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Elkészült és átadás előtt áll a  
II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és Gimnázium új torna-

terme, valamint rekortán pályája. 
Miután az elmúlt években meg-
történt az iskola teljes energeti-
kai felújítása (új nyílászárók, falak 
hőszigetelése, kazáncsere, lapos 
tető felújítás), valamint a vizes 
blokkok nagy részének felújítása, 
az osztálytermekbe pedig pro-
jektorok, valamint digitális táblák 
kerültek, így immár európai kö-
rülmények között tanulhatnak a 
szécsényi és környékbeli diákok. 
Az új sportlétesítmény ünnepé-
lyes alapkőletétele 2018. május 
23-án volt, küzdőtere 18x30 mé-
teres. Az épületben helyet kapott 
még 2 öltöző vizesblokkal, test-
nevelő tanári szoba vizesblokkal, 
orvosi szoba, szertár, vendég- és 
akadálymentes WC. A 280 milliós 
állami beruházás része egy védő 
padlóborítás is, ami lehetővé te-
szi, hogy nagyobb iskolai-városi 
rendezvényeket is befogadjon 
a létesítmény, ami hiánypótló a 
városban, hiszen ilyen nagysá-
gú rendezvényterem egyáltalán 
nincs a településen. A tornate-
rem Stayer László polgármester 
javaslatára a Szomszéd László ne-
vet kapta. Szécsény legendás pe-
dagógusa Kisterenyén született 
1939-ben. A balassagyarmati ta-
nítóképző intézetben 1957-ben 
fejezte be tanulmányait, és Érsek-
vadkertre került tanítani. Munka 
mellett Egerben a főiskolán bi-
ológia-testnevelés szakos tanári 
képesítést szerzett. Szécsényben 
1964-ben az akkori mezőgazda-
sági technikum tantestületének 
lett a tagja, ahol nyugállomány-
ba vonulásig tanított. Az első 
tíz évben - az akkori diákotthon 
vezetése mellett - testnevelést 

Új, nagy befogadóképességű tornaterem Szécsényben
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tanított. Amikor Szécsénybe ke-
rült a testnevelés szertár nagyon 
szegényes volt. Egy fűzős focilab-
dán kívül alig volt egyéb sportfel-
szerelés. Azon fáradozott, hogy 
tantárgy tanításához a tárgyi fel-
tételeket megteremtse. Kollegá-
jával, Bagyinszki Jenővel a tech-
nikum kertjében és a gimnázium 
udvarán több funkciós salakos 
sortpályát építettek. A tanár úr 
hivatásának tekintette, hogy a 
diákjaival megszerettesse a spor-
tot, az beépüljön a mindennapi 
életükbe. Városi és iskolai sport-
napoknak volt a szervezője és 
lebonyolítója. Nevéhez kapcsoló-
dik a MEDOSZ sportnap. Röplab-
dacsapata tizenöt éven át ott volt 
a középiskolások országos baj-
nokságának az élvonalában. Az 
általa vezetett iskolai labdarúgó-
csapat 1978-ban a középiskolá-
sok országos labdarúgó tornáján 
bekerült a döntőbe, és a harma-
dik helyen végzett. Tanítványai 
mindig szeretettel és tisztelettel 
beszéltek róla. Pedagógiai hitval-
lásának másik eleme, rávezetni a 
tanulókat a munka szeretetére. 
Higgyék el, hogy akarattal elér-
hetik célkitűzéseiket. Biológia 
szakos tanárként iskolájában 
botanikus kertet létesített, ahol 
a tanulók részt vettek a növé-

nyek ápolásában, gondozásában. 
Szomszéd László pályafutása so-
rán több elismerésben részesült. 
Megkapta a kiváló tanár kitün-
tetést. Az Országos Testnevelő 
Tanárok Szövetségének kitünte-
tését, az Oktatási Minisztérium 
elismerését. A hazafias nevelés-
ben végzett munkáját elismerte 
a Honvédelmi Minisztérium. Ki-
emelkedő több évtizedes sport-
munkájáért megkapta a Bérczi 
Károly- díjat.  Szécsény Város 
Önkormányzatának képviselő-
testülete a 183/2012 számú hatá-
rozata értelmében „A köz szolgá-

latáért kitüntető” címmel ismerte 
el Szomszéd László úrnak, több 
évtizedes kiemelkedő oktatási és 
nevelési tevékenységét. 



Mesevilágba kalauzolom 
önöket! A mesekertünk-
ben- óvodánk udvarán 

lecserélésre kerültek a 10 éves, 
balesetveszélyes, korhadásnak 
induló fa játékaink, amelyek he-
lyett minden csoport színesebb-
nél-színesebb, csoportok jeleivel 
ellátott 7 kisházat és 7 ugyan-
olyan színű homokozót kapott a 
költségvetésünk terhére. A házak 
kifestését köszönhetjük Gyalog 
Mariann szülő önzetlen és igen 
kreatív munkájának, akitől még 
egy új ajándék favonatot is kap-
tunk. Kisházaink és a homokozó 
Pingiczer Csaba helyi vállalkozó 
munkája. A Szécsényi Óvodáso-
kért alapítvány támogatásával és 
két szülő Havasi Dávid és Jusztin 
Csaba önzetlen, kitartó munká-
jával és anyagi támogatásával lo-
csolórendszer kiépítése és az ud-
varunk füvesítése valósulhatott 
meg. Alapítvány támogatásából 
még 2 libikókát 3 rugós játékot és 
egy célbadobós játékot sikerült 
vásárolnunk. Az udvarunk továb-
bi földmunkáiban, udvarunkon 
viacoloros rész kialakításában 
nagy segítségünkre volt Percze 
Nándor helyi vállalkozó, aki min-
den kérésünket figyelembe véve 
végezte a helyreállítási munkála-
tokat, a viacolor lerakását. Nagy 
köszönet a polgármesterünknek 
Stayer László úrnak, aki a Jóté-
konysági bálon tett ígéretét be-
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Megújult a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda 
udvara és udvari játékai
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tartva, a felajánlott összegből ud-
varunk viacolorozását támogatta. 
Kis lépésekben, de haladunk to-
vább! Terveink között szerepel 
még, egy ügyességi-képességfej-
lesztő kombi mászóvár beszerzé-
se, e mellett az udvaron elhelye-
zett többi játék felújítása!

Reméljük, hogy a mese itt nem ér 
véget, hiszek a sok-sok lelkes és 
segíteni akaró szülő támogatá-
sában. Hiszen mindez nem jöhe-
tett volna létre, ha a jótékonysá-
gi Morzsa-bálokon nem kapunk 
önzetlen pénzbeli támogatást, 
ezzel 170 kisgyermeknek örömet 

okozva. Büszkék vagyunk ered-
ményeinkre! Köszönet minden 
segítőnek!

Smelkó Istvánné
óvodavezető

Önkormányzati hírek

Szeptemberben egy rendkívüli és 
egy munkarend szerinti képvise-
lő-testületi ülést tartottunk.

A SZEPTEMBER 12-i rendkívüli ülé-
sen döntöttünk

•	 a	 Szécsény	 2802/1	 hrsz-ú	 in-
gatlan forgalomképes törzsva-
gyonba történő átsorolásáról

•	 a	Váci	 Egyházmegyével	enged-
ményezési szerződés megköté-
séről

•	 közterület	 használati	 engedély	
kiadásáról.

Hozzájárultunk

•	 a	 „Szécsényiek	 a	 Zenéért”	 Ala-
pítvány kérelméhez.

Zárt ülésen ingatlanügyről tár-
gyaltunk.

A SZEPTEMBER 24-i munkarend 
szerinti ülésen döntöttünk

•	 az	 egészségügyi	 alapellátások	
körzeteiről szóló 3/2017. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módo-
sításáról

•	 a	063	hrsz	alatti	kivett	közút	és	a	
064 hrsz alatti szántó megneve-
zésű ingatlanok telekrendezési 

eljárásának megindításáról és 
237 m2 terület cseréjéről

•	 a	 2645/4	 hrsz	 alatti	 közterület	
forgalomképessé minősítéséről 
és értékesítési célú kiajánlásáról

•	 a	 Bursa	 Hungarica	 ösztöndíj-
rendszerhez történő csatlako-
zásról

•	 a	 települési	 önkormányzatok	
rendkívüli önkormányzati költ-
ségvetési támogatásra vonat-
kozó igény benyújtásáról.

Jóváhagytuk 

•	 a	 Szécsényi	 Cseperedő	 Óvoda	
és Bölcsőde bölcsődei szerveze-
ti egység szakmai programját.

Beszámolót hallgattunk meg

•	 a	 Szécsényi	 Cseperedő	 Óvo-
da és Bölcsőde 2018/2019-es 
nevelési év munkájáról és a 
2019/2020-as nevelési év indí-
tásáról

•	 az	Önkormányzat	5	éves	gazda-
sági programjának végrehajtá-
sáról

•	 a	 Szociális	 Bizottság	 5	 éves	
munkájáról

•	 a	 Településfejlesztési	 és	 Pénz-
ügyi Bizottság 5 éves munkájá-
ról

•	 az	Oktatási,	Művelődési	és	Sport	
Bizottság 5 éves munkájáról

•	 az	 oktatási	 intézmények	
2018/2019. tanévi működésé-
ről, a 2019/2020-as tanév indí-
tásáról

•	 a	 Roma	 Nemzetiségi	 Önkor-
mányzat 5 éves munkájáról.

Zárt ülésen lakásbérleti és ingat-
lanügyekről, illetve „A Köz Szolgá-
latáért” kitüntető díj adományo-
zásáról tárgyaltunk.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző
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Bárkányiban történt…

Iskolai zarándoklat 
Máriaremetére

Szeptember 28-án, szombaton 
36-an vettünk részt a már hagyo-
mányosnak mondható őszi isko-
lai zarándoklatunkon. Örömmel 
láttuk, hogy több olyan család 

van, akik már rendszeresen jön-
nek ezekre az alkalmakra és újak 
is csatlakoznak hozzánk. Az idén 
egy gyönyörű budai zarándok-
helyre, Máriaremetére látogat-
tunk el.

Indulás előtt közösen fordul-

tunk a Jóistenhez, kértük, hogy 
áldása kísérjen a nap folyamán.

Megérkezésünkkor megérintett 
a hely nyugalma, szépsége és ren-
dezettsége. A kegyhely történetét 
és a templom értékeinek bemu-
tatását a káplán atya előadásából 
ismerhettük meg. Ezt követően 
közös szentmisén vettünk részt, 
melyet iskolánk közösségéért és 
családjainkért ajánlottunk fel.

Az azt követő szabadidőben 
elfogyasztottuk ebédünket és 
megtekintettük az atya által el-
mondott látnivalókat.
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A kegyhely érdekessége az or-
szágban is ritka, hét állomásból 
álló keresztút, mely Mária hét 
fájdalmán elmélkedik. Ezt a ke-
resztutat gyermekek és felnőttek 
közösen imádkoztuk végig, és 
ajánlottuk fel családjainkért, mely 
nagyon felemelő élményt adott.

A délután hátralévő részében a 
Budai-hegység kedvelt kirándu-
lóhelyére, a Normafához látogat-
tunk el. Az időjárás lehetőséget 
adott arra, hogy rácsodálkozzunk 
az elénk táruló gyönyörű pano-
rámára, sétáljunk az Anna-réten, 
melynek szélén felkerestük a 
Szent Anna Engesztelő kápolnát. 
A közös fohász és ima után a gyer-
mekek örömmel vették birtokba 
a közeli játszótér változatos és kü-
lönleges játékait.

A délután folyamán a hely iko-
nikus ételéből, a rétes különle-
gességekből is részesültünk, me-
lyet jó étvággyal fogyasztottuk 
el. A kirándulás élményét fokozta, 
hogy a város egyik régi közleke-
dési eszközével, a fogaskerekűvel 
utazhattunk. Jólesően elfáradva 
indultunk haza.

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 
és Ludányiné Bella Szilvia

Magyar Népmese Napja 2019.
„A mese nem csak gyermekeknek 
való táplálék.”

Gotthold Ephraim Lessing
Egyszer volt, hol nem volt, élt 
egyszer egy messze földön híres 
író és népmesegyűjtő, akit úgy 
hívtak, hogy Benedek Elek. Ez az 
író Szent Mihály havának utol-
só napján született és olyan, de 
olyan híres volt, hogy születés-
napját még halála után sok idővel 

is minden évben megünnepelték. 
Úgy nevezték el ezt a napot, hogy 
a Népmese Napja.

Történt egyszer, hogy Szécsény-
ben, az Üveg hegyen túl a Bárká-
nyi Iskola apraja és nagyja mese-
jelmezt öltve összegyűlt, hogy 
közösen ünnepeljenek. Volt, aki 
mesemondással szórakoztat-
ta társait, s olyanok is akadtak 
szépszámmal, akik táncra per-
dültek örömükben. Mindannyian 
elkészítették a meseszereplők va-
rázserejű tárgyait, melyekkel isko-
lájuk falát ékesítették, hogy még 
sokszor gondoljanak vissza erre a 
pompázatos napra.

Ebéd után felkerekedtek, hogy 
részt vegyenek az ügyességet és 

furfangot igénylő próbák során. 
De hiszen sikerrel is jártak, hiszen 
mind egytől- egyig csavaros ész-
járású, ügyibe való gyerekecske 
volt. Nem is maradt el számukra 
a jutalom! Kincseikkel megrakva 
térhettek vissza osztályukba.

A nap mivel is zárulhatott volna, 
ha nem egy hatalmas lakomával! 
Volt ott terülj, terülj asztalkám, 
vígság, mulatság!

Így történt a Népmese Napja a 
Bárkányi oskolában, az Úr 2019. 
évében. Aki nem hiszi, járjon utá-
na!

Szvetlik Réka
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Tanévkezdés a Rákócziban

Huszonhárom elsősünk iz-
gatottan, míg a nagyobbak 
közül ki elkeseredve, ki fel-

buzdulva, egyesek még a nyári 
élményektől megfáradva érkez-
tek meg szeptember 2-án reg-
gel, hogy közösen megkezdjük a 
2019-2020. tanévet.

Az előttünk álló időszakban a 
korábbi évek sikeres programjai 
mellett újdonságokkal is készü-
lünk a diákoknak, de ezekről majd 
csak a tanév közben derülnek ki, 
hogy mit is takarnak. Annyit ígér-
hetünk, hogy kollégáimmal min-
dent megteszünk azért, hogy a 
gyermekek tanéve sikeres legyen.

Iskolánk három helyszínen kö-
zel 50 dolgozóval és 275 tanuló-
val kezdte meg az évet. A diákok 
Szécsényben 11 osztályban ta-
nulnak: 4 alsó tagozatos 6 felsős 
és egy gimnáziumi osztályunk in-
dult.

Örömmel tudatjuk, hogy a vi-
zesblokkok és az iskolai parkoló 
felújítására sor került és gőzerő-
vel készül az új tornaterem is, 
amelyet a gyermekek már na-
gyon várnak.

Erzsébet-tábor Erdélyben 
– július 14-20.

Iskolánk sikerrel pályázott az 

Erzsébet-tábor kapcsán egy er-
délyi kirándulásra, így júliusban 
egy hetet a mesés Ivó községben 
tölthetett 27 diákunk és 2 peda-
gógusunk (Gyebnárné Laczkó 
Zsuzsanna, Szele Angelina). A 
gyermekek ez alatt az időszak 
alatt több neves helyen is jártak: 
a Hargita 1802 méteres csúcsán, 
ahol ott hagyták iskolánk emlé-

két is egy apró szalag képében, 
a korondi vásári forgatagban, 
Farkaslakán Tamási Áron szülőhá-
zánál, a parajdi hegy gyomrában, 
Székelyudvarhelyen, Csíksom-
lyón és Csíkszeredán. Mindeze-
ken túl a játékra és a barátkozásra 
is jutott idő. A tábori versenyeken 
Kojnok Fanni 3. lett, míg a Szécsé-
nyi zsenik 2. helyezést értek el. A 
hűvös idő ellenére a gyerekek jól 
érezték magukat, sok, számuk-
ra is jól hasznosítható tudással, 
feledhetetlen élményekkel és új 
barátokkal lettek gazdagabbak. A 
diákok utaztatásában nagy szere-
pet vállaltak Szécsény Város Ön-
kormányzata mellett Magyargéc, 
Nagylóc és Szécsényfelfalu Köz-
ségek Önkormányzatai is, ame-
lyért köszönetet mondunk a négy 
önkormányzatnak, valamint sze-
retném megköszönni a kollégák 
munkáját is! 

Európai Mobilitási Hét 
– szeptember 16-22.

Tanulóink a program kapcsán tá-
jékoztatón vehettek részt, amely-
ben hallhattak arról, hogy mi is 
a kezdeményezés célja, illetve 
különböző felhívásokról, lehető-
ségekről. Szeptember 18-án is-
kolánkban az ötödik, hatodik és 
hetedik évfolyamos tanulók sor-
versenyen csaphattak össze egy-
mással. Tanulóink közül többen is 
díjazottak lettek a kiírt fotópályá-
zaton.

Fehér nap – szeptember 23.
A Nemzetközi Hulladékgyűjtő 
Naphoz igazodva ebben az év-
ben is megrendeztük szokásos 
Fehér napunkat, amely hagyomá-
nyosan első a Színes Napok sorá-
ban. A környezettudatos életmód 
és a klímavédelem fontosságának 
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hangsúlyozása mellett az osztá-
lyok ebben az évben is hófehérré 
varázsolták termeiket különböző 
díszek és plakátok segítségével, 
illetve a gyermekek és kollégá-
im is fehér ruhát öltöttek, hogy 
hangsúlyozzák ennek a napnak a 
jelentőségét és nagyobb eséllyel 
szálljanak harcba az eseményhez 
kapcsolódó versenyen. Ezen a na-
pon kezdtük el az egyhetes papír-
gyűjtő versenyünket is.

Magyar Népmese Napja 
– szeptember 27.

Alsó tagozatosaink nagy örömé-
re szeptember utolsó péntekén 
elérkezett a Magyar Népmese 
Napja, amelyen felborult az óra-
rend, mivel nyugdíjas kollégák 
látogattak el iskolánkba és hozták 
magukkal meséiket, hogy meg-
osszák azokat a gyermekekkel. A 
kicsik között nagy sikert aratott a 

program. Egykori kollégáink sze-
mében meghatódást véltem fel-
fedezni az alkalomra és az ő tisz-
teletükre készített faliújság láttán.

Író-olvasó találkozó 
– szeptember 27.

Az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozat kapcsán isko-
lánk 7. és 8. osztályos tanulói is 
részt vettek a Krúdy Gyula Városi 
Könyvtár szervezésében megva-
lósult író-olvasó találkozón, ame-
lyen a közönség Holden Rose (Ko-
vács Attila) íróval találkozhatott. 
Az előadásban a gyermekek az 
olvasás fontosságáról, alkotás fo-
lyamatáról, a célkitűzések helyes-
ségéről hallhattak értékes gondo-
latokat.

Nyugdíjaskorú pedagógustár-
saink köszöntése 
– szeptember 27.

Szívünknek kedves hagyományt 
folytattunk a tapasztaltabb, ma 
már megérdemelt nyugdíjas éve-
iket töltő (korábbi) kollégáink kö-
szöntésével. Az elmúlt évtizedek-
ben nálunk tanító pedagógusok 
ebben az évben is nagy számban 
érkeztek, hogy a köszöntésük 
mellett együtt tölthessenek némi 
időt visszaemlékezve a múltra. 
Mindegyikük sok szép vagy ép-
pen tanulságos emléket, esetet 
tudott felidézni, amelyekből mi 
is sokat tanulhattunk. A délután 
során csoportos kvízjátékra is sor 
került, ahol mindenki próbára te-
hette magát a helytörténeti, vagy 
zenei kérdések körében.

Sok éves tapasztalat, hogy min-
den tanév elindulása izgalommal, 
feszültséggel és döcögőkkel jár. 
A mi feladatunk az, hogy a lehe-
tő leghamarabb pályára állítsuk a 
diákokat és az iskolát, ez azonban 
nem megy egyik napról a másik-
ra és nem megy egyedül. Kérem 
a kedves szülőket, hogy legyenek 
türelmesek és ebben a tanévben 
is kísérjék fokozott figyelemmel 
gyermekeik tanulmányait, ma-
gatartását, mulasztásait, hogy 
közösen még sikeresebb, élmé-
nyekben gazdagabb tanévet él-
hessünk át.
 Pancsovai Gergely

igazgató
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Évek óta hagyomány óvo-
dánkban a Mihály napi vá-
sár. Csoportjaink a vásár 

előtti napokban ismerkedtek 
Szent Mihály életével, a régi vá-
sárok hangulatával, szokásaival.                           
Ezt a vásári hangulatot idéztük 
meg óvodánkban szeptember 27 
– én, pénteken. Süni csoportos 
kisdobosaink minden csoport-
ban kidobolták, hogy” az óvo-
dánk udvarán vásár rendeztetik.”                                                                                                                                    

De mielőtt a portékákat 
megtekintettük volna, a Paramisi 
Társulattól láthattunk egy szín-
vonalas műsort „Én elmentem 
a vásárba…” címmel. Nagyon 
jó hangulatot teremtettek, 
nagyszerű élmény volt kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt.                                                           
Ezután kezdődhetett a vásá-
ri forgatag. A sokszínű, ösz-
szegyűlt portéka készítésében 
és árusításában kreatív, lelkes 

szülők is aktívan részt vettek. 
A vásárban mindenki megta-
lálhatta a neki tetsző vásárfiát.                                                                                                                                       
Hálásan köszönjük mindenkinek, 
aki részvételével, vásárlásával és 
jótékonyságával hozzájárult a 
vásár sikeréhez, jó hangulatához, 
célunk megvalósításához! 

                                                                  
Bakay Sándorné

óvodapedagógus
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A SZÉCSÉNY-ÉRT ÉKES Közhasznú Alapítvány 2019. évi tevékenysége

Alapítványunk az előző év-
hez hasonlóan nagy szere-
tettel s boldogsággal kö-

szönti az újszülötteket a városban 
a 2019-es évben is. A civilszerve-
zet a Családok éve 2018 kezdemé-
nyezésből kiindulva 2018-tól egy 
kis ajándékkal kedveskedik min-
den szécsényi újszülöttnek. Az öt-
letet a Szécsényi Önkormányzat is 
támogatja. Reméljük egyre több 
és több babát köszönthetünk 
majd a jövőben is, erre biztató jel, 
hogy a tavalyi 23 újszülött helyett 
idén 43 gyermek születése vár-
ható. Az újszülöttek tiszteletére 
tavaly és idén is facsemetéket ül-
tetünk. Reméljük a gyermekek a 
fákhoz hasonlóan gyökeret eresz-
tenek városunkban. 

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akció ma hazánk 
legnagyobb önkéntes mozgalma. 
Idén immár nyolcadik alkalommal 
valósult meg, amelyben az Alapít-
vány is részt vett. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy a fiatalokat is meg-
mozgatta ez az akció és együtt 
tettünk városunkért, környezetün-
kért és egészségünkért.

Az Alapítvány 2019. márci-
usában átvette az egyes tu-
risztikai elemek működtetését 
(Kézművesház, Nosztalgia Mú-
zeum, Tömlöcbástya, Tűztorony). 
Egy új összefogás volt a cél, 
amelyről riportot is láthattak a 
városi televízióban.

Célunk a turizmus fellendíté-
se, a helyi lakosok aktivitásának 

növelése és a fiatalok szélesebb 
körben való bevonása volt, ame-
lyeket minden nap igyekszünk 
egyre feljebb és feljebb tornász-
ni.

Igyekszünk még inkább csá-
bítani nem csak a turistákat, ha-
nem a környező települések la-
kosait is ezeknek az épületeknek 
a látogatására, különféle kedvez-
ményekkel és kedvességekkel 
például; Anyák napján, Költészet 
napján, Gyereknapon, Múzeu-
mok éjszakáján.

Nagy sikernek örvendett, ami-
kor tiszteletünk kifejezéseként 
ünnepi fénybe öltöztette az Ala-
pítvány a szécsényi Tűztornyot 
2019. március 15-én.

Tömlöcbástyánk szabadulószo-
bái közkedveltek, rengeteg ven-
dég látogatja meg sokszor hóna-
pokkal előtte foglalva időpontot.

A Nosztalgia Múzeum belső és 
külső kincsei megtekintése min-
denkinek nagy élmény, kipróbál-
hatja a gramofont, régi rádiókat, 
telefonokat, a telefonközpontot 
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és számos más érdekességet 
fedezhet fel itt az ember. Emel-
lett az udvaron a gyermekeket 
nagy szeretettel várják az ott 
dolgozók. 2018. decemberében 
a Szécsény-Ért-Ékes Alapítvány 
sikeresen szerepelt a Visimpex-
Hungary Kft. „Csavarbarát a 
gyermekekért” elnevezésű pá-
lyázatán. Ennek köszönhetően 5 
darab gokarttal és felszereléssel 
bővült az Alapítvány. Libikóka, 
lengőteke, különböző kerékpá-
rok, egykerekű, talicska mellett 
képkirakó, órás amőbajáték, óri-
ásdominó, asztali teke, karikado-
báló varázsolja el a gyermekeket 
és felnőtteket egyaránt.  

Az Alapítvány még 2018 – ban 
nyert pályázatot egy temati-
kus túraútvonal kialakításra, 
pihenővel, kilátóval. Kialakítá-
sa folyamatban van, de már az 
alapítvány által szervezett ván-
dortáboron az útvonalat bejárva 
sok szécsényi gyermek és fiatal 
megismerhette városunkat egy 
kicsit másként. 

A Szécsény-Ért-Ékes Közhasznú 
Alapítvány pályázatot nyújtott 
be a szécsényi közösség számára 
egy újra gondolt park kialakítá-
sára, Európa második legferdébb 
tornya a Tűztorony szomszédsá-
gában.

Szakmailag a pályázatunk ki-
fogástalannak találtatott, de 
bizonyítanunk kellett, hogy a 
közösségünk is támogat. Itt szük-
ségünk volt a város lakosságának 
összefogására, 2019. április 1-21 
között, a MOL kutakon leadott 
szavazatokkal lehetett bizonyí-
tani, hogy a kezdeményezést 
a város közössége is akarja. És 
akarta, hálás köszönet az 1014 
szavazatért mindenkinek.  Ala-
pítványunk a megyében az első 
helyen végzett, amely 500 000 
forintos támogatás elnyerését je-
lentette.

A „Majom-sziget” néven ismert 
terület építése, szépítése folya-

matosan zajlik és hamarosan el is 
készülünk vele!

Díszítsük együtt Szécsény első 
karácsonyfa után az első Tojásfá-
ját című felhívásunk nagy sikert 
aratott a gyerekek és a felnőttek 
körében egyaránt.

2019. április 17-én mindenkit 
szívesen láttunk a Sétáló utcába, 
akinek kedve volt egy kis közös 
fa díszítésre! Volt, aki kész tojás-
sal érkezett, de voltak olyanok is, 
akik a helyszínen díszítették ki és 
ezt követően helyezték el a fán.

Nagyon örültünk, hogy az óvo-
dás gyerekek minden csoportja 
az óvónénik közreműködésével 
kilátogatott és segítettek színe-
sebbé varázsolni első Tojásfán-
kat!

A fával turisták, gyerekek, fel-
nőttek, unokák fotózkodtak 
nagy szeretettel, a kicsik pedig 
hosszú ideig, tátott szájjal figyel-
ték a csüngő színes tojásokat. A 
fa jókedvet és egy kis színt vitt az 
amúgy is mozgalmas utcába.

2019. május 1-én Retro Majálist 
szervezett a Szécsény-Ért-Ékes 
Közhasznú Alapítvány a Nosz-
talgia Múzeum udvarán.  Az ide 
látogató gyerekeknek állatsimo-
gatóval, lufival, cukorral, kincske-
reső játékkal kedveskedtünk és 
nevéből adódóan virslivel, üdí-
tővel, fagylalttal csillapíthatták 
éhségüket és szomjúságukat a 
vendégek.
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Folyamatosan nézzük a kiírt 
pályázatokat és benyújtottuk 
TESCO „Ön választ, mi segítünk” 
programra. Harmadik helyen si-
került zárnunk, amely 100 ezer 
forint támogatást jelent. Város-
unk szorgalmas diákmunká-
sainak hála két hihetetlenül jó 
kalandjáték készült a város meg-
ismerésére, nyomtatás után ha-
marosan játékra hívjuk a szécsé-
nyiket és az ide látogatókat. 

2019. július 1-jével megkez-
dődött az első egy hetes angol 
nyelvi táborunk. Az itt résztvevő 
gyerekek egy öt napos nyári vir-
tuális utazáson vehettek részt, 
ahol a különböző nemzetek ha-
gyományait, ételeit, italait és 
szokásait ismerhették meg játé-
kosan a külföldről érkező diákok 
segítségével.

Ebben a táborban az Egyesek 
Ifjúsági Egyesületének önkénte-
sei vettek részt, akik csakis angol 
nyelven beszélve léptek kapcso-
latba a 10-14 éves gyerekekkel.

2019. július 8-tól a második egy 

hetes angol nyelvi táborunk in-
dult el, ahol továbbra is idegen 
nyelve játszva tanultak a gyere-
kek.

2019. augusztus 1-től egy 10 
napos intenzív angol nyelvvizsga 
felkészítő tanfolyamot indított 
az Alapítvány. Az ide jelentkező 
gyerekek túlnyomóan a gimna-
zistákat takarta, hiszen előre te-
kintően a jövőjükre nézve tud-
ják, hogy 2020-tól felsőoktatási 
intézményekbe csak középfokú 
nyelvvizsga bizonyítvánnyal jut-
hatnak be.

Ebben a két hétben Bordáné 
Molnár Tímea készítette fel a 
gyerekeket, melyért hálás köszö-
netünket fejezzük ki ezúton is. E 
felkészítő is igen nagy sikert ara-
tott, szülők és diákok érdeklőd-
tek a tanfolyam végén a követke-
ző indításáról, illetve több felnőtt 
kereste meg az Alapítványt, hogy 
esetleg délutáni órákban nem-e 
indul tanfolyam, mert munkaidő 
után szívesen részt vennének ők 
is.

Az angol nyelvvizsga felkészítő 
tanfolyamunkkal párhuzamo-
san elindult a Vándortáborunk 
(2019.08.12-2019.08.16) is. Itt a 
természetet, a környezetet is-
merhették meg a gyerekek és 
tanulhatták meg mennyire ér-
demes óvni és védeni. A kísérők 
és a gyerekek az Alapítvány által 
kialakított tematikus útvonalon 
keresztül haladtak végig miköz-
ben játékos, ismeretterjesztő 
és kvízjátékokon vettek részt. 
Sajnos volt, amikor az időjárás 
közbe szólt a tervünkbe, ilyen-

kor megismerhették a gyerekek 
városunk turisztikai értékeit, 
mint például Tűztorony, Tömlöc-
bástya, Nosztalgia Múzeum. Ez 
utóbbi kettő esetében a gyere-
kek szabadulószobában és kincs-
kereső játékon is részt vehettek, 
3D-s nyomtatással ismerkedtek.

Érdemes megemlíteni, hogy tá-
borunk egyik állomása a Kossuth 
Liget volt, ahol játék mellett egy 
fa ültetésével emléket állítot-
tunk egy 1971. májusi tragikus 
balesetnek. Egy foci mérkőzésen 
vihar támadt, a fa alá menekülő 
néhány embert villámcsapás ért. 
A baleset két ember halálát és 
több személy súlyos sérülését 
okozta.

A tábor utolsó napján igyekez-
tünk meglepetéssel készülni a 
gyerekeknek. Holcz Gábor mű-
vész urat hívtuk meg, aki elvará-
zsolta őket, illetve bizonyos trük-
köket meg is tanított nekik. A 
gyerekek tátott szájjal, nagyokat 
nevetve nézték végig a műsort. 
Ezt megelőzően Németh-Csiki 
Rebeka mozgatta át a gyerkőcö-
ket, ami után együtt beszélget-
tek az egészségről, az egészsé-
ges életmódról.

Táboraink szerencsére nagy 
sikerrel zárultak és a gyerekek, 
felnőttek egyaránt kérése volt a 
jövőben való folytatás, mi pedig 
mindenképpen ezen vagyunk/ 
leszünk.

A két tábor ideje alatt nagy 
erőkkel folyt a szervezés a 2019. 
augusztus 19-én tartandó Egész-
ségnap megvalósítására. Első 
körben rajzpályázatot hirdettünk 
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meg, ahol 3 korosztályban ren-
geteg rajz érkezett. A zsűri által 
kiválasztott legjobb alkotások 
készítői nagy ajándékokat nyer-
hettek, hiszen a harmadik he-
lyezettek társas játékot, a máso-
dikak gördeszkát, az arany érem 
tulajdonosai pedig egy- egy bi-
ciklivel gazdagodtak.

Erre a rendezvényünkre a helyi 
termelőket, vállalkozókat is meg-
invitáltuk, hogy a Sétáló utcába 
kitelepülve terjesszék, ismertes-
sék saját termékeiket minél szé-
lesebb körben.

A program ideje alatt ingyenes 
szűrővizsgálatokkal, életmód ta-
nácsokkal, elsősegélynyújtó be-
mutatóval, ugráló várral és tom-
bolával vártuk a környék lakosait.

Találkozhattunk Bagyinszki 
Anikóval edző-életmód szak-
emberrel, aki személyre szabott 
életmód tanácsokat adott.

A kilátogató gyerekeket és szü-
lőket különböző egészséges té-
májú játékos vetélkedők várták, 
mint például bekötött szemmel 

való gyümölcskóstolás, víz kós-
tolás, sajt kóstolás.

Az egészség jegyében telt ez a 
nap, vagyis teljes kiőrlésű pizzá-
val, különböző kecske sajtokkal, 
gyümölcsökkel és vízzel kínáltuk 
az érdeklődőket.

Mivel az egészséghez szorosan 
hozzá kapcsolódik a mozgás, így 
Jusztin Tímea mozgatta meg a 
gyerekeket. Igyekeztünk felhív-
ni a figyelmet, hogy a megfele-
lő táplálkozás mellett a mozgás 
örömét is fontos ismerniük.

Az est folyamán több sztár ven-
déget köszönthettünk városunk-
ban.

A szécsényi származású fia-
talokból álló Helldiver zenekar 
megalapozta az est hangulatát. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy 
hallhattuk őket és büszkén néz-
tük kis városunk tehetséges fia-
taljait.

Bagi Iván és Nacsa Olivér elhoz-
ta magával a Bagi-Nacsa showt, 
amelyet a Művelődési Házban 
tartottak meg, ahol óriási ne-
vetésekben törtek ki a hallgató 
vendégsereg.

Ezt követően egy fergeteges 
koncertet adott Hevesi Tamás és 
bandája, akiket háromszor tap-
solt vissza a közönség.

Az Egészségnapot egy hosszan 
tartó, gyönyörű tűzijáték sorozat 
zárt.

Az Alapítvány ebben az évben 
sem feledkezett meg a városunk-
hoz kötődő híres személyekről. 
Megemlékeztünk születés és ha-
lálának napján a 175 éve szüle-
tett Benczúr Gyuláról. 

2019. szeptember 26-án meg-
kezdődik a kezdetekben még 
heti egy alkalommal tartandó 
angol ovis foglalkozás, amely 
a nagy csoportos gyerekeknek 
szól. Az Egyesek Ifjúsági Egye-
sületének önkénteseivel dolgo-
zunk össze, akik játékos felada-
tokkal tanítják a gyermekeket az 
angol nyelvre. Tervezünk angol 
foglalkozásokat iskolás gyerme-
kek részére is, a szervezése folya-
matban van. 

A fiatalok kérését szem előtt 
tartva a Kézműves házban egy 
klubhelyiséget alakítottunk ki, 
amely ma már előadások hely-
színe, közösségek találkozásának 
színtere.

Az Alapítvány nyereményjá-
tékokkal is kedveskedik a város 
lakóinak, amelyeket a helyi vál-
lalkozók támogatásával valósít 
meg. (vendéglő utalványok, név-
re szóló bögrék, tömlöcbástya 
szabadulószoba, nosztalgia mú-
zeum belépők, stb.)

És még nincs vége az évnek….
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Az Erkel Vegyeskar toscanai koncertkörútja

A vegyeskar, immáron har-
madszor térhetett vissza 
Itália földjére. Két éve a mi-

lánói, bergamoi magyar miséket 
tették még szebbé. Tavaly a római 
Szent Péter Bazilika magyar ká-
polnájában lévő misét és a bel-
városi Santa Maria del Suffragio 
templom ezüstmiséjét tették 
még meghittebbé. Nagy meg-
tiszteltetés volt számukra, hogy a 
Pápával személyesen is találkoz-
hattak a pápai audiencián. 

Idén szeptemberében Toscaná-
ba utaztak, ahol a firenzei domini-
kánus apácák kápolnájában tar-
tott magyar misén énekelhették 
el egyházi dallamaikat. A misét 
Kovács Gergely atya celebrálta. 
A kórus Gounod C-dúr miséjének 
tételeit, Caccini Ave Mariáját és 
Halmos László egyházi dallama-
it adta elő. Szólót énekelt: Párizs 
Judit. A misén kántori szolgála-
tot látott el Svélecz Gyula énekes. 
Vezényelt: Lévárdi Beáta. A misét 
megtisztelte Prof. Ungár Ferenc 
tiszteletbeli magyar konzul is. A 
kórus útjának megszervezésében 
nagy segítséget nyújtott a kórus 
egyik Firenzében élő magyar tá-
mogatója is, Ács Mária asszony. 

A kórust a mise után egy kiváló, 
eredeti olasz étteremben látták 
vendégül.

Az öt napos koncertkörút során 
Trieszt Marimare kastélyát, Bolo-
gna templomait, Siena dómját, 
San Gimignano tornyait, Firen-
ze csodálatos épületeit és Prato 
templomát és nevezetességeit is 
megcsodálhatták a kórus tagjai 
és kísérői. Énekelhettek a bolo-
gnai Neptun kút mellet és a firen-
zei Ponte Vecchio, az Öreghídon 
is

Egy nagyon szép, és élmények-
kel teli kirándulással gazdagodott 
az egész kórus. A koncerten meg-
jelent magyar hívőktől meghívást 
kaptak a jövőre megrendezésre 
kerülő pisai barokk fesztiválra is. 

     
Lévárdi Beáta
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Erkel kórus a recski „Fúj, süvölt a Mátra” elnevezésű 
Nemzetközi Kórusfesztiválon

Az Erkel Vegyeskar az olasz-
országi koncertútról haza-
térve, ismét útra kelt a recs-

ki Nemzetközi Kórusfesztiválra. 
Már harmadszor vettek részt ezen 
a fesztiválon az elmúlt évek alatt. 
Idén a Rákóczi év jegyében adták 
elő műveiket az erdélyi, vajdasá-
gi, szlovák és felvidéki kórusok a 
recski katolikus templomban és 
a művelődési házban. A szécsé-
nyi kórus Liszt Ferenc: Magyar 
ünnepi dalával, Gárdonyi Zoltán: 
Magyar énekével és Erkel Ferenc: 
nászdalával tette még fennköl-
tebbé ezen ünnepet. Zongorán 
kísért: Franka Beáta. Fuvolán köz-
reműködött: Palánki Éva. Vezé-
nyelt: Lévárdi Beáta. A találkozót 
egy baráti vacsora és táncos est 
zárta.

Erkel kórus a felvidéki inámi szentmisén

Szeptember elején az inámi 
templomban énekelhetett 
a vegyeskar a IV. Kegyele-

ti megemlékezésen a felvidéki 
meghurcolt katolikus papok, hí-
vek és Mons. Lénár Károly pápai 
káplán emlékének tiszteletére 
rendezett ünnepi szentmisén.
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„Megkapáltuk szőleinket…

Bár az idei szüreti felvonulást 
elmosta az eső, a műsor a 
Művelődési Központban 

meg lett tartva!
Óriási köszönet a nézőknek, 

résztvevőnek a gördülékeny át-
szervezésért és a türelemért!

Külön köszönet: Sáriné Borik 
Melindának és Korcsok Norbert-
nek a heteken át tartó szervezé-
sért, valamint a Városüzemelte-
tési Osztály dolgozóinak a sok 
segítségért! Kurucz Boglárkának, 
Fekete Dávidnak, Varga-Deák 
Rékának, Varga Bálintnak, hogy 
elvállalták a gazda és bíró sze-
repét, Rónai Egon kisbírónknak, 
Pothoroczki Balázs jegyzőnknek, 
Kanyó Gábor fiskálisunknak, Őze 
János Jamesnak, aki több mint 40 
éve szüretünk karmestere, Stayer 
Lászlónak és családjának, Pifka-
Boda Zsuzsának és családjának.

Köszönjük az Iglice Táncegyüt-
tesnek, a Palóc Néptáncegyüt-
tesnek, a Derűs Asszonyok 
Nyugdíjas Klubnak, Andi színját-
szósainak, a szécsényi II. Rákóczi 
Ferenc Kertbarát Körnek, a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskolának, 
a Páter Bárkányi János Általános 
Iskolának, a Lipthay Béla Mező-
gazdasági Szakközépiskolának, a 
Liget Lovasudvarnak, a Folt zene-
karnak, Annus Albertnak, Bagoly 
Szabolcsnak, Szita Dávidnak és 
édesapjának, Gaál Andornak, va-
lamint a Szécsényi Polgárőrség-
nek és a Szécsényi Rendőrkapi-
tányságnak. Végül, de nem utolsó 
sorban a Művelődési Központ 
valamennyi dolgozójának, akik, 
ha kell, áznak, ha kell főznek, és 
megpróbálnak minden helyzetet 
megoldani.

Garamvölgyi Andrea
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Kiállításmegnyitó

2019. szeptember 13-án nyílt 
meg Bakos Ferenc grafikus-
művész, négy tehetséges 

diákjának csoportos kiállítása a 
Művelődési Központ Szabó Endre 
Galériájában, ahol most négy kü-
lönböző személyiség, egyéniség 
és látásmód találkozott egy he-
lyen, egy időben.

Petrovics Anna, Klincsok Veroni-
ka, Bagoly Gábor és Szabó Balázs 
egykori és jelenlegi tanítványai 
Bakos Ferencnek, akik mindany-
nyian az ő terelgetései mentén 
bontakoztatták ki egyéni képző-
művészeti szárnyaikat. 

Mind a Rózsavölgyi Márk Alap-
fokú Művészeti Iskola, mind pe-
dig a Művelődési Központ szá-
mára öröm és büszkeség, hogy 
ismét tehetséges fiatalok számá-
ra biztosíthattunk bemutatkozási 
lehetőséget.

Sáriné Borik Melinda
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Európai Mobilitási hét

A Művelődési Központ rende-
zésében ebben az évben is 
csatlakozott Szécsény Város 

Önkormányzata az Európai Mobi-
litási Hét kezdeményezéshez. 

Szeptember 16-án azzal vet-
te kezdetét a hét, hogy a diákok 
megismerhették a ’Sétálj Velünk’ 
jelmondattal az idén figyelem kö-
zéppontjába állított biztonságos 
és környezetkímélő közlekedés 
üzenetét. A környezetünk védel-
mét és az erőforrásokat kímélő 
életmódunkat elősegítő szemlé-
letformálás hétköznapi példája az 
ökológiai lábnyom csökkentésén 
keresztül a motorizált közlekedé-
si eszközök használatának mér-
séklése, a szelektív hulladékgyűj-
tés fontossága, az ivóvízzel és az 
elektromos árammal takarékos 
bánásmód, valamint a műanyag 
hulladékok keletkezésének csök-
kentése volt.

Autómentesen címmel fotópá-
lyázatra nevezhettek a gyerme-
kek. Sportvetélkedőn a mozgás 
fontossága került kiemelésre a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 
Gimnáziumban, a Páter Bárkányi 
János Katolikus Iskola diákjai kor-
csoportos programokon vettek 
részt, szemléletformáló kérdőíve-
ket töltöttek ki. 

Az óvodások, felnőttek, a Derűs 
Asszonyok Nyugdíjas Klub tagjai a 
Várkerti tanösvényen sétálhattak 
Hasznosi Márk környezetvédelmi 
és természetismereti előadását 
figyelemmel kísérve, amelynek 
legfontosabb üzenete a Mobilitá-
si Héttel egybehangzóan: a fenn-
tartható életkörülmények biz-
tosítása a hétköznapokban 
rendszeresített odafigyelésünk, 
tudatosságunk által és a környe-
zeti értékeink gondozásával.

Fábián Dávid
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Szeptember a futások hónapja!

2019.09.08. 34. WIZZ AIR 
félmaraton Budapest. Az ese-
mény tavaly debütáló rajt-cél-
helyszíne idén is a Pázmány Péter 
sétányon, a lágymányosi egye-
temvárosban került kialakításra. 
Az óriási mezőny miatt szakaszo-
san indították a futókat reggel 
8-tól kezdődően, köztük majd 
tízezren egyénileg teljesítették a 
félmaratoni távot. Köztük volt há-
rom SZAFT csapat társunk. 
Eredményeik: 
Bartus Ferenc 1:27:50

Lantos János 1:48:46
Kovácsné Obrecsány Klára 2:29:21 
idővel.
2019.09.14. II. Hollókői várfu-
tást a Vitézeinek Társasága kor-
hű öltözetükben, több százéves 
fegyverrel rajtoltatták el a ver-
senyzőket. A verseny napsütéses 
időben, a Cserhát dombjai között 
vezetett. Három távon lehetett in-
dulni.
Korcsoportos eredmények: 
7.5 km Czele János         44:06    idő-
vel I. hely

Czele Jánosné      55:43        „I.„
15 km Bartus Ferenc 1:15:34 „I. „
Tauner Henrietta 1:52:45  „III. „
22 km Chikán István 2:10:29 „VII. „

A SZAFT csapata meghívá-
sára érkeztek erre a verseny-
re a Lengyel futóbarátaink 
Niepomolicéből négy fővel. Szál-
lásuk a Robinson szigeten volt, 
megtekintették Szécsény neve-
zetességeit (múzeum, tűztorony, 
nosztalgia múzeum) Bátorí Halina 
vezetésével. Jó érezték magukat 
a Hollókői vártövében kialakított 
versenypályán.
Korcsoportos eredményeik: 
7.5 km Juszczyk Malgorzata    
52:20 idővel VI. hely
15 km Nowotny Marian 1:36:06
„ I. „
Piaton Piotr 1: 32:38   „III. „
Szczepolki Adrzej 1: 48:44   „XIV„

Meghívást kapott a csapatunk 
2020. márciusában Krakkóban, 10 
km utcai futásra.
2019.09.21. 
20. Memoriál VDP. Jána Laktis 
emlékfutás Mikszáthfalván Szlo-

Wizz Air félmaraton

Hollókői várfutás

Jána Laktis emlékfutás Mikszáthfalva
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Foci

vákiában. Kivételes pap volt, aktív 
sportember 1975-ben maratont 
nyert Tokióban megrendezett vi-
lágkupán. 1968.- 1979. papai szol-
gálatot teljesített Mikszáthfalván. 
1979.03.11-én hunyt el, az ő em-
lékére rendezik minden évben a 
10 km futóversenyt. Ideális futó-
idő, 94 résztvevővel.
Korcsoportos eredmények: 
Bartus Ferenc 40:26 idővel V. hely
Czele János     51:56    „III. „ 
Czele Jánosné 63:03    „XI.„ 
2019.09.28. Futapest - terepfu-
tás Salgótarján. Gyönyörű erdei 
környezetben, hegyen völgyön, 
kemény emelkedőkkel tarkított 
útvonalon vezetett az 5.1 km táv. 
Korcsoportos eredmények: Czele 
János      27:23 idővel II. hely
Czele Jánosné 32:05     II. hely
Ugyanezen a napon Budapes-
ten a 34. SPAR minimaraton 5 
km távon részt vett Simon Balázs 
30:24, Simon Tamás idővel.
2019.09.29. 34. SPAR Budapest 
maraton. A rajt - cél Pázmány 
Péter sétányról indult, Budapest 
legszebb útvonalán a Duna két 
partján vezetett. A maraton távot 
4530 futó teljesítette, legidősebb 
résztvevő 81 éves férfi volt. Első 
maratonját futotta két SZAFTOS 
tagunk: Chikán István 4:10:52, és 
Lantos János 4:49:57 idővel.

Czele János

Futapest - terepfutás Salgótarján

Spar Budapest maratonSpar Budapest minimaraton

A Bozsik tornákon szereplő 
csapataink igen jól szere-
pelnek. A gyerekek lelkesek, 

szeretnek edzésre járni, de még 
jobban szeretik, ha meccseken bi-
zonyíthatják a felkészültségüket.

A kisebbek még csak ízlelge-
tik a meccsek hangulatát, de a 
nagyobbak már egész komoly 
meccseket játszanak a korosztá-
lyukban.

Az új bajnokságban, az U14-ben 
szereplő csapatunknak még fel 
kell venni a ritmust, és nagyobb 
bátorsággal kell játszania. Volt 
már három mérkőzés, ezeken 1 
győzelem és 2 vereség született.
Eredmények U14:
Szécsény–Érsekvadkert 5-4 gól: 
Somodi L., Szabó Á., Balázs N., Ko-
vács B., Kreuch R.
Pásztó–Szécsény 3-2 gól: Balázs 

N., Mester M.
Szécsény–Bátonyterenye     0-1

Az U16-os, serdülő csapatunk 
szépen menetel a bajnokságban.
Eredmények U16:
Szécsény – Érsekvadkert  4-2    gól: 
Gergely K., Bárány M., Lőrik E. 2
Karancslapujtő–Szécsény 2-24 
gól: Rácz M. 6, Rónai A. 5, Lőrik E. 
4, Szabó B. 4, Gergely K. 3, Kreuch 
R. 2
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Szécsény–Bánk 11-0  gól: Bara-
nyi Z. 4, Lőrik E. 3, Rónai A. 2, Bakó 
B., Szintai G.

Az ifi csapatunk is jól szerepel, 
sajnos egy vereség becsúszott, és 
megint előjött, hogy kevesen já-
runk meccsre.
Eredmények U19:
Bercel–Szécsény 1-7 gól: Rácz M. 
3, Szmolnik M. 2, Gombár E., Lőrik 
E.
Szécsény–Érsekvadkert 1-0 gól: 
Gombár E.
Diósjenő–Szécsény 4-2 gól: 
Rácz M., Jónás Cs.
Szécsény–Romhány 3-0 gól:
Gombár E., Rácz M. 2.

A felnőtt csapatunk igen gyen-
gén szerepel a bajnokságban.
Eredmények felnőtt:
Szendehely–Szécsény 2-5    gól: 
Adorján Z. 2, Oláh T., Langa A., No-
vák J.
Szécsény–Héhalom 2-3 gól:
Strihó Zs., Mőricz Á.
Rimóc–Szécsény 1-1 gól: 
Móricz Á.
Szécsény–Érsekvadkert 0-1
SBTC–Szécsény 2019.10.16.-án 
kerül lejátszásra.
Szécsény–Pásztó 1-5 gól: 
Oláh T. 

A sorozatos rossz eredmények 
hatására az elnökség leült egy be-

szélgetésre az edzővel, László Ló-
ránttal. A kérdés az volt, hogy tud 
e valamin változtatni, a csapat 
érdekében, tud e új impulzusokat 
adni a csapatnak. Gondolkodá-
si időt kért és bejelentette, hogy 
lemond az edzői pozíciójáról. A 
döntést az elnökség elfogadta és 
tiszteletben tartotta.  Az őszi hát-
ralévő meccsekre Kelecsényi Gá-
bor és Novák János duó készíti fel 
a csapatot.

Lórinak köszönünk mindent, 
személyében egy értékes embert 
ismertünk meg. Sok sikert kívá-
nunk neki a jövőben.

Doman Gábor
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