Antal 
zongoraművészek adták elő (Sze-
renád, Három keringő és Csárdás).

Dr.	Limbacher	Gábor
múzeumigazgató

Kassai	István	zongorázik

Ács	Gabriella	énekel,	zongorán	kíséri	Flach	Antal	

Kassai	István,	Gróf.	Szécszényi	Kálmán
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A SZŰKEBB HAZA - Bátori István festménykiállítása a Múzeumban

2018. október 25-től 2019. ja-
nuár 20-ig tekinthető meg 
Bátori István A szűkebb 

haza című kiállítása a Kubinyi Fe-
renc Múzeumban.

Bátori István 1952-ben szüle-
tett a békés megyei Eleken. Szar-
vason érettségizett, majd 1974-
ben a debreceni Agrártudományi 
Egyetem Meliorációs Karán dip-
lomázott. A festés, rajzolás, gyer-
mekkorától kezdve végigkíséri 
életét. 

1974-óta Szécsényben él. A 
80-as években több kiállítása is 
volt. Jó pár képe külföldi magán-
gyűjteményekben található. Fes-
tészetében keverednek az exp-

resszionista és impresszionista 
vonások, a korábbi munkáiban 
pedig szürrealista jegyek is fellel-
hetőek. A figurális kompozíciók 
mellett ma már főleg tájképeket 
fest. Úgy tartja, hogy amikor Is-
ten megteremtette a világot, te-
remtett egy tündérkertet is, ahol 
a természet szépségei mellett a 
fények és árnyékok játéka oly le-
nyűgöző, hogy azok még a lelket 
is gyógyítani tudják. Ez Nógrád 
megye. Szécsény és környezete. 
Nógrád szépsége kimeríthetet-
len festői témát jelent számára.

Az adott pillanatot próbálja le-
festeni, azt a pillanatot, ami az 
adott helyen és időben rabul ejti. 

Ebben a katartikus pillanatban ra-
gyog fel benne az a sajátos, erős, 
fényes színvilág, amivel érzelmeit 
képes kifejezni. Reméljük, hogy 
még hosszú alkotói út előtt áll, 
és mindaz, ami már vázlatokban 
a fejében van, hamarosan újabb 
képekké áll majd össze.

Egy „nógrádi sorozat” megfes-
tése í legfontosabb terve.

Mesterének Kalcsó József fes-
tőművészt, grafikust tartja, aki 
szerint az egyéniség és a stílus az 
ember személyiségében rejlik. A 
stílus az ember maga, ami kife-
jeződik a kompozíciókban, szín-
használatban, ecsetkezelésben. 
Bátori István vele született tehet-
ség, akinek a festés esztétikája a 
vérében van. A stílust ő zsiger-
ből tudja. A szenvedélyből, tiszta 
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örömből alkotó művészek közé 
tartozik. Ettől válik minden egyes 
festménye igazi értékké, valódi

kinccsé és kimagasló, egyedi al-
kotássá.

Hozzá tehetjük: Bátori István a 
festészeti stílusoktól jellemzően 
az isteni teremtés = természet 
közvetlen fölfedezésének útján 
halad. Egyre letisztultabb látás-
móddal ragadja meg a látvány-
ban a fény és a sötét kettősségét 
és jelképiségét. A természetben, 
környezetben a Lélek pillanat-
nyi rezdülését fogja föl és vetíti 
festménnyé. Képei jellemzően 
mozgalmasak, noha emberi te-
vékenység, emberi mű mintha 
egyre kevésbé szerepelnének 
bennük. Képeit a természet te-
remtettségének, sőt szinkron te-
remtésének megragadása teszi 
mozgalmassá. Mindez összefügg 
a jelenkor nagy folyamataival. 
Miközben ma általában a moz-
galmasságot a globalizálódás je-
lenti, az egyre nagyobb távolsá-
gok meghódítása és áthidalása, 
az egyre távolabbi kapcsolatok 
kialakítása, az egyre távolabbi 
áruk fogyasztása, Bátori István 
céltudatosan a Haza és a szűkebb 
haza felé fordul. A mindenna-
pokban és a járásnyi, megyényi 
térségben fölfedezni a minden-
séget, a határtalant, a létezés 
esszenciáját, figyelemmel az elő-
dök hitére és meggyőződéseire 
is. Ez az a program, amely a Nóg-
rádtól áthatott alkotót újabb és 
újabb alkotásra serkenti, haladva 
a harmóniakeresés útján.

E festészet válogatott anyaga 
látható a Kubinyi Ferenc Múze-
umban: Szécsény és térsége, az 
Ipoly világa és Hollókőtől Jobbá-
gyiig a Cserhát vidéke.

Dr.	Limbacher	Gábor
múzeumigazgató
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Palócos Arcképcsarnok

Kovács Krisztián
A történész végzettségű ludányi fiatalember a megyei levéltár munkatár-
saként dolgozik. 2011 óta tagja együttesünknek. Szorgalmának és kitar-
tásának, no meg bölcsész beállítottságának köszönhetően gyorsan tanu-
ló és biztos tudást szerző aktív táncosává vált a közösségnek. Épp ezért 
igen hamar elmerült a néptánc hobbin túlnyúló világában. Immáron 3 
esztendeje oktatója, s idéntől már elnöke is a balassagyarmati Vadóka 
Egyesületnek. Munkája és táncos mellékállása mellett Krisztián a doktori 
képzés végzős hallgatójaként is helyt áll.

Tóth Péter
Péter 2,5 év Műegyetemi Táncegyüttesnél és 1,5 év Iglice Táncegyüttes-
nél eltöltött idő után vált együttesünk táncosává 2010-ben. A ’civilben’ 
gépészmérnökként dolgozó balassagyarmati fiatalember az egyik leg-
lelkesebb közösségi és táncszerető-táncoló palócos. Nem csak a próbák 
aktív résztvevője és az együttesi programok elmaradhatatlan szereplője, 
hanem sok esetben szabadidőt és anyagikat nem kímélve önkéntes segí-
tője is a csapatnak.

Dérné Földi Ágnes
A kétgyermekes szécsényi családanya még az általános iskolában bele-
szeretett a néptáncba. Élete azonban úgy alakult, hogy valódi hobbiként 
csak néhány évtized elteltével tudott foglalkozni a tánctanulással. 2011-
ben kicsit félve, de nagy örömmel kezdte látogatni Őze János műkedve-
lőknek szánt foglalkozásait, ahonnan rövid időn belül a Palócosok közt 
találta magát. A civilben vállalkozóként dolgozó Ágit férje és gyermekei 
is támogatják hobbijában, így az elmúlt 7 esztendőben számos országos 
fesztiválon, turnén, tánctáborban vehetett részt együttesünkkel.
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Szeles Gusztávné
Az óvodapedagógus pályán a háta mögött tudott több tízéves tapaszta-
lat mellett Judit 2008-ban, Őze János invitálásának eleget téve gondolta 
úgy, hogy szabadidejének egy részét néptánctanulással fogja tölteni. Így 
került egyik napról a másikra a Palócosok táborába. A hagyományőrzés, 
s benne a tánc, az ének és a viselet szeretete nem volt újdonság számára, 
hiszen nem csak szülőfalujában Nagylócon, hanem Rimócon is kivette a 
részét a folklór éltetéséből. Judit munkája és családanyasága mellett az 
egyik legaktívabb közösségi ember, aki mindig a csoport emberi, tárgyi 
és szakmai továbbhaladását tartja szem előtt táncosként és egyesületi 
elnökségi tagként egyaránt. Nagy büszkeségére két fiúgyermeke közül 
kisebbik táncostársa is az együttesben.

dr. Bárány Dávid
A jogász végzettségű szécsényi fiatalember 18 esztendeje került először 
a néptánc közelébe, amikor belépett az Iglice Táncegyüttes tagjai közé. 
Az ott eltöltött két tanév után – alig 15 évesen – kezdte látogatni együt-
tesünk próbáit. Tehetségének és szorgalmának köszönhetően az idősebb 
palócosok hamar befogadták őt, s így rövid időn belül a csapat egyik 
stabil, jó kiállású táncosa lett. Jogi tanulmányai sem akadályozták meg 
Dávidot abban, hogy táncos hobbiját lelkesen művelje. Olyannyira, hogy 
ma már nem csak táncosként, hanem az együttest fenntartó egyesület 
alelnökeként is segíti az évek alatt megnőtt tagságú csoport ügyeinek 
irányítását.

140 éve született Krúdy Gyula

A Krúdy Gyula Könyvtár már 2018. szept-
embere óta várja látogatóit, de az ünne-
pélyes megnyitóra egy jeles eseményhez 

kapcsolódva 2018 október 19-én került sor. 1878. 
október 21-én született Krúdy Gyula, a szécsényi 
könyvtár névadója. Az ünnepség koszorúzással 
és mécsesgyújtással kezdődött. Ezek után került 
sor a könyvtár ünnepélyes átadására. Az ünnep-
ségen köszöntőt mondott Stayer László, Szécsény 
város Polgármestere, aki a könyvtár költözésének 
fontosságáról beszélt, illetve arról, milyen lépések 
vezettek ahhoz, hogy új helyén, teljesen meg-
újulva várhatjuk látogatóinkat. Az ünnepségen 
Csizmadia Kinga és Bacskai Balázs és tanítványai 
működtek közre.

Korcsok	Norbert	könyvtáros,	könyvtárvezető
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Országos Könyvtári Napok Szécsényben

Mint minden évben, 2018-
ban is csatlakoztunk az 
Országos Könyvtári Na-

pok rendezvénysorozatához. 
Szécsényben ennek keretében 

négy rendezvény valósulhatott 
meg. Elsőként Telegdi Ágnes író-
nő, gyógypedagógus, fotómű-
vész volt a vendégünk, aki a Páter 
Bárkányi János Katolikus Óvoda, 

Általános Iskola és Gimnázium 6. 
osztályos tanulói részére tartott 
interaktív meseelőadást.

A felnőtt olvasóink részére kö-
zönségtalálkozót szerveztünk, 
melyen Borsa Brown írónőt láttuk 
vendégül. Borsa Brown a híres 
Maffia és Arab könyvsorozatok 
írója, aki többszörös aranykönyv 
díj jelölt író.

Az állatok világnapjához kap-
csolódva a Cseperedő óvoda gyer-
mekei látogattak el a könyvtárba, 
ahol különleges állatokkal és azok 
hangjával ismerkedhettek meg. 

A hét zárásaként a Könyves Va-
sárnap keretében rendkívüli nyit-
va tartással, vetélkedőkkel, játé-
kokkal vártuk az érdeklődőket.

Korcsok	Norbert
könyvtáros,	könyvtárvezető
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Rajzfilmünnep

Remek lehetőség az Orszá-
gos Rajzfilmünnep a város 
életébe a mozi hangulatát 

visszacsempészni, a vetítések 
díja a csatlakozó intézmények-
nek ezen alkalommal ugyanis 
kedvezményes vagy teljesen 
ingyenes. A tavalyi programhoz 
hasonlóan idén is igyekeztünk 
több korosztálynak megfelelő 
filmeket vetíteni, ehhez ideális 
volt az a módosítás a szervezők 
részéről, hogy a rendezvény 
ideje még az őszi szünet előtt 
elkezdődött. A filmválasztások-
ról még el kell mondani, hogy a 
szervezők egy listát biztosítanak 
a résztvevőknek, amiből válasz-
tani lehet.

Október 26-án délelőtt az óvo-
dásokat vártuk a Művelődési 
Központba, nekik a Bogyó és 
Babóca című animációs sorozat 
legújabb 13 epizódját vetítettük. 
A siker mondhatni átütő volt, a 
gyerekek minden részt tapssal 
köszöntek meg, gyorsan elrepült 
a több mint egy órás program. 
A vetítésre vendégünk volt a Pá-
ter	 Bárkányi	 János	 Katolikus	Óvo-
da,	 a	 Szécsényi	Cseperedő	Óvoda,	
a	 Nagylóci	 Csicsergő	 Óvoda	 és	
a	 Ságújfalui	 Makkocska	 Óvoda 
gyermekei.

Délután a felső tagozatos diá-
kok a Maestro, a Kojot, A koz-
mosz nagykövetei és az Ergo 
című kortárs, magyar animáci-
ókat tekinthették meg. Az alsó 
tagozatos gyerekeknek tartott 
vetítésen a Mézga család, Méz-
ga Aladár különös kalandjai és 
a „Kérem a következőt” soroza-
tok válogatott epizódjai voltak 
programon, mint a magyar ani-
máció aranykorának képviselői. 
Ezekre a vetítésekre a Páter	 Bár-
kányi	János	Katolikus	Óvoda,	Álta-

lános	 Iskola	és	Gimnázium	és	a	 II.	
Rákóczi	Ferenc	Általános	 Iskola	és	
Gimnázium diákjai voltak a ven-
dégeink.

28-án, vasárnap 17.00 órakor 
pedig a felnőtteknek szánt Tehe-
ráni tabuk című német-francia 
animációs filmdrámával zártuk a 
programot. 

Bablena	Ferenc



Igaz, hogy Szécsény alig 6 ezer fős település, a Szé-
csényi Közművelődési Nonprofit Kft. által üzemel-
tetett Művelődési Központ mégis nagyvárosokat 

megszégyenítő eredményekkel bír. 
A 2017-ben elért 82 ezres statisztikai látogatói 

szám, a közel 15 ezres rendezvény látogatottság, és 
a heti 600-700 látogató, akik valamilyen klubba, cso-
portba járnak, alátámasztják, hogy nem mindennapi 
munka folyik az épületben.

Az évi 60-70-en rendezvényen túl, idén ősszel 23 csoport 
kezdte meg a próbáit, akik heti közel negyven alkalommal 
tartanak foglalkozást a Művelődési Központban. Az épület 
ad otthont többek között az Erkel Ferenc Vegyeskarnak, 
a Palóc Néptáncegyüttesnek, az Iglice Táncegyüttesnek, a 
két színjátszó csoportnak a modern táncos csoportoknak, 
a népzenei szakkörnek, az - aerobikos, - jógás és - önvédel-
mi csoportoknak. Valamint a művelődési ház ad otthont 
a nyugdíjasklubnak és más civil szervezeteknek is. E mel-
lett a művelődési ház ad helyet a közel 200 fős alapfokú 
művészeti iskolának is, és itt láthatóak a különféle színhá-
zi előadások is, melyben idén ismét helyet kap a Zenthe 
Ferenc Színház bérleti előadássorozata. Ehhez a témához 
kapcsolódik, hogy Andi színjátszósai Társulata az idei szín-
házi évadban ismét bekerültek a Zente Ferenc Színház re-
pertoárjába, a Valahol Európában című musicallel. Az or-
szágos színjátszófesztiválon is ők képviselték idén Nógrád 
megyét.

Nem csak a Művelődési Központ, hanem 2017-től 
a Kubinyi Ferenc Múzeum és a Krúdy Gyula Városi 
Könyvtár is a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. 
irányítása alá tartozik. Ezzel az intézmények munkáját, és 
a rendezvényeket is jobban össze lehet hangolni. 

Ezek mellett a város turisztikai épületei is a Kft. égisze 
alatt működnek. Így a Kubinyi Ferenc Múzeum, a Nosz-
talgia Múzeum, a Tömlöcbástya és a Tűztorony egysé-
gesen tudott megjelenni a 2018-as turisztikai szezonban. 
Elengedhetetlen, hogy a turisták pontos információt kap-
janak a város látnivalóiról, rendezvényeiről, ezért a műve-
lődési házban megnyílt a Turisztikai Információs Pont, 
ahol belépőjegyek és összevont csomagjegyek is kapha-
tók, valamint ide költözött a Házi Bolt is, amely szeren-
csés párosításnak bizonyult. Örömmel tapasztaltuk, hogy 
az utóbbi időben megnövekedett a látogatók száma, és 
így a 2018. évi turisztikai főszezont sikeresen tudtuk zárni.

		Garamvölgyi	Andrea
		ügyvezető	igazgató

DÜBÖRÖG A 

KÖZMŰVELŐDÉS SZÉCSÉNYBEN

Bővebb információk: ww.szecseny.info.hu
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Idén ötödik éve, október 26-
án került megrendezésre a 
Szabadulószobák Éjszaká-

ja rendezvénysorozat, melyre a 
megye egyetlen ilyen tematikájú 
helyszíne, a Szécsényi Közműve-
lődési Nonprofit Kft. által működ-
tetett Tömlöcbástya is beneve-
zett. A rendezvény célja volt, hogy 
a benevezők országos népsze-
rűsítésén túl maga a játék minél 
szélesebb rétegben ismertséget 
nyújtson családok, baráti társa-
ságok körében. A nap folyamán 

jelentős, 50%-os kedvezményhez 
mindössze egy promóciós ku-
pont kellett a hivatalos weboldal-
ról letölteni és a játékmestereknél 
történő regisztráció után máris 
fordult a kulcs a zárban és az iz-
galmak kezdetüket vették.

A tavalyi nagy érdeklődésre való 
tekintettel gondoltuk úgy, hogy 
idén is bekapcsolódunk az orszá-
gosan ismert sorozatba, mely a 
szokványostól eltérően éjszakába 
nyúlóan is lehetőséget biztosított 
a játékban résztvevő látogatóknak.

Büszkeséggel töltött el ben-
nünket az, hogy az országos 
kampányban számos budapesti 
szabadulószoba és csupán két 
vidéki helyszín mellett Szécsény-
ben is meggyulladtak a fáklyák és 
mécsesek az éj leple alatt jelez-
vén, kezdetét vette a rendezvény.

A játékosok érkeztek megyeha-
táron belülről és kívülről, Buda-

pestről, Egerből és Miskolcról.
Mindenki saját belátása szerint 

vette igénybe hol a föld alatti és 
föld feletti szabadulószobákat, de 
volt olyan csapat is, amely egy-
szerre mind a három szobában 
megmérette magát.

A részvevő csapatok kisebb-na-
gyobb sikerrel vették az akadá-
lyokat, de a töretlen lelkesedés 
végett lassan éjfélt ütött az óra, 
amikor a játékmesterek csapata 
végül zárta a Tömlöc ajtaját.

Szitás	Máté

Futás

33. SPAR Budapest Maraton 
Fesztivál 2018. október 7. 
A mezőny ezúttal a szokásos-
tól eltérő útvonalon tette meg a 

maratoni 42,2 kilométert. A futók 
kevéssel a rajt után rákanyarod-
tak a Budai alsó rakpartra, majd 
Európa egyik legszebb maratoni 
útvonalán futottak. A futócsapat-
ból Sótér Vilmos Zsolt teljesítette 
a maratoni távot.
XII. BIOMED Tókerülő futás Pa-
lotás 2018. október 14.
A futórendezvény 12,6 és 4 km 
táv élmezőnyében célba érők a 
Biomed Kft. által biztosított emb-
lémázott pólót kapták. A korosz-
tályos győztesek érem és tárgy-

jutalomban részesültek. A futás 
után a szervezők minden részve-
vőt vendégül láttak egy tál meleg 
ételre. 

Eredmények:12 km Bartus Fe-
renc 57:10, Homoki Marianna 
1:21:34 idővel teljesítette.

4 km Lantos János 20:13, Czele 
Jánosné 23:34, Oláh Ferdinándné 
32:01 idővel ért célba.

2018-ban immár a XXVII. Em-
lékfutás megrendezésére került 
sor Salgótarjánban október 23.-
án a Forradalom emlékére. Az 
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Foci

Az elmúlt hónapban a nagy-
pályás csapataink igen jól 
szerepeltek.

Szép győzelmeket értek el a saját 
bajnokságaikban.

Az U16-os csapatunk 5 mérkő-
zésből mindet megnyerte maga-
biztos, szép játékkal.

Az 5 mérkőzésen 43 gólt rúgott 
és csak 4 gólt kapott.
Megyei I. osztály U16-os bajnok-
ság:
Szécsény U16 – Csécse  U16                       
15-0
Szécsény U16 – Kisterenye U16                  
3-0
Szécsény U16 – Héhalom U16                     
3-2
Rimóc U16 – Szécsény U16                          
1-13
Szécsény U16 – Karancslapujtő U16          
9-1

A srácoknak még 3 nehéz mérkő-
zés van hátra az őszi szezonból.

Reméljük ezeken a mérkőzése-
ken is sikeres lesz a csapat.

Az U19-es bajnokságban szerep-
lő csapatunk játékosai is eredmé-
nyes hónapot hagytak maguk mö-
gött.

A létszám még mindig elég kevés 
a mérkőzéseken, de legalább 11-
en mindig vannak a fiúk.

3 mérkőzésen 2 győzelmet és 1 
döntetlent értek el.

Megyei I. osztály U19-es bajnok-
ság:

Szécsény U19 – Karancslapujtő            
4-4   gól: Szmolnik M. 3, Pintér Zs.

Mátraterenye U19 – Szécsény 

U19     2-4   gól: Petrovics G., 
Dobsonyi I., Pintér Zs. 2

Szécsény U19 – Palotás U19                 
2-1   gól: Balázs Sz., öngól

A srácoknak még három fordulót 
kell sikeresen teljesíteni és így egy 
szép őszt zárhatnak.

Az sem lenne utolsó, ha létszám-
ban többen lennénk, és lenne már 
csere is a mérkőzéseken.

A felnőtt bajnokságban szerep-
lő csapatunk szépen gyűjtögeti a 
pontokat, és halad a célja felé. hogy 
benne legyen az első négyben.

Sajnos a sérülések még mindig 
tizedelik a csapatunkat.

Volt olyan mérkőzés, ahol csak 
egy ember volt csere.

Az elmúlt hónapban 4 mérkőzé-
sen 2 győzelmet 1 döntetlent és 1 
vereséget ért el a csapat.
Megyei I. osztály:
Balassagyarmat – Szécsényi VSE    
1- 0  
Ezen a mérkőzésen egy szépen el-
talált lövéssel tudott csak a csapa-
tunk fölé kerülni a bajnokság favo-
ritja.
Szécsényi VSE – Karancslapujtő   
2-2   gól: Strehó I.  2
A mérkőzés krónikájához tartozik, 
hogy végig a mi csapatunk domi-
nált. és csak a játékvezetőnek kö-
szönhetik a vendégek, hogy pont-
tal távoztak Szécsényből.
Mátraterenye – Szécsényi VSE   0-1     
gól: Strehó I.

Azt a Mátraterenyét sikerül le-
győzni, akik hazai pályán 17 hó-
napja nem szenvedtek vereséget. 

Itt a srácok tényleg egy CSAPATOT 
alkottak. egymásért küzdve szép 
győzelmet arattak. Itt is volt játék-
vezetői segítség a hazai csapatnak, 
de ezt is kibírták a srácok és elhoz-
ták a három pontot.

Szécsényi VSE – Palotás   2-1            
gól: Velki G., Horváth Cs.

Az ősz egyik leggyengébb já-
tékával sikerült itthon tartani a 3 
pontot.

Az első félidőben a vendégek 
több gól is rúghattak volna, de 
nem tették. A második félidőben 2 
perc alatt két gól rúgtak a srácok és 
megnyerték a mérkőzést.

A felnőtt csapatunkra is 3 mér-
kőzés vár még ősszel, közöttük a 
rimóci derbivel.

Reméljük, hogy sikerül jó ered-
ményeket elérni és a dobogón te-
lelhetnek a srácok.

A Bozsik tornákon szereplő után-
pótlás csapataink sikeres őszt tud-
hatnak maguk mögött.

Egyre több srác jelentkezik, hogy 
Ő is a Szécsényi VSE-ben szeretne 
focizni.

Reméljük, hogy ezek a gyerekek 
egyszer a felnőtt csapat tagjai lesz-
nek.

Doman	Gábor

első alkalommal 1974 fő nevezett, 
azóta évenként akár esik, akár süt 
a nap, 2000-3000 fő vesz részt.  A 
táv 1956 m jelképesen. A díjakat 
Mecser Lajos futólegenda adta át.
Korcsoportos eredmények:
Czele János                              I. hely
Czele Jánosné                           I. hely

 Kovácsné Obrecsány Klára  II. hely
Az eredményeken kívül legfon-

tosabb volt a részvétel.
A futásról készült képeket Ko-

vácsné Obrecsány Klára készítet-
te. 

Czele	János
BSI	Futónagykövet
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