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A Szécsény Térsége Humán-
szolgáltató Intézmény-
fenntartó Társulás és a 

Házikó Farm Kft. kétezer üveg 
direkt préselt gyümölcslevet ado-
mányozott Endrefalva, Nógrád-
megyer, Nógrádszakál, Rimóc, 
Magyargéc és Nagylóc községek 
hátrányos helyzetű gyermeke-

inek. A felajánlás a Szécsény-
ben működő cégtől érkezett. A 
vállalkozás az egészségtudatos 
táplálkozás egyik magyarországi 
„zászlóshajója”. A Funky Forest 
nevű itala nagyrészt helyi alap-
anyagokból készülő, adalékanyag 
mentes préslé, a smoothie nevű 
italok pedig a szécsényi gyü-

mölcsfeldolgozó üzemükben ké-
szülnek. A termékekkel szemben 
minimális elvárás, hogy alapanya-
gaik nyomon követhető források-
ból érkezzenek, így garantálva a 
csúcsminőséget. Minden ital ada-
lék- és tartósítószer mentes, öko-
lógiai lábnyomuk minimális. Az 
adományokat elsőként Csóriné 
Botyánszki Ágnes, Endrefalva 
polgármestere vehette át. Stayer 
László, a Szécsény Térsége Hu-
mánszolgáltató Intézményfenn-
tartó Társulás elnöke, Szécsény 
polgármestere elmondta, hogy a 
nyáron városában már háromezer 
üveg gyümölcslevet oszthattak 
szét, így az idén összesen ötezer 
egészséges italhoz juthattak in-
gyen elsősorban gyerekek, rajtuk 
kívül pedagógusok, idősek és 
egészségügyi dolgozók.

Stayer László: Nagyon büszke 
vagyok arra, hogy a Házikó Farm 
Kft. Szécsényt választotta évekkel 
ezelőtt gyártási központjának. 
Kölcsönösen sokat dolgoztunk 

Kétezer üveg gyümölcslé adomány Szécsényből Nógrád megyei gyerekeknek
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ezért a projektért. Ritkán fordul 
elő, hogy sikerül egy win to win 
helyzetet teremteni egy hátrá-
nyos helyzetű térségben. Vagyis 
ők is jól érzik magunkat nálunk 
és mi is nagyon örülünk, hogy itt 
vannak. Nemrégiben ismét meg-
keresett cég, hogy szívesen ado-
mányoznának a gyümölcslevek-

ből. Így arra gondoltunk, hogy 
most a Szécsény Térsége Humán-
szolgáltató Intézményfenntartó 
Társulásban résztvevő települé-
sek részesüljenek a felajánlásból.

Lozsádi Dániel, a Házikó Farm 
kft. tulajdonosa elmondta, Szé-
csény, és a térség befogadta a 
vállalatot, amit azzal igyekeznek 

viszonozni, hogy rendszeresen 
ajánlanak fel a városban és a kör-
nyékén élő gyermekeknek ter-
mékeikből, hogy minél többen 
jussanak természetes gyümölcs-
léhez. 

Endrefalva után az adományo-
zók a többi községet is felkeres-
ték, hogy átadják az üdítőket.

Önkormányzati hírek

Novemberben egy rendkívüli és 
egy munkarendszerinti képvise-
lő-testületi ülést tartottunk.

A NOVEMBER 18-i rendkívüli 
zárt ülésen döntöttünk

•	 a	Kedvezményezett	Települések	
Gazdaságélénkítő Programjá-
ban többlettámogatási igény 
benyújtásáról, amelynek ösz-
szege 29.895.800 Ft, azaz hu-
szonkilencmillió-nyolcszázki-
lencvenötezer-nyolcszáz forint 
vissza nem térítendő támogatás

•	 bérlakás	ügyről.

NOVEMBER 23-i munkarend 
szerinti ülésen döntöttünk

•	 a	településkép	védelméről	szóló	
21/2017. (XII. 20.) önkormány-
zati rendelet módosításáról

•	 a	 helyi	 adókról	 szóló	 16/2015.	
(XI.04.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

•	 a	 Szécsényi	 Közművelődési	
Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti 
tervének módosításáról

•	 Szécsény	Város	Önkormányzata	
2021-2024. évi stratégiai belső 
ellenőrzési tervének felülvizs-
gálatáról és a 2022. évi belső 
ellenőrzési tervének elfogadá-
sáról.

Zárt ülésen:
•	 számlavezető	 pénzintézet	 vál-

tásról
•	 Szécsény,	 belterület	 1982/1	

helyrajzi számú ingatlan telek-
rendezési eljárásának lefolyta-
tásáról

•	 helyiségbérleti	kérelmek	elbírá-
lásáról

•	 lakásbérleti	ügyekről.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző
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Szécsényi céget ünnepelhetünk

Palócföld Gazdaságáért dí-
jat kapott a szécsényi New-
Profipack Csomagológép-

gyártó Kft. Az elismerést Szabó 
Ferenc ügyvezető vehette át. A 
cég 1995-ben alakult. A négy tu-
lajdonos magánszemély gazdag 
szakmai tapasztalatával, hozzá-
értésével, a kifejlesztett gépek 
minőségével, megbízhatóságá-
val méltán szerzett jó hírt és elis-
mertséget a hazai és nemzetközi 
piacokon. Szívből gratulálunk!

Galériát nyitott a Bárkányi Gimnázium

Bagó Istvánné nyugalma-
zott tanárnő alkotásaiból 
nyílt kiállítás november 10-

én gimnáziumunk aulájában, 
a Kossuth úti épületben. Egy 
évvel ezelőtt fogalmazódott 
meg a gondolat, hogy alakít-
sunk ki iskolagalériát a helyi és 
megyénkbeli művészek alko-
tásainak bemutatására és ezen 
keresztül tanítványaink vizuális-, 
művészeti kultúrájának alakítá-
sára. A pandémia időszaka csak 
most tette lehetővé ezen elkép-
zelésünk megvalósítását, a ga-
léria megnyitását. Első kiállítónk 
Bagó Istvánné, Zsuzsa néni, isko-
lánk nyugdíjba vonult rajztanára, 
örömmel fogadta felkérésünket, 
hiszen ő maga is jelentős szere-

pet vállalt a helyszín egy évvel 
ezelőtti kialakításában. 

A vendégeket, régi és mai kol-
légákat, a tanulókat üdvözlő 
igazgatói köszöntőt követően 
Bakos Ferenc festőművész-tanár 
méltatta és mutatta be kollégája 
életpályáját. Zsuzsa néni már az 
első, gyerekek között tanítóként 
eltöltött évében lelkesen kapcso-
lódott be a rajzoktatásba, a gyere-
kek vizuális kultúrájának fejleszté-
sébe. Rajz szakos tanári diplomát 
szerezve, neves művészektől 
inspirálva, egyre inkább érezte 
a belső késztetést, hogy ő maga 
is művészeti munkát végezzen. 
Rajzstúdiókban és a zebegényi 
művészeti táborokban, szabadis-
kolákban képezte magát, miköz-

ben egyre több galériában állított 
ki. Állandó résztvevője a szécsé-
nyi Őszi tárlatnak, ahol Szécsény 
város díját is megkapta. 

Megihlette a szécsényi Ferenczy 
Teréz költészete is, melyt egy kép-
sorozatban jelenített meg. Ennek 
egyik darabját adományozta az 
iskolának a kiállítás keretében. Az 
átadás alkalmából rövid ismerte-
tő is elhangzott a költőnőről és 
egy versát is meghallgatta közön-
ség. A kiállításon gitárjátékával 
közreműködött Bobály Csaba a 
helyi művészeti iskola tanára és 
tanítványa, Juhász Eszter isko-
lánk tanulója. A megnyitó így egy 
rendhagyó művészeti foglalko-
zásként vonul be a galériai alma-
nach nyitólapjára.
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November a Rákócziban

Az őszi szünetről visszatérő 
tanulóink és munkatársa-
im számos érdekes prog-

ramon vehettek részt, amelyek 
megkönnyítették a visszatérést 
a dolgos mindennapok világába. 
Az alábbi „naptárlapokon” ezek-
ből nyújtunk egy kis ízelítőt a 
Kedves Olvasóknak!

November 4. és 10. – Lázár Ervin 
Program
Az első alkalom a hatodik évfolya-
mosok számára nyújtott kulturált 
kikapcsolódási lehetőséget, mivel 
Budapesten tekinthették meg a 
Fővárosi Nagycirkusz Csillagtánc 
című előadását. A varázslatos 
program lenyűgözte a fiatalokat.

A következő program során a 
harmadik és az ötödik osztályos 
diákok a salgótarjáni József Attila 
Színházban tekinthették meg a 
Zenthe Ferenc Színház rendkívül 
színvonalas Ágacska című elő-
adását. A gyermekek, hasonlóan 
hatodikos társaikhoz, hatalmas 
örömmel vettek részt az esemé-
nyen.

November 11. – Zöldforgó Él-
ménynap
Ezen a délelőttön a 4-7. évfolya-
mos diákok környezetvédelmi 
szemléltető programon vettek 

részt iskolánk tornatermében, 
ahol a hozzánk látogató előadók 
játékos formában vezették be 
őket teremtett világunk meg-
óvásának fontosságába. A gyer-
mekek és tanáraik többek között 
kipróbálhatták a VR szemüveg 
nyújtotta világot, összeállíthatták 
a helyben megtermelt élelmisze-
rekből készült ételeket, gyűjthet-
ték szelektíven a hulladékokat.

Ezt követően a Művelődési Ház 
közreműködésével (köszönet 
minden munkatársuknak a sok 
segítségért) az Alma Zenekar 
koncertje koronázta meg a napot 
amelyen az egész iskola részt vett.

November 12. – Bolyai Anyanyel-
vi vetélkedő
A tavalyi nagy sikert követően is-
mét több csapatunk nevezett erre 
a versenyre, bízva abban, hogy 
hasonlóan szép eredményeket 
érnek el. Ez több évfolyam eseté-
ben így is történt. Eredmények:
•	 a	4.	osztály	(Barna	Viktória,	Jász-

berényi Kiara Tamara, Kalmár 
Réka Hanna) a 15. helyen zárt.

•	 az	5.	évfolyam	(Balázs	Zsombor,	
Lakatos Dzsesszika Lea, Lakatos 
Rebeka	Flóra,	Márkus	Milán)	a	6.	
helyen végzett.

•	 a	 6.	 évfolyam	 (Barna	 Annabel-
la, Juscsák Lili, Kis Leila Fatima, 

Oláh Kitti) a 2. helyezést érte el.
•	 a	7.	osztály	 (Oláh	 Jázmin,	Péczi	

Lilla, Strehó Lilla, Turai Zsüliett) 
a 4. pozíciót szerezte meg.

•	 a	 8.	 osztály	 (Berki	 Diána,	 Oláh	
Márk, Rácz Rebeka, Tóth Leona) 
a 11. helyet érdemelte ki.

 A három díjazott csapatnak (5., 
6.,	és	7.)	és	felkészítőiknek	külön	
is gratulálunk.

November 17. – Múzeumi foglal-
kozás
Kora délután a Kubinyi Ferenc 
Múzeum munkatársai várták az 
alsósokat egy érdekes múzeum-
pedagógiai foglalkozásra. A prog-
ramban szerepelt címerkészítés, 
kincskeresés és még bajvívás is 
pajzsokkal felszerelkezve. A gye-
rekek nagyon sok élménnyel gaz-
dagodva jöttek vissza az iskolába, 
köszönjük Majcher Tamásnak és 
Smelkó Istvánnak a szervezést!

November 18. – Anyanyelvi vetél-
kedő
Károsi Csabáné és Kiss Gabriella 
szervezésében házi anyanyelvi 
vetélkedőre is sor került hagyo-
mányainknak megfelelően eb-
ben a hónapban. A felsősöknek 
ezúttal a magyar nyelv tréfás fel-
adatait kellett minél ügyesebben 
megoldaniuk. A csapatok számá-

Zöldforgó Élménynap
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ra a fejtörők ezúttal valóban ko-
moly próbát jelentettek, de így is 
születtek szép eredmények.

Foci házibajnokság
Kósy Nándor tanár úr szervezé-

sében már októberben elstartolt 
a felsősök házi focibajnoksága, 
amely ebben a hónapban folyta-
tódott. Az eredmények a vártak 
szerint alakultak egy-egy megle-
petéstől eltekintve. Felemelő ér-
zés látni, hogy vannak még olyan 
fiatalok, akik képesek rövidebb-
hosszabb időre kiszakadni az 
online világból és közösségben 
játszva fejlődni.

November 28. – Adventi vásár
Iskolánkban évek óta hagyomány, 

hogy a városi adventi ünnepség-
be bekapcsolódunk. Kiemelten 
fontosnak tartjuk megmutatni is-
kolánk közösségi szerepvállalását 

és a város életének szerves részé-
nek lenni. Emiatt találkozhatnak 
velünk a faházaknál és vállalnak 
előadást tanulóink. Ebben az év-
ben az első vasárnapon szerepel-
tek a diákok, akiket Gyebnárné 
Laczkó Zsuzsanna és Kuruczné 
Rados Beatrix tanítónő készített 
fel. 

Azt gondolom, hogy a fenyege-
tő járványhelyzet ellenére igazán 
szép hónapot sikerült zárnunk, 
amelyet sok-sok érzelem és ered-
mény díszített. Bízom benne, 
hogy a tanév későbbi része is így 
fog telni!

Ha a pandémiás helyzet is en-
gedni fogja, akkor remélem, újra 
találkozunk a hagyományosan 
nagysikerű Jótékonysági Bálun-
kon!

Pancsovai Gergely
        Igazgató

Nyelvi vetélkedő Alma zenekar

Adventi szereplők

Adventi faház
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XXVI. Nógrád Megyei Őszi Tárlat Szécsényben

2021. november 19-én 17 órakor 
a szécsényi Városi Művelődési 
Központ Szabó István Galériájá-
ban megnyitotta kapuját a XXVI. 
Nógrád Megyei Őszi Tárlat. A 
koronavírus járvány miatt kellő 
óvatossággal, de egy esztendő ki-
hagyás után mégis személyesen 
találkozhattak az alkotók, díjfel-
ajánlók és szervezők.

A tárlatra idén 55 alkotás ér-
kezett Nógrád, Heves és Pest 
megye 21 településéről, me-
lyekről a szakmai zsűri mondott 
véleményt. Tagjai Fricska Éva, a 
balassagyarmati Artéria Galéria 
tulajdonosa és művészeti veze-
tője, Tarnócziné Máté Melinda, 
Salgótarján Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának veze-
tő-főtanácsosa és Bakos Ferenc 
Madách-díjas képzőművész vol-
tak. Bírálatuk eredményeképpen 
11 elismerés került átadásra az 
alábbiak szerint:

Nógrád Megyei Közgyűlés Díja: 
Kovács Bernadett
Balassagyarmat	 Város	 Önkor-

mányzatának Díja: Czudor Beáta
Bátonyterenye	 Város	 Önkor-

mányzatának Díja: Iglódi Eszter
Pásztó	 Város	 Önkormányzatá-

nak Díja: Mikuska Judit

Rétság	 Város	 Önkormányzatá-
nak Díja: Pekáryné Mindszenti 
Csilla

Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának	 Díja:	 Agócs	
József
Szécsény	 Város	 Önkormányza-

tának Díja: Bátori István
Szécsény Város Polgármesteré-

nek Díja: Kun Péter
Szécsényi Közművelődési Non-

profit Kft. Díja: Bugyi István József
Arany Diploma elismerésben 

részesültek:
Csernák Edit
Ghyczy György
A megnyitón köszöntőt mon-

dott Stayer László, Szécsény város 
polgármestere, a tárlatot Tarnóczi 
László	újságíró,	Magyar	Örökség-
díjas rádióriporter nyitotta meg, 
közreműködött az Andi Színját-
szósai Társulat.

A kiállítás szervezői a szécsényi 
Városi Művelődési Központ mun-
katársai.

A XXVI. Nógrád Megyei Őszi Tár-
lat 2022. január 31-ig tekinthető 
meg a Városi Művelődési Központ 
nyitvatartási idejében.

Csatlós Noémi
közművelődési referens

A megnyitó résztvevői Csizmadia Kinga, a megnyitó egyik közreműködője

Bátori István, Szécsény díjazottja

Tarnóczi László megnyitója
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Szécsény felszabadulása

A Ferences templom szen-
télyének déli külső falán 
1933-ban emléktáblát he-

lyeztek el a következő szöveggel: 
„SOBIESKI JÁNOS lengyel király 
dicsőségét hirdeti ezen tábla 
annak emlékezetére, hogy 
250 évvel ezelőtt visszafoglalta 
SZÉCSÉNY várát a töröktől 
1683 -1933 
Magyar-Lengyel Egyesület
Stowarzyszenie Węgiersko Polskie”

1683-ig	a	török	transzkontinen-
tális birodalom nyomasztó, tragi-
kus hatást keltő, iszlamizáló ural-
ma érvényesült hazánkban.
1683.	 szeptemberében	 Bécs	

120 ezer fős, 300 ágyút bevető tö-
rök ostroma  szeptember 12-én, 
Szűz Mária neve ünnepén vere-
séget szenvedett a XI. Ince pápa 
szervezte keresztény összefogás 
erőitől, melynek gerincét Bécs 
védőin kívül szászok, bajorok és 
a Sobieski lengyel király vezette 
lengyel, litván, kozák sereg alkot-
ta. Szűz Mária neve napja addig 
inkább csak helyi ünnepként léte-
zett, s majd Bécs fölmentése után, 

Szent XI. Ince pápa intézkedésére 
válik egyetemessé az Egyházban. 

Bécs ostroma alatt Lipót császár 
és udvara Passauba menekült, 
és itt könyörgött a kapucinus 
Mariahilf-kolostor kegyképe előtt 
a szabadulásért. Amikor ez bekö-
vetkezett, a kegykép a győzelem 
napjának is szakrális szimbólumá-
vá lett és villámgyorsan elterjedt. 

A menekülő törököket üldözve 
a harcok színtere Magyarországra 
tevődött	 át.	 1683.	 október	 9-én	
a párkányi csata Esztergom fel-
szabadulásához is vezetett. Ezzel 
kezdetét vette a török uralom fel-
számolása hazánkban. Sobieski 
hadai október 31-én hagyták el 
Párkányt, és mindent pusztítva 
az Ipoly felé vonultak. Császári 
döntés értelmében nem telel-
hettek Magyarországon, vissza 
kellett térjenek Lengyelország-
ba, az Ipoly völgyén keresztül. Itt 
a legjelentősebb török erősség 
Szécsény volt. 

Szécsény török kézen akadá-
lyozta a császár és a lengyel király 
közötti kapcsolattartást, levele-
zést. Visszafoglalása részint a tér-

ségbeli kisebb várak átállásához 
vezetetett, és együttesen előse-
gítették a törökök legerősebb 
végvárainak, Érsekújvár, Eger, 
Nógrád és Buda elszigetelődését.  
A támadás megindításához Sobi-
eski János számára fontos indíték 
volt a keresztény ügy védelme és 
a templomok makulátlanságának 
helyre állítása.

Sobieski hadai két napi ostrom-
mal vették be Szécsény teljesen 
török módra épült, kétezer törö-
köt és a templomok átalakításá-
val két mecsetet bíró városát, és 
kettős palánkkal, árokkal, falak-
kal, nagy bástyákkal ellátott vá-
rát. Sobieskiék a gyors győzelmet 
magának Isten kegyelmének és 
művének tartották, mert az erő-
dítmény ellátottságával még he-
tekig is kitarthatott volna, hogy a 
tél segítségével aztán továbbra is 
ellenálljon.

A győzelem után Sobieski király 
elrendelte, hogy a mohamedá-
nok által több, mint egy évszáza-
don át elfoglalt templomot újból 
szenteljék föl. November 14-én 
került sor az ünnepélyes hálaadó 
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szentmisére, melyem maga a ki-
rály is részt vett. 

Keresztény magatartás megnyi-
latkozásának látjuk, hogy a király 
meghagyta a legyőzöttek életét, 
és lehetővé tette számukra, hogy 
fegyver és málha nélkül gyalogo-
san Budára távozzanak. A bujáki 
és hollókői törökök pedig, mi-
vel erősségeiket önként átadták, 
fegyvereiket és málhájukat meg-
tartva távozhattak Egerbe.

A keresztény szempont és világ-
nézet pátriánk és hazánk életké-
pességéhez ma is létfontosságú.

Ha szerte nézünk a Palócföldön, 
meg kell állapítanunk, hogy Isten 
áldása háttérbe szorult a felnö-
vekvő nemzedékek életében, sőt 
nagyrészt már nem is tekintik ál-
dásnak az utódlást, a gyermekek 
születését. 

Hasonlóan a heroikus életszem-
lélet, a hazánkért, nemzetünkért 

való áldozatvállalás is kevéssé 
értelmezhető már értékrendünk-
ben.

Mindezekkel összefüggésben 
templomaink látogatottsága, 
az Oltáriszentség egészségadó 
szerepének igénylése is alább 
hagyott. Egyáltalán települése-
ink szilárdsága, népességmeg-
tartó ereje is elbizonytalanodott. 
A munkalehetőségek nagyban 
átalakultak, és a nagyvárosokra 
koncentrálódnak. A fogyasztói 
materializmus, a globalizálódás 
és a vele járó migráció alapvető-
en fenyegeti a helyi életlehetősé-
geket.

Felszabadulásra hát ma is nagy 
szükségünk van, hogy betölthes-
sük élethivatásunkat, hogy egy-
mást segítve haladhassunk egyre 
följebb, a Jóisten nekünk készí-
tette országa felé.  Sobieski János 
lengyel király Isten művének te-
kintette váratlan, gyors sikerüket 

Szécsényben. Isten műveként mi 
is sikerre vihetjük életküzdelme-
inket az egyéni és a nemzeti élet-
ben egyaránt.

A múlt erőt adó példájából me-
rítve, a jövőben az itteni emlék-
táblához hasonlóan maga a való-
ság hirdesse, hogy Isten megtartó 
erejével élve helyi közösségünk 
és nemzetünk visszafoglalta Szé-
csény városát és a Kárpát-meden-
cei egész hazát a kereszténység, 
azaz a krisztusi emberség számá-
ra! 

Ez az ünnepi beszéd hangzott el 
november 10-én a ferences temp-
lom emléktáblájánál, amit ko-
szorúzás követett. A rendezvény 
kezdetén a magyar és a lengyel 
himnusz hangzott el Híves István 
ipolybalogi zeneiskola igazgató 
és Híves Boglárka énekművész 
vezetésével. Az ünnepség több 
szakaszában pedig történeti 
énekekkel, török-kori muzsikával 
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nyújtottak szép élményt a közön-
ségnek. A XI. Ince pápa téren a 
jelenlévők mécsesekkel tiszteleg-
tek a szentatya emléktáblájánál. 

A múzeum dísztermében Dr. 
Pálmány Béla, szécsényi szárma-
zású történész-levéltáros idézte 
föl a történelmi eseményeket, Dr. 
Molnár Imre történész-diplomata 
pedig a magyar-lengyel barátság 
századaiba vezette be a hallgató-
ságot.

A városi ünnepség a szózat el-
éneklésével zárult.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Lévárdi Beáta zongorista növendékeinek  nemzetközi sikerei

A Kaposváron 2021. nov-
ember 19-21-én megren-
dezett VI. Zenevarázslat 

Nemzetközi Négykezes Zongora-

versenyen és Zon-
gorafesztiválon a 
II. korcsoportban: 
Szalay Demeter 
Mózes és Pásztor 
Nelli Mária négy-
kezes páros arany 
érmet nyert. A 
Chomát Dalibor- 
Szalay Demeter 
Mózes négykezes 
páros produkcióját 
pedig a zsűri ezüst 
éremmel jutalmaz-
ta. Tanár-diák kate-
góriában: Kenye-
res Máté Csanád 
és Lévárdi Beáta 
tanárnő négyke-
zese ezüst érmet 
kapott.

A Szentendrén 
2021. november 
26-án	 megren-
dezett II. Orbán 
György Nemzet-
közi Zongoraver-

senyen is kiváló eredmények 
születtek.  A II. korcsoportban: 
Szalay Demeter Mózes II. helye-

zést, Chomát Dalibor III. helyezést 
és Pásztor Nelli Mária dicséretet 
kapott a mintegy 200 induló kö-
zül 4 korcsoportban. A zsűri olyan 
kiváló zongoraművészekből állt, 
mint Eckhardt Gábor, Monostori 
Gábor, Várnagy Andrea, Belák Er-
zsébet és Lakos Ágnes.

Lévárdi Beáta
kórusvezető

A díjazottak a kaposvári VI. Zene-
varázslat Nemzetközi Zongoraver-
senyen

A díjazottak a szentendrei II. Orbán György Nemzet-
közi Zongoraversenyen
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Jambrik Zsolt előadása a Szent Márton koncerten Kiss Gabriella a Szent Márton koncerten

Az Erkel Vegyeskar novemberi fellépései

Az Erkel Vegyeskar és a Vissi 
d’Arte Művészeti Együt-
tes (Lévárdi Beáta- mű-

vészeti vezető, zongora, Varga 
Ivett- ének, Kiss Gabriella- furu-
lya, műsorvezető, Jambrik Zsolt- 
ének, műsorvezető) nagysikerű 
koncertet adott november 11-én, 

„Szent Márton ünnepén a népi 
hagyományok jegyében, a jubi-
leumukat ünneplő magyar zene-
szerzőkre (Bartók Bélára, Ádám 
Jenőre) emlékezvén”  címmel a 
MNM Kubinyi Ferenc Múzeumá-
ban. Zongorán közreműködött: 
Pásztor Nelli és Szalay Demeter 

Mózes. Szent Mártonról előadást 
tartott: dr. Limbacher Gábor igaz-
gató.

Advent első vasárnapján a Tér-
Zene koncertsorozat nyitó elő-
adásaként Adventi koncertet 
adott az Erkel Vegyeskar, Szé-
csény Város Gyermekkara és a 
Vissi d’Arte Művészeti Együttes 
a balassagyarmati Városházán. A 
koncerten a szólisták és a kórus 
előadásában adventi és karácso-
nyi dallamok hangzottak el. Zon-
gorán közreműködött Franka Be-
áta, Chomát Dalibor, Pásztor Nelli 
és Szalay Demeter Mózes.

Lévárdi Beáta
kórusvezető

Az Erkel Vegyeskar a Szent Márton koncerten a Kubinyi 
Ferenc Múzeumban

Varga Ivett előadása a Szent Márton koncerten

Adventi koncert a balassagyarmati Városházán
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Páncél és púder – másnak mutatjuk magunkat, mint akik vagyunk…

Tizenkét év után újra saját 
színdarabot állított színpad-
ra a szécsényi Fébé Társulat. 

A nagy sikerű A hullám című mu-
sical után most egy műfajteremtő 
ifjúsági dráma került bemutatásra 
a szécsényi művelődési központ-
ban. Csukáné Szerémy Andrea 
Páncél és púder című két felvo-
násos ifjúsági darabjának premi-
erjére – a covid-járvány ellenére 
– nagyon sokan eljöttek. 

„Amikor vidéken színházat akar-
nak csinálni, akkor nagyon nagy 
összefogásra van szükség. Az 
amatőrök együtt csinálnak min-
dent. Együtt készítenek díszletet, 

együtt válogatnak jelmezeket és 
sok esetben együtt rendezik a 
darabot a rendezővel. Különösen 
igaz ez abban az esetben, ha drá-
matanár rendez.”- tudtuk meg a 
darab író-rendezőjétől, Csukáné 
Szerémy Andreától.

Amikor amatőr színjátszó cso-
portokról beszélünk, akkor azok 
vagy egyesületi- alapítványi fenn-
tartásban, vagy művelődési ház 
szakköreként működnek, vagy 
éppen úgy, mint ahogyan a szé-
csényi Fébé Társulat is, alapfokú 
művészeti iskola keretein belül. 
A társulatban vannak művészeti 
iskolások és volt művészeti is-
kolások, felnőttek. A közönség 
gyakran személyesen is kötődik a 
játszókhoz.

A Fébé Társulat tizenhat éve mű-
ködik Szécsényben. Működése 
óta már négy saját színdarabbal 
büszkélkedhet a társulat, melye-
ket Csukáné Szerémy Andrea írt a 
csoport számára. A legtöbb ama-
tőr színjátszócsoport nehézség-
gel néz szembe, amikor darabot 
választ. Sokféle korosztály, sok-
féle talentum van jelen, a tagok 
nem hivatásos színészek. A kü-
lönbözőségekből adódó nehéz-
ségeket próbálja kompenzálni 
a rendező-drámatanár, Csukáné 

Szerémy Andrea azzal, hogy saját 
színdarabokat ír a színjátszóknak, 
rájuk igazítva azt. 

A Páncél és púder című ifjúsági 
darabot 2019-ben mutatták vol-
na be, továbbá a 2020-as évben 
is háromszor hiúsult meg a pre-
mier a covid-járvány miatt. Éppen 
ezért volt nagy öröm a közösség 
számára, hogy 2021. november 
12-én végre színpadra került a 
mű. 

„Nagyon sok akadályba ütköz-
tünk a darab színrevitelekor. A 
covid okozta késleltetés miatt a 
szereplők jöttek-mentek, szültek 
babát, lakóhelyet változtattak, 

Tapsrend

Hartmann Teréz színművész, 
Szerémi Erik

Tóth Hefler Katalin, Szerémi Erik
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feladták a hitüket a darabbal és 
a közösséggel kapcsolatban. A 
megmaradók, a kipróbáltak vi-
szont csodát visznek a színpadra.”

A helyi színházcsinálók között 
sem gyakori az előadás előtti fel-
vezetés, de most szükségesnek 

találták a produkcióban részt ve-
vők, hogy a szereplők személye, a 
körülmények alakulása tekinteté-
ben információkat osszanak meg 
a közönséggel. A rendező ezért 
szólította meg az előadás előtti 
percekben a nézőtéren ülőket.

Este, öt óra negyvenöt perc-
kor már nagy volt a nyüzsgés a 
nézőtér bejárata előtt. Csinosan 
öltözött érdeklődők várakoztak 
a művelődési ház aulájában. Az 
öltözőkben pedig a maszkmester 
és a fodrász éppen végzett a mun-
kájával. A nézőtéren civilruhás 
rendőrök is ültek, na, nem azért, 
mert valamire felügyeltek, hanem 
mert meghívottak voltak. A darab 
egyik témája a drog - és alkohol-
befolyásoltság, amely témák a 
rendőrség bűnmegelőzési tevé-
kenységének tárgyai. 

Este hatkor már nem számított 
semmilyen eddig átélt nehézség, 
izgalom, kétség. Minden játszó 
belevetette magát a játékba, be-
lebújt színpadi karakterébe. Ké-
szen állt a technikai műszak is. A 
zárt függöny előtt vihar hangjait 
hallottuk, majd szétnyílt a füg-

Balogh László, Hartmann Teréz, Szerémi Erik Harik Ferenc Csanád, Molnár Szulamit, Józsa Dávid, 
Kovács Réka, Kovács Fanni

Szerémi Vivien, Csuka Levente, 
Szerémi Erik

Molnár Rebeka, Kovács Kristóf

Harik Ferenc Csanád, Józsa Dávid, Harik Zoltán Örs, 
Szerémi Erik

Baranyi Liliána, Harik Ferenc Csanád, Szerémi Erik, 
Suha Virág
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göny és egy panellakás szobájába 
tekinthettünk be.

Egy kis közösségben, amikor 
egy színjátszós játszik, akkor nem 
csak a karakterére lesz kíváncsi a 
közönség, hanem arra is, hogy ki 
az az ember, aki fent van a szín-
padon, hiszen többnyire szemé-
lyesen is ismerik a színjátszót. 
Amikor egy ilyen darab kikerül 
a helyi színpadról egy országos 
színpadra, akkor derül ki igazán 
a darab működőképessége, mert 
egy idegen közönség nem lesz 
elnéző. Az idegenek számára az 
lesz fontos, hogy mi az üzenete 
a darabnak, mennyire működik, 
és maga a néző mennyire érzi jól 
magát előadás közben.

Az ifjúsági dráma egy olyan 
színpadi mű, amely a fiatalokat 
érintő problémákra világít rá, 
a kortársaik vagy maguk által 
megélt élethelyzeteket elevení-
ti meg. Ez a darab azért egyedi, 
mert nagyon jól felhasználható a 
drogprevencióban és a mentális 
problémák kezelésébe is ad be-
tekintést a színházművészet esz-
köztárán keresztül.              

A 17 éves Várhidi Denton anyjá-
val él egy panellakásban. A cson-
ka család mindennapjait meg-
keserítik az anyagi és mentális 
problémák, amelyből a tehetsé-
ges fiatal mindenképp ki szeretne 

törni. A darab arra kíván választ 
találni, hogy vajon a döntéseik, 
befolyásolhatóságuk milyen útra 
terelhetik a legújabb generáci-
ót? Arra, hogy milyen hatással le-
hetnek ezekre a körülményekre, 
lehetőségekre a körülöttük élő 
emberek és korunk társadalmi 
folyamatai. Kérdés, hogy a fősze-
replő Denton tud-e élni az életé-
ben adódó kitörési lehetőséggel? 
Megoldás lesz-e a családi problé-
máira, ha ő médiasztár lesz? 

A színdarab valójában bete-
kintés egy magyar középiskolás 
hétköznapjaiba, pár kiragadott 
hónap eseményein és az életé-
ben szerepet játszó gyerekeken 
és felnőtteken keresztül.

Az első felvonás végén összezá-
rult a függöny. A közönség a cse-
lekmény hatása alatt lassan hagy-
ta el a szünet idejére a nézőteret. 
Az aulában csendes vagy harsá-
nyabb csoportokban beszélték 
meg élményeiket az emberek. 
Szóba kerültek a szereplőkről és 
a szerepekről, a cselekményről, a 
színházi hatásokról való gondo-
latok. A szereplők családtagjai az 
öltözők felé tekintgettek, hátha 
meglátják jelmezes, sminkelt ro-
konaikat és pár szót válthatnak 
velük. De a színjátszók fegyelme-
zetten, elvonultan töltötték el a 
negyedóra szünetet. Már a szünet 

hangulatán is érzékelhető, előre 
jelezhető volt a közönségsiker, 
a vastaps, melyeket a második 
felvonás végén le is arathattak a 
szereplők.

„Az amatőr színházcsinálóknak 
nehezen megy egy-egy színda-
rab menedzselése. A Fébé Társu-
lat pedig a darabbal minél több 
középiskolást el szeretne érni, 
felhívni a figyelmüket a drog ve-
szélyeire, továbbá a tehetségku-
tatók, castingek, a média hamis 
csillogására, arra, hogy kevesek 
számára jelentenek ezek megol-
dást a kiugrásra.”

A Páncél és púder-t a játszók 
felajánlották a Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság drogmeg-
előzési programja számára.

Csuka Nadin
kommunikáció- 

és médiatudomány 
szakos hallgató

Harik Ferenc Csanád, Molnár Szulamit, Józsa Dávid, 
Kovács Réka, Kovács Fanni

Kovács Réka, Oláh Mirjána, Suha Virág, Baranyi Liliá-
na
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Falusi disznótor Benczúrfalván

2021. november 27-én került 
megrendezésre 9. alkalommal a 
Falusi disznótor Benczúrfalván a 
Benczúrfalváért Egyesület szer-
vezésében. Korán reggel meg-
hozták a disznót, amit pörzsölés 
után feldolgoztak a dolgos kezek. 

Pálinkából, sült vérből, hurkából, 
kolbászból természetesen nem 
volt hiány. Az Egyesület megven-
dégelte az érkező embereket egy 
toros vacsorával. 

Nagyon szépen köszönjük min-
denkinek a segítséget, aki hozzá-

járult a disznótor sikerességéhez.
Áldott, békés készülődést és 

karácsonyi ünnepeket kívánunk 
mindenkinek!!

                                                                                                                                            
Haizer Szabolcs

Futás

2021. november 13. 18. K & H 
Mozdulj Balaton! Siófokon.  Az 
aggasztóan alakuló járványhely-
zet miatt, idén  még egyszer, 
utoljára együtt legyünk, kihozzuk 
magunkból a futópályán a leg-
többet, és ezzel lezárjuk az aktuá-
lis futószezont. A SZAFT csapatát 
Szomorné Beck Krisztina képvi-
selte 21 km távon, 2:30:27 idővel.

2021. november 21. Terepfutás 
Pilisszentkereszten. Résztvevő 
Bartus Ferenc 1:18:39 idővel, tel-
jesítette a 14,2 km távot, 450 m 
szintkülönbség nehezítésével.

A korábbi kedvező tapaszta-
latok alapján a Kossuth Ligeti 
Sportpálya ismét kivilágítva várja 
a mozogni vágyókat 2021. nov-
ember	16-a	és	2022.	március	10-e	

közötti időszakban, minden ked-
den és csütörtökön 17 óra és 19 
óra között.

Áldott karácsonyi ünnepeket, jó 
egészséget kíván a SZAFT csapata.

Czele János
BSI Futónagykövet
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Pilisszentkereszt Balaton

Foci

A legkisebb korosztályok-
ban, akik Bozsik tornákon 
szerepelnek, véget ért az 

őszi szezon.  A terembe tervezett 
tornákat a NMLASZ bizonytalan 
ideig törölte.

U13-as csapatunknak kijár a 
dicséret. 12 mérkőzésből 11-et 
megnyert és csak egy mérkőzést 
veszített el, szoros csatában.
Az	U16-os	csapatunknak	voltak	

még mérkőzései, amiken szép 
sikereket	 értek	 el,	 így	 az	 U16-os	
csapatunk a dobogó második fo-
kán fog telelni. 

Az U19-es csapatunk , mint aho-
gyan már korábban írtuk, a dobo-
gó legfelső fokán zárta az őszt.

Felnőtt csapatunk számára is 
véget értek az őszi mérkőzések. 
Voltak elfogatható mérkőzések, 
győzelmek, de idegenben mintha 
teljesen más csapat lenne . Meg 
sem közelítik a fiúk a hazai telje-
sítményt. 

U16-os eredmények:
Korábban a Szécsény - Karancs-

lapujtő mérkőzés 3-3-al szerepelt, 
de megóvtuk a mérkőzést jogo-
sulatlan játék miatt, és így a csa-
pat megkapta a győzelemért járó 
3 pontot, 3-0-ás gólaránnyal.
Bátonyterenye - Szécsény 2-5 gól: 
Somodi L. 2, Kelecsényi L., Bárány 
M., Kreuch R.
Mátraterenye - Szécsény 2-10 gól: 
Kreuch R. 3, Molnár B. 4, Bárány 
M., Somodi L.  Mester M.
Szécsény - Mátrai SE 1-1    gól: Bá-
rány M.

A csapat 7 győzelmet, 1 döntet-
lent, 1 vereséget szenvedett. Egy 
mérkőzés elhalasztva.

Felnőtt eredmények:
Szécsény - Pásztó 1-1   gól: Csu-

ka K.
Nőtincs - Szécsény 3-1   gól: 

Gyenes J.
Szécsény - Diósjenő   1-2 gól: 

Csuka K.

A felnőtt csapat 13 mérkőzésen 
lépett pályára, ezeken 3 győzel-
met, 2 döntetlent és 8 vereséget 
szenvedett.

Reméljük lesz ez még jobb is. 
Tavaszra megerősödve, a sérül-
tekkel kiegészülve bízzunk egy 
szebb folytatásban.

Minden kedves olvasónak Kel-
lemes Karácsonyi Ünnepeket 
és boldog Új esztendőt kíván a 
SZVSE vezetősége és játékosai.

 Doman Gábor  
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