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Szécsény Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
a 28/2007. (VIII.29.) számú 

rendeletével alapított „A Köz 
Szolgálatáért” kitüntető díjat, 
melyet azoknak a személyeknek, 
közalkalmazottaknak, köztisztvi-
selőknek, szervezeteknek, közös-

ségeknek adományozhatja, akik 
Szécsény városban tartósan ki-
emelkedő eredményeket értek el 
különösen az egészségügy, a szo-
ciális ellátás, az oktatás, a kultúra, 
a közművelődés, a sport, vagy 
valamely művészeti ág művelése, 
a közrend és közbiztonsági fel-

adatellátás területén. 2021 évben 
e díjat osztottan három fő részére 
adományozta.

Borda Istvánné, Zagyvai Sán-
dorné, és Kürtösi László pedagó-
gusoknak. Gratulálunk!

Borda Istvánné, világéletében 
csak tanított, de vajon soha 
nem is akart mást csinálni?
Nem. Nagyon sok pedagógus 
volt a családban, így előre láttam, 
mivel jár ez a feladat, úgyhogy én 
mindig is erre készültem. Már az 
általános iskolában tudtam, hogy 
egyszer én is tanítani fogok. Édes-
anyám testvérei és gyermekeik 
között is voltak pedagógusok.

Mi tetszett ebben a szakmá-
ban?
Szerettem a gyerekeket és úgy 
gondoltam, hogy az a legszebb 
feladat, ha meg tudom őket taní-
tani írni, olvasni, számolni. Ennek 
megfelelően tanítónak mentem, 
nem tanárnak. A XVI. kerületi Te-
leki Blanka Tanítóképzőben vé-
geztem. Gyakorló éveimet Endre-
falván töltöttem 1958-tól. Onnan 
akkor jöttem el, amikor férjhez 
mentem 1961-ben. Azután Nóg-
rádmegyerben folytattam, mert a 
párom akkor már ott tanított.

A szécsényi kötődés honnan 
jött?
Miután megszülettem Balassa-
gyarmaton ide hoztak haza. Itt 
laktak a dédszüleim és a nagy-
szüleim is. Azt mondhatom, mi 

Egy boldog tanítónéni
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tősgyökeres szécsényiek vagyunk 
és most 82 évesen nem is kíván-
kozom sehova máshova.

Mit szeret Szécsényben?
Ez egy nyugodt kisváros, amiben 
minden megtalálható. A postától 
kezdve a Polgármesteri Hivata-
lon át, az üzletekig. Gyönyörű a 
templomunk, van szép Művelő-
dési Házunk. Nincs semmi olyan, 
ami itt hiányozna az embernek.

Van-e olyan éve, amire nagyon 
szívesen emlékszik vissza?
Sok kedvenc évem van, elsősor-
ban azok, amikor elsős osztályt 

kaptam. Akkor élheti át az ember 
a legjobban, hogy mi mindent 
tudott átadni a gyermekeknek. 
Számomra nem volt nagyobb 
boldogság annál, mint amikor 
láttam egy gyereken a tudás örö-
mét. Tőlük pedig hatalmas aján-
dék volt az a sok kedvesség, amit 
cserében kaptam.

Előfordult, hogy elfenekelt egy 
nebulót?
Igen, ha olyan dolgot követett el 
valamelyik, amit nem lett volna 
szabad, de aztán mindig kibékül-
tünk.

Nekem is volt egy Rózsika néni 
nevű napközis tanárom, akitől 
nagyon sokszor kikaptam. Et-
től függetlenül szerettem őt.
Bizony, mert aztán a gyerek el-
gondolkodik, ahogy egy felnőtt, 
ha megbántják. Lehet, hogy igaza 
volt a másiknak?

Ma már ilyet nem volna szabad 
csinálni.
Tudom. Fel vagyok vértezve. Min-
den oldalról ma is körbevesznek 
a pedagógusok. A fiam, a me-
nyem, az unokám. Egyébként az 
én időmben sem volt már szabad 
elfenekelni a gyerekeket, csak ti-

tokban. Nem volt egyébként gya-
kori az ilyen eset nálam, inkább 
simogattam őket. Én mindig arra 
törekedtem, hogy egy gyerekből 
mindent kihozzak, ami bennük 
van.

Minden tehetségüket felszínre 
hozni, amivel születtek.
Így van, ezt szerettem volna és ma 
is úgy érzem, megtaláltam éle-
tem hivatását. Nem bántam meg 
soha, hogy pedagógus lettem. A 
nyugdíjazásom után otthon vol-
tam 2 évig, de amikor visszahív-
tak Hollókőre boldogan mentem 
újra és még tanítottam ott 5 szép 
évet. Így összesen 43 évig dolgoz-
hattam.

Nem hiányzik?
Most már nem, de amikor először 
nyugdíjba mentem bizony na-
gyon hiányzott a tanítás.

Most mivel tölti a napjait?
Itthon teszek-veszek. Szeretem 
a virágokat, velük foglalkozom, 
ezenkívül olvasgatok, rejtvényt 
fejtek, tévét nézek és gyönyörkö-
döm az unokáimban.
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Önkormányzati hírek

Áprilisban egy munkarendszerin-
ti és két rendkívüli képviselő-tes-
tületi ülést tartottunk.

AZ ÁPRLIS 6-i rendkívüli ülésen 
döntöttünk
• egyes önkormányzati rendele-

tek hatályon kívül helyezéséről
• a II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola és Gimnáziumot érintő 
2022. évi átszervezési javaslat-
ról.

AZ ÁPRLIS 25-i rendkívüli ülésen 
döntöttünk
• a VP6-19.2.1.-47-9-22 kódszámú 

„Helyi és térségi rendezvények 
támogatása” című pályázat be-
nyújtásáról.

AZ ÁPRILIS 26-i munkarendszerinti 
ülésen döntöttünk
• a 2022. évi rendkívüli önkor-

mányzati támogatásra vonatko-
zó igény benyújtásáról

• a Szécsény, Magyar utca 15. 
szám alatti műfüves pálya felújí-
tásához szükséges önerő bizto-
sításáról

• a sírhely védetté nyilvánítási ké-
relemről

• csomagautomata kihelyezésé-
hez szükséges terület kijelölé-
séről

• körzeti megbízotti kinevezésről.

Elfogadtuk
• a Szécsényi Rendőrkapitányság 

a közbiztonság megszilárdítása 
érdekében végzett 2021. évi te-
vékenységéről

• a Szécsényi Települési Értéktár 
Bizottság 2021. évi munkájáról

• a Szécsény és Térsége Humán-
szolgáltató Központ 2021. évi 
munkájáról

• a jegyző gyámhatósági hatás-
körben végzett feladatairól szó-
ló beszámolókat.

Tájékoztatót hallgattunk meg 
• a Szécsény és Térsége Polgárőr, 

Önkéntes Tűzoltó és Katasztró-
favédelmi Egyesület 2021. évi 
munkájáról

• a DAF 45 típusú gépjármű érté-
kesítéséről.

Zárt ülésen:
döntöttünk lakásbérleti kérel-
mekről.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

Nagy értékű műtárggyal gyarapodott a Múzeum

BENCZÚR GYULA (1844 - 1920): Id. 
Hampel József és Pulszky Polixéna 
gyerekei c. festménye 58x107 cm, 
Olaj, vászon. Jelezve jobbra lent: 
Benczúr Gy. 1896 Fecskefészek

Id. Hampel József (1849-1913) 
jogi tanulmányai után a Pulszky 
Ferenc vezette Magyar Nemze-
ti Múzeumhoz került. 1877-től 
az érem- és régiségosztály őre, 
1890-től pedig az MNM Érem- és 
régiségtárának igazgatója. A mú-
zeumépületben szövődött, re-
génybe illő kapcsolatként Pulszky 
Ferenc lánya, Polyxéna és Hampel 
József szerelme, amely végül egy 
csodálatos házasságban és egy 
boldog nagy családban teljese-
dett be. Hampel Józef1883-ban 
vette feleségül Pulszky Polixéniát.

Polixéna (1857-1921) a szé-
csényi kastélyban nevelkedett, 
ahonnan intenzív levelezést foly-
tatott az MNM-et igazgató és ott 
lakó édesapjával, Pulszky Ferenc-

cel, aki azután magához vette az 
MNM-be. Írónő, írói tevékenysé-
gében nagy hangsúlyt fektetett 
a női nevelésre, munkaképesí-
tésre és a tanítónők ügyére. Nagy 
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szerepe volt a Mária Dorottya 
Egyesület és a Mária Dorottya Le-
ánygimnázium létrehozásában. 
Színműveket is írt, műfordítóként 
is tevékenykedett. 

Hampel József és Pulszky Po-

lixéna házasságából 5 gyermek 
született, akiket Benczúr Gyula 
megfestett 1896-ban. E csodála-
tos festmény árverés után mos-
tantól az MNM Kubinyi Ferenc 
Múzeum gyűjteményének része, 

és jelenleg is megtekinthető a 
múzeumban. Szíveskedjenek 
megtekinteni!

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Nemzetközi versmondó- és népdaléneklő verseny Szécsényben

A Szécsényi Városi Műve-
lődési Központ a magyar 
költészet napja alkalmából 

nemzetkö-zi versmondó- és nép-
daléneklő versenyt szervezett 
általános iskolás diákok részére 
2022. április 9-én. A megméret-
tetésre 8 iskolából több mint 50 
tanuló érkezett. Az esemény egy 
rövid megnyitóval indult, melyen 
köszöntőt mondott Stayer László 
polgármester úr. A ver-seny alsó- 
és felső tagozatos korcsoportok-
ban, versmondó és népdaléneklő 
kategóriákban zajlott 4-4 fős zsű-
rik előtt, melynek tagjai voltak:

• Gyarmatiné Rostás Ida, a Balas-
sagyarmati Balassi Bálint Gimná-
zium magyar-történelem szakos 
tanára

• Vinczéné Hurják Mónika, a 
Nógrád Megyei Szakképzési 
Centrum Kereskedelmi Vendég-
látóipari Technikum és Szakképző 
Iskola magyar- történelem szakos 
tanára

•  Antalné Bába Katalin, a Közép-

magyarországi Agrárszakképzési 
Centrum Lipthay Béla Mezőgaz-
dasági és Élelmiszeripari Techni-
kum, Szakképző Iskola és Kollégi-
um magyar szakos tanára,

• Garamvölgyi Andrea dráma-
pedagógus, a Primadíjas Andi 
Színjátszósai Társulat vezetője

• Csukáné Szerémy Andrea ének 
és drámatanár, a Rózsavölgyi 
Márk Alapfokú Művészeti Iskola 
Szécsényi Tagintézményének ve-
zetője, Szécsény város alpolgár-
mestere

• Majsányi Lászlóné nyugalma-
zott pedagógus, író

• Oláhné Csercsics Ivett, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 
szimfónia programjának mű-
vészeti munkatársa, Muharay-
díjas és Örökség-díjas alkotó, a 
Paramisi Társulat és az Iglice Tánc-
együttes művészeti vezetője

• Nagy Marianna, a salgótarjáni 
Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Is-
kola szolfézstanára, tanszakvezető

A versenyt követően a rendez-

vény ünnepi műsorral folytató-
dott, melynek közreműködője a 
Hangraforgó együttes volt. Végül 
pedig ismertetésre került a vég-
eredmény, az alábbiak szerint:

Alsó tagozat – versmondó
I. helyezett:
Név: Mács Rebeka
Iskola:  II. Koháry István Alapisko-
la, Fülek
Felkészítő: Gecso Diana
II. helyezett:
Név: Jászberényi Kiara Tamara
Iskola: II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola, Szécsény
Felkészítő: Gyebnárné Laczkó 
Zsuzsanna
III. helyezett:
Név: Nóta Anna Viktória
Iskola: II. Koháry István Alapisko-
la, Fülek
Felkészítő: Mihály Judit
Különdíjas:
Név: Dancsák Alexander
Iskola: Endrefalvai Móra Ferenc 
Általános Iskola

A versmondók versenyén Munkában a zsűri a versmondóknál
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Felkészítő: Pálmány Márta
Különdíjas:
Név: Baranyi Szófia
Iskola: II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola, Szécsény
Felkészítő: Babcsány Lászlóné

Alsó tagozat – népdaléneklők
I. helyezett:
Név: Demus Santel Sára – Vladár 
Dorka
Iskola: Páter Bárkányi János Kato-
likus Általános Iskola, Szécsény
Felkészítő: Zsirosová Silvia
II. helyezett:
Név: Barkó Dávid – Puszta Levente
Iskola: Páter Bárkányi János Kato-
likus Általános Iskola, Szécsény
Felkészítő: Zsirosová Silvia
III. helyezett:
Név: Paluch Luca – Vitányi Borka
Iskola: Váczi Gyula Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, Salgótarján
Felkészítő: Kubinyiné Szabó Katalin
Különdíjas:
Név: Csemer Viktória
Iskola: II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola, Szécsény
Felkészítő: Gyebnárné Laczkó 
Zsuzsanna
Különdíjas:
Név: Hrozik Tamara – Sándor Vik-
tória
Iskola: Bátonyterenyei Erkel Fe-
renc AMI Kazári Tagintézmény
Felkészítő: Kubinyiné Szabó Katalin

Felső tagozat – 
versmondó
I. helyezett:
Név: Kartnyák 
Gábor Martin
Iskola: Endrefal-
vai Móra Ferenc 
Általános Iskola
Felkészítő: Fe-
rencz Viktória
II. helyezett:
Név: Mag Dániel
Iskola:  II. Koháry 
István Alapisko-
la, Fülek
Felkészítő: Vankó Attila
III. helyezett:
Név: Baranyi Liliána
Iskola: II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola, Szécsény
Felkészítő: Kiss Józsefné
Különdíjas:
Név: Szakó Áron
Iskola: II. Koháry István Alapisko-
la, Fülek
Felkészítő: Vankó Attila

Felső tagozat – népdaléneklők
I. helyezett:
Név: Berényi Lili – Hegedűs Nóra
Iskola: Váczi Gyula Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, Salgótarján
Felkészítő: Kubinyiné Szabó Katalin
II. helyezett:
Név: Makrai Dorottya – Suba Vi-
rág

Iskola: Balassagyarmati Balassi 
Bálint Gimnázium
Felkészítő: Csizmadia Kinga
III. helyezett:
Név: Kaba Luca
Iskola: Balassagyarmati Balassi 
Bálint Gimnázium
Felkészítő: Csizmadia Kinga
Különdíjas:
Név: Puszta Hanna
Iskola: Páter Bárkányi János Kato-
likus Általános Iskola, Szécsény
Felkészítő: Kissné Csépe Éva

Minden diáknak és felkészítő pe-
dagógusnak köszönjük a részvé-
telt, a helyezetteknek pedig ez-
úton is szeretettel gratulálunk!

Csatlós Noémi
közművelődési referens

A népdaléneklő versenyen Munkában a zsűri

Hangraforgó együttes
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Bárkányi  iskola

Nagyböjt a Bárkányiban
Nagy örömet jelentett számunkra, 
hogy a két évig tartó járványhely-
zet elmúltával újra a korábban 
kialakított és megszokott rend 
szerint készülhettünk hitünk leg-
nagyobb ünnepének, Húsvétnak 
a megünneplésére.
Nagyböjt elején iskolánk család-
jait hívtuk, hogy minél többen ve-
gyenek részt azon a templomban 
tartandó keresztúti ájtatosságon, 
melyen pedagógusaink vezették 
az imádságot. Ez az alkalom a 
résztvevőknek a készületi idő ele-
jén szép lelki élményt nyújtott.
Mivel ennek az időszaknak egyik 
legfontosabb célja a bűnbánat 
és a lelki megtisztulás, ezért a ta-
nulóink figyelmét sokféle módon 
igyekszünk erre ráirányítani, és 
többféleképpen próbáltuk segíte-
ni őket elhatározásaikban, ill. ezek 
megvalósításában. Ezért kínáltuk 
fel számukra a gyónási alkalma-
kat. Örültünk, hogy az idei nagy-

böjtben is többen éltek ezzel a 
lehetőséggel.

Általános iskolában
A nagyböjti készületünk központi 
eseménye az iskolai lelki nap. Az 
idén ezt az eseményt a - már em-
lített- néhány évvel ezelőtt meg-
fogalmazott célok szerint tudtuk 
megtartani. Már reggel, a nap 
indításánál igen nagy örömet je-
lentett gyermeknek és felnőttnek 
egyaránt, hogy két év után újra 
együtt lehetünk iskolánk aulájá-
ban, ahol közösen hallgattuk meg 
Erik testvér napindító gondolata-
it. Mivel ezeken a lelki napokon 
Jézus értünk vállalt áldozatára fi-
gyelünk, a programot úgy állítjuk 
össze, hogy ezt - korosztályonként 
különböző módon - felelevenítve 
, érte hálát adva és Jézus példá-
jából erőt merítve mi is valami jó 
elhatározást tegyünk. 
Ezért a legkisebbek rövid kis tör-
ténettel, játékkal, énekkel kezd-

ték a délelőttöt, majd kézműves 
foglakozáson készítették el azt 
a kis keresztet, melyre az ő jó el-
határozásaik is rákerültek. A 3. és 
a 4. évfolyamos tanulók a Várkert 
és a Kolostorkert nagyon szép és 
különös helyszínein jártak Jézus 
nyomában. Ennek keretében egy 
kis „időutazáson„ vehettek részt, 
melynek segítségével részesei 
lehettek egy-egy eseménynek, 
belebújhattak egyes szereplők 
életébe, kísérhették Jézust a ke-
resztútján, letehették ajándékai-
kat a keresztnél, és  - szemlélve az 
ébredező tavaszi tájat és a kissé 
sejtelmes távoli hegyeket - tekint-
hettek  örömmel és reménnyel a 
feltámadás felé. Az 5. és a 6. évfo-
lyam diákjai a történelmi belváros 
hét helyszínén elhelyezett állo-
másokon, különféle játékos vagy 
elgondolkodtató feladatok se-
gítségével elevenítették fel a ke-
resztút eseményeit. Az indulásra 
várva, vagy a megérkezés után ők 
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is kézműveskedhettek, ill. a taize-i 
teremben csendesíthették el a 
szívüket. A legidősebbek, a 7. és 
8. évfolyamos tanulóink Erik test-
vér vezetésével, és néhány peda-
gógus kíséretével a benczúrfalvai  
Szent Antal keresztúthoz  zarán-
dokoltak el. Az időnkét nehéz, 
vagy fárasztó gyaloglás végén kö-
zösen járták végig és imádkozták 
el a keresztutat, majd – néhány 
lelkes diák és pedagógus kivételé-
vel – autóbusszal érkeztek vissza 
az iskolához.
Ez a lelki nap az alsó és a felső 
tagozatos tanulóinkat, az őket 
segítő és kísérő pedagógusokat 
egyaránt szép élményekkel gaz-
dagította.
A nagyböjti készületünk lezárá-
saként, az utolsó tanítási napon 
iskolánk közel 40 diákja Passió-
játékban elevenítette fel Jézus 
szenvedéstörténetét, melyet a 
kisebb és a nagyobb diákok is ér-
deklődve és örömmel fogadták. 
     

Sántáné Udvardy Erika
hitéleti munkacsoportvezető

Gimnáziumban
A gimnáziumban tanuló diákok 
nagyböjti lelkinapjának a feren-
ces kolostor és templom adott 
otthont. Rászoruló embertársa-
ink szükségeinek felismerése, a 
másikra való odafigyelés, a segítő 
jelenlét megélése volt a választott 
témánk. A napot Klarissza és Te-
réz nővér előadásával indítottuk. 
A szegénygondozó nővérek több 
napot töltöttek az ukrán-ma-
gyar határ mellett, ahol a háború 
elől menekülő családok számára 
nyújtottak fizikai és lelki támaszt. 
Krisztusi jelenlét az ukrán válság-
ban címmel tartott előadásuk, 
személyes tanúságtételük mély 
hatást gyakorolt a jelenlévőkre. Az 
előadás után kiscsoportos foglal-
kozásokon vettek részt tanulóink. 
Adamik Zsolt tanár úrral egy rövid 
filmet néztek meg majd közösen 
elemezték, Szmolnik Ágnes ta-
nárnővel és Teréz nővérrel játékos 
foglalkozás keretében élhették át 
az egymásrautaltság és a segítő 
jelenlét fontosságát. Jób testvér-
rel a kápolnában egy szemlélődő 

Szentségimádást tartottak, míg a 
templomban a keresztutat jártuk 
és imádkoztuk végig minden osz-
tállyal. Hálásak vagyunk a feren-
ces testvéreknek és a Jó Istennek 
a tartalmas napért, amellyel a fel-
támadás megünneplésére készül-
hettünk együtt az iskola közössé-
gével. 
     

Stayerné Szabó Violetta
hitéleti és osztályfőnöki munkakö-

zösség-vezető

Szép eredmények a magyar 
költészet napja alkalmából

A szécsényi művelődési ház dol-
gozói 2022. április 9-én egy szín-
vonalas szombati programmal 
tisztelegtek a magyar líra előtt, 
mely egyben nemzetközi vers-
mondó és népdaléneklő verseny 
is volt.  A szécsényi és a környékről 
érkező iskolás gyerekek, valamint 
a szomszédos Szlovákia füleki ma-
gyar ajkú fiataljai idén is magas 
színvonalon varázsoltak csodála-
tos élményt az érdeklődőknek, a 
zsűri tagjainak és természetesen 
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egymásnak. Kitűnő volt a han-
gulat, melyet Csatlós Noémi és 
lelkes csapata alapozott meg, 
Stayer László polgármester úr pe-
dig biztató szavakkal inspirálta a 
versenyzőket, kikre méltán büsz-
kék lehetünk, hiszen szombati 
szabadnapjukon a versek és nép-
dalok tolmácsolását választották 

pihenés és lazítás helyett. 
Iskolánk képviseletében szép 
eredményt értek el dalos diákja-
ink: Az alsó tagozatos kategóriá-
ban első helyezést ért el Demus 
Santel Sára és Vladár Dorka páros, 
kiket Zsirosová Silvia tanító néni 
készített fel a népdalcsokorral, va-
lamint második helyezést ért el a 

fiú duó, név szerint Barkó Dávid 
és Puszta Levente tanulók, kiket 
szintén Szilvi tanító néni delegált 
a versenyre. Sikeresen szerepelt 
szólóban Szekeres Bence tanuló 
is. Mind az öt tanuló a 3.A osztály-
ba jár, ahol lelkesen és szorgalma-
san készültek a népdaléneklő ver-
senyre. Büszkék lehetünk Puszta 
Hanna nyolcadikos tanulóra is, 
aki szóló produkciójával különdí-
jat érdemelt. Őt Kissné Csépe Éva 
tanárnő készítette fel a versenyre. 
Kívánom, hogy jövőre legalább 
ugyanennyi érdeklődővel tudjuk 
ezt az ünnepet megtartani az ér-
deklődők és a szervezők legna-
gyobb örömére.

Zsirosová Silvia
tanítónő

A Vissi d’Arte Művészeti 
Együttes ismeretterjesztő 

hangversenysorozata
2022. április 27-én a Vissi d’ Arte 
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Művészeti Együttest (Lévárdi Be-
áta – művészeti vezető, zongora, 
Varga Ivett – ének, Jambrik Zsolt 
– ének, narrátor, Kiss Gabriella – 
furulya, műsorvezető) láttuk ven-
dégül iskolánkban, akik három 
komolyzenei hangversenyt adtak 
számunkra. A felső tagozatosok 
számára tartott ismeretterjesz-
tő koncerteken diákjaink olyan 
zeneszerzők műveit hallhatták, 
akikre ebben az évben születésük 

vagy haláluk kerek évfordulója 
kapcsán emlékezünk. Kodály Zol-
tán, J. Haydn, J. Brahms, F. Men-
delssohn és C. Franck műveinek 
sorában népdalfeldolgozások, 
operarészletek és hangszeres da-
rabok hangzottak el.  A koncertek 
létrejöttét támogatta a Nemzeti 
Kulturális Alap és a Tartalmasabb 
szebb jövőért Alapítvány. 
Ezúton is köszönjük a művészek 
lelki élményt nyújtó tartalmas elő-

adását!

Ludányiné Bella 
Szilvia

Föld napja a 
Bárkányiban

Idén végre újra 
közösen emlé-
kezhettünk meg 
iskolánkban a 
Föld napjáról. 
2022. április 22-

én, péntek délutánra sokféle, szí-
nes, változatos tevékenységgel 
készültünk az alsós tanulóink szá-
mára.  A játékos totó és kereszt-
rejtvények megfejtésével próbára 
tehették már meglévő ismerete-
iket, ugyanakkor sok érdekes és 
új információval,  tanáccsal is gaz-
dagodtak.  A kézműves foglalko-
zások tovább színesítették ren-
dezvényünket, ahol a gyerekek az 
elkészült alkotásaikkal jelképesen 
szívükbe zárhatták csodás boly-
gónkat. A programok során nagy 
hangsúlyt kaptak a kreatív, moz-
gásos játékok is, melyek a szórako-
zás mellett felhívták a figyelmet a 
környezetvédelem fontosságára. 
Reméljük, minden résztvevőben 
pozitív élményként maradt meg e 
napnak az emléke, és az ott szer-
zett tapasztalatok. 
Szervezők: Csókási Csabáné, Kal-
márné Lőrincz Viktória
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Rákóczi iskola

Április a Rákócziban
A néhol igencsak szomorkás, hű-
vös idő sem tántorított el minket 
attól, hogy áprilisban jól érezzük 
magunkat. Ha visszagondolunk 
sokszínű eseményeink összes-
ségére, akkor olyan érzésünk 
támadhat, mintha egy tarka 
virágosréten járna az ember. Eb-
ből a kertből hoztunk egy pár szál 
„virágot” kedves olvasóinknak.

Április 5. – Lázár Ervin Program
A hetedikes tanulóink számára 
ekkor nyílt lehetőség arra, hogy 
bekapcsolódjanak ebbe az orszá-
gos programba. A Fordulj egyet 
előttem! című darabot, amely 
nagy sikert aratott körükben, a 
tanulók a szécsényi Művelődési 
Központban tekinthették meg.

Április 5. – Pályaválasztási ta-
nácsadás
Iskolánkban évek óta nagy gon-
dot fordítunk arra, hogy tanulóink 
pályaválasztását megkönnyítsük. 
Ezért a középiskolai jelentkezés 
előtt álló hetedikesek részére ezen 
a napon a Nógrád Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat munkatársa, 
Gajdán Kata tartott foglalkozást, 
hogy a diákok jobban áttekint-
hessék az előttük álló lehetősé-
geket és összevessék azokat saját 
adottságaikkal. Reméljük, hogy ez 
az alkalom is segített abban, hogy 
a gyermekek a későbbiekben he-
lyes döntéseket hozzanak.

Április 9. – Magyar költészet 
napi versmondó- és népdal-
éneklő verseny

Diákjaink az elmúlt évekhez ha-
sonlóan örömmel vettek részt 
ezen a városi megmérettetésen, 
amelyeken szép eredményeket 
értek el.

A felsősök között Baranyi Liliána 
(7.a) 3. helyezést ért el. Az alsósok 
között Jászberényi Kiara Tamara 
(4.a) 2., Baranyi Szófia (1.a) kü-
löndíjas lett. Ők hárman a vers-
mondók mezőnyét erősítették. A 
népdalénekesek között Csemer 
Viktória (4.a) különdíjat kapott.
Április 11-13. – Rákóczis Napok
Iskolánk névadója előtt tiszteleg-
ve idén is megrendeztük a há-
romnapos eseménysorozatot.
A nyitónap igencsak esemény-
dúsra sikerült, hiszen délelőtt 
Pancsovai Gergely a tantestület, 
Rácz Rebeka és Oláh Mirjána 8.a 

Költészet napi verselés megnyitó Városi szavaló és népdaléneklő verseny résztvevők

Szavalóverseny eredményhirdetés Fotókiállítás megnyitó



Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

- 11 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

osztályos tanulók a diákönkor-
mányzat és Stayer László pol-
gármester úr a város nevében is 
megkoszorúzta az iskola előtt álló 
mellszobrot. Ezt követően Hasz-
nosi Márk fotókiállításának meg-
nyitója következett. A városszerte 
ismert alkotó beszélt a diákoknak 
a természet szépségéről, a kör-
nyezetvédelemről és ezeknek a 
sporthoz való kapcsolódásáról 
életében. A látogatók mindegyi-
ke megtalálhatta a számára leg-
kedvesebb képet.

Délután ismét megrendeztük a 
Költészet Napi Verselést, amelyen 
nagy örömünkre a szécsényi já-
rás valamennyi iskolájából jöttek 
diákok. A kétévnyi kényszerű ki-
hagyást követően örömteli volt 
látni, hogy az iskolák milyen szép 
számban képviseltették magukat. 
A három korcsportban tanulóink 
az alábbi eredményeket érték el: 
az 1. korcsoportban (1-2. osztály) 
2. helyezett lett Győri Gréta (1. 
o.), míg különdíjas Csemer Liliána 
Mirjam (2. o.). A 2. korcsoportban 
(3-4. osztály) Jászberényi Kiara Ta-
mara (4. o.) győzött. A felsősök kö-
zött Oláh Mirjána (8. o.) 2.; Baranyi 
Liliána (7. o.) 3.; Lakatos Dzsesszi-
ka Lea (5.b) pedig különdíjas lett. 
Gratulálunk nekik és felkészítő-
iknek! Külön köszönjük a Balas-
sagyarmati Tankerületi Központ, 
Szécsény Város Önkormányzata, 
Hollókő Község Önkormányzata, 
Magyargéc Község Önkormány-

zata és a Szécsényi Cseperedő 
Óvoda Pitypang csoportja (fel-
készítő: Csuka Emese) számára a 
kapott segítséget!

Másnap a délelőtti tanórákat 
követően a felsős gyermekek 
különféle vetélkedőkön, bemu-
tatókon vehettek részt. Kémiai 
kísérleteket láthattak az érdeklő-
dők, emellett irodalmi kávéházra, 
táblajáték-, bicikli-, torpedó- és 
elméleti versenyre és „kártyabar-
langra” is mehettek a tanulók. 
Az alsós tanulók számára készült 
exathlon pálya és az egészséges 
életmóddal kapcsolatos vetélke-
dőn is részt vehettek.

A tavaszi szünet kezdetét meg-
előző napon a diákjaink szemét-
szedési akcióban vettek részt, 
hogy tisztábbá tegyék környe-
zetünket, illetve az osztályok a 
város különböző pontjain kiala-
kított állomásokon versenyeztek 
egymással. Köszönjük a Művelő-
dési Központ, a Városi Könyvtár, a 
Nosztalgia Múzeum és a Kubinyi 
Ferenc Múzeum 
közreműködését 
a versenyszá-
mok lebonyolí-
tásában. 

Április 25-29. 
Fenntartható-
sági témahét
Intézményünk 
is bekapcsoló-
dott a fenntart-

hatósági témahét programjaiba, 
amelynek célja a fenntarthatóság 
üzenetének elterjesztése iskolai 
keretek között. A program fővéd-
nöke Áder János köztársasági el-
nök. A témákat tanórákon és dél-
utáni programokon dolgozzák fel 
a diákok, amelyek között szerepel 
a klímavédelem, a hulladékgaz-
dálkodás, az újrahasznosítás, a víz 
felelős felhasználása.

Bozsik Intézményi Tornák
Április utolsó hetében a fociz-
ni vágyó diákjaink is kiélhették 
magukat. Több korcsoportban 
vettünk részt a tornákon, ahol a 
gyermekek sok szép eredménnyel 
és élménnyel gazdagodhattak. Az 
I. korcsoportos tanulók (1-2. osz-
tályosok) megnyerték a körzeti 
bajnokságot, így ők képviselik a 
térséget a megyei döntőn. Bízunk 
benne, hogy a sport iránti szerete-
tük a későbbiekben is megmarad.

Pancsovai Gergely
       igazgató

Koszorúzás DÖK Vetélkedő múzeum

Alsós exathlon
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Ha csak egy virág volna,
én azt is megkeresném,
ha csak egy csillag gyúlna,
fényét idevezetném.
Ha csak egy madár szólna,
megtanulnék a hangján.
Ami csak szép s jó volna,
édesanyámnak adnám.

 Létay Lajos: Édesanyámnak

Május egyik legszebb 
napja az a nap, amikor 
mindannyian köszöntjük 

az édesanyákat, nagymamákat, 
dédiket. Az óvodában ez min-
dig kiemelten fontos esemény, 
amelyre ajándékkészítéssel és 
műsorral készülnek az óvodások. 

Sokan ügyesen titokban tartot-
ták, hogy mivel kedveskedünk 
majd ezen a napon.. Alkotás köz-
ben beszélgettünk velük arról, 
hogy miért fontos számukra az 
anyukájuk, nagymamájuk. El-
mondták a gyermekek, hogy mit 
szoktak együtt csinálni, és hogy 
mennyire szeretik őket.

Április 28-án délelőtt és délután 
folyamán minden kis óvodás sze-
mélyesen köszöntötte édesany-
ját. Alkalomhoz illő díszítéssel, 
ajándékkal, verssel, dallal vártuk 
az anyukákat, és süteménnyel 
kedveskedtünk nekik.

Nálunk, a Cseperedő Óvo-
da Pitypang csoportjában ilyen 
meghatóan telt el az anyák napi 
ünnepségünk.

Édesanya és kislánya boldog mo-
solya

Ünnepi díszítés és a vendégváró 
asztal

A gyermekek ajándékai az Édesanyáknak
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A Magyar Nemzeti Múzeum-Lázár Ervin Programja

A Nemzeti Múzeum, Örök-
ség Kultúrpolitikai Intézet 
és az EMMI Kultúráért Fe-

lelős Államtitkárságának önálló 
programja a Lázár Ervin Program 
keretében, az 5. és 7. évfolyamon 
tanuló általános iskolás diákok és 
max. 2 fő kísérő pedagógus szá-
mára. A program folyamatosan, 
a tanév végéig, 2022. június 15-ig 
tart! Várjuk szeretettel a program-
ban résztvevő osztályok jelentke-
zését. Felhívjuk szíves figyelmü-
ket, hogy a helyek korlátozottak, 
a csoportokat jelentkezési sor-
rendben tudjuk fogadni.

 Résztvevő intézmények: Ma-
gyar Nemzeti Múzeum, MNM 
Semmelweis Orvostörténeti Mú-
zeum, MNM Mátyás Király Mú-

zeum, MNM Esztergomi Vármú-
zeuma, MNM Rákóczi Múzeuma, 
MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjte-
mény, MNM Kubinyi Ferenc Mú-
zeuma, MNM Báthori István Mú-
zeuma

Az osztályoknak ingyenes vasúti 
utazás vehető igénybe. A díjmen-
tes vasúti utazásra jogosító foga-
dónyilatkozat igénybevételéhez 
útmutatás a tagintézmények 
honlapján található. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy nem minden tag-
intézményben vehető igénybe a 
díjmentes vasúti utazás! Az Nem-
zeti Múzeumba történő látogatás 
esetén a kedvezmény igénybevé-
teléhez pontos leírást a követke-
ző linken talál:https://mnm.hu/
hu/vasuti-kedvezmeny

  Az iskolák és osztályok jelent-
kezését a Magyar Nemzeti Mú-
zeumba és a Magyar Nemzeti 
Múzeum fővárosi és vidéki tagin-
tézményeibe a megjelölt e-mail 
címekre várjuk. Kérjük, vegyék 
fel a kiválasztott intézménnyel a 
kapcsolatot az alábbi elérhetősé-
geken:

Smelkó István MNM Kubinyi Fe-
renc Múzeuma 3170 Szécsény 
Ady E. út 7.
email: kubinyi.muzeum@gmail.
com 
Tel: 00 36 30 0993511

Smelkó István
múzeumpedagógus 

MNM Kubinyi Ferenc Múzeuma
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Az Erkel Ferenc Vegyeskar hírei

• Március 11-én az Operaházban 
jártunk. Az országban működő, 
Erkel Ferenc nevét viselő kóru-
sokkal együtt mi is lehetőséget 
kaptunk erre a különleges lá-
togatásra. Megcsodálhattuk a 
közel 5 évig tartó felújítás után 
újranyitó intézményt és részt 
vehettünk Erkel Ferenc: Hunya-
di László című operájának nyil-
vános főpróbáján. Köszönjük a 
lehetőséget és a felejthetetlen 
élményt!

• Április 28-án a Kubinyi Ferenc 
Múzeumban adtunk koncertet 
a húsvéti ünnepkörhöz kapcso-
lódóan, évfordulós romantikus 
zeneszerzőkre (Brahms, Men-
delssohn, Franck) emlékezvén. 
A műsorban közreműködtek 
még a Vissi d’Arte Művészeti 
Együttes tagjai és Lévárdi Beáta 
zongorista növendékei (Pásztor 
Nelli, Chomát Dalibor, Szalay 
Demeter Mózes).

• Április 30-án Grassalkovich 
Énekegyüttes meghívására Hat-
vanba látogattunk. A két kó-
rus a Belvárosi Szent Adalbert 
templomban adott közös egy-
házzenei koncertet. A színvona-
las műsor nagy sikert aratott a 
közönség körében, számunkra 
pedig felemelő élmény volt az 
éneklés a különleges akusztiká-
jú templomban. 

Kiss Gabriella- kórustag
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Kaláris Viselettár született Szécsényben

Valkár Béla és Valkárné Kail 
Mónika évekkel ezelőtt fel-
ismerték, amit eleink meg-

éltek: 

A viselet azért van, hogy 
Ádám vétke után elfödjön 
bennünket, hogy a hideg-

től megvédjen, hogy megmu-
tassa kifélék vagyunk, s kivé le-
szünk....

A hagyományos viselet meg-
mutatta nemünket, házasság 
előtti vagy utáni állapotunkat, 
hogy gyermekes-e már az asz-
szony, ért-e már bennünket 
gyász, milyen korosztályhoz tar-
tozunk...

Megmutatta, hogy dolgozunk-e 
vagy ünneplünk, megmutatta azt 
is, hogy milyen ünnepre készü-
lünk, milyen ünnepet ülünk...

A viseletünk láttatta, hogy kik-
hez, mely településhez, település 
csoporthoz és milyen népcso-
porthoz tartozunk: megmutatta 
közösségi mivoltunkat!

A nagyheti szentgyovonás mel-
lett a nagyünnepi viseletet rend-
re húsvétra szereztük be, hogy 
lélekben és testi megjelenésben 
egyaránt újjá szülessünk, a hit, a 
remény és a szeretet gyermekei-
vé, kétszóval a Fény fiaivá/lányai-
vá legyünk...

Hát legyünk, a szécsényi Kaláris 
Viselettárban is új elhatározások-
ra jutván...

A megnyitó ünnepségen, áp-
rilis 23-án szép élményt nyújtott 
a Palóc Néptáncegyüttes párjai-
nak húsvéti örömtánca, és Paluch 
Norbert remek megnyitó beszé-
de!

A Valkár család fontos áldozat 
vállalása eredményeként nyílott 
meg a Viselettár.

Szécsényben egyre inkább a 
civilek lépései kapnak nagyobb 
hangsúlyt! Ilyenek a Harmóniá-
ban a világgal mentálhigiénés 
egyesület rendezvényei, ilyenek
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Jászberényi Pál gyűjtései és 
Nosztalgia Múzeum-a, és most 
Valkárné Kail Mónika és férje Béla 
Viselettára.

Talán Szécsény és Balassagyar-
mat térségének legfőbb hivatása 
és nemzeti erőforrása a hagyo-
mány képviselete, megélése és az 
egyész magyarságot a múlt ered-
ményeivel való erősítése...

Valkárné Kail Mónika és férje, 
Béla megalkotta tehát a Kaláris 
Viselettárat Szécsényben, hogy 
sokak örömére szolgáljon.

Legyen így!
Dr. Limbacher Gábor
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Kiss Zsanett kiállítása

2022. április 8-án nyílt meg 
Kiss Zsanett „Nana szerint 
a világ” című kiállítása a 

Szécsé-nyi Városi Művelődési 
Központ Szabó István Galériájá-

ban. Az eseményen megjelen-
teket Csukáné Szerémy Andrea, 
a RMAMI Szécsényi Tagintézmé-
nyének vezetője köszöntötte, a 
tárlatot Bakos Ferenc Madách-dí-

jas képzőművész ajánlotta az ér-
deklődők figyelmébe. 

Csatlós Noémi
közművelődési referens

Benczúrfalváért Egyesület 2015

A 2015-ös rendezvényeinket 
februárban a farsangi mu-
latság nyitotta. Gyerekek és 

felnőttek egyaránt beöltöztek jel-
mezekbe és szokásainkhoz híven 
megjutalmaztuk a legkreatívabb 
jelmezeseket. Március 8-án, a hi-
vatalos nőnapon, köszönthettük 
a faluban élő, elszármazott nőket. 
Köszönjük a virágokat a Vízi Virág-
kertészetnek, akik minden évben 
szebbnél szebb virágokat hoznak 

a nők részére. A tavalyi kosárfonó 
tanfolyam sikerén felbátorodva, 
amerikai fűz telepítésére vettük 
rá magunkat. Természetesen eh-
hez kellett a Nemzeti Művelődési 
Intézet pályázatának sikeressége 
is, mely támogatásával bátran 
belevághattunk a telepítésbe. 
A pályázaton nyert összegből 
vásároltunk munkagépeket, fű-
nyírót, így a faluban élő közfog-
lalkoztatottak rendben tudták 

tartani a falut a temetővel együtt. 
Igyekeztünk minél többször vág-
ni a füvet, hogy tényleg szebbé 
tegyük a falut. Virágosítottunk a 
falu központjában, ahol az elmúlt 
években is tettük, ezzel is jelezve 
a falun áthaladóknak, hogy virág-
zásnak indult a falu.   

Kosárfonó foglalkozásokat tar-
tottunk havonta, a késztermé-
keket értékesítettük és az Ízek 
Viadalán ajándékba adtuk. Au-
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gusztus 21-én tartottuk a IV. Ízek 
Viadalát, melyet másnap köve-
tett a IV. Falunap. Ennek a hétvé-
gének a Hazalátogató hétvége 
nevet adtuk, mert nagyon sok 
régi lakos jelezte, hogy a hosszú 
hétvégére hazalátogat kicsiny fa-
lunkba. Az első nap a főzésé volt. 

Szabadtűzön készültek a bonyo-
lultabbnál bonyolultabb, egy-
szerűbbnél egyszerűbb, kreatív, 
hagyományos ételek. Sok csapat 
vett részt a versenyen, akik bab-
gulyással, pörkölttel, sültekkel, 
bundáskenyérrel, levesekkel és 
egyéb finomságokkal készültek. 
A hétvégét az egészségmegőr-
zésnek szenteltük, így lehetett 
ingyenesen vérnyomást, vércuk-
rot és csontsűrűséget is méretni. 
Dr. Mangó Gabriella tartott elő-
adást az érdeklődnek az egész-
ség megőrzéséről. A versenyzők 
hastáncot láthattak a színpadon, 
majd a napot szabadtéri bállal 
zártuk ahol Szöllős Robi szolgál-
tatta a muzsikát. A Falunapon 
Bartha István evangélikus lelkész 
megáldotta a kenyeret, amelyből 
minden jelenlévőnek jutott egy 
darabka. A kiosztott kenyér nem 
volt elég nagy, hogy az ebédhez 

elég legyen, viszont ettől függet-
lenül megvendégeltük az érdek-
lődőket egy ebéddel. Az ebéd 
után népdalokat hallhattunk a 
színpadon a herencsényi Tisza-
virág Népdalkör jóvoltából. A to-
vábbiakban Benko Fruzsina Bor-
bála népdalénekest hallhattuk, 
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őt követte egy hastáncbemutató, 
majd a Palóc néptáncegyüttes 
szórakoztatta a jelenlévőket mű-
sorral és táncházzal, később pe-
dig a Rimóci Rezesbanda húzta a 
talpalávalót. Ezek után a színpad 
az 8th Pub zenekar koncertjének 
a helyszíne lett, majd a koncert 
után tűzijátékkal zártuk a két na-
pos rendezvényt. A Falunapon 
kiállításokat tartottunk. A faluban 
élők kézműves munkáit kiállí-
tottuk a közösségi házban, régi 
fotókból álló fotókiállítás volt a 
Haranglábban és ekkor 55 éve 
gyúltak ki a fények Benczúrfalván 
amire szintén megemlékeztünk. 
Tarcsa Tímea vezetésével ezek 
mellett még látogatható volt Sza-
bó István műterme, a kastélykert 

és a Benczúr Gyula emlékmű is. 
Hetesrúgó és dekázó versenyt 
hirdettünk ezen a napon a gye-
rekeknek, akik focistának készül-
nek. Egész hétvégén a gyermekek 
kézműves foglalkozáson vehet-
tek részt, vagy az ugrálóvárban 
ugrálhattak és különböző játé-
kokon vehettek részt. Október-
ben gyümölcsfákat telepítettünk 
majd november végén megtar-
tottuk a disznótort. Új helyen 
tarthattuk a disznótort, mivel 
Szécsény Város Önkormányzata 
jóvoltából használatba vehettük 
a Sugár házat, ahol berendeztük 
az irodánkat és egyéb dolgokat 
terveztük még ide. A disznótor 
szokásos ütemben zajlott, jókat 
ehettünk és ihattunk. Az adventi 

időszakban ismét gyertyagyújtá-
sokat tartottunk vasárnaponként, 
majd hagyományunkhoz híven, 
karácsonyi műsort is tartottunk. A 
karácsonyi vendégségben ismét 
disznótorost és finom kalácsokat, 
süteményeket kóstolhattak az 
emberek, akik kíváncsiak voltak a 
gyerekek karácsonyi műsorára. 

Ebben az évben is sok támoga-
tást kaptunk a rendezvényekre, 
amelyeket nagyon szépen köszö-
nünk. 

Jövő hónapban folytatjuk a visz-
szaemlékezést a 2016-os eszten-
dővel. 

Haizer Szabolcs alelnök

Fűz telepítés

Disznótor
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Szécsény bajnokokat ad!

Jusztin Ferenc (nekünk Feri 
bácsi) csodálatos akaratereje 
és példamutató kitartása ösz-

tönzi fiatalok ezreit a sportban. 
Szécsény város kiemelkedő büsz-
kesége, megyénk elismert alakja, 
mára 49-szeres nemzetiközi baj-
nok és több tízszeres maratoni 
futóbajnok, akinek lételeme a fu-
tás. Szenvedélyéről beszélgettem 
vele.

Tele életerővel, akaraterővel, 
vidám életkedvvel, nagy elánnal 
kezdte el mesélni, hogy szülőfa-
lujának általános iskolájában a 
tanárai korán felismertek sport-
szeretetét és indították el ezen 
az úton. Szeretettel említi Szabó 
Géza testnevelőtanára és Hor-
váth Sándor igazgató úr nevét. 
Tagja volt a helyi focicsapatnak, 
a polcon sorra gyűltek érmei a 
diákévektől kezdődően, mára 
belepte szobáját elismeréseinek 
rengetege. 

1945. június 25-én született, 
rimóci család ötödik sarjaként, a 
pajkos gyermek mozgásigényét 
a labdarúgás kötötte le, iroda-
lom iránti szeretetét szavalóver-
senyeken fitogtatta. Gépipari 
végzettsége mellett a helyi lapok 
többször említik kimagasló sport-

eredményeit. „A hosszútávfutás 
maga is művészet”– vallja, de hó-
dol az irodalom művészetének is, 
számtalan könyvkötet sorakozik 
polcain.  Szabad stíluselemekkel 
szőtt több tucat versében szent-
írás idézetek, lelki fohászkodások, 
családi kötődések és a sport iránti 
tiszteletének élményei jelennek 
meg. Sorkatonai évei alatt ejtő-
ernyős szakosztályban kapott 
kiképzést a szolnoki deszantnál. 
35-ször ugrott és örökre szóló 
barátságok kötött itt, az öttusázó 
Balczó András háromszoros olim-
piai bajnokkal. A Magyar Hon-
védelmi Szövetség versenyein a 
lövészeti kupán - egyéb megmé-
rettetéseken jeleskedett, Csepel 
SE csapatában csupa válogatott 
sportolótársával együtt. A járási 
focibajnokságon veretlenül baj-
noki rangot szereztek a 1969-70 
es évben. Sportelnöki megbízatá-
sa 1970-73-ig tartott. Családjával 
1973-ban Szécsénybe költözött, 
legnagyobb támogatója, rajon-
gója természetesen a felesége.

Sokan korán megunják a sport-
tal járó nehézségeket, hiszen 
szükség van erő, szellemi, men-
tális frissességre és komoly fizi-
kai erőnlétre, valamint egyéni 
tudatos döntésekre, melyhez 
mozgásgazdag napi rutin ki-
alakítása kell. De futás iránti el-
szántsága végigkíséri szabadidős 
tevékenységét, egészséges élet-
mód iránti motivációja mellett 
szilárdan máig kitart. Keresztrejt-
vényfejtés mellett, kertészkedés 
a hobbija – éppen fűnyírást köve-
tően találkozunk – boldogan mu-
tatja az ékszerdobozként csillogó 
kavicsokat, amit Írország partjain 
gyűjtögetett a család, szorgos 
kezek gondosan a virágágyásba 
helyezték, frissen vágott pázsit 

illata terjeng a levegőben. Lehe-
tőségnek tekinti a kertgondozást 
- nem az izzasztó földmunkát látja 
benne, mutatja a friss vetéseket a 
kertjében. Csodálatos lakókör-
nyezetben él!

Büszkeséggel sorolja eredmé-
nyeit: az 1980-as évek elejétől 
rendszeresen részt vett a szeni-
or atléták versenyén, rajthoz állt 
több hosszú távú megmérette-
tésen. A Bécs–Arad–Békéscsaba 
szupermaratont három alkalom-
mal teljesítette. Maratoni távon 
siófoki helyszínen 3 óra 27 per-
ces részidő volt a csúcsa, buda-
pesti félmaraton legjobb ideje 1 
óra 31 perc. Korosztálygyőztes 
terepfutóként 7 éven át volt 
zsinórgyőztes. Olyan év is akad, 
amikor 23 versenyből 23-szor lett 
első helyezett. Abszolút korcso-
port győztes volt! Egy évben sem 
hagyta ki a Kékes-csúcsfutást, 
továbbá rendszeres résztvevője 
a különböző emlékversenyek-
nek, mint például Szlovákiában 
a karácsonyi, nemzetközi, losonci 
futásnak. Legutolsó nagy sikere, 
április 24-én mezei OB győztes 
4500méteren lett Budapesten. Itt 
49-edszer lett bajnoki címgyőztes! 
Többször kerékpár versenyeken 
is megmérettetti magát.  Korosz-
tályában 12 sporttársa közül 8 
verseny után idén a 2. helyezésig 
jutott. Jelenleg a Budapesti Atlé-
tikai Szakosztály társversenyzője.

Túl a 75. életévén! Ünnepeltük 
őt szeretetteljes légkörben szü-
letésnapján, a város első embe-
re köszöntötte aznap a múzeum 
előtt, és Kiss Gabriella tanárnő el-
szavalta a „Gondolatok a marato-
ni futás közben” című versét. Ezt 
követően Lóránt atya a szécsé-
nyi ferences kolostor házfőnöke 
megáldotta az ünnepelt Feri bá-
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csit és a futótársait, majd rendőri 
kísérettel futottak és ünnepeltek 
szülőfalujában, Rimócon, ahol a 
település polgármestere is kö-
szöntötte őt - idézzük fel együtt a 
jeles napot. 

Serlegek, érmek, oklevelek so-
kasága tanúskodik eredményes-
ségéről, neve ismert az ország 
szenior sportvilágában. Nógrád 
Megye Önkormányzat Közgyűlé-
se 2003-ban Bérczy Károly díjjal 
tüntette ki, kapott Nógrád Ifjúsá-
gáért díjat, szülőfalujában több 
újságcikk, elismerés őrzi nevét. 
Városunkban is számtalan kitün-
tetés birtokosa, 2013. évben Szé-
csény Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete id. Jusztin 
Ferencet, a város társadalmi éle-
tében, a közösségi munkában, a 
sportban és az irodalomban nyúj-
tott kimagasló teljesítményét „A 
köz szolgálatáért” kitüntető cím-
mel ismerte el.  

Az évtizedek során számos 
sportbarátra tett szert, közismer-
ten jó kapcsolatot ápol a helyi 
futótársaival Vajda Andreával, 
Pancsovai Gergellyel, Hasznosi 

Márkkal, Bartus Ferenccel, Pifka 
Gáborral. Egyszülött fia Jusztin 
Ferenc Richárd, édesapja nyom-
dokaiba lépve 16-szor teljesítette 
a maratoni távot. 14 évesen olim-
piai ötpróba legfiatalabbja Nóg-
rád megyében. Útmutatót adott 
fiának, együtt több európai or-
szág nagyvárosa által szervezett 
futáson vettek részt. Mindannyi-
an meghatározó büszkeségei vá-
rosunk sportéletének, egy aktív 
közösség jó hírét viszik települé-
sünkről az országba és azon túl. 

Feri bácsi eredményeit kitartó 
munkával önszorgalomból érte 

el, élete méltán állhat valameny-
nyi ifjú előtt példaképként, a 
sport szeretete megadta a min-
dennapokban a rendszerességet, 
jellemerősítést, növelte a hitét Is-
tenben, tiszteletet felebarátaiban, 
közösségi szemléletben és a győ-
zelem utáni örömujjongás, ör-
vendezés élményét. 

Zárszóként az alábbi sorokat 
szánta a kedves Olvasónak: 

„Szécsény város minden lakó-
jának eredményes életutat, erőt, 
egészséget kívánok! Tisztelettel: 
id. Jusztin Ferenc”

Erdélyi Anett

Futás

2022.04.03. XII. Kikelet félmaraton 
Baja. A tavasz talán legszebb 
útvonalán rendezett utcai futó-
versenye Baja belvárosában és a 
festői szépségű Sugovica partja 
mentén.

Résztvevő Széll Endre 1:43:51 
idővel ért célba.

2022.04.24. Futapest terepfutás 
Nógrádon. Előző nap eső áztatta 
a kijelölt útvonalat, sáros, csúszós 
terepen zajlott a verseny. Ami 
megnehezítette a futók célba 
érését.

Résztvevő Bartus Ferenc 11.6 
km 54:39, IV. hely korcsoportjá-
ban.
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2022.04.30.  Karancs - Medves 
teljesítménytúra 23 km, szintemel-
kedés 777 m, rajt - cél Salgótarján 
Galcsik fogadó. A táv teljesítése 
közben megcsodáltuk Salgótarján 
és környékének történelmi, geoló-
giai és természeti látványosságát. 
Eresztvényben nyársalós hagymás 
kenyeret megkóstoltuk. A  célban 
a Galcsik fogadóban gulyás várta 
a résztvevőket.

A túrát 10 fő teljesítette 6 óra 25 
perc idővel. Bartus Ferenc pedig 
futva 2 óra 34 perc idővel ért cél-
ba.

Czele János
BSI Futónagykövet

Szécsény VSE hírek (utánpótlás)

Április hónapban, tovább 
folytatódott az Egyesület-
ben futballozó játékosaink 

képzése. A Ligeti Sporttelepen, 
– Végh Ferenc hathatós segítsé-
gével – nagyszerű pályákon kép-
ződhetnek gyerekeink. Az U7-es 
korosztály kivételével, minden 
csapatunk itt edz. A kisebb korosz-

tályokban (U9, U11) a gyerekek ki-
szállítását az iskolából a kisbusza-
inkkal oldjuk meg. Varsányból, és 
Endrefalváról is hozunk be gyere-
keket. A heti három képzési napba 
is „beleálltak” gyerekeink, az edzé-
sek látogatottsága jó. Folyamat-
ban van, a korosztályok feltöltése, 
új játékosok beigazolása az Egye-

sületbe. Az elmúlt időszakban 31 
játékos csatlakozott hozzánk. Je-
lenleg – az aktívan képződő – já-
tékosaink száma 122 fő. Továbbra 
is várjuk, a futballozni szerető játé-
kosokat az SZVSE-be!!! 

A képzés fontos részeként, rend-
szeresen szerepelünk az MLSZ 
által kiírt Bozsik tornákon, fesz-
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tiválokon (U7, U9, U11), bajnok-
ságokban (U13, U16, U19). Mivel 
ezen események - az U16 kivéte-
lével – nem adnak megfelelő mér-
kőzésszámot a gyerekeinknek, így 
rendszeresen szervezünk edző-
meccseket a csapataink számára. 
Az edzéseken oktatott dolgokat 
szeretnénk viszont látni a mérkő-
zéseken. Az edzések tervezésében 
is léptünk előre. Edzőink tervsze-
rűen, előre átbeszélt edzéscélokat 
valósítanak meg az edzéseken. 
Kötelezővé tettük számukra az 
aktuális hét edzésterveinek előre 
történő leadását. A heti rendsze-
rességgel tartott edzői értekez-
leteken egyre inkább szakmai 
irányú beszélgetések, képzések 
zajlanak. A szakmaiság, a futball-
ról való gondolkodásmód egysé-

gesítése, a futballfilozófiánk kiala-
kítása, a tervszerű képzés kiemelt 
feladataink közé tartozik.

  Az Egyesületünk, május elsején, 
Családi Sportnapot, Sportmajálist 
szervezett. Sokszínű program kö-
zött választhattak a kilátogatók: 
kispályás tornák (különböző kor-
csoportokban), akadálypályák, 
Darts verseny, lábtenisz, kosárlab-
da, Teqball, ping-pong, stb…. A ki-
sebb gyermekeknek ugráló várral 
kedveskedtünk. Délutáni fellépő-
ként, a szécsényi Derűs Asszonyok 
Nyugdíjasklub, és a TCD Táncegye-
sület fiatal, és még fiatalabb höl-
gyei, szórakoztatták a publikumot. 
A jó hangulathoz, a kellemes zene, 
és a büfében kapható „sörvirsli” is 
hozzájárult. Nagy élmény volt a 
futballpályán kialakított foci-, és 

akadálypályákon, a pig-pong, és 
Teqball asztaloknál, a lábteniszpá-
lyán és az ugráló várnál aktivizáló-
dó gyerekek látványa. Köszönjük, 
hogy megtiszteltek részvételük-
kel!

Egyesületünk, a nyári szünetben 
(két időpontban), egyhetes focitá-
bort szervez a Ligetben, 7-13 éves 
korú gyerekeknek, melyre szere-
tettel várunk minden jelentkezőt!!!

Facebook:
https://www.facebook.com/
szecsenyvse
E-mail: 
szecsenyivse@gmail.com

 Komár Gábor
 utánpótlás szakmai vezető
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Trianon évforduló - Nemzeti Összetartozásunk Napja Szécsényben

Szervező: MNM Kubinyi Ferenc Múzeuma (Tel.: +36 20 96 96 305)
Időpont: 2022.06.04 péntek délután16:30-tól

Tisztelt Honfitársunk!

Az országunkat szétszabdaló trianoni kényszer békeszerződés aláírásának 
102. évfordulója alkalmából 

tisztelettel meghívjuk a következő programra:

Helyszín: Szécsény, Trianon-kereszt (Rákóczi út 92.)
Harangszó a hazáért és a nemzetért

Magyar Himnusz
Nemzeti összetartozás és újraerősödés gondolatok I.

Koszorúzás. virág, mécses elhelyezése
Székely Himnusz

*************************************

Helyszín: Szécsény, Szent István Emlékmű (Haynald Lajos u. 10.)
Palóc Himnusz

Nemzeti összetartozás és újraerősödés gondolatok II.
Közös imádság. 

Koszorúzás. virág, mécses elhelyezése
Szózat

Közreműködnek: 
Erkel Ferenc Vegyeskar, vezényel Lévárdi Beáta karnagy. 

Felolvas Kiss Gabriella és Jambrik Zsolt
Palóc Néptáncegyüttes tagjai

Javasoljuk, hogy szíveskedjenek koszorúzni, virágot elhelyezni és szándékukat 
a kubinyi.muzeum@gmail.com címre megküldeni, 
feltüntetve, hogy koszorúzáskor mi hangozzék el!

Trianon 102
…még jőni fog
Egy jobb kor, ha érte
Buzgó imádság epedez!
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MEGHÍVÓ, FELHÍVÁS

SZENT IVÁN SZÉPEI
tradicionális viselet bemutató a Múzeumok Éjszakáján

MNM Kubinyi Ferenc Múzeuma, Szécsény, 2022. június 25. szombat 18-21 óra

A nyári napforduló ünnepe – ami-
kor a napon belüli világosság a 
leghosszabb - Szent Iván, azaz 
Keresztelő Szent János napja. 

Ebből az alkalomból Szent 
Iván-i ifjak, Szent Iván-i csalá-
dok tradicionális viselet bemuta-
tót rendezünk.

A nyári napfordulón, Keresztelő 
Szent János ünnepén a Kárpát-
medence bármely etnikuma által 
bármely településen hagyomá-
nyosan hordott viseletek bemu-
tatására az alábbi kategóriákban 
teszünk fölhívást:
1./ Menyecske és asszony kategó-

ria kb. 40 éves korig 
2./ Férfi kategória kb. 40 éves ko-

rig
3./ Leány kategória kb. 30 éves 

korig.
4./ Legény kategória 35 éves ko-

rig
5./ Menyasszony-vőlegény kate-

gória
6./ Család kategória (szülők, nagy-

szülők, gyermekek és/vagy uno-
kák, dédunokák együtt)

7./ Úri vagy polgári hagyományos 
viselet bemutatása

Az indulóktól kérjük a követke-
zőket:
- Mondják el, hogy településükön 

Szent Iván ünnepének milyen 
tartalma, esetleg helyi vonatko-
zása volt/van

- Ha fűződik a Szenthez, az ün-
nephez monda, mese, egyéb 
hagyomány, kérjük annak fölele-
venítését

- Mutassák be viseletüket a láb-
belitől kezdve: Milyen anyagok-
ból, ki készítette, illetve honnan 
származik, milyen alkalomra volt 
szokás beszerezni. Hagyomá-
nyosan kik viseltek ilyen visele-
tet? Csak Szent Ivánra és esetleg 
csak a templomba vagy egyéb 
évi alkalmakra is felöltötték?

- Mutassák be haj/fej viseletüket 
is (ha van jelentősége)

- Az indulók tánccal, zenei aláfes-
téssel, énekkel is bemutathatják 
viseletüket.

Jelentkezni vagy kérdést intézni 
a kubinyi.muzeum@gmail.com 
címen vagy a 06/20 969 6305 és 
a 06/32 370 143 telefonszámon 
lehet. 
Levélcím: Kubinyi Ferenc M. 3170 
Szécsény Ady u. 7.

Kapcsolódó rendezvények: 
hagyománybemutató, 

tüzes borok bemutatója, 
Napkerékgördítés, stb.

Várjuk a jelentkezéseket 
                                                                                                            

dr. Limbacher Gábor sk.
   múzeumigazgató
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