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A gyertyagyár környe-
zetében hamarosan 
megkezdődik Szécsény 

vállalkozói parkjának építése. 
Ausztriában nincs olyan Szé-
csényhez hasonló méretű kis-
város, amelyiknek ne lenne 
ilyen gazdasági létesítménye. 
Magyarországon ugyanakkor 
nem ennyire egyértelmű a vál-
lalkozói parkok létjogosultsá-
ga. Épültek ugyanis olyanok, 
amelyek félig, vagy teljesen 
üresen állnak. Nagy kérdés, 
hogy Szécsény számára mit je-
lenthet egy vállalkozói park. 
Interjú Stayer László polgár-
mesterrel.

Csak a bennfentesek tudják iga-
zán, mennyi munkát fektetett az 
önkormányzat abba, hogy Szé-

csénynek legyen vállalkozói parkja. 
Sok-sok év, többszöri próbálkozás, 
mindhiába. Most pedig sikerült. Mi 
történt?
Ennek az álomnak az első lépése 
2003-ban történt, amikor a város 
akkori vezetősége belterületbe 
vonta a több száz embernek meg-
élhetést biztosító gyertyagyár 
környezetében lévő 10 hektárt. 
Már akkor az volt az elképzelés, 
hogy az ott elindult gazdasági te-
vékenységet más vállalkozókkal 
tovább fejlesztenék. A mai napig 
vitatott, hogy jó döntés volt-e ar-
rafelé terjeszkedni, vannak érvek 
mellette és ellene is. A talajvizet, 
a szántók magas aranykorona ér-
tékét említők más irányt monda-
nak, a közúti, vasúti kapcsolódás, 
a jó közmű ellátás viszont a másik 
serpenyőbe teszi a súlyokat. Egy 

biztos, eddig akárhány befek-
tetni szándékozónak mutattam 
meg a város különböző területét, 
mind ide tette le a voksát. Szóval 
ez a kérdés már rég eldőlt, ennek 
megfelelően készült a rendezési 
terv, a kijelölt úton kellett tovább 
menni.

Ezután forrást kellett keresni 
ahhoz, hogy a területet infra-
struktúrával lássuk el. Közmű-
vek, víz, szennyvíz, gáz, áram, út 
kell az új üzemeknek. Az előző 
öt évben úgy láttuk, hogy erre 
a legalkalmasabb forrás a Terü-
letfejlesztési Operatív Program, 
népszerű nevén a TOP, de sajnos 
nem nyertünk. Nem adtuk fel, 
folyamatosan kerestük a lehető-
ségeket. A Belügyminisztérium 
a felzárkóztatandó térségek szá-
mára gazdaságélénkítő prog-

Pályázatot nyert Szécsény tervezett vállalkozói parkja megvalósításához
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ramot indított. Itt is többször 
pályáztunk és most végre célba 
értünk, ez azt jelenti, hogy egy-
általán rajtkőhöz állhat Szécsény 
a befektetőkért folytatott „véres” 
harcban. Ebben a térben tényleg 
fogat fogért harc folyik, egy-egy 
befektető megszerzése szinte szó 
szerint aranyat ér. És bár még így 
sem vagyunk versenyképesek 
egy olyan településsel, amelyik 
autópálya mellett fekszik, de a ré-
gióban nyerők lehetünk. Igazából 
most lehet szó szerint készpénz-
re váltani az elmúlt évtizedek 
szisztematikus munkáját, köztük 
elődeim erőfeszítéseit. Gondo-
lok itt a rendszerváltást követő 
közműfejlesztésekre, a belvárosi 
rehabilitációra, az egészségügyi 
központra, a katasztrófavédelmi 
őrsre, a mentőállomásra. Miért 
fontosak ezek? Más dimenzió 
ugyan, de Kecskemét pont azzal 
nyerte el a Mercedes beruházást, 
akár anyagilag jobb ajánlatok-
kal szemben is, mert a városnak 
kiváló az infrastruktúrája, az ok-
tatása és az egészségügye. Már-
pedig egy befektetőnek ezek fon-
tos szempontok, hiszen a cégek 
menedzsmentjei nem szívesen 
mennek egy elhanyagolt, lepusz-
tult településre. És itt most finom 
voltam, nemhogy nem szívesen 
mennek, nagy ívben elkerülik.

Konkrétan mi a vállalkozói park 
fejlesztés tartalma? Mit érzékelhet 
a külső szemlélő?
Maga a pályázat címe: Út a vállal-
kozói parkhoz. Ez konkrétan és át-
vitt értelemben is igaz. Konkrétan 
azt jelenti, hogy a Ludányhalászi 
úton található 1990-es helyraj-
zi számú 10 hektáros területünk 
melletti, szintén önkormányzati 
tulajdonban lévő utat aszfaltoz-
zuk, mellette pedig a telekhez ve-
zetjük az összes közművet. Ebből 
a pénzből ennyit tudunk megcsi-

nálni. És itt kerül elő az átvitt érte-
lem. Ezzel megadjuk a lehetősé-
get, és kedvet, vagyis utat adunk 
a vállalkozóknak ahhoz, hogy ide 
hozzák a befektetéseiket.

Vannak-e már érdeklődők?
Ez ügyben semmit nem szeret-
nék elkiabálni, legyen elég annyi, 
hogy én nagyon hiszek ebben a 
projektben. Egyrészt nem akar-
nék tippeket adni a konkurens 
településeknek, másrészt vannak 
bizonyos versenyelőnyei Szé-
csénynek. Gondolok arra, hogy 
itt biztonságban tudhatják pén-
züket és családtagjaikat az ide ér-
kezők, miután jó a közbiztonság. 
A településen kormányhivatal 
működik, vagyis a vállalkozó min-
den ügyes-bajos dolgát azonnal 
el tudja intézni. Vannak kiváló 
oktatási, nevelési intézményeink, 
ahová a munkavállalók nyugodt 
szívvel adhatják gyermekeiket. 
Jól működő közösségi élettel 
rendelkezünk. A szabadidő eltöl-
tésére is vannak már korszerű in-
tézményeink, sportcsarnok, sza-
badtéri kondi park, valamint épül 
már az uszodánk is. És nemcsak 
az infrastruktúránk jó, hanem az 
itt élők kreativitása, jókedve is so-
kat számít, amit bizonyít a szám-
talan civil szervezet, és kulturális 
egyesület. Aztán ott vannak kivá-
ló éttermeink, amelyek állítom és 
hallom is rendkívül magas szín-
vonalat képviselnek. Nagyon fon-
tosnak tartom az évek, évtizedek 
óta itt tevékenykedő vállalkozó-
kat és gőzerővel gondolkodom 
azon, hogyan lehetne az ő tudá-
sukat, energiájukat is bevonni 
abba a folyamatba, amelyet az új 
befektetők jelenthetnek. Hogyan 
teremthetnénk szinergiákat az ér-
kező és a már itt lévő vállalkozások 
között, hogyan lehetnének egy-
más beszállítói, piacai, támogatói, 
akár megvalósulhatnának közös, 

újabb befektetések. A világon 
számtalan példa van arra, hogy-
ha egy településen egy jó üzleti 
közösség jön létre, akkor az szár-
nyakat adhat a városnak, de akár 
az egész térségnek. Azt látni kell, 
hogy az úgynevezett társadalmi 
mobilitás a világon mindenütt fo-
lyamatosan csökken. Ez azt jelenti 
a mi esetünkben, hogy a leszaka-
dó régióknak, egyre nehezebb 
visszakapaszkodniuk, egyre ne-
hezebb kitörniük a fél periférikus, 
vagy periférikus helyzetükből. Az 
elmúlt években ezt éltük meg itt 
Szécsényben, de mondhatom, 
hogy egész Nógrád megyében 
is. Ennek a tünete az elvándorlás, 
hogy a fiatalok máshol keresnek 
boldogulást. A vállalkozói park 
az én szememben egy hatalmas 
esélyt jelent. Egy olyan lehető-
séget, aminek beteljesüléséért 
rengeteget kell majd még dol-
goznunk, de ennek most „édes 
tehernek” kell lennie, hiszen van 
víziónk, jövőképünk, egy meg-
valósítható közös cél, amelyben 
most minden képviselő és helyi 
lakos megmutathatja mire képes. 
A vállalkozói parkban bárki indít-
hat vállalkozást, ide bárki hozhat 
befektetőt, itt nem a pártállás, 
hanem kizárólag a teljesítmény 
számít majd. Én arra bíztatok te-
hát mindenkit, hogy gondolja át 
újra lehetőségeit, kapcsolatrend-
szerét, kreatív ötleteit és hasz-
nálja ki a leendő vállalkozói park 
által nyújtott perspektívát. Ennyi 
erőfeszítést most mindazoknak 
érdemes megtenniük, akik fele-
lősséget éreznek városukért, az 
itt élőkért. Én a magam részéről 
mindent beleadok és minden 
életképesnek tűnő vállalkozást 
kezdeményezést a legmesszebb-
menőkig támogatni fogok. 

Hajrá Szécsény, hajrá szécsényiek!
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Augusztus 20-a Szécsényben

Csukáné Szerémy Andrea al-
polgármester ünnepi beszé-
dében az államalapító István 
király sokszor ellentmondásos 
politikai helyzetét is elemezte.

Tisztelt ünneplő Közönség, 
Szécsény város lakói!
 Kedves vendégeink!

A Promenád hűs fái alatt, a Szent 
István emlékmű mellett köszön-
töm önöket nemzeti ünnepünk 
alkalmából. Megtiszteltetésnek 
tartom, hogy önökkel közösen 
emlékezhetünk meg Magyaror-
szág történelmének egyik leg-
fontosabb eseményéről, az állam-
alapításról és Szent István király 
nagy hatású életművéről.  

Kedves szécsényiek! Ma nem áll 
mellettünk az ilyenkor megszo-
kott ünnepi asztal a nemzetiszín 
szalaggal átkötött új kenyérrel. 
A járvány jelenléte óvatosságra 
kényszerít bennünket. Ugyanak-
kor a szívünkben dől el minden. 
Ha hálásak vagyunk a minden-
napi kenyérért, ha ezt a kenyeret 
hajlandók vagyunk másokkal is 
megosztani, akkor a mindenna-
pokban megéljük mindazt, ami-
ről ma lemaradtunk. A kenyér az 
újszövetség óta a keresztény em-
bernek nem csak testi táplálékot, 
hanem Isten Igéjeként szellemi 
táplálékot is jelent. Ezt semmilyen 
körülmény nem veheti el tőlünk.

A napokban megkérdeztem 
középiskolás fiataljainkat, hogy 

augusztus huszadikáról mi jut az 
eszükbe? A válaszaik: az államala-
pítás ünnepe, Szent István, az új 
kenyér, a Szent Korona. De vajon 
mit jelent számukra az ünnep? A 
második kérdésre adott válaszok 
közt a legtöbbet említett gondo-
lat az volt, hogy: „azt jelenti, hogy 
magyar vagyok.”

A nemzethez tartozást generá-
ciók munkája, tapasztalata, emlé-
kezete erősíti az emberben. Ezt a 
magyar nemzethez tartozást szi-
lárdította meg Szent István király 
államalapító tevékenysége.

Az államalapítás, ez a magyar-
ság fennmaradását szolgáló ural-
kodói lépés ugyan megrázkódta-
tást jelentett István király korának 
magyarjai számára - mert fel kel-
lett adniuk szokásaikat, hagyo-
mányaikat, vallásukat, életmód-
jukat, és ezért veszteségekkel is 
járt – mégis a több mint ezer éve 
fennálló magyar államiság meg-
léte visszaigazolást ad számunkra 
Szent István király időtálló állam-
szervezői művéről, felemelve őt 
nemzeti történelmünk legna-
gyobbjai közé. 

István Géza fejedelem nyom-
dokain járva ráérzett arra, hogy 
népünknek új életformára és 

kultúrára kell áttérnie és állami 
keretek közé kell szerveződnie 
ahhoz, hogy ne tűnjön el, mint 
előtte már sok nomád nemzet. 
Mindezt úgy kellett levezényelnie 
a Német-római Császárság és a 
Bizánci Császárság szorításában, 
hogy abból egy a népünk fenn-
maradását szolgáló, önálló állam 
szülessen meg.

István királynak a keresztény 
Magyarország megteremtése 
volt célja. Vitathatatlan, hogy a 
kor viszonyai közepette ennek 
érdekében hatalmi eszközökkel is 
élt - bár keménységét illetően jó-
val az akkoriban szokásos európai 
mérték alatt tette ezt - de ezek a 
tények nem csökkentik annak 
felbecsülhetetlen jelentőségét, 
hogy a magyarság keresztény hit-
tel, erkölccsel való találkozása az 
ő államalapítói tevékenységéhez 
kötődik.

A keresztény Európához való 
csatlakozást úgy valósította meg, 
hogy a magyar egyházszerveze-
tet nem idegen egyházszervezet 
egységeként, hanem egy önál-
ló, független magyar királyság 
kere¬tében, annak részeként 
építette ki.  Ez a kor viszonyai kö-
zepette nem lehetett könnyű fel-
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adat, de István zseniálisan oldot-
ta meg. Királyi koronát a római 
pápától kért, amivel kivédte azt, 
hogy függésbe kerüljön a német-
római császártól. Egyházszervezői 
jogkörre, „apostoli királyi” rangra 
is emeltetett, amely rang pedig 
a pápától való viszonylagos füg-
getlenséget biztosította számára. 

A magyar állam és közigazga-
tás létrejöttének és a védelmi 
rendszer kiépítésének köszön-
hetően a fiatal magyar állam ösz-
szezárt a külső támadások ideje 
alatt. Amikor 1030-ban II. Kon-
rád német-római uralkodó or-
szágunk alávetésére hadjáratot 
indított, István serege Bécsen túl 

zavarta az ellen-
séget.

Szent István 
király célja te-
hát az volt, hogy 
n e m z e t ü n k 
fennmaradását 
egy stabil állam 
m e g t e r e m t é -
sével, működ-
tetésével és a 
nemzetünket a 
zsidó-keresztény 
kultúrkörbe való bevezetésével 
oldja meg. Ezzel kitűzött a ma-
gyarság számára egy történelmi 
küldetést is: keresztény értékren-
dünk védelmét. Kérdés, hogy ezt 

a küldetést mennyire töltjük mi 
be? 

Zárógondolatként Batsányi Já-
nos Bíztatás című versével bízta-
tom Önöket, szeretett városom 
lakóit: 

„A hazáért élni, szenvedni, s jót tenni,
Ügye mellett önként s bátran bajra menni,
Kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni,
S minden áldozatra mindenha kész lenni -

Barátom! oly dolgok, melyek az embernek
Dicsőség mezején oszlopot emelnek,
S melyekért, bár, míg élsz, sokan nem kedvelnek,
A jók sírodban is áldanak, tisztelnek.”   

Rákóczi tisztelete - nemzeti újraerősödés – I. nap

A szécsényi országgyűlés 
315. évfordulója, II. Rákó-
czi Ferenc fejedelem és 

életműve tiszteletére az erede-
tileg 2020. szeptember 11-12-re 
tervezett nagyünnepet a Kubinyi 
Ferenc Múzeum és segítői 2021. 
június 25-26-án valósították meg.

Célunk a szécsényi országgyű-
lés és eredményeinek megün-
neplése, emlékezetének fenntar-
tása volt, a múlt értékeit a jövő 
szolgálatába állítva. A legfőbb 
motívumok II. Rákóczi Ferenc Is-
tenes szabadságeszményének 
képviselete, a kuruc vitézség és 
hazaszeretet népszerűsítése, a 
Kárpát-medencei magyarság és a 
nemzetiségek együvé tartozásá-

nak, testvérbaráti kapcsolatának 
éltetése, valamint a mai Magyar-
ország és az utódállamok ma-
gyarsága egységének szolgálata 
voltak.

Az ünnepnapot Deák Béla tá-
rogatóművész felhívó zenéje ve-
zette be. A Lévárdi Beáta karnagy 
vezette Erkel Ferenc Kórus ünne-
pi összeállítását követően Stayer 
László polgármester úr köszön-
tötte a vendégeket. Kun Ferenc, a 
Rákóczi Szövetség alelnöke mon-
dott ünnepi beszédet. 

Tárogatószó vezette be Prof. 
Dr. Kásler Miklós miniszter úr ve-
tített ünnepi beszédét, amiben 
történelmi keretben méltatta a 
szécsényi országgyűlés jelentősé-

gét és a szabadságharc máig ható 
motívumait. Dr. Limbacher Gábor 
múzeumigazgató Rákóczi hagyo-
mányok és nemzeti újraerősödés 
témában hangsúlyozta, hogy a 
népi kultúrában vezérlő fejedel-
münk alakja túlnőtt történelmi 
mivoltán és a magyarság termé-
szetfeletti segítőjévé vált jeles ki-
rályainkhoz hasonlóan.

Ezután a „Rákóczi 315” Kárpát-
medencei rajzpályázat díjainak 
átadása következett, majd a díja-
zott alkotásokból készített kiállí-
tás megnyitója.

A kastélyból a parkba vonulva 
seregszemle, ágyúszó fogadta a 
szép számú ünneplő közönséget, 
a Szent László vitézei, a Sipeki Tü-
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Erkel Ferenc Vegyeskar és Kelecsényi Melánia Erkel Ferenc Vegyeskar és Deák Béla

zérek, valamint az Északi Szabad 
Hajdúk közreműködésével.

A jeles évforduló alkalmából és 
nemzetünk újraerősödéséért a 
75 éves Jusztin Ferenc példamu-
tató 5 km-es ünnepi futásának 
elindítására is sor került a Pavane 
együttes közreműködésével.

Ágyúszó és hagyományőrzők 
kíséretében a résztvevők átvonul-
tak a ferences templomba, ahol 
zenés irodalmi összeállítás hang-
zott el a Kecskés együttessel, Fe-
jedelmi eskü és Rákóczi imádsága 
szállt az égbe.

A déli harangszóra gyülekez-
tünk, és ünnepi menetben át-
vonultunk a Rákóczi szoborhoz, 
ahol az Erkel Ferenc Kórus ünnepi 
összeállítása után Skuczi Nándor, 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke mondott 

ünnepi beszédet. Tárogatószó 
mellett a megyei, a romhányi, 
a szécsényi vezetők valamint a 
Kubinyi Ferenc Múzeum munka-
társai elhelyezték a tisztelet virá-
gait és a hagyományőrzők dísz-
sortüzet adtak.

A kastélyparkban a szécsényi 
országgyűlés 315. évfordulójára 
elítéltek készítette emlékmű ava-
tása zárta az első nap programját. 
Dr. Budai István bv. dandártá-
bornok, bv. főtanácsos, a Balas-
sagyarmati Fegyház és Börtön 
nyugalmazott intézetparancsno-
ka mondott ünnepi beszédet és 
leplezte le a fogvatartottak készí-
tette emléktáblát.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Miniszteri köszöntő - Prof. Dr. Kásler Miklós
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Seregszemle

Fejedelmi eskü és a Kecskés Együttes a Ferences temp-
lom ünnepi műsorán

Ünnepélyes átvonulás a templomba

Ünnepi átvonulás a Rákóczi-szoborhoz

Díszsortűz Rákóczi szobránál

Érkezés az emléktábla avatásra Dr. Budai István dandártábornok avatóbeszéde

Koszorúzás Rákóczi szobránál - Skuczi Nándor
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Rákóczi országgíűlés 315. - emléktábla a kasznárház 
falán

Ünnepi fogadás

Tanévkezdés a Bárkányi iskolában

Iskolakezdés a Bárkányiban

Nagy várakozással tekintettünk 
az idei tanév elé, amely egyelőre 
szigorú korlátozó intézkedések 
nélkül, jelenléti oktatásban in-
dult. Természetesen továbbra is 
kitüntetett figyelmet fordítunk az 
előírt egészségvédelmi szabályok 
betartására és kész Intézkedési 
Tervvel rendelkezünk a nem várt 
fertőző megbetegedések esetére. 
Az idei tanévet 22 tanulócsoport-
ban 562 gyermekkel kezdjük meg 
az általános iskolában és a gimná-
zium épületében.

Nyáron jelentős átalakításokat 
végeztük a Magyar úti épület-
ben. Karbantartással felújítot-
tuk a projektorokat, és interaktív 
táblákat helyeztünk el azokban 
a tantermekben, melyek eddig 
nem rendelkeztek ilyen eszköz-
zel. Szaktantermeket alakítottunk 
ki a tetőtéri termekben. Felköltöz-
tettük a rajz szaktantermet, mely-
nek korszerűsítettük világítását. 
Kialakítottunk egy CSÉN termet 
a családi életre nevelés foglalko-
zásainak megtartására, valamint 
egy tágas terembe költöztettük át 
a technika szaktantermet, melyet 
szertár szolgál ki az idei tanévtől. 

Valamennyi teremben lecseréltük 
a függönytartókat, új bútorzattal 
korszerűsítettünk több termet.

Augusztusban elkészítettük 
munkatervünket, melyben szere-
pelnek hagyományos programja-
ink mellett új, elsősorban a gim-
náziumot érintő rendezvények is. 
Bízunk benne, hogy korona vírus 
negyedik hullámának korlátozó 
intézkedési nem lehetetlenítik el 
a közösségi programok megszer-
vezését és iskolai élményekhez 
jutnak tanulóink a szeptember-
re tervezett népmese napján, a 
családi sportnapon, az egészség-
napon, a gimnazisták avatásán. 
Folytatjuk megkezdett program-
jainkat (lovaglás, furulyaoktatás), 
valamint bázisintézményi válla-
lásainkat (CSÉN, drog prevenció, 
mozgásterápia). Szakköröket, 
sportfoglalkozásokat hirdettünk, 
melyre várjuk az érdeklődő tanu-
lókat tehetségük kibontakoztatá-
sára, vagy csak egy jó hangulatú 
közösségi élmény megélésére.

     
   Szenográdi 

Tamás
   igazgató

Tanévnyitás 
az első évfolyamon

2021. augusztus 31-én iskola-
nyitogató program keretében 
nyitotta meg újra intézményünk 
kapuját a leendő első osztályos 
gyermekek és szüleik számára. 

A hangulatos délelőtt egy rövid 
verspróbával kezdődött, ahol öt 
büszke elsős nebuló képviseltette 
magát, hiszen versmondásukkal 
tették gazdagabbá a rendhagyó 
tanévnyitót. 

Kilenc órakor benépesült az is-
kola aulája is, itt került sor a ren-
dezvény megnyitójára, a prog-
ram ismertetésére, valamint a 
tanévkezdéssel kapcsolatos infor-
mációk megosztására. Iskolánk 
igazgató helyettes asszonya, Lu-
dányiné Bella Szilvia kedves sza-
vakkal bátorította a gyermekeket, 
ezután pedig bemutatásra kerül-
tek az elsős tanító nénik is. 
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Ezután az alsó tagoza-
tos tanító nénik elvezették 
a tanulókat a foglalkozások 
helyszíneire, ahol változatos fog-
lalkozások közül válogathattak a 
tanulók szüleik kíséretében. Volt 
itt kézműveskedés, melyen repü-
lő madarakat hajtogattak és ked-
vük szerint díszítették változatos 
formákkal. Aki érdeklődő volt a 
zene iránt az énekelhetett, tán-
colhatott, kedvére mókázhatott 
az óvoda teraszán. S aki még bír-
ta szusszal, még a nagy tornater-
met is megismerhette, s próbára 
tehette magát egy akadálypályán 
is. A foglalkozások kellő izgalom-
ban, de nagyon jó hangulatban 
zajlottak.

Tíz órakor megszólalt az első 
csengőszó és a tantermükbe hív-
ta a leendő elsősöket és szüleiket. 
Mesehallgatás közben elfogyasz-
tották a tízórait. Ezután színeztek, 
rajzoltak, miközben a tanító nénik 
a szülőkkel beszélgettek. A pa-
dokra készített apró ajándékokat 
és új tankönyveiket kíváncsian 
nézegették a gyerekek.

Tizenegy órakor mindannyian 
levonultak az aulába. A tanévnyi-
tó ünnepség kezdetén iskolánk 
két negyedikes tanulója vers-
mondásával köszöntötte, üdvö-
zölte új társait. Ezután Szenográdi 
Tamás igazgató úr köszöntő és 
tanévnyitó beszéde következett. 
Az elsős tanító nénik minden új 

kisdiáknak átadták az iskolánk 
jelképével díszített nyakkendőt, 
mellyel „bárkányis” diákká avatták 
őket. Ezt követte az elsős tanulók 
versmondása, akik nagyon bát-
ran üdvözölték az iskolás életet. 
A nap zárásaként Erik testvér a Jó-
isten áldását adta minden megje-
lentre.

Ezúton is köszönjük a kollégák-
nak az előkészítésben és lebonyo-
lításban nyújtott segítségüket.  A 
szülőknek pedig azt, hogy mind-
nyájan elfogadták meghívásun-
kat és bízunk abban, hogy a kez-
deti izgalmakat sikerült oldanunk 
a délelőtt megvalósult program-
mal.

Elsős tanító nénik
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Tanévkezdés a Rákócziban

A nyár folyamán számos vál-
tozás ment végbe intéz-
ményünkben, ennek elle-

nére szeptember elsején a diákok 
és kollégáim is újult erővel várták 
az első becsengetést. A szünidő-
ben a fenntartó jóvoltából meg-
valósultak a legfontosabb kar-
bantartási munkálatok, amelyek 
segíthetik a nevelő munka szín-
vonalának emelkedését.

Az eddigiekhez képest távozott 
iskolánk kötelékéből a nagylóci 
telephely és megszűnt a gimná-
ziumi oktatás is, így két telepü-

lésen, Szécsényben és Hollókőn 
összesen 11 osztállyal kezdtük 
meg a tanévet. Ezen belül város-
unkban 10 osztály indult, mint-
egy 210 diákkal. Kifejezetten 
örömteli tény, hogy első osz-
tályunk 27 fős. Tanári karunkat 
erősíti ezentúl Horváth Zsoltné 
Margó néni is, továbbá kijelent-
hetjük, hogy a szakos ellátottság 
biztosított. Ez napjainkban hatal-
mas fegyvertény.

Szeptemberben fontos prog-
ramokkal készülünk: tanulóink 
nagy hányada a gyöngyösi állat-

kertbe látogat el, Hollókőn kéz-
műves foglalkozáson vesz majd 
részt és szeptember 20-24. kö-
zötti időszakban papírgyűjtést 
szervezünk.

A városban tanuló minden diák 
és az őket nevelő kollégák szá-
mára jó egészséget és sikeres 
tanévet kívánok!

Pancsovai Gergely
       igazgató

Tanévkezdés a Művészeti Iskolában

Az alapfokú művészeti isko-
la a közoktatás része, spe-
ciális iskolatípus. Közneve-

lési feladata a művészeti nevelés, 
de szakmai szakirányú művészet-
oktatást is végez. A fejlesztőpe-
dagógia eszközeivel, személyiség 
- és képességfejlesztéssel, a mű-
vészeti kifejezőkészség fejlesz-
tésével oktat és nevel. Az intéz-
ménytípusnak kiemelt feladata 
a közép - és felsőfokú művészeti 
intézménybe való továbbtanulás 
támogatása is, a növendékek fel-
készítése a szakirányú felvételire.

Iskolánknak a művészeti köz-
nevelési funkciót sok esetben 
szinte teljesen át kell vennünk a 

környező települések általános 
–és középiskoláitól, mivel a köz-
ismereti iskolákban több helyen 
hiány van művészeti tárgyakat 
tanító (ének-zene, vizuális kultú-
ra, drámapedagógus) szaktaná-
rokból. Az alapfokú művészetok-
tatás feladata az alkotóképesség 
támogató kibontakoztatása, a 
tehetséggondozás és tehetség-
fejlesztés megvalósítása, a mű-
vészeti kompetenciák, készségek 
és ismeretek egyénre szabott fej-
lesztése.

A művészeti iskolába a gyer-
mek, a fiatal növendék csak úgy 
jut el, ha a szülő vagy közismereti 
pedagógus, fejlesztőpedagógus Palánki Éva tanárnő tanítványai
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felhívja a figyelmet a lehetőségre. 
Az alapfokú művészeti iskola 

a délutáni tanulás színtere. Sza-
badon választott iskola, nem 
tanköteles, hanem tehetséggon-
dozó intézmény, egyes tanulói 
esetekben fejlesztőpedagógiai 
feladatokat is ellát. A beiratko-
zást követően minden tanévben 
regisztrálnia kell a régi tanulók-
nak is. A kiskorú növendékek je-
lentkezési lapját a szülő írja alá, 
vállalva kimaradás esetén is az 
egész éves térítési díj kifizetését, 
melyet két részletben (első és 
második félév) kell rendezni. A je-
lentkezési (regisztrációs) lap alá-
írásával a szülő hozzájárul ahhoz, 
hogy gyermekéről kép - és hang-
anyag készülhet, illetve az meg-
jelenhet az iskola által preferált 
médiumokban. Az iskolatípus té-
rítési díj - köteles. Zeneművészeti 
ágban félévente 9800 Ft, képző-
művészet ágban 10600 Ft, szín-
játék tagozaton 9200 Ft a térítési 
díj. Előképzőseinknek, ha nincs 
kedvezményük vagy mentessé-
gük: 5300 Ft-ot kell félévente fi-
zetniük.  A térítési díj-kötelezett-
ség alól kivételt képeznek a HH-s 
és HHH-s gyerekek. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult tanulók kedvezmény-
ben részesülhetnek, amennyiben 
az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg: családban élő 
gyermek esetén a 38.475 Ft-ot, 

egyedülálló szülővel élő gyer-
mek esetén a 41.325 Ft-ot. A 22 
év feletti beiratkozó nem térítési 
díjat, hanem tandíjat fizet, amely 
nagyobb összeg.

A Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészeti Iskola Szécsényi Tagin-
tézményének pedagógiai prog-
ramja és helyi tanterve úgy köve-
telményközpontú, hogy egyben 
tanulóközpontú. Zeneművészeti 
ágban egyéni foglakozás és kis-
csoportos foglalkozás (kamara-
zene) keretében személyre sza-
bott oktatási célokat valósítunk 
meg. A kitűzött pedagógiai cél 
az, hogy minden növendék sa-
ját személyiségének, képessé-
geinek, tehetségének megfe-
lelő művészeti képzést kapjon. 
Az iskolatípusban épp az előbb 
említett egyéni és kiscsoportos 
foglalkozások a garanciái annak, 
hogy a növendékek a választott 
művészeti ág tananyagán keresz-
tül, személyes törődést kapjanak 
művészetet tanító tanáraiktól.

A csoportos képzésben (szín-
játék, képzőművészet) gyakran 
különböző életkorú növendékek 
vannak egy csoportban - egy év-
folyamon is, vagy összevont évfo-
lyamok működnek egy csoport-
ban. Minden művészeti ágban a 
különböző tanszakokon két év 
előképző, hat év alapfok és négy 
év továbbképző vár a beiratkozó 
növendékekre.

A múlt tanévben indult magán-
ének tanszakunk mellett idén 
szeptemberben elegendő jelent-
kező esetében elindulhat a régen 
óhajtott hegedűtanítás is, mert 
balassagyarmati anyaintézmé-
nyünkből fiatal hegedűtanár fog 
átjárni tagintézményünkbe ok-
tatni. Zongorára sajnos már nem 
tudunk jelentkezőket fogadni, 
mindhárom tanárunknál betelt a 
létszám. 

A szeptember 6-i tanévnyi-
tónkig várjuk azon gyermekek, 
fiatalok jelentkezését, akik zene-
művészeti ágban furulya, fuvo-
la, gitár, magánének tanszakra 
szeretnének jönni, illetve azokat, 
akik képzőművészetet, színjáté-
kot-drámát szeretnének tanulni.

Az elmúlt sok-sok év verseny és 
szerepléseredményei, a színvo-
nalas képzőművészeti kiállítások, 
a városi, megyei, országos sze-
replések nem csak növendéke-
inknek, hanem a közönségnek is 
örömet, feltöltődést szereznek.

A művelődési ház épületében 
délutánonként működő művé-
szeti iskolánkba és a Bárkányi 
iskolai telephelyünkön sok szere-
tettel várjuk régi és új növendé-
keinket!

Csukáné Szerémy Andrea
   tagintézmény-vezető

Bobály Csaba tanár úr gitáregyüttese Drámaóra a színjáték tagozaton
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Az Erkel Ferenc Vegyeskar hírei

Nyári élményeink
Augusztus 12. és 15. között kon-
certezéssel egybekötött kirándu-
láson vett részt kórusunk Pécsen 
és környékén.

Az oda úton megtekintettük és 
énekszóval töltöttük meg az ozo-
rai Pipó Várkastélyt, pihentünk az 
Orfűi-tónál, és bejártuk az Abali-
geti-barlangot. Pécsre érkezvén 
pedig Magyarország legmaga-
sabb épületéből, a Misina tető 
TV-tornyából csodáltuk meg a 
lenyűgöző kilátást.

Pénteki napunk során ide-
genvezetőnk segítségével felfe-
deztük Pécs nevezetességeit. A 
belvárosban megnéztük a szé-
kesegyházat, a püspöki palotát, a 
Világörökség részét képező óke-
resztény sírkamrákat, Gázi Kászim 
pasa dzsámiját és a Széchenyi te-
ret. A Zsolnay Negyedben pedig 
meglátogattuk a gyár legszebb 
kerámiáit bemutató Gyugyi-gyűj-
teményt és a Nosztalgia Cukorka 
Látvány Manufaktúrát, ahol meg-
ismerkedhettünk a selyemcukor 
készítésével.

Szombaton a környező telepü-
léseken barangoltunk. Ellátogat-
tunk a Máriagyűdi Kegyhelyre 
és Levendulás Házba, a Siklósi 
Várba, csobbantunk a harkányi 

strandon, és borkóstolón vettünk 
részt Villánykövesden.

Kirándulásunk fénypontjaként 
Nagyboldogasszony napján a 
pécsi székesegyház ünnepi szent-
miséjén teljesítettünk zenei szol-
gálatot, melynek során feleme-
lő élményekkel gazdagodtunk. 
Programunkat kisvasutas város-
nézéssel zártuk, és feledhetetlen 
emlékeket szerezve köszöntünk 
el Pécstől.

Köszönjük karnagyunknak, 
Lévárdi Beátának, hogy fáradha-
tatlan munkával újabb csodás ki-
rándulást szervezett nekünk, ahol 
erősödhetett a közösségi szellem 
és felkészülhettünk az előttünk 
álló feladatokra!

***

Szeptemberi programjaink
Szeretettel várjuk a zeneszerető 
közönséget az újabb koncert-
jeinkre. Az ősz első hónapjában 
Szécsényben három szombati na-
pon lépünk fel: 

11-én „Musica Sacra” egyház-
zenei koncertünkre kerül sor a 
Kubinyi Ferenc Múzeumban. 

18-án és 25-én nemzetközi 
kórusfesztiválokat rendezünk 
Bach és Beethoven, illetve Bar-

tók és Verdi évfordulóinak je-
gyében. 

További információk a plakáto-
kon és a Facebookon.

***

Tagtoborzás
Felhívjuk a Szécsényben és kör-
nyékén élő énekelni szerető em-
berek figyelmét, hogy kórusukba 
folyamatosan várjuk új tagok (kü-
lönösen férfiak) jelentkezését. 

A kóruséneklésnek számos jóté-
kony hatása ismert:
1. Erősíti az összetartozás érzését.
2. Szabályozza a szívműködést.
3. Csökkenti a stresszt és a de-

pressziót: a közös éneklés során 
oxitocin szabadul fel, mely jóté-
konyan hat a szorongásos tüne-
tekre.

4. Enyhíti a Parkinson és a tüdőbe-
tegségek tüneteit.

5. Fokozza a pozitív közösségi tu-
datot, hasonlóan a csapatjáté-
kokban való részvételhez.

Erkel Vegyeskar Pécs főterén Erkel Kórus a pécsi székesegyházban
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6. Növeli a várható élettartamot.
Emellett családias hangulatra és 

remek programokra lehet számí-
tani nálunk.

Próbáinkat szerdánként 18 órá-
tól tartjuk a Művelődési Központ-
ban.

Mindenkit szeretettel hívunk, 
csatlakozzon dalos közösségünk-
höz!   

Kiss Gabriella
kórustag

Erkel Kórus a pécsi dzsámiban

Erkel Vegyeskar a máriagyűdi Boldogasszony kegytemplombanAz Erkel Vegyeskar a pécsi székes-
egyházban

Mozgalmas augusztus a művelődési központban

2021 augusztusának programkí-
nálatát a Szécsényi Humorest ren-

dezvénye nyitotta meg a városi 
művelődési központban, mely-

nek vendége Szikra László volt. A 
humorista „Ugyanolyan mocsok 

A mesedélelőtt résztvevői Santa Fe Party Band
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vagy te is, mint a Gizi” című önálló 
estjére számos vendég érkezett 
Szécsényből, Nógrád megyéből, 
sőt a megyehatáron túlról is, hogy 
1,5 órára gondot, bajt félretéve 
nevessen Mama, Papa és unoká-
juk, a Laci vidám történetein. 

Augusztus 18-án mese délelőtt 
várta az alsó tagozatos kisdiáko-
kat, melynek apropóját Csukás 
István születésének 85. évfordu-

lója adta. A résztvevő gyerekek a 
foglalkozás keretében bepillan-
tást nyertek az író életének főbb 
állomásaiba, megismerkedtek 
néhány meséjével és mesehősé-
vel, valamint játékos feladatokat 
oldottak meg a művelődési köz-
pontban és a Nosztalgia Múze-
umban.

Augusztus 19-én este a sétáló-
utcában szórakozhattak városunk 

lakói. A jó hangulatról és a vidám 
talpalávalókról a Santa Fe Party 
Band gondoskodott, a szemet 
gyönyörködtető látványt pedig a 
Tűzfújók csapatának Tűzkáprázat 
show című előadása, valamint a 
tűzijáték biztosította.

Csatlós Noémi
közművelődési referens

Szikra László humorista Tűzfújók

A SZÉCSÉNYI ORSZÁGGYŰLÉS 316. ÉVFORDULÓJÁRA:
RÁKÓCZI- ÉS KURUC EMLÉKEK NYOMÁBAN – EURÓPÁBAN

A Szécsényi Országgyűlés 
1705. szeptember 12-én, 
A segítő Szűz Mária neve 

ünnepén nyílott, és október 3-ig 
tartott. Ez volt a Rákóczi-sza-
badságharc első országgyűlése, 

amely nagy viták közepette szá-
mos alapvető döntést hozott az 
államiságunkról, annak beren-
dezkedéséről, Rákóczi vezérlő 
fejedelemmé választásáról és a 
felekezetközi testvéri együttélés-

ről. II. Rákóczi Ferenc vezérlete 
alatt erősödött a szlovák-magyar 
együvé tartozás, a kárpát-meden-
cei népek kulturális egységesülé-
se és hite.

Az országgyűlés 316. évfordu-
lójára kiállítás nyílott az MNM 
Kubinyi Ferenc Múzeumában „Rá-
kóczi- és kuruc emlékek nyomá-
ban – Európában” címmel.

A tárlat felvételei és leírásai II. 
Rákóczi Ferenc ifjúkori utazásai-
nak, majd több európai országot 
érintő bujdosásainak állomásait 
mutatják be - jelölt és még jelö-
letlen emlékhelyekkel, azokhoz 
kapcsolódó vonatkozásokkal. Or-
szág és külföldjáró tárlatunk - 33 
db. 70X100 cm-es tablósor -, 13 
európai ország emlékhelyeit mu-
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tatja be, képekkel, térképekkel és 
olvasmányos leírásokkal. A teljes, 
40 tablónyi gyűjtés a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. pályázati- és 
a Rákóczi Szövetség technikai 
támogatásával valósult meg. A 
kiállítást a Magyar Emlékekért a 
Világban Egyesület (MEVE) készí-
tette, köszönet érte az egyesület 
tagságának, és dr. Messik Miklós 
elnök úrnak! 

Ezzel a kiállítással tisztelgünk a 
szécsényi országgyűlés, II. Rákó-
czi Ferenc valamint vezérlő feje-
delmünk életműve előtt. A tárlat 
október 10-ig látogatható.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató II. Rákóczi Ferenc felesége, 

Sarolta Amália
II. Rákóczi Ferenc arcképe, 
1704-05-ből

Szenográdiné Végh Erzsébet kiállítása a Múzeumban

Szenográdiné Végh Erzsébet 
Szécsényben született és Ba-
lassagyarmaton járt gimná-

ziumba. Mesterei Farkas András, 
Réti Zoltán és Csikász István vol-
tak. Egerben rajz-földrajz szakos 
tanári diplomát szerzett, majd a 
Képzőművészeti Főiskolán – ma 
egyetem - rajztanári képesítést. 
Itt találkozott második mesteré-
vel, Balogh Jenővel. Dolgozott a 
közoktatás és a közművelődés 
irányításában is.

Nyugállományba vonulásáig a 
gimnázium Benczúr Gyula Galé-
riájának kiállításait szervezte, ren-
dezte Szécsényben.

Kedvenc technikái: az akvarell, 
az akril, az olaj, a pasztell, a szén, 
a tűzzománc, és a selyem. Sokol-
dalú, kísérletező művész, aki a fi-
guratív, az alluzív és az absztrakt 
megfogalmazásában egyaránt 
otthonosan mozog. Műveiből a 
természet szeretete és mélységes 
humánum sugárzik.

A budapesti Mednyánszky Tár-
saság tagja, több mint száz cso-
portos kiállításon vett részt, egyé-
ni kiállításainak száma is jelentős.

A MNM Kubinyi Ferenc Múzeu-
mában szeptember 14-én nyílott 

Úton című kiállításból idézünk 
néhány alkotást. A tárlatot föltét-
len érdemes megtekinteni.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Nógrádi dombok
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Kedvenc virágom Kökörcsin

Őszi fényben

A gambiai nagykövet járt a Nosztalgia Múzeumban

A nagykövet nyáron hor-
gászni járt Szécsényben, 
ahol megemlítették neki, 

hogy van egy régi tárgyakat gyűj-
tő múzeum a városban. Nagyon 
megörült ennek a lehetőségnek, 
mivel ő is szereti és gyűjti a régi 
korok emlékeit! Ezért látogatott 
el a Nosztalgia múzeumba. Dr. 
Gulyás Gáspár elmondta, hogy 
egyszer ő is kapott ajándékba 
egy régi szalagos magnót, amit 

gondosan megőrzött mind a mai 
napig.

Jászberényi Pál

Haynald-konferencia október 3-án a Múzeumban

Ismerjük Szécsény belvárosában 
a Haynald utcát, és ismerjük a 
szülőházat, ahol Haynald Lajos 

205 esztendeje, október 3-án szü-
letett.  A teológiai doktor, kalocsai 
bíboros érsek, erdélyi katolikus 
püspök, botanikus éppen 130 éve 
tért meg teremtőjéhez.

A Haynald-család Lajos édesap-
ja, Haynald István által kerül Szé-
csénybe. István Pásztón született 
1773-ban, jogakadémiát végzett, 

majd Nógrád vármegyéhez sze-
gődött írnoknak. Innen hívta Szé-
csénybe gróf Forgách József, Ist-
ván és Pál fiához nevelőnek. 1802 
és 1812 között végezte a pedagó-
gusi munkát, majd ezután a gróf 
titkára lett. Ennek fejében kapta a 
gróftól a család által már korában 
is használt uradalmi tulajdont ké-
pező lakóházat és a hozzátartozó 
szántóföldeket, réteket a földes-
úri járadékok elengedésével. La-

jos édesanyja, Jüttner Franciska 
- váci szűcsmester leánya - kilenc 
gyermeket hozott a világra, a fiúk 
közül Lajos volt a legidősebb, aki 
1816. október 3-án látta meg a 
napvilágot Szécsényben. Amikor 
az iskoláskort elérte, a szécsényi 
népiskolában tanult, de latin és 
német nyelvre édesapja tanítot-
ta. Hamar papi pályára lépett. Az 
esztergomi érseki hivatal kancel-
lárjaként „összetűzésbe” került a 
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politikával, ugyanis nem engedte 
kihirdetni egyházmegyéjében az 
1849. április 14-én Debrecenben 
a magyar forradalmi országgyű-
lés által elfogadott függetlenségi 
nyilatkozatot ezért 1849 júniu-
sában elmozdították állásából. 
1861-ben, erdélyi püspökként 
elítélte a bécsi kormány politiká-
ját és Magyarországnak Erdéllyel 
való egyesítését nyíltan hangoz-
tatta. Ezzel ismét a politika ke-
reszttüzébe került, melynek meg 
is lett ismét a következménye. 
1864-ben magányában visszatért 
Szécsénybe, - ahogyan ezt tette 
1849-ben esztergomi elbocsátása 
után is. Szécsényben 1873-ban, 
édesanyja 80. születésnapja alkal-
mából, 80 ezer forinttal megalapí-
totta a Szent Vince-rendi irgalmas 
nővérek kolostorát, majd kiegé-
szítette kórházzal és árvaházzal. 
Ezt nevezték Dr. Haynald Lajos-
féle hármas intézménynek. Fenn-
tartására még további 47 000 fo-
rintos segítséget nyújtott.

A Pro Arte et Natura Alapítvány 
Haynald Lajos bíboros születé-

sének 205. évfordulója alkalmá-
ból emlékkonferenciát rendez a 
Kubinyi Ferenc Múzeumban.

A Magyar Nemzeti Múzeum 
tagintézményében rendezett 
konferenciát Limbacher Gábor 
múzeumigazgató köszönti, majd 
L. Simon László főigazgató nyitja 
meg október 3-án, a bíboros úr 
születése napján. A rendezvényt 
a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatja. 

A konferencia Haynald Lajost, 
mint botanikust mutatja be a te-
remtett világ dicséretére, amiről ő 
maga így ír:

„Velem együtt tapasztalatból 
tanulják meg Önök is, hogy mi-
dőn talán a hivatásszerű nehéz 
munkában lankad Önök ereje 
…, midőn szeretetlenség zavarja 
lelkök nyugalmát; igéző virágok 
szemlélésében, vizsgálásában 
találjanak üdülést, vidámságot, 
feledjék gondjaikat … és az élet 
őszhajak jelezte alkonyán is meg-
őrizzék az életfrissességet, a ke-
délyderültséget és legbájosabb 
teremtményeiben bámulják, s ör-

vendve dicsőítsék a Teremtőt.”
A Pro Arte et Natura Alapítvány 

alapítója Lipthay Antal. Örömünk-
re a báró úr hazánk épített kultu-
rális örökségének megőrzését és 
gazdagítását szolgáló több év-
tizedes, magas színvonalú mun-
kája elismeréseként augusztus 
19-én államalapításunk ünnepe 
alkalmából a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést kap-
ta Áder János köztársasági elnök 
úrtól.

A konferencia szervezése fo-
lyamatban van, várjuk a kedves 
Olvasókat a programba, és vár-
juk Önöket a Kubinyi Ferenc Mú-
zeumba, immár, mint a Magyar 
Nemzeti Múzeum szécsényi in-
tézményébe!

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Haynald Lajos kalocsai bíboros ér-
sek

Haynald Lajos szülőháza

Munkácsy Mihály portréja Haynald 
Lajos bíboros érsekről 1884-ből
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5x10 néha 2: avagy szécsényi rejtvényfejtők sikerei 
az 50. Balassa Kupán

5x10 év – 5 évtized: ennyi ideje 
rendezik meg Balassagyarmaton 
a Balassa Kupa Rejtvényfejtő Or-
szágos Bajnokságot. A verseny 
rendszeres résztvevői Szécsény 
„agytekerői”, akik idén 3 alkalom-
mal állhattak a képzeletbeli do-
bogó második fokára.

A jubileumi megmérettetésre 
július első hétvégéjén került sor. 
A szombati egyéni versenyen há-
rom klubtagunk szerepelt a hala-
dó kategóriában, közülük Bencze 
László ezüstérmet szerzett.

A vasárnapi csapatversenyen 
3 kategóriában képviseltük vá-
rosunkat. A haladók „Karöltve” 
nevű csapata (Kiss Lajosné - Nagy 

Piroska – Palánki Éva – Pintér 
László) 6. helyen zárta a viadalt. 
A kezdő kategóriában induló 
„Mozaik” csapat (Hegedűs Imre – 
Percze Balázsné – Ponyi Gyuláné 
– Téglás Péter) és a mesterjelölt 
„Palóc Betyárok” (Bencze László 
– Győrki Marianna – Kiss Gabriel-
la – Nemcsik László) 2. helyezést 
értek el.

A szép eredmények mellett más 
megtiszteltetés is érte közössé-
günket. Az 50. évforduló alkal-
mából a verseny rendezői külön 
köszönetet mondtak azoknak, 
akik évtizedek óta részt vesznek 
a Balassa Kupán és versenyzők 

toborzásával segítik a szerve-
zők munkáját. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy klubvezetőnk, Kiss 
Lajosné is közéjük tartozik. Gra-
tulálunk az elismeréshez és min-
den versenyző teljesítményéhez! 
A rendezőknek pedig köszönjük 
a kiváló szervezést, és további 
eredményes munkát kívánunk! 

Jó dolog a rejtvényfejtés, a ked-
ves olvasókat is arra buzdítjuk, 
hogy csatlakozzanak hozzánk!

Kiss Gabriella
(Fotó: ROE)
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Megújul a T.C.D. Táncegyesület

A T.C.D. Táncegyesület életé-
ben nagy változások lesz-
nek az idei tanévben. 14 év 

tánctanítás után átadom a cso-
portok vezetését két nagyon te-
hetséges tanítványomnak, Bagó 
Fanninak és Pintér Bernadettnek. 
2007-ben 20 évesen kezdtem el a 
hip-hop táncoktatást városunk-
ban, és most 2021. ősszel szintén 
a húszas éveik elején járó tanítvá-
nyaim veszik át az irányítást. Nagy 
mérföldkő volt az életemben, 
amikor elkezdtem az oktatással 
foglalkozni és bízom benne, hogy 
az új T.C.D. tánctanárok életére is 
ilyen nagy hatást fog gyakorolni.
Bagó Fanni pár szóban megfogal-
mazta hogyan is élte meg a tán-
cos éveit az egyesületnél:

„Kiskorom óta életem része a 
tánc és 8 éves koromban csatla-
koztam a T.C.D. Táncegyesület-
hez. Rengeteg élményem fűződik 
a csapathoz, a táncgálák, a fellé-

pések, a táncversenyek és a tá-
borok mind-mind felejthetetlen 
emlékek számomra. A tábori he-
tek alatt mindig sokat fejlődtünk, 
csapatépítő játékokban vettünk 
részt, saját koreográfiát készítet-
tünk, amelyet az utolsó nap zsű-
ri előtt mutattunk be. A táncos 
évek alatt sok barátot szereztem, 
akikkel mind a mai napig tartom 
a kapcsolatot. Az idei évben le-
hetőségem adódott, hogy táncot 
tanítsak. Réka sokat mesélt arról, 
hogy milyen fiatalon kezdte a ta-
nítást, így nekem is kiskori álmom 
volt, hogy egyszer én is tánctanár 
legyek. Nagyon várom az órákat, 
és hogy megismerjem a kis csa-
patomat.

Pintér Bernadett a táncos évei-
ről és a táncoktatásról a követke-
zőképpen nyilatkozott:

„A tánc 9 éves koromban lépett 
be az életembe, amikor 2009-ben 
csatlakoztam a Savaria Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény hip-
hop tagozatához Salgótarjánban, 
ahol közel 10 évig táncoltam. 
Majd 1 év kihagyás után 2017-
ben ismerkedtem meg Rékával 
és a T.C.D. csapatával, ahol jelen-
leg is táncolok. A számos verseny, 
fellépés és a csapattal közös él-
mények mindvégig erősítették a 
tánc iránti elkötelezettségemet, 
így az sem volt kérdéses, amikor 
Réka felkért a tanításra, hogy el-
vállaljam. Mindemellett szeretem 
a gyerekeket, és eddig mindig si-
került könnyen megtalálnom ve-
lük a közös hangot, úgyhogy na-
gyon várom a kicsikkel való közös 
munkát.”

Hihetetlen nagy büszkeséggel 
tölt el, hogy a hosszú évek alatt 
láttam Fannit és Bernadettet fel-
nőni, fejlődni és át tudtam adni 
számukra a tánc szeretetét. Most 

tanárként ez az ő feladatuk lesz, 
amely nagy felelősség és egyben 
áldás is. Rengeteg szeretet fognak 
kapni a gyerekektől és sok öröm-
ben és élményben lesz részük. A 
T.C.D. hagyományait megőrizve 
és új ötleteikkel és stílusaikkal 
kiegészítve indulnak neki az idei 
tanévnek. Minden táncolni vágyó 
gyermeket sok szeretettel várnak!

Varga-Deák Réka

Pintér Bernadett

Bagó Fanni
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Futás

Elérkezett az a pillanat, amikor 
belépsz a maratonon túli tá-
vok világába – számodra al-

kottuk meg 65 kilométeres egyé-
ni versenyünket. Szólt a felhívás 
a Tisza tó körüli futó távra, 2021. 
július 3-án Tiszafüreden.

A nyári időpont miatt, nem csak 
a távot, de a várható meleget is le 
kellett győzni, a 217 férfi résztve-
vőknek. A SZAFTOS  Lantos János 
06:30:06 idővel, abszolút 69. he-
lyezést ért el. Kerékpáros kísérője 
Bozsó Beatrix, aki végig biztosí-
totta a frissítést az útvonalon. Va-
lamint az OMSZ csapatából Pifka 
Gábor 06:03:52 idővel, abszolút 
34. helyezett. 

2021. július 11. XII. Pétfürdő - 
Öskü - Pétfürdő félmaraton.

Résztvevő Bartus Ferenc 1:35:10 
idővel, kategória III. helyezettje 
lett. 

Ugyanezen a napon zajlott a 
36. Telekom Vivicittá versenye 
Budapesten.

A Vivicittá-mozgalom az itáliai 
gyökerekre visszatekintő, világ-
szerte népszerű városi futóün-
nep a várossal való fenntartható 
együttélés fontosságára hívja fel a 
figyelmet. A hagyomány a tavalyi 
kihagyás után idén végre folyta-
tódhatott: az esemény résztvevői 
ezen a hétvégén újra átélhették a 
közös futás örömét!
21 km Lantos János                       1:50 

10 km  Czele Jánosné                     1:11:29
Balázsné Lehoczki Piroska  1:12:26
Kovácsné Obrecsány Klára  

1:13:35 
2021.08.15. VI.WATCHMAN pá-

pai félmaraton.
Résztvevő Bartus Ferenc 1:35:41 

idővel korcsoportjának II. helye-
zettje.

2021.08.28. Bazalt 100 teljesít-
ménytúra.

A száz kilométeres távon indu-
lókat végigkalauzolják a Geopark 
számos látnivalóján. Salgó vára, 
Boszorkánykő, Szílváskő, Medves 
fennsík, és a Karancs csúcsa is sze-
repel az útvonalban.

• Táv: 102,3 km.  Szintidő: 25 óra    
Szintkülönbség: 3511 m  

• Nonstop távot Chikán István 
sikeresen teljesítette 19 óra 40 
perc idővel.

2021.08.29. 36. Wizz Air Bu-
dapest Félmaraton a második 
igazán nagy létszámú hazai fu-
tóverseny. Majd 6000 fő nevező, 
akik az ország 765 településé-
ről érkeztek, az ország kedvenc 
félmaratonjára.
Résztvevők: 
Bartus Ferenc                      01:32:23 
Pifka Gábor                          01:34:15
Kovácsné Obrecsány Klára

02:48:24 idővel.

 Czele János
 BSI Futónagykövet

Bazalt 100

Tisza tó

VivicittáPétfürdő Pápa
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Foci

Május végén, június elején 
véget értek a bajnoksá-
gok a csapataink számára.

A játékosok pihenéssel, nya-
ralással töltötték az időt. Sokan 
nem tudják, de egy egyesület 
életében soha nincs pihenő.  Ne-
vezni kellett a csapatainkat a kü-
lönböző bajnokságokra, Bozsik 
tornákra, fesztiválokra. A játékos 
átigazolás is elkezdődött. Fontos 
dolog volt az egyesület életében, 
hogy új edzővel, Langa Attia ve-
zetésével kezdte el a felkészülést 
a felnőtt csapat. Az új játékosokat 
már ő hozta a csapathoz, és vol-
tak távozók is.

Érkezők: 
Mohácsi Levente (Berkenye), 

Máté Gábor (Karancsalja), Máté 
Dániel (Karancsalja), Szmolnik 
Máté (újrakezdte)

Távozók:
Csizmadia Róbert (Ipolyság), 

Farkas Norbert (Nógrádsipek SE), 
Kelecsényi Gábor (Nógrádsipek 
SE), Juhász István (Nógrádsipek 
SE), Horváth Péter (abbahagyta)

Eredmények:
Szécsény VSE – Bánk-Dalnoki 

Akadémia 2-3 gól: Lőrik E. Kovács S.
Szécsény VSE - Palotás 2-1 gól: 

Szmolnik M., Kovács S.

Építők KC - Szécsény VSE 3-0
Az utánpótlás korosztályban 

szereplő U19-es és U16-os csapa-
taink lejátszottak pár edzőmecs-
cset, ahol eléggé hullámzó volt a 
teljesítmény. 

Mindkét csapatunk szeptember 
második hétvégéjén kezdi meg a 
maga bajnokságát.

Bajnoki rendszerben kezdi meg 
az idény az U13-as csapatunk is. 
Az U14-es bajnokság megszűnt. 

Szeptember közepén kezdi meg 
a bajnokságot az U11-es csapa-
tunk is és a fesztiválokon szereplő 
U7-es és U9-es csapataink.

Az utánpótlásnál is voltak válto-
zások az edzők terén.

U7-es csapat edzője Urbányi Ta-
más

U9-es csapat edzője Strehó Jó-
zsef

U11-es csapat edzője Strehó Jó-
zsef

U13-as csapat edzője Stayer 
László

U16-os csapat edzője Kelecsé-
nyi Gábor

U19-es csapat edzője Kelecsé-
nyi Gábor 

Felnőtt csapatunk mindig el-
lentétes napon játszik az U19-es 
csapatunkkal, mert jó pár játé-

kos játszik mindkét csapatban.
Az U16-os csapatunk pénte-

kenként játssza a mérkőzéseit. Az 
u13-as korosztály hétvégén játsz-
sza a mérkőzéseit, csakúgy, mint 
az  U11-esek és a fesztiválokon 
szereplő U7-es és U9-es csapata-
ink is.

Az U11-es csapatunk egy szín-
vonalas tornán vett részt, amit az 
FC Budapest és a Szécsény VSE 
szervezett, rendezett.

Hat csapat szerepelt a tornán. a 
Diósgyőr Piros és Fehér csapata, 
Dunakanyar Régió UFC, Hajdú-
szoboszló SE, Tehetség SE Jászbe-
rény, és a hazai Szécsény. 

Izgalmas, kemény mérkőzése-
ket láthattak a nézők.

A tornát a DVTK pirosba öltö-
zött csapata nyerte, megelőzve 
a Tehetség SE Jászberény és a 
DVTK fehér alakulatát.  Az első 
három helyezett csapat érmeket 
és kupákat kapott, a további he-
lyezettek pedig oklevelet. Külön-
díjat kapott a torna legjobb kapu-
sa, játékosa és a torna gólkirálya, 
valamint a legjobb hazai játékos. 
Negyedik lett a Dunakanyar Ré-
gió UFC, ötödik a Szécsény VSE, 
hatodik helyen a Hajdúszoboszló 
SE végzett

Két héttel a szécsényi tornát kö-
vetően Mátranovákon szerepel-
tek az U11-es labdarúgóink.

Négy csapat, a tehetségköz-
pont két együttese az SBTC A, az 
SBTC B, és a körzetközpont Mát-
ranovák és a Szécsény VSE szere-
pelt. A szécsényi csapat minden 
meccsét simán megnyerve lett a 
torna első.

Doman Gábor

Szécsény VSE U11


