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„Ezt már csak elrontani lehet”
lesz jobb, bármilyen szép sportcsarnok, vagy tornaterem épül.
Nyilván ezek is nagyon fontosak,
de az alapokat, nincs mese, rendbe kell rakni. Ezért terjesztettem
a képviselő-testület elé azt a javaslatot, hogy ne ígérgessük a
szécsényieknek az útfelújításokat,
hanem csináljuk meg. Örömmel
fogadtam, hogy a képviselő-testület egyhangúlag támogatta az
elképzelést.

Polgármester Úr! Önkormányzati választás közeleg, ilyenkor úgy
tisztességes, hogy a még hivatalban lévő vezető beszámol arról,
mit ígért és mi valósult meg. Itt
van előttünk a 2014. október 12-i
dátumot mutató szórólapja. Az
ebben leírt vállalásaival fogjuk
szembesíteni, de mielőtt ebbe belekezdenénk egy friss hír, ami mellett
nem mehetünk el, hiszen hatalmas
érdeklődést váltott ki a városban.
Egy eddig soha nem látott nagyságú 175 millió forintos útfelújításról
döntött egyhangúlag a képviselőtestület. Mi van a döntés hátterében?
Azt tapasztaltam, hogy nagyon
sok fejlesztés elindult, vagy megvalósult az utóbbi időben, de a
lakosság körében, valljuk meg
teljesen jogosan, nem volt észlelhető ennek általános közérzet
javító hatása. És el kellett fogadnom, hogy igazuk van, mert ha
az ember reggel úgy indul el a
munkába, vagy viszi a gyerekét
iskolába, hogy az egyik kátyút
kikerülve egy másikba zökken
bele az utcájában és ugyanezt
átéli este hazajövetelkor, akkor
érthető, hogy a közérzete nem

Mindenki azt kérdezi, honnan lett
erre pénz?
Nem rejtettem véka alá az első
perctől kezdve, se a vállalkozók,
se a döntéshozók előtt, hogy ennek a beruházásnak a költsége a
jövő évi költségvetést terheli. Ez
azt jelenti, hogy a vállalkozó megelőlegezi a munkát és mi utólag
fizetünk. Ebben teljes egyetértésre találtunk és én pontosan látom, hogyan lehet ezt az összeget
kigazdálkodni. Ennek a ciklusnak
az egyik legpozitívabb élménye
volt számomra, hogy egy ilyen
nagy horderejű döntésnél mindenki félre tudta tenni politikai
indíttatását a város és az itt élők
érdekében. A lakosok nagyon
pozitívan fogadták a döntést, sőt
a tervezett 21 utcán túl, még további igények is jelentkeztek. Nagyon fontos lenne a kritikusoknak
azt megérteni, hogyha valahol
egy utcát leaszfaltozunk, akkor az
ott lévő ingatlanok ára minimum
1 millió forinttal megnő. Vagyis valóban ez az önkormányzat 2020.
évi költségvetésében kiadásként
jelentkezik, de a város vagyonát
tekintve pozitív lesz az eredmény,
méghozzá úgy, hogy az itt élők
vagyona gyarapodik. Kérem, nem
kampányrendezvényre költjük
a pénzt, az utcák itt maradnak, a
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polgármesterválasztás eredményétől függetlenül.
Önt az a kritika is éri, hogy ezt a terhet a következő testületre hagyja.
Elfogadnám ezt a kritikát, ha most
októberben letenném a lantot és
itt hagynék csapot-papot. Nem
ezt teszem. Állok a feladat elébe. „Aki az eke szarvára teszi kezét…………….” Vegyük sorjában
az utcákat. Kezdjük Benczúrfalván.
Katona József, Szabó István utca,
Pösténypusztán Szécsényi utca,
Szécsényben Béke, Nagy Sándor,
Előd, Zrínyi, Vörösmarty, Kölcsey,
Mártírok, Szabadság, Dobó, Kistagok, Bezerédy, Mikszáth, Hársfa
utca továbbá Pintér Sándor, Kerülő, József Attila, Névtelen, Dankó
utca.
És akkor most a beszámoló. Ebben
a ciklusban az első ígérete az volt,
hogy a Start munkaprogram értékteremtő elemeit folytatják. Ebből
mi valósult meg?
A növénytermesztési részhez
kapcsolódóan most már büszkén
kijelenthetjük, hogy az önkormányzat és egy külsős cég együttműködésével már az ősszel egy
új hűtőház és egy új zöldség és
gyümölcslé üzem kezdi meg működését a létező legkorszerűbb
technológiával. Ehhez pályázati
forrásokat is tudtunk szerezni.
Vállaltuk, hogy az állattartáshoz
kapcsolódóan előre lépünk. Megépítettük Nógrád megye egyetlen sertés vágóhídját, amely megnyitása óta egyre jobb gazdasági
eredményekkel működik. Ehhez a
beruházáshoz is tudtunk pályázati forrásokat szerezni. Vállaltuk a
Start munkaprogram keretében,
hogy 70-80 embert foglalkoztatunk. Időközben gyökeres for-
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dulat állt be a munkaerőpiacon:
amíg a 2010-es évek elején nagy
volt a munkanélküliség, különösen Nógrád megyében, addig az
elmúlt években munkaerőhiány
alakult ki. Vállaltuk, hogy helyben
gyártott betonelemekkel járdákat, utakat újítunk fel, vízelvezetési problémákat oldunk meg
szécsényi lakosokat foglalkoztatva. A teljesség igénye nélkül,
említhetem a Bartók Béla utca,
Arany János utca, vagy a Mindszenty tér járdáját. A Bocskai, az
Árpád utca vagy a Wolf Ida néni
háza körüli területet, amelyeket
térkőburkolattal hoztunk rendbe.
Ezzel egy 30 éve húzódó problémát oldottunk meg. Folytathatom a szécsényi, benczúri, vagy
pösténypusztai temető járdáinak említésével. Szintén a Start
program keretében készült el a
benczúri temető kerítése, vagy a
ligeti sportpálya járdája és lehetne sorolni hosszan.
Második ígéret, ipari terület kialakítása.
Erre most mit mondjak? Ha ezt a
témát elkezdem taglalni, akkor
kampányolással, vagy sárdobálással fognak vádolni, holott, ha
valakinek esetleg még megvan
a 2014-es kampányújságunk,
annak az első, vagy a hatodik
lapján találnak olyan szereplőt,
akinek pont ez lett volna a feladata, de ő elhagyta ez ügyben a
szécsényieket. Különösen bizarr,
hogy most úgy jön elő újra, aki
ezt majd megvalósítja, mint kiváló gazdasági szakember.
Harmadik ígéret, kerülő út.
Őszintén el kell mondanom,
hogy ezt az ígéretünket nem tudtuk teljesíteni. Nem azért, mert
rossz a cél, sőt, hanem mert prioritást élvezett az országban az
autópályaépítési program.

Negyedik ígéret, fejlesztések 8 darab képpel. Napelem, II. Rákóczi Ferenc iskola, Tornacsarnok, komplex oktatási intézmény fejlesztés,
városi piac, 4 csoportos bölcsőde,
könyvtár visszaköltöztetése.
Itt, ha megengedi büszkélkedni
szeretnék, ezek az ígéretek vagy
teljesültek, néha túlteljesültek,
vagy a teljesülés előtt állnak. Sorjában. Napelem jóval több helyre
került, mint ahogy terveztük, köszönhetően a megnyert közel 250
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milliós pályázatnak. Nem győzöm
elégszer hangsúlyozni, hogy az
elnyert pénz mellett innentől
kezdve a város intézményeinek
megtakarítása több tíz millió forintot jelent évente. Kettes kép. II.
Rákóczi Ferenc iskola energetikai
felújítása teljes mértékben megvalósult. Erre is közel 100 millió
forint pályázati forrást sikerült a
városba hozni. Az épület teljes
hőszigetelést kapott és felújítottuk az addig beázó lapostetőt. Új,

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

hőszigetelt nyílászárókat kapott
az épület. Az iskolát működtető
tankerülettel együtt kicseréltük
az épület teljes fűtésrendszerét.
Emellett az idei nyáron a tankerület az iskola vízvezetékrendszerét és valamennyi vizesblokkját
felújította. Hármas kép. Tornacsarnok felépült, átadás nemsokára,
bónusz, az önkormányzat által
felajánlott területen egy rekortán
burkolatú sportpálya készült el.
Negyedik és ötödik kép, amely
komplex oktatási intézményfejlesztést vizionált a volt polgári
iskola bővítésével. Az épület a
szemünk láttára nő ki a földből
napról napra. És itt megállnék
egy pillanatra. Eddig mindig csak
a sportcsarnokról beszéltünk.
Itt sokkal többről van szó, mert
egyrészt a régi, üresen álló és kihasználatlan iskolaépület is teljesen megújul, a régi épület és a
sportcsarnok közé új iskolaszárny
épül, amely szaktantermeknek
ad helyet. Így büszkén elmondhatjuk, hogy Szécsényben egy
XXI. század követelményeinek
megfelelő gimnázium kezdi meg
majd a 2020-21-es tanévet. Igaz,
ide uszodát is ígértünk, de az egy
külön projekt lesz a Ligetben. Ez
a beruházás még az idei évben
elindul. Nem szeretnék más tollával ékeskedni, nem szeretném azt
mondani, hogy ezt az uszodát mi
építjük fel. Magyarország Kormánya döntött arról, hogy minden
járásszékhelyen legyen egy tanuszoda, amely elsősorban az itt
élő, tanuló gyerekek egészséges
fejlődését szolgálja. Pozitív hozadéka a beruházásnak, hogy tanítási időn kívül ezt a létesítményt a
lakosság is használhatja. Hatodik
kép, városi piac létesítése. Szintén
egy már megnyert pályázatról
beszélünk. A beruházás még az
idei évben megvalósul. Hetedik
kép 4 csoportos bölcsőde. Mond-

juk azt, ebben van egy kis visszalépés, 3 csoportos bölcsőde lesz,
de előrelépés, hogy ez nem egy
régi épület felújításával történik,
hanem egy vadonatúj bölcsi épül
a Wolf Ida néni kertje mögötti önkormányzati területen. Nyolcadik
kép. Könyvtár visszaköltöztetése.
Ebben is van változás. Az eredeti elképzelés szerint a Feszty Árpád úton egy pénzintézet feletti
régi helyére került volna vissza
a könyvtár. Nagyon sokunknak
kedves fiatalkori emlékei fűződnek ahhoz a helyhez. Végül is
változtattunk a koncepción, szerintem jó döntést hoztunk, hiszen
ugyancsak egy régi helyére, a Sas
utcába került a könyvtár és minden várakozást felülmúlóan szép
lett, mondja mindenki egyöntetűen. Nem mellékesen ez az épület további fejlesztési lehetőségeket is biztosít. Sokaknak talán
hiányzik az a kép, hogy honnan
költöztettük vissza a könyvtárat.
A Művelődési Ház egyik hátsó
helyiségébe volt bezsúfolva hos�szú éveken keresztül. Azzal, hogy
onnan ki tudtuk hozni, nemcsak a
könyvtár nyert, hanem az ugyancsak zsúfolt Művelődési Ház is, és
ezen keresztül az ott tevékenykedő közösségek. És az ígéreteken
túl is történtek dolgok. Például a
Nosztalgia Múzeum megalapítása és beköltöztetése a történelmi
városrészbe, ami mindenki szerint telitalálat volt. Benczúrfalván
játszóteret építettünk, felújítottuk az orvosi rendelőt és a közösségi házat, valamint két további
ingatlant vásároltunk és adtuk
használatba a helyieknek. Azóta
olyan nagy sikerű rendezvényeknek tud helyt adni Benczúrfalva,
mint a téli disznóölés, az adventi
gyertyagyújtások, vagy az Ízek viadala. Pösténypusztán is felújítottuk a kultúrházat és egy modern
orvosi rendelőt adtunk át. És itt is
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építettünk játszóteret. Szécsényben műfüves pályát adtunk át.
A Ligetben mindkét futballpálya
villanyvilágítást és automata öntözőrendszert kapott. Új szobrok
kerültek közterekre, mint például
Nepomuki Szent János, vagy a
Magyarok Nagyasszonya szobor.
Kerékpárutat építettünk. Sokat
fordítottunk közösség építésre,
és itt ne csak anyagiakra gondoljanak, bár valószínűleg példátlan
módon, minimum megháromszoroztuk a civil szervezetek támogatására szánt éves keretös�szeget. Elindítottuk az adventi
gyertyagyújtás
hagyományát,
amely nagyon remélem hos�szú évtizedeken keresztül erősíti
majd az itt élők lelki összetartozását. Számomra felejthetetlen
élményt adtak ezek a vasárnapok.
Vagy a szüreti felvonulás hagyományának kiteljesítése egy 3 napos rendezvénnyé, amely olyan
rangot hozott a városnak, hogy
már messzi városokból készülnek
rá és jönnek el a Szécsény Fesztre.
Bérletes színházi sorozatot indítottunk. Törekedtünk arra, hogy
előtérbe helyezzük a családot,
mint értéket. Az ifjú házasokat,
az újszülötteket minden esetben
megköszöntjük és minden ifjú
jövevény tiszteletére egy-egy
fát ültetünk a város közterületein. Nőnap alkalmából az összes
szécsényi hölgyet minden évben
meghívjuk a Művelődési Házba,
virággal és egy kis műsorral kedveskedve nekik, megköszönve,
hogy vannak nekünk.
Sokan azzal vádolják: igen ám, de
ezzel szemben újra van adóssága a
városnak.
Nekem ez így elég demagóg
megközelítés. Kampánystratégiai
szempontból, ha valaki támadni akar, akár hatékony is lehet.
De azért érdemes tejlességében
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nézni ezt a történetet. Mondjuk
el, van 240 millió forint fejlesztési hitele a városnak. A fejlesztési
hitelről azt kell tudni, hogy egy
többkörös és nagyon komoly
vizsgálati folyamat után juthat
hozzá a város. Vizsgálja a bank
és vizsgálja a kormány is. Csak
abban az esetben kap meg ilyet
az igénylő, ha garantáltan biztosítani tudja a bank felé a megtérülést, a kormány felé pedig azt,
hogy a fejlesztési cél a város és
ezáltal az ország érdekét szolgálja és nem fog a polgármester két
hónap múlva azért kuncsorogni, hogy egyébként meg a város
működési költségeire nincs pénz.
Ezt úgy kell érteni, hogy évekre
vissza- és előremenőleg megvizsgálják a város költségvetését az
adóerő és kötelezettségvállalási
képességét és annak 50 százalékáig szabnak felső határt. Mi jóval az 50 százalék alatt vagyunk.
Csakhogy érzékeltetni tudjam a
különbséget. 2010-ben úgy vettük át a város vezetését, hogy
negyedévente kellett 21 millió
forintot visszafizetni a banknak.

Csak véletlenül ott hagyták nekünk az előző negyedévi adósságot is. Ez azt jelentette, hogy a
2010-es év utolsó 3 hónapjában 6
hónapi adósságot kellett törlesztenünk. Mellé ott maradt még
100 milliós kifizetetlen számla. Az
akkori tanácsadók folyamatosan
azt duruzsolták a fülünkbe, hogy
hívjunk csődbiztost és bízzuk rá
a költségvetés rendbetételét. Mi
azt mondtuk, nem erre kaptunk
felhatalmazást a városlakóktól. Beleálltunk és a 2014-es téli
adósságkonszolidációig ezekkel
a feltételekkel is működtettük a
várost. Szóval akkor negyedévente volt 21 millió, most 1 évre van
25. A 240 milliós fejlesztési hitel
a megvalósuló beruházások értékének 10 százaléka. Ezek a beruházások ugyanakkor minimum
10 százalékkal emelik az itt élő
emberek ingatlanjainak értékét.
Ez nem eladósítás, hanem fejlesztés, ha valaki pontosan érti e szavak értelmét.
Sok emberben ott az aggodalom,
hogyha nem kormánypárti lesz a
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polgármester, akkor Szécsénybe
nem jön támogatás.
Ezen már túl vagyunk. A kormány
elfogadta azokat a fejlesztési
elképzeléseket, amelyeket előkészítettünk. Bölcsőde, uszoda,
sportcsarnok már nem a döntés,
hanem a megvalósulás szakaszában van. Szécsény bekerült az ország azon 50 települése közé, ahol
gazdaságfejlesztési program lesz.
Erről már megvan a kormányhatározat. Minden olyan fejlesztést kiemelten támogatnak, amely az itt
élőknek munkalehetőséget, a településnek, konkrétan Szécsénynek gazdasági fejlődést biztosít.
Ennek első eleme az 1403/2019.
(VII. 5.) Kormányhatározat, amelynek értelmében 40 millió forint
értékben bővítjük a térfigyelő kamera-rendszerünket. Az általunk
megépített vágóhíd bővítése feldolgozóüzemmel, szintén ennek
a programnak a keretében már
csak a startpisztoly eldördülésére
vár. A hosszútávú program kész, a
kormány támogatja, ezt már csak
elrontani lehet.
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Önkormányzati hírek
Augusztusban két rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk.
Az AUGUSZTUS 1-i rendkívüli ülésen döntöttünk
• a belterületi utak felújítási munkáihoz kapcsolódó műszaki
ellenőri feladatok elvégzésére
indított beszerzési eljárás eredményéről
• a „Hajrá Szécsény” névhasználat
engedélyezéséről.
Az AUGUSZTUS 27-i rendkívüli ülésen döntöttünk
• a helyi választási bizottság tagjairól

• a Szécsény Holding Kft-nél
könyvvizsgálói feladatok ellátásáról
• a TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00008
azonosító számú „A bölcsődei
ellátás komplex fejlesztése Szécsényben” című pályázatának
tárgyi eszközbeszerzésére és
leszállítására indított beszerzési
eljárás eredményéről
• a Haynald Lajos utca 4. szám
alatti pince megjelölésű ingatlan tulajdonjog rendezésére vonatkozó megállapodás felbontásáról
• a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázat kapcsán hozott 128/2019.
(VII.31.) számú határozat módosításáról
• a Szécsényi Városi Sportegyesület kérelméről.
Zárt ülésen lakásbérleti ügyet tárgyaltunk.
Stayer László
polgármester
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

Bárkányiban történt…
„Találkozás Jézussal”
– hittantábor Kemencén
Felső tagozatos diákjaink, illetve
plébániánk bérmálkozásra készülő fiataljai számára szerveztük
idei hittantáborunkat július 2. hetében, melynek ebben is évben is
Kemence adott otthont. A tábor
témáját az Egyház szentségei képezték, melyek megvalósítják a
találkozást Jézussal.
Hétfő reggel a bemutatkozást
követően kiosztottuk a fontosabb
feladatokat, kijelöltük a felelősöket, majd sor került a már hagyománnyá vált „angyalkázásra”.
Mindenki húzott egy kártyát rajta
egy névvel, és a név tulajdonosára kellett különösen figyelnie a
hét során. Ezt megsegítette a Tibi
bácsi által tervezett „üzenőfal”,
ahová a résztvevők elhelyezhették a védenceik számára készített
meglepetéseiket, leveleiket. Az
ismerkedést a Csongor testvér által celebrált nyitó szentmise tette
emlékezetessé, ahol a szentsé-

gekről általános értelemben hallhattunk a szentbeszédben. A jól
megérdemelt vacsora előtt még
ellátogattunk a helyi vasútkiállításra, ahol lehetőségünk volt egy
szerelvény kipróbálására is.
A keddi napunk témája a beavató szentségek voltak, ezekről
elmélkedtünk Tibi bácsi segítségével a reggeli percekben. Ezt
követően három állomáson vehettek részt a táborozók. Hajni
néni és Ancsa néni kézműves foglalkozást szerveztek, Marika néni
és Zsolti bácsi bibliai játékokra
invitálták a fiatalokat, míg Csongor testvér és Tibi bácsi játékos,
mozgásos gyakorlatokkal tették
vidámmá a délelőttöt. Az ebédet
követően strandolásra került sor,
majd este szentmisére és közös
grillezésre az udvaron.
Szerdán lelkinapot tartottunk,
melynek központi témája az Oltáriszentség, a szentgyónás és a betegek kenete volt. A délelőtt folyamán két csoportra oszlottunk,
-6-

így elmélkedtünk az imént említett szentségekről. Ezt követően
gyónási alkalmat szerveztünk
fiataljainknak. Bűneinket, gondjainkat, problémáinkat egy kis
lapra felírták, majd egy vödörbe
gyűjtöttük, végül meggyújtottuk,
ezzel is jelképezve, hogy a gyónás
megszabadít bűneinktől. Az ebéd
utáni közös játékokat követően
szentmisét és szentségimádást
tartottunk a kemencei templomban.
A csütörtöki napunkon a hivatásszentségekkel foglalkoztunk,
majd túrát szerveztünk. A bérmálkozásra készülők egy nagyobb
utat tettek meg Nagybörzsöny
irányába, míg a fiatalabbakkal a
keresztút állomásait imádkoztuk
a kálváriánál. Kellőképp elfáradtunk, így a vacsora után tábortüzet tartottunk, ahol sokat játszottunk, nevettünk, beszélgettünk.
Utolsó napunkon, pénteken
Nagybörzsönybe kirándultunk,
ahol megtekintettük a híres vízi-
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malmot. Ezt követően záró szentmisét tartottunk a templomban,
majd a finom ebéd és fagyizás
után indultunk haza.
Adamik Zsolt
Gólyatábor!
Iskolánk 9. évfolyamos tanulói
2 napos gólyatáborban vehettek részt a Medves Hotelben,
hogy még iskolakezdés előtt
jobban megismerhessék egymást, és osztályfőnöküket. A tábor, nagyon vidám és felszabadult hangulatban telt. A két nap
színes programokkal volt tele.
Közösségi, csapatépítő játékokkal kezdtük, melyek oldották a
hangulatot és segítettek abban,
hogy jobban megismerhessék
egymást az osztály tagjai. Az ízletes, és kiadós ebéd után, csob-

banhattunk a szálloda medencéjében, aki pedig nem vágyott
a vízbe, az a csocsó és billiárd
asztalt vehette birtokba, vagy
a szabadban tollasozhatott és
focizhatott. Késő délután a gyerekek programját színesítette a
Szabó Péter vezette, tréfás zenei
kvíz, melyen sok-sok csoki tallért
gyűjthettünk, mindenki legnagyobb örömére.
Vacsora előtt még egy közös játék blokkal vártuk a gyerekeket,
ahol kipróbálhatták tánctudásukat, és vicces logikai feladatokat
oldhattak meg.
A meleg vacsora után, ismét lehetőség nyílt medencézésre, illetve kezdetét vette a csocsó és billiárd verseny. Ezután a gyerekek
szobájukba bevonulva sokáig beszélgettek és nevetgéltek, mely-7-

nek mi tanárok nagyon örültünk,
mert láttuk, hogyan kovácsolódik
össze a kis csapat.
Másnap reggel a kiadós reggeli
után Vágvölgyi Péter tanár úr vezetésével hátizsákot ragadtunk,
és útra keltünk Salgó várához.
Kirándulásunkat színesítette Peti
bácsi izgalmas idegenvezetése.
Kissé elfáradva értünk a várhoz,
de az elénk táruló csodálatos látvány kárpótolt mindenkit.
Ebéd után élményekkel gazdagon, és egymást jobban megismerve, és talán már kevesebb
félelemmel az új osztályközösségtől, érkeztünk haza.
Bordáné Molnár Tímea
és Gazsiné Oláh Anita
Iskolanyitogató
Vidám gyermekzsivajtól volt han-
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gos a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium iskolaudvara 2019.
augusztus 30-án, péntek reggel,
amikor a leendő elsősöket fogadtuk. A levegőben érezhető volt a
gyermekek izgalma, a felnőttek
elfogódottsága, melyet az őket
váró tanító nénik igyekeztek biztató szavakkal feloldani.
A hangulatos délelőtt egy rövid
próbával kezdődött, melyen négy
büszke elsős tanuló képviseltette
magát, hiszen versmondásukkal tették gazdagabbá a délután
megrendezendő tanévnyitó ünnepélyt. Kilenc órára benépesült
az iskola aulája is, itt került sor
a rendezvény megnyitójára, a
program ismertetésére, valamint
fontos információk hangzottak el
a kedves szülők számára is. Iskolánk igazgatóhelyettes asszonya,
Ludányiné Bella Szilvia kedves
szavakkal bátorította a gyermekeket, ezután kerültek bemutatásra az elsős tanító nénik.
A folytatásban a tantermekben,
a tornateremben, változatos foglalkozások közül válogathattak a
tanulók szüleik kíséretében. Volt
itt „meseszoba” interaktív foglalkozással, kézműveskedés, melyen
egyedi csákót hajtogathattak, díszíthettek változatos formákkal.
Aki érdeklődő volt a zene iránt,
ritmizálhatott a különféle hangszereken, mondókázhatott, dalolhatott, mulathatott kedvére. S aki
még bírta szusszal, még a nagy
tornatermet is megismerhette, s
próbára tehette magát az ügyességi feladatok segítségével.
A szülőknek lehetőségük volt
egyéni beszélgetésre az elsős tanító nénikkel, mindeközben azok
a csemeték, akik már kíváncsiak
voltak a tantermeikre, a padokban fejlesztő játékok és vidám színezők segítségével foglalhatták
le magukat.
-8-
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Végezetül ismét az aulába vonult a gyermeksereg, ahol iskolánk
nagyobb korosztálya gyönyörű
népviseletben várta a gyerekeket,
hogy néptánctudásukkal kápráztassák el a tanulókat, szülőket
egyaránt. Kedvesen táncházba
invitálták a csemetéket, s egyúttal
ezzel zárult a délelőtti program.

Boldog mosollyal az arcukon,
kezükben az iskolában kapott
hasznos ajándékokkal és tankönyveikkel távoztak iskolánk
legifjabb tagjai, hogy rövid pihenés után immár ünneplő öltözetben újra az iskolába léphessenek
a tanévnyitó ünnepségre.
Az első évfolyam pedagógusai
-9-

Nyári napközis hittantábor
Az idén ötödik alkalommal hívtuk az 1-4. osztályos gyermekeket
a nyári napközis hittan táborba,
melynek ez évben a plébánia
adott otthont. 36 lelkes kisgyermek és kísérőik töltött együtt három tartalmas és szép napot július legelején.
A táborba reggel 8 óra felé hozták a szülők a gyermekeiket és
este fél kilenckor vitték haza. Célunk az volt, hogy a reggeli imától
kezdve egészen estig legyenek
együtt a gyermekek, és a nap
folyamán sokféle helyzetben és
alkalommal gyakorolhassák egymás felé a szeretet cselekedeteit.
Persze ehhez sok segítség, figyelmeztetés, bátorítás és odafigyelés kellett a segítők részéről is.
A megérkezés öröme vagy épp
a megszeppenés után a napot
közös imával kezdtük, majd a reggeliző asztalnál tanultunk csendben, fegyelmezetten enni, hálát
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adni az ételért, elfogadni mások
figyelmességét és észrevenni, ha
valakinek szüksége van valamire.
A délelőttök közös beszélgetésekkel,
énekléssel
és
kézműveskedéssel teltek. Az idén
Jézus példabeszédeire figyeltünk. Megismertük a kiválasztott
történeteket, megbeszéltük mire
tanítanak, hogyan segítenek bennünket, majd különböző kézműves technikákkal próbáltuk megjeleníteni a tanultakat, illetve a jó
elhatározásainkat.
Az ebédet mindig nagy örömmel vártuk, hiszen azt szépen terített asztalnál, a Rákóczi Étteremben fogyasztottuk el.

Rövid csendes pihenő után a
délutánokat is tartalmasan töltöttük: közösen játszottunk a Várkertben, mely sok lehetőséget
kínált egymás megsegítésére, bátorítására, örülni a győzelemnek
és elfogadni, ha veszítünk. Kedden a magyargéci keresztúthoz
látogattunk el, ahol Jób testvér
vezetésével egy nagyon szép lelki
élményben volt részünk. Szerda
délután pedig egy akadályversenyen, játékos formában elevenítettük fel a tanult történeteket.
Estefelé az uzsonna után közös
énekléssel csendesítettük el a szívünket és készültünk a szentmisére, ahová a délelőtt készített mun-
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káinkat is elvihettük, melyeket az
oltár köré elhelyeztünk. Nagyon
szép és megható esemény volt,
amikor a gyermekek -Jób testvér
bíztatására - az Oltáriszentség körül a földön ülve hallgatták Jézus
tanítását és kapcsolódtak be az
imába.
Az utolsó este a mise utánmelyre a szülőket is elhívtuk – a
kolostor udvarán szülők, gyermekek, nevelők és ferences testvérek
közösen adtunk hálát az együtt
töltött napokért, azok minden
ajándékáért.
Sántáné Udvardy Erika
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Benczúrfalva-VIII. Ízek Viadala

A

ugusztus
első
szombatján rendezte meg Benczúrfalván az „Ízek Viadala” főzőversenyt a
Benczúrfalváért Kulturális, Hagyományőrző és
Faluszépítő Egyesület. Az
időjárás előrejelzés sem
szegte kedvét senkinek,
2019-ben is jöttek régi,
visszatérő csapatok és új
nevezők is egyaránt az
ország több részéről.
A rendezvény nyitásaként, az
előző évi győztes, a Bárnevóna
Bt., visszaadta a Vándorserleget
az egyesület elnökének, aki ezután átadta a szót a zsűrinek. A
zsűri elnöke ismertette a verseny
szabályait, s kezdődhetett az új
viadalom 15 csapat részvételével.

Zsűri: Hanczik Endréné - elnök.
Tagok. Hábel Gábor a Szabadtűzi
Lovagrend képviseletében, valamint Csábi Béla, Deli László, Varga
Béla.
Jobbnál jobb ételek készültek.
A résztvevők többek között készítettek gulyást, galamblevest,
hamburgert, lángost, pörköltet
és egyéb finomságokat. A zsűri- 11 -

nek idén is nehéz dolga volt az
értékelésnél.
Délután Soltész Rezső volt a
rendezvény sztárvendégje. 14
órától a 16 órás fellépéséig kedvesen elbeszélgetett a közönséggel, végig látogatta a csapatokat.
Az eredményhirdetés 15:30-kor
kezdődött. A hagyományokhoz
híven a Benczúrfalváért Egyesü-
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let idén is ajándékcsomagokkal
kedveskedett minden csapatnak.
Az ajándékcsomagok tartalma
az egyesület tagjainak és segítőinek a munkáit dicséri.
Ezeket kiegészítve Stayer László
Polgármester Úr egy üveg pálinkával jutalmazta a résztvevőket.

A Szabadtűzi Lovagrend három különdíjat adott át a dobogós helyezések ismertetése
előtt.
A III. helyezést, a szécsényi
Polgármesteri Hivatal csapata
Négyévszakos vörösboros pörköltje érte el.
- 12 -

A II. helyezést a Kuzinok csapata kapta, akik Tárkonyos
vadragulevest, különféle sült húsokat hagymás tört burgonyával,
kovászos uborkával és ráadásként
főtt kukoricát készítettek. Lehet,
hogy a 102 éves dédpapa segített
nekik?
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Az VIII. Ízek Viadala győztese a szécsényi Pálinkabarátok csapata lett. Ők már háromszoros győztesei
az Ízek Viadalának, így a Vándorserleget véglegesen
megnyerték.
Az idei terítékre Galambleves, Vörösboros marhapörkölt, szaggatott hagymás-borsos galuskával és
roppanós kovászos uborkával került.
Az eredményhirdetés után Soltész Rezső, a szécsényi Derűs Asszonyokba 8th Pub zenekar, majd
a nógrádsipeki Ősiláz zenekar szórakoztatta a közönséget. A koncertek után tűzijáték következett.
A rendezvényzáró szabadtéri bálon a Szexi Cso- 14 -
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koládé szolgáltatta a talpalávalót.
Köszönjük a fellépőknek a nagyszerű előadásokat.

Minden résztvevőnek és látogatónak köszönetet mondunk,
hogy ellátogattak Benczúrfalvára.
Köszönjük a támogatásokat és

A Benczúrfalváért Egyesület
augusztusban új játékokkal, valamint padokkal bővítette a
benczúri játszóteret a 2018-as bevételeiből. Kedves szülők, gyerekek! Kellemes időtöltést kívánunk!

Augusztus 24-én meghitt
hangulatú ünnepségen köszöntöttük 100. születésnapján Riczi Lászlóné Rozi
nénit Benczúrfalván.

- 15 -

mindennemű hozzájárulást a rendezvény létrejöttéhez.
Jövőre találkozzunk a IX. Ízek Viadalán!
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Kedves Rozi néni!
Amit máig megélt, majd
emlékké kövülnek,
Akár jók, rosszak, keserűek, vagy szépek.
De felejtse el mi fájt, csak
a jókra emlékezzék,
Letévén a terheket, az útján tovább lépvén!
Látja nem hiábavaló a
céltudatos, küzdő élet,
Ha minden rezdülését át-

hatja az igaz szeretet.
Íme, újabb mérföldkőhöz érkezett
eme napon,
Kívánom Önnek, hogy továbbra is
boldog legyen nagyon!
Örüljön szívből mindannak, amit
Isten Önnek adott,
S fogadja most köszöntésünk: Boldog születésnapot!
Haizer Szabolcs,
H-né Adorján Györgyi

Bicikligyűjtés a moldvai gyermekek számára!

A

Kárpátokon túl, tőlünk
csaknem 1000 km-re fekvő
29 moldvai településeken
több, mint kétezer gyermek tanulhatja ősei nyelvét és szokásait
47 tanár és hagyományőrző segítségével. A Múltidéző Műhely
Egyesület szécsényi aktivistáinak
közreműködésével évek óta fel- 16 -

karolja a moldvai gyermekek támogatását, azon belül is annak
a településnek a magyar órákon
résztvevő gyermekeit, ahová eddig a legkevésbé jutott el a segítség.
2019 tavaszán a Pokolpataki
gyermekek részére bikicligyűjtést
szerveztünk. A jólelkű szécsényi
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és Szécsény környéki ismerősöknek köszönhetően 2 alkalommal
összesen 11 kisebb-nagyobb méretű, jó állapotú kerékpárt, illetve
1 rollert tudtunk ajándékozni a
gyermekek részére. A bicikliket a
moldvai hagyományőrző házaspár, Benke Pável és Benke Paulina szállította ki és osztotta szét a
gyermekek között, akik azt nagy
örömmel és lelkesedéssel vették
használatba.
A biciklik felajánlásárért hálás
köszönetünket fejezzük ki Jászberényi Lilla, Dr. Percze Ágnes,
Kanyó Gábor, Kovácsné Percze Violetta, Oraveczné Percze Marietta
szécsényi, Tóth Péter balassagyarmati, valamint Földi András vizslás-újlaki lakosok részére. Isten
fizesse meg nekik!
Valkárné Kail Mónika

„Vastaps-díjas” újra Andi színjátszósai Társulata

A

ugusztus 21-én volt a
Zenthe Ferenc Színház idei
díjátadója, ahol Andi színjátszósai Társulata - immár másodszor - „Vastaps-díjat” kapott, a

Valahol Európában című musicalért. 2013-ban szintén ezt a díjat
ítélte oda a közönség a csapatnak
a Twist Oliver című darabért.
A társulat a 2018/2019-es évad- 17 -

ban a Gyermek és Ifjúsági bérletbe kapott meghívást a színháztól,
hogy ott mutassa be a darabot.
A három előadást közel 1500-an
látták, és óriási sikert aratott! Így
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a közönség ez alapján ítélte oda
a díjat.
A Társulat gyermekkorosztálya
a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Szécsényi tagintézményének
növendéke, az ő munkájukat pe-

dig a csapat felnőtt tagjai segítették.
A Zenthe Ferenc Színház
2018/2019-es évadában a további díjazottak a szécsényi társulaton kívül a Band-Art Társulat, a

Váci Dunakanyar Színház, a József
Attila Színház, Kökényessy Ági és
Koltai Róbert voltak.
Garamvölgyi Andrea
társulatvezető

Nyár a könyvtárban

A

Krúdy Gyula Városi Könyvtárban a nyáron sem állt
meg az élet. Az idén debütált nyári foglalkozássorozatunk,
mely a Mesetekercs nevet viselte.
Az eredetileg három alkalmasra
tervezett sorozat a nagy érdeklődésre és sikerre való tekintettel
egy negyedik, ráadás alkalommal
is kiegészült. A diavetítés retro
hangulatát idéztük meg ezeken
az alkalmakon, ahol a levetített
meséhez egy kreatív foglalkozás is
társult. A főként óvodás, kisiskolás
résztvevők és szüleik egy felhőtlen
órát tölthettek el a tavasszal megújult gyermekkönyvtárunkban.
A ráadás alkalom egy kissé
rendhagyó lett, ezen a délelőttön Vikor-Varga Laura, szécsényi
származású írónő volt a vendégünk, aki mesélt a gyermekeknek
legújabb mesekönyvéből és az
elmaradhatatlan foglalkozást is ő
vezette.

Méltó koronája volt ez az esemény a Mesetekercs sorozatnak.
- 18 -

Korcsok Norbert
Könyvtáros, könyvtárvezető
Krúdy Gyula Városi Könyvtár
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A könyvtár felhívása
Kedves olvasók!
Mi a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban hisszük és valljuk, hogy a
könyvekben rejlő tudás mellett
nagyon fontos a bennünk, emberekben lévő, sokszor rejtőzködő
tudás. A körülöttünk élő emberek, - s mi magunk is - sok olyan
információ, praktika, tudás, ismeret birtokában vagyunk, melyet
csak kevesen tudnak.

Könyvtárunk 2019. októberétől
egy új sorozatot szeretne indítani,
melyben az ilyen tudás birtokában lévő lakók, környezetünkben
élők kapnak bemutatkozási lehetőséget.
A kérésünk pedig a következő:
Keressük azokat az embereket,
akik munkájuk, hobbijuk folytán
mások számára is érdekes tudással rendelkeznek és azt szívesen
meg is osztanák másokkal.

Kedves olvasó, ha környezetében él, vagy épp Ön az, akit szívesen ajánlanál figyelmünkbe, kérlek írjon nekünk a krudykonyvtar@
gmail.com e-mailcímen, valamint
Facebook vagy Instagram oldalunkon!
A kapcsolatfelvételt, szervezést
mi intézzük, de a rejtett „erőforrásokat” csak közösen tudjuk feltérképezni!
Segítségüket köszönjük!

Futás

Ilinyi futás
019. augusztus 3-án V. Földrengető terepfutás Iliny. Eső,
sár, dagonya várta a résztve-

2

vő versenyzőket. Lantos János 24
km, 2:50:53 idővel kategóriájában
II. helyezést ért el.
Még ugyan azon a napon Budapesten hatezren vettek részt az
éjszakai Generali Night Run futáson. Amin hat, kilenc és huszonegy kilométeres távot is lehetett
választani. A futók a Budai Várnegyeden és az Alagúton át a Lánchídig is eljutottak.
Résztvevők Czele-Kiss Eszter 21
km, 1:42:35 idővel 16. helyezést
ért el 510 női futók közül. Sótér
Vilmos Zsolt 9 km, 54:04 idővel
ért célba.
2019. augusztus 4-én IV.
WATCHMAN félmaraton Pápán,
7 km körpálya volt kimérve a városban. 400 indulóból Bartus Ferenc abszolút VI. helyezést ért el
1:29:10 idővel.
A Szécsényi Amatőr Futók Társasága (SZAFT) és a Nógrádi Vízi
Világ Egyesülete közösen rendezte meg 2019. 08. 10-én a II. Robinson szigeti terep-cross futást és
vízi családi napot.
A megújult Robinson szigeteken, 32 fokos hőségben indult a
rajt. Előtte a bemelegítést Bunder
- 19 -

Generali Night Run
Irén vezényelte le. A 8 km felnőtt
futam igazi küzdelmes versenyt
hozott az egyedi akadályokkal
megtűzdelve Bartus Ferenc és
Bereczki Szilárd között. Voltak
gyerek futamok és 4 km Nordic
Walking. Műsort adott a szécsényi női nyugdíjas klub. A zenét
felvidékről Pinc településről Korponai István szolgáltatta. Lehetőség volt a lagúnákon kenuzni. A
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Robinson futás

Robinson futás rajt

Pápa félmaraton

Ki a legény a gáton?

díjakat átadták
Stayer
László
Szécsény város
polgármestere,
Varga Béla Robinson szigetek
tulajdonosa,
Tóth Diána Robinson szigetek marketing
vezetője, Bagó
István ügyvezető. Gratulálunk
minden résztve- 20 -

vőnek, akik kitartottak a hőség ellenére. Köszönjük mindenkinek,
aki hozzájárult a verseny sikeres
lebonyolításához.
Eredmények és a fényképek
megtekinthetők a Szécsényi
Amatőr Futók Társasága facebook
oldalán.
2019. augusztus 19. III. Ki a futólegény a gáton? Balassagyarmat
Ipoly partján kánikulában 10 km
távon Chikán István 44:28 idővel
abszolút II. helyet szerezte meg.
Czele János
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Foci

A

felnőtt és az U19-es csapataink számára elkezdődött
a bajnokság.
Augusztus 17.-én rajtoltak el a
bajnokságok, amik teljesen más
rendszerben futnak, mint azt már
megszoktuk.
Az U19-es bajnokság teljesen
külön bajnokságot fut, ami azt
jelenti, hogy a csapat nem azzal
az ellenféllel mérkőzik meg, mint
a felnőtt csapat, hanem teljesen
mással és nem is mindig ugyanazon a napon.
A felnőtt és U19-es csapataink a
hazai mérkőzéseiket szombaton,
az U16-os csapatunk pénteken,
és az U14-es csapatunk szerdán
játszik soros ellenfeleivel.
Az U14-es bajnokság újdonság
ebben az évben. Itt azok a játékosok kaphatnak szerepet, akik
a Bozsik U13-as csapatban szerepelnek és egy páran az U16-os
csapatból. Ebbe a bajnokságba
9 csapat nevezett. Itt ugyanúgy
őszi-tavaszi lebonyolítás van,
mint a többi bajnokságban. Első
forduló: 2019.09.11. 16.30 Szécsényi VSE U14 - Érsekvadkert
U14
Az U16-os bajnokságba 11 csapat nevezett, ami szintén őszi-tavaszi lebonyolításban folyik majd.
Első forduló: 2019.09.06. 16.00
Magyargéc U16 - Szécsény U16
Az U19-es bajnokságba a Megyei I. és Megyei II. -es csapatok
neveztek, szám szerint 27 csapat.
Ezt kétfelé osztották, keleti-nyugati csoportokba. A keleti csoportba 14 csapat a nyugatiba 13
csapat került. A nyugati csoportba került a mi csapatunk is.
A bajnokság végén a két csoportgyőztes játszik majd az abszolút bajnoki címért, ami egy
meccsen dől el.
- 21 -
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Eredmények, felnőtt:
Szécsényi VSE - Karancslapujtő
2-1   gól: Oláh T. 2
Szendehely - Szécsényi VSE, elmaradt a pálya alkalmassága miatt
Szécsényi VSE - Héhalom 2-3 gól:
Striho Zs., Móricz Á.
Eredmények U19:
Szécsény U19 - Varsány U19 október 29.-re halasztva
Szécsény U19 szabadnap
Szécsény U19 - Rimóc U19 6-1
gól: Szmolnik M. 2, Gombár E.,
Rónai A., Oláh N., öngól
A Bozsik tornák és a fesztiválok
is megkezdődnek szeptember 7.én a csapataink számára. A tornák
Balassagyarmaton kerülnek megrendezésre.
Első alkalommal rendeztük meg
Szécsényben a Futball Éjszakáját,
amelyen kipróbálhatták az érdeklődők, a magyar világtalálmányt,
a teqball asztalt, valamint Stayer
László polgármesterrel dekázó
versenyben párbajozhattak. A
győztes Dobsonyi Imre lett 381es eredménnyel, míg a hölgyek
között Csábi Bianka diadalmaskodott 133 dekázással. A program nemzetközivé vált, hiszen

a városunkban önkénteskedő
Egyesek fiataljai is bekapcsolódtak. Spanyol, belga, ukrán, an-

gol fiúk, lányok is ügyeskedtek.
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Doman Gábor

- 23 -

- 24 -

