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Szécsénynek immár sportcsarnoka van

Szeptembertől két új fantasz-
tikus sportlétesítményt ve-
hettek birtokba a szécsényi 

diákok. A Bárkányi iskola sport-

csarnokot kapott, a Rákóczi isko-
la „A” típusú tornatermet. Ezen-
kívül a Bárkányi középiskolásai 
egy vadonatúj épületszárnyat is 

birtokba vehettek, míg a Rákóczi 
iskolások egy szabadtéri rekortán 
pályával gazdagodtak. HAJRÁ 
SZÉCSÉNY!
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A szécsényi fiatalok álmai teljesülhetnek
Interjú Stayer László polgármesterrel

Éppen fél éve, hogy nem jelent 
meg a városi újság, miután a 
világjárvány miatt Szécsény-

ben is bezártak az iskolák és a kul-
turális intézmények, amelyeknek 
munkatársai lapunk legfontosabb 
beszállítói. Ez idő alatt rengeteg 
minden történt, amit képtelenség 
összefoglalni, mégis mik a legfon-
tosabb események, amelyekről 
számot kell adni?
A legfontosabb számomra a szé-
csényi emberek biztonsága. En-
nek kulcsa pedig szerintem az, 
hogy képesek vagyunk-e közös-
ségként viselkedni, vagyis képe-
sek vagyunk-e betartani a kö-
zösségi szabályokat? Megértik-e 
minél többen, hogy például a tá-
volságtartással, a maszkviseléssel, 
a gyakori kézmosással, a helyisé-
gek rendszeres fertőtlenítésével 
nemcsak magunkra vigyázunk, 
hanem másokra is. Az idősekre, a 
gyerekekre, a hátrányos helyzetű-
ekre. És e tekintetben úgy érzem, 
kiválóra vizsgáztak a szécsényiek. 
Köszönöm nekik. Most itt a jár-
vány második hulláma. A külföldi 

példák azt mutatják, hogy nagy-
ságrendekkel lehet csökkenteni 
a bajt, ha ezeket az egyszerű köz-
egészségügyi szabályokat betart-
juk. Ennek a megértése a legfon-
tosabb.

Hogy áll gazdaságilag a város?
Sajnos nem jól. Erre az évre, eleve 
kifeszített költségvetést tervez-
tünk, hiszen az idén kell törlesz-
teni a tavalyi belterületi útfelújí-
tásokat és van más pályázathoz 
kapcsolódó kötelezettségválla-
lásunk is. Ehhez képest a járvány 
miatt erőteljesen csökkentek 
a bevételeink. Ez összefügg az 
ország helyzetével az iparűzési 
adón keresztül. Ezt a helyi vállal-
kozások fizetik a nettó árbevéte-
lük alapján. A pénzügyminiszter 
augusztus 24-i bejelentése szerint 
a második negyedévben 13,5 szá-
zalékot esett a magyar gazdaság. 
Félek, hogy Nógrád megyében 
ez a szám akár a 20 százalékot is 
elérheti. További bevételkiesést 
jelent, hogy a gépjármű adót is 
elvonják az önkormányzatoktól. 
Eközben Varga Mihály azt is be-
jelentette, hogy a költségvetési 
hiány ugyancsak elszállt, ami a 
bruttó hazai termék 7-9%-a lehet, 
vagyis attól tartok, hogy közpon-
ti forrásokra sem nagyon számít-
hatnak az önkormányzatok. Ezért 
úgymond válságköltségvetést ké-
szítettünk. Csökkentettük a kiadá-
sainkat, például az önkormányzati 
dolgozók fizetését, a polgármes-
tertől kezdve mindenkiét. Külön 
köszönöm kollégáimnak, hogy 
elfogadták ezt az intézkedést, an-
nak ellenére, hogy eddig sem a 
jól fizető munkahelyek között tar-
tották számon az önkormányza-

tokat. Egyes kollégáimnak immár 
valóban drámai szintre süllyedt az 
életszínvonala, amely nem kevés 
álmatlan éjszakát okoz.

Ha már szóba került a belterületi 
útfelújítás, hogyan állták a telet a 
felújított útrészek?
Kiválóan. Egyetlen helyen van 
úgymond látható gond, ahol 
tudtuk is, hogy lesz. Egyébként 
immár több felülvizsgálaton van 
túl az útfelújítás, a műszaki szak-
emberek egybehangzó vélemé-
nye szerint jó minőségű munka 
készült, ráadásul a bedolgozott 
aszfaltmennyiség nemhogy ke-
vesebb az előírtnál, hanem 375 
négyzetméterrel több. 7 helyen 
találtak kisebb hibát, amelyeket 
a kivitelező időközben kijavított, 
vagy rövid időn belül kijavít. Ta-
pasztalatom szerint a szécsényi 
emberek is elégedettek a felújí-
tott utakkal, legalábbis lakossági 
panasz nem érkezett, annak elle-
nére, hogy egyes képviselők min-
dent megtettek, hogy hergeljék 
az embereket.

Ha nem lenne a járvány, akkor 
most arról beszélnénk, hogy elké-
szült a szécsényiek több évtizedes 
álma a városi sportcsarnok.
Így van. Két fantasztikus, XXI. 
századi színvonalú sportlétesít-
ménnyel lett gazdagabb ősztől 
Szécsény, valamint egy új gimná-
ziumi épülettel. A Bárkányi iskola 
minden beltéri labdajátékra alkal-
mas sportcsarnokot kapott, míg a 
Rákóczi iskola egy „A” típusú tor-
natermet, mellette egy rekortán 
pályával. Ha ehhez hozzávesszük 
a néhány hónapja átadott, a li-
getben található szabadtéri kon-
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di parkot, akkor azt mondhatjuk, 
hogy Szécsényben eddig még 
soha nem látott nagyságú fejlő-
dés valósult meg annak érdeké-
ben, hogy az itt élők hasznosan 
tudják eltölteni szabadidejüket. 
Volt iskolaigazgatóként azt kell 
mondanom, ezért már érdemes 
volt élnem, hiszen ezek a létesít-
mények több évtizeden keresztül, 
több generáció számára nyújta-
nak majd feledhetetlen élménye-
ket és korábban elképzelhetetlen 
lehetőségeket. Nagyon remélem, 
Szécsényből a jövőben tucatjá-
val kerülnek ki olyan fiatalok, akik 
országos, vagy nemzetközi hírű 
sportolók lesznek. Hajrá, a magam 
részéről mindent meg fogok ten-
ni, hogy minél több szécsényi fia-
tal legszebb álmai valóra váljanak.

Művészeti iskolai tanévkezdés

Minden év júniusában tar-
tunk felvételit leendő 
tanulóink számára. Ez az 

esemény idén a pandémia miatt 
nem került megrendezésre. Régi 
és új tanulóink online regisztrá-
ció formájában jelezhették fe-
lénk jelentkezési szándékukat. 
Ez a lehetőség arra volt jó, hogy 
feltérképezhettük az igényeket, 
illetve tanulóink és új jelentkező-

ink és szüleik megnyugodhattak, 
hogy lehetséges a 2020/2021-es 
tanévben is a művészeti iskolába 
bekerülni. A személyes találkozó 
hiánya azonban mind a növendé-
kekben, mind a művészetet okta-
tó kollégákban némi bizonytalan-
ságot eredményezett. 

Zenetanáraink, drámatanáraink 
és képzőművésztanárunk min-
dent megtettek annak érdeké-
ben, hogy az előző tanévet min-
denki sikeresen zárhassa. Ennek 
az volt a feltétele, hogy videó 
órákban tudjuk segíteni a gyere-
keket, fiatalokat abban, hogy ha-
ladjanak, fejlődjenek az extrém 
helyzet ellenére is. 

Reményeink szerint az össze-
szokott tanár-diák páros profi-
tálhatott is a digitális oktatásból, 
azért mégis nagyon örülünk, 
hogy a hagyományos keretek kö-
zött indulhat a tanévünk.

Öröm számunkra, hogy zene-
művészet ágban új tanszak is in-

dulhat nálunk. Szécsényben ez 
idáig nem volt magánének tan-
szak. A színpadi éneklést csak 
színjáték tagozaton belül lehetett 
tanulni, most azonban lehetőség 
van beiratkozni magánénekre 
óraadó tanárnőnkhöz, Tóthné 
Lengyel Judithoz.

Úgy alakult, hogy az évekkel 
ezelőtt nyugdíjba ment hegedű-
tanárunk helyére szeptember-
ben érkezik új tanerő, ezzel ezt a 
hangszertanulási igényt is ki tud-
juk elégíteni.

Hivatalos felvételi napok intéz-
ményünkben szeptember 1-2-3. 
Mégis kivételes esetekben egé-
szen szeptember végéig lehető-
ség van becsatlakozni iskolakö-
zösségünkbe.

A járványügyi helyzetre való 
tekintettel a szeptember 7-én 17 
órakor kezdődő tanévnyitónk-
ra ezúttal csak új tanulóinkat és 
szüleiket várjuk a művelődési ház 
kamaratermébe. Az ünnepélyes 
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Önkormányzati hírek

tanévnyitó után a növendékek-
nek lehetőségük nyílik megis-
merkedni leendő tanáraikkal, a 
tantermekkel, a járványügyi pro-
tokoll szerinti házirenddel.

A 2020/2021-es tanévben ze-
neművészeti ágban furulya, klari-
nét, szaxofon, hegedű, gitár, ma-
gánének, zongora tanszakokon; 
színművészet-bábművészet ág-
ban színjáték tanszakon; képző-
és iparművészeti ágban grafika és 
festészet tanszakon várjuk tanít-
ványainkat tizenkét művészetet 
oktató tanárral.  

A tanítás helyszíne idén is első-
sorban a művelődési ház emeleti 
helyiségei; színpada, kamarater-
me, de fiatalabb bárkányis tanu-
lóink számára továbbra is adott 
a lehetőség, hogy közismereti is-
kolájuk épületében járhassanak 
zeneórákra, mert a zenetanáraink 
ott is tanítanak.

Új növendékeink becsatlakoz-
hatnak iskolánk művészeti cso-
portjainak munkájába, úgymint a 
Városi Gyermekkarba, a színjáték 
tagozatunkon működő két cso-
port, a Fébé Társulat vagy a „Andi 

színjátszósai” elnevezésű művé-
szeti csoportokba.

A művészet örömforrás, a mű-
vészet terápia; remek alkalom 
kiteljesedésre, közösségépítésre. 
Szeretettel várjuk a jelentkezőket 
a rózsavölgyisek közösségébe! 

Csukáné Szerémy Andrea
tagintézmény-vezető

Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Szécsényi Tagintézménye

Szécsény város polgármes-
terének veszélyhelyzet alatt 
hozott határozatai (a 32-53 

számú határozatokat az önkor-
mányzat képviselő-testülete is 
megerősítette):

II. Rákóczi Ferenc Általános Isko-
la és Gimnázium átszervezéséről 
1/2020.(III.30.)

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Szécsényi Tagintéz-
ményének átszervezésről 2/2020.
(III.30.)

Krúdy Gyula Városi Könyvtár 
2019. évi beszámolójának elfoga-
dásáról 3/2020.(III.31.)

Krúdy Gyula Városi Könyvtár 
2020. évi munkatervének elfoga-
dásáról 4/2020.(III.31.)

Helyi termékértékesítést szol-
gáló piacok infrastrukturális fej-
lesztése, közétkeztetés fejleszté-
se VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázati 
felhíváson nyertes 1863218638 
projekt azonosítójú pályázat ke-
retében megvalósuló építési be-
ruházás tárgyú beszerzési eljárást 
megindításáról 5/2020.(III.31.)

Települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költ-
ségvetési támogatása keretében 
vissza nem térítendő támogatás-

ra kérelem benyújtásáról 6/2020.
(III.31.)

A Szécsény, Kossuth út 4. szám 
alatt épülő tornateremhez készü-
lő sportpadló burkolat többlet-
költség fejlesztési hitel terhére 
megfizetéséről 7/2020.(III.31.)

A Szécsényi Járási Önkormány-
zatok Területfejlesztési és Feladat 
ellátási Társulása Társulási Meg-
állapodásának módosításáról 
8/2020.(III.31.)

Hasznosítási koncepcióra való 
felhívás az Önkormányzat tulaj-
donában lévő Szécsény, külte-
rület 0212/7 hrsz. alatti 6907 m2 
alapterületű kivett üzem és a 
0212/8 hrsz. alatti 6239 m2 alap-
területű kivett üzem megneve-
zésű ingatlanok vonatkozásában 
9/2020.(III.31.)

Hozzájárulás cserelakás iránti 
kérelemhez 10/2020.(III.31.)

Bérlakás iránti kérelem eluta-
sításáról 11/2020.(III.31.),  
12/2020.(III.31.)

A szociális bérlakásban élők lak-
bérének teljes vagy részbeni el-
engedésére vonatkozó képviselői 
javaslatról 13/2020.(III.31.)

A vírus miatt nehéz helyzetbe 
került családok minimum 40.000 

Ft összegű támogatásáról szóló 
képviselői javaslatról 14/2020.
(III.31.)

A Lipthay Béla Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakgimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollégi-
um intézményi átszervezéséről 
15/2020.(III.31.)

Egyéni vállalkozó „Mikro-és 
kisvállalkozások önkormányzati 
támogatására” című pályázati fel-
hívásra benyújtott kérelem támo-
gatásáról 16/2020.(IV.9.)

A Szécsény, Kossuth út 4. szám 
alatt épülő tornateremhez ké-
szülő sportpadló burkolat több-
letköltségének fejlesztési hitel 
terhére történő megfizetéséről, 
Konzorciumi Szerződés módo-
sításáról, valamint a 7/2020. 
(III.31.) határozat visszavonásáról 
17/2020.(IV.9.)

A Lipthay Béla Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakgimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollégi-
um intézményi átszervezéséről, 
valamint a 15/2020. (III.31.) ha-
tározat visszavonásáról 18/2020.
(IV.9.)

A „szécsényi Forgách-kastély 
turisztikai célú fejlesztése” pro-
jekt megvalósítása érdekében 
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konzorciumi tag cseréről, vala-
mint a Konzorciumi Együttmű-
ködési Megállapodás és Támo-
gatási Szerződés módosításáról 
19/2020.(IV.14.)

A „szécsényi Forgách-kastély 
turisztikai célú fejlesztése” című, 
GINOP-7.1.1-15-2016-00024 azo-
nosítószámú projekt megvaló-
sításához szükséges „építési és 
restaurátori tevékenység ellátása 
vállalkozási szerződés keretében” 
tárgyú feltételes közbeszerzési 
eljárás megindításáról 20/2020.
(IV.14.)

A Szécsény I. számú fogorvo-
si körzet helyettesítéssel törté-
nő feladat-ellátás megbízásáról 
21/2020.(IV.20.)

A 2020. évben lejáró határozott 
idejű lakásbérleti szerződések ér-
vényességi határidejének meg-
hosszabbításáról 22/2020.(IV.20.)

Szécsény Város Önkormányzata 
2020. évi közbeszerzési tervének 
módosításáról 23/2020.(IV.24.)

A Helyi termékértékesítést szol-
gáló piacok infrastrukturális fej-
lesztése, közétkeztetés fejleszté-
se VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázati 
felhíváson nyertes projekt kere-
tében megvalósuló építési beru-
házás tárgyú beszerzési eljárás 
eredménytelenné nyilvánításáról 
24/2020.(IV.30.)

A kamerarendszer kiviteli terv-
dokumentációjának elkészíté-
sére indított beszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról 
25/2020.(IV.30.)

A „Szécsényiek a Zenéért” Ala-
pítvány vonatkozásában alapítói 
jogok térítésmentes lemondásá-
ról 26/2020.(V.08.)

A Szécsény Holding Kft. ügy-
vezetője tisztségviselői megbí-
zatásának visszahívással történő 
megszüntetéséről 27/2020.(V.25.)

A Szécsény Holding Kft. 2020. 
évi üzleti tervének 1. számú mó-
dosításáról 28/2020.(V.25.)

A Szécsényi Közművelődé-
si Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti 
tervének 1. számú módosításáról 
29/2020.(V.25.)

A polgármester illetményének 
csökkentéséről 30/2020.(V.25.)

Az alpolgármester tiszteletdí-
jának csökkentéséről 31/2020.
(V.25.)

Az önkormányzat saját bevéte-
leinek és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötele-
zettségeinek várható összegének 
megállapításáról a 2020-2023. 
évekre 32/2020.(V.26.)

A Szécsény, Haynald út 4. szám, 
83/A/1 hrsz. – 83/A/18 hrsz. alatti 
beépítetlen terület, lakások, pin-
ce, tároló, lépcsőház megnevezé-
sű ingatlan együttes értékesítésé-
ről 33/2020.(V.26.)

A CAFÉ FREI Vendéglátó és Ke-
reskedelmi Kft. hasznosítási kon-
cepciójának elfogadásáról az 
Önkormányzat tulajdonában álló 
Szécsény, külterület 0212/7 hrsz. 
alatti 6907 m2 és a 0212/8 hrsz. 
alatti 6239 m2 alapterületű kivett 
üzem megnevezésű ingatlanok 
vonatkozásában 34/2020.(V.26.)

A Szécsény Holding Kft. felü-
gyelő bizottsági tagjának megvá-
lasztásáról 35/2020.(VI.08.)

A Szécsényi Városfejlesztő Szol-
gáltató Nonprofit Kft. egyszerűsí-
tett végelszámolás utolsó üzleti 
évéről készült számviteli törvény 
szerinti beszámoló, a vagyon-
felosztási javaslat és a végelszá-
molási időszak gazdasági ese-
ményeinek bemutatásáról szóló 
összefoglaló értékelés (zárójelen-
tés) elfogadásáról, a végelszámo-
ló megbízatásának visszavonásá-
ról, a cég iratanyagának őrzéséről 
36/2020.(VI.10.)

A Szécsényi Cseperedő Óvoda 
és Bölcsőde maximális óvodai 
csoportlétszám-túllépésének 
20%-kal történő engedélyezésé-
ről 37/2020.(VI.11.)

Az önkormányzat 2019. évi bel-
ső ellenőrzési jelentésének elfo-
gadásáról 38/2020.(VI.11.)

A Szécsényi Rendőrkapitány-
ság 2019. évi tevékenységéről 
készült beszámoló elfogadásáról 
39/2020.(VI.11.)

A Szécsény Holding Kft. ügy-
vezetőjének visszahívásáról, új 
ügyvezető választásáról 40/2020.
(VI.11.)

A Szécsény Holding Kft. 2019. 
évi mérlegbeszámolójának elfo-
gadásáról 41/2020.(VI.11.)

A jegyzői hatáskörben tett 
gyámhatósági intézkedésekről 
szóló 2019. évi beszámoló elfoga-
dásáról 42/2020.(VI.11.)

A Szécsényi Közös Önkormány-
zati Hivatal 2019. évi munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 
43/2020.(VI.15.)

A 2019. évi adóbevételekről 
szóló beszámoló elfogadásáról 
44/2020.(VI.15.)

A képviselő-testület 2020. II. fél-
évi munkatervének elfogadásáról 
45/2020.(VI.15.)

A Szécsényi Közös Önkormány-
zati Hivatal 2019. évi költségve-
tésének módosításáról 46/2020.
(VI.15.)

A Szécsényi Közös Önkormányza-
ti Hivatal 2019. évi költségvetésé-
nek teljesítéséről 47/2020.(VI.15.)

A Manóvár Gyerekház újranyitá-
sáról 48/2020.(VI.15.)

Szécsény város közigazgatási 
területén felújításra kerülő zsidó 
temető (Szécsény 161 hrsz.) fenn-
tartásáról, gondozásáról 49/2020.
(VI.16.)

Az „Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támoga-
tására” című pályázat során meg-
valósítandó beruházáshoz önerő 
biztosításáról 50/2020.(VI.16.)

A Szécsény, Hársfa út 4. szám 
alatti 5-ös számú 39 m2 alapte-
rületű, komfortos bérlakás bérbe-
adásáról 51/2020.(VI.16.)
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A HáziCOOL Kft. törzstőkéjének 
megemeléséről 5 2 / 2 0 2 0 .
(VI.16.)

„A bölcsődei ellátás komplex 
fejlesztése Szécsényben” című 
pályázathoz kapcsolódóan na-
gyobb méretű játszóudvar kiala-
kításához ingatlanvásárlásáról 
53/2020.(VI.16.).

A veszélyhelyzet alatt alkotott 
rendeletek:

2/2020.(III.31.) önkormányzati 
rendelet a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátások térítési dí-
járól szóló 6/2015.(IV.01.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról
3/2020.(IV.24.) önkormányza-

ti rendelet a 2020. április 25-26-i 
hétvégére vonatkozó rendkívüli 
rendelkezésekről

4/2020.(V.01.) önkormányzati 
rendelet a 2020. május 2-3-i hét-
végére vonatkozó rendkívüli ren-
delkezésekről

5/2020.(V.06.) önkormányzati 
rendelete a piac veszélyhelyzet 
időtartama alatti látogatásának 
rendjéről

6/2020.(V.27.) önkormányzati 
rendelet az önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséről szóló 1/2020.

(II.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

7/2020.(VI.11.) önkormányza-
ti rendelet a vásár és piactartás 
szabályozásáról szóló 14/1995.
(VII.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

8/2020.(VI.16.) önkormányzati 
rendelet az önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről szóló 3/2019.
(III.06.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

Szupergyors internet Szécsényben

Szécsénynek van Magyarország 
egyik legjobb minőségű internetes 
hálózata, ennek ellenére, ha a kö-
zösségi oldalakat nézi az ember, 
akkor még mindig sok a panasz. 
Hogyan lehetséges ez?
Reméljük, hogy a panaszok, 
amelyeket Ön is olvas ezeken a 
fórumokon, nem az EuroCable 
Magyarország Kft. www.
szecsenykabeltv.hu oldalon is 
megtalálható szolgáltatásait jel-
lemzik! A településen más hálóza-

tok által biztosított szolgáltatások 
is elérhetőek.

Hogy próbálják áttörni a kialakult 
szokások falát?
A lakosság elég konzervatív hoz-
záállást tanúsít, ha szolgáltató vál-
tásról van szó. Úgy jellemezném, 
hogy az elmúlt egy, vagy két év 
történései, hibák, kimaradások, 
kockázás, nem veszi fel az ügy-
félszolgálat a telefont, vagy nem 
az az összeg szerepel a számlán, 
amit ígértek. Ezek az esetleges 
rossz emlékek megszépülnek, mi-
kor eljön az átszerződés lehetősé-
ge az Előfizetőknek! 

A Szolgáltatóknak ugyanekkor 
előkerül olyankor az addig nem 
ismert kecsegtető még szebb és 
még jobb ígéretekkel teli ajánla-
ta, amihez sokat mondják el kell 
hinni, üzletkötők is nagyban hoz-
zájárulnak, így a megszokottakon 
igen nehéz változtatni.

Érdemes lenne minden szé-
csényi lakosnak, amikor bármely 
távközlési szolgáltatóval elér-
kezik az esetleges hűségszerző-
dés lejáratának a határideje, azt 

megelőzően már akár három-
négy hónappal körbe nézni a 
Városban elérhető és ITT kiemel-
ném a Szécsényikábeltévé (www.
szecsenyikabelteve.hu) szolgálta-
tást, amelyet Társaságunk biztosít 
és kínál az itt lakóknak!

Kiemelném a Szécsény Város 
helyi televízió műsorát a Szé-
csény TV-t (www.szecsenytv.hu) 
amely betekintést ad Szécsény 
Városának életébe, működésébe, 
amelyet Társaságunk is segített, 
Bolgár Jánosnak és csapatának, 
amelyhez ezúton is sok sikert kí-
vánunk.

Össze tudná hasonlítani az Önök 
kínálatát a konkurensekével?
Erre a kérdésre azok a szécsényi 
lakosok tudnának hitelt érdemlő-
en válaszolni, akik ismerték a ko-
rábbi, illetve a Társaságunk által 
biztosított szolgáltatásokat. En-
gedje, meg, hogy egy kicsit ma-
gam felé hajoljon a véleményem, 
de mindenkinek úgymond a saját 
gyermeke a legszebb, hát nekünk 
a Szécsényi Kábeltévé hálózat az. 
Ezért mindent megteszünk, hogy 
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másnak is ez legyen a véleménye, 
de hogy komolyra fordítsam a 
szót. 2020. negyedik negyedéve 
során a jelenlegi 141 TV csator-
na választékot tovább fejleszt-
jük. Létrehozunk egy egyszerű 
költséghatékony TV csomagot, 
amelyet a kisebb igénnyel, vagy 
szűkösebb anyagi keretekkel ren-
delkezőknek kínálunk, a „lássuk a 
lényeget” csak jelmondattal. Ezt a 
csomagot 2.000 Ft alatti havi dí-
jért biztosítjuk és 20 csatornát fog 
tartalmazni.

A Szécsényi kábeltévé szolgál-
tatást együttműködő partnere-
inkkel karöltve négy csomaggal 
és több kiegészítő csomaggal 
fogjuk biztosítani októbertől, 
mely között akár a több, mint 30 
külföldi televízió csatorna (Szlo-
vák, Szlovén, Horvát, Román, Uk-
rán, Német, Angol, Osztrák, Fran-
cia, Spanyol, Kínai, Görög, Koreai, 

Japán, stb.) kiegészítő a mozi - 
HBO, FilmBox, FilmNow - vagy 
csomagjainkban megtalálható 
vallási csatornák, vagy a népszerű 
DIGI - SPORT 1-2-3, Life, Animal, 
World, H!T Music, Music Channel 
- csatornák is egyaránt. 

Internet szolgáltatásunkban is 
gondoltunk a kezdőkre, akik ré-
szére 10/2Mbit REZSINET Internet 
csomagot biztosítunk 2.000 Ft 
alatt.

A SZUPERGYORS Internet cso-
magunkat, az eddigi Internet cso-
magjainkat, amely úgynevezett 
no limit csomagra alakul át, amely 
nem tartalmaz sebesség korlátot 
és akár 500 Mbit is elérhető, ha a 
hálózat kapacitása és a felhaszná-
lók készüléke ezt lehetővé teszi az 
adott végponton.

Kiemelném a telefon szolgál-
tatásunkat, amelyet egységesen 
egy év hűséggel valamely Inter-

net csomagunk mellé kínálunk 
mindösszesen 650 Ft havi díjjért. 
Az EuroCable Magyarország Kft. 
hálózatán belül díjmentes, de a 
belföldi vezetékes és mobil hívást 
is egységesen 8 Ft/perc díjért ad-
juk, amely az egyik legkedvezőbb 
a piacon.

Épp ezért az EuroCable Magyar-
ország Kft. személyes ügyfélszol-
gálati irodát biztosít 2020 október 
hónaptól a 3170 Szécsény, Rákó-
czi út 90/b. sz. alatti Torony Panzió 
földszintjén. Nyitvatartásunkat 
tájékoztató anyagokon és a  
www.szecsenykabelteve.hu web-
oldalunkon hamarosan közzé 
tesszük, hogy várjuk a szolgálta-
tásaink iránt érdeklődőket sze-
mélyesen is, ahol ki tudják pró-
bálni teljes kínálatunkat is.

(X)

A nemzeti összetartozás napja jegyében
Emlékhelyek Napja a Kubinyi Ferenc Múzeumban

Online Rákóczi fejtörővel 
indult az idei Emlékhe-
lyek Napja Szécsényben, 

ami a Kubinyi Ferenc Múzeum 
szervezésében egész rendez-
vénysorozattá gazdagodott. A 3 
napos kérdés-sorozat megfejtői 

közül Kiss Gabriella tanárnő nyer-
te el a szécsényi Palóc Coop Zrt. 
ajándékkosarát, Halmosi György 
vezérigazgató úr támogatásának 
köszönhetően.

Az idei Emlékhelyek Napját or-
szágosan is a nemzeti összetarto-

zás gondolata határozta meg. Ezt 
mi összekapcsoltuk II. Rákóczi Fe-
renc szécsényi országgyűlésével 
és szabadságharcával. Tehettük 
ezt azért is, mert a vezérlő feje-
delem művének egyik legfőbb 
jellemzője, hogy a rendeket, és a 

Dr. Tamás Edit kiállítás megnyitója A kiállítás megnyitó közönsége
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nemzet ezeken kívüli rétegeit is 
összekovácsolta, és a hazai szel-
lemi életben is a közeledés, közös 
irányultság vált meghatározóvá. 
Az egész nemzetet összefogó sza-
badságharcot vívott, amely során 
seregeibe szólította nemcsak az 
etnikai magyarokat, hanem a 
hazai nemzetiségieket is. Így pél-
dául büszke volt ’tót kurucaira’ is. 
Rákóczi városának tekintjük Szé-
csényt, mert 1705. szeptember 
12-én itt nyílott meg 315 éve az 
az országgyűlés, amely őt vezérlő 
fejedelemmé választotta. Rákóczi 
városának tekintik magukat a sá-
rospatakiak is, mert itt nemcsak 
országgyűlést rendezett Rákóczi, 
hanem vára és kiterjedt birtoka 
volt Patak térségében.

A nemzeti összetartozás kere-
tébe tartozik, hogy idén össze-
kapcsoltuk a két Rákóczi várost, 

Sárospatakot és Szécsényt. Ennek 
részeként intenzív együttműkö-
dést hoztunk létre a két város 
múzeuma, a Magyar Nemzeti 
Múzeum Rákóczi Múzeuma és a 
Kubinyi Ferenc Múzeum között. 
Az Emlékhelyek Napja előestéjén 
nyitottuk meg a sárospataki mú-
zeum gyűjteményeiből készült 
két kiállítást. Az egyik Rákóczi 
Ferenc birtokait valamint a sza-
badságharc helyszíneit és emlék-
helyeit mutatja be, a másik egy 
Rákóczi témájú Kárpát-meden-
cei diák rajzpályázat alkotásaiból 
mutat be válogatást úgy, hogy 
benne felvidéki, kárpátaljai, er-
délyi, délvidéki és megmaradt 
Magyarország diákjainak művei 
is szerepelnek. A kiállításokat Dr. 
Tamás Edit múzeumigazgató nyi-
totta meg, közreműködött az Er-
kel Ferenc Vegyeskar.

Magán az Emlékhelyek Napján 
nagyrendezvényre került sor. A 
Belicza János elnök úr vezette 
Sárospataki Utánpótlásnevelő 
Sportiskola (SUSI) és a Sportos és 
Egészséges Zemplénért

Egyesület, a Livják Emília elnök 
asszony képviselte Zempléni Lo-
vas Egyesület és a Kubinyi Ferenc 
Múzeum együttműködéséből 
kerekedett ki a sárospataki in-
tézmények ünnepi programja. 
Először a gasztronómián, helyi 
sajt- és mézkóstoláson volt a 
hangsúly, miközben sátoraljaúj-
helyi Egészség-sátorban folya-
matosan lehetett diagnózisokat 
kérni vérnyomásra, vércukor 
szintre és egyebekre vonatkozó-
an. 11 órakor a szegedi Pavane 
történelmi tánccsoport dobosa-
inak fölvezetése és Rákóczi Fe-
rencet valamint egy kuruc vitézt 

A Sportos és Egészséges ZemplénértErkel Ferenc kórus

Menet Rákóczi szobrától a múzeumba Ünnepi beszéd az Emlékhelyek Napja alkalmából
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megjelenítő lovasok kísérete 
mellett ünnepi koszorúzásra ke-
rült sor. Livják Emília helyezte el a 
sárospatakiak koszorúját Rákóczi 
Ferenc előtt tisztelegve.

A kastélyhoz történt stílusos 
visszatérés után Dr. Limbacher 
Gábor ünnepi beszédet mon-
dott, kiemelve a nemzeti ösz-
szetartozás fontosságát, benne 
a Rákóczi emlék-települések 
együttműködését. Elmondta: a 
nemzeti összetartozás nemcsak 
az etnikai magyarság egységét 
jelenti az egész földkerekségen, 
hanem a Kárpát-medencében 
élő minden nép, nemzetiség és 
etnikum együvé tartozását is. Ki-
fejtette, hogy Szent István király 
országfelajánlásával az egész Kár-
pát-medence égi oltalom alá ke-
rült. A magyarságnak pedig min-
denkor a jövőben is feladata és 
felelőssége a Kárpát-haza egész 
területén a testvéri együvé tarto-
zás szolgálata. Rákóczi törekvései 
is ezt az ügyet vitték előre.

A szegedi Pavane történelmi 
táncegyüttes zászlóforgató és 
–dobáló produkciója rendkívül 
látványosan mutatott be harci 
művészetet, történelmi hangsze-
res zászló- és viseletkultúrát, vala-
mint a tagok rendkívüli ügyessé-
gét. 

A rendezvényen sporttörténe-
ti vetélkedő, különféle történe-
ti sportjáték lehetőségek, mint 
óriás sakk, íjászat és darts vár-
ta a vendégeket. Sárospatakról 
olyan történelmi viselet rekonst-
rukciók is kerültek a szécsényi 
múzeumba, amelyeket az érdek-
lődők magukra is ölthettek, és 
lefényképezkedhettek.

Az Emlékhelyek Napja Szé-
csényben a városok és intéz-
ményeik közti összetartozás 
szép példáját nyújtotta, értékes 
programokkal. A sárospatakiak a 
szécsényi országgyűlés 315. év-
fordulója tiszteletére egy orvosi 
hárs facsemetét is ajándékoztak 
múzeumunknak és a Városnak, 

hogy majd szeptember 12-én, az 
országgyűlés nyitónapján elülte-
tésre kerüljön. Ekkor szeptember 
11-12-e újabb jubileumi nagyren-
dezvényt hoz a múzeumban Rá-
kóczi 315. jegyében.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

A szegedi Pavane Történelmi Tánc-
csoport

A szegedi Pavane Történelmi Tánccsoport



- 11 -- 11 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Múzeumi tábor
2020.06.29-07.03.

Szécsény

Idén is megszerveztük a nagysi-
kerű múzeumi tábort a Kubinyi 
Ferenc Múzeumban. Az egy 

hetes táborban 21 gyermek vett 
részt. Igyekeztünk olyan prog-
ramot összeállítani, ami kapcso-
lódik a múzeumhoz, a múzeum 
kiállításaihoz, városunk történel-
méhez. 

 A tematikus foglalkozásokat a 
múzeumi szakemberek tartották: 
Majcher Tamás történész, Guba 
Szilvia régész, Smelkó István mú-
zeumpedagógus, táborvezető, 
Hugyecz Enikő restaurátor, Szabó 
Tiborné, és Magulya Lívia gyűjte-
ménykezelők.    Naponta két fog-
lalkozást tartottak a szakemberek, 
ahol régészeti, történeti, helytör-
téneti ismeretekkel gyarapodtak 
a gyerekek. Volt városismertető 
séta, kőpattintás, régészkedés, 
ékszerkészítés, vesszőfonás, éj-
szakai csillagleselkedés, tábortűz, 
pincetúra, kreatív foglalkozás, fa-
ültetés, festés, másolatkészítés, 

aranyozás.  A környezettudatos-
ság jegyében még egy vesszőfo-
násos komposztálót is készítettek 
a táborlakók. A sok új ismeret 
mellett jutott idő a játékra, kirán-
dulásra, fagyizásra, sportolásra, és 
pihenésre is. Megnéztük a Várker-
tet, a várkerti tanösvényt, meglá-
togattuk a Nosztalgia múzeumot, 
ahol Jászberényi Pál mutatta be 
a közelmúlt használati tárgyait, 
gyűjteményének féltett kincseit. 
Kirándultunk Varsányba, ahol Ka-
nyó Judit polgármester asszony 
segítségével és Tóth Petra gon-
doskodó kalauzolásával remek 
programot állítottak össze kis 
csapatunk számára. Megnéztük 
a falumúzeumot, a templomot. A 
gyerekek a közösségi téren a var-
rodát és a házi termékek boltját 
nézték meg, valamint a kemencés 
sütést és a varsányi népviseletet 
ismerték meg Szép Vencelné se-
gítségével. Ebédre kemencében 
sült finom pizzát sütöttek, amihez 

házi szörpöt is kaptak a táboro-
zók. A tábor zárásakor a foglalko-
zásokon elkészített tárgyaik mellé 
kis ajándékot is kaptak a gyere-
kek.

Smelkó István 
múzeumpedagógus
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Az Erkel Ferenc Vegyeskar hírei

Bár az elmúlt hónapokban a 
járványhelyzet mindannyi-
unk életét megnehezítette, 

kórusunk ebben az időszakban 

sem tétlenkedett. Tavasszal on-
line, nyáron pedig már „élő” pró-
bák során tanultunk új darabokat, 
készültünk fellépéseinkre. 

Az elmúlt hónapok eseményei: 
•	 Június	 4-én	 a	 városi	 trianoni	

megemlékezésen szerepeltünk.
•	 Augusztus	 2-án	 Lakitelekre	 ki-

rándultunk, ahol színházi elő-
adáson vettünk részt és meg-
ismerkedtünk a Népfőiskola, 
valamint a Nemzeti Művelődési 
Intézet sokszínű tevékenységé-
vel. Köszönjük a lehetőséget és 
a szervezést Sáriné Borik Melin-
dának!

•	 Augusztus	7-	9.	között	balatoni	
koncertkörúton jártunk, ahol 
gyönyörű élményekkel és szép 
éneklésekkel lettünk gazdagab-
bak. Első napunkon a pannon-
halmi apátságban énekeltünk, 
megnéztük a pápai idegenve-
zetőnkkel a barokk Esterházy-
kastélyt, majd Tapolcán vacso-
ráztunk és pihentünk. Másnap 

A veszprémi történelmi várnegyedben
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megtekintettük a szigligeti 
várat, ahol énekeltünk is, majd 
Révfülöpnél sétahajókáztunk és 
fürödtünk a Balatonban. 
Még elalvás előtt megnéztük 

az ecséri templomromot és meg-
kóstoltuk hazafelé a Theodora 
ásványvizet a forrásánál. Harmad-
nap Tapolcát vettük szemügyre: 
megtekintettük a székely kaput, 
a trianoni emlékművet és meg-
látogattuk a tavas barlang kiállí-
tótermét, csónakáztunk, majd a 
tavat csodáltuk meg. Egy kiváló 
idegenvezető segítette tájékozó-
dásunkat, Varga Károlyné Editke 
(tapolcai hagyományőrzők Egye-
sületének vezetője) személyé-
ben. Délután Tihanyban voltunk, 

ahol a tihanyi apátságban éne-
keltünk és az 50 éves Pál étterem-
ben vacsoráztunk. Késő délután 
Veszprém történelmi városrészét 
csodálhattuk meg: énekeltünk a 
veszprémi Szent Mihály-baziliká-
ban, ahová jövőre az érsek úrral 
közös misére kaptunk meghívást. 
Későn este pedig boldogsággal 
teli érzésekkel tértünk haza.
•	 Augusztus	 15-én	 Balázs	

Ottó kántor úr meghívására 
Ipolynyéken vettünk részt jó 
hangulatú borkóstolón.

•	 Augusztus	29-én	a	Nemzeti	Em-
lékhelyek Napja című rendez-
vényen énekeltünk a Kubinyi 
Ferenc Múzeum szervezésé-
ben.

A közeljövő tervezett programjai:
•	 Szeptember	 19-én	 a	 Musica	

Sacra rendezvénysorozatához 
kapcsolódó koncertjeinkre ke-
rül sor a szécsényi Kubinyi Fe-
renc és a balassagyarmati Palóc 
Múzeumban.

•	 Október	elején	Nemzetközi	kó-
rusfesztivált rendezünk Bach és 
Beethoven műveinek jegyében.
Bízunk benne, hogy a korona-

vírus nem szorítja újra a négy fal 
közé a kulturális életet, így min-
den koncertünk megvalósulhat, 
és szép élményekkel ajándékoz-
hatjuk meg a zeneszerető közön-
séget!

     
Kiss Gabriella kórustag

RévfülöpönTihanyban az Apátság mellett

Lakitelken a Magyar Népfőiskola előtt A Pannonhalmi Apátságban
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A Tapolcai Malomnál A Veszprémi Bazilikában

Nehéz napok krónikája

Művelődési központunk a 
Magyarország Kormánya 
által kiadott rendelet ér-

telmében a veszélyhelyzet alatt 
zárva tartott, ám a dolgozók to-
vábbra is végezték munkájukat, 
alkalmazkodva a megváltozott 
körülményekhez.

A korlátozások idején, virtuális 
úton tartottuk a kapcsolatot láto-
gatóinkkal. 

Márciusban 3 fordulós játékra 
hívtuk az érdeklődőket. Intézmé-
nyünk facebook oldalán közzé-
tettünk egy-egy rejtvényt, mely-
nek témája II. Rákóczi Ferenc és az 
1705-ös szécsényi országgyűlés 
volt, az esemény 315. évfordulója 
alkalmából.

A VI. Népviselet napjára 2020. 
április 24-én került sor. Ekkor „Egy 
nap népviseletben” címmel rend-
hagyó fotókiállítást szerveztünk, 
melynek anyaga a szécsényi és 
környékbeli lakosok által bekül-
dött képekből állt össze. A kiállí-
tás megnyitója 2020. április 24-
én 18 órakor volt intézményünk 
közösségi oldalán. A tárlatot Őze 
János, Szécsény város főépítésze, 
a Palóc Néptáncegyüttes alapító 
vezetője nyitotta meg.

Szintén rendhagyó módon ün-
nepeltük május 1-jét, közösségi 
oldalunkon ugyanis virtuális ma-
jálisra hívtuk az érdeklődőket. A 
reggel 8 órai zenés ébresztőt kö-
vetően egész délelőtt a megyei 
sajtó korabeli cikkei és a város 
lakói által beküldött fotók segít-
ségével idéztük fel az egykori 
szécsényi május elsejéket. Majd 
délután a karanténban töltött 
majális fényképeit osztották meg 

egymással Szécsény és a környe-
ző települések lakói. A nap zárá-
saként a szécsényi származású 
Vanya Tímea, Pásztor Máté és 
Pesák Ádám színészek köszöntöt-
ték az ünneplőket.

Május 13. és 15. között csatla-
koztunk a Közösségek Hete or-
szágos rendezvénysorozathoz és 
ugyancsak rendhagyó ünneplés-
re hívtuk Szécsény város lakos-
ságát. A virtuális tér adta lehe-

Garabonciás együttes
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tőségekkel élve hirdettük meg a 
„Szeretetüzenet száll az online 
térben” elnevezésű programun-
kat, melynek során arra biztattuk 
a településünkön élőket, hogy a 
bezártság idején is gondoljanak 
egymásra, keressék a kapcsola-
tot barátaikkal, ismerőseikkel, s 
küldjenek nekik szeretetüzenetet 
egy vers, rajz vagy idézet segítsé-
gével. Az üzenetet helyezzék el 
egy legálisan posztolható felü-
letre (pl. saját ablak, ajtó, kapu), 
fotózzák le és a helyszín megje-
lölésével együtt küldjék el a mű-
velődési központ által megadott 

e-mail címre, hogy a képek be-
lekerülhessenek az intézmény 
közösségi oldalán létrehozott ün-
nepi fotóalbumba. A kérés sokak-
hoz eljutott, többen éltek is a le-
hetőséggel és elküldték fotóikat 
a művelődési központnak, mások 
viszont saját közösségi oldalukon 
osztottak meg üzeneteket hivat-
kozva intézményünk felhívására.

Pünkösd havát egy virtuális 
gyermeknappal zártuk közösségi 
oldalunkon, melynek során az ér-
deklődő gyerekek Karantén Kar-
csi kalandjait követhették nyo-
mon.

A programok mellett a hát-
térben is folyt a munka. Sor ke-
rült több pályázat megírására, a 
Tömlöcbástya – szabaduló szoba 
egyik játékának megújítására, 
egy QR-kódos városismereti séta 
kidolgozására.

Aztán 2020. június 22-én az óv-
intézkedések betartása mellett 
végre megnyithatta kapuit a mű-
velődési központ, igaz még csak 
korlátozott időtartamban. Újra 
megkezdték próbáikat a tánccso-
portok, a nyugdíjas klub, az ének-
kar, a népdalkör.

Ismét várják látogatóikat a tu-
risztikai egységek, a Kubinyi 
Ferenc Múzeum, a Nosztalgia 
Múzeum, a Tűztorony és a Töm-
löcbástya – szabaduló szoba.

A programra vágyók pedig a 
Nyári piknikkosár rendezvényein 
szórakozhattak. Július 24-én ke-
rült sor Benczúrfalván a Benczúri 
piknikre, majd augusztus 8-án 
Pösténypusztán a Pöstényi pik-
nikre, végül augusztus 20-án a 
Belvárosi piknikre.

A művelődési központ csapata 
ezúton köszöni mindenkinek, aki 
a virtuális térben is velünk tartott 
és részt vett programjainkon!

Csatlós Noémi
közművelődési referens

Nézők augusztus 20-án

Könyvtári élet a veszélyhelyzet alatt és után

Mint minden közösségi 
tér, így a könyvtár életét 
is felkavarta a tavasszal 

kezdődött időszak. A szokványos-
nak semmiképp sem nevezhető 
helyzetben kellett megtalálni he-
lyünket. A könyvtár bezárásával 
a könyvtári szolgáltatások nagy 
része megvalósíthatatlanná vált. 
Helyette új szolgáltatások kerül-
tek előtérbe. A Könyvet Házhoz 
szolgáltatásunk sikeressé, kere-
setté vált, olyannyira, hogy ezt a 

lehetőséget a veszélyhelyzet el-
múltával is megtartottuk. 

Rendezvényeinket sem mond-
tuk le teljesen, amit lehetett az 
online térbe helyeztünk át. On-
line rendezvényként valósult 
meg többek között a gyermekna-
pi programunk is. 

A bezártság lehetőséget adott 
arra is, hogy olyan háttérmunká-
kat végezzünk el, melyre normál 
nyitva tartás miatt kevés időnk 
volt. 

Tovább fejlesztettük, finomítot-
tuk online kölcsönző-rendszerün-
ket, számos hibát sikerült kiszűr-
nünk ebben az időszakban.

A könyvtár alatti pincében 
egy 40 fős rendezvénytermet 
alakítottunk ki, mely augusz-
tus közepétől bérelhető, ilyen 
formában a lakosság rendelke-
zésére áll. A jól felszerelt, külön 
bejárattal és vizesblokkal ren-
delkező termünket zártkörű 
rendezvények, születésnapok, 



- 16 -- 16 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

családi események, találkozók, 
megbeszélések, bemutatók 
megtartására ajánljuk. Időpont-
foglalás és további információ 
a krudykonyvtar@gmail.com 
e-mail címen és a 0670 507-8490 
telefonszámon kérhető.

Az újranyitásra új programmal 
is készültünk, mely a legkisebbek-
nek szól. Ringató foglalkozást tar-
tunk minden szerdán 10:00 órai 
kezdettel, melyre a 0-3 év között 

apróságokat és szüleiket várjuk. 
A veszélyhelyzet elmúltával egy 

csökkentett nyitvatartási rend-
ben kezdtük meg a működést. 
Az átmeneti időszakot követően 
Szeptember 14-től teljes körű 
nyitva tartással és szolgáltatással 
várjuk régi és új olvasóinkat. 

Szeptember 14-től az alábbi 
nyitva tartással állunk a lakosság 
rendelkezésére: 

Hétfő:   Zárva
Kedd:   8:00 – 12:00
Szerda:  8:00 – 18:00
Csütörtök:  12:00 – 16:30
Péntek:  8:00 – 16:00
Szombat:  9:00 – 12:00 

Mottónk nem változott: 
Mindenkit vár a Krúdy Gyula 
Könyvtár

Korcsok Norbert
Könyvtáros, mb. könyvtárvezető
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Futás

Közlemény

A SzécsényTv műsora az Eurocablen az 
501 - és, az UPC hálózaton, az 503-as csa-
tornán fogható. 

Interneten a www.szecsenytv.hu web-
oldalon online nézhető. Új adás, ismétlés, 
képújság 24 órában, a Szentmise közve-

títése vasárnap élőben. Hirdetését akár 
25000 emberhez eljuttatjuk. 
Email: szecsenytv@szecseny.hu

A tavaszi versenyeinket a 
koronavírus miatt bizony-
talan időre elnapolták, az 

edzéseket mindenki egyénileg 
oldotta meg.

Riska Virtuális Futóhétvége.
Fuss ott, és akkor ahol legjob-

ban szeretnél, a kedvenc futóte-
repeden. A SZAFT csapatából is 
részt vettünk a BSI által meghir-
detett eseményen. 2020. 05. 16-
án a csapat nagyobb része Szé-
csény és Pősténypuszta közötti 
Ipoly parton futott a kimért 5 
kilométeres pályán, ideális futó 

időben. Amatőr szinten jó ered-
mények születtek. 

Távok:  
5 km  Lévai Gábor             28:52 p
Lévainé Radványi Ildikó   35:15 p
10 km  
Czele Tamás                           48:42 p 



- 18 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Czele János                            55:20 p
Czele Jánosné                       1:05 p  
Kovácsné Obrecsány Klára 
 1:05 p
21 km    
Bartus Ferenc                      1:33:20 p
Lantos János                       1:51:14 p

Érkeztek versenyen kívül is fu-
tók, akik edzésnek szánták a tá-
vokat. 
Zilaj Csaba      10 km  53 p  idővel
Sümegi Roland  10 km   50 p    „
Tresó Tamás   17.5 km  1:46 p   „
Vajda Andrea      21 km 2:05 p   „

A csapat egy része a Csalá-
di csapatversenyt választotta. 
Ilínyben a földrengető terepfu-
tás útvonalán gyalogolt.

10 km Bunder Tamás, Bunder-
Harman Ágnes, Bunder Zita, 
Bunder Janka, 2:32_57 idővel. 
Versenye kívül teljesítette a tá-
vot Chikán István és Sótér Vil-
mos Zsolt.

Külön öröm számunkra, hogy az 
Nógrád megyei OMSZ részéről 2 
fő is részt vett az eseményen.

Pifka Gábor 21 km 1:37:45 p 
idővel

Pifka Zsolt     5 km  33 p „

Kerékpáros kísérők a frissí-
tést oldották meg részünkre. 
Pancsovai Gergely, Tresó Árpád, 
Tresóné Dr. Percze Dorisz, Pifka 
Bence.

Igazi verseny hangulatban zaj-
lott le az esemény, a megfelelő 
távolság betartásával. 

2020.05.24. Terepfutás Salgó-
tarjánban, táv 14 km, 380 m 
szint. 
Résztvevő Bartus Ferenc 1:08:06 
idővel III. hely korcsoportjában.

2020.06.12-14. Telekom Vivi-
cittá Virtuális futás. 
Általad választott terepen és 
időben teljesíted a távot.

 Résztvevők: 21 km Bartus Fe-
renc, Lantos János 1:50:57.

7 km Lévai Gábor, 42:02 Lévai-
né Radványi Ildikó 49:16.

2020.06.07. Terepfutás Vác-
rátót. Résztvevő Bartus Ferenc 
13,6 km, 1:01:13 idővel korcso-
portjában VIII. hely.

2020.06.21.Terepfutás Bo-
kod, táv 13,5 km, 160 m szint, 
Bartus Ferenc 57:37 idővel IV. 
hely korcsoportban.

2020.07.12. XI. Pétfürdő-
Öskü-Pétfürdő félmaraton, 
Bartus Ferenc 1:30:44 idővel IV. 
hely korcsoportban.

2020.07.18. Hegyi Futóver-
seny Parád-Kékes. Bartus Fe-
renc 9,7 km, 850 m szint, 1:01:28 
idővel V. hely korcsoportjában.

2020.07.26.VIII.Ipoly futás 
Losonc-Rapp. 
Táv 6,5 km, résztvevők Bartus 
Ferenc       24:02
Lantos János        29:39
Sótér Vilmos Zsolt 32:13

2020.08.16. V. WATCHMAN 
félmaraton Pápa. Bartus Fe-
renc 1:29:34 idővel II. hely kor-
csoportjában.

2020.08.20.Trianon emlékfu-
tás Szarvas.
Résztvevők: Bartus Ferenc      9 
km  36:20, korcsoportos I. hely.
Oláh Ferdinándné 3 km 20:42           
„ III. hely.

2020.08.23. Terepfutás Nóg-
rád. 
Táv 13,5 km, résztvevők Bartus 
Ferenc 1:08:02, korcsoportos IV. 
hely.
Tresó Tamás   1:31:15, „         
XV. hely.
Reméljük a második félévre 
meghirdetett versenyek meg-
lesznek tartva.

Czele János
BSI Futónagykövet     
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Foci

A Szécsény VSE-nél is történtek 
változások.

A vírus helyzet miatt a 
2019/2020-as bajnoki idény tö-
rölve lett. Nem hirdettek győz-
teseket és kiesők sem voltak a 
különböző bajnokságokban. 

A Szécsény VSE nevezett a 
2020/2021-es Megyei I. osztályú 
bajnokságra, a nevezését a szö-
vetség elfogadta.

Ezzel egyidejűleg nevezett 
még a VSE utánpótlás bajnok-
ságokra is. U19, U16 és U14-es 
korosztályokban is indítottunk 
csapatot.

Tovább szerepelnek a Bozsik 
tornákon az U7, U9, U11, és 
U13-as csapataink.

A felnőtt csapatnál volt egy 
pár játékos mozgás.
Távozott: Móricz Ákos (Mihály-
gerge)
Pécsi Róbert (BSE)
Király András (Varsány)
Érkezett: Fábián Róbert (Var-
sány)
Bene András Zoltán (BSE PF)
Kovács Simon (BSE PF)
Csuka Krisztián (BSE PF)
Molnár György (BSE PF)
Pityi Benedek (BSE PF)
Juhász István (Szlovákia)
A felnőtt és U19-es csapatunk 
már játszott mérkőzést is. Fel-
nőtt csapatunk a Magyar Kupá-
ban is szerepelt.

Magyar Kupa:  
Szécsény - Rimóc 6 - 1 gól: Lacz-
kó L. 3, Kovács S. 2, Adorján Z.
Megyei I. osztály:
Palotás - Szécsény 4-0
Szécsény - Berkenye 3-7 gól: Ko-
vács S. Pityi B., Juhász I.
Megyei I. osztály U19-es bajnok-
ság:
Diósjenő - Szécsény 3 - 5 gól: 
Szmolnik M., Kovács S. Rónai A., 
Oláh J. 2 .
Szécsény - Szügy 6-4 gól: Ko-
vács S. 3, Szerémi A. Szmolnik 
M., Király T.

Doman Gábor




