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Tisztelt
Szécsényi Választópolgárok!

Először is köszönetemet sze-
retném kifejezni, hogy az ön-
kormányzati választáson - az 
eseményhez méltóan - példamu-
tatóan fegyelmezetten, méltó-
ságteljesen, mindenféle rend-
bontás nélkül, a törvények 
maradéktalan tiszteletben tartá-
sával éltek állampolgári joguk-
kal és döntöttek arról, hogy kik 
irányítsák az elkövetkező 5 évben 
szeretett városunkat.

Külön köszönöm, hogy harmad-
szorra is bizalmat szavaztak ne-
kem és csapatom több tagjának. 
Ahogy a választási kampányban 
ígértem, az elkövetkező években 
is mindent megteszek Szécsény 
töretlen fejlődéséért.

Bizakodással tölt el, hogy a kép-
viselő-testület minden tagja a 
kampányidőszakban hitet tett 
amellett, hogy munkájával, kap-
csolatrendszerével ugyanezt kí-
vánja szolgálni.
Kiváló lehetőség erre, hogy azok 
a pályázataink, amelyek a szak-
mai bírálat próbáját kiállták és 
megyei szinten várják a politikai 
jóváhagyást, hamarosan meg-
kaphassák a zöld jelzést.
Gondolok itt a vállalkozói park ki-
alakítására, és az oda betelepülő-
ket segítő inkubátorház létesíté-
sére valamint a Művelődési Ház 
felújítására.

A megyei közgyűlés területfej-
lesztési bizottságának elnöke, 
a Fidesz-KDNP polgármester-
jelöltje Varga Béla lett, így a 
szécsényiek úgy vélem, szinte 

biztosak lehetnek abban, hogy 
ez az erős politikai kapocs, ami 
a város vezetősége és a megyei 
képviselők között fennáll, garan-
ciája lesz a pályázatok sikerének.

Végezetül szeretném megkö-
szönni a Helyi Választási Bizott-
ság tagjainak a felelősségteljes, 
tisztességes munkáját és azok-
nak a képviselőtársaimnak az el-
múlt 5 évben végzett tevékeny-
ségét, akik most nem lettek tagjai 
a képviselő-testületnek.

Hajrá Szécsény!

Stayer László
polgármester
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Választás Szécsény 2019

Magyarország köztársa-
sági elnöke 2019. ok-
tóber 13-ára tűzte ki az 

önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választását. Ma-
gyarország választópolgárai, így 
Szécsény választópolgárai is sza-
badon választhatták meg önkor-
mányzati képviselőiket, Szécsény 
város polgármesterét és szavaz-
tak a megyei közgyűlés jelölő-
szervezeti listáira. E napon került 
sor a roma települési nemzeti-
ségi önkormányzati képviselők 
megválasztására is.

A helyi és megyei önkormány-
zati képviselők és polgármeste-
rek, valamint a roma települési 
nemzetiségi önkormányzati kép-
viselők tagjainak választása a vá-
lasztási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény és annak végre-
hajtási rendeletei alapján törvé-
nyes rendben megtörtént.
A választási szervek, a Helyi Vá-
lasztási Bizottság és a hat Szava-
zatszámláló Bizottság működése 
jogszerű volt, döntéseik törvé-
nyessége hozzájárult a válasz-
tópolgárok politikai akaratának 
szabad kinyilvánításához.

A választási bizottság mellett a 
Helyi Választási Iroda vezetője 
és munkatársai gondoskodtak 
a választások előkészítéséről, 
szervezéséről, lebonyolításáról, 

a jelöltek és jelölőszervezetek 
pártsemleges tájékoztatásáról, a 
választási adatközlésről, a tech-
nikai feltételek megteremtéséről, 
a törvényes feltételek és szakmai 
szabályok betartásának ellenőr-
zésével kapcsolatos feladatok el-
látásáról. 

A Helyi Választási Bizottság 3 
polgármester-jelöltet, 30 önkor-
mányzati képviselő-jelöltet és 
16 roma települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselő-jelöl-
tet vett nyilvántartásba. Az ön-
kormányzati képviselő-jelöltetek 
közül egy jelölt 2019. szeptem-
ber 30-án lemondott, így az ön-
kormányzati képviselő-jelöltetek 
száma 29 főre módosult.
A választási kampány során egy 
írásbeli kifogás érkezett, melyet a 
bizottság érdemi vizsgálat nélkül 
elutasított.  

2019. október 13-án a szavazás 
törvényesen lezajlott. A Szavazat-
számláló Bizottságok szavazat-
számlálását követően a választá-
sok eredményét a Helyi Választási 
Bizottság állapította meg.

Szécsényben a választásra jogo-
sultak száma a választás befeje-
zésekor 4795 fő volt, szavazóként 
megjelentek száma 2868 fő, mely 
a választásra jogosultak 59,81 %-a.

A polgármester választás ered-
ménye:
Az urnában lévő szavazólapok 
száma 2867, érvényes szavazatok 
száma 2839, az érvénytelen sza-
vazatok száma 28 volt. 
Az érvényes szavazatok közül: 
Stayer László független polgár-
mester-jelölt 1289 érvényes sza-
vazatot kapott, ami az érvényes 
szavazatok 45,4 %., így a követ-
kező ciklusban a polgármesteri 
tisztséget ő látja el. 
Varga Béla FIDESZ-KDNP pol-
gármester-jelölt 1167 érvényes 
szavazatot kapott, ez az érvényes 
szavazatok 41,11 %-a. 
Csukáné Szerémy Andrea „Te-
gyünk a szécsényiekért” Egye-
sület polgármester-jelöltje 383 
érvényes szavazatot kapott, ez az 
érvényes szavazatok 13,49 %-a.

Önkormányzati képviselő vá-
lasztás eredménye: 
A települési önkormányzati kép-
viselő választáson 29 képvise-
lő-jelölt indult. Szécsény Város 
Önkormányzatánál a megvá-
lasztható képviselők száma 8 fő. 
Az urnában lévő szavazólapok 
száma 2867, érvényes szavazatok 
száma 2778, az érvénytelen sza-
vazatok száma 89 volt. 

A legtöbb szavazatot – abc sor-
rendben - az alábbi 8 önkor-
mányzati képviselő kapta:
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A jelölt neve a szavazólapon  Jelölő szervezet(ek)   Érvényes szavazatok
Bartusné Dr. Sebestyén Erzsébet  független jelölt   1181 (42,51%)
Borda Tamás     független jelölt   1072 (38,59%)
Filkor Lajos     FIDESZ-KDNP    1053 (37,90%)
Garamvölgyi Andrea    független jelölt   1185 (42,66%)
Dr. Havasi Zoltán    FIDESZ-KDNP    993 (35,75%)
Kanyó Gábor     FIDESZ-KDNP    1202 (43,27%)
Dr. Serfőzőné Dr. Fábián Erzsébet  „Tegyünk a szécsényiekért” Egyesület1198 (43,12%)
Vizi Zoltán     FIDESZ-KDNP    1061 (38,17%)
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Önkormányzati hírek

Októberben egy rendkívüli és egy 
munkarend szerinti képviselő-
testületi ülést tartottunk.

Az OKTÓBER 7-i
rendkívüli ülésen döntöttünk

• a Szécsény Holding Kft. alapító 
okiratának módosításáról.

• Zárt ülésen ingatlanügyről tár-
gyaltunk.

OKTÓBER 24-én
az új képviselő-testület

alakuló ülésén meghallgattuk

• a Helyi Választási Bizottság el-
nökének tájékoztatóját az önkor-
mányzati választás eredményéről, 
majd sor került a megbízólevelek 
átadására, a képviselők, és a pol-
gármester eskütételére.

Meghatároztuk

• a polgármester illetményét és 
költségtérítését.

Tájékoztatót hallgattunk meg

• a képviselők egyes kötelezettsé-
geiről.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
   jegyző

Roma Nemzetiségi
Önkormányzati képviselő
választás eredménye:
Tájékoztatom az alakuló ülésen 
megjelenteket a Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzati kép-
viselő választás eredményéről is. 

A választáson a LUNDRO DROM 
jelölő szervezet jelöltjeként 5, a 

Nemzeti Roma Összefogás jelölő 
szervezet jelöltjeként 6, a FIROSZ 
jelölő szervezet jelöltjeként 4, az 
MCF jelölő szervezet jelöltjeként 
1 jelölt indult. 

A nemzetiségi választói névjegy-
zékben szereplő választópolgá-
rok száma: 181, a leadott szava-
zólapok száma 100, az érvényes 

szavazatok száma 94, érvényte-
len 5 szavazat volt. Bélyegzőle-
nyomat nélküli szavazatok száma 
1 volt.

Az érvényes szavazatok számának 
megoszlása és a roma nemzetisé-
gi települési önkormányzati kép-
viselő választás eredménye szava-
zatok sorrendjében az alábbi:

A jelölt neve a szavazólapon  Jelölő szervezet(ek)  Érvényes szavazatok
Balogh Krisztián Jácint   LUNGO DROM  40
Hegedűs Kálmán    LUNGO DROM  39
Rácz Attila     LUNGO DROM  36
Tejfelné Rácz Brigitta    LUNGO DROM  36
Danó Roland     LUNGO DROM  35

A megyei önkormányzati választás részeredménye:

Az érvényesen leadott szavazatok száma 2725 volt.
A választás szécsényi eredményét – a szavazólapon lévő 
sorrendben – az alábbi tábla adatai mutatják:

Lista neve  Érvényes szavazat
DK   334
MUNKÁSPÁRT  45
MOMENTUM  154
JOBBIK   253
FIDESZ-KDNP  1614
MI HAZÁNK  97
MSZP   228

dr. Kuris Győző
HVB elnök



Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

- 5 -

Pályázati felhívás
Szécsény Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 
148/2019. (IX.24.) számú határo-
zata alapján nyilvános pályázat 
útján értékesíti az önkormányzat 
tulajdonában álló,

Szécsény-Benczúrfalva, belterü-
leten elhelyezkedő, 2645/4 
helyrajzi szám alatti, az ingatlan 
nyilvántartás szerint kivett beépí-
tetlen terület megnevezésű, 83 
m2 alapterületű ingatlanát.

1. Pályázat induló ára:
80.000 Ft, azaz nyolcvanezer fo-
rint.

2. Pályázati biztosíték összege: 
Pályázati induló ár 10%-nak meg-
felelő összeg: 8.000 Ft azaz nyolc-
ezer forint.

Az összeg megfizetése Szécsény 
Város Önkormányzata OTP Bank 
Nyrt-nél vezetett 11741062-
15735416 számú fizetési szám-
lájára átutalással történhet. A 
nyertes által befizetett biztosíték 
összegét a vételárba be kell szá-
molni.
A pályázati biztosíték összege 
a pályázaton részt vett, de nem 
nyert pályázó részére visszafize-
tésre kerül az eredményhirdetést 
követő 15 munkanapon belül 
a pályázó által megadott bank-
számlaszámra. 

3. Fizetési feltételek:
A pályázat nyertesének az adás-
vételi szerződés megkötését 
követő 15 napon belül, egy ösz-
szegben kell megfizetni Szécsény 
Város Önkormányzata OTP Bank 
Nyrt-nél vezetett
11741062-15735416 számú fize-
tési számlájára.

4. Az ingatlan megtekintésé-
nek időpontja:
Előzetes telefonon történő 
egyeztetés alapján a pályázat 
benyújtására megjelölt határ-
időt megelőző nap 1600 óráig. 
(32/370-199/217 mellék Hanzel 
Balázs)

5. Pályázatot kiíró szerv neve: 
Szécsényi Közös Önkormányzati 
Hivatal
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

6. Pályázat célja jelleg: 
Nyilvános, pályázat útján történő 
értékesítés.

7. Pályázat benyújtásának he-
lye:
Szécsényi Közös Önkormányzati 
Hivatal
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

8. Pályázat benyújtásának ha-
tárideje:
2019. november 29. napja 10 óra

9. Pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot zárt borítékban, a 
Szécsényi Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzőjénél kell leadni.
(3170 Szécsény, Rákóczi út 84., 
Városháza)
A borítékra a következő szöveget 
kell ráírni: „PÁLYÁZAT SZÉCSÉNY
BENCZÚRFALVA, 2645/4 HRSZ.”

10. Ajánlati kötöttség minimá-
lis időtartama:
a pályázat benyújtási határidejét 
követő 60 nap

11. A pályázatra vonatkozó 
kérdések feltevésének, az eset-
leges további információszer-
zés helye és ideje:
Előzetes telefonon történő 

egyeztetés alapján 2019. nov-
ember 28. 1600óráig. (32/370-
199/217 melléken Hanzel Balázs) 

12. Pályázat bontás: 
2019. november 29. 1030 óra

13. A pályázat eredményéről 
történő értesítés:
a bontást követő 15 napon belül, 
írásban történik.

14. Pályázat tartalma:
- pályázó neve
   (születési neve), aláírása
- anyja neve
- születési hely, idő
- lakóhely
- adóazonosító jel (jogi személy, 
vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szerve-
zet esetén a nyilvántartási száma)
- bankszámlaszám
- a megvásárolni kívánt ingatlan 
azonosítója
- felajánlott vételár
- pályázati biztosíték megfizeté-
séről szóló igazolás
- nem természetes személy pá-
lyázó a pályázat részeként köte-
les benyújtani a nyilvántartásba 
vételét igazoló okirat, valamint 
aláírási címpéldány, illetve kép-
viseleti jogosultságot igazoló ok-
irat egyszerű másolatait, indokolt 
esetben ezen okiratok hiteles 
másolatait vagy eredeti példá-
nyait
- nyilatkozat a pályázati felhívás-
ban foglalt feltételek elfogadásá-
ra, a pályázó által vállalt kötele-
zettségekre, a vételár összegére, 
teljesítésére, az ajánlati kötött-
ségre.

15. Pályázat nyertese:
a legmagasabb vételárra ajánla-
tot tevő pályázó
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16. Szerződéskötés tervezett 
időpontja:
az eredményhirdetéstől számí-
tott 10 napon belül 

17. Vételár megfizetésének fel-
tételei:
a vevő a vételárat a szerződés-
kötéstől számított 10 napon be-
lül köteles megfizetni. Az eladó 
tulajdonjogát a vételár teljes ki-
egyenlítéséig fenntartja, illetve 
elállási jogát gyakorolja, ha a vé-
telár megfizetése nem történik 
meg a meghatározott időre.

Érvénytelen a pályázat:
- ha azt a benyújtásra meghatáro-
zott határidőn túl nyújtották be
- ha nem felel meg a pályázati ki-

írásban foglaltaknak,
- ha a pályázat hiányos,
- ha az ajánlott vételár alacso-
nyabb, mint az induló ár,
- ha a pályázónak bárminemű le-
járt tartozása van Szécsény Város 
Önkormányzata, vagy a Szécsé-
nyi Közös Önkormányzati Hivatal 
felé.

Meg kell ismételni a pályázati 
kiírást:
-  ha az előírt határidőig egyet-
len egy érvényes pályázatot sem 
nyújtanak be.

Ha a pályázati eljárás eredmé-
nyeképpen több azonos össze-
gű, legmagasabb vételárat kínáló 
ajánlat is érkezik, a legmagasabb 

vételárat kínáló ajánlattevők kö-
zött – a polgármester döntése 
alapján – licit-tárgyalás tartható 
vagy a pályázati eljárás megis-
mételhető. Licit-tárgyalás tartása 
esetén annak helyéről, időpont-
járól és menetének részletsza-
bályairól a jegyző tájékoztatja az 
érintett ajánlattevőket. 

A Szécsényi Közös Önkormányza-
ti Hivatal, mint pályáztató fenn-
tartja jogát arra vonatkozólag, 
hogy a pályázat során ajánlatot 
tett egyik pályázóval se kössön 
szerződést, és ily módon a pályá-
zatot – akár indokolás nélkül is – 
eredménytelennek minősítse.

Szécsény, 2019. november 5.

Hungarikum született Szécsényben

Kevesen tudják, hogy 
a sokak által vezető 
hungarikumként elköny-

velt, népszerűen csak Túró Rudi-
nak nevezett desszert eredetije 
„szürok” néven a Szovjetunióban 
látta meg a napvilágot, ahonnan 
a termék ötletét tejipari szakem-
berek hozták be Magyarország-
ra. A gyártás kézműves módon 

kezdődött az 1960-as években 
a Rottenbiller utcai kis tejüzem-
ben, később került Mátészalkára, 
ahonnan máig tartó diadalútja 
indult.
Még kevesebben tudják, hogy 
Magyarország nemcsak a túró-
desszertek, hanem az azokat elő-
állító gépsorok fejlesztésében és 
gyártásában is piacvezető az Eu-

rópai Unióban: egy kis kelenföl-
di cég, a YIC Joghurt Innovációs 
Központ Kft. az elmúlt 15 évben 
25 túródesszert gyártó gépsort 
exportált a volt szovjet tagálla-
mokba. A piaci terjeszkedésnek 
azonban útját állja, hogy a túrót 
a világban kevesen ismerik, illet-
ve azok közül is sokan alacsony 
presztízs értékűnek tartják, ezért 
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tartózkodnak fogyasztásától. A 
kiutat keresve a kft. ügyvezető-
jének az az ötlete támadt, hogy 
meg lehetne kísérelni a túró alap-
anyagát képező aludttej helyett 
joghurt alapon készíteni szilárd 
állagú csokoládébevonatos desz-
szertet.
Az ötletet tett követte: találmányi 
szinten kikísérletezték a lehet-
séges előállítási technológiákat 
és kiválasztották az ahhoz alkal-
mas joghurtbaktérium klónokat. 
Amint pályázati lehetőség nyílt 
rá, Szécsényben a kft. létrehoz-
ta kutató bázisát és a Széchenyi 
2020 program keretében ösz-
szesen 110 millió Ft európai uni-
ós támogatással kifejlesztette a 
csokoládébevonatos élőflórás 
joghurtszelet, valamint az annak 
gyártására szolgáló, magas fokon 
automatizált gyártó gépsor pro-
totípusát. 
A joghurtszeletnek, mint originá-
lisan új élelmiszeripari terméknek 
a világpremierjére ez év májusá-
ban került sor a kanadai Torontó-
ban rendezett SIAL Nemzetközi 
Élelmiszeripari Kiállításon, me-
lyen a kft. ugyancsak uniós támo-
gatással vett részt. A termék nagy 
feltűnést keltett az ipari szakem-

berek és kereskedők körében, so-
kan szerettek volna belőle jelen-
tős tételeket rendelni. A kiállítás 
sikere nyomán tárgyalások kez-
dődtek egy joghurtszelet gyártó 
üzem kanadai telepítéséről. 
Örvendetes esemény a kft. éle-
tében, hogy a napokban újabb 
50 millió Ft-os támogatást nyert 
el egy Szécsényben létesítendő, 
joghurtszelet gyártó referencia-
üzem létesítésére.
A Kft. az induló termelés mellett 
itt tervezi kiképezni azon külföldi 

franchise partnerek szakembe-
reit, akik a világ bármely részén 
gyártani kívánják ezt az új élelmi-
szeripari terméket. 
Tudjuk, hogy a magyarok egysze-
rűen imádják a túródesszerteket. 
Felmerül a kérdés, mennyivel 
jobb és mennyivel tud többet 
nyújtani ezeknél a joghurtszelet? 
Nos, a válasz viszonylag egysze-
rű: a legfőbb különbség az, hogy 
beltartalma sokkal értékesebb, 
ugyanis grammonként több 
mint 100 millió élő joghurtbak-
tériumot tartalmaz, aminek igen 
kedvező az élettani hatása – kar-
bantartja a bélflórát, a túródesz-
szert viszont nem tartalmaz ilyen 
hasznos baktériumokat.
Másik fontos különbség, hogy a 
túrót sajátos aromájánál fogva ál-
talában azok kedvelik, akik ízéhez 
gyermekkoruktól hozzászoktak.
Ezzel szemben a joghurt íze és 
aromája a világon mindenhol is-
mert és kedvelt. 
Ezért biztosra vehető a szécsényi fej-
lesztésű joghurtszelet piaci sikere.

Rákosi Attila
ügyvezető

YIC Joghurt Kft.
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Október, a rózsafüzér hónapja

A rózsafüzér a katolikus hí-
vők kedvelt, ősi imádsága, 
mely a XV. sz-ban nyerte el 

mai formáját, és a XVI.sz. második 
felétől vált általánossá az egyház-
ban.
Ez az ima – melyet egyénileg és 
közösen is végezhetünk -, külö-
nösen alkalmas a lélek elcsen-
desítésére, és a közös Istenhez 
fordulás örömének és erejének 
megélésére is. 
A történelem folyamán többször 
is megtapasztalták az Istenben 
hívők, és Máriában bízók a rózsa-
füzér imádság erejét és segítsé-
gét.
Így volt ez 1517.október 7-én is, 
amikor a keresztény seregek a le-
pantói ütközetben megállították 
az Európa felé tartó mohamedán 
csapatokat, miközben V. Piusz 
pápa kérésére sokan a rózsafü-
zért imádkozták.

A győzelem emlékére, - hálaadás-
ként Isten segítségéért és Mária 
közbenjárásáért -, október 7-t a 
Rózsafüzér Királynéjának ünnep-
napjává nyilvánította.
Később alakult ki az a szokás, 
hogy egész október folyamán kö-
zösen, ezzel az imával fordulunk 
Máriához, kérve az ő közbenjá-
rását családjaink, közösségeink, 
népünk és az egész világ életéért 
és boldogulásáért. 
Iskolánk évek óta hívja a tanu-
lókat, tanárokat és a családokat, 
hogy vegyenek részt ezen az áj-
tatosságon.
Az idén október 8-án mondtuk 
közösen a rózsafüzért a temp-
lomban, mely a jelenlévők szá-
mára nagyon szép lelki élményt 
nyújtott.
A közös ima erejében bízva im-
máron második évben kapcso-
lódtunk be az  „Egymillió gyer-
mek imádkozik” világméretű 
felhíváshoz.
Ennek keretében október 18-án 
9 órakor iskolánk tanulói, tanárai 
és dolgozói összegyűltek az aulá-
ban és közösen imádkoztak egy 
tized rózsafüzért a felhívásban 
megfogalmazott célért:

Szent Pió atya szavai szerint 
„amíg egymillió gyermek közö-
sen imádkozza a rózsafüzért, a 
világ megmenekül”. Nagyon szép 
és felemelő élmény volt, amikor 
közel hatszáz gyermek és fiatal 
együtt, fegyelmezetten imádko-
zott.
Nagy ajándéknak tartjuk azt a le-
hetőséget, hogy iskolánk tanulói 
és hitoktatói közösen imádkoz-
hatták a rózsafüzért a szegény-
gondozó nővérekkel együtt a 
Betánia idősek otthonának a ká-
polnájában, melyet a Bonum Te-
levízió rögzített október 22-én. 
Izgalommal készültünk erre az al-
kalomra, ahol a –többség számá-
ra eddig ismeretlen- Irgalmasság 
rózsafüzérét és a már jól ismert 
Örvendetes rózsafüzért imádkoz-
tuk.
Mivel a jövőre hazánkban meg-
rendezendő 52. Eukarisztikus 
Kongresszus utolsó készületi 
évében vagyunk, és az imák ez 
időszak alatt többször lesznek 
láthatóak a televízióban, ez al-
kalommal a kongresszus pólóját 
viseltük, aminek mindannyian 
örültünk.
A gyermekek elmondása alapján, 
amit a saját és hitoktató társaim 
tapasztalata is megerősít, né-
hány perc után elfeledkeztünk 
a lámpák fényéről és a kamerák 
jelenlétéről, és az igazán jelenlé-
vő Krisztusra tudtunk figyelni, és 
együtt, hálásan mondtuk a rózsa-
füzér szavait, miközben örömet 
és nyugalmat éreztünk.
Bízunk benne, hogy mindez se-
gítséget jelenthet azoknak az 
embereknek, akik a televízió adá-
sán keresztül kapcsolódnak be az 
egyháznak e közös imádságába.

Sántáné Udvardy Erika
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Nick Vujicic Budapesten

Október 25-én egynapos 
budapesti kiránduláson 
vettünk részt.

Először a Papp László Sportaré-
nába mentünk, ahol a Nem adom 
fel zenekar zenéit hallhattuk, 
majd Csiszér László és Prazsák 
László felvezetésében készültünk 

fel Nick Vujicic előadására. Nick 
személyében egy sok nehéz-
séget megélt, de mégis pozitív 
gondolkodású, erős kisugárzású 
embert ismerhettünk meg.
A kéz és láb nélkül született, mára 
családot alapított motivációs tré-
ner, humoros mégis tanulságos 

előadásával kápráztatott el min-
ket. Az aréna valamennyi hall-
gatóságát mélyen megérintette 
élettörténete.
Fő mondanivalójával:
HIGYJ, REMÉLJ, SZERESS!
pozitív hatással volt ránk.

Sokan átértékeltük életünket, és 
hálát adtunk a Jóistennek, hogy 
nekünk nem kell ilyen hiányos-
sággal együtt élnünk, ugyanak-
kor megtapasztaltuk, hogy az 
életszeretet képes minden ne-
hézséget leküzdeni.

A napot az esti órákban színház-
látogatással zártuk.
Fáradtan, de élményekben gaz-
dagon tértünk haza.

Kanyó Blanka és Nielsen Anett
 9. évfolyamos tanulók
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Ünnepi megemlékezés az 1956-os eseményekről
a 10. évfolyamos diákok előadásában

Iskolánkban minden évben a 
10. osztály feladata az október 
23-i ünnepi megemlékezés. 

Már szeptember elejétől készül-
tünk az eseményre. Először is 
megbeszéltük mi is ez az ünnep, 
majd kitűztük célunkat: iskolánk 
tanulóinak két harmada 14 év-
nél fiatalabb, tehát elsősorban 
olyan nyelvezeten és olyan esz-
közök, technikák segítségével 
szeretnénk megemlékezésünket 
összeállítani, hogy valóban ne-
kik szóljon. Közösen gyűjtöttünk 
anyagokat és végül összeállt a 
forgatókönyv, a díszlet, melyet 
egyszerűre terveztünk. Egy hatal-
mas lyukas zászló. Bízunk benne, 
hogy a diákok megjegyzik és ösz-

szekötik az 56-os forradalommal, 
melynek azóta jelképévé vált. 
Ünnepi megemlékezésünk össze-
állításánál fontos szempontnak 
tartottuk, hogy minél többféle 
módon ragadjuk meg az iskola-
közösség figyelmét. Igyekeztünk 
a lehető legtöbb érzékszervre 
hatni élő tánccal, zenei beté-
tekkel, filmrészletekkel, színes, 
illetve korabeli képekkel, vers 
előadással, mini színdarabbal és 
mozgással szerettük volna az is-
kolatársakat motiválni, figyelmü-
ket lekötni és nem utolsósorban 
az események ismertetésével az 
1956-os forradalom hangulatát 
és üzenetét az ifjúság szemszö-
géből tolmácsolni.

Legfőbb célunk az volt, hogy a 
hazaszeretet érzése, mint az egyik 
legfontosabb érték, megérintse a 
közönséget. Keretbe foglaltuk a 
forradalom eseményeit. Ünnepi 
műsorunk elején az osztály „tán-
cosai”, saját maguk által koreog-
rafált és összeállított táncot adtak 
elő a „Magyarország” című dalra. 
Műsorunkat pedig „Magyaror-
szág az én hazám” című videóval 
zártuk, melyet Kóti Jánoska sérült 
kisfiú csodálatos hangjával éne-
kelt.
Úgy érzem, hogy műsorunkkal 
elértük célunkat, sokakat meg-
érintett, többen elmondták, 
hogy különleges volt ez a meg-
emlékezés. Műsorunk végén az 
egyik kisdiák mondata: „Én még 
inkább maradnék…” arra a kérés-
re, hogy induljanak most már az 
osztályba, valódi, hiteles vissza-
jelzés számunkra.

Szabó Ferencné
a 10. osztály osztályfőnöke
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A rövid szeptemberi bemelegítést 
követően októberben már teljes 
erőbedobással zajlottak a min-
dennapok iskolánkban, de ez nem 
jelenti azt, hogy a tanulás mellett 
másra ne jutott volna idő. Színes 
és tartalmas programokon vehet-
tek részt tanulóink, amelyekről az 
alábbiakban olvashatnak. Ezúton 
köszönöm meg az iskolaközösség 
nevében minden szervező és se-
gítő közreműködését.

Könyvet NYITOK – október 1.
A szécsényi NYITOK invitálta meg 
diákjainkat a népmese napjának 
alkalmából Varga-Bíró Tamás me-
sés délutánjára, ahol a harma-
dikosaink magyar, illetve cigány 
meséket és dalokat hallgattak 
meg. A humoros időtöltés során 
a gyermekek számos érdekes-
séget tanultak a népmesék és a 
népdalok keletkezéséről.

Állatok világnapja – október 4.
A hónap első pénteki napja a já-
tékos tanulásról szólt. Ezen a na-
pon az elsősök és a másodikosok 
állatsimogatón vettek részt az 
Annus tanya dolgozói közremű-
ködésével, míg az ötödik és ha-
todik évfolyamosok vetélkedőn 
mérték össze tudásukat. A diákok 
lelkesen vetették bele magukat 
a feladatokba, amelyek között az 
elrejtőzött állatok megtalálása 
éppen úgy helyet kapott, mint a 

puzzle és a tudáspróba. A vetél-
kedőt az 5.B osztály nyerte meg.

A harmadik és a negyedik osztály 
Gyöngyösre látogatott el az EFOP 
3.1.5 pályázat keretében meg-
valósuló Kalandra fel! program 
során. A gyermekek az állatkert-
ben megtekintették az állatokat, 
majd rajzokkal mutatták be az át-
élt élményeiket.
A „közvéleménykutatás” szerint a 
gyermekeknek az oroszlán, a tig-
ris és a láma tetszett a legjobban, 
de maga az utazás is kellemes 
időtöltésnek bizonyult.

Pályaorientáció
– október 4. és 22.
Hetedik és nyolcadik osztályos 
tanulóink az állatbemutató és 
vetélkedő helyett pályaválasztási 
előadáson vehettek részt, ame-
lyen a különböző hivatásokról 
és az ezek eléréséhez szükséges 
oktatási fokozatokról hallottak, 
illetve tanácsokat kaptak a meg-
felelő iskolaválasztás kapcsán is. 
Ezt követően a Lipthay Béla Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakközépiskolában a különböző 
szakmák bemutatóját és magát 
az intézményt tekintették meg a 
diákok.
A nyolcadik osztályosok, hogy 
könnyebb legyen dönteniük 
jövőjükről, lehetőséget kap-
tak, hogy október 22-én ellá-
togassanak a balassagyarmati 
SzakmaPiacTérre, ahol új ismere-
tekkel és élményekkel gazdagod-
hattak, amelyek elősegítették 
döntésük meghozatalát.

Bozsik foci – október 15. és 16.
Ebben a hónapban megkezdő-
dött a Bozsik foci is, amelyen 
évek óta képviseltetjük magun-
kat. Az első és a második korcso-
port Karancsságon vett részt a 
Grassroots fesztiválon, ahol tanu-
lóink egy-egy mérkőzés mellett 
számos érdekes feladatot próbál-
tak ki.

Nemzeti évfordulóink,
ünnepeink – október 6. és 23.
Október 7-én emlékeztünk meg 
a hatodik évfolyamosok iskolará-
diós műsorának és faliújságjának 
segítségével az aradi vértanúkra. 
Október 21-én az osztályfőnöki 
órák keretében a diákok az 1956. 
október 23-i forradalom történé-
seiről és emlékezetéről beszél-
gettek. Október 22-én iskolánk 
tanulói is részt vettek a Krúdy 
szobor avatásán a Könyvtárnál.

Rákóczis október



- 12 - - 12 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Forgatási nap – október 8.
Tizenegyedik és nyolcadik osz-
tályos tanulóink a TV2 új, Catch! 
című vetélkedőjének forgatásán 
jártak, ahol megtapasztalhatták 
egy televíziós műsor elkészíté-
sének mikéntjét. A fiatalok nem-
csak jól érezték magukat, hanem 
érdekes tapasztalatokkal is gaz-
dagodtak.

Tök Jó Party – október 17.
A Máltai Szeretetszolgálat által 
rendezett játékos vetélkedőn a je-

lenlétházak csapatai vettek részt, 
köztük a mi diákjaink is. A részt-
vevőknek változatos feladatokat 
kellett megoldaniuk, amelyek az 
őszi időszakhoz kapcsolódtak. A 
nem mindennapi játékokat köve-
tően, amelyek gyermekek és fel-
nőttek számára is szórakoztatóak 
voltak, a mi csapatunk érdemelte 
ki az első helyet!

Halloween vetélkedő
és tökfaragás – október 24.
Iskolánk nyelvtanárainak szer-

vezésében valósult meg ez a 
program az elmúlt évekhez ha-
sonlóan, amely az őszi szünet 
előtt egyfajta játékos levezetés 
is. A diákoknak angol, illetve 
német nyelven nyílt lehetősé-
gük arra, hogy a Halloweennel 
kapcsolatos ismereteiket és 
feladatmegoldókészségüket bi-
zonyítsák, de korántsem csak a 
lexikális tudás került előtérbe 
ezen a sok embert megmozgató 
vetélkedőn.
Az alsó tagozatos tanulók ezzel 
egyidőben tökök faragásával és 
díszítésével múlatták az időt. Az 
elkészült csodaszép töklámpások 
iskolánk bejáratát díszítették.

Öröm volt látni, hogy a külön-
böző rendezvények, versenyek 
ilyen sok embert mozgattak meg 
intézményünkben és a városban 
is. Ez utóbbi azért is fontos, mert 
ahhoz, hogy az idejáró gyerme-
kek értékelni tudják Szécsényt, 
akár helybéliek, akár bejárósok, 
elengedhetetlen, hogy lássák az 
összefogást az iskoláért.

Pancsovai Gergely
igazgató

A katolikus óvodák között 
körbejár egy kereszt, 
amely Szent Ferenchez kö-

tődik.
Ezt a keresztet minden évben egy 
óvoda őrzi és különös szeretettel 
és figyelemmel veszi körül.

Majd a szentkúti óvodás zarán-
doklaton átadja egy újabb óvoda 
közösségének, és így mindenki-
hez eljutva hirdeti az Isten felénk 
forduló szeretetét.

A feltámadás örömét ez a kereszt 
jól mutatja, mert nem a szenvedő 
Krisztust ábrázolja, hanem a fel-
támadott és dicsőséges Jézust. 

Mivel ez a kereszt újonnan készí-
tett, ezért nálunk történt meg a 
szentelése.
Őszi színekkel díszített helyet ké-
szítettünk a keresztnek.
A tornateremben énekelve vár-
tuk Csongor testvért, hogy meg-
szentelje.

Vándor - Kereszt megszentelése
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Ha október – akkor szüret, 
betakarítás.
A Bárkányi János Katolikus 

Óvodában sok-sok napon át be-
szélgettünk az őszi gyümölcsök-
ről, zöldségekről, termésekről.
Sétáink alkalmával olyan helyet 
kerestünk fel, kértünk meg csalá-
dokat, ahol a gyermekek közvet-
len tapasztalat útján szerezhet-
nek ismeretet.
Veteményes és gyümölcsker-
tekbe látogattunk, ahol lelkes 
gyerekekkel szüreteltünk, beta-
karítottunk, őszi munkálatokban 
segítettünk.
Szedtünk diót, tököt, ástunk ré-
pát, volt, aki szőlőt is szüretelhe-
tett.
A közelgő őszről-kincseiről a sár-
guló falevelekről, megérett gyü-

mölcsökről a szerzett tapasztala-
tokról, a természet változásáról 
sokat beszélgettünk, mesét hall-
gattunk, verseket-mondókákat 

mondogattunk, énekes játékokat 
játszottunk.
Az ősz kincseit különféle techni-
kák segítségével megformáltuk, 

Őszi szüret – Terményáldás a Bárkányi Katolikus Óvodában

Erre a jeles alkalomra az igazgató 
úr is eljött közénk, hogy velünk 
ünnepeljen.
Csongor testvér beszélt a kereszt 
eredeti történetéről, majd együtt 
imádkozva és énekelve csodáltuk 
meg a szép, új keresztet és tettük 
az előkészített, ünnepi helyére. 

Aki ebben az évben megfordul az 
óvodánkban, megcsodálhatja, mi 
pedig nagy tisztelettel vesszünk 
körül, amíg májusban tovább 
nem adjuk.

Gajzinger Márta
hitoktató - óvodapedagógus
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lerajzoltuk megfestettük- alkot-
tunk, díszítettünk.
Múzeumpedagógus Smelkó Ist-
ván és segítőik Hugyecz Enikő és 
Jászberényi Pál közreműködésé-
vel lehetőségünk volt betekinte-
ni a must készítés folyamatába.
A gyerekek láthatták, és tapasz-
talhatták, hogy a zamatos fürtö-
kön levő bogyókat leszemezve, 

ledarálva, majd a szőlő levét ki-
préselve, ízletes szőlőlevet, mus-
tot kaptunk.
Minden gyermek szívesen kóstol-
ta az ízletes nedűt.
Kukoricát morzsolhattak, meg-
figyelhették hogyan pattog ki a 
kukorica, amit meg is ehettek.
A sokrétű tevékenykedtetés és 
tapasztalatszerzést terményün-
neppel zártuk.
A délelőtt folyamán a gyermekek 
által hozott zöldségekből, gyü-
mölcsökből gyümölcstálat készí-
tettünk.

Tízórai után a maci csoportos 
óvó nénik az Alma című interak-
tív mesejátékkal kedveskedtek 
a gyermekeknek. A műsor után 
elfogyaszthatták a gyermekek a 
gyümölcsöket, majd a kosárba 
készített termésekkel, zöldségek-
kel a templomba indultunk, ahol 
Csongor testvér megáldotta az 
oltár elé helyezett kosarakat.
A gyermekek imával, énekkel ad-
tak hálát a jó Istennek a bő ter-
mésért. 

Sánta Józsefné
óvodapedagógus

Az idén először került meg-
rendezésre bölcsődénk-
ben a tökfaragó délután, 

ahol a bölcsődébe járó gyerekek 
és családjaik vehettek részt, mely 
a család és a bölcsőde kapcso-
latának erősítését szolgálta. A 
szülőknek és a családoknak lehe-
tősége volt szebbnél szebb tök-
lámpásokat készíteni. A gyerekek 
csodálattal nézték a faragásra 

váró tökök sokaságát. Az érke-
ző családokat illatozó sütőtök és 
tea várta. A gyerekek szabadon 
játszhattak, miközben szüleik 
és testvéreik elkészítették a böl-
csődei dekorációnk egy részét, a 
töklámpásokat. Az apukák és az 
anyukák vágtak és formáztak, mi-
közben a legkisebbek segítettek 
kiszedni a tök belsejét. A délután 
folyamán sokat nevettünk, a szü-

„Tök jó nap” a Bölcsiben
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lőknek sikerült szorosabb kap-
csolatot kialakítaniuk egymással, 
és a gyermekek is élvezték az el-
készült töklámpások látványát. A 
következő családi program során 
karácsonyi díszeket készítünk 
majd, melyekkel bölcsődénk ka-
rácsonyfáját fogjuk szépíteni. Bí-
zunk benne, hogy akkor is hason-
ló élményekkel gazdagodhatunk 
mi is, és a családok is.

Makovinyi Krisztina
kisgyermeknevelő

„Október száradó leveleket
csörget, rideg esők vernek

gyökeret és törzset.
Fák odvába bújtak mókusok,

madarak, orkán, s fagy
versenyez: melyik ér hamarabb.”

A környezetismereti nevelés si-
kere elsősorban a gyermekeket 
nevelők hozzáállásán, attitűdjén, 
nevelési módszerein múlik. Fel-
adatunk azon értékek, ismeretek, 
magatartásformák és életvite-
li szokások közvetítése, melyek 
felkészítik cseperedő gyerme-
keinket arra, hogyan óvhatják 
meg természetes környezetüket. 
Ezért, csoportunkban a hagyo-
mányos ünnepek mellett jelen-
tős szerepet kapnak az úgyneve-
zett zöld ünnepek.
Október 4. az állatszeretetéről 
ismert Assisi Szent Ferenc ünne-
pe. Ekkor emlékezhetünk meg az 
óvodában az Állatok Világnap-
járól. Az állatok szeretetét nem 
lehet könyvekből megtanulni, 
tanítani. Éppen ezért gyermeke-
inknek játékos formában gazda-
gítottuk ismereteit az állatok éle-
téről, védelméről. A hét folyamán 
állatos meséket meséltünk, mon-
dókáztunk, és állatokkal kapcso-
latos dalokat énekeltünk

„Elmúlt a nyár, itt az ősz,
kampósbottal jár a csősz...”

Az óvodai tevékenységek kap-
csolódnak az évszak változások-
hoz, így most az ősz az, mely köré 
csoportosíthatjuk mindenféle 
elfoglaltságunkat. Minden ősz-
szel visszatérő esemény a szüreti 
mulatság. Az idei évben a szőlő 
egyik feldolgozási formájával is-
merkedhettek meg a gyermeke-
ket: a préseléssel és a must készí-
tésével. Ennek előkészítéseként 
felelevenítjük a régi, néphagyo-
mányokon alapuló szüretek ese-
ményeit, szüreteléssel kapcsola-
tos eszközökről, régi szüretekről 
képeket nézegetünk, beszélge-
tünk.
A szőlő darálása, préselése, vala-
mennyi apróság számára öröm-
teli játék, feladat, munka volt. 
Azt is jó volt látnunk, hogy ezen 
a napon milyen lelkesen tekerték 
a darálót a gyerekek, a fiúk pe-
dig hogyan próbálkoztak a prés 
meghúzásával.
Természetesen megízlelgettük 
melyik édesebb, melyik milyen 
színű, és szó esett a közvetlen 
tapasztaltatás mellett, azokról a 
kifejezésekről is, amelyeket a mai 
kor gyermekei nem ismernek, 

mint például csősz, must, prés-
ház, szemelés, préselés. Miután 
minden szőlő elfogyott a kosár-
ból, kezdődhetett a mulatság, 
falatozás, lakmározás. Az édes 
ízű zamatos must mellé kukoricát 
pattogtattunk, és a gyerekek ma-
guk is próbálkozhattak a kukori-
camorzsolással.
Ezért a szép délelőttért köszöne-
tünket fejezzük ki Smelkó Pista 
bácsinak és Jászberényi Pali bá-
csinak.

Az Együttműködési Megállapo-
dás általános kereteit az Iskolai 
Lemorzsolódás Megelőzését 
Támogató intézményfejlesztési 
komplex program adja. Ennek 
keretében a nevelési év első fél-
évében óvodánkba látogat a 
nagycsoportosok leendő tanító 
nénije. Október 24-én Kuruczné 
Rados Beatrix tanító néni „vendé-
geskedett” a Pitypang csoport-
ban. Ezen alkalmakkor beszélge-
tésekkel és közös játékkal adunk 
lehetőséget az ismerkedésre, 
mellyel célunk gyermekeink óvo-
da-iskola közötti átmenetének 
megkönnyítése.

Jusztin Tímea
óvodapedagógus

Ősz a Szécsényi Cseperedő Óvoda Pitypang csoportjában
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Már évek óta október hó-
napban kerül megrende-
zésre az Országos Könyv-

tári Napok rendezvénysorozata, 
melyhez évről évre könyvtárunk 
is csatlakozik. Október első heté-
ben minden korosztályt érdekes, 
izgalmas programokkal várunk. 
Nem volt ez másképp ebben az 
évben sem.
A programsorozat Szécsényben 
szeptember 27-én elkezdődött, 
ezen a délelőttön a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola, valamint 
a Páter Bárkányi János Általános 
Iskola két-két osztálya vehetett 
részt rendhagyó irodalom órán. 
Az előadásokon Kovács Attila, 
alias Holden Rose beszélgetett 
a fiatalokkal az olvasás fontossá-
gáról, illetve arról, milyen előnyei 
vannak az olvasásnak, hogyan 
válhatunk olvasó emberből író-
emberré.
Szeptember 30-án a Népmese 
Napja alkalmából a legkisebbe-
ket, vagyis az óvodás korosztályt 
vártuk egy diafilm-vetítéssel ösz-
szekapcsolt foglalkozásra.

A Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. idén csatlakozott az 
„Ültess egy fát, és olvass alatta 
könyvet” akcióhoz, melynek kere-
tében október 4-én két emlékfát 
ültettünk.
Egy gömbkőris került a könyvtár 
udvarára, a másik pedig a Városi 
Művelődési Központ mögött ka-
pott helyet.
Ezen a napon került sor egy izgal-
mas előadásra is. Tóthné Dr. Berta 
Mónika „Természetes gyógymó-
dok a testi és lelki egészségért” 
című eladása az egészségünk 
megőrzése érdekében bevethető 
praktikákat boncolgatta, különös 

figyelemmel testünk és lelkünk 
felkészítésére az őszi- téli idő-
szakra.

Az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozata „Családi 
Hétvégével” zárult, melynek ré-
sze volt egy érdekes előadás. Egy 
„virtuális túrára” hívtuk az érdek-
lődőket, mely során Nógrád me-
gye váraihoz látogattunk el, 3d-s 
képek segítségével.
Reméljük, a kicsit több, mint egy 
hét során mindenki megtalálta a 
számára érdekes programot!

 Korcsok Norbert könyvtáros

Mozgalmas napok a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban
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2019. október 12.
Meghívást kapott csapatunk a 
17. hegyi terepfutásra Szlováki-
ába. Breznicky (Ipolyberzence) 
Losonctól 12 kilométere az Ipoly 
jobb partján fekszik, szép erdei 
környezetben zajlott a verseny.

Korcsoportos eredmények:

Táv: 5 km
Czele János 27:04 II.   hely
10 km
Bartus Ferenc 46:44 IV. hely
Lantos János 58:41 XIII. hely

2019. október 23.
Idén 28. alkalommal rendezték 
meg a salgótarjáni 1956-os em-
lékfutást.

Futás
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Schirilla György fogadása, vala-
mint a Megyeháza előtti meg-
emlékezés és koszorúzás szikrá-
zó napsütésben zajlott, akárcsak 
maga a futóverseny.
Ennek távja: 956 méter volt.
A legfontosabb ezúttal is a rész-
vétel volt, ám a díjakat az élő fu-

tólegenda, Mecser Lajos adta át.
Negyedik unokámmal, az egy 
éves Grétával keményen szurkol-
tunk az abszolút első helyezést 
szerző édesanyjának, aki maga 
mögé utasította a női mezőnyt.

SZAFT eredmények:
• János Czele
  1.helyezés (60+) ideje: 4’15”
• Tamás Czele
   3. helyezés (40+) ideje: 3’55”
• Czele-Kiss Eszter
   1. helyezés (30+) ideje: 4’00”

2019. október 27-én került meg-
rendezésre a XIII. Biomed Tókerü-
lő Futás Palotáson. Kiváló szerve-
zésben, ideális futó időben.

SZAFT csapatának korcsoportos 
eredményei:
12,6 km
Bartus Ferenc 54:02  II. hely
3,8 km
Czele János 17:41 I. hely
Simon Balázs 19:26 I. hely
Kovácsné Obrecsány Klára
  22:57 I. hely

Czele János
BSI Futónagykövet
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A VSE-nél sem teltek el a napok 
eseménytelenül.
Rengeteg mérkőzést játszottak a 
csapataink.
Voltak mindenféle eredmények. 
A felnőtt csapatunk hosszú idő 
után végre győzni tudott, az ifi 
csapatunk megmutatta minden 
arcát, de a serdülő csapatunk 
pontveszteség nélkül vezeti a 
bajnokságot.

A Bozsik tornákon szereplő csa-
patainkból az U7 és az U9 -es 
csapataink már befejezték az őszi 
fesztiválokat.
Sajnos egyre kevesebb gyerek 
akar focizni verseny körülmények 
között.
Ez meglátszik a csapataink lét-
számán nagyon. Reméljük, hogy 
a télen kipihenik magukat a srá-
cok, és tavasszal újult erővel áll-
nak oda, hogy a tavasz is sikeres 
legyen.

Az U11-es és U13-as csapataink 
elég rapszodikusan szerepeltek. 
Voltak nagyon jó meccseik, de 
volt olyan is amikor úgy látszott, 
hogy most látnak először labdát. 
A nehézségek ellenére több po-
zitívum volt a játékukban, mint 
negatívum.
Rájuk még vár egy Bozsik torna 
és nekik is véget ér az őszi szezon.

U14-es csapatunk az idén neve-
zett először a bajnokságba, ahol 
jól szerepelnek a srácok.
Az erősebb csapatokkal is felve-
szik a versenyt, de sajnos a gyen-
ge csapatok is találnak rajtuk fo-
gást.
Végül is pozitívan zárta a csapat 
az őszi szezont.

U16-os serdülő csapatunk meg-
állíthatatlanul robog a célja felé, 
és eddig minden mérkőzését 
megnyerte.
Bízzunk a további jó folytatásban, 
és reméljük kitart a lendület.

U19-es, ifjúsági csapatunk hul-
lám vasutazik a bajnokságban.
Van amikor nagyon jól, fegyel-
mezetten játszik, de van olyan 
meccs is, ahol egyeneset nem 
bírnak rúgni a labdába.
Ez annak is betudható, hogy ál-
landó létszámhiánnyal küzdenek.

Felnőtt csapatunk nagyon hosz-
szú idő után érezhette meg újból 
a siker ízét.
Voltak jó meccsek, de valami 
mindig hiányzott a sikerhez. A 
legnagyobb hiány egy jó csatár, 
aki gólt, gólokat tud szerezni. A 
legutolsó meccsen Léni meg is 
jelent és igazolta is, hogy egy jó 
csatár meccseket képes eldön-
teni. reméljük a hátralévő 3 for-
dulóban tudunk még pontokat 
szerezni.

Eredmények:
U14: 
Buják - Szécsény 0-7
gól: Szabó Á. 3, Miklián B., Szintai 
G. Jónás R., Kreuch R.

Szécsény - SBTC  1-5
gól: Szabó Á.

Mátraterenye -Szécsény 0-8 gól: 
Szabó Á. 2, Mester M. 2, Somodi 
L., Szintai G., Gáspár K., Kelecsé-
nyi L.

Szécsény - Csécse 3-1
gól: Kreuch R., Szabó Á., öngól

U16: 
Litke - Szécsény 0-3 gól: a mérkő-
zés 3 pontját óvás után megkap-
tuk.
Szécsény - Szent Imre DSE   4-0 
gól: Lőrik E. 3, Rónai A.

Mátraballa - Szécsény 0-11
gól: Rácz M. 5, Király T. 2, Rónai A. 
2, Szabó Á., Szintai G.

U19:
Őrhalom - Szécsény         0-9 
gól: Rácz M. 4, Oláh J. 2, Gombár 
E., Deák N., Rónai A.

Szécsény - Mohora          3-1
gól: Pintér Zs. 2, Bangó A.

Szécsény - Szendehely 1-4
gól: Rónai A.

Nőtincs - Szécsény 3-1
gól: Szerémi A.

Szécsény - Szügy  2-3
gól: Rónai A., Rácz M.

Felnőtt: 
Diósjenő - Szécsény  5-0

Szécsény - Karancsberény 3-5        
gól: Adorján Z., Novák J., Oláh T.

SBTC - Szécsény   3-0
Mátraterenye - Szécsény 4-0

Szécsény - Palotás 1-1
gól: Oláh T.

Szécsény - Cered  5-1
gól: Laczkó L. 2, Gombár E., Pintér 
Zs., Adorján Z.

Doman Gábor

Foci




