
Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

2022.  július •  Ingyenes kiadvány  •  www.szecseny.hu

Szenográdi Tamás Vácon 
a Te Deumi szentmisén 
a Szent Gellért-díj arany 

fokozatában részesült, vezetői 
munkájának magas színvonalú 
ellátásáért, nehéz időszakban 
való kitartó helytállásáért. A 
díjat Dr. Varga Lajos váci segéd-
püspöktől és Selmeczi Zoltán 
az EKIF főigazgatójától vehette 
át.

Mit lehet és kell tudni Szent 
Gellért díjról?
A Szent Gellért díjat a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia 
alapította, azzal a céllal, hogy a 
katolikus közoktatásban kiemel-
kedő tevékenységet végző pe-
dagógusok munkáját elismerje. 
Két fokozata van, az arany és az 
ezüst. Ez egy erkölcsi elismerése 
az érintettek munkájának. Egy-
házmegyénként egy díjat adnak. 
A díjra az intézményvezetők és 
a fenntartók tesznek javaslatot, 
a végső döntést pedig az utóbbi 
hozza meg.

Meglepetésként érte a kitünte-
tés, vagy számított rá?
Teljesen váratlanul ért. Örömteli 
és kellemes meglepetés volt júni-
us 24-én, amikor Vácott a tanév-
zárón átadták az elismeréseket.

Volt-e indoklás, hogy miért 
kapta?
Természetesen volt egy méltatás, 
de őszintén szólva annyira megil-
letődtem, hogy erre nem tudtam 
koncentrálni. Nyilván a 2014-óta 
végzett munkámat ismerték el, 
amit úgy tűnik eredményesen csi-
náltam. Mindazonáltal ezt a díjat 
úgy éltem át, hogy én vettem át, 
de nem én kaptam. Ezt a mi ne-
velő testületünk, iskolai és óvodai 
közösségünk kapta azért a mun-
káért, amit végzünk 2013 óta. Ez 
idő alatt sikerült felépítenünk is-
kolánk arculatát, kulturális életét, 
foglalkozásait. Ennek eredménye-
ként két évvel ezelőtt megkaptuk 
az Oktatási Hivatal bázisintézmé-
nye cím használatának jogát, ami-
re nagyon büszkék vagyunk.

Az eredményességet miben 
mérik az oktatásban?
A tanulmányi eredmények és a 
továbbtanulási mutatók a leg-
fontosabb mérőszámok. A tanul-
mányi átlag nálunk 4 fölött van. 
A javítóvizsgák megszervezésé-
vel hála Istennek nagyon kevés 
a dolgunk. Az országos kompe-
tenciaméréseken is jól szerepel-
nek diákjaink, minden területen 
jelentősen az országos átlag fe-
lett teljesítenek, mint például 
szövegértés, vagy matematika. 
Fontos szempont még nekünk, 
hogy milyen a hozzánk belépők 
hozzáállása a tanuláshoz és e te-
rületen sem panaszkodhatunk. 
Diákjaink 50 százaléka gimnázi-
umba nyer felvételt, a másik fele 
pedig technikumba, erre is büsz-
kék vagyunk. Azt tudni kell, hogy 
a középfokú iskoláknak kötelező 
visszajelzést adniuk az alapisko-
láknak arról, hogy tanulóik, ho-
gyan teljesítenek egy magasabb 
szinten, és e területen is nagyon 
jól szereplünk. Vagyis nagyon jól 

Magas kitüntetést kapott a Bárkányi iskola igazgatója
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„lőjük be”, a diákjaink szintjét, ké-
pességeiket.

Miben jobb a Bárkányi, mint 
mások?
Jobbak nem vagyunk, igyek-
szünk inkább többet nyújtani. 
Természetesen nagyon fontos a 
tudásátadás, de emellett egyházi 
fenntartású intézményként nagy 
hangsúlyt fektetünk tanulóink 
érzelmi nevelésére is. Igyekszünk 
olyan közösséget kialakítani, 
amelyben a tanulók értékként 
élik meg egymás elfogadását, se-
gítését és támogatását.

Lassan egy évtizede született 
meg Szécsényben az egyházi 
iskola, hogy sikerült ez a „pá-
lyamódosítás”?
2013-ban vett minket át a Váci 
Egyházmegye. Ez jelentős válto-
zást hozott az életünkben, hiszen 
önállóan gazdálkodó intézmény-
ként szervezhetjük azóta napjain-
kat, ami nagy segítség számunkra 
és a tankerületes iskolákhoz ké-
pest egy pozitív többletet jelent. 
Másrészt az egyházmegyei fenn-
tartás növelte iskolánk presztí-

zsét, amire építhetünk, hiszen 
egy keresztény értékeket átadó 
és erre nevelő intézmény sajátos-
sága és jellege iránymutatást ad 
mind az oktatóknak, mind a tanu-
lóknak, mind a szülőknek.

Nemrég óta Szécsény sport-
csarnokát is birtokba vehették. 
Ez mit hozott az iskolának?
Nagyon komoly fejlesztéssel bő-
vült az intézmény 2 évvel ezelőtt, 
amikor a régi polgári iskola épü-
letét felújították és kiegészítették 
egy új szárnnyal, valamint egy 
hatalmas sportcsarnokkal. Ez az 
ingatlanegyüttes maximálisan 
kiszolgálja iskola közösségünket, 
nemcsak a Kossuth Lajos utcai 
épület középiskolásait, hanem a 
Magyar útról is átvisszük diákjain-
kat testnevelésórákra, edzésekre, 
sportfoglalkozásokra, sőt egyéb 
célokra is használjuk a sportcsar-
nokot, például rendezvényekre. 

Tervek?
Ötlet sok van, de igyekszünk óva-
tosan előrébb lépni, mert van egy 
határa szervezési kapacitásaink-
nak és pedagógusaink terhelhe-

tőségének. Most például felké-
rést kaptunk a Magyar Diáksport 
Szövetségtől, hogy vegyünk részt 
egy programjuk tesztelésében, 
amelynek elnevezése Aktív Isko-
la. Két iskolát kértek fel mindösz-
sze, és mi is igent mondtunk, va-
lamint fenntartónk is. Ha sikeres 
lesz a teszt, akkor országosan is 
meghirdetik ezt a programot.

Önkormányzati hírek

Júniusban egy munkarendszerin-
ti ülést tartottunk.

A JÚNIUS 29-i ülésen döntöttünk

• a szociális rászorultságtól füg-
gő és személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról szóló 
12/2020. (XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

• új köztemetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról

• a vásár és piactartás szabályozá-
sáról szóló 14/1995.(VII.11.) ön-
kormányzati rendelet módosí-
tásáról, a 2022. évi vásárjegyzék 
elfogadásáról

• szándéknyilatkozat kiadásáról a 
Szécsény I. számú fogorvosi kör-
zet feladat-ellátása tárgyban 

• a képviselő-testület 2022. II. fél-
évi munkatervéről.

Zárt ülésen:

döntöttünk fejlesztési hitel felvé-
teléről.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző
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Bárkányi iskola

Elballagtak a nyolcadikosok a 
Bárkányiban
Június 10-dikén délután 16 óra-
kor kezdődő ballagási ünnepsé-
günkkel nyolcadikos tanulóink 
búcsút vettek általános iskolájuk-
tól, tanáraitól. Szépen feldíszített 
aula, virágba öltözött tantermek 
fogadták a 67 ballagót és vendé-
geinket. A verses, zenés irodal-
mi műsort követően Szenográdi 
Tamás igazgató úr köszöntötte 
a szülőket és a végzős diákokat. 
Megköszönte a szülők együttmű-
ködését, a kollégák és az osztály-
főnök – Golyánné Juhász Edina, 
Kissné Csépe Éva és Lőrik István 
– munkáját. Ezt követően átadta 
a 17 legkiemelkedőbb tanulónak 
az elismerő díszokleveleket és a 
jutalmakat. Idén is sor került arra 
a szép eseményre, hogy a végzős 
diákok az itt töltött évek emléké-
re egy évszámmal ellátott szala-
got kötöttek fel iskolájuk zászlajá-
ra. A műsor második felében egy 
újabb verses összeállítást követő-
en Erik testvér, településünk plé-
bánosa szólt a ballagó diákokhoz. 
Az ünnepi műsor a tanulók által 
elmondott hálaadó könyörgések-
kel ért véget. Lezáró esemény-
ként most sem maradhatott el a 
közös lufieregetés és az utolsó is-
kolai emlékképek elkészítése. 

Nyári sporttábor a Bárkányiban
Ezen a nyáron is a Magyar Diák-
sport Szövetség által kiírt pályá-
zat támogatásával szervezhettük 
meg a már hagyományosnak 
mondható sporttáborunkat. A 
felső tagozatos tanulóknak meg-
hirdetett tábor népszerűségét 
jelzi, hogy pár nap alatt betelt 
a létszám: 30 tanuló, 4 fő segítő 
(gimnazistáink közösségi mun-
kában) és 3 testnevelő tanár. A 
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tábor célja: a testnevelés és sza-
badidős sporttevékenységek, va-
lamint a tanév során megemlített 
alternatív sportjátékok népsze-
rűsítése, megismertetése a tanu-
lókkal. A szabadidős sporttevé-
kenység, mint közösségformáló 
erőnek megélése. Társakkal való 
kapcsolat, bizalom elmélyítése a 
sport, szabadidős tevékenység 
által. 

A tábor minden napja más te-
matikájú sport és szabadidős te-
vékenységre épül. A tábor szerve-
zésnél a tanulók természettel való 
aktív kapcsolatát szerettük volna 
kihangsúlyozni a különböző ter-
mészetjáró elemek beépítésével. 
Kirándulás, gyalogtúra, kenuzás 
a Robinson-szigeteken, kerék-
pártúra Ipolytarnóc – Rárós – Pá-
ris-patak völgye – Pösténypuszta 
- Szécsény között. A program so-
rán a tanulókkal megismertettük 
a helyi szabadidős sportolási le-
hetőségekkel: például a szabad-
téri fitnesz park használatával. A 
Kossuth liget kiváló lehetőséget 
nyújtott az atlétika sportág nép-
szerűsítéséhez. Új sportágként 
a gyerekek kipróbálhatták az 
íjászatot. A csütörtöki napon a 
bükkszéki strandon élvezhettük 
csúzdák és medencék nyújtotta 
élményeket. Az intézményben 
eltöltött két napon (hétfő és pén-
tek) labdajátékok, testnevelési 
játékok, illetve az MDSZ DO60 
játékgyűjteményének anyagából 
válogattunk gyerekeink számára.

A tábor valamennyi program-
jának legfőbb célja volt, hogy a 
sportban, mozgásban mindenki 
lelje örömét, élményközpontú le-
gyen. A győzni mindenáron elve 
helyett a sportban megélhető 
örömökre a kiválóságra törekvés-
re és a hosszú távú fejlődésre he-
lyeztük a hangsúlyt. 

Bízunk benne, hogy sikerült 
most is felejthetetlen élményt 
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nyújtani a résztvevő gyerekek 
számára és jövőre is lesz lehető-
ségünk erre!
     Urbányi Tamás
 táborvezető pedagógus

Erzsébet tábor 2022.
2022. június 20. és 24. között a 
várva várt VAKÁCIÓ ellenére újra 
gyermekzsivaj töltötte meg a Bár-
kányi iskola épületét, hiszen két 
év kihagyás után ismét megren-
dezésre került a napközis Erzsé-
bet tábor.

A színes programok mellett a 
szervezők nagy hangsúlyt fek-
tettek az egészséges életmódra, 
ezért minden reggelt egy közös 
tornával kezdtek a résztvevők 
Veres Viktória tanító néni vezeté-
sével. Az egészséges táplálkozás 
jegyében majd’ minden nap ke-
rült friss, szezonális gyümölcs az 
asztalra.

Az első napon is a mozgásé volt 
a főszerep. A tábornyitó után a 
gyerekek egy sokak számára új 
sporttal, a jógával ismerkedtek 
meg, melyet Mayer Istvánné, Fri-
da néni tartott számukra, a torna-
teremben pedig egy igazán me-
sés akadálypályával készült nekik 
Gécziné Ludányi Bernadett tanító 
néni. Mindemellett egész nap 
várta a kicsiket az udvaron az is-
kola tulajdonát képező trambulin 
és a rollerek. Ezen a napon elké-
szült táborunk zászlója is, melyet 
a résztvevők munkái díszítenek.

A kedd egy igazi zenés- táncos, 
népi programot tartogatott a 
gyerekeknek. Zsiros Szilvia tanító 
néni különböző dalokkal és hang-
szerekkel varázsolta el a gyereke-
ket, az udvaron Izolda népi játé-
kaival ismerkedhettek meg, míg 
a tornaterem Kurucz Boglárka 
néptáncoktató népi zenés, játé-
kos foglalkozásának adott ott-
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hont. A délutánt a Gável testvérek 
nagysikerű keresztény könnyűze-
nei koncertje zárta.

A hét közepén két helyszí-
nen folyt a szorgos munka. A 
Kubinyi Ferenc Múzeumban 
megismerkedhettünk a régé-
szek munkájával és egy izgalmas 
„zoknicsatának” is a részeseivé 
válhattunk. Az iskolában Talpai 
Zsanett tartott interaktív elő-
adást, ezt követően pedig ikont 
festhettünk és kis ajándéktárgya-
kat is készíthettünk, mely szép 
emlék lehet a táborról évek múl-
tán is.

Csütörtökön a hétköznapi hő-
sök látogattak el iskolánkba. A 
gyerekek betekintést nyerhettek 
a rendőrök, tűzoltók és a men-
tősök munkájába. Emellett Oláh 
Gergely mesterszakács várta a 
résztvevőket, aki megmutatta a 
gyerekeknek, hogyan tudják a 
már megszokott limonádét kis-
sé izgalmasabbá tenni, és gyü-
mölcssaslikkal is kedveskedett a 
kis vendégseregnek. A délutánt 
az aulában a gyerekek között oly 
népszerű Just Dance- szel zártuk.

A hetet egy kirándulással pe-
csételtük meg, melynek úticélja 
az Ipolytarnóci Ősmaradványok 
Látogatóközpont volt. Kicsik és 
nagyok egyaránt sok új informáci-
óval gazdagodtak a tanösvényen 
tett túra, valamint a 4D-s mozi ál-
tal nyújtott „időutazás” során.

A hét végére gyerekek és peda-
gógusok egyaránt fáradtan, de él-
ményekkel gazdagodva térhettek 
haza. Reméljük, hogy egy ilyen 
kezdet után mindenkinek tartal-
masan fog telni a nyári szünet!
          

Szvetlik Réka
    táborvezető pedagógus

Kincskeresés a Bárkányiban
Alig hogy kicsengettek a nyá-
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ri szünetre a tanulóink számára, 
épp hogy kezükbe kapták a bizo-
nyítványt, június harmadik hete 
izgalmas és élménydús progra-
mokkal telt a kisfelsőseinknek. 

A kincsvadászat mindannyi-
unk fantáziáját megmozgatja, 
megannyi legenda szól híres 
kincskeresőkről, ám ha az igaz 
értéket önmagunkban, közös-
ségeinkben és a teremtő Isten-
ben keressük, valódi drágaságot 
találhatunk meg. Erre a nemes 
feladatra vállalkoztunk a nyár ak-
kor még kezdődő hőségében, és 
felmerem vállalni, hogy elértük 
a célt. Ügyességi és fantáziadús 
feladatokon, az érzékszervek bar-
langján át, a színes kísérleteken 
keresztül, Szécsény város ész-
revehetetlen ékességeiben, kö-
zépkort felelevenítő harcokban, 
társas és egyéni játékokban, az 
Eucharist együttes koncertjén, a 
reggeli élénkítő dalokban, a te-
remtést megidéző plakátokban, 
és nem utolsós sorban a közös 
együttlétekben ott volt a kincs. 
Az a kincs, amelyet legtöbbször 
észre sem veszünk, pedig ott 
van az orrunk előtt, vagy éppen 
mélyen bennünk, csak felfedezni 
kell. Mert a kincskeresés valójá-
ban felfedezés. Erre a felfedezés-
re invitáltuk a gyermekeinket. 
Mindezt felfedezőkhöz méltó el-
látással kaptuk meg. A háromszo-
ri étkezés mellett gyümölcsökkel, 
nyalánkságokkal édesítettük 
meg a feladatokat. Az utolsó nap 
végén, kora este bográcsgulyás-
sal vendégeltük meg a gyerme-
keket és a meghívást elfogadó 
szülőket, akiknek bemutattuk a 
tanult dalokat. 

Úgy érzem ez a hét a fizikai fá-
radtságon túl felüdülés volt a 
hétköznapokból, felfedezhet-
tük értékeinket, amely valakinek 
örömteli, valakinek fájdalmas, 
mégis üdvös volt, hisz akinek itt 

volt a szíve, a kincset is megtalál-
hatta. Köszönöm mindenkinek, 
aki lehetővé tette. Ne feledjétek, 
értékesek vagytok! Hála értetek!

Bátyi Sándor
 táborvezető pedagógus

Sulinap a Bárkányi Iskolában
A nyári szünet beköszönte előtt, 
2022. június 14-én a „Bárkányis” 
gyermekek nevelőikkel és a szü-
lőkkel karöltve egy igazán tartal-
mas napot tölthettek el együtt a 
Szülői Szervezet jóvoltából.

Az alsó tagozatos diákokhoz 
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látogatást tettek a katasztrófavé-
delmi őrs, hivatásos tűzoltói, ahol 
is a gyermekek megismerkedhet-
tek a tűzoltási – műszaki mentési 
tevékenységekkel, beavatkozá-
sokkal. 

A Szécsényi Rendőrkapitányság 
dolgozói azt mutatták be, hogy 
milyen kockázattal jár az ittas ve-
zetés, majd beavatták a gyerme-
keket a bűnügyi nyilvántartásba 
vétel rejtelmeivel az ujj- és tenyér-
lenyomat készítésén keresztül. 
Kutyás bemutató keretében ta-
pasztalhatták meg, hogy hogyan 
is tudják a rendőrök munkáját 
segíteni a négylábú társaik. Mo-
toros szimulátoron és kresz - par-
kon keresztül tehettek kísérletet 
arra, hogy hogyan lehet helyesen 
és biztonságosan közlekedni. 

A diákok szívesen vettek részt 
ezen a napon a mozgásos te-
vékenységet igénylő feladatok 
végrehajtásában is, mint pl.: az 
Exatlon pálya és a Jazz Dance, 
amelyben többen is meg tudták 
csillogtatni tehetségüket. 

A színes ugrálóvárak kipróbá-
lása és a fagylalt elfogyasztása 
mind-mind a gyermekek örömé-
re szolgált.

Tartalmas, élményekkel teli na-
pot zárhattunk le, amelyért külön 

köszönettel tartozunk a Szülői 
Szervezet tagjainak és a program-
ban résztvevőknek egyaránt.

Veres Viktória
tanítónő

Nyomozás a felső tagozaton
Vidám SULINAP-ot tartottunk a 
felső tagozaton is, ahol a progra-
mot az iskolai diákönkormányzat 
– Gyüre Panna DÖK elnök vezeté-
sével - és a 8. b osztályos tanulók 
állították össze, illetve koordinál-
ták. A bűnügyi történetbe illesz-
tett játékban az osztályok tanulói, 
valamint pedagógusok is részt 
vettek. A tanulóknak különböző 
helyszíneken kellett megtalálni 
a jeleket, amelyek újabb jelek-
hez, majd újabbakhoz vezettek, 
hogy kitalálják, ki az áldozat, ki 
a gyilkos. A jól ismert Agatha 
Christie – bűnügyi regényírónő, 
Poirot felügyelő vagy Columbo is 
megirigyelhette volna a helyszí-
neket és a feladványokat. Jártak 
a könyvtárszobában, eldugott, 
titkos helyszíneken, a zárt belső 
udvarban és a focipályán. A nap 
sikeréhez és az értékes ajándé-
kokhoz a Szülői Szervezet aktív 
segítsége is hozzájárult. A nyer-

tes osztályok balassagyarmati 
mozilátogatásban, Robinson-szi-
geteki és ipolytarnóci élmény-
napban részesülnek a követke-
ző tanév elején. Az élménydús 
SULINAP-ot fagyizás zárta és egy-
ben kezdetét vehette a VAKÁCIÓ! 

Kiss Zoltán 
    DÖK patronáló tanár

Sportnap a tanév végén
Gimnazistáink diákképviseleté-
nek kérésére a tanév végén meg-
ismételtük szeptemberi nagy-
sikerű sportnapunkat. Minden 
osztályból érkeztek nevezések 
a röplabda, kosárlabda és futsal 
csapatversenyekre. A lelkesedést 
minden bizonnyal növelte, hogy 
a tanulók az iskola dolgozóinak 
és pedagógusainak csapata ellen 
is küzdhettek, bizakodva a vissza-
vágó győzelmében, ami nem is 
maradt el több esetben. A tétet az 
is növelte, hogy a szülői szervezet 
felajánlásában és szervezésében 
egy igen gazdag gyümölcsbüfé 
is várt a versenyzőkre. Minden 
küzdelem petákokat ért az ered-
mény függvényében, melyeket a 
büfében lehetett beváltani fino-
mabbnál finomabb gyümölcsök-
re, zöldségtálakra. A testnevelési 
munkaközösség szervezésében 
megrendezett sportesemény 
így méltán rászolgált az egész-
ségnap elnevezésre is. Akik a 
csapattásakkal nem küzdöttek a 
sportcsarnokban, azok asztalite-
niszben mérhették össze tudásu-
kat az aulában felállított asztalok 
mögött. Felszabadultan, jó han-
gulatban töltötték el a tanulóink 
az utolsó előtti tanítási napot a 
Bárkányi gimnáziumában.

Szenográdi Tamás
igazgató



- 9 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Óvodai ballagás

B. Radó Lili: Ballagás

Óvónénit köszönti ma
minden versünk, kis dalunk:
elbúcsúzunk, mert az ősszel
iskolába indulunk!

Búcsúzunk az óvodától
köszöntővel, énekkel.
de amit itt megtanultunk,
nem felejtjük mégsem el.

A 2021/22-es nevelési év 
záró eseménye az óvodai 
ballagással egybekötött 

évzáró ünnepség, melyet június 
3-án délután tartottuk. 
Nagycsoportosaink színvonalas 
műsorra és ballagáshoz méltó 
versekkel köszöntek el az óvodás 
évektől, a középső-, és kiscso-
portosok pedig mozgással kísért 
mondókákkal, kedves versikék-
kel búcsúztatták el az iskolába 
készülő társaikat. Igen megható 
pillanat ez számunkra, hiszen a 
gyermekeket három éves koruk 
óta a jóra neveljük, terelgetjük és 
nagyon a szívünkhöz nõttek. A 
szülõk is láthatták, hogy a gyer-
mekeik milyen ügyesek, mennyi 
verset, dalos játékot megtanultak 
az év során. Meghatódottságukat 
nem is tudták leplezni, miközben  
szereplő gyermekeiket csodálták.

Az elmúlt évben nem csak mi 
pedagógusok, hanem kis óvo-
dásaink is kellemesen elfáradtak. 
A jól megérdemelt pihenést a 
Nosztalgia Múzeumban megélt 
időutazást követően fagyizással 
kezdtük meg. Ezekkel a közös él-
ményekkel gazdagodva zártuk az 
elmúlt időszakot.
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Nyári élet a bölcsődében

Bölcsődénkben 2022. június 
9-én tartottuk meg a Bú-
csúnapot. Ez a nap már ha-

gyománnyá vált a bölcsődénk-
ben ilyenkor az óvodába készülő 
gyermekeket és a bölcsődei esz-
tendőt búcsúztatjuk el. A kisgyer-
mekek szülei is részt vehettek 
ezen a napon, melyre dalokkal és 
versikékkel készültünk, amit a Ka-
tica és Pillangó csoport közösen 
mondott el. Az óvodába készülő 
gyerekek ügyesen mutogatták a 
dalokhoz tartozó mozdulatokat 
a kisgyermeknevelőkkel közö-
sen, de voltak, akik szüleik ölébe 
bújtak és onnan figyelték a töb-
bieket. Ezt követően a bölcsődei 
dolgozók saját kézzel készített 
babzsákokat adtak ajándékba a 
gyermekeknek, amelyek a nevük-
kel és bölcsődei jelükkel voltak el-
látva. Majd közös ünnepi uzson-
nára került sor.

Az óvodába készülő gyermekek 
még augusztus legvégéig bölcső-
dében maradhatnak. Ebben az 
évszakban már igyekszünk egyre 
több időt tartózkodni a szabad-
ban. A tízórait odakint fogyaszt-
ják el a gyermekek. Lehetőségük 
van homokozni, motorozni, lab-
dázni, mászókázni, csúszdázni, 
aszfalt krétázni. A gyerekek sze-
retik felfedezni az udvar élővilá-
gát is, így megfigyelünk csigákat, 
rovarokat, virágokat is. Jó időben 
a mindennapi mondókázást is a 
kinti tevékenységekhez igazítjuk.

Kisgyermeknevelők
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I. I. Papírsárkány Eregető Nap (PEN) - Szécsény

A szécsényi Öreghegyi kilátó-
nál megrendezett családi pik-
niket hagyományteremtő céllal 
hozták létre a széllel gazdag 
csodálatos panorámát nyúj-
tó hegytetőn. A rendezvényre 
2022. június 25-én került sor. A 
szervezők képviseletében Csu-
káné Szerémy Andrea alpolgár-
mester asszony válaszol kérdé-
seimre.

Honnan, kitől származik a pa-
pírsárkány-készítés és reptetés 
ötlete?
Szeretek túrázni a Szécsény kül-
területén található Fehérhegyen, 
ahol be lehet járni az egész hegy-
gerincet, sőt a környező települé-
seket is el lehet érni földutakon. 
De talán a legszebb a természet 
látványa az öreghegyi részen ta-
lálható Öreghegyi kilátó közelé-
ben. Tudom, hogy sok szécsényi 
sosem járt még ezen a területen 
–bevallom, én is három éve fe-
deztem fel a csodálatos panorá-
mát Hasznosi Márk ösztönzésére 
– ezért szerettem volna a lakoso-
kat arra bátorítani, hogy keressék 
fel ezt a helyet. Na, de hogyan 
tudom őket erre rávenni? Ekkor 
jutott eszembe, hogy a kilátónál 
szinte mindig lengedez a szellő, 
ez pedig papírsárkány erege-
tésnél előnyös körülmény. A ki-

látót pályázati pénzből építtető 
Szécsény-Ért-Ékes Alapítvány je-
lenlegi elnökével, Golopi Károllyal 
továbbgondolva a lehetősége-
ket, megszületett a sárkányozós 
nap ötlete.

Önnek volt gyakorlata a sár-
kányépítésben, reptetésben?
Nem. Egyetlen egyszer készítet-

tem gyermekkoromban sárkányt 
apuval, sajnos nem lett belőle ha-
gyomány. Ma kiváló oktatóvideók 
állnak rendelkezésre, és a környe-
zetemben is találtam olyan em-
bereket, akiknek van tapasztala-
tuk a sárkányépítésben vagy a 
reptetésben. A kereskedelemben 
is vannak egyzsinóros, vagy több 
zsinóros sárkányok, melyek jól re-
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pülnek és meg lehet velük tanulni 
a reptetés alapjait.

Csak a kilátó népszerűsítése 
volt a céljuk a rendezvénnyel?
A kilátó népszerűsítése volt az 
alapgondolat, de a járulékos cé-
lok is hangsúlyossá váltak a ren-
dezvényszervezés közben. Úgy-
mint, hogy közösséget építsünk, 

hogy mozgásra ösztönözzük a 
szécsényieket, hogy szórakozási 
lehetőséget nyújtsunk a termé-
szetben, hogy megismertessük 
a sárkányozás élményét a részt-
vevőkkel, hogy Szécsényben ha-
gyományt teremtsünk ennek a 
Nógrád megye kulturális kínála-
tából hiányzó eseménynek. Az, 
hogy más településekről is érkez-
tek amatőr, „első sárkányos” sár-
kánykészítők, az külön örömünk-
re szolgált. 
Nem lehetett egyszerű kitele-
pülni a hegyre. Hogyan oldot-
ták meg a rendezvény előké-
születi munkálatait?
Így van. ahol nincs áram, víz és 
mosdózási lehetőség, oda egy 
kisebb tömeget szervezni is nagy 
körültekintést igényel. Itt a hely 
megközelíthetősége sem egysze-

rű, ez tovább bonyolítja a hely-
zetet. De a versenykörnyezet, az, 
hogy alkalmas a reptetésre, hogy 
gyönyörű a panoráma, minden 
erőfeszítést megér. A számomra 
körülményes feladatok, a hiány-
zó infrastuktúra feltelepítése, azt 
az önkormányzat városgazdálko-
dási csoportján dolgozók szak-
értelemmel megoldották. Zsiros 
Tamás munkavezető és munka-
társai: Kiss László, Raák József 
sokat dolgoztak azért, hogy min-
den a helyén legyen. Ezúton is 
köszönöm munkájukat és azokét, 
akik még a helyszínrendezésben 
segítségünkre voltak. Hálásak va-
gyunk a Vízmű Kft. dolgozóinak, 
hogy volt ivóvizünk; a Szécsényi 
Polgárőr Egyesületnek – innen a 
kitelepült polgárőröknek, Balogh 
Lajosné Marikának, Deák Ferenc-
nek és Varga Leventének – hogy 
volt parkolószolgálat; és a terep-
rendezésben segítséget nyújtó 
Annus Albertnek, hogy a bálák is 
a helyére kerültek. Abban pedig, 
hogy a terület be legyen bútoroz-
va sátrakkal, asztalokkal, székek-
kel, a Szécsényi Közművelődési 
Nonprofit Kft. nyújtott segítséget. 
A szervezésben és a lebonyolítás-
ban nagy segítségünkre volt Er-
délyi Anett.

Hogyan zajlott az első PEN?
A megnyitón a művészeti iskola 
gitár tanszakos növendékei: Mol-
nár Szulamit, Szerémi Vivien, Gá-
csi Bertold és tanáruk, Bobály Csa-
ba közreműködött. A folyamatos 
regisztráció mellett kezdődött el 
a sárkánykészítés a Szécsény-Ért-
Ékes Alapítvány által felajánlott 
bőséges alapanyag kínálatból. 
A zsűri elnöke Sebó István sal-
gótarjáni vállalkozó és a zsűritag 
Makovinyi Zoltán és Csuka László 
az építés egész ideje alatt segítet-
ték az első sárkányos versenyzők 
munkáját. Közben a gyári sárká-
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nyok már a magasba emelked-
hettek, voltak, akik nem bízták a 
véletlenre és a kilátó tetejéről en-
gedték magasba gyárilag készült 
sárkányaikat. A gyerekeket várta 
csillámtetkó - és hajfonatkészí-
tés, de most erre a tevékenységre 
nem sok idő jutott, mert a csalá-
dok el voltak foglalva a sárkány-
készítéssel. Aki megéhezett vagy 
szomjazott, az igénybe vehette a 
Toldi Tüske Bár és a Korzó Mozgó 
Fagyizó szolgáltatását. A zsűrizte-
tést előre kellett hoznunk 16 órá-
ra, mert  a környező dombok már 
esőfelhőkben úsztak, és mesz-
sze már villámlott is. Így az igazi 
móka, a sárkányröptetés kicsit rö-
vidre sikerült. 

A PEN-nek született arculata. 
Van logója, jelvénye, Facebook-
oldala. Ezek szerint a folytatást 
tervezik.
Így van, mindezek elkészültek. 
Még dal is született az eseményre, 
amely a megnyitón is elhangzott 
az Öreghegyen. Szeretnénk, ha 
ez a dal, évről-évre a szécsényiek 
eszébe juttatná a PEN-t és a hely-
színt is, az Öreghegyi kilátó mel-
letti fennsíkot. Hamarosan egy 
videóklip is készül az I. PEN-ről, 
melynek alapja a Papírsárkány-
dal lesz.

Díjakkal is járt a győzelem a 
versenyzők számára?
Igen, szép számmal kaptunk 
felajánlásokat, így az érmeken, 
serlegeken, okleveleken kívül 
tárgyjutalommal és ajándékutal-
ványokkal is tudtuk díjazni a he-
lyezett versenyzőket. Szükség is 
volt erre, mert három egyéni és 
három csoportos díjat is megítélt 
a zsűri, továbbá lehetőség nyílt 
különdíjak átadására is. Ezúton is 
szeretném megköszönni támoga-
tóinknak az értékes nyereménye-
ket. Támogatóink voltak: Szécsény 

Város Önkormányzata, Szécsény-
Ért-Ékes Alapítvány, Szécsényi 
Közművelődési Nonprofit Kft., 
Golopi Károly, Csuka László, Sebó 
István, Oláh Andor, Petrás László, 
Varga Krisztina, Mester Group Kft, 
Portéka Ajándékbolt, Intro Plusz 
Ker Kft., 100 Forintos Bolt, Geszte-
nyéskert Vendéglő, 22-es Fagyizó. 

PAPÍRSÁRKÁNY – DAL (vers és 
zene: Csukáné Szerémy Andrea)

Öreghegyi kilátónál magasan száll
szelek hátán kanyarog
a kreppgalléros papírsárkány
Csak a zsinór tartja vissza, 
szabad fickó
napnak fényén vitorláz
úszik az égbolt tengerén

Repülj, repülj papírsárkány
színezd át a panorámát
Tátra, Mátra, Fátra, Karancs
rétek, dombok, ősi várak
futó őzek, hangos ludak
selyemszárnyú szél az utad

Repülj, repülj papírsárkány
vidd hírét a napnak!                                                        

Társad leszek, szelek hátán 
eregetlek
a zsineg végét markolom
az égbe veled nem tarthatok
Ha visszaszállsz, itt vár a móka,
integetünk
a kilátóba kapaszkodva,
hogy el ne vigyen a bohó szél

Molnár Roland
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Trianon emléknap és nemzeti összetartozás ünnep Szécsényben

Reméljük, hogy a jövőben is 
minden év június 4-én, a tri-
anoni békediktátum aláírat-

tatásának időpontjában, megren-
dezésre kerül a trianon emléknap 
és a nemzeti összetartozásunk 
ünnepe.

1920-tól június 4-e gyásznap 
lett Magyarországon, mert álla-
munkat a vesztes világháborút 
követően a győztes nagyhatal-
mak szétdarabolták. 1945 után a 

szocializmus idején az elhallgatás 
évtizedei következtek.

Időközben, Szent István király 
halálának 900. évfordulójára 
1938-ban elkészült a Szent István 
emlékmű, amit a szocialista in-
ternacionalizmus nevében aztán 
eltüntettek. A rendszerváltozás 
éveiben, 1988-ban került helyre-
állításra.

A trianoni diktátum 90. évfordu-
lója alkalmából Kovács Antal és 

munkatársai Trianon emlékmű-
vet létesítettek a Rákóczi úton, a 
Szent István emlékművel szem-
közt.

Ezzel kialakult az a kettős hely-
szín, amely évek óta lehetővé te-
szi, hogy a szécsényiek évente jú-
nius 4-én gyász-megemlékezést 
tarthassanak a Trianon-emlékmű-
nél, folytatva az 1920 óta élő ha-
gyományt.

A 2010. évi XLV. törvénybe fog-
lalt újabb megközelítése a nap-
nak, hogy országunk és nemze-
tünk 1920. évi földarabolása után 
is megmaradtunk, ezért a gyász 
mellett június 4-e nemzetünk 
összetartozásának az ünnepe is. 
Erre kiváló helyszín Szécsényben 
az államalapító szent királyunk 
emlékműve.

Idén is a Trianon emlékműnél 
kezdődött a városi megemlé-
kezés. Meghallgattuk az evan-
gélikus és a ferences templom 
harangjainak lelkesítő zúgását. 
Lévárdi Beáta vezényelte Erkel 
Ferenc Vegyeskar vezetésével el-
hangzott nemzeti imádságunk 
a himnusz, majd Kiss Gabriella 

A FIDESZ-KDNP koszorúz
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tanárnő részleteket olvasott Bíró 
László, tábori püspök, teológiai 
tanár trianoni gondolataiból: A 
mai nap üzenetében, nemzeti ösz-
szetartozás fontosságában nem-
csak egy politikai összefogásról 
van szó, hanem sokkal többről. 
A mai ünnepünkön meg kell em-
lékeznünk arról, hogy a nemzeti 
összetartozásunk mögött ott van 
a szentek közössége, a magyar 
szent vértanúk és az égi magyar-
ság közbenjáró, segítő közössége 
a földi nemzettel.

A felolvasást koszorúzás és 
mécsesgyújtás követte. A székely 
himnusz eléneklését követően az 
egybegyűltek átmentek a Szent 
István emlékműhöz. Itt az or-
szághatáron túliakra is gondolva 
énekeltük a Palóc himnuszt, majd 
Jambrik Zsolt olvasott föl Majnek 
Antal, ferences szerzetes, a Mun-
kácsi római katolikus egyház-
megye püspöke gondolataiból. 
A közönséget bevonva idézte a 
püspök úr imádságát a triano-
ni trauma és az elmúlt évszázad 
okozta szenvedések gyógyulásá-
ért. Az Erkel Ferenc Vegyeskar a 
Csík zenekar hazafias énekét szó-
laltatta meg, majd itt is elhelyez-
tük koszorúinkat, meggyújtottuk 

A múzeum koszorúz

A Bárkányi iskola koszorúz

Kovács Antal koszorúz
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mécseseinket. Hálát adtunk szent 
királyunknak életművéért és ha-
zánkat oltalmazó közbenjárásá-
ért, és kértük a Kárpát-medence 
újra egységesülését.

Találkozzunk 2023. június 4-én 
is!

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Mécsesek elhelyezése az elcsatolt részekhez

Esőben és napsütésben is szól az ének- az Erkel Ferenc Vegyeskar hírei

• Június 4-én a nemzeti összetar-
tozás napi városi ünnepségen 
szerepeltünk Szécsényben. A 
Trianon-keresztnél és a Szent 
István emlékműnél nemzeti, 
hazafias lelkületű dallamokat 
szólaltattunk meg.

• Kórusunk jó barátságot ápol a 
ragyolci Jázmin Női Karral, így 
nagy örömmel vettünk részt a 
25. születésnapjunkat köszön-
tő kórustalálkozón. A jubileum 
alkalmából június 18-án 7 ének-

Az Erkel Vegyeskar a felvidéki ragyolci Kórusfesztiválon
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Az Erkel  Vegyeskar a Trianoni ünnepségen

kar adott hangversenyt, amely-
ben természetesen a mindig 
felemelő élményt jelentő közös 
éneklésre is sor került. A kon-
certet jó hangulatú vacsora és 
mulatság követte. Köszönjük a 
meghívást, a kiváló szervezést 
és vendéglátást! 

• Június 25-én a Múzeumok Éj-
szakája rendezvénysorozathoz 
kapcsolódva a balassagyar-
mati Palóc Múzeumban ad-
tunk Szentivánéji koncertet. 
Vegyeskarunk Bel Canto Ka-
marakórusa mellett felléptek a 
Vissi d Arte Művészeti Együttes 
szólistái (Lévádi Beáta – mű-
vészeti vezető, zongora, Varga 
Ivett és Jambrik Zsolt – ének, 
Kiss Gabriella – furulya), vala-
mint Lévárdi Beáta zongoris-
ta növendékei (Pásztor Nelli, 
Chomát Dalibor, Szalay Deme-
ter Mózes), közreműködött 
Franka Beáta. 

Az esős időjárás ellenére is nap-
fényes hangulatú műsorban 
egyházi és világi művek, népdal-
feldolgozások, operettrészletek 
hangzottak el, és megemlékez-
tünk Kodály Zoltánról születésé-
nek 140., halálának 55. évforduló-
ja alkalmából.

• Kórusunkkal a nyáron sem ál-
lunk meg: júliusban szegedi 
és szabadkai koncertkörúton 
veszünk részt, eleget teszünk 
az érkező felkéréseknek, foly-
tatjuk CD-felvételünk munkála-
tait, és készülünk a jövő évi 50 
éves jubileumunk megünnep-
lésére. 

Kiss Gabriella kórustag

A Vissi d’Arte Művészeti Együttes a Szentivánéji koncert után a balassa-
gyarmati Palóc Múzeumban



- 18 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Szécsény Város Gyermekkara a Vajdaságban

Szécsény Város Gyermekkar is 
tagja a Százszorszép Százta-
gú Palóc Gyermek- és Ifjúsági 

Dalkörnek, mely Balassagyarmat 
és Szécsény városok iskoláinak 
énekelni szerető dalosaiból állt 
össze 2016-ban, mintegy hat év-
vel ezelőtt.  Egyenruhájuk, kézzel 
hímzett palóc blúzaik teszik őket 

egyedivé. Számos jótékonysági 
koncertet adtak már a Remény-
sugár Otthonban, a Szent Erzsé-
bet Idősek Otthonában, a Várme-
gyeházán és a Zeneiskolában is. 
Kitartásuk és vezetőjük Lévárdi 
Beáta szervezőkészsége töretlen. 
Kétszer koncerteztek már Erdély-
ben és idén már másodszor jártak 

koncertkörúton a Vajdaságban. 
Megtekintették a szabadkai zsi-
nagógát és a parlamentet. Jártak 
az Új vidéki Péterváradi erődben, 
koncertet adtak a kishegyesei 
Szent Anna templomban és a pa-
lóc kupuszinai József Attila test-
vériskolában is.

A Palóc Dalkör a kishegyesi Szent Annak templomban

A Palóc Dalkör a kupuszinai palócoknál 100 tagú Palóc Dalkör jótékonysági koncertje a Ze-
neiskolában
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Nyárkezdet a művelődési központban

Az év legmelegebb évszakát 
„Nyárindító party” elneve-
zésű programjával köszön-

tötte a Szécsényi Városi Művelő-
dési Központ 2022. június 18-án. A 
program főszereplői a zenekarok 
voltak. Elsőként a gyermekeknek 
játszó Buborék együttes lépett 
színpadra. Interaktív koncertjü-
kön a szülők és gyerekek együtt 
táncoltak, vonatoztak, énekeltek 
az együttessel. Ezután Kocsis Ti-
bor koncertje következett, végül 

pedig késő estébe nyúlóan a San-
ta Fe Party Band szórakoztatta a 
közönséget.

A zenei élmények mellett ter-
mészetesen lehetőség volt a test 
táplálására, szabadtéri játékok ki-
próbálására, testfestésre, Avon és 
Farmasi termékekkel való ismer-
kedésre és tombolatárgyak meg-
nyerésére.

A nyárindító rendezvény mel-
lett a művelődési központ júni-
usban is otthont adott állandó 

csoportjainak, valamint színhá-
zi előadásnak, táncversenynek, 
táncgálának, kiállításnak és a 
„Csokoládé a női léleknek” nevű 
női szalon programjának.

Csatlós Noémi
közművelődési referens

Buborék Berci és rajongói A szülőkkel kiegészült Buborék együttes

Kocsis Tibor Santa Fe Party Band
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6.évad a „Csokoládé a női léleknek” nevű Női Szalonban, Szécsényben

A Harmóniában a Világgal 
Mentálhigiénés Közhasznú 
Egyesület 2016-ban hozta 

létre a „Csokoládé a női léleknek” 
nevű Női Szalont. Ahogyan a cso-
koládénak is megvan a tápláló 
ereje, úgy e Női Szalonnak is. Ez 
az a hely, ahol erőt, életkedvet, 
bátorságot meríthetnek a nők, s 
persze a férfiak is! Ez az a hely, ahol 
egyformán adózunk testnek, lé-
leknek szellemnek! Ez az a hely, 
ahol láthatatlan szálak szövőd-
nek, közösségeket létrehozva. Ez 
az a hely, ahol meghívott szak-
embereink olyan tudást adnak 
át nekünk, amely segít a hétköz-
napok útvesztőiben eligazodni.

Számos téma került már asztalra 
az elmúlt években. Az idei évad a 
családról, illetve a családi rend-

szerekről szól. E témát az indo-
kolta, hogy az elmúlt időszakban 
felértékelődött a család szerepe. 
Olyan életkörülmények alakultak 
ki, - lásd koronavírus -ami rádöb-
bentett sokunkat, hogy egymásra 
vagyunk utalva és csak család-
tagjainkra számíthatunk feltétel 
nélkül. A környezetünkben zajló 
események is mind rávilágítottak 
arra, hogy mekkora érték lakozik 
ebben az évezredek óta fennálló 
közösségben. Ám beszélnünk kell 
a családban zajló folyamatokról, 
a családtagok terheiről, az akadá-
lyokról is, amelyek gyakran meg-
nehezítik életünket.

Ebben segítettek előadóink, 
akiknek sorát már 2021 őszén 
Kozma-Vízkeleti Dániel család-
pszichoterapeuta kezdte a „Mit 

hozunk otthonról?” című elő-
adásával. Rávilágított arra, hogy 
a családban mindnyájan hatunk 
egymásra. Felelősségünk is az, 
hogy feltárjuk erősségeinket, vál-
laljuk gyengeségeinket is, azaz 
legyünk hitelesek. Hozunk ugyan 
mintákat otthonról, de akár jók 
azok, akár nem, tanulhatunk be-
lőlük és kialakíthatjuk saját érték-
rendszerünket. 

2022 tavaszán Deliága Éva 
gyermekpszichológus, a gyer-
mekeket vette górcső alá, a „Mi 
terhel egy gyereket?” című elő-
adásában. A gyermeki szorongás-
ról, annak okairól, valamint annak 
oldásáról, a mindennapi gyakor-
latban jól használható módsze-
rekről beszélt. Júniusban a Női 
Szalon közönsége már Pál Feri 

Swing Girls, Pál Feri és a Szécsényi Egyesület
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mentálhigiénés szakembert 
hallgatta arról, „Hogyan válhat 
erőforrássá a múlt?”. Többen 
gondolják azt, hogy a múlt elmúlt 
és nem érdemes vele foglalkozni. 
Ám mindannyiunknak vannak a 
családban (is!) megélt rossz él-
ményei, veszteségei, amelyeket 
bármennyire szeretnénk feled-
ni, lépten-nyomom utolérnek 
bennünket. Így benne ragadunk 
a múltunkban. Sejtjeink ugyan-
is emlékeznek és újra meg újra 
megakasztják a jelenünket és a 
jövőnket.

„A múltat pontosan azért kell 
helyére tenni, hogy a jelenben 
élhessünk” -állítja Pál Feri, aki a 
tőle megszokott lenyűgöző elő-
adásában meg is győzött ben-
nünket erről.                                   

Sokat tanultunk tehát a kiváló 
szakemberektől és folytatjuk a 
család témáját október 13-án, 
méghozzá nagyon izgalmas 
témával, a transzgenerációs 
traumával. Dr. Zseni Annamá-
ria pszichoterapeuta, a téma 
egyik legkiválóbb szakértője be-
szél majd nekünk erről, illetve 
e traumák oldásáról. A már so-
kak által ismert, ám napjainkban 
még újszerű jelenséggel időszerű 
foglalkozni. Sok embernek okoz 
ugyanis komoly pszichés prob-
lémát a nagyszülők, dédszülők 
vagyis az ősök által megélt szen-
vedés. A háborúk borzalmait, s 
egyéb drámákat megélt elődök 
ugyanis e traumákat átörökítik 
utódaiknak, akik nem értik mi-
ért szenvednek, hiszen nincs rá 
komoly okuk a jelen életükben. 
Sokszor tudatattalanul vesszük át 
ős-apáink, ősanyáink sorsát, újra 
élve drámáikat. Érdemes tehát 
ránéznünk gyökereinkre, s meg-
tudnunk kinek az életét éljük va-
lójában?

Végül, de nem utolsó sorban 
beszélnünk kell művész előadó-

inkról is, akik a „nehézveretű” té-
mák után igazi „Csokoládét” je-
lentettek a lelkünknek. A fentebb 
említett előadókat követően fel-
csendült a muzsika hangja. Ez 
valóban „léleksimogató” volt. Mi 
„desszertnek” hívjuk a program 
ezen részét. Ezúttal Halasi Bian-
ka operetténekesnő, Barát Atti-
la szaxofonművész, valamint a 
2021-es Dalversenyből ismert 
Swing Girls női énekegyüttes 
voltak a vendégeink. Remek han-
gulatot varázsoltak nekünk.                                                    

Kérdezték már tőlünk, mi a Női 
Szalon sikerének titka? A válasz 
néhány mondatban összefoglal-
ható. Az Egyesület tagjai kiváló 
emberekből álnak, akiknek ösz-
szefogása, kitartása példaértékű. 

Szécsény intézményei, vállalko-
zásai folyamatosan, önzetlenül 
segítik e rendezvénysorozatot. 
Végül, de nem utolsó sorban, Szé-
csény és a környékbeli települé-
sek lakóinak kitüntető figyelme, 
kíváncsisága, nyitottsága tartják 
fenn az Egyesület vezetőinek, 
főszervezőinek lendületét, moti-
vációját is. Végül, de nem utolsó 
sorban, szeretjük a csokoládét.

                                 Bátori Istvánné, 
Babcsány Lászlóné 

az Egyesület vezetői

Swing Girls

Pál Feri előadás közben
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Hazalátogató hétvége 2022.

2022. 06. 26-án vasárnap ren-
deztük meg a Hazalátoga-
tó hétvégét Benczúrfalván. 

Régi lakosokat, elszármazotta-
kat hívtunk meg a rendezvény-
re. Nagyszerű élmény volt látni, 
az először bizonytalan arcokat 
az egymáshoz való közeledés 
során, majd a felismeréssel járó 
örömöt. Az Egyesület célja pon-
tosan az ilyen szívélyes egymás 
iránti köszöntés volt ezzel a ren-
dezvénnyel. Délben az Egyesület 
elnökségi tagjai, Csábi Béláné, 
H-né Adorján Györgyi és Haizer 
Szabolcs köszöntötték a hazaláto-
gató közönséget, majd egy svéd-
asztalos ebédre került sor. Ezt 
követően egy sokak számára em-
lékekkel teli program következett. 
Meglátogattuk a Benczúr Kúriát a 
felújítások közepette, így betekin-
tést nyerhettünk a munkálatok-
ba, elképzelhettük, hogy hogyan 
fog kinézni a felújított Kúria. Az 

épület bejárása során figyeltem 
az idősebb korosztály szavait, 
és számomra nagyon megható 
módon emlékeiket felelevenítve 
hallhattam, hogy az éppen adott 
teremben ők kisiskolások voltak, 
és nem szabadott kinézni az abla-
kon, hanem a táblát kellett figyel-
ni. Természetesen, aki ezt mesélte, 
hozzátette, hogy azért ők mindig 
kifelé bámultak. Hallottam azt is, 
hogy hol volt a klubterem, hogy 
ugyanilyen volt régen is a pince, 
és hogy a teraszon is emlékek so-
kasága érte utol őket. A parkban 
található több százéves tiszafa 
alatt csoportképet készítettünk. 
Ezután a színpadi produkcióké 
lett a főszerep. A Szécsényi ba-
rátok Nótaköre kezdte a műsort, 
őket követték a Derűs asszonyok 
és a Palóc néptáncegyüttes. A bál 
hangulatát a Mikron Trió zenekar 
tette felejthetetlenné a több órás 
fellépéssel.

Az Egyesület elnöksége köszö-
netet mond mindazoknak, akik 
időt, energiát nem sajnálva tevé-
kenykedtek a hazalátogató hét-
vége megvalósulásában. Takarí-
tottak, virágot ültettek, pakoltak, 
sátrat állítottak, vasaltak, varrtak, 
füvet vágtak, sütöttek, főztek, ké-
pet szerkesztettek, nyomtattak és 
még sorolhatnánk a szerteágazó 
feladatot, ami szükséges egy ren-
dezvény létrehozásához.

Külön köszönetet mondunk a 
Vízi Virágkertészetnek a sok vi-
rágért, amivel szebbé tehettük a 
Falumúzeum környékét és Szé-
csény Város Önkormányzatának 
az anyagi támogatásért és az asz-
talok, padok kiszállításáért.

Haizer Szabolcs 
alelnök
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Benczúrfalváért Egyesület 2017

Az év eleje a GULÁG/GUPVI 
emlékév zárásával kezdő-
dött. Ennek apropóján a 

Benczúrfalváról elhurcoltaknak 
egy emléktáblát készíttetett az 
Egyesület, hogy emlékük fenn-

maradhasson az utókornak. Az 
emléktáblát egy avató ünnep-
ségen adtuk át, ahol a még élő, 
vagy időközben elhunyt volt fog-
lyok vagy rokonai beszéltek az 
emlékeikről. Az azóta sajnos már 

elhunyt két legidősebb benczúri 
lakos, Zsíros Laci bácsi és Riczi 
Lászlóné Rozi néni elmesélte, 
hogy hogyan bántak a foglyokkal 
Szibériában. Zsíros János unokája 
visszaemlékezett papája anek-
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dotáira és ő is megosztotta ezt a 
jelenlévőkkel. Az emléktáblát ké-
sőbb az I. és II. világháborús hősök 
emlékművére helyeztük. Az em-
lékművet ebben az évben Haizer 
József vezetésével felújítottuk és 
így nyerte el a jelenlegi kinézetét. 
Többen társadalmi munkában se-
gítettünk, hogy megújulhasson a 
hősök emlékműve és az új emlék-
tábla is méltó helyre kerülhessen.  

Februárban megtartottuk a 
hagyományos farsangi mulatsá-
gunkat. Sokan összegyűltünk, 
beöltöztünk és jól éreztük ma-
gunkat. A farsang mellett a szo-
kásos nőnapi rendezvényünket 
is megtartottuk, és köszöntöttük 
a nőket. Köszönjük ismét a Vízi 
Virágkertészetnek a gyönyörű vi-
rágokat. Gyermeknap alkalmából 
hetesrúgó versenyt szerveztünk, 

ahol 9 ifjú versenyző mérte ösz-
sze tudását. Czakó Alex lőtte a 
legtöbb gólt, így ő vitte el egy 
évre a vándorserleget. Nyárra 
a tavalyihoz hasonlóan kirán-
dulást szervezett az Egyesület. 
2017-ben az úticélunk Zakopane 
volt. Első nap két megálló volt 
a Poroninba lévő szállásunkig. 
Mindkét állomás Felvidéken volt, 
Besztercebányán városnézés volt 
a program, míg Árvaváralján a 
kicsinek nem mondható várat 
néztük meg. Másnap Krakkóba 
utaztunk, ahol rengeteg érde-
kes épületet és szobrot csodál-
tunk meg, köztük a krakkói Sár-
kányt is. Krakkó után délután az 
auschwitzi koncentrációs tábort 
és Birkenaut látogattuk meg. Kö-
vetkező nap a szálláshoz oly kö-
zel lévő Zakopanéba látogattuk, 

ahol a sajtkészítőműhely felé vet-
tük az irányt. Ezután a Siklawica-
vízeséshez túráztunk, de az eső 
elmosta a túra nagyrészét, így 
mindenki bőrig ázva tért visz-
sza a buszhoz. Délután még a 
Gubalowkára siklóval mentünk fel 
és a magasból csodálhattuk a Tát-
rát. Negyedik nap Nedec várához 
indultunk, Debnóban megálltunk 
és egy fatemplomot még meg-
tekintettünk a Nedechez vezető 
úton. Utolsó nap hazafelé vettük 
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az utunkat, melyen Késmárkot és 
Lőcsét tekintettük meg. 

A nyár folyamán még megren-
dezésre került a VI. Ízek Viadala 
is. 11 csapat nevezett a verseny-
re, akik között régi csapatok és 
újak is feltűntek. A főzés mellett 
makettrepülő repülésbemutatót 
is megtekinthettek az érdeklődők 
vagy akár bűvészbemutatón is 
részt vehettek. 

Minden versenyző csapat kü-
löndíjat kapott, az Egyesület ez-
zel kedveskedett mindenkinek. 
Ezen az Ízek Viadalán is rengeteg 
féle étel készült. Többek között 
készült hagyományosan krump-
lival együtt főzött kakaspörkölt, 
gyümölcsleves, virsli, hot-dog, 
betyárgulyás, kecskepörkölt és 
még sorolhatnám. A győztes 
menü a kecskepörkölt lett, ame-
lyet a Hegyi Zsiványok csapata 
készített. Jászberényi Tamás el-
mondta reggel, hogy hatodszor 
versenyeznek, de idén ők győzni 
jöttek, és a zsűri is így gondolta az 
elkészült ételük alapján.  Az ered-
ményhirdetést követően Baranyi 
Alex zenekara lépett a színpadra, 
majd a Sniffyction és a Mikron ze-
nekar gondoskodott a további jó 
hangulatról.

Téli programjaink sem maradtak 
el, így a hagyományos disznótort 

megrendeztük, a disznót feldol-
goztuk és elfogyasztottuk, amit 
lehetett. Mindenkinek sikerült 
hozzájutnia egy kis hagyományos 
disznótoroshoz, így átvészelhe-
tővé vált a hideg tél. Az adventi 
gyertyagyújtásokon ebben az év-
ben is sokan részt vettünk. 

Köszönjük mindenki segítségét, 
munkáját, ötletét vagy bármilyen 
hozzájárulását, amivel támogat-
ta a rendezvényeinket, ezzel az 
Egyesületet is. 

Jövő hónapban folytatjuk a visz-
szaemlékezést a 2018-as eszten-
dővel. 

Haizer Szabolcs alelnök 
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Újabb megoldott talányok - A rejtvényfejtők hírei

2022. június 11-12-én immár 
51. alkalommal rendezték 
meg a balassagyarmati Mik-

száth Kálmán Művelődési Köz-
pontban a Balassa Kupa Országos 
Rejtvényfejtő Bajnokságot, me-
lyen ezúttal is részt vettünk.

A szombati napon az egyéni 
versenyeken négy kategóriában 
összesen 135 versenyző mér-
te össze tudását. A 11 szécsényi 
rejtvényfejtő közül a legszebb 
eredményt Obrecsányné Tóth Er-
zsébet érte el, aki a haladók ver-
senyében a legjobbnak bizonyult.

A vasárnapi csapatversenyek 
során három szécsényi együttes 
ragadott ceruzát.  

A kezdő kategóriában 7. helye-
zést ért el LAJOS HÁREME (Deák 
Lajos, Kiss Józsefné, Percze Ba-
lázsné, Sasvári Szilárdné), a ha-
ladók között 6. helyen végeztek 
a NYELVÚJÍTÓK (Bencze László, 
Kiss Lajosné, Pintér László, Tóth 
Tiborné), a mesterjelöltek viada-
lában pedig 1. helyet szereztek 
a BETŰVETŐK (Győrki Marianna, 
Kiss Gabriella, Nemcsik László, 
Obrecsányné Tóth Erzsébet). 

Minden versenyzőnknek gra-
tulálunk és további eredményes 
agytornát kívánunk!

Kiss Lajosné klubvezető

(A képen a BETŰVETŐK csapata)
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Nyári Focitáborok, az SZVSE szervezésében

Szécsény Város Sport Egye-
sülete - rendhagyó módon 
– idén is szervezett tábort, a 

labdarúgást, a sportot szerető di-
ákoknak, az elmúlt évekkel ellen-
tétben, idén, két alkalommal. Az 
egyhetes táborok, június végén, 
és július első hetében zajlottak. 

 Első táborunkban 22, a máso-
dikban 36 gyermek élvezte a vál-
tozatos programokat. A hétfőtől 
– péntekig, reggel fél nyolctól, fél 
ötig tartó időszakban, az edzések 
(képzések) mellett, megvalósult 
mozizás, a balassagyarmati Ma-
dáchban, látogatást tettünk az 
ipolytarnóci Ősparkban, a holló-
kői várban „ostromjátékokon” is 
részt vettek gyerekeink. A prog-
ram része volt még, a tűzoltó 
bemutató, a Nosztalgia Múzeum 
meglátogatása, Sisa Tibor elő-
adása a labdarúgásról, többszöri 
fagyizás. A teljes ellátásról, a Bár-
kányi Iskola konyhája gondosko-

dott, gyerekeink, nagy megelége-
désére. A tábor felügyeletét, és az 
edzések levezénylését, az SZVSE 
edzői (kettesével váltva egymást) 
oldották meg, napi három U19-es 
fiú segítségével. A szabad prog-
ram időszakában, a gyerekeket 
felfestett pályák, lábtenisz, ping 
- pong asztalok, teqball, play 
station, és egyéb játéklehetősé-
gek várták. 

 A tábor célja, a 6-14 éves korú 
gyerekek egészséges életmódra 
való nevelése, a labdarúgás meg-
szerettetése, 
a fiatalok tar-
talmas idő-
töltése volt. A 
tábor másod-
lagos célja, a 
kis labdarú-
gók, sportág-
hoz kötődése, 
Egyesületünk-
höz való kö-

tődésének megerősítése, új, focit 
szerető gyerekek bevonzása, az 
SZVSE-be. Céljaink teljes mér-
tékben megvalósultak, hiszen 
tartalmas, változatos időtöltést 
tudtunk, gyerekeink számára 
biztosítani, nem mellesleg 5 új 
játékos csatlakozik, az utánpótlá-
sunkhoz.

Komár Gábor




