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Polgármester Úr 9 éves fideszes 
polgármesterkedés után, most füg-
getlenként indul. Mi történt?

Hadd javítsam ki Önt az elején. 
Valóban Fidesz tagként, de a 
FIDESZ-KDNP szövetség jelöltje-
ként indultam az előző két cik-
lusban. A két szövetséges közül 
a KDNP most is egyhangúan en-
gem támogat, míg a Fidesz Varga 
Bélát jelölte. A KDNP-ben csak 
helyiek vannak, míg a Fidesz gyű-
lésen a 34 szavazóból 10 nem is 
szécsényi volt. 

A városban mindenesetre megle-
petést keltett a váltási szándék.

Sehol nem volt „váltóhangulat”, 
se a városban, de még a Fideszen 
belül sem. Röpke pár nap alatt, 
háttérmutyikkal sikerült egy évti-
zedes sikeres együttműködést le-
rombolni. Most ott tartunk, hogy 
a 9 fős testületben - nem hivata-
losan - nincs egy kormánypárti 
tag sem. A KDNP szécsényi szü-
letésű megyei elnöke mondva-
csinált indokokkal a helyi szerve-
zet feloszlatását kezdeményezte, 
hárman pedig úgy döntöttünk, 
hogy nem kívánunk Móka Miki 

zsebtévéjében bábfigurák len-
ni, így megszüntettük a Fidesz 
párttagságunkat.  Jelenleg az a 
helyzet, hogy az a hat ember, aki 
több önkormányzati választáson 
is 1000 fölötti szavazatot kapott, 
egyszerre lett „közellenség”, a 
konspirátorok pedig a háttérben 
bociszemekkel békét hirdetnek. 

Önt használták és most eldobták, 
ez azért nem ritka a politikában.

Egyáltalán nem bántam meg az 
elmúlt 9 évet, de elismerem, sok 
mindenben naiv voltam. Tanár-
emberként, hívő keresztényként 
hittem a tisztességben és az adott 
szóban. Sok magot elvetettem, 
csak most más akarja learatni a 
termést.

A kihívója mondhatja, hogy ő is ré-
szese volt az elmúlt 9 év sikereinek, 
így most hadd irányítson ő.

Két példát szeretnék ezzel kap-
csolatban elmesélni. Ha már a ve-
tés és az aratás szóba került. Köz-
te azért kapálni, öntözni is kell. 
Varga Béla a ciklus felében felállt 
a testületből, vagyis a kapálásból 
és öntözésből nem vette ki a ré-
szét. Eddig már kétszer mondott 
le különféle kifogásokkal a képvi-
selő-testületi tagságáról. Az első 
lemondása nem az én polgármes-
terségem idején volt, arról nem 
tudok mit mondani, a mostani 
ciklusban az indoklása az volt, 
hogy nem ért egyet az általam 
vezetett testület gazdaságpoli-
tikájával. Én meg az övével nem 
értettem egyet. Nekem is voltak 
bőven konfliktusaim, kaptam 
hideget-meleget, de ha engem 
egy közösség megbíz, hogy kép-
viseljem az ügyeit és valami nem 

tetszik, akkor nekem az a dolgom, 
hogy harcoljak az igazságért. Szó-
val és tettekkel. 

A másik példát a foci világából 
hozom. Ha egy csapatból az egyik 
góllövő csatár szezon közben el-
megy egy másik gárdához, ahol 
több pénzt adnak, de később úgy 
dönt, hogy visszajönne, akkor ne 
azzal lépjen már be az öltözőbe, 
hogy adjátok nekem a csapat-
kapitányi karszalagot. Illik előbb 
bizonyítani, hogy egyáltalán mél-
tó-e a szécsényi mez viselésére. 

Nem tudok elmenni a vállalko-
zói park ügye mellett. Egy 10 hek-
táros területről van szó a Ludány-
halászi úton. Abban mindannyian 
egyetértettünk, hogy egy ilyen 
terület kialakítása elengedhetet-
len ahhoz, hogy új munkahelyek 
jöhessenek létre a városban. Erre 
pályázatot adtunk be a megyé-
hez. Ahhoz a megyei közgyűlés-
hez, amelynek tagja Varga Béla, 
sőt ahol ő a fejlesztési bizottság 
elnöke. A szécsényi képviselő-
testület ennek a feladatnak me-
nedzselésére tanácsnoki pozíciót 
adott Varga Bélának. A határo-
zatban az is benne volt, hogy a 
Szécsényi Hivatal minden alkal-
mazottja köteles soronkívülisé-
get biztosítani a vállalkozói park 
ügyében eljáró tanácsnoknak. 
Annyit kértünk tőle, hogy alkal-
manként, de legalább negyed-
évente számoljon be az elvégzett 
munkáról. Ahhoz képest 1 év el-
teltével egy olyan határozatot 
kaptunk a megyétől, hogy a szé-
csényi vállalkozói park kialakítása 
nem illik bele a megyei fejlesztési 
koncepcióba. A tanácsnok úrtól 
se alkalmanként, se negyedéven-
te tájékoztatást nem kaptunk. Ta-
lán egy magyarázatot megérde-
melnének a szécsényiek. Ez azért 

Elvetettem a magot, mások akarják learatni a termést…
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is felháborító, mert mindeközben 
saját vállalkozásának, egy fiókból 
előszedett, évek óta nem mű-
ködő civil szervezettel sikerült 
ugyanattól a megyei közgyűlés-
től 250 millió forintot kilobbiznia. 
Hallott már valaki Szécsényben a 
Nógrádi Segítő Kezek Egyesület-
ről? Valóban ők Szécsény legrep-
rezentatívabb „közössége”? 

Hogy lehet az, hogy az a 20-25 
civil szervezet, amelyek évtizedek 
óta itt tevékenykednek Szécsény-
ben, az elmúlt 10 év alatt össze-
sen nem kaptak annyi támoga-
tást, mint ez az egy? Én, ha ilyet 
tennék, nem tudnék ezeknek az 
embereknek a szemébe nézni.

És ne beszéljünk mellé. Ez igen-
is vállalkozásfejlesztés. Ezzel 
önmagában nincs is probléma. 
Örülök mindenki sikerének. De 
kérdem én, hogy lehet az, hogy 
egyetlen egy szécsényi vállal-
kozó nem jutott ilyen 100 %-os 
támogatáshoz? Ők nem voltak 
ilyen ügyesek? És ez az ember a 
Vállakozásfejlesztési Alapítvány 
ügyvezetője, az Iparkamara al-
elnöke? Kiket képvisel ő? Én, ha 
ilyet tennék, nekik se tudnék a 
szemükbe nézni.

Nem vagyunk egyformák. Na-
gyon nem.

Varga Béla körei szerint Ön miatt 
nem kapott pénzt a város, és csak 
az ő személye a garancia arra, 
hogy ez az elkövetkező években 
változzon.

Gyenge kifogás. Ennek eddig csak 
a tények és a számok mondanak 
ellent. A város rengeteg pénzt 
kapott. Milliárdokról beszélünk. 
Több olyan beruházás valósult 
meg, indult, vagy indul el a város-
ban, amely az itt lakók több évti-
zedes vágya volt, és a következő 
évtizedekre komoly előrelépést 
jelent. Volt olyan projekt, ahol – 

„köszönhetően” a helyi „jóakaró-
inknak” - kutya kemény munkával 
sikerült eredményt elérnünk, lásd 
Vágóhíd, vagy az energetikai pá-
lyázat, de mondhatom a Bárkányi 
Iskola környezetében kialakított 
40 parkolóhely esetét. Ezeknél a 
beruházásoknál egyik feljelentés 
érte a másikat. Végtelenül elszo-
morító, hogy magukat lokálpat-
riótának tekintő emberek abban 
lelik örömüket, hogy a város fej-
lődésének egyéni sérelmeik ürü-
gyén folyamatosan keresztbe te-
gyenek. Nem volt egyszerű, de túl 
vagyunk rajta. Működik a Vágó-
híd, 9 önkormányzati épület fog 
gazdaságosabban működni a fel-
szerelt napelemeknek köszönhe-
tően, és a Magyar utca környékén 
is sokat javult a parkolási helyzet. 
Kaptunk aztán olyan támadást is, 
hogy elszigetelődtünk a környe-
zetünktől. Ezzel szemben bebizo-
nyítottuk, hogy kiválóan tudunk 
együttműködni, ha közös beru-
házásról van szó. Lásd Rákóczi 
Iskola tornaterme, ahol az állam-
mal, Bárkányi Iskola sportcsarno-
ka, ahol az egyházzal, hűtőház 
és almalé üzem, ahol egy nem 
szécsényi gazdasági szereplővel 
teremtünk értéket a városban. De 
folytathatom a sort a környező 
települések önkormányzataival, 
amelyekkel a szennyvíztelep fel-
újításánál, csatorna beruházások-
nál, vagy a több mint félmilliárdos 
felzárkóztatási programnál vittük, 
visszük egyetértésben a projek-
teket. Az anyagi nehézségek el-
lenére közösen üzemeltetjük az 
egészségügyi centrumot, az or-
vosi ügyeletet. A járási hivatal és a 
Kormányablak létrejöttében szin-
tén az állam partnerei voltunk, 
a Tűzoltóőrs kialakításában és a 
Rendőrség épületének felújításá-
ban együttműködtünk a rendvé-
delmi szervekkel. A szécsényi civil 
szervezetek éves támogatását 

2010-hez képest 2 millió forintról 
6 millióra emeltük. Akkor most 
kivel is nem tudunk, tudtunk 
együttműködni? Kitől szigetelőd-
tünk el?

Azért a Holding ügyben is voltak 
nézeteltéréseik.

Ebben csak az az abszurd, hogy 
pont az a Varga Béla támadja a 
holdingot, aki maga is benne van 
egy hasonló gazdasági társaság-
ban.  Nálunk elmondható, hogy 
szemben ellenfeleink állításaival 
abszolút pozitív a szaldó. A Szé-
csényi Holding sikerei ma már 
egyértelműek, kézzelfoghatóak, 
nevesíthetőek és számszerűsíthe-
tőek. A cég több mint fél milliárd-
dal gazdagította Szécsény városát 
és ebben nincsenek benne azok a 
100 milliók, amelyeket az ener-
getikai megtakarítások hoznak 
az elkövetkező években. Most is 
folynak olyan szakmai munkák a 
Holdingnál, amelyek további po-
zitív meglepetéseket hozhatnak. 
A legnagyobb siker, hogy egy 10 
éves problémát, az ország egyet-
len internetes szégyenfoltját si-
került eltüntetnünk. Úgy, hogy 
előtte 111 próbálkozás bukott 
meg. Ott tartottunk, hogy „per-
cek” választottak el minket attól, 
hogy az illetékes hatóság kiadja 
a bontási határozatot, amelynek 
csak a végrehajtása legalább 60 
millió forintba került volna, mi-
közben megsemmisült volna az 
egész 200 milliós beruházás. Eh-
hez képest a Holding akkori veze-
tője és szakértői végigvittek egy 
engedélyeztetési eljárást, pótolva 
a hiányosságokat. El tudták adni 
a hálózatot és az ország egyik 
legjobb szolgáltatója érkezett a 
városba, amelyik azóta is csak fej-
leszt. Amikor beszélek valakivel 
Szécsényben, aki már előfizetője 
ennek az európai színvonalú szol-
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gáltatásnak, akkor csak köszöne-
tet és pozitív visszajelzéseket ka-
pok.

Voltak, akik botránykrónikát pró-
báltak írni, illetve íratni az egyik ta-
nulmánnyal kapcsolatban.

Ehhez képest ennek a tanulmány-
nak a segítségével egy olyan 
energetikai fejlesztés zárult le 
Szécsényben, amely évtizedekig 
évente több 10 millió forintot ta-
karít meg a városnak.

Minderről miért nem lehet hallani?

Több írás is megjelent erről, de a 
negatív „szenzációk” bizony job-
ban terjednek, mint a valóság. 
Nem akarok mellébeszélni, meg 
ködösíteni, ki kell mondanom, 
hogy a két fő sértett ember Serfő-
zőné és Velenczei Norbert. Nem 
tudok finomabban fogalmazni, 
sugárzik belőlük a gyűlölet fe-
lénk. Mind a ketten maguk előtt 
tolnak egy-egy embert, de sen-
kinek ne legyenek illúziói, hogy 
a háttérben ők mozgatják a szá-
lakat. Volt szerencsém kiismer-
ni mind a kettejüket. Velenczei 
Norbertnak és Serfőzőnének az 
fáj, ezért gyűlölnek, mert amit ők 
nem tudtak megvalósítani, azt 
a csapatom létrehozta. Serfőző-
né folyamatosan azt hajtogatja, 
hogy háromszor jelentettük fel 
őt, és azt valamiért mindig elfe-
lejti hozzátenni, hogy ő legkeve-
sebb hatszor jelentett fel minket, 
mindannyiszor hiába. Az, hogy 
Velenczei Norbert mást sem csi-
nált, csak szapult minket Balassa-
gyarmaton? Hová vezet ez? Tény-
leg ez a béke, hogy szétveretik a 
KDNP-t, hogy a helyi Fideszből 
sorra mennek el azok az embe-
rek, akik értékes tagjai voltak en-
nek a közösségnek? Mi folytatni 
akarjuk az építkezést, a város el-

indult egy fejlődés útján. Én ma is 
kiváló kapcsolatokat ápolok na-
gyon sok Nógrád megyei fideszes 
vezetővel, taggal, és országos 
szinten is. Amikor kiderült ez az 
ellentét nagyon sokan felhívtak 
és bíztattak arra, hogy nyugod-
tan járjam végig az utamat, akár 
független polgármesterként is. 
Biztosítottak róla, hogy október 
13-án egy új időszak kezdődik, és 
egyenrangú partnerként tudunk 
majd tárgyalni.

Akkor ezért indul a polgármesteri 
székért?

Kicsit összetett a kérdés. Van ér-
zelmi és van racionális része. Ren-
geteg olyan projekt van, amelyet 
elindítottam és szeretnék be-
fejezni. Egyáltalán nem vagyok 
biztos abban, hogy Varga Béla 
képes lenne ezeket végigvinni. 
Azt mondta nekem, ő majd tár-
sadalmi megbízatásban lesz pol-
gármester. És akkor ki irányítja 
majd a várost? Rengeteg munka 
van hátra, ami társadalmi meg-
bízatásban nem fog menni. Egy-
szerre egy fenékkel nem lehet 
két lovat megülni, de Varga Béla 
esetében lassan már egy egész 
ménesről beszélhetünk. Aztán, 
ha nem megy, akkor megint be-
dobja a gyeplőt?  Egy ilyen fej-
lődő város vezetése körülbelül 
napi 12 óra munka, beleértve a 
hétvégeket is. Ez a racionális rész, 
az érzelmi, hogy úgy vélem, nem 
veszítettem el az elmúlt 9 évben 
az arcomat. Kétségkívül egy ilyen 
pozícióban amortizálódik az em-
ber, de ma is nyugodtan sétálok 
végig a város utcáin. Az emberek 
nagy része pontosan tudja, hogy 
nincsenek luxus költekezéseim, 
semmivel nem lett nagyobb a va-
gyonom attól, hogy polgármes-
ter voltam. Akik rám szavaznak, 
azok tudják, hogy egy kiszámít-

ható és egy biztos erkölcsi rend 
mellett teszik le a voksukat, ame-
lyik nem négy vagy öt éves ciklu-
sokban gondolkodik. 
Ez a függetlenség, amibe bele-
kényszerültem nem jelenti az el-
veim feladását, ugyanaz a jobb-
oldali keresztény gondolkodású 
és viselkedésű ember maradok, 
aki voltam. És ugyanezt tudom 
elmondani azokról a képviselő 
társaimról is, akik most beleke-
veredtek ebbe az aljas politikai 
játszmába, de október 13-án 
úgyis a szécsényi emberek fog-
nak dönteni. Markáns vélemény-
nyilvánításra számítok. Ahogy az 
emberekkel beszélgetek azt érzé-
kelem, hogy határozott vonalat 
fognak húzni az arrogáns hazar-
dírozás és a csendes, de tisztessé-
ges munka közé.
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Önkormányzati hírek

Júliusban két rendkívüli képvise-
lő-testületi ülést tartottunk.

A JÚLIUS 5-i ülésen döntöttünk
•	 a	 Szécsény,	Haynald	 Lajos	utca	

4. szám alatti önkormányzati tu-
lajdonban lévő lakások együttes 
értékesítése céljából az Árverési 
Hirdetmény jóváhagyásáról

•	 a	„Belterületi	utak	felújítása	Szé-
csényben” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról.

Módosítottuk
Szécsény Város Önkormányzatá-
nak 2019. évi közbeszerzési tervét.

A JÚLIUS 31-i rendkívüli ülésen 
döntöttünk
•	 a	Helyi	termékértékesítést	szol-

gáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fej-
lesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pá-
lyázat kapcsán hozott 76/2019.
(V.13.) számú határozat módosí-
tásáról

•	 a	TOP-3.2.2-15-NG1-2016-00002	

azonosító számú komplex ener-
getikai fejlesztés Szécsényben 
című pályázatról

•	 a	Szécsényi	Városfejlesztő	Non-
profit Kft. 2019. évi, végelszá-
molást megelőző mérlegbeszá-
molójának jóváhagyásáról

•	 a	„Belterületi	utak	felújítása	Szé-
csényben” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményéről.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

A szécsényiek akár ingyen beszélhetnek egymással telefonon

Henke Norbert EuroCable Magyar-
ország Kft. ügyvezető igazgató-
ja. Szécsény immár nemzetközi 
szintű távközlési hálózattal ren-
delkezik és most kampányt kez-
denek, hogy a helyiek is tudjanak 
erről a lehetőségről. Mit kínálnak 
a szécsényieknek, ami eddig nem 
volt?
Amire nagyon büszkék vagyunk, 
hogy olyan sebességű internet 
szolgáltatást tudunk adni, ami-

lyenre sok nyugat európai város 
sem képes. 50-100-250 Mbps se-
bességű internetet ajánlunk alap-
ból a lakosság részére, de ez év 
végén bevezetjük az 500 Mbps-
es internetes csomagokat is. Szol-
gáltatásunkhoz, akár publikus, 
akár fix IP cím is megrendelhető. 
A mostani szécsényi lehetőségek 
többnyire ennek a legalját sem 
érik el. Az áraink pedig hasonlóak 
a konkurensekhez, vagyis ugyan-
annyiért mi legalább kétszer 
többet adunk. Ezen kívül több 
mint 150 televíziós csatornát kí-
nálunk, 34-et HD minőségben. 
Fontos megemlíteni, hogy a régi 
úgynevezett: CRT TV készüléke-
ken is fogható analógban 28 TV 
adás, amely között a Szécsény TV 
is megtalálható, csak úgy, mint 
a HD kiosztásban. Egy lakáson 
belül, akár 6 – 8 TV készülék is 
üzemeltethető!  Emellett termé-
szetesen telefonos szolgáltatást 
adunk, aminek ára hálózaton be-
lül ingyenes, azaz a szécsényiek 
ingyenesen beszélhetnek rajtunk 
keresztül egymással. Más háló-
zatok felé pedig nincs kapcsolási 

díj és másodperc alapon számlá-
zunk, ami a legkedvezőbb az itt 
lakók részére.

Hogyan lehet Önöket megtalálni?
A Kézműves Házban (3170 Szé-
csény, Ady Endre út 4.) irodát nyi-
tottunk, ahol személyesen állunk 
a lakosok rendelkezésére. Ennek 
nyitva tartásáról, hamarosan 
értesítjük a szécsényieket, illet-
ve honlapunkon www.1240.hu 
megtalálható. De hívhatják a 124 
rövid hívószámunkat is. Ezenkívül 
szerveztünk egy rapid technikai 
csoportot, hogy a megrendelést 
követően a szécsényiek minél 
hamarabb élvezhessék a szolgál-
tatásaink nyújtotta előnyöket. 
Külön kiemelném, hogy most 
augusztusban nincs bekötési díj, 
amennyiben valaki 1 éves hűség-
idővel köt szerződést.

Mondjunk egy példát, hogy mibe 
kerül, ha valaki egy alapszolgálta-
tást szeretne.
8870 forinttól gyakorlatig már 
elérhető egy olyan csomag, ami-
ben majd minden benne van a 
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szupergyors internet, televízió 90 
csatornával és telefon.

Szécsényben mindenhol elérhető a 
rendszerük?
Örömmel mondhatom, hogy 
most már majd 100 százalékos 
lefedettséggel rendelkezünk, így 
minden szécsényi lakost szeretet-
tel várunk. A lakótelepi épületek 
és a társasházak előtt is ott van 
a hálózatunk, ugyanakkor még 
vannak olyan lakóközösségek, 

amelyek nem döntöttek, hogy az 
épületen belüli hálózat haszná-
latát engedélyezik-e számunkra 
is, vagy megengedik, hogy újat 
építsünk. Mi tehát ezekben a 
több lakásos házakban is tudunk 
szolgáltatni, csak előtte a lakó-
közösségeknek kell egy döntést 
hozniuk.

Ha most bemegy valaki és üzle-
tet köt Önökkel, hány napon belül 
szolgáltatnak?

Családi házaknál 1 -2 nap, társas-
házaknál pedig nem nálunk van a 
labda, ha egy lakóközösség úgy 
dönt, hogy európai színvonalú 
hálózatot akar az épületen belül, 
mi azt 1-2 héten belül elkészít-
jük, majd a lakókkal kötött egyéni 
szerződéskötéseket követően 1-2 
napon belül szolgáltatunk.

Házi gyermekorvosi 
ellátás I. számú körzet Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Szécsény, 
Rákóczi út 115. 9:00 - 11:30 13:00 - 14:30

8:30 - 10:30 
(tanácsadás) 
11:30 - 13:00

14:00 - 16:00 11:00 - 12:30

Szécsény-Benczúrfalva, 
Fő út 19. 12:00 - 13:30

Endrefalva, 
Besztercebánya út 47. 

8:30 - 9:30 
(tanácsadás) 
9:40 - 11:10

10:00 - 11:30

Iskola-, és ifjúságorvoslás 
Szécsény, Rákóczi út 115. 9:00 - 10:30

Új gyermekorvos rendelési ideje
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Az imának hatalmas az ereje

Nógrádmegyerben ifjúsági 
kereszténytábor volt július-
ban. Kelecsényi Tímea az 

Ipolymenti Nagyboldogasszony 
Közösség régió felelőse. Mióta van 
ez a tábor?
23 éve szervezzük ezeket az ese-
ményeket, elsősorban 12-35 éve-
sek számára, de természetesen 
teljes családokat is szeretettel 
látunk, illetve bárkit, aki közénk 
szeretne jönni. A Váci Egyházme-
gye legészakibb ifjúsági régiója 
vagyunk. A táboraink tematikáját 
mindig a Váci Egyházmegye ifjú-
sági lelkésze, aki jelenleg Bezák 
Tamás atya, határozza meg. Idén 
Assisi Szent Ferenc - Szolgáló 
fiatalok az egyházban volt a té-
mánk.

Mit tanítottak róla?
Elsősorban Szent Ferenc életét 
mutattunk be, illetve azt, hogy 
hogyan tudják beépíteni az ő élet-
útjának tanulságait mindennap-
jaikba. Kiemelkedően foglalkoz-
tunk az evangéliumi tanácsokkal: 
engedelmesség, tisztaság és sze-
génység témakörével, valamint a 

megtéréssel. Az evangéliumi ta-
nácsokat próbáltuk megértetni, 
hogy ezek nem csak a szerzetesek 
életében fontosak, hanem a mi-
énkben is, és új értelmet nyernek, 
ha ismerjük őket és magunkénak 
érezzük azokat. 

Hogy sikerült a tábor?
Kiemelkedően jól, amiben se-
gített az időjárás is, így minden 
tervezett programunkat meg 
tudtuk valósítani. Eljött példá-
ul hozzánk Sebestyén András, a 
Grantis Hungary Részvénytársa-
ság vezérigazgatója, aki tanúsá-
got tett, vagyis elmondta meg-
térésének történetét és azt, hogy 
mindennapjaiba hogyan építi be 
a krisztusi életet. Külön élmény 
volt, hogy találkozhattunk a leen-
dő váci egyházmegyés püspök-
kel, Marton Zsolt atyával, aki egy 
szentmisét is celebrált nekünk. 
A tábor egyik napján pedig ide, 
Szécsénybe zarándokoltunk, itt 
mutatott be szentmisét Csongor 
testvér és válaszolt kérdéseinkre. 
Az egész napunkat itt töltöttük, 
csodálatos élmény volt. Később 
egy „Ferences talk show” kereté-
ben két Szegénygondozó nővér 
is a vendégünk volt. Mindenki-
nek nagyon tetszett a nyitottsá-
guk és humoruk. Az ő jelenlétük 
is sokat hozzá tett a táborhoz, 
hogy minél jobban megértsék, 
megérezzék a táborozók a feren-
ces lelkületet. 

Mi a tapasztalatuk, kik jönnek el a 
táborukba?
Az idei tábor annyiban különle-
ges volt, hogy nagyon sok fiatal 
mellett, több gyermek is eljött. 
Jellemző, hogy eleinte nagyon 
nehéz ezzel a korosztállyal lelki 
dolgokról beszélgetni, nehezen 

nyílnak meg. Ezért úgynevezett 
alternatív programokat csinál-
tunk sporteseményeket és más 
programokat, például idén volt 
Retro és koktélest. A személyes 
kommunikációt helyezzük elő-
térbe az online világgal szemben. 
A 7 nap után nagyon megrázó, 
ahogy ezek piciny lelkek meg-
nyílnak, elmesélik otthoni, iskolai 
problémáikat, magánéleti zűrjei-
ket. Minden korosztályból voltak 
a táborban. Külön élmény a csa-
ládosok, és a gyermekek jelenlé-
te. Sokszor nekünk is szükségünk 
van arra, hogy a pörgés után ki-
csit leüljünk közéjük, beszélges-
sünk velük. 

Tényleg érdekes probléma lehet, 
hogy a mai családokban a fiatalok 
lelkére alig jut idő.
Nekünk is ez a tapasztalatunk, 
néha pszichológusnak érezzük 
magunkat, ugyanakkor az min-
dig megdöbbentő számunkra is, 
hogy az imának milyen ereje van. 
Az idei táborban is volt olyan fi-
atal, aki soha nem élt imaéletet 
és az egész keresztény világot a 
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tábor elején nem tartotta fon-
tosnak. Aztán az egyik éjszakai 
szentségimádás alkalmával szinte 
kitört és teljesen átváltozott.

Hogyan lehet Önöket elérni, ha va-
laki kapcsolódni szeretne a prog-
ramjaikhoz?
Fenn vagyunk a facebookon, az 
instagrammon és a mente.hu 
honlapján. Itt hirdetünk találko-
zókat 4 alkalommal egy évben. 
Ezenkívül van farsangi, húsvéti 
bálunk, sportnapunk, valamint 
zarándoklatok. Programjaink 
többségét alapítványi támoga-
tással szervezzük, de egy kis ön-
rész általában mindig van.
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Múzeumi tábor 2019

Nagy izgalommal vártuk a 
múzeumpedagógiai tábo-
runk kezdőnapját, hiszen 

ilyen típusú program még nem 
volt a Kubinyi Ferenc Múzeum tör-
ténetében. Összesen 22 gyermek-
kel kezdtük el, minden nap reggel 
9.00 - től, 16 óráig tartott a tábor.

Délelőtt és délután 3-3 órás 
múzeumpedagógiai foglalkozást 
tartottunk. A szünetekben és pi-
henésképpen sokat sportoltunk, 
társasoztunk és beszélgettünk, 
filmeket néztünk.

A délelőttönkénti kreatív fog-
lalkozásokat (kőfestés, rajzolás, 
őskori ház makett készítés, címer-
festés, agyagozás, restaurálás, 
bronzkori ékszerkészítés) az ebéd 
utáni pihenés, sportolás és a dél-
előtti munkák befejezése volt a 
mindennapi program.

Hétfőn a gipszöntés és a mú-
zeumi másolatok készítésének 

rejtelmeibe kukkantottak be a 
gyerekek, délután filmnézés volt 
a múzeumok életéről, majd a 
Nosztalgia múzeumot látogattuk 
meg néhányan, ahol Jászberényi 
Pál kalauzolásával végigjártuk a 
múzeum kiállítását.   

Kedden délelőtt a várkertet 
ismertük meg a tanösvény se-
gítségével, és egy horgásztól 
kaptunk rövid ismertetőt a tó 
halállományáról, és a horgászás 
titkairól. Ebéd után pince-padlás 
túrát vezettünk táborlakóknak 
ahol a kastély minden zegzugát 
megtekintettük, majd egy őskori 
lakóház makettjét kezdték el épí-
teni a gyerekek a kastélyparkban 
Majcher Tamás történész segítsé-
gével. Hugyecz Enikő restaurátor 
egy hatalmas fát rajzolt a gyere-
kekkel, ahová kéznyomataik ke-
rültek. Ebéd után fagyizás és pá-
rakapuzás volt a program, a nagy 

hőségben mindkettő nagyon 
jólesett a kicsiknek, nagyoknak 
egyaránt.

 A szerdai városismertető sétán 
Guba Szilvia régész kalauzolta a 
gyerekeket városunk műemlékei 
között, majd csütörtökön a mú-
zeum kiállításainak megismerése 
és tréfás vetélkedő zárta a prog-
ramot. Délután Magulya Lívia 
kastélykerti rajzolásra hívta a tá-
borlakókat. 

Csütörtök estére közös szalon-
nasütésre hívtuk a gyerekeket és 
szüleiket, testvéreiket. Közel ötve-
nen gyűltünk össze az észak-nyu-
gati bástyánál, ahol tábortűz és 
gyertyafény várta a résztvevőket, 
majd a vidám hangulatú nyársa-
lás után az este beköszöntével, 
csillagleselkedést tartottunk. Az 
időjárás kedvezett ennek a prog-
ramnak, hiszen felhőmentes este 
volt, és rengetek csillagot láttunk 
az égen.

Pénteken őskori ékszerkészí-
tés volt a „sláger” program. A fiúk 
maguknak és minden lánynak 
gyűrűt és nyakéket készítettek, a 
másik feladat hűtőmágnes, kulcs-
tartó és oklevélkészítés volt, va-
lamint itt volt alkalom arra, hogy 
munkáikat befejezzék a gyerekek.   

A délutáni fagyizás és focizás, 
tollasozás után filmet néztünk, 
majd középkori felvonulást ren-
deztünk a múzeum kiállítóteré-
ben.  

Az uzsonna után lassan össze-
pakoltunk a gyerekekkel együtt, 
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az eső is szemergett és a táborzá-
rásra a rossz idő is megérkezett.

Köszönöm az egész heti segít-
séget kollégáimnak, valamint az 

Agrokonyhának a finom tízórait, 
ebédet és uzsonnát.
  

   Smelkó István
múzeumpedagógus

A tábor az EFOP 3.3.2.-16-2016-
00376 pályázat támogatásával 
jött létre.
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A zene szárnyán Erdélyben

Egy szerencsés találkozásnak 
köszönhetően az Erkel Fe-
renc Vegyeskar lehetőséget 

kapott, hogy Erdélyben is bemu-
tassa repertoárját.

Lelkes csapatunk július 6-án 
hajnalban indult útnak. A kora 
délutáni órákban érkeztünk a 
tordai sóbányához. 26 emelet 
mélységben szálltunk alá, hogy 
megcsodáljuk a természet által 
alkotta kincseket. A legbátrabbak 
csónakáztak is a barlang mélyén 
kialakult nagy sótartalmú tóban 
és néhányan kipróbálták a bányá-
ban felállított óriáskereket. Este 
elfoglaltuk első szálláshelyünket 
az aranyosgyéresi Hotel Tiverben. 

Vasárnap reggel továbbindul-
tunk Tordaszentlászlóra, ahol 
református tiszteletben telesítet-
tünk zenei szolgálatot. Köszönjük 
a helyiek vendégszeretét és Ba-
lázs Ágnes karnagyasszony támo-
gatását. 

„Szép város, Kolozsvár” – és ott 
voltunk a Szamosnál, hiszen a 

délutánt Mátyás király városában 
töltöttük. Itt került sor második 
fellépésünkre a Farkas utcai Belvá-
rosi református templomban. Este 
visszatértünk Tordaszentlászlóra, 
hiszen az itteni Tamás panzióban 
kaptunk szállást. Hatalmas szere-
tettel és meglepetésekkel fogad-
tak minket. Lángoló bográcsban 
felszolgált csirkepaprikást rög-
tönzött koncerttel háláltuk meg. 

Másnap reggel első utunk a 
mondákkal övezett Tordai-hasa-
dékhoz vezetett. Végigjártuk és 
felfedeztük e csodás természeti 
képződmény szépségeit és leküz-
döttük nehézségeit. Ezt követő-
en megtekintettük a nagyenyedi 
várat és híres Bethlen Reformá-
tus kollégiumot, amely számos 
szellemi nagyságunk alma ma-
tere volt. A nap folytatásaként 
hangulatos borkóstolón vettünk 
részt, melyet énekünkkel is szí-
nesítettünk. Nagy hatással volt 
ránk következő két úti célunk is: 
a torockószentgyörgyi vár és a 

Székelykő látványa Torockó világ-
örökségi ófalujában. 

Utolsó napon Körösfő és a Ki-
rályhágó érintésével érkeztünk 
Nagyváradra. A különleges at-
moszférájú város lenyűgözött 
mindannyiunkat. Kirándulásunk 
zárásaként Félix-fürdő medencé-
jében pihentük ki a körút fáradal-
mait. 

A négy nap során az épített 
örökségünk a természeti és kul-
turális értékek megismerése nagy 
élményt jelentett számunkra. Kö-
szönettel tartozunk mindazok-
nak, akik hozzájárultak a kirándu-
lás megvalósulásához. 

A legfőbb köszönet Lévárdi Be-
átát, karnagyunkat illeti, akinek 
fáradhatatlan munkája nélkül 
nem valósult volna meg ez a jó 
hangulatú kirándulás.

Erkel Ferenc Vegyeskar tagjai
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A trianoni diktátum 100. évében

Magyarország és a ma-
gyar nemzet elsorvasz-
tását célzó, legigazság-

talanabb szétdarabolásának 99. 
évfordulóján a Kubinyi Ferenc 
Múzeum Szécsény Város Önkor-
mányzatával és civilekkel karölt-
ve nagyszabású megemlékezést 
rendezett június 4-én, az első vi-
lágháborút lezáró békeszerződés 
aláírásának időpontjában.

A rendezvény a pataki népvise-
letbe öltözött diáklányok szavala-
taival és koszorúzással kezdődött 
a trianoni keresztnél és a Szent 
István emlékműnél. A losonci ma-
gyarok nevében Hahnné Duray 
Éva és Böszörményi István, to-
vábbá az ipolynyéki Hrubik Béla, 
a Csemadok volt országos elnöke 
is elhelyezte nemzetünk összetar-
tozását is kifejező koszorúját.

A múzeum dísztermében tar-
tott beszédében báró Lipthay An-
tal kifejtette, hogy annak idején 
a háttér erők szisztematikusan 
léptek a magyarság ellen, a törté-
nelmi, keresztény Magyarország 
megszüntetéséért. Készültek 
erre, már a XIX. század közepén 

felrajzolták azt a térképet, ami a 
békediktátum után érvénybe lé-
pett. A trianoni diktátum az egy-
oldalú szerződéssel lényegében a 
magyarok keresztény létét akarta 
megsemmisíteni.

Magyarország és a magyarok 
kapcsolata az Istennel mintegy 
génjeikben van kódolva. Ez a ter-
mészetes. Ezért ez nem sikerült 
nekik. Nem sikerült, mert az Isten 

sohasem hagyja cserben szere-
tett nyáját.

A II. világháború után a kommu-
nizmus sem tudta ezt a génkódot 
kitörölni, pedig nagyon hosszú 
ideig tartott az az embertelen 
diktatúra.

Nem véletlen, hogy itt vagyunk, 
hűek történelmünkhöz, kultú-
ránkhoz, készen állva keresztény 
értékeink védelmére.

Ez a lelkesedés magyar identi-
tásunkért különösen érezhető, 
mert a nyugati civilizáció meg-
gyengült, materialista lett, olyan 
ideológiák után rohan, amelyek 
csak és kizárólag a haladást és a 
tudományt ismerik el fő értéknek, 
elfelejtve Krisztus tanítását, azt a 
tanítást, amely által a keresztény 
Európa és nemzetünk formáló-
dott. Ez formálta Magyarországot 
több mint ezer éven át.

Hazánk történelmének min-
den viharos szakasza után talpra 
tudott állni, keresztény identi-
tását újra és újra megerősítve, 
helyreállította a folytonosságot. 
Az Istenben bízva, biztosak lehe-

Báró Lipthay Antal mond beszédet

Szeredy Krisztina énekel
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tünk, hogy a jövő mindig meg-
hozza a gyógyulást. Nemzetünk 
mindig a keresztény civilizáció 
erős védőbástyája volt, és az is 
marad.

Hrubik Béla az összetartozás 
fontosságára és az önfeladás 
veszélyére hívta fel a figyelmet. 
Szécsénykovácsi-i ősei sorsán át 
meghatóan érzékeltette a Tria-
non után kezdődött sorstragé-
diákat. „Száz éve vagyunk rossz 
időben rossz helyen, száz éve vár-
juk, hogy jobb legyen” – mondta 

a Csemadok korábbi elnöke, majd 
azzal zárta együttérzést kiváltó 
önvallomását, hogy június 4-e 
üzenete most az, hogy jogunk 
van összetartozni, hogy mi ma-
gyarok össze is akarunk tartoz-
ni, és ebből Istennek tetsző fény 
árad. Hrubik Béla gondolatai más 
írásokkal, versekkel együtt olvas-
hatók a Sorsközösségben című, 
frissen megjelent könyvében is, 
melyet a házigazda múzeumigaz-
gató, dr. Limbacher Gábor a jelen-
lévők figyelmébe ajánlott. 

Nagy siker, vastaps jutalmazta 
az érsekújvári születésű Szeredy 
Krisztina énekművész fellépé-
sét. Egyik dalának refrénjét – „ott 
ahol zúg az a négy folyó…” a 
közönség vele együtt énekelte. 
Az előadások közötti föllépése-
ivel a Ragyolci Jázmin Nőikar is 
érzelemdús hatást keltett, külö-
nösen, amikor átdolgozott for-
mában énekelték, hogy …egy 
vérből valók vagyunk!

A változatosra tervezett műsor-
ban Paluch Norbert néprajzkuta-
tó három népviseletbe öltözött 
hölgy közreműködésével bemu-
tatta a 14 dokumentált nógrádi 
viseletcsoport reprezentánsának 
számító rimóci viselet három 
gyászruháját: a leánygyászt, a fél-
gyászt és a teljes gyászt.

A rendezvény hivatalos vendé-
gei sorában dr. Szabó Sándor, a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja azt hang-
súlyozta, hogy június 4-e ne csak 
gyásznap, hanem ténylegesen az 
összetartozás napja legyen, eb-
ből lehet és kell erőt meríteni, és 
akkor van magyar jövő.

A Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
ügyvezető igazgatója, Varga Béla 
felvázolta Trianon gazdasági kö-
vetkezményeit, és megállapí-
totta, hogy 99 év után a magyar 
gazdaság örvendetesen fejlődik, 
ugyanakkor a kormánypolitika 
része a nemzetrészekkel való 
együttműködés, a határon túli 
magyar közösségek gazdasági 
megerősítése is.

Stayer László, Szécsény polgár-
mestere elérzékenyülését nem 
titkolva köszöntötte az egybe-
gyűlteket, akik nagy tapssal érté-
kelték azt, hogy a város vezetője 
elszavalta Wass Albert Üzenet 
haza című versét.

A magyarság örökös történelmi 
felelőssége megőrizni a hazasze-

Stayer László verset mond

A trianoni emlékrendezvény fölvezetése
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Ragyolci Jázmin Nőikar

A rimóci gyászviselet bemutatása

retetet, megmaradásunk záloga-
ként. Trianon nem végleges am-
putáció, hanem próbatétel, hogy 
meg tudunk-e maradni, helyre 
tudjuk-e állítani Istenbe vetett hi-
tünket és szeretet alapú nemzeti 
összetartozásunkat – állapította 
meg zárszavában a múzeum igaz-
gatója.

Az országunkat szétdaraboló 
trianoni békediktátum aláírásá-
nak 99. évfordulója alkalmából 
rendezett szécsényi találkozó 
emlékezetes, lélekemelő alkal-
ma volt az összetartozás meg-
erősítésének. Ezzel el is kezdő-
dött az az egy éves készületi idő, 
amelynek célja, hogy nemze-
tünk megújulásának minél több 
jele adjon reményt a magyarság 
egész Kárpát-medencére kiterje-
dő hivatásának megvalósítására 
a trianoni békediktátum 100. év-
fordulóján.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Hrubik Béla mutatja be a könyvét Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott beszédet mond
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Futás
2019.07.06. Mátra 60 km tel-
jesítménytúra Pásztó rajt- cél. 
Szintkülönbség 2046 m, színt idő 
16 óra, melyet Chikán István elő-
kelő negyedik helyezést ért el 6 
óra 37 perc alatt.
2019.07.14. X. Pétfürdő 
félmaraton.
Helyszín: Pétfürdő, Szabadtéri 
büfé és az Ifjúsági tó melletti park 
Útvonal: Pétfürdő-Öskü-Pétfürdő, 
beton és erdei földűt 84 m-es 
szintemelkedéssel, 56 induló kö-
zött ott volt Bartus Ferenc csapat 
tagunk. Eredménye 1:33:25, ab-
szolút II. hely, kategóriájában I. 
helyezést ért el.

Szintén ugyan ezen a napon 
Börzsöny TRAIL Diósjenő rajt - 
cél. Az egyetlen verseny melynek 
útvonala nem érint lakott telepü-
lést! „ Csak Te és az erdő „ gondo-
lattal állt rajthoz Tresó Tamás a 
24.2 km távhoz, szintkülönbség 
1053 m, ideje 3 óra 10 perc 54 mp.
2019.07.21. Futottunk a VIII. 
Ipoly menti futáson Losoncról 
Rappig. A versenyzők a Rappi lab-
darúgópályán regisztráltak, ahon-
nan autóbusszal vittek Losoncra 
a rajthoz. Résztvevők 175 fő. Rajt 
este 18 óra a Timrava - színház 
előtt, a hőmérő 28 °C fokot mu-
tatott. Táv 6.5 km melyet minden 
SZAFTOS sikeresen teljesített. A 
célban frissítő és gulyás várta a 
célba érkezőket, valamint éjszakai 
fürdőzésre invitálták a futókat.

Korcsoportos eredmények: 
Bartus Ferenc              24:44  V. hely
Tauner Henrietta             37:41  XI. „
Simon Balázs                       38:17  I. „                  
Kovácsné Obrecsány Klára 
                                               38:56  IV. „ 
Czele János                         40:04  XVI. „
Czele Jánosné                     40:04  V. „
Szabó Mária                         41:04  VI. „

Pétfürdő

Börzsöny Mátra

Rapp
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Foci

A Szécsényi VSE sikeresen 
nevezett a 2019/2020-as 
bajnokságra.

Ettől az idénytől a Nógrád Me-
gyei LASZ annyi könnyítést tett, 
hogy a csapatok választhattak, 
U19-et vagy U16-ot indítanak a 
bajnokságban. A Szécsényi VSE 
úgy döntött, hogy mindkét csa-
patot indítja a bajnokságban, sőt, 
indít egy U14-es csapatot is. 

Így a négy Bozsikos, U7, U9, 
U11, U13-as korosztályokon kívül 
négy nagypályás csapatunk, Fel-
nőtt, U19, U16 és U14 is lesz.

Az U19-es bajnokság összevont 
a lesz a megyében, tehát csak egy 
osztály lesz, ahová Megyei I.-es, 
megyei II-es és megyei III-as csa-
patok U19—es csapatai nevez-
hettek. 33 csapat jött össze, amit 
keleti-nyugati csoportokba osz-

tottak. A létszám még nem végle-
ges, mert lesznek visszalépők.

A Bozsik korosztályaink és az 
U14-es, U16-os csapataink augusz-
tusban kezdik meg a felkészülést.

A felnőtt és U19-es csapataink 
július közepén kezdték meg a fel-
készülést, heti két edzéssel.

Sajnos nagyon nehezen áll ösz-
sze a csapat, mert sokan távoztak. 

Távozott: Ágner Attila (Szügy), 
Szita levente (Magyar Testnevelési 
Egyetem), Szabó Tamás (SC Hírös), 
Kiss Ádám (Varsány), Lehoczki 
Szilveszter (Tóalmás), Strehó Ist-
ván (abbahagyta), Géczi Patrik 
(abbahagyta), Laczkó Lénárd (ta-
nulmányai miatt szüneteltet)

Érkezett: Novák János (Karancs-
lapüjtő), Adorján Zalán (Cered), 
Oláh Tibor (Szendehely), Móricz 
Ákos (Pásztó), Oláh Renátó 

Túl van a csapat edzőmérkőzé-
seken is: 

Szécsény–Pásztó 2-12 gól: 
Szmolnik M., Deák N.

Patak–Szécsény 1-9 gól: Szmolnik 
M. 2, Oláh T. 2 , Novák J. Oláh R. 
Striho Zs. Móricz Á. Langa A.

Szécsény – BSE U19 5-2 gól: Mó-
ricz Á., Szmolnik M., Oláh R. Striho 
Zs. Oláh T.

Augusztus 4.  Magyar Kupa: Ka-
rancsberény – Szécsényi VSE

Augusztus 11. Magyar Kupa: to-
vábbjutás esetén Szécsényi VSE 
– Diósjenő -Nagybátony tovább-
jutójával mérkőzik a csapat.

A megye I-es bajnokság au-
gusztus 17.-én kezdődik a csapat 
számára.

I. forduló 2019.08.17.   Szécsényi 
VSE – Karancslapujtő

Doman Gábor



- 18 -






