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Nyugdíjba ment Smelkó Ist-
vánné, Aranka néni, a Bárkányi 
óvoda vezetője. Interjú. 

Annak idején, hogyan kezdő-
dött óvónői karrierje?
Salgótarjánban születtem és ott 
végeztem el az iskoláimat. A Bo-
lyai Gimnázium után, úgy döntöt-
tem, elmegyek dolgozni. Vélet-
lenül egy állásajánlatot kaptam 
a baglyasaljai óvoda vezetőjétől, 
amit örömmel fogadtam el.

Mondhatjuk a sors vetette oda.
Így van. Motivációm azért akadt 
bőven, miután egy nagycsalád-
ban nőttem fel, testvéreim, és 
unokatestvéreim között szeret-
tem lenni, emellett ösztönzőleg 
hatott rám, hogy az ismeretsé-

gi körömből ekkor már többen 
példamutatóan gyakorolták ezt 
a szakmát. Aztán a baglyasaljai 
óvoda nagyon megfogott, ott 
sok hátrányos helyzetű gyerekkel 
találkoztam, rengeteg szeretet-
éhséggel. A gyermekek között 
eltöltött csodás egy év tapaszta-
latai, élményei és az akkori vezető 
óvónő biztatása ösztönzött arra, 
hogy az óvónői pályát válasszam 
hivatásként. 

Akkor Ön egy nagyon érzelmes 
ember?
Igen, szeretek segíteni és jót ten-
ni. Képesítés nélküli óvodapeda-
gógusként kezdtem és az akkori 
óvodavezető láthatott bennem 
valamit, mert a tudásom feletti 
feladatokat is rám bízott, feltétel 
nélkül megbízott bennem

Ma már nem nagyon vannak ké-
pesítés nélküli óvónők.

Most pedagógiai asszisztens-
nek nevezik azokat, akik érett-
ségivel dolgozhatnak óvodában 
és mivel egyre kevesebb a pe-
dagógus, ezért ők is egyre több 
feladatot kapnak. A baglyasaljai 
óvodavezető biztatására egy 
év után beiratkoztam a Kecske-
méti Óvónőképzőbe. A főiskola 
elvégzését követően kerültem 
Szécsénybe, mert akkor éppen a 
helyi óvodavezető egy szolgálati 
lakással hirdette meg az óvoda-
pedagógusi állást, ami azért volt 
nagyon kedvező, mert a férjem 
már Szécsényben dolgozott a 
Kubinyi Ferenc Múzeumban. A le-

hetőséget nem szalasztottam el, 
sok szécsényi ember segítségével 
és barátságos befogadásával im-
már negyven évvel ezelőtt, sike-
rült letelepednünk a városban, és 
elkezdtem a pályámat.

Akkor Önt a sors mindig a te-
nyerén hordozta.
Igen, hála Istennek. A Magyar úti 
óvodában kezdtem el dolgozni, 
képzett óvodapedagógusként. 
Akkoriban a felsőfokú végzettsé-
gű óvodapedagógus kevés volt, 
így az akkori óvodavezető meg-
becsülte szakmai képzettségem, 
a tudásomat szívesen megosztot-
tam a kollégákkal. Két év után szü-
lési szabadságra mentem, és négy 
évig otthon neveltem két gyer-
mekemet. Amikor visszatértem, 
nagyon sok mindent rám bíztak, 
új összetételű (vegyes) csoport in-
dítását, módszertani bemutatókat 

Amikor az egykori óvodás hozza az unokát
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a megye óvodapedagógusainak, 
és szervezési feladatokat is szíve-
sen elvállaltam. Kis idő elteltével 
tagóvoda vezetői feladatokat is 
kaptam, majd intézményveze-
tő-helyettes lettem. 2012-ben 
kineveztek intézményvezetőnek, 
egy évre rá 2013-ban a Váci egy-
házmegye fenntartásába kerülő 
intézmény vezetésére kértek fel, 
amit félve, de bizakodva elvállal-
tam, ekkor alakult meg a Bárkányi 
Katolikus Óvoda.

Ön szerint 10 év után mi a ta-
nulsága az egyházi oktatás be-
vezetésének Szécsényben?

Kétségtelenül volt rá igény, és 
van létjogosultsága. A mai roha-
nó világunkban úgy gondolom 
különösen fontos, a keresztényi 
értékek megismertetése, átadása. 
Egymás szeretetére, tiszteletére, 
megbecsülésére, az összetarto-
zás hangsúlyozására igen nagy 
szüksége van mindannyiunknak. 
Elengedhetetlen feladatomnak 
éreztem, és talán tulajdonképpen 
ez volt a nevelési ars poeticám, 
hogy a munkám során óvodás 
gyermekekből olyan embereket 
neveljek, akik képesek megállni a 
helyüket a világban. Mindez pe-
dig nem sikerült volna a kollégá-

im együttgondolkodása nélkül, és 
természetesen, ha a szülők nem 
partnerek ebben a nevelésben. 
Óvodánknak pedig különösen 
nagy jelentősége, hogy nemcsak 
vallásos családok gyermekeit fo-
gadjuk be, de olyan közösségben 
nevelkedhetnek a gyermekek, 
ahol tudunk értéket teremteni, a 
hit magocskáit elültetni, mert ta-
lán nélkülünk mindez elsikkadna.

Mit kapott végül ettől a szak-
mától?
Számomra a legmeghatóbb él-
mény az, amikor egykori óvodá-
saim hozzám hozzák gyerekeiket. 
Ennél nagyobb megbecsülést, 
tiszteletet nem kaphat az ember. 
Amikor azt mondják egykori „ta-
nítványaim”, hogy Aranka néni, 
azt szeretnénk, ha gyermekünket 
csak is Ön nevelné. Ez egy felül-
múlhatatlan érzelmi lánc. A má-
sik büszkeség a munkánk során, 
amikor egy szinte még önállót-
lan gyermek bekerül az óvodá-
ba, ismeretlenül, de már átölel, 
a bizonytalan helyen megszep-
penve, de már megbízik bennem, 
mert úgy érzi, hogy tőlem szere-
tet, és biztonságot kap, Sokszor 
édesanyjuk helyett, édesanyjuk 
voltam. Majd ezekből a lurkóból 
képesek vagyunk egy iskolaérett, 
önálló, talpraesett személyiséget 
faragni, aki boldogan készül az 
iskolába, na, ez egy igazi sikerél-
mény. Ezek a pillanatok, ölelések 
adtak a munkámhoz erőt, mert 
sajnos egyre problémásabb gye-
rekek érkeznek az óvodákba, 
mert a szülőknek egyre kevesebb 
idejük van a nevelésre.

Hogy tudta ilyen lélekkel a 
nyugdíjat választani, amikor 
még nincs is 65 éves?
Szükségem van a pihenésre. El-
fáradtam egy kicsit. Úgy érzem a 
munkámat becsülettel, igen in-
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tenzíven végeztem, és eljött az 
a pont, amikor tudni kell abba 
hagyni. 

Kitüntetésekkel is elhalmozták.
Az Egyházmegyei Katolikus Is-
kolák Főhatóságától (EKIF) kap-
tam egy életmű díjat. Hatalmas 
elismerésnek érzem, hiszen ez a 
díj tulajdonképpen visszajelzés, 
köszönet és megbecsülés a fenn-
tartó részéről, miszerint a vezetői 
és pedagógiai munkámmal elé-
gedettek voltak. A 40 éves tevé-
kenységem méltatását, 9 év ve-
zetői munkám után kaptam meg. 
Nagyon büszke vagyok erre a ki-
tüntetésre. A másik kitüntetésem 
pedig az oktatási minisztertől 
kapott, a Megyei közgyűlés által 

átadott Pedagógus Szakszolgá-
lati Emlékérem. Ez a díj megha-
tott, hiszen a szakmai elismerés 
mellett, ez egy külső elismerés is, 
ami környezetem és a munkámat 
ismerő emberek véleményét rep-
rezentálja. A kitüntetést ugyan én 
vehettem át, de úgy gondolom 
sok ember érdeme, nemcsak ne-
kem szólt, hanem segítő kollégá-
imnak és a szülőknek is.

Nem unatkozik majd nyugdí-
jasként?
Kizárt. Négy unokám vár, no meg 
egy férj, mert azt el kell monda-
nom, hogy egy ilyen pedagógusi 
munkát nem lehet végezni egy 
megértő család nélkül, ha az em-
bernek nincs egy olyan társa, aki 

partnere a mindennapokban. És 
az én férjem ilyen, így most már ő 
is megérdemel belőlem egy kicsit 
többet.

A 2022-es év Príma díjasa, LÉVÁRDI BEÁTA ZENEPEDAGÓGUS

Ebben az évben a Vállalko-
zók Szövetsége (VOSZ) által 
alapított Príma díjat Lévárdi 

Beáta zenepedagógus vehette át 
a közoktatás, köznevelés kategó-
riában.

Lévárdi Beáta Andrea zongora-, 
szolfézs-, általános-, és középisko-

lai ének és zeneelmélet tanár, kar-
nagy, mesterpedagógus, közok-
tatási szakértő. Immáron 30 éve 
van a zenepedagógusi pályán, 
a balassagyarmati Rózsavölgyi 
Márk Alapfokú Művészeti Iskola 
szécsényi és balassagyarmati in-
tézményében tanít, mint tanszak-
vezető.

Szakmai munkája sokrétű és 
eredményekben gazdag:

Zongorista növendékei a me-
gyei, országos és nemzetközi 
zongoraversenyek I., II. és II. he-
lyezettjei.

Növendéke, aki bejutott a te-
levíziós adásba, a Duna Televí-
zió Virtuózok című műsorában 
szerepelt. Az idei év áprilisában 
a moszkvai online Nemzetközi 
Zongoraversenyen növendékei I. 
III és IV. helyezéssel büszkélked-
hettek.

Számos balassagyarmati iskolá-
ban alapított kórust.

A Szent Imre Keresztény Ál-
talános Iskolában egy 60 tagot 

számláló, tanárokból és gyere-
kekből álló kórust hozott létre, 
mely énekkarral adventi és hús-
véti koncerteket adtak a katolikus 
templomokban. 

2016-tól a Balassagyarmati Ba-
lassi Bálint Vegyeskar karnagya, 
akikkel az „Éneklő Ifjúság” Orszá-
gos Minősítő fesztiválokon Eger-
ben 2017-ben Arany dicséretet, 
2018-ban és 2019-ben Arany dip-
lomát ért el.

2016-tól alapítója és vezető 
karnagya Balassagyarmat Város 
közép-, és általános iskolás tanu-
lóiból létrejött Százszorszép Száz-
tagú Palóc Gyermek- és Ifjúsági 
dalkörnek, melyet az egri „Éneklő 
Ifjúság” Kórusfesztiválon a zsűri 
2018-ban, 2019-ben és 2021-ben 
Ezüst minősítéssel jutalmazott. 
Két ízben is jártak koncertezni Er-
délyben és a Vajdaságban.

Immáron 27 éve, 1995 óta Szé-
csény Város Gyermekkarának 
megalapítója és vezetője. A gyer-
mekkar nagyon sok országos 

A Príma díjas Lévárdi Beáta zene-
pedagógus
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társaséneklési verseny és megyei 
kórustalálkozó díjazottja.

Tanári nyitottságát mutatja, 
hogy 2012-ben, a szakmai irányí-
tásával működő, volt énekes nö-
vendékeivel megalakított, Vissi 
d’Arte Művészeti Együttes rend-
szeresen élőzenei ismeretterjesz-
tő koncerteket tart Nógrád me-
gye általános- és középiskoláiban. 

A szécsényi Erkel Ferenc 
Vegyeskar karnagya 29 éve, 1993-
tól. Irányítása alatt a kórus 11-szer 
kapott Arany dicséretet, emellett 
Arany-, és Gálakórus minősítéssel 
büszkélkedhet. A vegyeskar több 
külföldi koncertkörúton, nemzet-
közi kórusfesztiválon vett részt 
az elmúlt években: Ukrajnában, 
Szlovákiában, Lengyelországban 
és Olaszországban.  

Szervezőkészsége, agilitása 
messze túlmutat pedagógiai hi-
vatásán. Több megyei gyermek-
kari fesztivál, megyei-, és nem-
zetközi vegyeskari kórusfesztivál 
megálmodója és koordinátora. 

Munkáját több díjjal is elismer-
ték az elmúlt években:  

Felkészítő tanári különdíjak, 
„Szécsény Városáért” emlékpla-
kett, „Az év pedagógusa” díj, 
„Artisjus-díj” zenepedagógiai 
munkáért, Nógrád Megyei Ön-
kormányzat által adományozott 
„Önzetlenség díja”. Karnagyi kü-
löndíj a Kórusok Országos Szövet-
ségétől, miniszteri dicséret, Veres 
Pálné-díj.

Gratulálunk!

Lévárdi Beáta a Príma díjátadáson

Önkormányzati hírek

Szeptemberben egy munkarend-
szerinti ülést tartottunk.

A SZEPTEMBER 27-i ülésen beszá-
molót hallgattunk meg
a Szécsényi Cseperedő Óvoda és 
Bölcsőde 2021/2022. nevelési év 
munkájáról és a 2022/2023. neve-
lési év indításáról.

Tájékoztatót hallgattunk meg
- az oktatási intézmények 

2021/2022. tanév működéséről, 
a 2022/2023. tanév indításáról

- a Renault Trafic EL típusú gépjár-
mű vételéről.

Döntöttünk
- a Szécsény város településrende-

zési tervének módosításával ösz-
szefüggő rövid eljárás lezárásáról

- a Szécsény, Mindszenty tér 3/A. 
III/2. szám alatti, 1309/A/9 hely-
rajzi számú ingatlan értékesítési 
célra történő kiajánlásáról 

- a Bursa Hungarica Ösztöndíj-
rendszerhez történő csatlako-
zásról és az Ösztöndíjpályázat 
elbírálásának rendjéről szóló 
szabályzatról

- a VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonosi 
hozzájárulás kérelméről 

- a Szécsény, Magyar utca 15. 
szám alatti műfüves pálya fel-
újításához szükséges önerő biz-
tosításáról szóló 51/2022.(IV.26.) 
számú határozat módosításáról 

- a Szécsény I. számú fogorvosi 
körzet feladat-ellátásáról.

Zárt ülésen:
- Döntöttünk „A Köz Szolgálatá-

ért” kitüntető díj adományozá-
sáról, 

- a Szécsény, Madách út 26/A. és 
26/B. ingatlanok körüli csapa-
dékvíz elvezető rendszer kiépí-
tése tárgyú beszerzési eljárás 
megindításáról, 

- a Szécsényi Közös Önkormány-
zati Hivatal és Szécsény Város 
Önkormányzata felhasználási 
helyeinek rezsiár változásáról, 

- a Szécsényi Közművelődési 
Nonprofit Kft. rezsi költségeinek 
alakulásáról,

- ingatlanvásárlási kérelmek elbí-
rálásáról, valamint ingatlan vá-
sárlási kérelmek visszavonásáról, 

lakásbérleti ügyekről.

Stayer László, polgármester
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna, jegyző
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Bárkányi iskola

Bárkányi iskolanyitogató

A tanévkezdést megelőzően az 
idén szerdán délelőttre meghív-
tuk a leendő első osztályosokat és 
szüleiket ismerkedésre az új osz-
tálytársakkal és a tanító nénikkel. 
A jó hangulatban eltelt foglalko-
zásokon zenés-táncos énekléssel, 
mozgásos játékokkal, mesedra-
matizálással és kézműves foglal-
kozással töltötték el idejüket. Akik 
végeztek a választható foglalko-
zásokon használatba vehették az 
iskolaudvarán lévő játszóteret és 
a homokozót is. Megismerkedtek 
a kisdiákok az iskola épületével és 
örömmel vették birtokba szépen 
felújított és új bútorokkal ellá-
tott tantermeiket. A tízórai után 
lehetőség adódott a szülőkkel 
való kötetlen beszélgetésre és 

a tankönyvek átvételére. Mind-
eközben a nebulók fejlesztő- és 
társasjátékok és vidám színezők 
segítségével foglalhatták le ma-
gukat. A program zárása után le-
endő elsőseink apró ajándékok-
kal és a kézműves foglalkozáson 
általuk készített első iskolai alko-
tásaikkal térhettek haza. 
Az Iskolanyitogató lehetőséget 
adott a kisgyermekeknek, hogy 
még az évkezdés előtt kötetlen 
körülmények között szokták az 
iskola légkörét. Bízunk abban, 
hogy ezzel a tudatos felkészülés-
sel, odafigyeléssel szép élménnyé 
tudtuk varázsolni első osztályosa-
ink iskolakezdését.
Köszönjük a kedves szülőknek, 
nagyszülőknek az aktív részvéte-
lét! Reméljük, hogy az iskolakez-
dés miatt kialakult izgulásukat 

sikerült eloszlatni ezen a délelőt-
tön.
     

Ludányiné Bella Szilvia



- 6 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Bárkányi Nap

Az idei tanév első, egész 
napos rendezvényét tar-
tottuk szeptember 30-án 

Bárkányi Nap elnevezéssel. Ezen 
a napon került sor a kilencedikes 
gólyák avatására az iskolaközös-
ség előtt. Az ünnepi beszédeket 
követően a végzősök tűzték fel 
a kilencedikesekre a befogadást 
szimbolizáló jelvényeket. Ezt kö-
vette a vidám fogadalomtétel 
és gólyák látványos vetélkedője 
a 10. évfolyam tanulóinak szer-
vezésében. Erre a napra projekt-

előadásokkal is készültek fiatal-
jaink, melyen bemutatták, hogy 
nemcsak a kötelező tananyagok 
elsajátításában jeleskednek. Tóth 
Andor, Kelecsényi Bálint, Jusztin 
Kristóf és Berki Benjámin beavat-
ták iskolatársaikat hobbijaikba: 
alapítványi tevékenységeikbe, 
játékfejlesztésbe, baromfitartás 
kihívásaiba, a fotózás rejtelmeibe.  
Külön megtiszteltetés volt, hogy 
a rendezvény részeként a gim-
názium aulája adhatott otthont 
Bakos Ferenc, grafikus művész 
kiállításának, melynek érdekessé-
ge, hogy maga a kiállító mutatta 
be alkotásait. Az ünnepi megnyi-
tót a 11. évfolyamos diákok (Oláh 
Anna, Juhász Eszter és Varga Ba-
lázs) műsora tette még élmény-
szerűbbé. A rendezvény részét 
képezte a játékos sportvetélke-
dő és a Super Size Me című do-
kumentumfilm vetítése is. A nap 
délelőttjére hívtuk a nyolcadiko-

sokat is, hogy bepillantást nyerje-
nek iskolánk mindennapjaiba. A 
délután a sportversenyekkel foly-
tatódott Európai Diáksport Nap 
keretén belül.

Szmolnik Ágnes és Adamik Zsolt

A MAGYAR NÉPMESE NAPJA 

A Páter Bárkányi János Ka-
tolikus Általános Iskola és 
Gimnázium alsó tagozatán 

Benedek Elek születésnapja alkal-
mából a magyar népmese napjá-
nak megünneplését tűztük ki cé-
lul erre szeptember 30-ára. Külön 
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érdekesség, hogy a magyar diá-
kok is épp ezen a napon ünneplik 
a sport napját, mely kiegészítette 
ezt a közös együttlétet.

A délelőtt folyamán a kedves 
szülők és hozzátartozók bevoná-
sával a mese napja családi nappá 
alakult át. Immár hagyomány az 
alsósok körében, hogy ez a nap a 
népmesék jegyében zajlik és egy 
egész napos rendezvénnyé ala-
kul ez a szép évforduló, melynek 
idén ismét tanúi lehettek a szülők 
is, kik szép számmal jelentek meg 
iskolánk aulájában.

Péntek reggel alsó tagozatos 

tanulóink és pedagógusaik a 
népi hagyományokhoz illő jel-
mezekben jelentek meg, hogy 
idén a családokkal kiegészülve 
ünnepeljék meg a népmesék va-
rázslatos világát. Voltak itt tün-
dérek, törpék, szegény legények 
és leányok, királylányok és király-
fik, juhászok és boszorkányok. 
Az aulában gyűltünk össze, ahol 
igazgató helyettes asszonyunk 
kedves szavakkal üdvözölt min-
den gyermeket és felnőttet. Ezt 
követően Barkó Dávid és Puszta 
Levente, valamint Demus Santel 
Sára és Vladár Dorka 4.a osztályos 
dalos duók népdalcsokrot adtak 
elő az egybegyűlteknek. Ezután 
a tanító nénik dramatizált meg-
lepetés előadása következett: 
egy Mihály-napi piaci forgatagot 
varázsoltak a tanulók elé, mely-
ben valamennyi alsó tagozatos 
pedagógus egy-egy kofa bőrébe 
bújt. Voltak itt alma-és zöldség-

árusok, mézeskalácsosok és lóku-
pecek, gombot, madzagot vagy 
kalapot áruló parasztasszonyok, 
lufiárusok és jövendőmondó pla-
nétások. A Mesélő az interaktív 
előadásba a tanulókat is aktív 
módon bevonta, hiszen egy-egy 
ismert mondókát skandálva ők 
is a darab részeseivé válhattak. 
A jelmezek bemutatását egy ze-
nés-énekes játék alkalmával pre-
zentálhatták az alsó tagozatos 
tanulók az aula közepén, melyhez 
a lelkes szülők is csatlakoztak. Ez-
után a termekben a tanító nénik 
a régi, népi világ hangulatát idéz-
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ték fel és kézműves foglalkozás 
keretén belül vásári portékákat 
készítettek a gyerekekkel, melyek 
szemet gyönyörködtetően díszí-
tik iskolánk folyosóját, s az arra 
elhaladókat emlékeztetik erre a 
mesés napra.  

A délelőtt folyamán még egy 
örömteli meghívásnak is eleget 
tettünk: a szomszédos katolikus 
óvoda dolgozói invitálták tanuló-
inkat egy hangulatos Mihály-na-
pi vásárba, ahol az óvó nénik és 
a szülők által készített kézműves 
termékeket csodálhattuk és vásá-
rolhattuk meg.

Az ebéd és a délutáni pihenés 
után folytatódott a program, 
immár a sport jegyében, mely 
a „Sportos – mesés kalandozás 
Meseországban” fantázianevet 
kapta. Iskolánkban a sport ak-
tív része a mindennapoknak: 
testnevelés és sportfoglalkozá-
sokon, szünetekben, a délutáni 
időszakban, az iskolai és megyei 
sportversenyeken, a túrázások, 
kirándulások és sporttáborok al-
kalmával egyaránt. Mivel gazdag 
hagyománya van a mese mellett 
a sportnak is, nem esett nehezére 
kisdiákjainknak a „Hét próbát” ki-
állni, melyekben lehetett Csizmás 
Kandúr óriási csizmájában váltó-
versenyen részt venni, a hétfejű 
sárkányt ügyességgel és gyorsa-
sággal legyőzni, Hamupipőke bő-
rébe bújva terméseket szétválo-
gatni, tarkabarka apróhirdetések 
alapján szereplők neveit kitalálni. 
A nagy tornateremben lévő aka-

dálypálya a „Túl az Óperencián” 
nevet viselte és ha valamelyik 
csapat elfáradt, délután fakultatív 
szórakozások közül is választha-
tott: a játszótéren levegőzhetett 
és mozoghatott, a tantermekben 
pedig pihentető meseolvasás, ta-
lálós kérdések, szereplők alapján 
való mesefelismerés és színezés 
töltötte ki a foglalkozások idejét. 

Ezek után finom „meglepetés” 
uzsonna következett a tanulók 
számára: friss, ropogós sajtos po-
gácsa, finom szőlő és alma, va-
lamint egészséges gyümölcslé, 
mely elköltése után az aulában 
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szinte varázsszóra következett 
be a rendteremtés és a búcsúzás 
egymástól, a népmese napjától 
és a sportok világától.

Reméljük, ez a családi nap jö-
vőre ismét megvalósul, a hagyo-
mányt folytatni tudjuk és bízunk 
benne, hogy az egész alsó tago-
zat körében együtt tudunk ünne-
pelni a gyermekek, a szülők és a 
nevelők legnagyobb örömére.

Veres Viktória és Zsirosová Silvia
tanító nénik

Diáksport Nap a Bárkányiban

Az Európai Diáksport Nap 
alkalmából egész napos 
sportünnepnek adott ott-

hont a város legnagyobb intéz-
ménye, a Páter Bárkányi János 
Katolikus Általános Iskola és Gim-

názium. A rendezvény magába 
foglalta a már hagyományos őszi 
Sportnapot, amelynek népsze-
rűsége évek óta töretlen. Most is 
rengeteg színes programmal, vál-
tozatos feladatokkal vártuk diák-
jainkat.

A délelőtt folyamán a gimnazis-
táink részére a sportcsarnokban 
rendeztük be az osztályok számá-
ra azt az ügyességi feladatsort, 
amelyet rendhagyó módon a 
nyolcadikos tanulóink is teljesít-
hettek. Ezeknél az állomásoknál 
elsősorban olyan feladatokat kel-
lett teljesíteni, amelyek kialakí-
tottak egy elfogadó légkört és jó 
hangulatot teremtettek nemcsak 
az osztályon belül, hanem az év-
folyamok között is.

A Magyar úti épületben maradt 
felsős tanulóink hat állomáson, 
különböző mozgásos és szelle-
mi vetélkedőn mutathatták meg 
ügyességüket, gyorsaságukat és 
tudásukat. A sportos feladatok 
közt darts, roller-verseny, lufi-ko-
sár, célbadobás, míg szellemi té-
mában „Elme-bajnokság” és tár-
sasjátékok várták tanulóinkat.

A délután első részében a Ma-
gyar úti intézményünk tornater-
mében alsó tagozatos diákjaink 
próbálhatták ki gyorsaságukat a 
kialakított roller-pályán. 

Sportnap most sem lehetett be-
mutató nélkül… A kézilabda még 
nem szerepelt versenyszerűen a 

labdajátékok között. A nyolcadi-
kos és kilencedikes lányok mutat-
ták be nekünk ezt a sportágat, hi-
szen ők több éven keresztül űzték 
ezt. A színvonalas és helyenként 
látványos mozdulatokkal fűszere-
zett bemutató nagy sikert aratott. 

A bemutató után a többi labda-
játéké volt a főszerep. Röplabdá-
ban négy csapat, kosárlabda és 
futsal sportágban két-két csapat 
mérte össze tudását.

A rendkívül sportszerű össze-
csapásokon igazán küzdelmes 
mérkőzéseket láthatott a szép 
számú közönség. Röplabdában a 
Bárkányi 10. osztályosok csapata, 
kosárlabdában és futsalban is a 
12. osztályos fiúk csapata nyert. A 
tanárok csapata röplabdában ját-
szott gála mérkőzést a győztessel. 
Köszönjük a többi csapatok rész-
vételét, kiemelten a 12. osztályos 
lányok délelőtti segítségét az ál-
lomásokon!

A mai, eredményes és sikeres 
nap után bátran mondhatjuk: Jö-
vőre, Veletek, Ugyanitt!

Urbányi Tamás 
munkaközösség vezető
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A Szécsényi Cseperedő Óvo-
dában az idei nevelési 
évben szeptember hó-

napban 5 új óvodás gyermekkel 
bővült csoportunk. Azt valljuk, 
hogy az óvodai beszoktatás idő-
tartama nem egy vagy két hét, 
hanem az egész első év az óvodá-
val, a felnőttekkel, a társakkal való 
ismerkedésről szól. Az első évben, 
amikor a gyermekek többször 

megbetegszenek és egy-
két hétig otthon maradnak, 
szinte minden alkalommal 
elölről szükséges kezdeni az 
óvodai beszoktatást.

Fontos tudni, hogy nin-
csenek általános szabályok, 
melyek mindenkinél egy-
formán használhatók lenné-
nek. Minden családnál, gye-
reknél más és más módszer 
az, mely valóban segíthet az 
új helyzet elfogadásában.

Óvodában egy jól meg-
határozott és kialakított 
napirend szerint folyik a 
mindennapi élet. A bölcső-
déből érkező gyermekek 
könnyen átállnak az óvodai 

napirendre, míg a családból érke-
ző gyermekeknél ez igen eltérő is 
lehet. Fontos tehát, hogy otthon 
is kialakított napirendje legyen a 
gyermeknek. A beszoktatás ru-
galmas, idejét és módját a gyer-
mek és a család ismeretében álla-
pítjuk meg.

A beszoktatási időszak megha-
tározza a gyermekek óvodához 

való érzelmi kötődését, ebben a 
folyamatban kiemelt figyelem-
mel, türelemmel, megértéssel se-
gítjük a gyermekeket. 

Az „óvodába való nehéz beszo-
kást” kívántuk enyhíteni azzal, 
hogy szeptember 26-án a délelőtt 
folyamán – ugyan az időjárás 
nem kedvezett ehhez a progra-
munkhoz- Izolda népi játékaival 
játszhattak, ismerkedhettek böl-
csődéseink, óvodásaink.  

„Őseinktől kincsekkel teli ta-
risznyát kaptunk örökségbe, de 
mintha egyre gyakrabban tétle-
nül néznénk ennek háttérbe szo-
rulását, elfelejtését. Vegyük bir-
tokba, ismerjük meg, fényesítsük 
újra és adjuk tovább az eleinktől 
kapott, élethosszig érvényes, ér-
tékes, unokáink számára is fel-
tétlenül megőrzendő, mesebeli 
kincseket!” 

Szeptember 30-án, Benedek 
Elek születésnapján a népmese 
napját ünnepeljük.

A magyar népmese értékeit sze-
retnénk hangsúlyozni évek óta a 
Szécsényi Cseperedő Óvoda és 
Bölcsődében. Fontosnak tartjuk, 
hogy a rohanó világunkban egy-
re nagyobb teret kapjon az igazi, 
tiszta forrásból származó, élőszó-
val elmesélt népmese.

E jeles alkalomból „A kismalac 
és a farkasok” című bábelőadá-
sában életre keltek a mese sze-
replői. A varázslat kézzel fogható 
volt, minden gyermekek arcán 
megjelent a figyelő ámulat.

Jusztin Tímea
óvodapedagógus
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Rákóczi szabadsága
Részt vettünk a szabadságharcban 2022. október 3-án a Múzeumban

317 éve, 1705 október 3-án ért 
véget a szécsényi országgyűlés, 
amely kidolgozta Rákóczi államá-
nak kereteit.

II. Rákóczi Ferencet a rendek ve-
zérlő fejedelemmé választották 

Szécsényben. Ő a haza, a nemzet 
és a szabadság egyik legnagyobb 
és legelhivatottabb bajnoka. 

Rákóczi királyhű és katolikus 
volt. Átérezte azt az alapvető di-
lemmát, hogy a felkent király 
alattvalója, de nem hagyhatja, 
hogy a császár a török iga után a 
Habsburg birodalom provinciájá-
vá tegye és kizsákmányolja Ma-
gyarországot. Ezért, a haza szu-
verenitásának visszaszerzéséért 
indította és vezette szabadság-

harcát. Nyerni nem lehetett, de 
a szatmári béke 1711-ben mégis 
kompromisszumra vezetett, és 
Magyarország részleges önálló-
ságra jutott.

Cum Deo pro patria et libertate!
Istennel a hazáért és a szabadsá-
gért!

Rákóczi jól tudta, hogy minden 
cselekedetünk csak Isten áldásá-
val lehet sikeres. A csak magában 
bízó, önmagát a Teremtő helyébe 
állító emberség nem vezet jóra.

A polgármester koszorúz A kastély falán lévő emléktábla 
megkoszorúzása

A Páter Bárkányi iskola koszorúz

A balassagyarmati tankerület ko-
szorúz

Felsorakozás koszorúzáshoz hadoszloponként
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II. Rákóczi Ferenc életáldozattal 
is szolgálta a Haza szabadságát, 
vállalva az életfogytiglani szám-
űzetést. Egész életútját az Ég felé 
törekvés jellemezte, s végül Üd-
vözítőnkkel mintegy egyesülve 
1735-ben Nagypénteken adta 
vissza lelkét Teremtőjének.

A néphagyomány úgy tartotta, 
hogy Rákóczi valójában nem halt 

meg, csak seregével elrejtőzött 
alkalmas időre várva, amikor sza-

badítóként visszatér. Szeged kör-
nyékén az 1848-ban színre lépő 
Kossuth Lajost a visszatért Rákó-
czinak tartották. A Felvidéken né-
hol megterítenek neki, máig vár-
va visszatérését.

Többfelé a sziklán látható patkó 
alakú nyomokat Krisztus, Szent 
István, Szt. László mellett helyen-
ként Rákóczi lova lábnyomának 
tartják. Szintén a szakrális hely 
gondolatkörből ered a Rákóczi-
fa, Rákóczi útja, alagútja, kútja ha-
gyomány is. 

Idekapcsolódik végül Rákóczi 
alakjának természetfeletti lény-
ként való szemlélete, aki az óriá-
sok közül való, aki képes a vihar 
elűzésére. Néhol képét istálló aj-
tajára festették, alakjának rontás-
elhárító, szakrális-mágikus erőt 
tulajdonítva.

A szécsényi ünnepléssel hazánk 
hős fiának alakját idéztük meg, és 
kereken 100 kisdiák beállt kuruc 
katonának, hogy az elnyomó la-
bancokkal fölvegye a küzdelmet. 
A seregszemlét követően a kuru-
cok két hadosztályba rendeződve 
hallgatták meg II. Rákóczi Ferenc 
lelkesítő beszédét. Megérkeztek 

Seregszemle A kurucok Rákóczi lelkesítő beszé-
dére érkeznek

Rohamgyakorlat

Védvonalra fektetés

Kuruc állj a labanc védvonalnál

A kuruc stratégia megbeszélése

Rákóczi lelkesítő beszéde

Hai eskü - csatakezdés

Labancok érkezése

Indul a kuruc roham

Kuruc-labanc ütközet

Győztes kurucok
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a labancok, és sor került az össze-
csapásra. Szólt az ágyú dörögtek 
és füstöltek a fegyverek, majd a 
diákok lelkesedése meghozta a 
győzelmet. Köszönet a Polgár Pé-
ter generális vezette kis és nagy 
vitézeknek.

A felnőttek, a város, a tanker-
ület, az iskola és a múzeum ve-

zetése koszorúzással rótta le tisz-
teletét a Fejedelem kastély falán 
lévő emléktáblájánál.

Legyünk mindnyájan Fejedel-
münk mai jó vitézei!

Limbacher Gábor
múzeumigazgató

A fejedelem győzelmi öröme

Az Erkel Ferenc Vegyeskar hírei
„Úgy szeressétek egymást, ahogy 
én szerettelek titeket!”(Jn13,34) - 

ez volt a mottója a XVI. Ars Sacra 
Fesztiválnak, amely a hit ihlette 
művészeti alkotásokat igyekszik 
közelebb hozni az emberekhez. A 
rendezvénysorozathoz kórusunk 
is csatlakozott: szeptember 24-én 
két koncertet adtunk a szécsényi 
Kubinyi Ferenc Múzeumban, illet-

ve a balassagyarmati Palóc Múze-
umban. 

A műsorban fellépett az Erkel 
Ferenc Vegyeskar Bel Canto Ka-
marakórusa, a Vissi d’ Arte Mű-
vészeti Együttes (Lévárdi Beáta 
– művészeti vezető, zongora, Var-
ga Ivett- ének, Kiss Gabriella - fu-
rulya, műsorvezető, Jambrik Zsolt 
- ének, narrátor), valamint Lévárdi 
Beáta zongorista növendékei: 

Pásztor Nelli, Chomát Dalibor és 
Szalay Demeter Mózes.

Az egyházzene gyöngyszemei 
című koncerten megemlékez-
tünk két évfordulós zeneszerző-
ről is: a 290 éve született Joseph 
Haydnról, illetve a 225 éve szüle-
tett Franz Schubertről. 

A rendezvény a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával valósult 
meg.

Erkel Vegyeskar a balassagyarmati Palóc Múzeumban Erkel Vegyeskar a szécsényi Múzeumban

Varga Ivett előadása a szécsényi Kubinyi Múzeumban Musica Sacra c. koncert szereplői a szécsényi Kubinyi 
Múzeumban
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Bogányi Gergely zongoraművész koncertje növendékeinkkel

A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége idén a balassa-
gyarmati Rózsavölgyi Márk 

Alapfokú Művészeti Iskolában ki-
állítással lepte meg a közönséget 
diákjaink( Chomát Dalibor, Pász-
tor Nelli, Szalay Demeter Mózes) 
zongorajátékával, majd Bogányi 
Gergely zongoraművész adott 
koncertet az iskola dísztermében. 
Lévárdi Beáta növendékei meghí-
vást kaptak a művész új zongorá-
jával való koncertezésre.

Zongorista növendékeink Bogányi Gergely Liszt-díjas zongoraművésszel.

Benczúrfalváért Egyesület 2020

2020 év elején tervekkel tele 
kezdtünk bele a rendezvé-
nyek tervezésébe, szervezé-

sébe. Ekkor még nem tudhattuk, 
hogy a tervek elé, egy addig szá-
munkra ismeretlen koronavírus 
nevű világjárvány akadályokat 
gördít.  Március elején nőnapi 
mulatságot tartottunk, majd az 
ezt követő héten berobbant a jár-
vány, elkezdődtek a korlátozások.  
Egy évforduló miatt reményked-
tünk, hogy nyárra talán feloldód-
nak ezek, és a hagyományos Ízek 
Viadalát is megtarthatjuk, de saj-
nos nem így lett.

1920. június 4-én Trianonban 

aláírtak egy olyan szerződést, 
amely szétdarabolta Magyaror-
szágot, több millió magyart vá-
lasztott el nemzettestvéreitől. 
2020-ban a békediktátum 100. 
évfordulójára emlékezve, a falu 
központjába egy emlékkövet ál-
lítottunk, melyen egy Nagy-Ma-
gyarország szerepel. Ünnepélyes 
emlékmű átadót tartottunk, me-
lyet a nyári koronavírus helyzet 
lehetővé tett. 

Hosszas gondolkodás után úgy 
döntöttünk, hogy az év hátralévő 



- 15 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

részére tervezett rendezvénye-
inket lemondjuk, inkább nem 
szerettünk volna teret adni a ví-
rus terjedésének, ezzel vigyázva 
egymás épségére. A rendezvény-
terveinket a következő évre össz-
pontosítottuk. 

Bár kevesebb rendezvényünk 
volt, így is kaptunk támogatáso-
kat, adó 1% felajánlásokat és sok 
kitartásra ösztönző, bátorító szót. 

Mindenkinek köszönjük, hogy 
ebben a nehéz helyzetben is mel-
lettünk állt.

Jövő hónapban folytatjuk a visz-
szaemlékezést a 2021-es eszten-
dővel.

Haizer Szabolcs alelnök 

Őszkezdet a művelődési központban

2022. szeptember 23-25. kö-
zött került megrendezésre 
Magyarországon a Kultúrhá-

zak éjjel-nappal programsorozat, 
mely országos rendezvényhez 
a Szécsényi Városi Művelődési 

Központ egy tárlatmegnyitóval 
csatlakozott. Az eseménysorozat 
nyitónapján, 2022. szeptember 

Bakos Ferenc képzőművész szak-
mai tárlatnyitó beszédet mond

Bátori István köszönő beszédet 
mond

Csatlós Noémi köszöntője

Bátori István és családja Rónai Egon énekel
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Csukáné Szerémy Andrea alpolgármester asszony 2022. szeptember 
23-án a Bátori 70 kiállítás megnyitóján elhangzott köszöntője

Kedves István! 
Kedves Szécsényiek! 

Tisztelt Vendégek!
Tisztelettel és szeretettel köszön-
töm Önöket Szécsény város veze-
tése képviseletében. Nagy öröm 
volt számomra, amikor megtud-
tam, hogy egy időre a szécsényi 
művelődési ház Bátori István 
festményeinek ad otthont. Egy a 
kultúra számára felépített épü-
let esetében nincs is szebb, mint 
amikor a helyi kulturális értéke-
ket mutathatja be. Ami most a 
galériában és a kamarateremben 
körbevesz bennünket, az egy szá-
munkra kedves ember hozzáértő, 
tehetséges keze nyomát dicséri. 
A művészete megszépíti a na-
punkat. Istvánét, aki műveli, és a 
miénket is, akik élvezzük azt.  

Sokan vagyunk itt, akik szeret-
jük Szécsényt és örömmel fogjuk 
felfedezni a városunk egy-egy 
részletét megörökítő festményt 
is.

Csodálatos, amikor egy család 

neve egybefonódik egy város-
éval. Egybefonódik, mert a tagjai 
olyan, a közösség számára értéket 
teremtő, példamutató életet él-
nek, mint a Bátori házaspár. Valika 
és István ha otthon a családom-
ban szóba kerülnek, ők a nagybe-
tűvel írt: NEMES lelkű EMBEREK, 
róluk a kellem, az igényesség, a 
kifinomultság jut az eszembe.

Szemet gyönyörködtetni ma 
nem könnyű feladat, mert sok vi-
zuális inger ér minket a médiában 
és a városi környezetben is. István 
ecsetének nyoma azonban olyan 
hatást gyakorol ránk, hogy büsz-
kén érezzük magunkat egyszerre 
embernek, szécsényinek. Az ön 
alkotásainak néma beszéde olyan 
érzéseket keltenek bennünk, me-
lyek hasonlóak azokhoz az érzé-
sekhez, melyeket akkor érzünk, 
ha egy szeretett személyre gon-
dolunk.

Harmincöt éve művészetpeda-
gógusként tevékenykedem, na-
ponta tapasztalom, hogy a mű-

vészet csodákra képes! Ez a csoda 
ma többször megteremtődik ma 
este, amikor bármelyikünk odaáll 
egy-egy alkotás elé.  A festmé-
nyekre való rácsodálkozás, elmél-
kedés bevon minket a festmény 
világába, a formákba, színekbe, 

Csukáné Szerémy Andrea alpolgár-
mester köszöntőt mond

23-án 17 órakor ke-
rült sor Bátori István 
helyi képzőművész 
„Bátori 70” című 
kiállításának meg-
nyitójára, melyen 
köszöntőt mondott 
Csukáné Szerémy 
Andrea alpolgár-
mester asszony és 
Csatlós Noémi, a 
művelődési köz-
pont közművelődé-
si referense. A tár-
latot Bakos Ferenc Madách-díjas 
képzőművész nyitotta meg. Köz-
reműködtek az Andi Színjátszósai 

Társulat tagjai. A kiállítás 2022. 
november 7-ig látogatható.

Csatlós Noémi
közművelődési referens Herczeg Rajmund szaval

A kiállításmegnyitó közönsége
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és önmagunkban újraalkotjuk 
vagy épp magunkra alakítjuk azt 
a világot. 

Hatással lesznek ránk a képző-
művészet eszközei, a gazdag szí-
nek – István képein az aktív, me-
leg, lüktető narancs, vörös, sárga 
és kék - és a harmonikusan egy-
máshoz illő árnyalatok, a vonalak, 
ívek és önkéntelenül szívjuk majd 
magunkba.

Ebből is látható, hogy a festé-

szet akkor éri el a nemes célját, 
amikor társra lel az alkotó képző-
művész a nézőben. Goethe, aki 
nem csak költő, drámaíró, hanem 
grafikus is volt - aki több művét 
saját maga illusztrálta és foglako-
zott színelmélettel is - egy helyen 
így ír erről: 

„Keresd, művész a magányt,
művet foganj s befejezz;
de hogy élvezd alkotásod,
ahhoz társakat keress.”

Örömmel jelentem ki, ezek a 
társak ma itt összegyűltek. Fes-
tészetrajongók, képzőművészek, 
barátok, ismerősök, szécsényiek 
és nem szécsényiek. A csoda ma 
is megteremtődik köztünk, a kö-
vetkező napokban pedig min-
denkiben, aki látni fogja ezeket 
a csodálatos képeket. Gratulálok 
a kiállító Bátori Istvánnak és kí-
vánok egészséget, sikereket a to-
vábbi alkotáshoz!
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A Benczúrfalváért Egyesület 
újabb kirándulást szerve-
zett Benczúr Gyula nyomá-

ban. Szeptember 24-én Kassára 
utaztunk, ahol eltöltöttünk egy 
tartalmas napot. 11 órára érkez-
tünk Kassára és egy idegenveze-
tő segítségével sétáltunk a tör-
ténelmi város utcáin. A szobrok, 
lakóépületek megtekintése után 
eljutottunk a dómig ahol Euró-
pa első címerét, a kassai címert 
láthattuk. A dóm csodaszép volt 
mind kívülről mind belülről. A ka-
zettás oltár nagyon impozáns lát-
ványt nyújtott. Magyar királyok-
ról készült szobrok is találhatók 
a templomban. Megtekintettük 
Rákóczi Ferenc sírját. A dóm után 
ellátogattunk egy házhoz, ahol 
a Benczúr család élt korábban. 

Benczúr Gyula a szüleivel, test-
véreivel, unokatestvéreivel lakott 
itt, tehát összesen kb. 20 fő. A ház 
egy udvarral rendelkezik, itt játsz-
hattak, festhettek a gyerekek. Az 
első alkotásai itt készültek Ben-
czúr Gyulának. Kassán több ezer 

db aranypénzt találtak 1935-ben, 
ezt az aranykincset is megnéztük. 
Kora este hazaindultunk. További 
kirándulásokat tervezünk a falu 
névadójának nyomában.

Benczúr Gyula nyomában!
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HÁTSÓFÜVES – Barangolás a magyar futball rejtett tájain
Múzeumi kiállítás október 30-ig

Barangolásra hívjuk az érdek-
lődőket a kastély Folyosó 
Galériájába. Remek képeket 

láthatunk, melyeken a kis tele-
pülések labdarúgása meglepő 
élességgel rajzolja elénk a mai 
falvak társadalmi kihívásait: a he-
lyi oktatás küzdelmeit, a családok, 
gyermekek hiányát, az elvándor-
lás hatásait, az öregedő lakosság 
megváltozott igényeit, a növekvő 
cigányság kiútkeresését.

A kiállítás Csillag Péter újságíró 
és a résztvevő fotóriporterek Nem-
zeti Sportban megjelent, öt évet 
felölelő, többszörösen díjazott 
országjáró sorozatának összeg-
zése. A tárlat értékét növeli, hogy 
az országjáráson kívül hazánk Tri-
anonban elcsatolt területeit is fi-
gyelembe veszi. Láthatunk remek 
képeket a Felvidékről, a Kárpátal-
járól, Erdélyből és a Délvidékről is. 

A kiállítás képei a falusi labda-
rúgás kiveszőfélben lévő, gyöke-
resen átalakuló világának talán 
utolsó pillanatfelvételei. A rögzí-
tett mozzanatok túlmutatnak a 
sport keretein, éles korrajzot és 
szociográfiai látleletet kínálnak. 
Több fénykép Nógrád megyében 
készült.

A kiállítás képi anyagához csat-
lakozott Jászberényi Pál bará-
tunk, aki néhány vitrinben témá-
ba vágó tárgyi anyagot helyezett 
el. Külön figyelmességként be-
mutatja a két testvérváros, Fülek 
és Szécsény sportzászlóit.

A kiállítás megynyitón köszön-
tőt mondott Jusztin Ferenc, vá-
rosunk országos hírű futóbajno-
ka. Balla Mihály országgyűlési 
képviselő úr megnyitó beszédé-
ben a sport meghatározó, lelket 
is tápláló jelentőségét emelte ki. 
Sisa Tibor kiváló sportember a 
sport és a mozgás nélkülözhetet-
lenségét hangsúlyozta a számító-
gépek, okos telefonok csábításai-
val szemben. A mozgás felemelő, 
szívből jövő illusztrációját adta a 
szécsényi Szenior Örömtánc Cso-
port kedves, vidám tánca.

Az MNM Kubinyi Ferenc Mú-
zeum kiállításai október 30-ig 
látogathatóak, mert a megnöve-

kedett energiaköltségek követ-
keztében november 1-től február 
végéig zárva kell tartsunk…

Használjuk ki az októbert, érté-
kes, élménydús időtöltés vár ránk 
a Múzeumban.

Dr. Limbacher Gábor 
múzeumigazgató
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Foci

A Szécsény VSE minden kor-
osztályában elindult, illet-
ve folytatódott a képzések 

mellett a különböző fesztiválokon, 
tornákon, bajnokságokban való 
részvétel.

A 2 legfiatalabb korosztálynál, a 
7-, és 9 éveseknél még elsősorban 
a játék megélése, megszeretteté-
se, az „én és a labda” jelenségtől a 
3-4 játékos együttműködésének 
tapasztalatához, alkalmazásához 
eljutás a cél. Ők kéthetente vasár-
nap délelőttönként Balassagyar-
maton szerepelnek. 

A 11 és 13 éveseknél már in-
kább a mérkőzésjelleg dominál. A 
nagy létszámnak köszönhetően a 
11 éveseknél egy-egy tornára két 
csapattal is ki tudunk állni. S bár 
az eredményeket nem tartják nyil-
ván - hiszen itt a mérkőzés nem a 
cél, csak eszköz a játékos fejlődé-
séhez -, a játék összképe bíztató 
jeleket mutat. Sajnos a 13 évese-
ink nem a képzettségi szintjüknek 
megfelelő ellenfeleket kaptak az 
őszi sorsolásnál, 10 gól alatt talán 
még senkinek nem rúgtak, így 
nehéz a „harci tüzet” fenntartani 
a játékosokban. Próbálunk a baj-
noki szünet heteiben nehezebb 
ellenfelekkel meccselni, és bízunk 
benne, hogy tavasszal már az őszi 
erősorrend alapján alakítják ki a 
csoportokat.

U14 csapatunk két meccs alatt 
31 gólt rúgott és csak hármat ka-

pott, itt is jó lenne erősebb ellen-
felek ellen játszani.

U16 korosztályunk jól kezdte a 
bajnokságot, hazai pályán sike-
rült egy szép győzelmet aratni, ezt 
követően a soros ellenfelünk visz-
szalépett a bajnokságtól, így arra 
a hétre már nem sikerült meccset 
lekötni. A következő két bajnoki 
nagyon nem jól alakult, egy hét 
alatt két kapusunk és egy me-
zőnyjátékosunk is súlyos sérülést 
szenvedett. Most egy kis megtor-
panás tapasztalható az alakulgató 
közösségnél, két komoly vereség-
be „szaladtunk bele”. Dolgozunk 
tovább, reméljük az edzésre járás 
töretlen marad, hiszen 16-20 fő 
között vagyunk szinte mindig.

U19 csapatunk szépen menetel, 

legutóbb az előző évi bajnok el-
len arattak igen szép győzelmet. 
5 meccsből négyet megnyertek és 
egy idegenbeli döntetlent értek 
el. Jó közösség kovácsolódott ösz-
sze Gyuri bácsi kezei alatt. Remél-
jük folytatódik a hagyomány, és 
lesznek, akik a felnőtt csapatban is 
kipróbálhatják magukat.

Felnőtt csapatunk végre „elkapta 
a fonalat”, s a szezonkezdés 4 vere-
sége után 4 győzelmet aratott, így 
a középmezőnyben foglal helyet. 
Bár zömében a tabellán előttünk 
lévő csapatok következnek ellen-
félként, bízunk a jó folytatásban.

Stayer László elnök
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Futás

2022. szeptember 4. UFÓ-
hívők figyelem! Velünk indul 
a 2022-es őszi futószezon. Az 

útvonal a megszokott Ócsa-kör. 
Ennek fele terep, fele aszfalt. Talán 
egy 200 méteren árnyék is van... 
Ezt kompenzálandó, a körön 4 he-
lyen van hivatalos frissítőpont.

Résztvevő Széll Endre 21 km, 
1:53:10 idővel.

2022. szeptember 11. 37. Wizz 
Air Budapest félmaraton. Szép 
őszi időbe, a Dunai rakpartokon 
szél mentesen zajlott a verseny. 
A 21 kilométeren a szurkolókon 
kívül 10 zenei ponton együtte-
sek, zenészek biztatták a futókat. 
Köztük volt Bartus Ferenc 1:30:22, 
Széll Endre 1:48:40, Kovácsné 
Obrecsány Klára 2:35:49 idővel.

2022. szeptember 22. Éjszakai 
futás Losoncon. Tűzijátékkal indí-
tották a rajtot 19:15 perckor a Zsi-
nagóga elől. Kivilágított városon 
vezetett a 4,5 km táv.

Szécsényből népes csapattal 
vettünk részt, Bartus Ferenc, Czele 
János, Czele Jánosné, Hasznosi 
Márk, Homoki Marianna, Kovács-
né Obrecsány Klára, Pancsovai 
Gergő, Pifka Gábor, Vajda Andrea.

2022. szeptember 24. V. Tihany 
Cross Terepfutás. A különleges pá-
lya kemény emelkedők től kezdve, 
a hosszú gyors lejtőkön át min-
denféle cross kihívásokkal és örö-
mökkel lehetett találkozni, amit a 
csodálatos balatoni panoráma és 
néhány őszi levendulamező kisért.  
Résztvevők, táv 10,5 km Tresóné 
Dr. Percze Dorisz   1:04:06
Tresó Tamás  1:05:37

2022. szeptember 24. Ha ősz, 
akkor Bakonyalja... Ha Bakonyal-
ja, akkor félmaraton! felhívással 
találta ezt a versenykiírást Bartus 
Ferenc. Sikeresen vette a 21 km 
távot, mert abszolút III., korcso-
portban I. helyezést ért el 1:30:07 
idővel.

5 km távon Oláh Ferdinándné 
39:53 idővel korcsoport VI. helye-
zett.

 Czele János
  BSI Futónagykövet

Tihany

Losonc

Wizz air félmaraton
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