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Nincs megsértődve, hogy egész 
életében csak egy egyszerű me-
lós volt. Jászberényi Pálról min-
denki tudja, hogy szenvedélyes 
gyűjtő, de gyerekkorában biz-
tos voltak más álmai.
Valami bújkált bennem a kezde-
tektől fogva, mert mikor lemen-
tünk a várkertbe, a vízmosásba 
mindig matattam a földön, hátha 
találok valamit.

Akkoriban mit keresett?
Régi pénzeket. Egyszer találtam 
egy kis szelencét, máig megvan, 
amiben egy papnak egy darab 
ruhája lapult.

Gyerekként folyamatosan a 
lába elé nézett?
Pontosan.

Akkor ezt nem tanította senki 
Önnek, így született.
Így van.

És mi akart lenni?
Tűzoltó vagy katona.

Na egyik sem lett.
Híradástechnikai hálózatszerelő 
lettem. Láttam idősebb ismerő-
seimet, hogy dolgozgatnak az 
oszlopok körül, húzogatnak veze-
tékeket, mondták, gyere velünk 
Palika. Aztán ez megtetszett. Elő-
ször azért elmentem ipari tanuló-
nak, ide a Bútorgyárba, de az nem 
tetszett.

Egész életében ezt csinálta?
Nem sokat, 50 évet.

És soha nem akart ebből kitör-
ni, nem akart vezető lenni?
Nem, én nem vagyok az a típus. 
Egész életemben egyszerű me-
lós voltam. Igaz, a cégnél kétszer 
kaptam „kiváló dolgozó” címet.

Akkor nincs megsértve, hogy 
nem vitte többre?
Egyáltalán nem. 1990-ben elkezd-
tünk automata telefonközpon-
tokat telepíteni. A kurblis tele-
fonokat pedig le kellett szerelni, 

és azokat elkezdték szétszedni. 
Én meg egyet hazavittem. Meg-
kérdeztem a főnökömet, hogy 
szabad-e, mondta persze. Egy az-
tán nem volt elég, elvittem még 
egyet. Egy más típusút, meg még 
egyet, meg még egyet, mindig 
más fajtát. Aztán elhoztam egy 
egész telefonközpontot is. Majd 
mentünk szerelni házakhoz és ha 
a padláson megláttam valamit, 
akkor elkértem. Odaadták. Majd 
újra kértem és újra adtak. Aztán 
a feleségem egy idő után otthon 
megkérdezte, hogy minek ez a sok 
szemét? Mondtam neki, anyuka, 
figyeld meg, hogy lesz ebből még 
egyszer egy múzeum. A folyosónk 
hamar megtelt. Aztán megláttam, 
hogy az emberek dobálják ki a rá-
diókat. Akkor azokat is elkezdtem 
hazavinni. Majd a kidobott mező-

„Szécsény Városért” kitüntető díjat kapott: dr. Pálmány Béla történész, 
levéltáros és Jászberényi Pál, a Nosztalgia Múzeum 

magángyűjteményének tulajdonosa, kezelője. Velük beszélgettünk.



Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

- 2 -

Egy szécsényi pletyka hozta 
össze a nagyszülőket.
Dr. Pálmány Bélának színes 
élete volt. Hadtörténelmi Inté-
zet és Múzeum Hadtörténelmi 
Levéltára, majd az Új Magyar 
Központi Levéltár, később a 
Mezőgazdasági Múzeum mező-
gazdaság-történeti iratgyűjte-
ményét vezette. Ezen évtizedek 
alatt legfőbb kutatási területe 
Nógrád vármegye 1848 előtti 
társadalmának, várainak, ura-
dalmainak, mezővárosainak 
múltja volt. 1991-ben a Magyar 
Országgyűlés Hivatala Irattári 
és Levéltári Osztálya vezető-
je lett, 2008-ban innen ment 

nyugdíjba. Melyik munkahely 
volt a kedvence és miért?
Negyven évig, 2008-ig dolgoz-
tam levéltárosként és mellette 
kutattam, feldolgoztam témái-
mat, amelyek az 1990-es évekig 
agrártörténetek voltak. Nógrádot 
és Szécsényt azért választottam, 
mert ugyan a Józsefvárosban él-
tem és 41 éve Albertfalván lakom, 
gyermekkori családi emlékeim, 
vidéki nyaralásaim ide kötnek. 
Kedvenc munkahelyem? Kettőt is 
megneveznék, a Mezőgazdasági 
Múzeumban az agrártörténésznek 
is kitűnő Für Lajos és intelligens 
kollégák között dolgoztam. Igazán 
fontos munkát az Országgyűlés Hi-

gazdasági gépeket vettem észre, 
aztán a vasalókat.

Kincseket soha nem talált?
Inkább csak különlegességeket. 
Egyszer mentünk Balassagyar-
matra szerelni egy padlásra, látom 
ott, hogy a kéményajtót egy szép 
fokossal támasztották ki. Lemen-
tem a nénikéhez, aki a tulajdonos 
volt és elkértem. Csak azt mondta, 
hogy támasszam ki valami mással 
azt a kéményajtót. Vagy egyszer 
egy udvaron sétáltunk át és vala-
mi fénylett a csirkék között. Egy 
szép fém hamutartó volt oda téve 
itatónak. Azt is elkértem és helyé-
be vittem egy szabályos csirke-
itatót. Egyik faluból például egy 
tehénszarv formázót hoztam el. 
Ott lógott az egyik ajtón, azt se 
tudtam micsoda. Kérdeztem a tu-
lajdonost, hogy hát ez mi? Elme-
sélte, hogy ezt az 1920-as évek-
ben használták, mert ha elvittek 
a piacra egy tehenet, akkor a ve-
vők mindig nagyon megnézték 
az állatok szarvait. Ezért amikor a 
fiatal teheneknek elkezdett nőni a 
szarvuk, akkor ezt rakták a fejükre, 
hogy minden szarv szép egyforma 

legyen. Volt itt olyan híres ember, 
aki azt mondta, hogy úgyse tudok 
neki olyat mutatni, amit még nem 
látott. És tudtam, ez volt az.

A Nosztalgia Múzeummal telje-
sen elégedett?
Nem tudom sajnos fejleszteni, ki-
nőttem.

Hát most kapta néhány éve ezt 
a nagyobb épületet. Megint ki-
nőtte?
Ki.

Akkor most már egy katedrálist 
kellene adni Jászberényi Pál-
nak.
Mondtam is a polgármesternek, 
hogy vegyük meg a volt Járásbí-
róság épületét és én néhány év 
alatt megtöltöm.
Akkor most kell leszögeznünk, 
hogy a temetésére se vigyen 
majd senki valami különleges 
tárgyat, mert kinyúl a koporsó-
ból és elkéri.
Lehet.

Nem bírja abbahagyni a gyűj-
tögetést.

Most is szóltak, hogy eladnak egy 
házat, nézzek körül, hátha találok 
benne valamit. Aztán mostaná-
ban gyakran előfordul, hogy jö-
vök a múzeumba és a kapu elé 
le van téve valami. A múltkor egy 
nagyon szép cipészasztal érkezett 
így. Azt se tudom ki hozta.

Jászberényi Pál akkor egy in-
tézmény lett.
Szó szerint. Egyszer jött egy úr, 
hogy ő megveszi az egész gyűjte-
ményt. Nem adtam oda. 

Mennyit kínált érte?
Nagyon sokat. 2006-ban volt ez.

Mennyiért adná el?
Semennyiért. Többen is el akarták 
volna vinni. Én mindig azt mond-
tam, ha ennek Szécsényben nem 
lesz helye, akkor haza viszem. Az 
unokám mindig jön, mert nagyon 
szeret gramofonon zenét hallgat-
ni és a feleségem is nagyon ren-
des, hogy ilyen szépen elviseli 
az én szenvedélyemet, akkor ho-
gyan adhatnám el?
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vatalában végeztem, ahol levéltá-
runk gyűjtötte és őrizte az ország 
törvényeit, az országgyűlési ülés 
naplókat, bizottsági jegyzőköny-
veket, és irományokat. Emellett 
főnökeim - Szabad György házel-
nök és Soltész István főtitkár mele-
gen támogatták az 1790-1848/49 
közötti országgyűlések sok ezer 
követe, képviselője lexikális élet-
rajzainak megírását és öt vaskos 
kötetben való kiadását. Így ebben 
a fontos témában is maradandót, 
hasznosat alkothattam.

Hogyan lesz az emberből pont 
levéltáros?
A levéltáros munkáját az embe-
rek tömege nem ismeri. Egyszer 
egy főorvos is megkérdezte tő-
lem. A levéltáros, ugye, a postán a 
ki nem kézbesített leveleket szor-
tírozza? A levéltárak is közgyűjte-
mények, mint a könyvtárak vagy a 
múzeumok. Állami és helyi közhi-
vatalok, vállalatok, jeles családok, 
iratait, okmányait gyűjtik, őrzik és 
bocsátják forrásnak az utókor tör-
ténészeinek. Az ELTE Bölcsészet-
tudományi Karán 1964-től törté-
nelem és angol szakot végeztem. 
Előadásokat hallgattam, szeminá-
riumokat végeztem az ún. segéd-
tudományokból. Kitűnő tanárom, 
Gerics József tartott előadásokat 
a levéltárakról és tőle ismertem 
meg feladataikat. Mivel történész 
akartam lenni, 1966-ban az angol 
helyett felvettem a levéltár szakot, 
ami jó döntésnek bizonyult, mert 
pártonkívüliként nem kaphattam 
volna egyetemi vagy akadémiai 
státuszt. Büszkén mondhatom, 
hogy az UNESCO Nemzetközi Le-
véltári Tanácsa munkájában, kon-
ferenciáin 16 évig vettem részt, 8 
évig alelnöke is voltam.

A család története szorosan 
kapcsolódik az I. Világháború 

kitöréséhez. Hogyan?
Családi legendáriumunk legérde-
kesebb históriája nagyapám, az 
1883-ban Varsányban született 
Pálmány István és nagyanyám, a 
szécsénykovácsi születésű, szé-
csényi lakos Kasza Ilona epizód 
szerepe a szarajevói merénylet 
napján, 1914. június 28-án. Hogy 
kerültek oda? Pista nagyapám ár-
ván nőtt fel és először 1903-ban 
utazott vonaton, amikor behívták 
katonának a losonci laktanyába. 
Három évvel később, leszerelés 
előtt parancsnoka megkérdez-
te, nem akar-e hivatásos katona 
lenni. Ehhez tanfolyamot kell vé-
geznie és ő ajánlani fogja. Persze 
hogy vállalta. Utána őrmesteri 
rangot nyert és a közös 6. huszár-
ezredhez Grazba küldték. Haza-
jött Szécsénybe, hogy megnősül-
jön. A hivatalos jellemzései szerint 
is reprezentatív külsejű katona 
sok lánynak tetszett. A csinos Ka-
sza Ilona akaratán kívül került a 
szécsényi pletyka tüzébe, mivel 
egy gazdag helyi birtokos ifjú, 
Scitovszky Félix viszonzatlan ér-
zelmei miatt öngyilkos lett miatta. 
A lány elhatározta, ahhoz megy 
férjhez, aki a legmesszebbre viszi 
a városból. 1906. november 4-án 
tartották az esküvőt majd Graz-
ba mentek. Ott született két első 
fiuk, apám Béla 1910-ben már 
Szécsényben. Közben 1908-ben 
a monarchia okkupálta, vagyis 
megszállta Bosznia-Hercegovinát 
és a huszárezredet Sza-
rajevóba vezényelték. 
A grazi hadtestparancs-
nok, Oskar Potiorek tá-
borszernagy, előbb ka-
tonai vezetője, 1911-től 
kormányzója lett a tar-
tománynak. Magához 
rendelte az értékes ló-
állományt igen gondo-
san ápoló nagyapámat, 

aki így családjával beköltözött a 
Koniak palotába. Amikor Ferenc 
Ferdinánd 1914. júniusában egy 
hadgyakorlat szemléjére Szara-
jevóba érkezett, a kormányzó őt 
rendelte mellé. Gyerekkoromban 
otthon volt egy fénykép, amelyen 
a trónörökös mellett a lova kan-
társzárát fogó Pálmány őrmester 
volt látható. A megbízható Kasza 
Ilonát bízták meg a trónörökös 
búcsúebédjének az elkészítésé-
vel. 

A Koniak kormányzói palota elé 
már csak a trónörökös házaspár 
sebesült testét hozó autó érkezett 
meg. Itt nagyapám volt az egyik, 
aki kiemelte és az ebédlőbe vit-
te Ferenc Ferdinándot. Felesége, 
Chotek Zsófia grófnő vérző testét 
is felvitték, itt az orvos kérésére 
ki kellett oldani a fűzőjét. Ehhez 
férfiember nem nyúlhatott, csak 
nő. Nagyanyámtól megkérdez-
ték nemes-e. Ő erre igennel vála-
szolt, így megtehette a fűző kifű-
zését. Később sem értette, miért 
kérdezték ezt tőle, de nyilván az 
udvari etikett miatt. Így egy pár 
percre udvarhölgy lehetett.

Szülei, családja, hogy nevelte, 
mi felé irányította? Milyen nor-
mákat neveltek Önbe?
Józsefvárosban nőttem fel. Az 
1950-1960-as években szüleim-
nek lehetetlen volt önálló lakást 
szerezni, ezért nagyapámmal és 
nagyanyámmal közös lakásban 



- 4 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Önkormányzati hírek

Márciusban egy munkarendsze-
rinti és egy rendkívüli képviselő-
testületi ülést tartottunk.

A MÁRCIUS 10-i munkarendszerinti 
ülésen elfogadtuk
•	 a	 Szécsény	 Holding	 Kft.	 2022.	

évi üzleti tervét
•	 a	 Szécsényi	 Közművelődési	

Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti 
tervét

•	 Szécsény	Város	Önkormányzata	
2022. évi költségvetését

•	 az	 önkormányzat	 saját	 bevéte-
leinek és adósságot keletkez-
tető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek összegét a 
2022-2025. évekre

•	 az	önkormányzat	vagyonáról	és	
vagyongazdálkodási rendjéről 
szóló 17/2018. (XI.22.) önkor-
mányzati rendelet módosítását

•	 a	 személyes	 gondoskodást	
nyújtó ellátások térítési díjá-
ról szóló 6/2015.(IV.01.) önkor-

mányzati rendelet módosítását
•	 a	 Krúdy	 Gyula	 Városi	 Könyvtár	

beszámolóját és munkatervét
•	 a	 Szécsényi	 Cseperedő	 Óvoda	

és Bölcsőde indítható csoport-
jai számát és a beiratkozás idő-
pontját.

Határoztunk
•	 a	 VP6.-7.2.1.1-21	 kódszámú,	

„Külterületi helyi közutak fej-
lesztése” pályázat benyújtásáról

•	 a	 Szécsény,	 0328/54	 helyrajzi	
számú külterületi közút közfor-
galom elől történő elzárásáról

•	 Szécsény	 Város	 Önkormányza-
ta Képviselő-testülete 75/2021. 
(XII.20.) számú határozatának 
visszavonásáról.

Megválasztottuk 
a szavazatszámláló bizottságok 
további tagjait.

Meghosszabbítottuk
a Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. ügyvezetőjének megbí-
zását.

Zárt ülésen:
döntöttünk ingatlan vételi szán-
dék bejelentések elbírálásáról.

A MÁRCIUS 17-i rendkívüli ülésen 
döntöttünk
a TOP_PLUSZ-3.3.2-21 kódszámú 
– „Helyi egészségügyi és szociális 
infrastruktúra fejlesztése” című 
pályázat benyújtásáról.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

szorongtunk. Édesanyám minde-
ne három gyermeke volt, két szép 
szőke húgom és én a fia, akit – fran-
ciául	 Adalbertnek	 szólított.	 Ösz-
tönzött, hogy tanuljunk és olva-
sással, rádióhallgatással képezzük 
magunkat.	 Örömmel	 látta,	 hogy	
szeretek tanulni (főleg a földrajzot 
és a történelmet) és „döcö dörö” je-
löltnek szólított, ez a docens dok-
tor becézve. Megélte még, hogy 
1973-ban bölcsészdoktor lettem, 
de sajnos azt már nem, hogy 1991-
ben kandidátus fokozatot szerez-
tem. Kispolgári családunk számára 
a hivatással végzett munka és a 
szűkebb és tágabb haza szeretete 
volt a legfőbb érték.

Mi volt élete legemlékezete-
sebb története?
Hajdani kiváló múzeumi kollé-

gám és szakmai vezetőm, Für 
Lajos érdeklődésemre 1988-
ban bevont a rendszerváltásban 
kulcsszerepet játszó Magyar De-
mokrata Fórum alapításába. Szá-
mos, ma már történelmet képező 
eseménynek voltam résztvevő-
je. Lakóhelyem, a XI-XXII kerület 
MDF szervezetének első elnöke-
ként felemelő érzés volt, a pol-
gárok milyen szimpátiával vettek 
részt rendezvényeinken. A sok 
gyűlés, tanácskozás szervezése 
közül a legbüszkébb arra vagyok, 
hogy kezdeményeztem, és 1989 
október 23-án felavattam az or-
szág első, 1956-os forradalmat és 
szabadságharc emlékét megörö-
kítő emléktábláját a Gellért térnél 
a Műegyetem falán, ott ahol az 
egyetemisták szervezetbe tömö-
rültek a demokráciáért.   

Mit szólt a szécsényi kitünte-
téshez?
 Köszönettel és nagy örömmel 
vettem. Városunk egyháztörténe-
tét évtizedek óta kutató kollégám, 
Galcsik Zsolt többszöri javasla-
tára Csukáné Szerémy Andrea 
alpolgármester terjesztett elő a 
„Szécsény városért” kitüntetésre. 
Az én koromban az ember sokat 
emlékszik vissza életére, mit tett 
jól. Most innen visszaigazolást 
kaptam, a város lakói elismerik, 
szellemileg hasznosítják, több év-
tizeden át végzett munkámat. Ez 
öröm számomra és a családom-
nak, szívből köszönöm. 

GRATULÁLUNK
A KITÜNTETETTEKNEK!
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Bárkányisokkal történt...

Mérkőzéslátogatáson a BDSE
A gimnazistákból álló futsalosaink 
kaptak lehetőséget arra, hogy a 
Merkantil Bank ligában szereplő 
DVTK csapatának bajnoki mérkő-
zését megtekintsék a Békéscsa-
ba ellen. Március 13-án vasárnap 
kora délután gyülekeztünk, majd 
indultunk a Bárkányi Gimnázium 
épületétől két kisbusszal. Két és 
félórás utazás után értünk Diós-
győrbe, ahol átvettük a tiszteletje-
gyeket. A stadionba való belépés 
után, átesve a biztonsági ellen-
őrzésen elfoglaltuk a helyünket. 
Többeknek sikerült a kivetítőre is 
rákerülni a DVTK egyik mérkőzés-
csalogató programja által. Volt 
idő megnézni a bemelegítést, a 
nagyon hangulatos megnyitót 
és élveztük a legendás diósgyő-
ri mérkőzések hangulatát. Bár 
messze nem volt telt ház, mégis 
a B-közép fanatikusai és a törzs-
szurkolók igazi varázslatot terem-
tettek a mérkőzés során. Sajnos a 
DVTK csapatáról ez nem mondha-
tó el, hiszen a Békéscsaba három 
góllal is vezetett, de a miskolciak 
nem adták fel, kiegyenlítettek. 
Óriási	hangulat	volt	az	arénában,	
fantasztikus iramot diktáltak a 
hazaiak, de egy gyermeteg hibát 
kihasználva a békéscsabaiak az 
utolsó pillanatban megszerezték 
a győzelmet. Az igazán gólgazdag 
mérkőzés nagy élményt nyújtott 
mindenki számára. Az eredmény 
DVTK - Békéscsaba 3 : 4 volt.

Ezúton is szeretnénk megkö-

szönni Holman Erikának (DVTK-
igazgatói asszisztens), Kobka Vik-
tor (SBTC-szakmai igazgató) és 
a Bárkányi vezetőségének, hogy 
lehetővé tették számunkra a di-
ósgyőri mérkőzéslátogatást!

Urbányi Tamás
testnevelő 

Egészségnap az alsó tagozaton
Iskolánk március 26-án, szombat 
délelőtt egészségnapot szervez-
tünk iskolánk alsó tagozatos ta-
nulói számára. Ezen a napon mi, a 
szervezők törekedtünk arra, hogy 
a gyerekek és a pedagógusok ré-
szesedjenek minden jóban, amit 
a lehetőségeink megengednek. 
Négy fős szervező csapatunk tag-
jai izgatottan készülődtek, hiszen 
a program megszervezéséhez 
néhány ötletet már segítségként 
kaptunk, s bíztunk abban, hogy 
ezt a napot sikerül játékossá és 
élményszerűvé varázsolni, melyre 
már mindenkinek nagy szüksé-
ge volt. A nap tervezésekor sok 
mindenre kellett gondolnunk: 
hasznos, tanulságos, ismeretter-

jesztő, megelőző, szórakoztató és 
jó hangulatú programokat szeret-
tünk volna létrehozni. Olyat, hogy 
mindenkinek legyen kedvére való 
részlet, és mindenki megtalálja az 
őt legjobban érdeklő feladatokat. 
Olyat, hogy mindenki felhőtle-
nül szórakozhasson, miközben 
játékosan tanulhat. Szerveztünk 
mozgással és mondókával járó 
feladatokat (hangulatkeltés és 
bemelegítő aerobic), higiéniával-
egészséggel kapcsolatos kisfil-
mes tájékoztatókat (egészséges 
életmódról gyermekeknek), és 
természetesen jelen volt az ét-
kezés is: finom salátakészítés és 
salátakóstolás is volt. Ezúton kö-
szönjük Hódosi Tamás szülő méz-
felajánlását, mellyel támogatta 
rendezvényünket.

A programok lebonyolításához 
előzetes szervezésre volt szük-
ség, hiszen helyszínül szolgált a 
műfüves pálya, az iskolaudvar és 
a játszótér környéke is. A felada-
tokat többfordulós „Kincskereső” 
rejtvényekbe ágyaztuk, melyet 
tanulóink nagy lelkesedéssel fo-
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gadtak. Volt itt borítékkutató, 
futóverseny, kép- és betűkereső 
az udvaron, illetve a folyosókon, 
rajzos akadálypálya az aszfalton, 
valamint tudáspróba és szellemi 
vetélkedő az osztálytermekben. 
Ezekben a feladatokban minden 
osztályt segített a nap indításakor 
elnyert gyümölcs és zöldség kaba-
lafigura, melyeket tanulóink hű-
ségesen hordoztak a különböző 
versenyhelyszínekre. Az osztályok 
forgószínpadszerűen látogatták a 
helyszíneket a tanító nénik veze-
tésével. Az osztályok kreativitá-
sukat csillogtatták meg a plakát-
készítés során, melyhez előzetes 
feladatként tanulóink gyűjtőmun-
kában képeket, újságkivágásokat 
is hoztak. Szünetekben és szabad-
időben pedig színezőkkel, rejtvé-
nyekkel és totóval foglalhatták el 
magukat a fáradhatatlan nebulók.

A gyerekek remekül érezték ma-
gukat, főként amikor meglátták a 
jutalomként elnyert ajándékokat: 
oklevelet, könyvjelzőket, egészsé-
ges életmódról szóló foglalkozta-
tó füzeteket, finom müzliszeletet 
és gyümölcslevet. A sok program, 
a kedvükre való lehetőségek tár-
háza olyan élményekkel ajándé-
kozták meg diákjainkat, mely még 
sokáig beszédtémát ad majd a 
gyerekek körében. 

A felnőttek és a diákok egyön-
tetű véleménye szerint egy felejt-
hetetlen élménnyel gazdagodtak 
ezen a napon.
A szervezők:
Gécziné Ludányi Bernadett
Mayer Istvánné
Vargáné Kovács Andrea
Zsirosová Silvia

Mentálhigiénés program a gim-
náziumban
A gimnázium épületében már-
cius 26-án, a rendhagyó munka-
napon a 8. és a 11. évfolyamok 
részére változatos programok 
szerepeltek a kínálatban. A dél-
előtt első részében két előadást 
hallgathattak meg tanulóink. Elő-
ször a „Táplálékkiegészítők sze-
repe a testmozgásban” címmel 
Filkor Ádám tartott előadást. Utá-
na „Testi-lelki egészségmegőrzés 
az online térben” elnevezéssel az 
interneten terjedő veszélyekről 
hallgathattunk meg érdekes és 
hasznos információkat. 

A délelőtt második részében 
már a mozgásos feladatoké volt 
a főszerep. A tornacsarnok egyik 
felében labdás játékokkal vár-
tuk tanulóinkat, a másik oldalon 
rendhagyó testnevelés óra kere-
tében kis csoportokban ügyes-
ségi feladatokat oldottak meg jó 
hangulatban diákjaink.

A „Boldogabb családokért” 
CSÉN Program Budapestről érke-
ző mentorai projektnapot tartot-
tak a 9-10. évfolyamosok részére 
különböző érdekes és diákjain-
kat foglalkoztató témákban. Így 
a 9.-es diákok „Pályaorientációs 
napon” vettek részt Adamik Zsolt 
tanár úr segítő közreműködésé-
vel. Fontosnak tartjuk és célunk 
a tanulók jövőképének alakítá-
sa, tudatosítása, valamint annak 
megláttatása is, hogy a boldog és 

harmonikus élethez szükséges a 
személyiséghez illeszkedő foglal-
kozás, hivatás megtalálása.

A 10.-esek „Szerelemprojekt” 
keretén belül beszélgettek a fiú-
lány és a férfi-nő kapcsolat fon-
tosságáról, a szerelem megélésé-
ről a serdülőkor közepette. A két 
csoport interaktív foglalkozásá-
nak megtartását Stayerné Szabó 
Violetta tanárnő és Gazsiné Oláh 
Anita CSÉN foglalkozásokat tartó 
pedagógus segítette.
Ez a délelőtt kellemes hangulat-
ban telt el, reméljük, hogy fiatal-
jainkat erősítette a szakmai és 
családi élet világában való eliga-
zodásukban. 

Urbányi Tamás 
szervező

Miénk a pálya!
Tíz évvel ezelőtt egy koncer-
ten együtt énekelhettem ezt 
az Ossián zeneszámot, és most 
együtt játszhattam a pályát a ta-
nulókkal. A szombat reggel kissé 
fáradtan, kissé kelletlenül indult, 
ám a kollégáimmal igazán jó 
pályaorientációs napot bonyolí-
tottunk le 5-7. évfolyamokon. A 
projektet játékosan, mégis élet-
kornak és képességnek megfe-
lelően szerveztük meg. Minden 
részt vevő tanuló saját életpályá-
nak megalapozásához megfe-
lelő ismeretet és tevékenységet 
kaphatott rejtvényeken, anag-
rammákon, szövegértéseken ke-
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resztül akadályversenyeken át 
egészen a kukoricapufi tornyo-
kig és boszorkánylépcsőkön fel. 
A memóriajátékok, az activity, a 
csavarok behajtása, a tűbe fűzési 
verseny nem csak a pályaismere-
tet segítette, hanem önismeretre 
is sarkallta a tanulókat, mi több, 
az egész osztályt. 

Intézményünk egyik kiemelt 
feladata a munka és a pálya vi-
lágában való tájékozódási igény 
kialakítása, amelyben a gyermek 
tevékenységeken keresztül saját 
maga ismeri fel leendő hivatását, 
munkáját, és közben azt is elfo-

gadja, hogy a világ folyamatosan 
változik. Ez a projekt nem egysze-
ri lépés, hanem folyamat, hiszen 
célunk nem csak a siker, hanem 
az öröm érzése egyénileg és kö-
zösségileg egyaránt. A tanulók a 
nap végén fáradtan, de annál bol-
dogabban hagyták el az iskolát. 
Többen jelezték, hogy többször 
lehetne ilyen. Mi is azon vagyunk! 
Ezúton is köszönöm minden kol-
légám munkáját!

Bátyi Sándor
szervező

Hangulatos szimfonikus 
koncert a Bárkányiban

A Lázár Ervin Program kerete-
in belül 4. évfolyamos diákjaink, 
2022. március 30-án a Dunakeszi 
Szimfonikus Zenekar előadásá-
nak részesei lehettek a gimnáziu-

munk sportcsarnokában. Camille 
Saint-Saens, az Állatok farsangja 
című zeneművének 13 tételét 
hallgathattuk meg. Mindez kie-
gészült a karmester tételek közöt-
ti élvezetes felkonferálásával és 
egy projektoros képi világ meg-
jelenítésével is. A közönség tiszta, 
kitörő örömmel és érdeklődő fi-
gyelemmel hallgatta az előadást. 
Mindannyiunk nevében elmond-
hatom, hogy egy csodálatos, lel-
ket üdítő, maradandó élményben 
volt részünk.
     

Vargáné Kovács Andrea
tanító néni

Megyei Rajzverseny 
a Bárkányiban

Ismét iskolánkban került meg-
rendezésre a Nógrád Megyei 
Általános Iskolai Rajzverseny a 
Pedagógiai Oktatási Központ 
szervezésében. A több évtizedes 
múlttal rendelkező eseményen 
Nógrád megye általános iskolái-
nak felső tagozatos tanulói mér-
hették össze rajztudásukat két 
korcsoportra bontva; ötödik-ha-
todik és hetedik-nyolcadik évfo-
lyam. A verseny kétfordulós. Az 
első fordulóra az „Én játszóterem” 
témájú, színes vagy fekete fe-
hér alkotással lehetett nevezni. 
A négytagú szakmai zsűri 40 al-
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kotót juttatott a döntőbe a be-
érkező pályaművek alapján. A 
megküldött képekből kiállítást 
szerveztünk a megyei döntő ideje 
alatt, annak helyszínén, a Kossuth 
úti gimnáziumi épületünk aulájá-
ban.

A verseny második fordulójá-
ban, a döntőben, a tanulóknak 
korcsoportonként csendéletet 
kellett rajzolniuk, az iskola aulá-
jában és a művészetek szaktan-
teremben. A rajzolásra két órájuk 
volt. Ez idő alatt a kísérő pedagó-
gusok szakmai továbbképzésen 
vehettek részt.

A rendezvény zárásaként került 
sor az eredményhirdetésre. A mű-
veket Bakos Ferenc művésztanár 
a verseny egyik szervezője mél-
tatta, az eredményt Kele Szabó 

Ágnes szaktanácsadó, verseny-
koordinátor hirdette ki. A hagyo-
mányos, korcsoportonkénti első, 
második, harmadik helyezés mel-
lett bárkányis különdíj és a zsűri 
külön díjai is kiosztásra kerültek. 
Minden résztvevő névre szóló 
emléklappal és iskolánk ajándé-
kával távozott. A verseny alatt 
született alkotásokból kiállítást 
rendeztünk iskolánk aulájában, 
melynek megtekintésére várjuk 
az érdeklődőket.
     

Szenográdi Tamás
űigazgató

Március a Rákócziban

A tavasz megérkezésével 
egyre több szabadidős te-
vékenységre van lehetősé-

günk. Ennek is köszönhető, hogy 
ebben a hónapban számos színes 
programot is lebonyolítottunk 
intézményünkben. Ezúton is kö-
szönjük minden közreműködő-
nek a segítséget!

Toldi Miklós Emlékverseny – 
március 2.
A fiúk nagy sikerrel zárult vetél-
kedői után az 5-6. évfolyamos lá-
nyok mutathatták meg erejüket. 
Kovács Norbert tanár úr jóvoltá-
ból a viadalon a fiúkéhoz hasonló 
versenyszámok szerepeltek, per-
sze némi könnyítéssel. A kilenc 
nevező mindegyike teljesítette 
a feladatokat és az alábbi ered-
mény született:
•	1.	Juscsák	Lili	(6.a)
•	2.	Kis	Leila	Fatima	(6.a)
•	 3.	 Berki	Amanda	 (5.a)	 és	 Liptay	
Virág Ronett (6.b)

Lázár Ervin Program – március 
10; 22. és 30.
Az államilag szervezett előadások 
megtekintésében a kisebb diá-
kokra került sor ezúttal, akiknek 
nem kellett sokat utazniuk (mivel 
Szécsényben kerületek megrende-
zésre az előadások), de annál tar-
talmasabb programokat láthattak.

Az 1. osztályos tanulók az Eltán-
colt cipellők című darabot láthat-
ták 10-én, majd 22-én a 2. osz-
tályosok az Utazás a szempillám 
körül előadáson érezhették jól 
magukat a Művelődési Házban. 
A hónap végén a 4. osztályosok 
a Páter Bárkányi Katolikus Általá-
nos Iskolában tekinthették meg 
az Állatok farsangja című darabot.
Megemlékezés a nemzeti ünnep-
re – március 15.

A nemzeti ünnepre való em-
lékezés kapcsán a 6.b osztályos 
gyermekek Kiss Gabriella felké-
szítésével videós műsort készítet-

tek, amelyet minden osztályban 
levetítettünk. A diákok a saját kor-
osztályuk ízlése mellett is méltón 
emlékeztek meg az elődökről.

Az alsó tagozatosok számára 
Oláh József és Csercsics Ivett ve-
zetésével táncház foglalkozás 
került megrendezésre, amelyen 
játékosan szerezhettek ismerete-
ket a korabeli magyar kultúráról 
és az ünnep tartalmáról. Az ese-
mény színvonalát tovább emelte, 
hogy a tanulókat élőzene kísérte 
a program folyamán. Ezúton is 
szeretném megköszönni a Folt 
zenekar közreműködését.

Akadálypálya – március 24.
Kovács Norbert testnevelő ta-
nár szervezésében került meg-
rendezésre a Szomszéd László 
Tornacsarnokban a felsősök szá-
mára kiírt Akadálypálya verseny. 
A viadal során az osztályok 4-6 
fős csapatokat indíthattak és az 
Exatlonban látható feladatokhoz 



- 9 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

hasonlókat kellett teljesíteniük a 
váltók tagjainak. Az alábbi ered-
mény született a szí

•	 1.	 6.b	 –	 5.b	 osztályok	 (Liptay	
Virág Ronett, Oláh Jázmin Sza-
manta, Lakatos Dzsesszika Lea, 
Rozgonyi Levente)

•	 2.	6.a	osztály:	(Barna	Annabella,	
Juscsák Lili, Kovács Dániel, Nagy 
Attila Márk, Vöröss Barnabás Ta-
más)

•	 3.	 7.a	 osztály:	 (Máté	 Zoé,	 Oláh	
Natália, Péczi Lilla, Turai Zsüliett, 
Fazekas Erik János, Géczy Enzó)

A fenti eseményeken túl ebben a 
hónapban sor került a Zrínyi Ilo-
na Matematikaverseny megyei 
fordulójára és véget ért az úszás-
oktatás is. Ez utóbbin a sikeresen 
teljesítő tanulók az oktatók és a 
Balassagyarmati Tankerületi Köz-
pont révén oklevelekben része-
sültek.

A leendő első osztályos gyerme-
kek szüleinek szeretném a figyel-
mébe ajánlani az általános iskolai 
beiratkozás dátumát: 2022. április 
21-22. Ezeken a napokon 8-19 óra 
között várjuk a tisztelt szülőket és 
gyermekeiket

óMiután az idei tanévben is 
elmaradt a hagyományos Jóté-
konysági bálunk, kérjük a Ked-
ves Olvasókat, hogyha lehetősé-
gük van rá, támogassák iskolánk 
civil szervezetét (A Rákóczisok 

Egyesülete) adójuk 1%-ával a 
18629839-1-12 számlaszámot 
használva. Ezen felajánlásokból 
finanszírozzuk minden tanév vé-

gén az AquaWorld-ös jutalomki-
rándulásunkat.
 Pancsovai Gergely
 igazgató
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Új műkinccsel gyarapodott a Múzeum

Csodálatos aranyozott ezüst 
szenteltvíztartóval gyara-
podott az MNM Kubinyi 

Ferenc Múzeuma a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával. Az 
antik, aranyozott ezüst műkincs 
a 18. században esetleg a 19. szá-
zad elején készült. Mérete 22.5 
x 13 x 6 cm, súlya 318 gramm. E 
műtárgy magas művészi igényes-
séggel a legjobb anyagokból ké-
szült. 
A víztartó medence fölött plasz-
tikusan megformált, csillag-gló-
riás Szűz Mária felhőgomolyon 
álló alakja látható tűzaranyozott 
dicsfénnyel, lába alatt a legyőzött 
kígyó. A szenteltvíztartó belül 
szintén tűzaranyozott, kívül páros 
puttófejes ábrázolással. 
Két ikonográfiai típust olvaszt 
magába: Mária szeplőtelen, az 
első emberpárról áteredő bűntől 
mentes fogantatását (Immaculata 
Conceptio), és mennybevéte-
lét (Assumptio Beatae Mariae 
Virginis). Mint Szeplőtelen Fogan-
tatás eltapossa az első emberpárt, 
Ádámot és Évát bűnre csábító kí-
gyót. Mint Nagyboldogasszony 

felhőgomolyra helyezkedik, és 
mennybe vitetik. Ezzel utal a 
szenteltvíz szakralizáló hatására.
Ábrázolása és a benne tárolt víz 
egyaránt megtisztulásra serkent. 
Ezt hangsúlyozza, hogy a szen-
teltvíz tároló medencéje kagyló 
formájú. Már az antikvitásban 
Aphrodité (Vénusz), mint az igaz-
gyöngy, kagylóból született. Sa-
lamon király jeruzsálemi temp-
lomában is a víztartó medencék 
kagyló formájúak voltak, hogy 
vizük megigazulásra szolgáljon. A 
kereszténységben a kagyló Mária 
szimbóluma, aki magába rejtette 
a legdrágább gyöngyöt, Jézust. 
Jézus keresztségének képein Ke-
resztelő Szent János olykor igaz-
gyöngyöt termő kagylóhéjból 
önti a vizet Jézus fejére. Ez a ke-
resztelési mód a mediterráneum 
területén elterjedt volt. A víz 
megtisztít, a kagylót, mint a feltá-
madás, bűnből való újjászületés 
jelképét használták. A szenteltvíz 
pedig jellemzően már nem fizikai, 
hanem szakrális természetű.
A kagyló formájú medence ele-
jén S. S. (Spiritus Sanctus) a 

Szentlélek Isten jelölése, mely a 
szenteltvízzel együtt utal Jézus 
Nikodémusnak mondott felele-
tére: „Bizony, bizony, mondom 
neked: aki nem születik újjá, az 
nem láthatja meg az Isten orszá-
gát. (…) Aki nem vízből és (Szent)
lélekből születik, az nem megy be 
az Isten országába.” A medence 
elején látható angyalok is Isten 
országára utalnak.  
A szenteltvíztartó megformálása 
és ábrázolása felemelő. Igazán 
arisztokratikus darab, típusában 
kastélyunk ékessége. Kitettük 
közszemlére, szíveskedjenek el-
jönni, és megtekinteni!

Dr. Limbacher Gábor 
múzeumigazgató
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Lévárdi Beáta tanárnő zongorista növendékeinek megyei, 
országos és nemzetközi sikerei

Lévárdi Beáta tanárnő növen-
déke, Szalay Demeter Mózes 
is bekerült a Virtuózok ko-

molyzenei tehetségkutató válo-
gatójába. A V4+ komolyzenei te-
levíziós tehetségkutató verseny, 
amely évről évre a Visegrádi or-
szágok, Magyarország, Szlová-
kia, Csehország, Lengyelország, 
valamint Szlovénia tehetségeit 
kutatja. A rangos versenyre mint-
egy 130 gyermek jelentkezett, 
melyből 35 hangszeres növen-

dék jutott be a budapesti RAM 
Colosseumban megrendezett 
televíziós felvételre. Az adás júni-
usban, a Duna Tv-n látható majd. 
A zsűriben olyan kiváló művé-
szek ültek, mint a Liszt- díjas 
Bogányi Gergely és Balázs János 
zongoraművészek, Batta And-
rás zenetörténész, Miklósa Erika 
operaénekes.

A Salgótarjánban megrende-
zésre kerülő Regionális XI. Nógrád 
megyei Zongorásták találkozóján 
mintegy 50 tanuló mérhette ösz-
sze tudását.  Az I. korcsoportban 
Unterwéger Mihály Anzelm Ní-
vódíjban, Lenner Gergő dicséret-
ben, a II korcsoportban Chomát 
Dalibor a maximális pontszámot 
elérő Különdíjjal együtt Kiemelt 
Nívódíjban, Pásztor Nelli Mária 
Kiemelt Nívódíjban, a III. korcso-
portban Szalay Demeter Mózes 
a maximális pontszámot elérő 
Különdíjjal együtt Kiemelt Ní-
vódíjban és a IV. korcsoportban 
Kenyeres Máté Csanád Kiemelt 
Nívódíjban részesült. Kimagasló 
felkészítő munkájáért Lévárdi Be-

A VI. Nemeztközi Zongorafesztiválon Törökszentmiklóson A Virtuózokban

A Virtuózok adásában

A XI. Nógrád megyei zongoristák 
találkozóján

XVI. Országos Zongoraverseny 
Nyíregyházán
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A XI. Nógrád megyei zongoristák 
találkozóján

áta pedagógus Tanári Különdíjat 
vehetett át.

A Törökszentmiklóson megren-
dezésre kerülő VI. Nemzetközi 
Zongorafesztiválon három nö-
vendékünk vett részt, Chomát Da-
libor, Pásztor Nelli Mária és Szalay 
Demeter Mózes. Chomát Dalibor 
az I. korcsoportban, Szalay Deme-

ter Mózes pedig a II. korcsoport-
ban nyert III. helyezést.

A XVI. Országos Zongoraverseny 
ceglédi elődöntőjéről a Rózsavöl-
gyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 
két növendéke, Chomát Dalibor és 
Szalay Demeter Mózes bejutott a 
nyíregyházi döntőbe, ahol Chomát 
Dalibor Különdíjban részesült. 

A szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar 
a Magyar Állami Operaház nyitó operaelőadásán

A szécsényi Erkel Ferenc 
Vegyeskar abban a meg-
tiszteltetésben részesül-

hetett, hogy meghívást kapott 
az 5 év után ismét átadott, 1884-
ben Ybl Miklós építész által ter-
vezett Magyar Állami Operaház 
első nyitó operaelőadására, Er-
kel Hunyadi László c. operájára. 
Ókovács	 Szilveszter,	 a	 Magyar	
Állami Operaház főzeneigazgató-
ja és Somogyváry Ákos, az Erkel 
Szövetség Elnöke köszöntötte 
kórusunkat, majd megnézhettük 
a Vörös szalonban, az erre az alka-
lomra kiállított arany díszkoszo-
rút, melyet Erkel Ferenc 50 éves 
jubileumi karnagyi munkájának 
elismeréseként kapott.

A kórus nagy feladatok előtt áll: 
áprilisban húsvéti koncertre kerül 
sor a Kubinyi Ferenc Múzeumban, 
majd május 7-én Nemzetközi Ko-
dály Kórusfesztivál megrendezés-
re kerül sor a Művelődési Központ 
nagytermében.

Erkel Vegyeskar az Állami OperaházbanSomogyváry Ákossal, az Erkel Szö-
vetség elnökével
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Áhítat-kiállítás nyílott, szeptember 25-ig látogatható

Március 27-én, vasárnap, 
II. Rákóczi Ferenc vezér-
lő fejedelmünk születés-

napján délután 2 órától Áhítat-
kiállítás nyílott az MNM Kubinyi 
Ferenc Múzeumában hazánkért, 
nemzetünkért és Európa békéjé-
ért. Az MNM Kubinyi Ferenc Mú-
zeuma egyik legrangosabb szak-
rális műtárgyának bemutatására 
került sor.

A megnyitón Magyar Gergely 
házfőnök-helyettes atya beszélt 
az egyházi szentelmények valósá-
got átnemesítő és átminősítő sze-
repéről, létforrás jelentőségéről. 
Ilyen a házszentelés, a vízszen-
telés, a torokfájás és minden be-
tegséggel szemben kapható Ba-
lázs-áldás. Ilyen a virágvasárnapi 
barka- és a húsvéti ételszentelés 
is, vagy a kegytárgyak, használati, 

közlekedési eszközök megáldása. 
Ezeken felül minden szentmisé-
ben megszentelődhetünk, és mi-
sevégi áldásban részesülhetünk.

Mindezek előtt az egyház élet-
fontosságú szentségeket is ren-
delkezésünkre bocsát:
- az első emberpár áteredő bűnét 

lemosó és új emberré avató ke-
resztség szentségét;

- a tudatos krisztusi élet vállalásá-
ba a Szentlélek erejével beavató 
bérmálás szentségét;

- a mindenben segítő lelki táplá-
lékunkat, az Oltáriszentséget;

- megbánt bűneink bocsánatát, a 
gyónás szentségét;

- szemünket az élet határtalansá-
gára felnyitó és áldást hozó be-
tegek szentségét;

- a szerető egységet élethosszig 
elősegítő házasság szentségét,

- és az ég és föld között közvetí-
tővé, eligazítóvá váló fölszentelt 
személyeket, az egyházi rendet.

A ferences szegénygondozók 
képviseletében Klarissza nővér 
vezetett ájtatosságot, mely so-
rán elimádkoztuk Rákóczi Ferenc 
nehéz időkre szóló egyik imáját a 
békességért és a szeretet uralmá-
ért.

A magyarság sosem szűnő hi-
vatása azért cselekedni, hogy 
hazánk, a teljes Kárpát-medence 
népei békességben és testvéri 
együttműködésben éljenek. Az is 
a magyarok történelmi küldetése, 
hogy cselekedjenek Európa béké-
jéért. Így Kárpátaljáért és Ukrajna, 
valamint Oroszország megbéké-
léséért a Kárpát-medence múze-
umainak sorában megnyitónkkal 
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Áhítat-kiállításláncolat kiépülését 
kezdeményezzük.

Célunk, hogy felhívjuk a figyel-
met a kiállított értékes kultusz-
tárgyra, amely alkalmas a ter-
mészetfelettivel való kapcsolat 
létesítésére, mintegy eligazodási 
ponttá válva a jelenlegi infor-
mációkáosszal terhelt békétlen 
időkben, és békességet árasszon, 
nemzetépítő hatást fejtsen ki. A 
szakrális tárgy megtekintése so-
rán javasoljuk egy fohász vagy 
imádság elmondását. 

Mondjuk el szívből II. Rákóczi 
Ferenc imáját hazánk és Európa 
keresztény megújulásáért:

„A Te kezedben van szívünk Uram,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd meg a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet.
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet 
lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat!” 

Amen 

Az imádságot a szakrális tárgy 
képének hátoldalán kisszentkép-
ként/szórólapként is elhelyezzük.

Kiállításunk az Ars Sacra hét vé-
géig, 2022. szeptember 25-ig lesz 
látogatható. A megnyitó kapcsán 
meghívunk legalább 3 másik 
muzeális intézményt, hogy ren-
dezzenek ők is Áhítat-kiállítást, 
és két héten belül ők is hívjanak 
meg legalább 3 újabb muzeá-
lis intézményt. Ez a láncreakció 
hazánkban létrehozhatja és ki-
bontakoztathatja a „Spirituális 
múzeumhálózat”-ot az Ars Sacra 
hétre, ami remélhetőleg jóindu-
latot, imádságos lelkületet, haza-
szeretetet és közérdeklődést kelt. 

Várjuk vendégeinket Szécsény-
ből és a térségből, tekintsék meg 
kiállításunkat!

Dr. Limbacher Gábor

Benczúrfalváért Egyesület 2014

A 2014-es évben új programok 
kerültek a terítékre a megszo-
kott rendezvényeken felül. Év 
elején megtartottuk a szokásos 

évi közgyűlést. Február folyamán 
maszkabált szerveztünk, kicsik-
nek-nagyoknak egyaránt. Sokan 
beöltöztek, vidám napot töltöt-

tünk el mindannyian. A faluban 
élő nőket köszöntettük nőnap 
alkalmából a közösségi házban. 
Tavasszal virágosítással, fűnyírás-
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sal, tereprendezéssel szépítettük 
a falut. Második alkalommal meg-
rendeztük május elején a Zsíros 
István Emléktornát, amelyen női 
és férfi csapatok mérkőztek meg 
egymás ellen.

Június végén megtartottuk a 
III. Falunapot melynek a Haza-
látogató hétvége nevet adtuk. 
Sokan várták már a 2013-as ren-
dezvény után, hogy újra színes 
programokon vegyenek részt 
Benczúrfalván, ahol ismét olyan 
fellépőket láthattak nagyrészben, 
akik benczúriak, vagy a falu el-
származottjai.  Napközben a 
gyerekeknek ugrálóvárral és ál-
latsimogatóval kedveskedtünk. A 
látogató több zenés, táncos mű-
sor mellett, megnézhette a laska-
készítés és a tócsnikészítés titkát 
is. Néptáncos csoportok mellett 
hip-hop és latin táncosok is fel-
léptek. A napot Bohács István 
nótaénekes nyitotta, őt követ-
te a Savaria Alapfokú Művészeti 
Iskola Gagarin Általános iskolai 
tánccsoportja, a TCD Tánc Egye-
sület, a Palóc tánccsoport és a 
Folt zenekar. Utánuk meghallgat-
hatta a közönség a János vitézt 
egy operett formájában, majd 
Hrúz Dénest és a Salgó zenekart 
figyelhették. A Moonlight Duó és 
DJ Radics Dániel szórakoztatta 
este a szórakozni vágyókat. A na-
pot egy nagyszerű motoros mű-
sor tette fergetegessé a Rétság 
Riders előadásában.

A nyár folyamán júniustól au-
gusztusig kosárfonó tanfolyamot 
hirdettünk, ahol az egyesület 
tagjain kívül mások is részt vehet-
tek.  Ezen a tanfolyamon elsajátít-
hatták a résztvevők a kosárfonás 
fortélyait. Jó hangulatú szombat 
délutánok teltek a tanulással. (Az 
egyesület termékei között meg-
találhatóak jelenleg is a Haizerné 
Kovács Erika által fonott kosarak.)

Augusztusban újra versenyre 
kelt 15 csapat, hogy megnyer-
hesse a III. Ízek Viadalát és a győ-
zelemmel járó vándorserleget. 
Többek között készült székely 
káposzta, csülkös pacal, gyü-
mölcsleves, gombaleves, kür-
tőskalács, pörkölt, babgulyás. A 
dobogó legalsó fokára a tavalyi 
győztes Pálinkabarátok csapata 
állhatott fel, akik vadpörköltet és 
töltöttkáposztát főztek. A máso-
dik helyezett a Megfőzünk csapat 
lett, akik székely káposztával, er-
délyi paszullyal készültek. A győz-
tes menü a cipóban tálalt gomba-
leves, agyagban készített keszeg 
zöldségkörettel és kürtőskalács 
volt, melyet a Dolányi Akadémi-
kusok Főzőegylete készítette el. A 
főzés után koncerteken vehettek 
részt a versenyzők és a látogatók. 
A Kottán Kívüliek kezdték meg a 
hangulat felfokozását, majd őket 
követte az 8th Pub, a Mikron és 
a Santa Fe Party Band. A Mikron 
koncert után tűzijáték volt látha-
tó.

November legvégén hagyomá-
nyos disznótort tartottunk. Szal-
mával pörzsöltünk a hagyomány-
nak megfelelően, sült vért, sült 
pecsenyét, tepertőt, toros levest, 
káposztát és egyéb finomságokat 
készítettünk, hurkát kolbászt töl-
töttünk, sütöttünk. Hrúz Dénes és 
a Salgó zenekar húzta a finom to-
ros vacsorához a nótát.

Az adventi időszakban gyer-
tyagyújtásokat tartottuk vasár-
naponként. Meggyújtottuk az 
adventi koszorún lévő gyertyákat 
és utána a közösségi házban sü-
teményt és meleg teát fogyaszt-
hatott a kedves megemlékező. A 
gyermekekről sem feledkeztünk 
meg, szóltunk a Mikulásnak, aki 
meglátogatta és megajándékozta 
őket a közösségi házban. Játékos 
délutánt tartottunk, miután a Mi-
kulás továbbment a többi gyer-
mek felé. A karácsonyi műsort 
advent 4. vasárnapján tartottuk, 
melyen a disznótorosból kóstol-
hattak a vendégek a gyermekek 
előadása után.

2014-ben is sok támogatást 
kaptunk a rendezvényekre, ame-
lyeket nagyon szépen köszönünk. 

Jövő hónapban folytatjuk a visz-
szaemlékezést a 2015-ös eszten-
dővel.

Haizer Szabolcs alelnök 
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Jövőképes minta: Házasság a múltban

Az MNM Kubinyi Ferenc 
Múzeuma a Házasság He-
tében felhívást tett közzé 

a múltban kötött házasságokról 
szóló fényképek és tárgyak múze-
umba adására, hogy belőlük kiál-
lítás épülhessen.

A beérkezett felajánlásokból 
Majcher Tamás és Smelkó István 
munkatársaim megrendezték 
a tárlatot, amely március 22-én 

nyílott, és érdekesen mutat be 
rokonsági kapcsolatokat, esküvői 
párokat az elmúlt bő évszázad 
változásában. Szécsény és a kas-
tély szempontjából is találunk ku-
riózumokat. 

Legtöbben talán a párválasztás 
során éljük meg, hogy az ember 
csodálatos, Isten képmására te-
remtetett. A házasságkötés ré-
vén ezt a csodát szemlélhetjük 

és teljesíthetjük ki egymásban 
napról-napra, évről-évre. A házas-
ság gyümölcsei, a gyermekek pe-
dig a boldogság újabb forrásaivá 
válnak. Igaz, ez a szemlélet nem 
önmagától és nem is ösztönösen 
adódik. Minden nap, minden reg-
gel felkészülést igényel, hogy az 
én legyőzésével a Te váljék fon-
tossá. Ha az égi tanítás szerint 
minden nap újjá tudunk születni 
lélekből és vízből, akkor nem a 
mindennapi rutinnal éljük meg 
házasságunkat és a családi éle-
tünket, hanem csodálatos aján-
dékként. 

A régebbi házasságkötések két 
alapvető normára épültek: 1. a 
párkapcsolat Isten színe előtti 
esküvel szentséggé válva lett há-
zasság; 2. a szerelem csak a házas-
ságban teljesedhetett ki egyesü-
léssé, melyre a fogamzásgátlás és 
születéskorlátozás tilalma vonat-
kozott. A házasság e minősége 
tükröződött abban a népszokás-
ban, hogy a menyasszonyi koszo-
rút a házi szentélybe, általában 
kis fülkében, „káponkában” lévő 
szent ábrázolás köré tették, ami-
vel házasságukat mintegy égi ol-
talom alá helyezték. A kiállításban 

Fölkében lévő kálváriára helyezett 
menyasszonyi koszorú

Kazári esküvői pár babák képében

Lakodalmi résztvevők, viseletes babák Bocsi Éva nagyszülei
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e szokás tárgyi vetületét láthatjuk 
Nagylócról. 

A házasságkötés az emberi élet 
középső fordulójának számított, 
amikor a leány- és legényéletet 
fölváltotta a házasélet és hama-
rosan a családi, nagycsaládi élet. 
Nagyünnep, ahol az esküvő lako-
dalommal folytatódik. Bocsi Éva, 
a népművészet mestere, népi 
iparművész elhozta kiállításunk 
számára a témába vágó népvise-
letes babáit: kazári menyasszonyt 
és vőlegényt, a leányos háztól 
történt ágyvitel keretében párnát 
vivő menyecskét, a lakodalomba 
kendőbe takart süteményt vivő 
fiatalasszonyt, és lakodalmi ka-
kas hozó asszonyt, valamint a falu 
lakosságát képviselő, hívatlan 

anyát és leányát kóstolóval kínáló 
lakodalmi résztvevőt. 

Láthatjuk a tárlaton kazár-
vizslási nagyszüleinek is kerete-
zett, fiatal hasként készült színe-
zett fali fényképét.

Múzeumunk kastélyépületét 
Pulszky Ferenc, az 1848-49-es 
idők államtitkára, emigrációját 
követően Szécsény országgyűlési 

követe, a Magyar Nemzeti Múze-
um igazgatója, régész, műgyűjtő 
és a Magyar Tudományos Aka-
démia tagja vásárolta meg 1846-
ban. Felesége Walter Teréz, írónő. 
E nemesi és magas értelmiségi 
házaspárnak 7 gyermeke szüle-
tett, kik közül négyen érték meg 
a felnőtt kort. A kastélyban nevel-
kedett Polixéna nevű lányától 5 

Lipthay nemzedékek Budapest és Kupuszina Négy gyermekes család Őrvidékről

Esküvői meghívó 1964 Magyargéc

Horváth István és Varga Borbála Horváth Ágnes és Czele János
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unokája született, akiknek képe 
megtekinthető a kiállításban. A 
fent említett normák érvényesü-
lésével tehát 100-150 éve még a 
magas társadalmi presztízsű csa-
ládokban is jellemzően sok gyer-
mek született. 

A kastély utolsó magántulaj-
donosa báró Lipthay Béla és 
Odéscalchi Eugénie hercegnő 
voltak, akik 1918. őszén kötöttek 
házasságot Pozsonyban. Láthat-
juk esküvői képüket. A tabló tar-
talmazza unokájuk, Lipthay Antal 

házasságkötési fényképét, és leá-
nya, Lipthay Zsófia 2010. évi eskü-
vői felvételeit.

Felhívásunkra kaptunk fényké-
peteket Budapestről Dr. Kelety 
Géza, a Bűnügyi Múzeum alapító-
járól és rokonságáról és a bácskai 
palóc kirajzású Kupuszináról is. 
(6. kép) A mai Szerbia mellett az 
Ausztriához került Őrvidékről, így 
Féltoronyból (Halbthurm) is lát-
hatunk esküvői és családi fényké-
peket az 1910-20-as évekből.

Kiállításunkban a házasságról 

szécsényi képeket láthatunk leg-
nagyobb számban. Föltárulnak 
rokonsági kapcsolatok, és megfi-
gyelhetjük a szokások, a divat vál-
tozását az utóbb eltelt évszázad 
során.

Hívjuk és várjuk látogatóinkat 
a kiállítás megtekintésére, amely 
júniusig lesz nyitva.

Dr. Limbacher Gábor

Egy százalék

Tisztelt Olvasó!
Megkérem Önt, hogy támogas-
sa Személyi Jövedelemadója 1%-
ának felajánlásával a Szécsényi 
Beteg Gyermekekért Alapít-
ványt (cím: 3170. Szécsény, Rákó-
czi út 115.)

Adószám: 18639199-1-12, Bank-
számlaszám: Takarékbank Zrt., 
75700403 – 10411607 - 00000000

Minden évben izgalommal vár-
juk a NAV értesítését, hogy az 
adózók mennyire támogatják Ala-
pítványunk munkáját, hiszen egy 
kölcsönös bizalom elismerése.

A tavalyi évben hatalmas öröm-
hír, hogy az Alapítvány 152.377 Ft 

támogatáshoz jutott,  ebben a kis 
városi közösségben.

 Elsőként annak örülünk, hogy 
ilyen sokan elismerik törekvésein-
ket, majd annak örülünk, hogy to-
vábbi lakossági támogatásoknak 
köszönhetően 3 gyermek fejlesz-
tését tudta a szervezet támogat-
ni, egészen pontosan 120.000 Ft 
és 100.000-100.000 Ft összegek-
kel!

Hálásan köszönjük mindezt 
Önöknek!

Ígérjük, hogy vigyázunk arra, 
hogy a jövőben is jól hasznosul-
jon a támogatásokra szánt ösz-
szeg, segítve ezzel a rászoruló, 
különleges nevelési igényű gyer-
mekek gyógyulását és fejleszté-
sét.

Hová kell küldenie a rendelkező 
nyilatkozatot?

 A nyilatkozat legegyszerűbben 
elektronikusan nyújtható be: nav.
gov.hu honlapon az adó, szja1+1 
menüben

- az e-SZJA webes felületen, on-
line kitöltve vagy

- az ÁNYK-ban a bevallással 
együtt, annak EGYSZA lapját is ki-
töltve vagy

- külön, a 21EGYSZA nyomtat-
vány kitöltésével.

A NAV részére elektronikusan az 
e-SZJA rendszerén keresztül vagy 
papír alapon a 21EGYSZA nyom-
tatványon, lezárt borítékban pos-
tán vagy a NAV ügyfélszolgálatán 
személyesen, esetleg meghatal-
mazással - ez esetben csatolni 
szükséges a meghatalmazást. 
(Fontos, hogy a lezárt borítékon a 
leragasztás helyén rajta legyen az 
aláírása!)
Köszönjük, hogy segíti munká-
kat: a gyermekek Gyógyulását,
Egészségét,
Örömét...

 
Erdélyi Anett

Szécsényi Beteg Gyermekekért 
Alapítvány elnöke
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Futás

2022.03.06.A Covid utáni első BSI 
Futónagykövet találkozó Buda-
pest ELTE Lágymányosi campu-
sán. Kocsis Árpád BSI vezetője, 
hogyan hatott a vírus megjelené-
se az amatőr futósportra. Előadá-
sokat hallgattunk meg, fogyás, 
egészség, stressz kezelése, és ver-
senyzés.

2022.03.13. Idén 38. alkalommal 
rendezték meg a Pécs - Harkány 
25 km országúti futást.
Sikeresen teljesítette Széll Endre 
2:14:03 idővel.

2002.03.15. Nemzeti ünnepünk 
alkalmából kokárdás futáson vet-
tünk részt Vácrátóton. Nehéz ho-
mokos talajon zajlott a verseny.
Eredmények: 13.3 km 
Bartus Ferenc     56:44
Széll Endre 1:11:44
Kovácsné Obrecsány Klára 1:44:17
5 km Czele János                         25:09  
M/70 1. hely
Czele Jánosné                     
 31:44  W/60 3. hely
Balázsné Lehoczki Piroska     33:18

2022.03.20. NN CITY RUN Buda-
pest, látványos egyedi hangulatú 
volt a pálya útvonala.
Részt vett: 21 km Széll Endre 
1:46:00
21 km 2 fős váltó Czele-Kiss Esz-
ter, Német Nóri 1:43:52 idővel X. 
hely.

2022.03.27.Újra az egész országot 
sikerült megmozgatni  a Buda-
pest Sport Irodának. 
A 37. Telekom Vivicittán. Buda-
pest Margit szigeten, ahol a két 
nap alatt 13.927 nevező vett részt.
SZAFTOS résztvevők: 21+10+7 
km Széll Endre                          3:06:22  
M/45 1. hely

21 km Bartus Ferenc                      1:29:52  
Czele - Kiss Eszter  1:50:42
                                               10 km 
Szomorné Beck Krisztina    1:04:45
Kovácsné Obrecsány Klára 1:04:57
Czele Jánosné                     1:10:26  
W/65 3. hely

Virtuálisan teljesítette a 21 km 
Lantos János  1:46:48

 Czele János
BSI Futónagykövet
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Kosárlabda

Városunkban „hazai” kosár-
labda szakággal foglalkozó 
egyesület ugyan nem mű-

ködik (még ), mégis eléri a 70 
főt azon gyerekek száma, akik va-
lamelyik megyeszékhelyi klubbal 
állnak kapcsolatban és az orszá-
gos korosztályos bajnokságban 
versenyeznek. Az idei bajnoki 
szezonban (eddig) elért eredmé-
nyeiről szeretnénk beszámolni.

Salgó Basket Szécsény U11 
(edző: Pesák Tamás)

Idén szeptemberben, a helyi ka-
tolikus iskola 3-4. évfolyamos 
lányai között tartottam toborzó 
edzéseket, ahová több, mint 30 
kislány jelentkezett. Az első két 
hétben alapmozgásokkal és lab-
dás feladatokkal találkoztak, illet-
ve játékos versengéssel tarkított 
kisjátékokkal. A szakasz végére 21 
lányka maradt, akikkel elkezdtük 
a kosárlabda sportág alapjainak 
elsajátítását, és beneveztünk az 
Országos Kenguru Bajnokságba, 
ahol az Észak-Keleti régióban ver-
senyzünk a lány és FIÚ csapatok-

kal. A bajnokság 8 fordulójából 
már 6 fordulót lejátszottunk (12 
mérkőzés), Szécsényben, Kazinc-
barcikán és Salgótarjánban sze-
repeltünk tornán, és sikerült le-
győznünk többek között a DVTK 
Akadémia/B (lány), a Kazincbar-
cika (FIÚ) és Salgótarjáni KI (lány) 
csapatait. Mérlegünk 5 győzelem 
7 vereség. Április 3-án a nemrég 
átadott miskolci DVTK Arénában 
fogunk megmérkőzni a 7. for-
dulóban kapott ellenfeleinkkel! 
Azon dolgozunk, hogy tornagyő-
zelemmel térjünk haza! Célunk, 
hogy a szezon befejezésekor PO-
ZITÍV mérleggel zárjunk!

SKSE Szécsény U12 (edző: Kiss 
Tamás)
Az idei U12-es regionális bajnok-
ság küzdelmeinek a Salgótarjáni 
KSE Szécsény színeiben vágtunk 
neki. A szezon eddigi részét nagy-
ban befolyásolta az éppen ak-
tuális COVID-helyzet, számtalan 
fordulóban maradtak el találko-
zók, vagy tudtak alig-alig kiállni 
ellenfeleink. Szerencsére minket 
ez nem annyira befolyásolt, kis-

csapatként is minden forduló-
ban megoldottuk a részvételt, és 
meccsről meccsre léptünk előre, 
amit legutóbb, Kazincbarcikán el-
ért tornagyőzelmünk is bizonyít. 
Áprilisi tornánkon az eddigi leg-
komolyabb ellenfeleink várnak 
ránk, de a gyerekekkel lelkesen 
várjuk az előttünk álló kihíváso-
kat, és minden forduló során a 
megfelelő következtetéseket le-
vonva haladunk tovább a fejlődés 
útján.

Szécsény U14 (edző: Kiss Ta-
más)
Az U14-es korosztályban az idén 
sajnos nem tudtuk megoldani az 
indulást, ennek ellenére az edzé-
sek ebben a korcsoportban is 
zajlanak. Az éles meccsek termé-
szetesen hiányoznak, de bízunk 
benne, hogy az idén befektetett 
munka jövőre meghozza gyü-
mölcsét. Terveink szerint a kö-
vetkező szezonban, egyesületi 
támogatással, ezzel a csoporttal 
is csatlakozni fogunk valamelyik 
korosztályos bajnokság küzdel-
meihez.

Salgó Basket Szécsény U11

SKSE Szécsény U12
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Mindkét csoportban szívesen 
látjuk az új jelentkezőket, akik 
szeretnének ezzel a remek csa-
patsporttal megismerkedni.

Salgótarjáni KI Szécsény 
U16-U18 (edző: Pesák Tamás)
Idén Csapatunk a 6. közös sze-
zonját kezdte meg, ami már után-
pótlásban (sporttól függetlenül) 
önmagában nagy eredmény! 

Természetesen, mint minden csa-
patban voltak távozók és érkezők 
az évek során, de a jelenlegi 13 
fős keretünk 8 tagja a kezdetek-
től itt voltak! A tavalyi Pest Me-
gyei Kadett Bajnokságban való 
szereplés után (2. helyezést ér-
tünk el) tudtuk, hogy a Regionális 
(Kelet és Közép régió) bajnokság 
nagy szintlépés lesz. Olyan nagy 
nevű klubokkal kellett megmér-

kőznünk, mint pl. a Szeged KE, 
Szolnok SC, BEAC vagy a Kiss Len-
ke Akadémia. Egyszerre két kor-
osztályban (U16 és U18) verseny-
zünk. E sorok írásakor a kadett 
bajnokságban 3 győzelemmel 
és 4 vereséggel állunk, van hátra 
még 1 mérkőzésünk, ahol reális 
cél a győzelem, így 50 %-os mér-
leggel végezhetünk. A junior baj-
nokság jóval nagyobb kihívást, és 
terhelést jelent, ahol sokszor kö-
zel kerültünk a győzelemhez, de 
kellő rutin hiányában mindössze 
egy győzelmet jegyzünk eddig, 
de még hátravan 3 mérkőzés, 
ahol mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy sikerrel zárjuk 
a találkozókat! Junior bajnokság-
ban még 2 évig fogunk szerepelni 
ezzel a kerettel, így egy hosszabb 
tanulási fázis első harmadát fog-
juk zárni júniusban!

Szécsény U14

Salgótarjáni KI Szécsény U16 Salgótarjáni KI Szécsény U18
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Foci

A téli hónapok 
termi edzései 
után, márci-

usban már töreked-
tünk áttérni a kinti edzésekre, 
a szabadban történő képzésre, 
foglalkozásra. Korosztályaink, 
heti három foglalkozásra álltak 
át (U9, U11, U13, U16), melyek-
re, egyre nagyok kedvvel járnak 
játékosaink. Egyesületi követel-

ményként jelöltük meg, a mini-
mum, heti két, képzési napon 
való részvételt.  Egészen az U7-es 
korosztályig biztosítottunk edzés 
felszerelést, így már a képzése-
ken egységes öltözetben vesznek 
részt játékosaink. U9- es korosz-
tálytól felfelé, kötelezővé tettük, 
a sípcsontvédő használatát, ami-

vel a gyerekeket védjük. Az U7-
es korosztályú (óvodás, elsős) kis 
labdarúgó palánták beigazolása, 
az Egyesületbe, folyamatban van. 
Célunk, hogy minden játékosunk 
heti három alkalommal képződ-
jön, és minél többször „versenyez-
tetve” legyen, akár bajnokságban, 
Bozsikon, edzőmeccsen, vagy 
tornán, hiszen ezeken a mérkő-
zéseken szeretnénk visszalátni, 
az edzéseken tanult dolgokat.  
Március hónapban sikerült a ter-

vezett szülői értekezleteinket is 
megtartani, amire nagy létszám-
ban érkeztek, gyerekeink szülei. 
Heti rendszerességgel tartunk 
edzői értekezletet, melyeken – a 
szervezési, logisztikai feladato-
kon túl – szakmai képzésben, és 
iránymutatásban is részt vesznek 
edzőink. Eszköztárunk bővítése is 
folyamatos, az edzésszereléseken 
túl, mágnes táblát, 2x1m-es kis-
kapukat sikerült beszereznünk. 

  Ebben a hónapban befejező-
dött, az MLSZ által szervezett 
Grassrooth „C” edzőképző tan-
folyam, melynek Egyesületünk 
adott otthont. A záró, gyakorlati 
vizsgán, az SZVSE labdarúgói se-
gítették az MLSZ munkáját.

Egyesületünk lehetőséget ka-
pott arra, - az MLSZ Gyermekszek-
tor Program keretében - hogy 
gyerekeink, térítésmentesen 
megnézhessék, a Magyarország 
- Szerbia mérkőzést. Három kor-
osztály (U9, U11, U13), közel 40 
gyerekének sikerült nagy élményt 

szerezni ezzel. Köszönet......
  Elindultak a Bozsik programok, 

bajnokságok, melyek a képzés 
fontos részei. Mivel több korosz-
tálynak – a kellő képzés elérésé-
hez – kevés, szervezett mérkőzése 
van, így törekszünk csapatainkkal 
edzőmeccsekre, tornákra eljárni, 
vagy csapatokat e célból fogad-
ni. Célunk, az Egyesületünkben 
képződő játékosainknak, a lehető 
legtöbbet adni. Kreatív, gondol-
kodó, a játékhelyzeteket értelme-
ző, és folyamatos jó döntésekre 
képes, technikás labdarúgókat 
szeretnénk nevelni. 
Szeretettel várjuk, a focizni szere-
tő labdarúgókat Egyesületünkbe! 
Hajrá Szécsény VSE!!!
Elérhetőségeink:
U7   ( 2015- )            Urbányi Tamás   
 20/3487248  
U9   (2013-14)            Komár Gábor     

20/4538848
U11 (2011-12)            Strehó József    
 20/2999046
U13 (2009-10)             Stayer László      
 70/3829191
U16 (2006-08)         Galcsik György   
 20/9371380
U19 (2003-06)            Komár Gábor     
 20/4538848
Technikai vezető:        Végh Ferenc     
 20/5844957
Facebook: 
https://www.facebook.com/
szecsenyvse
E-mail: szecsenyivse@gmail.com

Kómár Gábor edző
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