
Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

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

Dr. Dudás Bernadett sze-
mélyében új kolléganő 
érkezik háziorvosaink 

közé. Doktornő, ugye tudja, 
hogy úgy várják Szécsényben, 
mint a megváltót?
Gondolom, hogy örülnek egy új 
orvosnak. Köszönöm a szeretet-
teljes fogadtatást, igyekszem rá-
szolgálni a megelőlegezett biza-
lomra.

Honnan érkezik?
Eddig is Nógrád megyében, Rom-
hányban dolgoztam. Ezenkívül 
még három kistelepülést lát-
tam el Kisecsetet, Kétbodonyt és 
Szentét. Ez régen 3 körzet volt két 
felnőtt és egy gyerek praxissal. 
Ezt mind én csináltam egyedül jó 
ideje.

Miért jön hozzánk most Szé-
csénybe?
Eleve nagyon vonzó volt szá-
momra a hely, hiszen egy szép 

kis városról beszélhetünk. Más-
részt örülök annak, hogy újra 
orvoskollégák között lehetek. 
A háziorvos kollégákkal és a 
szakrendelőintézet vezetésével, 
orvosaival és munkatársaival is jó 
kollegiális, szakmai kapcsolatra 
törekszem.

Miért döntött a váltás mellett?
3 körzetet egyedül ellátni évekig 
hatalmas munkateher, úgy érez-
tem, váltanom kell.

Megkérdezhetem hány éves? 
Tudom nem illik egy hölgytől 
ilyen adat után érdeklődni, de 
hát a kíváncsiság erősebb.
38 éves vagyok.

Családdal érkezik esetleg?
Nem, egyedül élek.

Van-e ars poétikája?
Egyrészt igyekszem mindent 
megtenni a betegekért, ami tő-
lem telik. Másrészt fontos szá-
momra, hogy ne csak az aktuá-
lis problémát kezeljem, hanem 
amennyire lehet, megelőzzem a 
betegségeket.

Példának okáért a magasvér-
nyomás és a cukorbetegség korai 
felismerése nagyon fontos a szív-
érrendszeri megbetegedések 
megelőzésében. 

Tehát nemcsak az akut problé-
mát kezeli, hanem a lelkeket is?
Igen, meg aki hozzám jön az le-
gyen karban tartva. Tehát lesz cu-

kor és vérnyomásmérés is, hogy 
minél előbb felismerjük a lehet-
séges bajokat, ugyanakkor a fel-
fedezett betegségek folyamatos 
utánkövetése, gondozása is ki-
emelt jelentőségű számomra.

Akkor lesznek preventív javas-
latai életmódra, gondolkodás-
ra is. Van-e esetleg valamilyen 
specialitása?
Két szakvizsgával rendelkezem 
házi orvosival és üzemorvosival. 
Ezenkívül van még egy olyan 
lehetőségem, hogy létezik egy 
transztelefónikus EKG-m, aminek 
adatai befutnak egy budapesti 
központba, ahol egy profi kardi-
ológus kielemzi azokat. Ez bizo-
nyos helyzetekben hatalmas se-
gítség.

Mikor áll munkába nálunk?
Július elsejétől.

Sok sikert kívánunk Önnek!
Köszönöm szépen. Munkámmal 
Szécsény Város lakosságának 
egészségét kívánom szolgálni.

Csinos, új doktornője lesz Szécsénynek
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Önkormányzati hírek

Májusban egy munkarendszerinti 
és egy rendkívüli képviselő-testü-
leti ülést tartottunk.

A MÁJUS 3-i rendkívüli ülésen dön-
töttünk
• az Ipoly-völgye Európai Területi 

Társulásba való tagfelvételi kére-
lemről.

Tárgyaltunk
• „a pulykatelepi út” részleges fel-

újítása tárgyú beszerzési eljárás 
megindításáról.

A MÁJUS 30-i ülésen döntöttünk
• a Szécsényi Közművelődési Non-

profit Kft. 2021. évi mérlegbe-
számolójának elfogadásáról

• a Szécsény Holding Kft. 2021. évi 
beszámolójának elfogadásáról

• a Szécsényi Közművelődési Non-

profit Kft. könyvvizsgálói felada-
tainak ellátásáról

• a Szécsény Holding Kft. könyv-
vizsgálói feladatainak ellátásáról

• a Szécsényi Közös Önkormány-
zati Hivatal 2021. évi költségve-
tésének módosításáról

• a Szécsényi Közös Önkormány-
zati Hivatal 2021. évi költségve-
tésének teljesítéséről

• az önkormányzat 2021. évi költ-
ségvetési rendeletének módosí-
tásáról

• Szécsény Város Önkormányzata 
2021. évi költségvetésének telje-
sítéséről

• az önkormányzat 2021. évi belső 
ellenőrzési jelentésének jóváha-
gyásáról

• a Szécsény I. számú háziorvosi 
körzet ellátásáról

• a Balassagyarmati Katasztrófa-

védelmi Kirendeltség és a Ba-
lassagyarmati Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámo-
ló elfogadásáról.

• a HáziCool Kft. törzstőkéjének 
felemeléséről

Beszámolót hallgattunk meg 
a 2021.évi adóbevételek alakulá-
sáról és adóhatósági munkáról.

Zárt ülésen:
döntöttünk lakásbérleti kérel-
mekről.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

Egy fájdalma van a szécsényi horgászoknak, 
egyre kevesebb a víz az Ipolyban

2022 az idén 70 éves szé-
csényi II. Rákóczi Ferenc 
Horgász Egyesületről 

szól. Egyik esemény követi a 
másikat. Kőmíves Zoltán elnök 

szerint vajon sikerül-e ezt a fi-
gyelemreméltó évfordulót má-
sokkal is észrevétetni?
Két pályázatot is sikerült nyer-
nünk. Egyrészt a városi civil alap 
támogatja hét évtizedünk meg-
ünneplését, másrészt a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Részvénytársa-
ságtól kaptunk 4 millió 260 ezer 
forintot, hogy többi között meg-
rendezhessük a 39. Ipoly Kupát. 
Itt megmérkőzhettek egymással 
az Ipoly folyó mentén tevékeny-
kedő szlovák és magyar horgász-
egyesületek tagjai.

Szakmailag, hogy sikerült az 
Ipoly Kupa? Volt-e elég hal és 
volt-e elég fajta?
Nagyon jól sikerült két okból is. 

Egyrészt évek óta van egy hal-
mentési programunk, ami any-
nyit jelent, hogy a folyó alsó sza-
kaszáról felhozzuk az áramlóvízi 
halfajtákat, amelyeket a zsilipek 
akadályoznak abban, hogy fel-
ússzanak. Másrészt elkezdtük 
ezeket a halfajokat szaporítani is. 
Tavaly sikerült a márnát, szilvaor-
rút, domolykót, idén pedig ismét 
a márnát. Egyedül a vízállással 
küzdünk, nagyon kevés vizünk 
van. Sajnos évről évre kevesebb a 
folyó hozama, ráadásul az idei év 
aszályos volt. Az Ipoly Kupa azért 
is egy nagyon fontos esemény 
nekünk, mert itt tudunk összeülni 
a szlovák kollégákkal és megbe-
szélni ügyes-bajos dolgainkat. A 
telepítések összehangolását, ki, 
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mikor melyik halfajtát frissíti, a 
halőrzés problémáit, mert hiába 
látok én a túloldalon valamilyen 
visszaélést, nyilván a határ túlol-
dalán nincs hatáskörünk.

Miért csökken az Ipoly vízhoza-
ma?
Egyrészt európai uniós keret-
irányelv a vizek óvása, amire pén-
zeket is adnak. Az Ipoly vízhoza-
ma 75 százalékban Szlovákiából 
jön és ott a kisebb patakokra, 
vízfolyásokra is víztározók épül-
tek. Másrészt évről évre csökken a 
csapadék mennyisége.

Éreznek abból a sok munkából 
valamit a horgászok, amit vé-
gez az egyesület, tehát nő pél-
dául a látogatottság?
Határozottan nő. 20 éve vezetem 
az egyesületet, amelyet 168 fővel 
vettem át, most közel 700-an va-
gyunk.

Mire költi az egyesület a meg-
nyert pénzeket?
Elsősorban az évfordulós ren-
dezvények megszervezésére és 
lebonyolítására. Sátrak, hangosí-
tás, előadásokhoz projektor, sör-
padok, asztalok, fűkasza, bírók 
díjazása, szinte fel sem lehet so-
rolni, mi mindenre költünk ebből 
az összegből. Ezenkívül nagyon 
büszkék vagyunk arra, hogy a 
megyei szövetségtől kapott az 
Ipoly szakbizottság egy használt 
terepjárót, miután ők pályázaton 
nyertek egy új gépkocsit. 12 hal-
őrünk van, akik eddig nagyrészt 
saját autóval végezték ellenőrző 
munkájukat. Az Ipoly part pedig, 
ha valaki ismeri tudja, hogy nem 
annyira személyautó barát. A 3 
éves Toyota Hilux, annak ellenére 
is, hogy nem új, hatalmas segít-
ség az őrzött 184 kilométeren.

Az illegális halfogások száma 
nő?
Nem, egyre kevesebb, köszön-
hetőan annak is, hogy most már 

jól fel vagyunk szerelve eszközök-
kel és a halőrök száma is megöt-
szöröződött.
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Első ballagás a Bárkányi Iskola új épületében
2022. április 29.

Április 29-én ünnepi díszbe 
öltöztették intézményünk 
gimnáziumának épületét 

középiskolás diákjaink a végzősök 
ballagására.  Első alkalommal ke-
rült sor az ünnepség megtartásá-
ra a sportcsarnokban, melyet Ka-
nyóné Lőrincz Hajnalka kreációi 
díszítettek. A 15 órakor kezdődő 
rendezvény a hagyományos vo-
nulással vette kezdetét, melyben 
a ballagók évtizedes és modern 
zenére vonulva vettek búcsút a 
sorfalat alkotó alsóbb évfolyamos 
diáktársaiktól. 

Az ünnepi műsor a végzős di-
ákok verses összeállításával kez-
dődött. Ezt követték a búcsúbe-
szédek. A 11. évfolyam nevében 
Herczeg Rajmund idézte fel a kö-
zös élményeket és adott bíztató 
szavakat. Az igazgató úr beszédét 
a szalagavatókon már megszokott 
bensőséges mondatokkal tette 
emlékezetessé. A méltató szavak 
után került sor közösségi munká-
ban és tanulmányi területen ki-
emelkedő tanulók jutalmazására. 
Kiss Gréta kapta az iskola kitünte-
tő okiratát, kiváló tanulmányi és 
közösségi munkájáért, a DÖK ve-
zetőjeként a közösségért végzett 
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lelkiismeretes tevékenységéért. 
Az ünnepség második részében 
Erik testvér köszöntötte a balla-
gókat, akik liturgikus keretek kö-
zött, könyörgéseikben köszönték 
meg tudásbeli gyarapodásukat, 
szüleik támogatását és tanáraik 
fáradtságos munkáját. Ballagási 
ünnepségünket a művészeti is-
kola növendékei, alsóbb évfolya-
mos diákjaink Juhász Eszter, Gácsi 
Bertold és Varga Balázs gitárjátéka 
színesítette. A műsor a hagyomá-
nyos léggömberegetéssel és a 
végzősök egy kedves gesztusával 
ért véget. Hagyományteremtő 
módon az osztály és osztályfőnö-
kük Szabó Ferencné egy cserépbe 
ültetett tuját helyezett el a tető-
kertben, melyre ráírták örök em-
lékül a nevüket.

Május a Rákócziban

Ebben az igazán hosszú hó-
napban, amikor már a közel-
gő nyári szünet el-elcsavarja 

diákjaink fejét, számos érdekes, 
szórakoztató programon vettünk 
részt. Iskolánk minden tagja jól 
érezhette magát az események 
egyikén-másikán.

Papírgyűjtés
Az április végén rendezett fenn-
tarthatósági témahéthez kapcso-
lódóan május első hetében pa-
pírgyűjtést szerveztünk, melynek 
eredményeképpen közel 5 tonna 
papírhulladék került a konténe-
rekbe. Az osztályok közötti ver-
senyt a 2.a osztály nyerte, meg-
előzve a 8.a és a 4.a osztályt.

Sportolunk!
Május 4-én az I. korcsoportos lab-
darúgóink Diósjenőn a megyei 
diákolimpiai döntőn képviselték 
iskolánkat. A gyermekek egy győ-
zelemmel (a házigazdák elleni 

4-2-es sikerrel) és két vereséggel 
(a balassagyarmati csapatok el-
lenében) 3. helyen végeztek, így 
megyei bronzérmet vehettek át. 
Ezúton is gratulálunk a fiúknak! 
A csapat tagjai: Balogh-Deák Le-
vente, Berki Zoltán, Cseri Bálint 
(mind 1. osztályos), Fazekas Márk 
Rómeó, Liki Patrik, Oláh Martin, 
Szeles Kristóf (mind 2. osztály), 

Oláh Botond (3. osztály), felkészí-
tőjük: Kovács Norbert.

Május 6-án a Máltai Szeretet-
szolgálat Felzárkózó Települések 
Programjának rendezvényeként 
megtartott 13 csapatos focibaj-
nokságon iskolánk képviselte 
Szécsényt. A tornán egy cso-
portmeccset elbukva a legjobb 
csoportmásodikként továbblép-

Megyei döntős csapatunk - megbeszélés (Diósjenő)
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tünk, az elődöntőben visszavág-
tunk a korábbi vereségért Ipoly-
tarnócnak. A döntőt ugyan egy 
találattal elveszítettük Karancsság 
ellenében, de az ezüstérem így is 
várakozás feletti eredmény, amely 
miatt minden dicséret kijár a ta-
nulóknak! A csapat tagjai: Márkus 
Milán, Oláh Milán (mind 5.a osz-
tályos), Bari Benjámin, Havasi Zol-
tán Dominik (mind 6.b osztályos), 
Fazekas Erik János, Géczy Enzó, 
Oláh Gergely (mind 7. osztályos), 
Bagyinszki Levente, Horváth Mar-
cell (mind 8.a osztályos), felkészí-
tőjük: Pancsovai Gergely.

Május 13-án pénteken a 
nógrádmegyeri Mikszáth kupán 
is megmérkőztünk. Ezúttal a 6. 
helyre volt elegendő a teljesít-
ményünk. A csapat tagjai: Pintér 
János Tamás, Tejfel Noel Máté 
(mind 5.b osztályos), Bari Benjá-
min, Havasi Zoltán Dominik, Tóth 
Arnold Leon (mind 6.b osztályos), 
Fazekas Erik János, Oláh Gergely 
(mind 7. osztályos), felkészítőjük: 
Kovács Norbert.

Ezeken túl a Bozsik Intézményi 
Tornákon is képviseltetve van 
iskolánk. A változatos eredmé-
nyek mellett a legfontosabb, 

hogy a dákjaink jól érezzék ma-
gukat és olyan sportélmények-
kel gazdagodjanak, amelyek a 
későbbiekben is jó érzésekkel 
töltik el őket.

Május 13. –  Erdő Zoltán bemuta-
tója
A városi koncertjét megelőzően 
iskolánkban tartott bemutatót 
Erdő Zoltán tárogatóművész. 
A diákok nemcsak a hangszer 
hangjával, hanem más törtneti 
érdekességekkel is megismer-
kedhettek. Ez a rendhagyó ének-
óra is hozzájárul ahhoz, hogy a 
diákjaink széleslátókörű, művelt 
felnőttekké válhassanak.

Május 27. – Gyermeknap
Az alsó tagozatos diákok számá-
ra ezen a napon egy kissé más 
volt az iskola. A programok már 
délelőtt megkezdődtek és az 
egész napot felölelték. A kicsik-
nek lufihajtogatással kezdődött 
a nap, majd arcfestéssel folyta-
tódott. 10.00-tól az osztályok 
katicakeresésbe fogtak, majd 
aszfaltrajzokat készíthettek. Akik 
a rajzolás helyett más elfoglaltsá-
got kerestek, azok is megtalálták 
a számításukat: fotósarkot alakí-
tottunk ki, ahol minden résztve-
vőről egyedi képek készültek, to-
vábbá célbadobó verseny zajlott 

II. helyezett focicsapatunk (Máltai sportnap)

Erdő Zoltán rendhagyó énekórája
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a sportpályán. Ebéd után az is-
kolai parkolóba több rendőrautó 
érkezett, amelyet ezúttal a gyer-
mekek vehettek birtokba, egy 
nyomozókutyával is megismer-
kedhettek és értékes ajándékok-
kal gazdagohattak. Köszönünk 
minden támogatást!

Május 22. – Suli Íjász Bajnokság
Iskolánkban a mindennapos test-
nevelés óra keretein belül íjászat-
ra is lehetőség van.  Kósy Nándor 
kollégám tanítványaival a buda-
pesti Suli Íjász Bajnokságon kirán-
dult, ahol tanulóink inspirációt 
nyerhettek íjászati tevékenysé-
gükhöz. Remélem, hogy legköze-

lebb versenyzőként vesznek részt 
a rendezvényen!

Bízom benne, hogy minden di-
ákunk eredményesen zárja a tan-
évet! A nyári szünetre minden-
kinek jó pihenést és feltöltődést 
kívánok!

 Pancsovai Gergely
 igazgató

Gyermeknap

Május 11-13. Zánkán jártak a Rákóczis diákok

Iskolánkból 39 gyermekkel az 
Erzsébet programnak köszön-
hetően Zánkán, egy ottalvós 

osztálykiránduláson vettünk 
részt. A gyermekeket iskolánk 4 
pedagógusa kísérte, felügyelte.

Érkezéskor egy egyedi, QR kó-
dos karszalagot kapott minden 

táborozó, mely végig segített 
minket a közlekedésben, tájéko-
zódásban. A hosszú utazás után 
a szállásunkat elfoglalva, izga-
lommal telve fedeztük fel a tábor 
területét. A 3 napban változatos 
programok követték egymást.

Szerda délután a budaörsi Dr. 

Rex kutyás Egyesület kutyabemu-
tatóján vettünk részt, ahol a fiatal 
kutyák betanításához is kaptunk 
hasznos tanácsokat. Az esti prog-
ramban színpadra lépett Oláh 
Gergő, aki gyermekeinket meg-
mozgatta, megénekeltette. Külön 
büszkeséggel töltött el bennün-
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ket, hogy egy megyénkből szár-
mazó fiatallal találkozhattunk. 
Másnap a nagyobbak számhábo-
rúzásban, a kisebbek trambulino-
zásban próbálhatták ki magukat. 
Több gyermek most látta először 
a Balatont. A jó időnek köszönhe-
tően, egy hosszú sétát követően, 
mindannyian örömmel merítet-
tük lábunkat a vízbe. Ezt egy órás 
balatoni hajókázás követett. Az 
esti búcsút egy színvonalas disz-
kóval zártuk, melyet a tábor fiatal 
segítői- a TESO-k tánca kísért vé-
gig. Szabadidőnkben labdázással, 
ugrókötelezéssel, tollaslabdázás-
sal töltöttük az időt.

Az ott dolgozók példásan se-
gítőkészek, kedvesek voltak, az 
étkezések során is a gyermekek 
kedvében jártak a menü összeál-
lításában is. Gyönyörű környezet-
ben felújított épületekben, terü-
leten gyorsan eltelt ez a 3 nap.

A zánkai élmények méltó lezá-
rásaként, a Fővárosi Nagycirkusz 
Rain-Esőcirkusz előadásának kö-
szönhetően egy egyedülálló vízi 
cirkuszi show-t láthattunk. A le-
vegő akrobatái, a varázslatos illú-
ziószámok, a mókás kutyaszám, 
a tréfás bohócok egy varászlatos 
világba repítettek minket.

Kicsit elfáradva, de óriási élmé-
nyekkel gazdagodva az esti órák-
ban érkeztünk haza. A gyermekek 
már most várják, hogy hasonló le-
hetőségeket kihasználva, máskor 
is részt vegyenek ilyen táborozá-
son, rendezvényen.

Buga Lászlóné
pedagógus, szervező
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Gyereknap a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsődében

Intézményünkben hagyomány-
nyá vált, hogy a gyermeknapot 
az óvodások és a bölcsődé-

sek közösen ünneplik. Ilyenkor a 
programokat úgy próbáljuk meg-
szervezni, hogy minden korosz-
tálynak megfeleljen.

Ezért is került kiválasztásra Gre-
gus Anikó zenés-táncos előadása. 
Az interaktív előadáson elhang-
zott énekek között a kisebb és 
nagyobb gyermekek számára is 
ismert gyermekdalok hangzot-
tak el, melyeket az előadó játékos 
mozdulatokkal kísért, melyeket 

nagy lelkesedéssel utánoztak a 
gyermekek. Ez a közös zenés ese-
mény minden gyermeknek mo-
solyt csalt az arcára, és szívesen 
vettek részt benne.

A zenés műsor után az óvoda 
udvarán folytatódtak a progra-
mok. A gyermekek nagyon sok 
játéktevékenység közül válogat-
hattak. Lehetőség volt motoro-
zásra, aszfaltkrétázásra, homoko-
zásra, mászókázásra, szívószálból 
karkötőt, nyakláncot készíthettek 
maguknak a gyermekek. Továbbá 
egy ügyességi pálya is felépítés-
re került, ahol különféle labdajá-
tékokat is kipróbálhattak. Talpai 
Zsanett arcfestéssel kedveskedett 
a gyermekeknek. Kezei munkája 
alól csodaszép kutyusok, pillan-
gók és kiscicák kerültek ki. Nagy 
öröm volt még a közös fagyizás is, 
amit tölcsérben fogyaszthattak el 
a gyermekek.

A bölcsődések és az óvodások 
gyermeknap alkalmából homo-

kozó készletet és buborék-
fújókat kaptak, melyeket a 
jó idő folyamán az udvaron 
való játék közben 
fogunk használni.

Összességében 
minden gyermek 
nagyon jól érezte 
magát, sokat nevet-
tünk és játszottunk, 
mindenki megta-

lálta a számára kedves játéktevé-
kenységet.

Kisgyermeknevelők
Óvodapedagógusok
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Május a művelődési központban

A Szécsényi Városi Műve-
lődési Központ a tavasz 
utolsó hónapját a Szécsé-

nyi Humorest elnevezésű prog-
ramsorozat egy újabb darabjával 
indította május 3-án, melynek 
főszereplője napjaink egyik leg-
népszerűbb stand-up komikusa, 
a Stand up comedy Humortár-

sulat művészeti 
vezetője, Orosz 
György volt, aki 
a Hova-hova? 
című önálló est-
jével érkezett 
S z é c s é n y b e . 
Műsorának ven-
dége Redenczki 
Marcsi, a Stand 
up comedy Hu-
mortársulat tag-
ja volt. 

Május 16-án a Nyugdíjasklu-
bok és Idősek „Életet az éveknek” 
Országos Szövetsége Nógrád 
megyei szervezete művelődési 
központunkban tartotta soron 
következő römi versenyét. A kö-
zel 70 fő versenyző megvendé-
geléséről a házigazda Derűs Asz-

szonyok Nyugdíjas Klub tagjai 
gondoskodtak.

Május 23. és 29. között rendez-
ték meg hazánkban a Közössé-
gek Hetét, melyhez művelődési 
központunk is csatlakozott és 
a hét programjainak közép-
pontjába az idén 10 esztendős 
Benczúrfalváért Kulturális Hagyo-
mányőrző és Faluszépítő Egye-
sületet állította. Az egyesület 
munkája iránt érdeklődők május 
24-én Hanczikné Adorján Györ-
gyi elnök vetítettképes előadá-
sát tekinthették meg Fókuszban 
településrészünk, „Benczúrfalva 
és a Benczúrfalváért Egyesület” 
címmel, majd május 28-án a gyer-
meknapi programon az egyesü-
let tagjai által készített kézműves 
termékeket csodálhatták meg 

Orosz György és Redenczki Marcsi

Römiverseny SzécsénybenKözösségek Hete 2022.
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az arra járók, végül május 29-én 
Benczúrfalva új túraútvonalát jár-
hatták végig a kirándulni vágyók 
az egyesület tagjainak irányításá-
val.

Május 28-án gyermeknapi 
programokon vehettek részt a 
kikapcsolódásra vágyók. Kora 
délután került sor Szécsény má-
jusfájának kitáncolására, majd a 
MintaPinty Zenekar koncertjén 
szórakozhattak a gyermekek, a 
napot pedig az A Nyughatatlan 
zenekar koncertje zárta. A zenei 
élmények mellett ugrálóvár, kis-
vonat, könyvtári kvíz, arcfestés és 
szabadtéri játékok egész sora vár-
ta a gyermekeket.

Városi Gyermeknap 2022

Szécsény Város Gyermekkar sikerei és fellépései

A 30 éves múlttal büszkél-
kedhető Szécsény Város 
Gyermekkara április végén 

nagy sikerrel szerepelt az egri 
„Éneklő Ifjúság” elnevezésű Kó-
rusok és Kamarazenekarok Regi-
onális Fesztiválján, ahol Ezüst mi-
nősítést kaptak. A kórust Lévárdi 
Beáta és Varga Ivett tanárnők 

készítették fel. A gyermekkart 
Lévárdi Beáta vezényelte.

A 100 tagú Palóc Gyermek- és If-
júsági Dalkör május 25-én a balas-
sagyarmati Zeneiskolában tartott 
jótékonysági koncertet, melyen 
Szécsény Város Gyermekkara is 
részt vett. A hat éve alakult több, 
mint 100 gyermeket számláló kó-

rusban a három balassagyarmati 
kórus mellett a szécsényi kórus 
is aktív résztvevője a fellépések-
nek. Idén a dalkör a júniusban 
megrendezésre kerülő vajdasági 
koncertkörútjuk útiköltségéhez 
kértek támogatást koncertjük se-
gítségével.

100 tagú Palóc Gyermek- és Ifjúsági Dalkör jótékony-
sági hangversenye

Szécsény Város Gyermekkara az egri országos Éneklő 
Ifjúság elnevezésű Kórustalálkozón
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Az Erkel Ferenc Vegyeskar hírei:
Nemzetközi kórustalálkozók

Ismét nemzetközi sikert értek 
el Lévárdi Beáta tanárnõ zon-
goristái, a Rózsavölgyi Márk 

Alapfokú Művészeti Iskola tanu-
lói.

Az V. Nemzetközi Liszt verseny 
és fesztivál online moszkvai 
versenyén a II. korcsoportban, 
szóló kategóriában Chomát Da-
libor III. helyezést, Pásztor Nelli 
IV. helyezést, Szalay Demeter 
Mózes III. helyezést ért el. Ka-
mara kategóriában Chomát Da-
libor és Szalay Demeter Mózes 
négykezesjátékát a zsűri I. dìjjal, 
Pásztor Nelli és Szalay Demeter 
Mózes négykezesét III. díjjal ju-
talmazta a zongoraművészekbõl 

álló rangos zsűri. A zsűri Elnö-
ke Valéria Blok zongoraművész 
volt, aki a Liszt és Grieg Társaság 
Elnöke. Lévárdi Beátát az a meg-
tiszteltetés érte, hogy Magyar-
országot õ képviselhette a zsű-
riben.

Május hónapban két nagy-
szabású rendezvényen 
vett részt az Erkel Ferenc 

Vegyeskar. 
Kórusunk szervezésében való-

sult meg május 7-én a szécsényi 
művelődési központban a Nem-
zetközi Kodály Kórusfesztivál, a 
zeneszerző születésének 140., 

halálának 55. évfordulójára emlé-
kezvén. 

A találkozón fellépett még Szé-
csény Város és a Rózsavölgyi AMI 
Gyermekkara (felkészítő taná-
rok: Lévárdi Beáta, Varga Ivett), a 
Gaudium Carminis Női Kamara-
kórus Isaszegről Surmann Mária 
vezényletével, a ragyolci Jázmin 

Női Kar (karnagy: Tóth Ágnes), a 
Romhányi Dalárda (vezetője: Haj-
dú Éva) és a Salgótarjáni Pedagó-
guskórus Baárné Dicse Zsuzsanna 
irányításával.

A koncerten igazán sokszínű 
műsort hallhatott a közönség, a 
záró összkari előadás pedig mél-
tó lezárása volt a délutánnak -  

Erkel Vegyeskar a Kodály Kórusfesztiválon Finálé a Nemzetközi Kodály Kórustalálkozón

Az V. Nemzetközi online Liszt Zon-
goraverseny győztesei
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Kodály: A magyarokhoz című ká-
nonja hangzott el Lévárdi Beáta 
vezényletével.

A rendezvény fővédnöke Balla 
Mihály országgyűlési képviselő, 
fő támogatói a Nemzeti Kulturális 
Alap, Nógrád Megyei Közgyűlés 
Elnöke és Szécsény Város Önkor-
mányzata voltak.

Május 20 és 22. között az V. Sá-
rospataki Nemzetközi Kórusfesz-
tivál vendégei voltunk.

A 3 nap során 3 koncerten lép-
tünk fel. 20-án pénteken Sáros-
patakon a Művelődés Házában, 
21-én szombaton az erdőhorváti 

református templomban, 22-én 
vasárnap pedig a sárospataki 
bazilikában adtunk a résztvevő 
kórusokkal közös hangversenyt. 
Számos örömteli, felemelő és 
megható élménnyel gazdagod-
tunk.

A fellépéseken túl kikapcsoló-
dásra és városnézésre is jutott 
idő. Ellátogattunk a közeli Füzér-
radványban a Károlyi-kastélyba, 
Sárospatakon pedig megtekin-
tettük a Református Kollégium 
könyvtárát valamint a várat. Kó-
rusunk sárospataki származású 
tagjának, Hajdú Istvánnak ismer-

tetői és személyes történetei szí-
nesítették ezeket a programokat. 

Szécsényiként, Rákóczi város-
ának lakójaként különösen ér-
dekes volt megismerni a vezérlő 
fejedelem életének másik fontos 
helyszínét, ez tette számunkra 
igazán emlékezetessé a koncert-
sorozattal egybekötött kirándu-
lást.

Köszönjük a lehetőséget és a 
vendéglátást a sárospataki szer-
vezőknek! Bízunk benne, hogy 
a jövőben lesz még alkalmunk a 
közös éneklésre!

Erkel Vegyeskar az V. Sárospataki Nemzetközi Kórus-
fesztiválon

Szécsény Város Gyermekkara a Kodály Kórusfesztivá-
lon

Benczúrfalváért Egyesület 2016

2016-ban ismét több prog-
ramot szerveztünk. Ebben 
az esztendőben először egy 

külön kirándulást is terveztünk, 

ami a nyáron létre is jött. Febru-
árban bált rendeztünk farsang al-
kalmából. Ismét kreatív alkotáso-
kat láthattunk. Nőnapi meghívót 

küldtünk a nőknek, majd köszön-
töttük őket virágokkal. Majdnem 
minden hónapban szerveztünk 
kosárfonó foglalkozásokat. Gyer-
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meknapon hetesrúgó bajnoksá-
got rendeztünk a helyi fiatalok-
nak. Vándorserleget készítettünk 
az eseményre, amit minden év-
ben a győztes vihet haza 1 évre. 
Benczúrfalván felszentelték a ke-
resztutat, amin az Egyesület tag-
jai is részt vettek. Azóta a kereszt-
úti kápolna is lassan teljesen kész 
állapotba kerül. 

Az első kirándulást Erdélybe 
szerveztük az Egyesület életében. 
Rengeteg szép helyen jártunk a 
szállásunk felé, amely Madéfal-
ván volt. Megálltunk Nagyvára-
don, Bánffyhunyadon és a Tor-
dai-hasadéknál. Második nap 
Csíkszereda, Csíksomlyó, Székely-
udvarhely, a Szent Anna-tó volt 
a program. A Szent Anna-tónál 
medvét is láttunk. A harmadik 
nap Parajdra látogattunk a sóbá-
nyába, majd Korond, Farkaslaka 

és Szejkefürdő volt a napi prog-
ramban. Tamási Áron sírját, Tria-
non emlékművet, Orbán Balázs 
sírját és híres székelykapukat lát-
hattunk ezeken a településeken. 
Utolsó előtti napon hosszú útnak 
néztünk elébe. Gyergyószent-
miklóst tűztük ki célul, útközben 
pedig Csíkrákost néztük meg. El-
érkeztünk a Békás-szorosba, ahol 
a Gyilkos-tó is a szemünk elé tá-
rulkozott. Késő délután hazafelé 
gyárlátogatáson vettünk részt az 
Igazi Csíki Sör Manufaktúrában 
Csíkszentsimonban. Utolsó nap 
reggel megkoszorúztuk a ma-
défalvi veszedelem emlékének 
állított emlékművet. Hazaúton 
Segesváron és Kolozsváron áll-
tunk meg. A székelyek szeretetét 
megtapasztaltuk Székelyföldön. 
Csodálatos élményekkel gazda-
godtunk. Ebben az évben az Ízek 

Viadalára kabala készítési pályá-
zatot hirdettünk. A pályázat győz-
tese Csorba Csilla lett, aki egy 
nagyon aranyos sündisznó sza-
kácsot készített. Az Ízek Viadalát 
augusztus 20-án tartottuk. Az ezt 
megelőző napon került átadásra 
a színpad, aminek az elkészítése 
Haizer József vezetésével történt. 
Nagyon sok óra társadalmi mun-
ka eredményeként született meg 
a színpad, ami a rendezvényeink 
könnyebb és színvonalasabb le-
bonyolítását segíti. A főzőverse-
nyen már erre a színpadra léphet-
tek fel a rendezvény fellépői. 

A rendezvényen 11 csapat küz-
dött a vándorbográcsért. Renge-
teg régi ismerős jelentkezett újra a 
versenyre. Készült lebbencsleves, 
halászlé, gyümölcsleves, tyúkhús-
leves, krumpli laska, hagymás bab 
Bud Spencer módra, lecsó, ír le-
ves, toros káposzta, palóc gulyás, 
csülökpörkölt és kecskegulyás is. 
A zsűrit legjobban a kecskegu-
lyás és a vargányás csülökpörkölt 
nyűgözte le, amit a Pálinkaba-
rátok köre készített el. Immáron 
második alkalommal vihették el a 
győzelemmel járó vándorbográ-
csot. Főzés közben helyet adtunk 
az Országos Erős Ember Verseny 
egyik állomásának. Láthattunk 
kamionhúzást, koffercipelést, fej 
fölé emelést, lánctartást is. Az 
erős embereken látszott, hogy 
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kemény munka van abban, hogy 
ilyen nehéz tárgyakat tudjanak 
mozgatni. Az Ízek Viadala ered-
ményhirdetése előtt még kenyér-
szentelés volt a rendezvényen, 
melyet a nógrádmegyeri Zalán 
atya áldott meg. 

2016-ban sztárvendéggel ké-
szültünk a rendezvényre. Az ered-
ményhirdetés után Szűcs Judith 
léphetett az új színpadra. A Rock 
Forever a Mikron és az MB zene-
kar játszott az V. Ízek Viadalán. A 
napot tűzijátékkal zártuk.

A téli időszakban adventi gyer-
tyagyújtásokat tartottunk vasár-
naponként, ahol a kettőskereszt 
körül felállított koszorún meg-
gyújtottuk az adventi gyertyákat. 
Karácsonyi műsorral kedvesked-
tünk a vendégeknek, a műsor 
után pedig agapéra hívtuk őket, 
ahol disznótorost és süteményt 
kínáltunk.

Ebben az évben is sok támoga-
tást kaptunk a rendezvényekre, 
ötletekre, amelyeket nagyon szé-
pen köszönünk. 

Jövő hónapban folytatjuk a visz-
szaemlékezést a 2017-es eszten-
dővel. 

Haizer Szabolcs alelnök
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Futás

2022. május 14. III. Szondi vár-
futás Drégelypalánk.  A raj-
tot ágyúlövéssel indították, 

a célnál korhű öltözetben várta a 
befutókat a várkapitány. Vitéz ro-
hamot Tresó Tamás teljesítette 6 
km 43:32 idővel, abszolút II. hely. 

2002. május 15. Futapest terep-
futás Salgótarján. Résztvevő Bar-

tus Ferenc 13.8 km 1:05:44 abszo-
lút IV. hely.

2022. május 29. Budapest  27. 
ALDI Női Futógálán is sokféle fu-
tammal várták a sportos lányokat, 
nőket, néniket, hogy mindenki 
olyan távot és olyan sportolási 
formát választhasson, amely az 
edzettségi szintjének megfelel.

SZAFT csapatát képviselte 10 
km távon Tresóné Dr. Percze Do-
risz  58:06

 Szomorné Beck Krisztina    58:55 
idővel.

  Czele János
     BSI Futónagykövet

Salgótarján Szondi várfutás

 Szécsény VSE hírek (utánpótlás): 

Má j u s 
hóna-
punk, 

az elsejei 
Sportmajális-
sal indult. A 

rendezvény elérte céljét, hiszen 
nagy örömünkre, sok fiatal gyer-
mek, játékos élvezte, a sport adta 
örömöket. A kilátogató felnőttek 
is tartalmasan töltötték idejüket, 
a Ligetben.

 Labdarúgóink képzése tovább 
folytatódott, többségében, heti 
három alkalommal. Az MLSZ ál-
tal szervezett bajnokságok be-

fejeződtek. Az U19-es korosztály 
a harmadik helyen, az U16-os 
korosztályúak, a második he-
lyen zárták a bajnokságot. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy több 
„feljátszó” U16-os játékos, remek 
teljesítménnyel rukkolt elő, a 
magasabb korosztályban is (Bá-
rány Máté, Kreuch Robert, Somo-
di Levente). Mindkét csapatunk 
kezdeményező, labdabirtokláson 
alapuló, tudatos játékra töreke-
dett, a mérkőzések során, mely 
jobbára megvalósult, de ez nem 
mindig hordozta magával az 
eredményes játékot. Az U13-as 

csapatunk, a körmérkőzéses baj-
nokságon kívül, több edzőmecs-
cset játszott, ami segítette gye-
rekeink egyéni, és csapatszintű 
fejlődését. A kisebb korosztályok 
(U9, U11), a Bozsik rendezvénye-
ken kívül,  edzőmeccseken, tor-
nákon is szerepeltek. Ezekben a 
korosztályokban volt leglátvá-
nyosabb az egyének fejlődése, 
elsősorban az egyéni technikai, 
taktikai, és a csoporttaktikai ké-
pességek terén. 

  Folyamatos előrelépést tapasz-
talunk, edzőink munkásságában 
is, a heti rendszerességgel tar-



- 17 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

tott szakmai megbeszéléseink, 
képzéseink révén. Kollégáink elő-
re elkészített edzésterv alapján 
dolgoznak.  Az edzésekre érkező 
gyermekeinket, a napi edzéscél-
nak megfelelően előkészített pá-
lyák várják.

Az MLSZ által biztosított le-
hetőséggel élve, Egyesületünk 
labdarúgó palántái, ismét lehe-

tőséget kaptak arra, hogy válo-
gatott meccset tekintsenek meg, 
a Puskás Arénában. Az egyesületi 
kisbuszokat kiegészítve, 43 gyer-
meknek sikerült óriási élményt 
szerezni, az angolok elleni, tör-
ténelmi győzelem, élőben való 
megtekintésével. Szuper nap volt.

A képzés, az iskolai időszak be-
fejezéséig folytatódik, melyet 

egy, nagy, közös, egyesületi év-
záróval fejezünk be. Az augusz-
tus elsején kezdődő képzésig, az 
SZVSE szervezésében, két focitá-
bort indítunk, melyre, továbbra is 
várjuk a jelentkezőket.

Komár Gábor 
utánpótlás szakmai vezető  
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Tánc

A T. C. D. Táncegyesület 
több fellépésen vett részt 
a 2022-es év első felében. 

Februárban a Szécsényi Műve-
lődési Központ szervezésében, 
a farsangi felvonuláson mutatta 
meg tánctudását az egyesület 
gyerekcsoportja. Ezt követően 

áprilisban Nagylócon került meg-
rendezésre a Tavasz az ízek utcájá-
ban rendezvény, amelyen a T.C.D 
mind két gyerekcsoportja és a 
haladó csoport lépett színpadra. 
Tavasszal a Sport Majális keretein 
belül Szécsényben mutatták be 
táncaikat az óvodások, a két gye-

rek csoport és a haladó csoport. 
Jelenleg pedig nagy erőkkel ké-
szülnek a 2022. június 25-én meg-
rendezésre kerülő Táncgálára. A 
csoportok vezetői Bagó Fanni és 
Pintér Bernadett.

Pintér Bernadett

Bagó Fanni
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