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Exkluzív interjút készítettünk 
a térség országgyűlési kép-
viselőjével, Balla Mihállyal. 

A téma: Szécsény városának fej-
lődési lehetőségei, és aktuális 
ügyek.

Egyre jobban emelkednek a ko-
ronavírusos esetek számai, akár 
az aktív fertőzötteket, akár a 
lélegeztetetőgépre kerülőket néz-
zük, és sajnálatos módon egyre 
több a halottak száma is.  Először 
is, Ön hogyan látja a Nógrád me-
gyei helyzetet, mennyire sikeres 
vagy sikertelen a járvány elleni vé-
dekezés, mik azok a pozitívumok, 
amiket fontosnak tartana kiemelni 
vagy erősíteni, és az esetleges ku-
darcoknál milyen új megoldásokat 
lehetne megpróbálni? Szomorú 
tény, ha akarunk róla beszélni, ha 
nem, de hihetetlen indulatokat vál-
tanak ki egyes oltáspárti vagy oltás 
ellenes vélemények. Látja már én is 
„pártoskodok”, pedig pont ezt sze-

retnénk elkerülni és kivédeni, hogy 
legalább egy ilyen alapvetően 
szakmai kérdésben ne szakadjon 
kétfelé az ország. Ön, ha jól tudom 
bölcsész, tanárként is dolgozott, 
így biztos került olyan helyzetbe, 
amikor az osztály fele elsőre „vette 
az adást”, de néhányuknál egészen 
máshogy kellett magyaráznia, és 
biztos volt arra is példa, amikor 
már csak valami „váratlant húzva” 
tudott sikert elérni. Rosszul gondo-
lom, hogy most is kellene valami 
hasonló lépés? És ha már lépés, 
terveznek-e további szigorításokat, 
korlátozásokat, ha a görbe tovább-
ra is így emelkedik? Látjuk, hogy a 
gazdaságra is komoly hatással van 
a járvány, milyen enyhítő és erősítő 
intézkedéseket emelne ki, tervez-
nek-e továbbiakat? 
B.M: Egyértelmű, hogy a járvány 
negyedik hulláma felívelőben 
van. Napi szinten láthatjuk az 
adatokból, hogy növekszik a fer-
tőzöttek száma és napról-napra 
többen szorulnak kórházi ellá-
tásra. Meggyőződésem, hogy a 
védekezés legbiztosabb módja 
az oltás felvétele. Én magam, a 
házi orvosom javaslatára, már 
a harmadik oltást is felvettem. 
A tavaszi két AstraZeneca után 
harmadiknak Pfizer vakcinát kap-
tam. Mivel nem vagyok virológus, 
ezért elhiszem a szakemberek vé-
leményét az oltás fontosságáról, 
és a környezetemben arra buzdí-
tom hónapok óta ismerőseimet, 
hogy éljenek az oltás lehetősé-
gével. A járvány elleni védeke-
zés egy összetett, egészségügyi, 

közigazgatási, gazdasági feladat. 
Az első három hullám idején az 
ország sikeresen védekezett, a 
nyarat szabadabban élhettük 
meg, mivel a felgyorsuló oltási 
kedvnek is köszönhető volt, hogy 
csökkent a fertőzések aránya. A 
szakemberek véleménye az, hogy 
az oltatlanok vannak a legjobban 
kitéve a fertőzés és a szövődmé-
nyei veszélyének. Azt gondolom, 
mindannyiunknak az a legfon-
tosabb, hogy a szeretteinket biz-
tonságban tudjuk, legyen szó az 
egészségükről, vagy a megélheté-
sükről. Oltóanyag van elegendő, 
úgyhogy bárki bármikor felveheti 
az oltást. Alapvetően a járvány-
ügyi szakemberek, az Operatív 
Törzs tagjainak és a Kormány fel-
adata a védekezés megszervezé-
se, és a járványügyi intézkedések 
meghozatala. Az elmúlt másfél 
évben azt tapasztaltam, hogy a 
döntéseket megfelelő időben a 
megfelelő intézkedéseket hozták. 
Ha kellett, szigorítottak, ha kel-
lett, enyhítettek a korlátokon. Az 
emberi életek mentése a legfon-
tosabb feladat a járványok idején, 
de az is kiemelten fontos, hogy a 
gazdasági célok tarthatóak legye-
nek.  Magyarország sikeres volt 
az elmúlt egy évben a gazdaság 
területén is. Bíztató gazdasági nö-
vekedés elé nézünk az idén, ami 
lehetővé fogja tenni a gyermeket 
nevelő családosok, és a nyugdíja-
sok kiemelt támogatását.

A szécsényi egészségügyi centrum 
oltóponként is működik, erőn felül 
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teljesítettek az elmúlt időszakban. 
Rengetegen érkeznek a járáson kí-
vülről is ide vizsgálatokra, kezelé-
sekre. Ön járja a megyét, valóban 
ilyen jó híre van az intézménynek? 
B.M.: Igen, jó a híre. Igaz ere-
detileg is az a feladata, hogy a 
járóbeteg ellátásban kivegye a 
részét a kórházaink mellett az itt 
élők gyógyításában. Ráadásul 
oltópontként nagyon kemény 
munkával sokezer ember oltá-
sát is megszervezték. Ezúton is 
gratulálok az egészségügyi cent-
rum munkatársainak az elvégzett 
munkájukért. 
Térjünk vissza a gazdasághoz. 
Nagy örömmel fogadtuk, de 
mondhatjuk, a járásban élők is, 
hogy vállalkozói park létesülhet a 
Szécsényben. Tud-e segíteni a me-
gyei vezetés abban, hogy ez a pro-
jekt végeredményében is sikeres 
legyen? Vállalkozók tájékoztatásá-
val, ajánlással, fórumokkal stb. 
B.M: Először legyen kész az Ipari 
park, amelyet a Belügyminiszté-
rium Gazdaságélénkítő Program 
keretében valósíthatja meg a 
város. Mivel több élelmiszeripari 
vállalkozás is érdeklődik, illetve 
tervez beruházni Szécsényben, 
azt gondolom, hogy a város szá-
mára élelmiszer feldolgozásban 

fontos gazdasági lehetőség nyíl-
hat. Ehhez az irányhoz nagymér-
tékben hozzájárulhat az is, hogy 
a városban működik a Lipthay 
Mezőgazdasági Szakképző Isko-
la, amely szakember utánpótlást 
tud biztosítani ennek a gazdasági 
ágazatnak helyben is.
Sajnos, a városban az elmúlt öt 
évben jelent meg olyan cég, 
amelynek pályázatait szécsényi 
fejlesztésre adták be, de az el-
nyert százmilliókból semmi sem 
valósult meg helyben. Felhábo-
rítónak tartom, hogy visszaéltek 
Szécsény hátrányos gazdasági 
helyzetével, kiemelt pályázati tá-
mogatást nyertek, és semmit sem 
valósítottak meg a városban az 
ígéreteikkel szemben. A dolog 
„pikantériája”, hogy a híradások 
szerint egy momentumos euró-
pai parlamenti képviselőnő bu-
dapesti családi vállalkozásához 
köthető ez a botrányos eset. Nem 
véletlen, hogy vizsgálatok is zajla-
nak az ügyben. 
Egy dolog viszont biztosan látszik 
mind ebből. Az, hogy ilyen zűrös 
vállalkozásokra nincs szükség a 
városban. Bízom abban, hogy 
akár az Ipari parkba érkező vál-
lalkozások, vagy a már helyben 
tevékenykedő cégek fejlesztései 

több munkahelyet és biztosabb 
megélhetést fognak biztosítani a 
szécsényieknek.

Vannak térségek, ahol a turizmus, 
a hozzá kapcsolódó szolgáltatások 
adnak az ott élők jelentős részének 
biztos megélhetést. Szécsényt sok 
turista nagyon szépnek látja. Hol-
lókő szintén egy drágakő és Ipoly-
tarnóc is, valamint a megye több 
más települése. Önmagában azon-
ban egyik sem képes nagyságrendi 
áttörést elérni, hiszen ma már szé-
lesebb kínálatot keresnek a turis-
ták. Erősebb marketing és együtt-
működés kellene. Lát-e erre esélyt? 
B.M.: Az esélytől több lehetősé-
get látok ebben a kérdésben. Az 
Ipoly-mentén és a Belső-Cserhát 
térségében komoly turisztikai 
fejlesztések indultak el. Azt ta-
pasztalom, hogy egyre több ke-
rékpáros, evezős és bakancsos, 
illetve zarándok turista célpontja 
lett Szécsény és térsége. A varázs-
latos táj adott, a szolgáltatások 
terén kellett és kell fejlesztéseket 
elindítani. A Robinson-szigetek 
az Aktív Magyarország Program 
részeként fontos kajak-kenu és 
kerékpáros túra bázisközpont. 
A legutóbbi napelemes fejlesz-
téssel kiváló szálláshelyeket tud 
biztosítani az Ipolyon túrázóknak, 
horgászoknak, és a környéken 
kerékpártúrát szervező családok-
nak, közösségeknek, csapatépítő 
tréninget szervező cégeknek. A 
kalandparkjuk iskolai csoportok-
nak is izgalmas időtöltést jelent-
het. Szécsény belvárosa pedig a 
Ferences kolostorral, a Forgách- 
Lipthay Kastéllyal, a Benczúr-kas-
téllyal a Ferde toronnyal egyre 
inkább felfedezett célpontja lett a 
kirándulóknak, túrázóknak. Nem 
véletlen, hogy zajlik ezeknek a tu-
risztikai és kulturális szempontból 
fontos célpontoknak a fejlesztése. 
Ráadásul elindult a 22-es főút fel-
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újítása mellett a Szécsény-Őrha-
lom- Balassagyarmat Ipolymenti 
kerékpárút tervezése, amellyel 
a környék látnivalóit is egybe le-
het fűzni a bringázók számára. 
Ezzel egyidőben pedig a Pásztó- 
Szécsény közötti út zsunypusztai 
szakaszának felújításával még 
könnyebbé válik a város megkö-
zelíthetősége. Meggyőződésem, 
hogy ha minél több turisztikai 
célpontot összekapcsolunk, ak-
kor egy olyan kínálatot adhatunk 
az ide érkezőknek, amellyel akár 
több napra is itt tarthatjuk őket. 
Erre a komplex kínálatra kell, vé-
leményem szerint, a marketinget 
építeni.

Szécsényben nagy fájdalom a Mű-
velődési Ház rossz műszaki állapo-
ta. A városban nagyon aktívak a 
civil egyesületek, amelyeknek tag-
jai napi szinten használják az épü-
letet. Van-e terv, esetleg pályázati 
lehetőség ennek a fontos középü-
letnek a felújítására? 
B.M: Visszakérdezhetek? Van a vá-
rosnak műszaki terve a felújítás-
ra? Elvileg a Top Plusz keretében 
lesz mód közösségi terek fejlesz-
tésére. A pályázati lehetőségek-
nek, azt gondolom, az intézmény 
fenntartójának kell utánajárnia, 
hiszen ők látják azt, hogy a vá-
ros milyen kiírási feltételeknek 
tud megfelelni. Számíthatnak a 
szécsényiek az együttműködé-
semre, ha lehetőség nyílik a Mű-
velődési Ház fejlesztésére pályáz-
ni.

Rendkívül népszerű és sikeres a 
Magyar Falu program, amelyben 
a 3000 fő alatti települések pályáz-
hatnak, megújíthatják közösségi 
tereiket, közintézményeiket, járdá-
ikat, útjaikat. Hazai forrásból, vi-
szonylag egyszerű elszámolással, 
legalábbis az uniós projektekhez 
képest biztos. Az igényekhez ké-

pest a dupla keretösszeg is kevés 
lenne. Az országos híreket látva, a 
modern városok program, mely-
nek a megyeszékhelyek, megyei 
jogú városok a kedvezményezett-
jei, szintén élénkítő hatást fejt ki 
az adott nagyváros térségére, bár 
szomorúan kell tapasztaljuk, a mi 
megyeszékhelyünknél még nyo-
mokban sem tapasztalható ez az 
ugrásszerű fejlődés. Szóval van egy 
sikeres falvakra, és egy általában 
sikeres nagyvárosokra kiírt pályá-
zati rendszer. Mi a helyzet a kisvá-
rosokkal? Egy időben volt róla szó 
a híradásokban, de konkrétumok 
még nem jelentek meg. Várható-e 
ennek az elindítása a közeljövőben, 
reménykedhetnek-e a szécsényiek 
egy kis „pozitív diszkriminációban”, 
mint az egyik leghátrányosabb tér-
ség járásszékhelyén élők?
B.M: Abban egyetértünk, hogy 
ma Salgótarjánban nem látható 
olyan ütemű fejlődés, mint a me-
gye más településein, a falvaink-
tól a városainkig. Megyeszékhely-
ként nemhogy javítana a megyei 
gazdasági, szociális, munkaügyi 
mutatókon, hanem visszahúzza 
az adott területek számait. Miköz-
ben Nyugat-Nógrád dinamikusan 

fejlődik gazdaságilag, miközben 
Balassagyarmat és térsége a me-
gye gazdasági motorja, addig Sal-
gótarjánban nem hasznosultak 
igazán a támogatások milliárdnyi 
forintjai. A Szécsény környéki fal-
vak a Magyar Falu Program ke-
retében sorra tudják megújítani 
közösségi létesítményeiket. A Ma-
gyar Falu program az 5000 fő alat-
ti települések számára tud hazai 
forrásból támogatást biztosítani.  
A „kisvárosi” program tervezése 
elindult, nincs konkrét ismere-
tem arról, hogy mikor és milyen 
formában lesz mód pályázni, de a 
Belügyminisztérium, és a Terület-
fejlesztési Operatív Program Plusz 
pályázatai már ma is lehetőséget 
nyitnak akár egy Szécsény méretű 
település fejlesztési elképzelései-
hez. Úgyhogy neki kell veselked-
ni, és keresni a pályázati lehető-
ségeket. Maguktól nem fognak a 
város ölébe esni a fejlesztési for-
rások, csak ha mindenki elvégzi a 
sikerhez szükséges feladatát. És 
amennyiben lesznek konkrét, re-
ális elképzelések, a szécsényiek, 
ahogy eddig is, számíthatnak rám 
a közös munkában.
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Dr. Barsi Balázs ferences atya volt a múzeumi Kastély Szalon vendége

Október 21-én Dr. Barsi 
Balázs ferences atyával 
találkozhattak a kastély 

dísztermét zsúfolásig megtöltő 
vendégek. Miben áll Isten és em-
ber igazi, hiteles kapcsolata cím-
mel tartott előadást, és válaszolt 
a felmerülő kérdésekre.

Barsi Balázs győri bencés gim-
náziumi érettségit követően be-
lépett Szent Ferenc rendjébe. 
Teológiai tanulmányai mellett 
1973-ban az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen magyar-orosz 
szakos diplomát is szerzett. 1971-
ben szentelték pappá szülőfa-
lujában, Sióagárdon. 1980-ban 
felsőbb tanulmányokat folytatott 
Strasbourgban – biblikumból 
doktorált. 1982-től teológiai ta-
nár. 

Majd előbb Esztergomban, 
1993-tól 1997-ig pedig Szécsény-
ben a rendház házfőnöke, és mel-
lette a ferences rendbe belépő 
újoncok (novíciusok) vezetője is. 
1997-től a sümegi ferences rend-
ház vezetője. 2021 júliusától is-
mét a szécsényi ferences rendház 
lakója.

Hitszónoki és teológiai teljesít-
ményeiért többek között a követ-
kező kitüntetéseket kapta:

– A Magyar Érdemrend lovagke-
resztje (2012) 

– Magyar Érdemrend középke-
resztje (2016)

– Fraknói Vilmos-díj (2017)
– Márton Áron-emlékérem (2018)
– Széchenyi-díj (2019)

Előadásában Balázs atya szólt 
az Istenről és az Emberről. Az 
egyetlen Isten, aki egy lényegű 
szentháromság, az Atya, a Fiú és 
a Szentlélek tökéletes szeretet 
közössége. Az ember létre jötte 
és létezése e tökéletes szeretet 
kiáradása. Az Úr megteremtette 
csodálatos világunkat, és benne 
az embert saját képmására. Ab-
ban különbözik az ember minden 
teremtett létezőtől, hogy szabad 
akarattal rendelkezik. Létezhet 
evolúció, és ez tudományos kér-
dés. Az viszont bizonyos, hogy az 
embert meghatározó szabad aka-
rat és szellemiség nem jöhetett 
létre az élővilág evolúciójával. 
Ez Istennek szeretetteli teremtő 

ajándéka. Szabad akaratunkból 
fakad a választás lehetősége. Szá-
mos befolyásoló tényező hat éle-
tünkre, mégis, lényegében sza-
badságunkban áll a jót képviselni 
vagy a rossz oldalára állni. A jó, a 
világos, az isteni az örök boldog 
lét perspektíváját nyújtja. Leg-
főbb emberi hivatásunk, hogy a 
Fény gyermekei legyünk, és a ha-
tártalan, örök életfelé haladjunk, 
Krisztus tanítása szerint.

Balázs atya számos lélekemelő re-
mek könyvet alkotott már:

Az étkezési imákról, asztali áldá-
sokról; az életszentség meste-
reként Bosco Szent Jánosról; az 
Énekek éneke alapján a szere-
tet misztériumáról; az eljöven-
dő megdicsőülésről a Jelenések 
Könyvén elmélkedve; a ferences 
lelkiségről; Krisztus békéjéről; az 
apostoli hitvallás magyarázatáról; 
a szeretethimnusz magyarázatá-
ról; elmélkedései Jézus életéről; 
elmélkedései a Szentlélekről; az 
Atyáról; a szent liturgiáról; a meg-
kísértés misztériumáról; Ádám-
ról és Éváról; a gyónásról, és szá-
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mos írása az évköri ünnepekről. 
Ilyenek: adventi gondolatok; 
elmélkedések a Nagyhét miszté-
riumáról; Adventtől Pünkösdig, 

és szentírási elmélkedések az év 
minden napjára. 

A rendezvény végén nagy igény 
mutatkozott könyveinek megvá-

sárlására, s Balázs atya készséggel 
dedikálta azokat.

Bárkányiban történt

Hol laksz? – teremtés hete

A teremtés hetében ezt kérdést 
nyitogattuk, otthonkeresési vá-
gyunkat pedig kiterjesztettük 
Jézus földi otthonára, az egész te-
remtett világra.

Kicsik és nagyok azt tanulgat-
tuk, hogyan mozogjunk ottho-
nosan, nyitott szívvel szűkebb és 
tágabb környezetünkben, ahogy 
azt Jézus is tette egész födi életé-
ben. 

Valóban a család, az osztály, il-
letve iskolai közösségek lehetnek 

a fenntarthatóság zálogai?  Fel-
ismerjük-e mi a dolgunk a világ-
ban? Valóban változtatnunk kell? 
Életmódunk visszahat a világ fej-
lődésére? Milyen segítséget je-
lenthet számunkra a hitünk? 

Ezekre a fontos kérdésekre 
kerestük a választ, amikor meg-
néztünk, feldolgoztunk egy-egy 
történetet, sétáltunk, szemlélőd-
tünk a szabadban, felszabadultan 
játszottunk, kézműveskedtünk, 
szelektíven gyűjtöttük a hulladé-
kot…

„Mennyei Atyánk”! Hálás szívvel 
köszönjük túláradó vendégszerete-
tedet gyönyörű világodban!”

Pifka Zsoltné Ria tanító néni

Októberben Máriát köszöntjük
A rózsafüzér a katolikus hívők 
kedvelt, ősi imádsága, mely a XV. 
században nyerte el mai formáját, 
és a XVI. század második felétől 
vált általánossá az egyházban. Az 
ima segítségével Jézus életének 
eseményeire figyelhetünk. Ez az 
imaforma, melyet egyénileg és 
közösen is végezhetünk, különö-
sen alkalmas a lélek elcsendesíté-
sére, és a közös Istenhez fordulás 
örömének és erejének megélésé-
re is. 

A történelem folyamán több-
ször is megtapasztalták az Isten-
ben hívők, és Máriában bízók a 
rózsafüzér imádság erejét és se-
gítségét. Fokozatosan alakult ki 
az a szokás, hogy egész október 
folyamán közösen, ezzel az imá-
val fordulunk Máriához, kérve az 
ő közbenjárását családjaink, kö-
zösségeink, népünk és az egész 
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világ életéért és boldogulásáért. 
Iskolánk évek óta hívja a tanu-

lókat, pedagógusokat és a csalá-
dokat, hogy vegyenek részt ezen 
az ájtatosságon. Ez évben októ-
ber 5-én mondtuk közösen a ró-
zsafüzért a templomban, mely a 
megjelentek számára szép lelki 
élményt nyújtott. Örültünk, hogy 
az idén sokan éltek ezzel a lehe-
tőséggel.

A közös ima erejében bízva im-
máron negyedik évben kapcso-
lódtunk az „Egymillió gyermek 
imádkozik” világméretű felhívás-
hoz. Ennek keretében október 
18-án reggel iskolánk tanulói és 
tanárai – a járványhelyzetre való 
tekintettel - az osztályokban, il-
letve a szentmisén közösen imád-
koztak egy tized rózsafüzért a fel-
hívásban megfogalmazott célért: 
Szent Pió atya szavai szerint „amíg 
egymillió gyermek közösen imád-
kozza a rózsafüzért, a világ meg-
menekül”. 

Sántáné Udvardy Erika
hitoktató

Egészségnap

Október 4-dikén reggel 8 órától 
Oláh Gergő szakács szakoktató, 
mesterszakács tartott előadást és 
bemutató foglalkozást középisko-

lás tanulóinknak. Témája közép-
pontjában a vízfogyasztás jelen-
tősége és a gyorsan elkészíthető 
zöldség, magvas és gyümölcs-
alapú ételek szerepeltek. Felhív-
ta a figyelmet, hogy méltatlanul 
kevés zöldség és gyümölcsalapú 
ételt fogyasztunk, pedig ezek 
élettani hatása kiemelkedő. Elő-
adásában kitért arra, hogy ezen 
alapanyagok, a méz és a magvak 
feldolgozása során milyen kony-
hai eljárásra kell figyelni. Bemu-
tatót tartott egyszerű reggelik, 
tízóraik ebédkiegészítők elkészí-
tésében. Látványos gyümölcstál-
kái nagy sikert arattak a tanulók 

körében. A foglalkozás végén a 
gyerekek különféle gyümölcsök-
kel tértek vissza a termekbe, ahol 
feladatokat kellett megoldaniuk. 
A legjobban teljesítők gyümölcs-
leveket, müzli szeleteket kaptak.

Szenográdi Tamás
igazgató

Mezei futóverseny
Közel két év kihagyás után végre 
újra lehetett szervezni Diákolim-
piai sportversenyeket a tanulók 
számára. Az idei tanévet a mezei 
futóverseny megrendezésével 
kezdtük. Az esemény helyszínéül 
a gyönyörű várkerti tó környékét 



Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

- 7 -

választottuk. A meghirdetett ren-
dezvényre több környékbeli isko-
la is nevezett tanulóival. A tópar-
ton az eseményt bemelegítéssel 
kezdtük, majd bejártuk a verseny-
pálya útvonalát. A programon a 
részt vevő tanulókat több korcso-
portba soroltuk be. Először a legfi-
atalabbak – második osztályosok 
- futottak. Külön szerveztünk vala-
mennyi korcsoportban fiú és lány 
versenyeket. Ezután a negyedike-
sek megmérettetése következett. 
Az ő feladatuk a várkerti tó körüli 
futás volt. A kicsik versenye után 
a felső tagozatosok következtek. 
Itt elsőként az ötödik és hato-
dik osztályosok versenye zajlott. 
Majd a rendezvényre kilátogató 
legidősebb korosztály futásával 
zártuk le a rendezvényt. Minden 
korosztály más útvonalon, más 
távon teljesítette a verseny táv-
ját. Valamennyi korosztályban az 
első három célba ért tanuló ér-
met kapott az eredményhirdetés 
alkalmával. Nagyon jó ötlet volt 
valamennyi korosztályt megszólí-
tani, együtt versenyeztetni, mert 
a kicsik futamait a felsősök szur-
kolták végig, segítve, bátorítva a 
futókat, míg az alsósok a nagyok 
versenyein buzdították a részt ve-
vőket. Összességében elmondha-
tó, hogy egy nagyon jó hangulatú 
délutánt töltöttünk el együtt test-
nevelők és tanulók, ötletet adva 
a szabadidős sporttevékenysé-
gekhez, a szabad levegőn töltött 
sportos mozgások tárházának 
gyarapításához, közben a térség 
faunájának megismerésével.

Testnevelők

Fiatalok a szélhámosok
 hálójában

A Bárkányi Iskola gimnazistáinak 
Sztréminé Szita Julianna rend-
őr főhadnagy tartott előadást 
Kibernetbiztonság címmel ok-
tóber 13-án. Előadásában kitért 

a rosszindulatú szoftverekre és 
hackertámadásokra, ezek ellen 
védelmet nyújtó biztonsági be-
állításokra. Kihangsúlyozta, hogy 
internethasználati szokások kap-
csán milyen fontos a személyes 
adatok védelme, főként a közös-
ségi oldalak használata kapcsán. 
Megtörtént esetekkel, feltárt 
bűncselekményekkel illusztrál-
ta, hogy mik történhetnek, ha 
illetéktelenek férnek hozzá sze-
mélyes adatainkhoz. Kitért a köz-
szereplők és nem közszereplők 
adatainak megosztására, a zárt 
és nyilvános profilok közötti kü-
lönbségekre. Beszélt a fotókkal, 
videókkal való visszaélésekről, 

ennek kapcsán oly gyakori zak-
latásokról. Felhívta a figyelmet az 
online beszélgetések veszélyeire, 
videóval illusztrálta az esetleges 
visszaélések következményeit. A 
tanulói visszajelzések megerő-
sítették bennünk, hogy ezzel a 
foglalkozással is hozzájárultunk 
fiataljainak biztonságos internet-
használatához, melyet ezúton is 
köszönünk előadónknak.

Szenográdi Tamás
igazgató

Hősökre emlékezve
Iskolánk hetedik évfolyamos di-
ákjai osztályfőnökeik irányítása 
mellett rádiós műsor keretein be-
lül emlékeztek meg az aradi vér-
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tanúkról. A tanítványaink dalok, 
versek, prózai szövegek segítsé-
gével jelenítették meg a történel-
münk véráztatta eseményét és 
hőseinek mártírságát.

Két héttel később 1956 októ-
berének és novemberének ese-
ményeit elevenítették fel tízedik 
osztályos tanulóink Gál Maja 
osztályfőnökükkel szerkesztett 
műsorban az általános iskola au-
lájában. Versekkel, visszaemléke-
zésekkel és jelenetekkel idézték 
meg az októberi forradalom és 
szabadságharc kirobbanásának 
eufórikus hangulatát, majd lánc-
talpakkal való eltiprását.

Szalagavató 2021
Ebben a tanévben október 22-én 
rendeztük meg végzős diákjaink 
szalagavató ünnepségét. Intéz-
ményünk hagyományait követve 
szalagavatónk az idén is egy ün-
nepi és ezt követően egy vidám 
részből állt.

Az ünnepi rész Márai Sándor: Az 
ünnepekről című versének elő-
adásával kezdődött, melyet Kele-
men Fanni szavalt. Ezután folyta-
tódtak Márai Sándor gondolatai 
Rácz Vivien, Gyenes Zsófia, Faze-
kas Noémi és Valkár Csenge tol-
mácsolásában. Majd Nagy Bogi: 
Holnap című dalával Vanya Sára 

szórakoztatta a közönséget. Ezt 
követte Mócsány Martin beszéde, 
aki megköszönte az eddigi mun-
kájukat, emberi hozzáállásukat 
tanáraiknak, az iskolavezetésnek 
és szüleiknek. Szenográdi Tamás 
igazgató úr nagy sikert aratott 
beszédével, melyben már a di-
ákok által várva-várt személyre 
szabott gondolatokkal jellemezte 
a végzős tanulókat és osztályfő-
nöküket. Az ünnepi rész R. J. Kip-
ling, Ha… című versével zárult, 
melyet Bárány Hanna adott elő.

A vidám részben szintén hagyo-
mányainknak megfelelően kerin-
gővel kápráztatták el a végzős 
diákok és párjaik a jelenlévőket. 
A keringőt Nyilas Dániel tánc-
pedagógus tanította be.  Ezután 
nem maradtak ki a műsorszámok 
közül a gyermekkori és jelenlegi 
fényképek diasorozata, az elmúlt 
három és fél év legvidámabb, leg-
emlékezetesebb fotóinak és vide-
óinak összeállítása, az elmaradha-
tatlan tanárparódia, a közös tánc 
és az éneklés sem. Újító szándék-
kal, rímekbe szedve mesélték el 
saját osztályuk közösen átélt él-
ményeit. A végzősök –Kiss Gréta 
osztálytársuk zongorakisérése 
mellett Mi vagyunk a Grund című 
dallal kedveskedtek szüleiknek 
és tanáraiknak könnyeket csalva 
szemükbe. 

Ezt követően az iskola aulájá-
ban folytatódott az ünneplés, 
ahol újból előadta a 16 táncospár 
a keringőt. Ludányiné Bella Szilvia 
igazgatóhelyettes köszöntötte a 
felavatott diákokat és szüleiket, 
majd a tanulók egy-egy szál fehér 
rózsával fejezték ki hálájukat szü-
leiknek. A koccintást és a vacsorát 
követően diákok-szülők és taná-
rok közösen nagyon jó hangulat-
ban ünnepeltek és táncoltak.

Szabó Ferencné
osztályfőnök
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Őszi szünet előtt a Rákócziban

Mint azt az előző újságcikk-
ben megígértem, ebben 
a hónap is különböző, 

színes programok várták tanuló-
inkat, munkatársaimat, amelye-
ken sok esetben garantált volt a 
jókedv és a tartalmas időtöltés. 
Nagyon fontosnak tartom, hogy 
a tanárok és a diákok a megszo-
kott tanórai kereteken túl is időt 
tölthessenek el egymással, mert 
így lehet erősíteni az összetarto-
zás érzését, amely – reményeim 
szerint – elősegíti a gyermekek 
előrehaladását is.

Ebben a hónapban két nagyívű 
történelmi eseményünkre (az 
aradi vértanúk kivégzése és az 
1956-os forradalom) is megem-
lékeztünk az iskolai hagyomá-
nyainknak megfelelően az iskola 
faliújságján, az osztályfőnöki órá-
kon. A 7. osztály „rikkancsainak” 
köszönhetően az 1956-os esemé-
nyekről minden osztály új ismere-
teket szerezhetett.

Október 7. és 14. 
– Toldi Miklós Emlékverseny
Ezen a két csütörtöki alkalmon 

mutathatták meg előbb a III., 

majd a IV. korcsoportos fiúk, hogy 
milyen fizikai állapotban vannak. 
A hat versenyszámot felölelő ver-
senyt Kovács Norbert tanár úr 
állította össze a fiúk legnagyobb 
megelégedését kiváltva. A gyer-
mekek kipróbálhatták magukat 
petrencerúdtartásban, súlyeme-
lésben, súlyok cipelésében, for-
dításában, húzásában és dobásá-
ban.

A III. korcsoportban az alábbi 
eredmény született:

• 1. Havasi Dominik Zoltán (6.b)
• 2. Nagy Attila Márk (6.a)

• 3. Pintér János Tamás (5.b)
A IV. korcsoportban az alábbi 

eredmény született:
• 1. Miklós Mánuel (8.a)
• 2. Oláh Gergely (7.a)
• 3. Oláh Nikolasz (6.b)

Október 12. 
– Mezei futóverseny

Tanulóink hatalmas örömmel vet-
tek részt a Várkertben megrende-
zett körzeti mezei futóversenyen, 
amely jó lehetőség volt arra, hogy 
iskolánkat képviselhessék. A Rá-
kóczis diákok több érmet is kiér-
demeltek a megmérettetés során. 

A II. korcsoportban (3-4. osztá-
lyosok) a fiúk között a negyedikes 
Oláh Róbert nyert osztálytársa, 
Bangó Leonárdó előtt. Ugyan-
ebben a korosztályban a lányok 
között a szintén negyedikes Vidu 
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Anna győzött, míg Kis Boglárkát a 
cél előtt előzték meg ketten, így 
éppen csak lemaradt a pódium-
ról.

A felső tagozat kisebb tanulói 
(5-6. osztály, III. korcsoport) kö-
zött a lányoknál Juscsák Lili (6.a) 
első helyezést ért el, míg osztály-
társa Kis Leila Fatima a 2. helyen 
ért célba, a fiúknál pedig Oláh 
Milán (5.a) szerzett egy bronzér-
met iskolánknak. Ezúton is gratu-
lálunk nekik és felkészítőiknek a 
szép teljesítményekhez! 

Október 13. – Csík Zenekar
Felső tagozatos tanulóink és kol-
légáim egy igazán rendhagyó 
énekórán vehettek részt, amely 
egybefonódott egy kis történel-
mi emlékezéssel is. Ezen az al-
kalmon a méltán népszerű Csík 
Zenekar látogatta meg iskolánkat 
és az egybegyűltek sok új, talán 
ismeretlen ténnyel és dallal is-
merkedhettek meg. Az előadók 
jóvoltából mondákkal, népdalok-
kal és tánccal elevenedett meg a 
magyar történelem I. Mátyástól a 

török koron keresztül a kurucvi-
lág emlékezetén át. Emellett egy 
hangszerbemutatóra is sor került. 
Minden résztvevő élvezettel hall-
gatta a gyönyörű dalokat és a tar-
talmas ismertetéseket. Köszönjük 
a zenekarnak, hogy megtiszteltek 
minket látogatásukkal.

Október 21. – Halloween ide-
gen nyelvi vetélkedő és tökfa-
ragás
Az idegen nyelveket oktató kol-
légák és segítőik (Kiss Gabriella, 

Szita Zoltánné és Tőzsér Anikó) 
jóvoltából idén sem maradhatott 
el a Halloween alkalmából meg-
szervezett idegen nyelvi vetélke-
dő. A diákok angol nyelvi ismere-
teik segítségével oldhatták meg a 
témakörhöz kapcsolódó felada-
tokat.

Az alsósok a szünet előtti utolsó 
héten több alkalommal is meg-
mutatták tökfaragó képességei-
ket. A kész alkotásokat esténként 
a város lakossága is megtekint-
hette.

Október 22. – Lázár Ervin Prog-
ram – OperaKoktél
A már több évre visszatekintő 
országos program keretében 
végzős diákjainknak lehetősé-
günk nyílt arra, hogy a Magyar 
Állami Operaház „OperaKoktél” 
elnevezésű programján vehes-
senek részt a budapesti Eiffel 
Műhelyházban. A gyerekek a hét 
során megismerkedtek a bemu-
tatott Mozart (A színigazgató) és 
Menotti (A telefon) darabok hát-
terével, szereplőivel és a szerzők 
életével. A felkészült diákok nagy 
örömmel tekintették meg a dara-
bokat, mert sokaknak újdonságot 
jelentett az élőben megtekintett 
és meghallgatott opera. Mind-
ezek mellett, természetesen, egy 
kis városnézésre is jutott idő. 

Ebben a hónapban megkezdő-
dött a felső tagozat házi focibaj-
noksága is, amelyről a következő 
hónapban számolunk be részle-
tesebben. Ha a járványhelyzet is 
engedni fogja, akkor remélem, 
újra találkozunk az adventi vásá-
rok alkalmával és a januárra ter-
vezett, hagyományosan nagysi-
kerű Jótékonysági Bálunkon!

Pancsovai Gergely
     igazgató
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Terményáldás a Bárkányi Katolikus Óvodában

A betakarítást, szüretet ter-
ményáldás kísérte. A szept-
ember, október hónapok 

a földekről a zöldségek, gyümöl-
csök betakarításának az ideje. 
Régen a családokban, ilyenkor 
ősszel mindenki kivette a részét a 
mezőgazdasági munkából, majd 
a szüret befejezése után a temp-
lomban hálát adtak a Jóistennek 
a sok termésért, terményért. A 
kapott kincsek megáldásával is 
megköszönjük, hogy a Mennyei 
Atya óv, véd minket, gondosko-
dik rólunk.

Ez a hagyomány ma is él. Októ-
ber 14-én ezért óvodásaink ter-
mésekkel megrakott kosaraikkal 
a templomba indultak, ahol Erik 
atya fogadott minket. Megismer-
tette a gyerekeket a templommal, 
mint Isten házával- a tárgyaival, 
szobraival, festményeivel. Ezután 
beszélt arról, mi is az a termény-
áldás, majd az oltár elé helyezett 
termények megáldása után közös 
imádsággal zárult kis ünneplé-
sünk.

Várszöginé Csábi Szibilla

óvodapedagógus

Must készült a Bárkányi Katolikus Óvodában

A szüret hetének egyik ki-
emelt eseménye volt, hogy 
óvodás gyermekeinkkel 

mustot készíthettünk.  Szőlőt sze-
meztünk, kóstoltunk, daráltunk, 
sotoltunk miközben sok – sok 

énekkel mondókázással jó han-
gulat kerekedett. E mellett a ku-
koricamorzsolás „tudományát” is 
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elsajátíthatták óvodás gyermeke-
ink. Mindezt hogyan? Mint min-
den évben az idén is elfogadták 
felkérésünket és örömmel jöttek 
segítségünkre Jászberényi Pali 
bácsi és Smelkó István múzeum 
pedagógus. Pali bácsi biztosította 
a darálót és a prést, így a gyerme-

keknek is lehetőségük volt meg-
ismerkedni régi népi eszközök 
használatával, melyet a bátrabbak 
ki is próbálhattak. Türelemmel és 
nagy szeretettel mutatták be, és 
végezték együtt a gyerekekkel 
a munkálatokat. Egy kis humor-
ral fűszerezve az elkészült nedűt 

a gyermekek megkóstolhatták.  
Köszönjük a vidám, sok ismeretet 
nyújtó délelőttöket és a türelmet. 
Jövőre újra találkozunk!

Várszöginé Csábi Szibilla
óvodapedagógus



- 14 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

HAZÁNK ÉS EURÓPA JÖVŐJE

Dr. Márfi Gyula ny. veszp-
rémi érsek a Múzeum 
vendége december 7-én, 

kedden délután 5 órától
Korábban október 21-re szer-

veztük érsek úr meghívását a 
Kastély Szalon rendezvény kere-
tében. Gyula atya egy héttel az 
időpont előtt fölhívott telefonon, 
hogy kórházba került, az orvosok 
semmiképpen nem látják lehető-
ségét az eljövetelének, és október 
19-re szívér műtétet tűztek ki. Ezt 
követően mindjárt tájékoztatást 
adtunk a változásról, kérve Gyula 
atyáért való imádkozást, egész-
ségkívánó gondolatokat.

Október 19-én este aztán ér-
sek úr váratlanul ismét telefonált. 
Fölajánlotta, hogy mégis el tud 
jönni. Ilyen jól sikerült a műtét? 
– kérdeztem. Nem. A műtét előtti 
utolsó vizsgálat megállapította, 
hogy a szívkoszorú erek nem is 
olyan rossz állapotúak, hogy mű-
téti beavatkozásra lenne szükség. 
Érsek úr hozzá fűzte, hogy sokfelé 
sokan imádkoztak a gyógyulásá-
ért. Köszönjük olvasóinknak is az 
imádságokat és a jó gondolato-
kat!

Dr. Barsi Balázs ferences atya el-
vállalta a programcserét, és ven-
dégünk volt október 21-én. 

Érsek úr Hazánk és Európa jövő-
je című rendezvénye december 
7-én délután 5 órától lesz a kas-
télyban, a járványügyi előírások 
betartásával.

Dr. Márfi Gyula az elmúlt évek-
ben többször megszólalt a mig-
rációs válság kapcsán, melyet 
indokoltan az elvallástalanodott 
Európa muszlim meghódításának 
kísérleteként értelmezett, globális 

pénzügyi körök támogatásával. A 
nagy műveltségű egyházi vezető 
gondolatai grandiózus előadás-
sá és beszélgetéssé bontakoznak 
majd ki a múzeumi rendezvényen.

Szécsény és térsége polgárait 
tisztelettel hívjuk és várjuk ren-
dezvényünkre december 7-én 
délután 5 órára! A Kastély Szalon 
program ingyenes, támogatójegy 
váltását köszönettel fogadjuk.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Páncél és púder - színházi előadás

A szécsényi művészeti iskolá-
ban működő Fébé Társulat 
előadásában 2021. nov-

ember 12-én 18 órától láthatjuk 
Csukáné Szerémy Andrea Páncél 
és púder című két felvonásos ifjú-
sági drámáját. 

A 17 éves Várhidi Denton anyjá-
val él egy panellakásban. A cson-
ka család mindennapjait meg-
keserítik az anyagi és mentális 
problémák, amelyből a tehetsé-
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ges fiatal mindenképp ki szeret-
ne törni. De vajon a döntéseik, 
befolyásolhatóságuk milyen útra 
terelhetik a legújabb generációt? 
Milyen hatással lehetnek ezekre a 
körülményekre, lehetőségekre a 
körülöttük élő emberek és korunk 
társadalmi folyamatai? Denton 
tud-e élni az adódó kitörési le-
hetőséggel? Megoldás-e csalá-
di problémáira, ha ő médiasztár 
lesz? A színdarab betekintés egy 
magyar középiskolás hétköznap-
jaiba, pár kiragadott hónap ese-
ményein és az életében szerepet 
játszó gyerekeken és felnőtteken 
keresztül.

A premier már kétszer maradt el 
a covid-járvány miatt, 2020 őszén 
és 2021 tavaszán. A társulat tagjai 
végre kitűzhették az előadás idő-
pontját és a napokban gőzerővel 
próbálnak a szécsényi művelődé-
si házban a színházi bemutató-
ra. A színdarabban tizennyolcan 
játszanak, köztük felnőtt és diák-
színjátszók lépnek színpadra. A 
főszerepben Dentonként Szerémi 
Eriket / Kovács Kristófot, az anya 
szerepében Hartmann Teréz szín-
művészt mv. / G. Pifka Alexandrát 
láthatjuk a későbbiekben kettős 
szereposztásban. További szerep-
lők: Balogh László, Baranyi Liliá-
na, Csuka Levente, Harik Ferenc 
Csanád, Harik Zoltán Örs, Józsa 
Dávid, Kovács Fanni, Kovács Réka, 
Molnár Rebeka, Molnár Szulamit, 
Oláh Martin, Oláh Mirjána, Suha 
Virág, Szerémi Vivien, T. Balogh 
Laura, Tóth-Hefler Katalin. A da-
rabban elhangzó zenék Pálmai 
Krisztián munkája.

A Fébé Társulat szeretettel vár-
ja a színházszerető közönséget 
a premierre. Támogatójegyek 
elővételben a művészeti iskola 
titkárságán vagy (amíg a készlet 
tart) az előadás előtt a helyszínen 
kaphatók. 

Fébé Társulat színjátszói
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Az Erkel Ferenc Vegyeskar hírei

Az ese-
ménydús 
szeptem-

ber után októ-
berben sem állt 
meg az élet kó-
rusunk számára.

• Október 2-án 
Bercelen vettünk 
részt a Hulitka 
Róbert plébános 
által szervezett 
III. Egyházzenei 
Kórusfeszt ivá-
lon. A találkozón 
– amely egy-
ben minősítő 
verseny is volt 
– szerepelt még 
a berceli Szent 
Borbála Kama-
rakórus, a kosdi 
Gratia Nostra 
Vegyeskar, a ba-
lassagyarmati Szent Felicián Kó-
rus, a maglódi Magdala Ökumeni-
kus Énekkar és a tárnoki Gaudium 
Kórus. 

Az emelkedett hangnemű, szín-
vonalas előadásokat elismerő 
szavakkal illette a szakmai zsűri: 
Antal Gusztávné és Lévárdi Beáta 
karnagyok, valamint Varga László 
atya, a zsűri elnöke, a Magyar Li-
turgikus és Egyházzenei Intézet 
Egyházzenei referense.

Először – de reméljük, nem 
utoljára - kaptunk meghívást erre 
a rendezvényre, amely szakmai 
szempontból rendkívül tanulsá-
gos volt és kiváló alkalmat terem-
tett a kórusok közötti kapcsolat-
építésre.

• Október 8-án, Magyarok Nagy-
asszonya napján van az ilinyi 
templom búcsúja. Ebből az alka-
lomból 10-én vasárnap Kovács 
Kornél atya celebrált ünnepi 

szentmisét, melyen énekkarunk 
teljesített zenei szolgálatot. Kö-
szönet Veres Bélának és Veres Bé-
láné alpolgármesterasszonynak a 
meghívásért és a kitűnő vendég-
látásért!

• Közeledik kórusunk alapítá-
sának 50. évfordulója. Ebből az 
alkalomból CD-lemez megjelen-
tetésére készülünk. A felvételek 
első részét október 13-án el is 
készítettük a balassagyarmati ze-
neiskola hangversenytermében. 

A technikai hátteret Ember Péter 
biztosította – köszönjük prof-
izmusát, és hogy hozzájárult a 
munkálatok jó hangulatához! 

• A közeljövőben is várnak ránk 
feladatok: a november 11-i Szent 
Márton napi koncertünk után 
készülünk az adventi-karácsonyi 
időszak fellépéseire, melyekre 
szeretettel várunk minden érdek-
lődőt!

Kiss Gabriella 
kórustag

A kórus a Magyarok Nagyasszonya templomban (Iliny)

Pillanatkép a CD-felvétel készítéséről
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Futás

2021. október 1-3. 15. alkalommal 
rajtolt el Magyarország legnép-
szerűbb közösségi sportesemé-
nye, az NN Ultrabalaton. A Bala-
tont megkerülő egykörös verseny 
egyben Közép-Európa leghosz-
szabb futóversenye is, amelyet 
egyéniben, váltóban, futva vagy 
bringával teljesítettek a résztve-
vők. Rajt - cél Balatonfüred, táv 
216 km. A két fős férfi csapat tel-
jesítette 21 óra 14 perc 42 másod-
perc alatt. Melynek tagja volt a 
SZAFTOS Lantos János.

2021. október 4-ig kellet telje-
síteni a Helló Ősz! virtuális futást. 
A kedvenc útvonalán teljesítette 
a 10 km. Czele Jánosné 1:05:23, 
Lévainé Radványi Ildikó 1:07:43 
idővel.

2021. október 10. 36. SPAR Bu-
dapest maraton napjára megér-
kezett a késő őszi idő, a résztve-
vők 6-7 fokban futottak és a táv 
teljesítése során több alkalom-
mal is égi áldásban részesültek. 
A SZAFT csapatát Lantos János 
képviselte a 42 km távon, 3:56:02 
idővel.

2021. október 16. A II: Szondi 
Várfutáson nem annyira a táv, 
mint inkább a terep jelenti az iga-
zi kihívást. A Sáferkútig vezető 
szakasz kezdő futók számára is 
teljesíthető. Az igazi nehézség 3 
km után jön: erdei terepen, hegy-
nek fölfele, 300 méter szintemel-
kedéssel. Ez már igazán embert 
próbáló feladat! Résztvevő Tresó 
Tamás 6 km, idő 42:00.

2021. október 17. 15. Sülysápi 
futónap. A futamok kertvárosi jel-
legű környezetben, aszfaltozott, 
kisforgalmú utakon zajlottak. A 
tájékozódást felvezető és záró ke-
rékpáros, szalagozás, rendezők, 
polgárőrök segítették. Minden 
futamot elektronikusan mértek, 

és a célba érkezők éremmel lettek 
gazdagabbak.
 Korcsoportos eredmények: 
21 km Bartus Ferenc 1:30:47 
I. hely
10.7 km Kovácsné Obrecsány
Klára 1:07:21 I. hely
Czele Jánosné                    
1:11:08 IV.  „
3 km Balázsné Lehoczki Piroska     
22:01 III.  „

2021 október 23. Salgótar-
ján 56-os emlékfutás.  Kovácsné 
Obrecsány Klára 956 m futással 
rótta le kegyeletét. 

 Czele János
 BSI Futónagykövet
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Foci

Felnőtt csapatunk az elmúlt 
4 fordulóban felemásan sze-
repelt. A két hazai meccset 

megnyerte, a két vendég meccset 
elveszítette. 

Az u19-es csapatunk a tabella 
legelején zárta az őszt. A fiúknak 
hét meccsük volt ősszel, ezeken 6 
győzelmet és 1 döntetlent értek 
el. A hét meccsen 33 gól rúgtak és 
csak 3 kaptak.

 U16-os csapatunknak még van-
nak mérkőzései, de a csapat ed-
dig igen jól szerepe

l. Az U13-as csapatunk kiválóan 
szerepel a bajnokságban. A srá-
cok 12 meccsből 11 szer győztek 
és csak egyszer szenvedtek vere-
séget. 

Bozsik tornákon szereplő csapa-
taink a fesztiválokon és a torná-
kon jól szerepelnek.

Az U11-es korosztályban sze-
replő két lányunk, Miklós Rebeka 
és Beniczky Emma a Ferencvá-
rosnál vettek részt edzésen. Kívá-
nunk nekik sok sikert.

Az U11-es csapatunk Októberi 
Futball fesztiválon vett részt Bu-
dapesten.

A tornára nevezett 12 csapatból 
a Szécsényi U11 a 4. helyen vég-
zett.

Felnőtt eredmények:
Szécsény –Mohora 
1-0    gól: Király T.
Karancslapujtő – Szécsény 5-0
Szécsény – Héhalom 2-1    
gól: Csuka K., Lőrik E.
Mátraterenye – Szécsény 4-1    
gól: Gyenes J.

U19-es eredmények:
Szécsény – Mohora 4-0    
gól: Szintai Sz., Kovács B., Rónai 
A., Molnár Gy.
Romhány – Szécsény 0-5   
gól: Kovács B. 2, Kreuch R., Szabó 
B., Rónai A.
Szécsény – Szendehely    2-2    
gól: Bene A. Pityi B.

U16-os eredmények: 
Szécsény – Diósjenő   0-2
Érsekvadkert – Szécsény 2-4    
gól: Bárány M., Jónás R., Somodi 
L., Molnár B.
Szécsény – Karancslapujtő 3-3
gól: Kreuch R., Kelecsényi L., Mol-
nár B.

U13-as eredmények: 
A III. fordulóban a Szécsényi U13 
szabadnapos volt.
IV. forduló Érsekvadkerten:
Szécsény – Szügy 3-0
Szécsény – Érsekvadkert 4-1   
gól: Petrovics V. 2, Takács O., 
Darnyik L.
Szécsény – Mohora 4-0    
gól: Ocsovai Zs. Varga J., 
Bari Benjamin 2.

Doman Gábor
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