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70 éves a II. Rákóczi Ferenc 
Horgász Egyesület. Kőmíves 
Zoltán elnökkel a szép jubi-

leum alkalmából beszélgettünk.

Ön szerint milyen volt ez a 7 év-
tized? Hullámzó, vagy folyama-
tos fejlődés jellemezte?
Voltak hullámok az egyesület éle-
tében, ez nem kérdés. 70 év már 
történelmi szempontból is kézzel 
fogható időszak, nemhogy egy 
civil szervezet életében. Ahogyan 
a 20. század második felének 

történelme haladt, úgy haladt 
Szécsény város története, és vál-
tozott vele együtt egyesületünk 
élete is 1952, az alapítás éve óta. 
De azt talán szerénytelenség nél-
kül állíthatom, hogy amióta 20 
évvel ezelőtt személyesen is be-
vonódtam az egyesület vezeté-
sébe, egy nagyon erős minőségi 
javulás kezdődött meg minden 
területen. Ez természetesen nem 
csak az én érdemem, ebbe min-
den horgászatot, halakat, a ter-
mészetet és békességet szerető 

városi és nem városi polgár bele-
tette a maga munkáját.

Mit csinált másképp, mint elő-
dei?
A nagy öregekhez, az alapítókhoz 
mérni sem kívánom magam, akik 
a semmiből létrehoztak egy ilyen 
egyesületet. Az ő módszereiket a 
mérhetetlen elhivatottság, a ne-
héz időkben mutatott összefogás, 
egymás és a természet tisztelete 
jellemezte. A mai időkre viszont 
sok más tényező befolyásolja egy 

Magyarország horgász nagyhatalom
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civil szervezet fennmaradását. A 
legfontosabb manapság, hogy 
egy fecske nem csinál nyarat, csa-
patot kellett építeni, mely egy-
aránt vonatkozott az egyesületi 
taglétszám, a bázis fejlesztésére, 
és az egyesület életét menedzse-
lő, irányító vezetőkre, tisztvise-
lőkre is. Annak idején 168 fővel 
vettem át az egyesületet, ennyi 
volt a taglétszámunk, mára pedig 
megközelítettük a 700 főt. Ez a 
létszám évről évre folyamatosan 
emelkedik, pedig minden évben 
azt gondoltuk, hogy elértük a le-
hetséges maximumot. Rájöttünk, 
hogy nem csak a város és szű-
kebb földrajzi környezetünkben, 
de sokkal tágabb körben is van 
bázisunk. Számos tagtársunk él 
Szécsénytől távolabb, a főváros-
ban, szerte az országban, sőt ha-
tárainkon túl is. Van tehát vonze-
reje a városnak, a környezetnek, 
vizeinknek. Azonban a horgász-
sport nem lenne ilyen népszerű, 
ha nem állna mögötte kormány-
zati, vagy ha úgy tetszik politikai 
támogatás is.

Mi köze a kormányzatnak vagy 
a politikának a horgászathoz?

Ez a sport az utóbbi időszakban 
óriási támogatást kapott és kap 
ma is a döntéshozók részéről. 
Kezdve onnan, hogy a hosszú 
évtizedek óta fennálló állami fi-
nanszírozási rendszer jelentősen 
átalakult. Kezdetben a horgászok 
által kötelezően megváltott, úgy-
nevezett állami jegyekből befolyó 
pénzek képezte alap volt a vissza-
osztás bázisa, ami valljuk be, sok 
mindenre nem volt elég. Mára ez 
az alap jókora állami forrással egé-
szült ki, ebből lehet finanszírozni 
olyan elengedhetetlen beruhá-
zásokat, melyek nélkül ma már 
nem képzelhető el minőségi sza-
badidő eltöltés, vízminőség vé-
delem, vagy környezetvédelem. 
Ebből tudjuk a vizeket megfelelő 
technikával és felszereltséggel 
levegőztetni, a halőrzéshez szük-
séges eszközöket beszerezni, a 
haltelepítéseket finanszírozni. Pá-
lyázni kell a pénzre, előremutató 
fejlesztési projekteket felmutatni, 
rengeteget dolgozni a megvalósí-
táson és a fenntarthatóságon, de 
látjuk, hogy az elhivatott egyesü-
leteknek, mint a miénk is, van fej-
lődési lehetősége. De persze van-
nak olyan pályázatok is, melyek a 

könnyű hozzáférhetősége miatt 
a kifejezetten kisebb, közel sem 
olyan nagy bázissal és humán ka-
pacitással rendelkező egyesüle-
teket támogatnak. A kormányzati 
felismerés az volt, hogy ez a közel 
800 ezer ember, aki ma Magyaror-
szágon horgászként van regiszt-
rálva, horgászvizsgával rendel-
kezik és valamely egyesületnek a 
tagja, óriási nyomást helyez a vi-
zeket kezelő, a pihenést elősegí-
tő, a rekreációra lehetőséget adó 
egyesületekre. Egyre minőségibb 
szolgáltatást kell nyújtanunk, 
egyre több halat kell kihelyez-
nünk a vizeinkbe, a sok látogató 
miatt egyre nagyobb a nyomás 
a környezeten, ez csak jelentős 
támogatási politika mellett lehet 
fenntartható.

A csapatépítésben mit csinált 
másképp, mint elődei, hogy 
mára ekkorára nőtt az egyesü-
let?
Csodálatos, nagy létszámú, stabil 
tagságunk van! A becsületet és az 
őszinteséget tartottam fontosnak 
egész vezetői pályafutásom alatt, 
a többi meg már adta magát. A 
tagság felé nyílt, őszinte kommu-
nikáció, meghallgatni a kívánsá-
gokat, a tagság igényei szerint 
irányítani az egyesületet, elér-
hetővé tenni a szolgáltatásokat, 
mindent úgy csinálni, ahogyan 
azt én szerettem volna kapni an-
nak idején, akár gyermekkorom-
ban. Volt mire visszaemlékeznem, 
mivel hatéves korom óta horgá-
szok, lassan 40 éve. Nekem ez az 
életem. Vezetői karrierem 2001-
ben indult, amikor a felügyelő-
bizottság elnöke lettem, és ott 
néhány dolog miatt nemtetszé-
semnek adtam hangot. Erre azt 
mondták, ha ennyire jól tudom, 
akkor csináljam én. Így lettem öt 
évig gazdasági vezető. Elégedet-
tek voltak velem, és a következő 
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ciklusban már az elnöki pozícióra 
jelöltek. Immár harmadik cikluso-
mat töltöm elnökként.

Hány vízterületet kezelnek?
Jelenleg három jelentősebb víz-
területért vagyunk felelősek. Leg-
fontosabb vizünk az Ipoly folyó 
felső szakasza, nagyjából 30 kilo-
méternyi, túlnyomórészt ősvíz a 
maga csodálatos környezetével, 
változatosságával. Másik szintén 
csodaszép környezetben fekvő 
vizünk a ludányhalászi Öreg-tó, 
mely romantikus közegével az 
egyik legszebb horgászvíz kör-
nyékünkön. Harmadik vizünk pe-
dig a szécsényi Várkerti-tó, mely 
hosszas egyeztetések után, sok-
sok munkával és utánjárással, 
néhány éve került ismét horgász-
kezelésbe, és a várossal együtt őr-
ködünk környezetének megóvá-
sán.

Ebben nem akarnak terjesz-
kedni, ha már ekkorára nőtt a 
létszám?
Mondhatom úgy is, hogy ami-
kor megválasztottak a II. Rákóczi 
Ferenc Horgász Egyesület elnö-
kének, akkor nem csak a város 
környezete vizeinek, de a megye 
horgászvizeinek is felelőse let-
tem, mert ugyanabban az évben 
a megyei horgászszövetség veze-
tőségének is tagja lettem. Aztán a 
megyei szövetség alelnökévé vá-
lasztottak, így most az egész Ipoly 
folyó horgászati kezelésének ösz-
szefogása, koordinációja hozzám 
tartozik. Hét egyesület osztozik a 
folyón, ezért nem tudunk ott to-
vább terjeszkedni, de ebben az 
értelemben terjeszkedésről nem 
is kell beszélni, hiszen ha valaki 
az egyesületünk tagja lesz, az jo-
gosult használni a folyó teljes ma-
gyarországi szakaszát, oda megy 
horgászni, ahová a kedve tartja. 
A magyar oldali egyesületek mel-

lett pedig még beszélnünk kell 
a szlovák egyesületekről is, akik 
hasonló elszántsággal kezelik a 
vizet.

A halállománnyal elégedett-e?
Soha nem lehetek elégedett, 
mert halból sosem elég. A víznek 
nyilván van egy eltartó képessé-
ge, ami felett nem lehet telepíte-
ni, mert az már a vízminőség és 
az élővilág rovására mehet. Ezért 
mi inkább azon igyekszünk, hogy 
mindenki megtalálja a számítását, 
a neki megfelelő halfajtákat, hor-
gászmódszereket, lehetőségeket. 
A Várkerti-tavat ezért élménytóvá 
fejlesztettük, ami azt jelenti, hogy 
onnan halat ugyan nem lehet el-
vinni, de kapitális példányokat is 
tudnak fogni a horgászok, illetve 
az elviteli tilalom okán igen jelen-
tős a halsűrűség, ezért garantált 
fogás ígéretével csábítja a horgá-
szokat. Aki konyhára is szeretne 
halat fogni, az megtalálja a számí-
tását a ludányhalászi Öreg-tónál. 
A környék legősibb, legroman-
tikusabb vize, ahol leginkább az 
őshonos halfajtákkal találkozhat 
a horgász. Aki pedig még en-
nél is változatosabb élményre, 
valamint halállományra vágyik, 
és még több módszert szeretne 

kipróbálni, legyen szó a legye-
zésről, a pergetésről, a klasszikus 
úszós módszereken át a manap-
ság annyira népszerű finomszere-
lékes fenekezésig, annak ott van 
az Ipoly folyó a maga szinte kilo-
méterenként más körülménye-
ivel, lehetőségeivel. Úgy vélem, 
hogy épp ettől a sokszínűségtől 
vagyunk olyan népszerűek nem-
csak a szűkebb közegünkben. Az 
Ipoly folyón engedélyt váltók lét-
száma 2021-ben mintegy 2500 fő 
volt, azt gondolom, nem véletle-
nül. Összehasonlításként, egy át-
lagos, telepített halastóban 8-10 
halfajta van, mely nagy valószí-
nűséggel a horgász zsákmánya 
lehet, az Ipoly folyóban a Magyar-
országon nyilvántartott 90 halfaj 
közül 65-70 fajta fellelhető, és 
egy horgász soha nem tudhatja, 
hogy melyik ritka fajtához lehet 
szerencséje egy pecázás alkal-
mával. Ahhoz viszont, hogy ezt a 
vegyes halállományt fenn tudjuk 
tartani, hogy a manapság egyre 
ritkábbá váló, de néhány évtize-
de még a folyó halállományának 
törzsét adó fajok továbbra is jelen 
legyenek, számos, egyedülálló-
nak mondható haltelepítési és 
szaporítási projektet dolgoztunk 
ki. A folyó alsó szakaszáról, ahon-
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nan a zsilipek miatt már hosszú 
évtizedek óta nem tudnak felván-
dorolni a halak, élő hal befogás-
sal és helyi szaporítással pótoljuk 
az ivadékot. A néhány év alatt, 
amióta ezen dolgozunk, jelentős 
szaporulatot figyelhetünk meg a 
felső szakaszon.

Ha egy magyar horgászparadi-
csom rangsort kellene felállíta-
nia, akkor ebben Nógrád me-
gye hol szerepelne?
Azt gondolom, amellett, hogy 
nem tudjuk összehasonlítani ma-

gunkat egy Dunával, egy Balaton-
nal, egy Velencei-tóval, vagy egy 
Tisza-tóval, nincs okunk panaszra. 
Úgy kell fogalmaznunk, hogy a 
megye nagyságához képest ki-
emelkedően jól állunk horgász-
lehetőségekkel. Ettől függetlenül 
nem vagyok feltétlenül elégedett 
az ideáramló horgászturizmussal. 
Úgy gondolom, hogy van itt olyan 
különlegesség, ami megérdemel-
né a nagyobb figyelmet. Ez pedig 
a táj egyedülálló szépsége. Sze-
rintem százszor szebb horgászni 
egy hegy lábánál az erdő szélén, 

mint egy alföldi területen, vagy 
akár a Velencei-tónál, ahol a náda-
son kívül szinte semmi mást nem 
láthatunk. Hozzá kell tenni, én 
szerelmese vagyok Nógrád me-
gyének és ezért nyilván elfogult is 
vagyok. Azonban van az éremnek 
másik oldala is, itt van például a 
megyében a Maconkai-víztározó, 
amelynek a halsűrűsége, adott-
ságai párját ritkítják. Nem tudom, 
hogy van-e még egy olyan hely 
Magyarországon, ahol olyan biz-
tos halfogás lenne, mint ott. Nem 
véletlen, hogy megannyi orszá-
gos és világeseménynek, hor-
gászversenynek ad otthont. De 
ha csak városunknál maradunk, 
a Várkerti-tónál, ahol a legtöbb-
ször a legnagyobb nyári rekkenő 
melegben is lehet halat fogni, 
amikor máshol szinte lehetetlen. 
Ki kell jelentenünk, Magyarország 
horgász nagyhatalom. Nem csak 
a 800 ezernyi horgász létszámát 
tekintve, de a hazai és nemzetkö-
zi szintéren elért eredményeinket 
is. Azt nagyon kevesen tudják a 
horgászokon kívül, hogy a ma-
gyar horgászsport a versenyhor-
gászat szinte minden szakágában 
az világelsők között van! Nincs 
olyan esztendő, hogy valamely 
világeseményen ne szerepelne a 
legjobbak között, vagy egyene-
sen a dobogó legtetején magyar 
egyéni horgász, klubcsapat, vagy 
a válogatott. Szeretném azt hinni, 
hogy ezekhez a sportsikerekhez, 
a vizek szeretetéhez, a halak és 
az élővilág védelméhez, az ifjú-
ság neveléséhez egyesületünk is 
hozzá tudott járulni az elmúlt 70 
év alatt, és a következő 70 évben 
még többet tudunk tenni e téren!
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Új vezetéssel működik tovább a Petőfi Horgász Egyesület

Valószínűleg Guinness re-
korder Vidu Pál, aki 46 éve 
elnöke a Petőfi Horgász 

Egyesületnek. Vezetése idejében 
rengeteget fejlődött a Szécsényi-
kavicsbányató. Vele beszélget-
tünk.

Vidu Pál arról híres, hogy még 
a családi programokat is képes 
volt elhalasztani, ha szeretett 
tavát, vagy halait bajban érez-
te. A Petőfi Horgász Egyesület 
elnökeként gyakorlatilag 46 
éve 24 órás szolgálatban van. 
Most, hogy új vezetők jönnek, 
mit fog csinálni a rengeteg sza-
badidejével?

Ez csak a látszat, hogy sok sza-
badidőm lesz. 3 éve horgász-
tam utoljára. Fiatal gyerekként 
vettem át az egyesület vezeté-
sét, akkor 28-an voltunk. Most 
pedig már az is előfordult, hogy 
300 taggal rendelkeztünk. Ezzel 
megnőtt az adminisztráció, a 
halbeszerzés és minden egyéb 
munka. 1998-ban volt egy nagy 
halpusztulásunk, ami rávilágí-
tott arra, hogy valamit tennünk 
kell annak érdekében, hogy a tó 
oxigénszintje mindig megfelelő 
legyen. Ekkor építettünk egy csa-
tornát a tóhoz.

Összekötötték az Ipoly folyót a 
tóval.

Így van, ezzel nagyot léptünk elő-

re, de nem oldottunk meg min-
dent.

Gondolom önmagában a bá-
nyató könnyen kerülhetett oxi-
génhiányos állapotba.

A tónak kényes az egyensúlyi 
helyzete, amelynek három fon-
tos tényezője, a vízmennyiség, 
a zöld alga és a planktonok szá-
ma. A zöld alga napközben ter-
meli az oxigént, éjszaka viszont 

fogyasztja. Ha a planktonok szá-
ma megnő, akkor ez napközben 
is okozhat gondot, különösen 
az olyan kritikus időszakokban, 
mint a július és az augusztus a 
nagy melegek idejében. Ilyen-
kor rendszeresen mértem a víz 
oxigénszintjét, PH értékét, meg 
amit kell. Volt olyan nap, amikor 
háromszor is vizsgáltam a víz ál-
lapotát, nehogy megismétlődjön 
1998. Előfordult, hogy riadóztat-
nom kellett a brigádot és azonnal 
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cselekedni. Vettünk vízszellőzte-
tő gépeket, hozzá aggregátoro-
kat és így tudjuk megmenteni a 
halakat. 4 ilyen garnitúránk van, 
amelyek 3 méter mélyről 3 ezer 
liter vizet képesek megforgatni 
percenként. 1998 óta nem is volt 
újabb pusztulás.

Érződik a szavaiból, hogy ez az 
1998-as eset nagyon megvisel-
te.

Hát hogyne. Le is fényképeztem. 
100 mázsa hal pusztult el akkor 
körülbelül.

Maradtak egyáltalán túlélők?

Persze, úgy szoktuk mondani vic-
cesen, hogy a háborúkban sem 
hal meg minden ember. Azért volt 
ez akkor különösen fájó, mert épp 
a halpusztulás előtt egy gyönyörű, 
36 kilós busát fogtak ki, ami akkor 
egy rekordnak számított. Azóta 
persze sokszor újratelepítettünk, 
évente 100-130 mázsát, 5-10 mil-
lió forint értékben. Most elmond-
hatjuk, van bőven hal a tóban, így 
egyik tagunk azzal büszkélkedhe-
tett, hogy egy év alatt 300 pon-
tyot fogott ki a vízből.

A tízszeres létszámnövekedés 
minek köszönhető?

46 évvel ezelőtt ez a tó mindössze 
két hektár nagyságú volt. Az útvi-
szonyok olyanok voltak, hogy eső 
esetén menekülni kellett, mert 
mocsárrá változott a környék. 
Ahogy haladt a sóderkitermelés, 
a tó nagyságát szépen tudtuk nö-
velni. Eljutottunk 18 és fél hektá-
rig. Sikerült szereznünk gépeket 
az utak rendbehozatalára és fo-
lyamatosan igyekeztünk javítani 
a környezetet. 

Akkor most az a terv, hogy Ön 
már csak pecázni fog?

Van egy kis házikóm a tó partján, 
aminek gondozására eddig nem 
volt időm. Most a fiammal azt ter-
vezzük, hogy nyárra szépen rend-
be hozzuk és a szabad időmet 
igyekszem majd ott tölteni.

Akkor vigyázó szeme ott lesz a 
tavon.

Hogyne, meg is ígértem az új ve-
zető stábnak, hogy amennyiben 
kérik, amiben tudok továbbra is 
mindenben segítek, mert ponto-
san tudom, hogy mennyi munkát 
és odafigyelést igényel ez a ta-
vacska.
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Önkormányzati hírek

Januárban egy rendkívüli képvi-
selő-testületi ülést tartottunk.

A JANUÁR 27-i rendkívüli ülésen 
döntöttünk

•	 a	 helyi	 közművelődési	 tevé-
kenység támogatásáról szóló 
8/2019. (V.31.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról, mó-
dosításáról

•	 a	Nógrád	Megyei	Kormányhiva-
tal javaslattételéről

•	 a	 polgármester	 illetményének	
és költségtérítésének megálla-
pításáról

•	 az	 alpolgármester	 tiszteletdíjá-
nak és költségtérítésének meg-
állapításáról.

Zárt ülésen:

•	 Beszerzési	 eljárás	megindításá-
ról az „Út a gazdaságélénkítés-
hez - Vállalkozói park létesítése 
Szécsényben” elnevezésű prog-

ram műszaki ellenőri feladatai-
nak elvégzéséről

•	 a	Belügyminisztérium	által	kiírt	
Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatá-
sára című pályázat benyújtásá-
ról.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

A magyar kultúra napja Szécsényben

2022. január 21-én a Pintér-
ház (ma Nosztalgia Múze-
um) udvara adott otthont a 

magyar kultúra napi városi meg-
emlékezésnek. A programot Pusz-
ta Hanna, a Páter Bárkányi János 
Katolikus Általános Iskola tanuló-
ja nyitotta meg, aki egy népdalt 
énekelt. Majd Csatlós Noémi, a Vá-
rosi Művelődési Központ közmű-

velődési referense köszöntötte 
a jelenlévőket. A megemlékezés 
szónoka Csukáné Szerémy And-
rea alpolgármester asszony volt, 
aki beszédében egyebek mellett 
felidézte életének meghatározó 
kulturális élményeit. Ezt követően 
Varga Bálint, az Andi Színjátszósai 
Társulat tagja és Bobály Csaba, 
a RMAMI Szécsényi Tagintézmé-

nyének tanára Nagy László: Adjon 
az Isten című megzenésített ver-
sét adták elő. A program végén 
a jelenlévők közösen mondták el 
Kölcsey Ferenc Himnuszának első 
versszakát Majsányi Kati írónő ve-
zetésével.

Csatlós Noémi
közművelődési referens

Csukáné Szerémy Andrea alpolgármester ünnepi beszéde

„A kultúra nem ismerethalmaz, 
amelyet zsákolnak, tengelyen vagy 
hajón átszállítanak a szomszéd or-
szágba. A kultúra egy nagy néptest 
életében kialakult szellemi és er-
kölcsi szokásjog: ízlés, etikett, gon-
dolkozásmód, amelyben éppolyan 
otthonosan kell éreznünk magun-
kat, mint a bőrünkben.” 

Tisztelt Hallgatóság!

Németh László költő gondolatait 
idéztem ünnepi beszédem ele-
jén. A napokban többször elgon-
dolkoztam arról, hogy mit jelent 

számomra a kultúra? Óhatatlanul 
is gyermekkoromig tekintettem 
vissza. Képek, hangok villantak 
fel: ahogy édesapám mesél az 
ágyamnál, ahogy Irma óvó néni-
vel mondókázunk a mai Nosztal-
gia Múzeum épületében. Ahogy 
Benczúron Szabó Pista bácsi 
szobrai közt kisiskolásként ámul-
va hallgatom a mestert, ahogy 
Várkonyi Katika énekelteti a Rákó-
czi iskola kórusát, ahogy először 
lépek be a Rokka Színpad szín-
játszósai közé, ahogyan Fodorné 
Ilike néni formálja az agyagot, 
ahogy Wolf Ida néni a szécsényi 

mondákat tanítja, ahogy felavat-
ják a művelődési házat, vagy épp 
amikor Horváth Béláné Manyika 
néni kezembe adja Ferenczi Teréz 
verseit.  Egy gyereknek a kultúra 
élmény és nem tudományosan 
közeledik hozzá. Most azonban 
engedtessék meg nekem, hogy a 
tudós emberek oldaláról közelít-
sem meg a kultúra fogalmát.

Már a 20. század elején több, 
mint százhatvan kultúradefiní-
ciót gyűjtöttek össze a kulturális 
antropológusok, és azóta is sok 
új megfogalmazás született. A 
kultúrának nem csak a társada-
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lom, hanem az egyén életében is 
meghatározó szerepe van. Az én 
életemben például annyira meg-
határozó, hogy a foglalkozásom, 
a munkám is a kultúrát hivatott 
szolgálni.

A kultúra szó a földművelésből 
kölcsönzött, az agricultura föld-
művelést jelent. A colore latin 
ige önmagában pedig azt jelenti: 
művelni. A kultúránk jelen van az 
életmódunkban: szokásainkban, 
viselkedésünkben, és a művésze-
tekben, az anyagi világban és jel-
kép-rendszerünkben. Az anyagi 
és szellemi értékeket meghatá-
rozza a tudásunk, hitünk, erköl-
csünk, és a törvényeink.

Ma a magyar kultúrát ünnepel-
jük. A magyar kultúra napja: a 
magyar nemzet ünnepe. A nem-
zet az országnál tágabb fogalom, 
hiszen a magyar kultúra átível az 
országhatárokon át azokra a föld-
rajzi helyekre, ahol él magyar em-

ber, ahol még fellelhetők nemzeti 
hagyományaink hordozói. 

A kultúra értékalkotó tevékeny-
ség, amellyel a természet tör-
vényeinek, saját vagy közösségi 
igényeinek engedelmeskedve az 
ember az anyagi és természeti 
környezetét és benne önmagát 
folyamatosan alakítja. Az ember 
a kultúrának egyben forrása, hor-
dozója, „kiművelt emberfőként” 
pedig az eredménye. 

A magyar kultúra napján em-
lékezünk az évezredek kiművelt 
emberfőire és azokra is, akik ala-
kították, ápolták kultúránkat. Em-
lékezünk tudósokra, felfedezőkre, 
művészekre, kulturális szakem-
berekre, mérnökökre, pedagó-
gusokra. A magyar kultúra hoz-
zájárult a világ és az emberiség 
fejlődéséhez, mert a tudomány 
és a művészet egyetemes szol-
gálatában sok kiváló magyar al-
kotott maradandót, akár olyat is, 

amellyel az egész emberiség éle-
tét pozitívan befolyásolta. 

A magyarok összetartozásának 
megrendíthetetlen alapja a ma-
gyar nyelv. Anyanyelvünk kap-
csolja össze a magyarokat társa-
dalmi osztályoktól, származástól, 
vallástól, pártállástól függetlenül. 
A magyar anyanyelvűek száma a 
világon csaknem 14 millió – ebből 
majdnem 9 és fél millióan élnek 
Magyarországon, közel 2 és fél 5 
millióan a Magyarországgal szom-
szédos országokban laknak, és 
2 millióan szerte a világban tele-
pedtek le. A nyelvünk, hagyomá-
nyaink, tudásunk, tapasztalataink 
összekötnek bennünket. Mindez 
a mi kultúránk. A magyar kultúra.

Kedves szécsényiek!  A kultúra 
őrzői és továbbadói mi vagyunk: 
a szülők, a nagyszülők, a tágabb 
család, a helyi közösségek, a kul-
turális civilszervezetek, az alko-
tókörök. Őrzők és ápolók az isko-
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lák pedagógusai, a művelődési 
intézmények dolgozói, a média 
munkatársai, a helytörténészek, 
a régészek, a hagyományápo-
ló, hagyományőrző önkéntesek. 
Mindannyiunknak hatalmunk-
ban áll környezetünk kultúráját 
befolyásolni, ha nem is alkotó-
ként, de értékeket továbbadó-
ként mindenképpen.

Fontos, hogy ezen a napon 
megemlékezzünk arról is, hogy 
felelősek vagyunk városunk kul-
turális hagyományait is ápolni, 
az itt élt vagy innen elszármazó 
művészek, kutatók eredménye-
it, munkásságát megismertetni 
a szécsényi ifjúsággal. Megis-
mertetni többek közt az írókat, 
a költőket, a képzőművészeket, 
a tudós egyházi embereket, a 
kutatókat, az iskolaalapítókat, a 
helytörténészeket, építészeket, 
megismertetni az általuk létreho-

zott tudást, a gazdag művészeti 
életutakat és művészeti alkotá-
sokat, a helyi hagyományainkat 
gyarapító produktumokat. Mi 
szécsényiek legyünk büszkék a 
kulturális értékeinkre és az érté-
keinket közvetítőkre! 

A kultúra örömforrás, a magyar 
kultúra a magyar nép örömforrá-
sa. A helyi kultúra nekünk Szécsé-
nyieknek örömforrás, büszkeség. 
Óvjuk, őrizzük, közvetítsük, hogy 
utódaink is otthonosan érezzék 
magukat benne! 

Testvérünk Fülek - nemcsak a Magyar Kultúra Napján

Testvérünk Fülek címmel ün-
nepeltük Szécsény és Fülek 
testvérvárosi összetarto-

zását a Magyar Kultúra Napján, 
2022. január 22-én délután 3 órá-
tól a szécsényi MNM Kubinyi Fe-
renc Múzeumában. 

Fülek és Szécsény önkormány-
zatai 2008 nyarán létesítettek 
testvérvárosi kapcsolatot, fel-
újítva egy évtizedekkel korábbi 

kezdeményezést. A cél az volt, 
hogy a két város lakossága job-
ban megismerje egymást, minél 
több közös rendezvényre kerül-
jön sor, együtt vegyenek részt a 
határokon átívelő európai uniós 
pályázatokon. A két város önkor-
mányzatának komoly elhatározá-
sa volt, hogy az együttműködés 
ne protokolláris találkozókban 
merüljön ki. Élő kapcsolat jöjjön 

létre, amelyben minél több sze-
mély vesz részt: a két városban 
lévő intézmények, civilszerveze-
tek, gazdasági szervezetek ismer-
jék meg egymást, s ők döntsék el, 
hogy hol, milyen területen tud-
nak együttműködni. A 2008. évi 
civil találkozó és kapcsolatépítés 
után ritkább lett az együttműkö-
dés, a megújítás ismét időszerű.

Most a Magyar Himnusz szü-
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letésének 199. évfordulóján, az 
ennek tiszteletére 1989 óta ünne-
pelt Magyar Kultúra Napja helyi 
ünnepi rendezvényével kívánt az 
MNM Kubinyi Ferenc Múzeuma 
új lendületet adni a testvérvá-
rosi kapcsolatoknak, melyek or-
szághatáron átnyúló volta, s így 
nemzetstratégiai jelentősége is 
nyilvánvaló.

Fülek és Szécsény sorsának 
párhuzamai és kapcsolódásai a 
középkor óta megfigyelhetőek. 
Szécsényben és Füleken egyaránt 
a Ferences rend alapít kolostort – 

nálunk 1332-ben, Füleken 1476-
ban. Mindkét város török uralom 
alá kerül, Szécsény 1552-ben, Fü-
lek 1554-ben. Mindkét város tö-
rök közigazgatási és adózási kör-
zet, szandzsák székhelye lett, és 
ugyanazon hadjárat alkalmával 
szabadul föl 1593-ban.

Eger 1596. évi eleste után Fülek 
és Szécsény lettek a bányaváros-
okat védő végvárak legjelentő-
sebbjei. Fülek és Szécsény a visz-
szafoglalást követően egyaránt 
virágzásnak indult: Füleket kettős 
városfallal látták el, melyet kör 
alakú bástyák tagoltak, míg Szé-
csényben újjáépült a belváros, a 
külvárosok pedig kibővültek. Szé-
csény akkori birtokosa, Forgách 
Zsigmond általában gácsi kas-
télyában tartózkodott, így 1604-
ben a szécsényi őrség könnyen 
csatlakozhatott Bocskai István 
csapataihoz és részt vett Fülek 
1605. évi ostromában is.

I. Koháry Istvánt (1616-1664) 
1647. szeptember 23-án Szécsény 
várának főkapitányává, emellett 
1657-ben Fülek örökös főkapitá-
nyává nevezték ki. 1663. évi török 
hódítás idején, október 6-án már 
Balassagyarmat elesett, és az el-
lenség Szécsény előtt állt. Koháry 
István várkapitány nem érezte a 
várat és az őrséget elég erősnek 
az ellenállásra, ezért katonáit Fü-

lekre rendelte, a szécsényi várat 
pedig felgyújtatta, s így városunk 
újabb 20 évre török uralom alá 
került. 

Összekapcsolja a két várost a 
15-17. század folyamán készült, 
valószínűleg azonos műhelyből 
származó és mindkét városból 
előkerült késő reneszánsz kályha-
csempeanyag használata is. Fülek 
és Szécsény a történeti Nógrád 
megye két szomszédos járásának 
központjaként, egymásba érően 
vett részt a közigazgatásban.

Az idei testvér ünnepen, az Er-
kel Ferenc Vegyeskar vezetésével 
közösen énekeltük el a Himnuszt 
a Magyar Kultúra Napja erede-
tét idézve, de főleg fülekiek és 
szécsényiek közös nemzeti imád-
ságaként. Ezután a Vegyeskar 
izzó lelkesültségével hangzott föl 
a nemzeti kórusmuzsika néhány 
gyöngyszeme, Lévárdi Beáta kar-
nagy vezényletével. A műsor egé-
szét Kelecsényi Melánia vezette.

Balla Mihály országgyűlési kép-
viselő úr megnyitotta meg az ün-
nepi rendezvényt: A Magyar Him-
nusz születését eszmetörténeti 
kapcsolatokba helyezte, és a két 
város hasonló történelmi szere-
pét és jelentőségét hangsúlyozta. 
Skuczi Nándor megyei közgyűlési 
elnök úr köszöntötte az ünnepet 
és az ünnepelteket. Kihangsú-

Dr. Shah Gabriella kiállítás megnyitója Skuczi Nándor köszöntője

Balla Mihály megnyitó beszéde 
közben
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lyozta: A trianoni ország csonkí-
tás után száz évvel is alapvetően 
fontos Nógrád vármegye meg-
maradt és az elszakított részeinek 
minél intenzívebb együttműkö-
dése.

Ezután a Testvér Képek című 
képzőművészeti kiállítást Shah 
Gabriella művészettörténész nyi-
totta meg, aki méltatta, hogy a 
tárlat felerészt füleki, felerészt 
szécsényi alkotóművészek fest-
ményeit mutatja be. Kiemelte, 
hogy a füleki művészek számára 
milyen központi téma a füleki vár. 
Ahány művész annyiféle vonását, 
hangulatát és arculatát mutat-
ja be. Még Szenográdiné Végh 
Erzsébet egyik remek képe is a 
füleki vár romantikus miliőjét je-
leníti meg. A megnyitón a füleki 
származású Kovács-Benko Fruzsi-
na tiszta forrású népénekeit hall-
hattuk.

A testvérvárosi ünnep alkalmá-
ból népi iparművészeti kiállítás 
is nyílott a két város alkotóinak 
munkáiból, a Palócföldi Népi Ipar-
művészek Egyesülete közremű-
ködésével. Dr. Limbacher Gábor 
múzeumigazgató mondott meg-
nyitó beszédet. Utána kézműves 
foglalkozások vártak kicsiket és 
nagyokat egyaránt.

Agócs Gergely füleki származá-
sú közismert népzenész és tudo-
mányosan minősített népzeneku-

tató tárogató zenével hívta egybe 
az ünneplőket, hogy kezdetét 
vehesse a testvérkapcsolatokról 
szóló kerekasztal beszélgetés.  
A beszélgetést Balla Mihály or-
szággyűlési képviselő úr vezette. 
Stayer László és Agócs Attila pol-
gármester urak felelevenítették 
a testvérkapcsolat múltját, az el-
múlt évtizedekben megvalósult, 
főleg kulturális együttműködé-
seket. Kifejezték készségüket és 
szándékukat a jövőbeni együtt-
működésre, amit Agócs Attila 
kedves ajándékcsomaggal nyo-
matékosított, Stayer László pol-
gármester úr pedig fogadásra 
invitálta a vendégeket. Fülek és 
Szécsény ferences lelkiségéről 
és kapcsolatairól beszélt P. Jakub 
Martaus, OFM házfőnök és Posz-
tós Erik, OFM, szécsényi plébános. 
A közelmúltban adták át a füleki 
Szűz Mária Mennybemenetele 
ferences templom felújított belső 
terét. A munkálatok jelentős része 
egy határon átnyúló fejlesztési 
program keretében valósult meg, 
melyhez az Európai Unió nyújtott 
jelentős pénzügyi támogatást. A 
program négy ferences közösség 
támogatását tűzte ki célul, ebből 
kettő magyarországi, mégpedig 
Mátraverebély-Szentkút és Szé-
csény temploma, kettő pedig 
Szlovákiában van, Pozsony és Fü-
lek ferences közössége. Tehát ez a 

fejlesztés is a testvérkapcsolatok 
keretébe illeszthető, szinte ma-
gától értetődő együttműködés. 
Erik atyától megtudtuk, hogy ő 
Szécsényben és Füleken is otthon 
van, mert két évig a füleki kolos-
torban szolgált, és egyébként is 
felvidéki származású. Egyedülálló 
a két szomszédos ferences rend-
tartomány együttműködése. A 
pályázat végső célja egy hosszú 
távú együttműködés kialakítása, 
a közös történelmi és kulturális 
örökség védelme és továbbadása 
érdekében. Hozzátette: a támo-
gatási kérelem benyújtása előtt 
a szakemberek komoly régésze-

Kelecsényi Melánia műsorvezető

Kovács-Benko Fruzsina

A közönség
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ti feltárást végeztek a templom 
szentélyében, illetve a sekrestyé-
ben. Ennek tapasztalatai alapján 
készültek el a beruházásra vo-
natkozó tervek. Az elnyert ösz-
szeg arra volt elég, hogy az első 
ütem megvalósuljon. Művészet-
történetileg az épületegyüttes 
legismertebb része a gótikus 
sekrestye, a város legpatinásabb 
műemléke. Eredetileg a kolostor 
káptalanterme volt. Középen egy 
nyolcszögletű pillér áll, amelynek 
lábazata a négy evangélista szim-
bólumát ábrázolja. Az oszlop csil-
lagboltozatú mennyezetet tart. A 
második szinten a sekrestye felet-
ti gótikus terem szerves folytatá-
sa a földszintinek. A helyiséget a 
szécsényiek Rákóczi-teremként 
emlegetik. A mostani beruházás 
legjelentősebb része a sekrestyét, 
a volt káptalantermet érintette. 
A szakemberek egyebek mellett 
elvégezték a fal kutatását, festé-
sét, valamint a járószint eredeti 
szintre történő visszaállítását. 
Egy gótikus teremben fontosak 
a belső méretarányok. A sekres-
tye teljes körű felújítása magába 
foglalta a XVIII. században készült 
fabútorzat rekonstrukcióját. Mű-
vészettörténeti szempontból a 
sekrestye és a felette lévő terem 
egyedülálló, nincs több kétszin-
tes gótikus terem az országban. 
Illés Gábor, a Füleki Vármúzeum 
képviselője, és Dr. Limbacher Gá-
bor beszámoltak a korábbi évek-
ben folytatott együttműködés-
ről, és arról, hogy a jelenben is 
készülnek közös kiállítás láncolat 
megvalósítására, Petőfi Sándor 
születésének 200. évfordulója al-
kalmából.

Agócs Gergely autentikus pa-
lóc pásztorként lépett be a dísz-
terembe, hogy hangszerbemu-
tató pásztormuzsikájával hozza 
ámulatba a közönséget. Népvi-
selet, népművészet, népzene és 

Erkel Ferenc Vegyeskar

Kerekasztal beszélgetés

Palóc Néptáncegyüttes farasangi örömtánc
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magas művészeti élmény egy-
szerre.

A Palóc Néptáncegyüttes Ku-
rucz Boglárka vezette kicsinye-
inek moldvai tánca újabb ámu-
latba ejtette a közönséget, amit 
vastapssal fejezett ki. A fiatal fel-
nőttek farsangi örömtánca a leá-
nyok és menyecskék körtáncával 
kezdődött, majd a kialakuló pá-
rok Paluch Norbert koreografálta 
rimóci táncai keltettek heves tet-
szésnyilvánítást. Őze János is úgy 
élt a színpadon, mint huszonéves 
társai, amihez gratulálunk!

Végezetül a határtalan jó test-
vérség étellel, itallal kapott hang-
súlyt fogadás keretében. Borok 
kóstolására is volt lehetőség a 
füleki Karkusz Gyula és az itteni 
Juhász Családi Pincészet, Frédi jó-
voltából. Köszönet érte.

Köszönjük Balla Mihály ország-
gyűlési képviselő úrnak, Skuczi 
Nándor elnök úrnak, a polgár-
mester uraknak, a művészeknek 
és minden szereplőnek a részvé-
telt.

Külön köszönet a szécsényi vá-
rosvezetésnek és a Varsány Köz-
ség Önkormányzatának, illetve 
Kanyó Juditnak az ünnep támo-
gatásáért.

Öröm, hogy nekünk, szécsé-
nyieknek vértestvéreink mellett 
a fülekiek is testvéreink, ápol-
junk hát eleven kapcsolatokat 
egymással városi, közösségi, in-
tézményi és egyéni szinten egy-
aránt!

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Agócs Gergely hangszerbemutató

Palóc Néptáncegyüttes moldvai tánc

Palóc Néptáncegyüttes körtánc
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A jó Isten a vidám adakozót szereti
Hangtalanul is nagyot alkotott

A Betegek világnapjához kö-
zeledve szeretnék emléket 
állítani szeretett Túróczi 

Ferencné, Erzsike néninknek, aki 
2021. dec. 3.-án tért haza Terem-
tőjéhez a Ferences Betánia Ottho-
nunkból.

Napjainkban is vannak nagy 
lelkek, akik nem lettek sztárok, 
nem tettek semmi rendkívülit, de 
ahogy az életet hordozták abban 
nagyot alkottak.

Az élet művészei ők és Isten-
nek hála több ilyen csodálatos 
embert ismerhettem meg a Fe-
rences Betániában, ők az én ta-
nítómestereim, élni tanítanak 
mindannyiunkat.

Micsoda nagy türelem, micsoda 
nagy léleknek kell lenni ahhoz, 
hogy egy több mint 30 évig tar-
tó súlyos betegséget szeretettel 
elviseljen valaki, nem keseregve, 
hanem mély hittel, alázattal.

Erzsike néni 2016–ban lett ott-
honunk lakója, súlyos betegség-
gel élt együtt sok éve, a sclerosis 
multiplex egyre jobban eluralko-
dott rajta.

Betegsége miatt csak egy – két 
órát bírt ülni tolókocsiban, egész 
nap feküdt, nem tudott semmit 
sem csinálni, még a lábát sem 
bírta odébb tenni az ágyban, tel-
jesen kiszolgáltatott volt, etetni, 
itatni kellett.

Az értelme viszont kitűnő volt, 
az esze úgy vágott, mint a borot-
va.

Erzsike néni betegsége ellené-
re nagyon jókedvű, vidám volt, 
lelkének nagyságára vall, hogy 
panaszkodás helyett vicceket me-
sélt az ápolóknak, amíg etették, 
sőt nemegyszer ő vidította fel a 
gondokkal küzdő kollegákat.

Nagyon szerette gyermekeit és 
unokáit, a család szent volt szá-
mára, mindig új erőt kapott tőlük, 
amikor meglátogatták, szoros 
kapcsolat volt közöttük.

Az önkéntes fiatalok is nagyon 
szerették kivinni őt a városba 
vagy az udvarra sétálni tolóko-
csiban. Piroska kollegánk mindig 
egy gyönyörű rózsát tűzött Erzsi-
ke néni hajába.

Erzsike néni körül mindig élet 
volt. Mindenki szeretett hozzá be-
menni, mert ott felderült. 

Túróczi Erzsike néni példája 
csodálatosan bizonyítja, hogy 
életünknek súlyos betegséggel 
együtt is van értelme, szeretet-
ben lehet gazdagnak lenni be-
tegen is, mert szeretetre mindig 
szükség van.

Erzsike néni tudatosan hordozta 
betegségét és ennek elfogadásá-
ból béke és derű áradt körülötte.

A szenvedés misztérium, titok, 
igazi értelmét csak odaát az Isten 
országába megérkezve fogjuk 
igazán látni és megérteni. De ad-
dig is életünk és szenvedésünk Is-
tennek való szeretetteljes felaján-
lásából élet fakad bennünk és 
körülöttünk. Ezt láttuk és tapasz-
taltuk meg Túróczi Erzsike lakónk 
életében.

Drága Erzsike néni köszönöm, 
hogy ismerhettünk és életednek 
részesei lehettünk. Legyen áldott 
egész életed, legyen áldott emlé-
ked, legyél áldott utódaidban.
     

Takács Etelka M. Klarissza
ferences szegénygondozó nővér
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Benczúrfalváért Egyesület 2012

2012. 06. 07–én egy lelkes 
benczúriakból és elszárma-
zottakból álló kis csoport 

kezdeményezésére a Balassa-
gyarmati Törvényszék bejegyez-
te a Benczúrfalváért Kulturális 
Hagyományőrző és Faluszépítő 
Egyesületet. Céljainkat kitűztük, 
amelyekből az évek során már 
sokat megvalósítottunk, később 
újabb célokat is kitűztünk.

Az Egyesület 2012-ben el is 
kezdte fellendíteni az életet a fa-
luban. Az I. Falunapot 06.30-án 
tartottuk, amin olyan zenekarok 
és csoportok léptek fel, akik a 
tagjaik között tudhattak benczúri 
érdekeltségű tagokat. Emellett 
megrendezésre került az Ízek Via-
dala is, ami azóta már sokak ked-
venc nyári programja.  Sok csapat 
összejött, nagyszerű ételek ké-

szültek és elindult a vándorserleg 
az útjára, amit azóta is jár. 

Több hónapnyi társadalmi 
munkában felújítottuk a forrást, 
a Haranglábat és a Harangláb 
előtt álló keresztet, ami az utó-
kor számára így szebbé vált. A 
Haranglábat októberben adtuk 
át. Katolikus és evangélikus atyák 
megáldották az építményt, meg-
szentelték a keresztet.
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Első alkalommal november-
ben megtartottunk a Falusi 
disznótort, a résztvevőket meg-
vendégeltük. A Mikulás eljött 
Benczúrfalvára is és megajándé-
kozta a benczúri gyermekeket. 
Advent idején kettőskeresztet 
állítottunk, ami azóta is áll a falu 
központjában. Advent minden 
vasárnapján, a kettőskereszt kö-
rül elhelyezett adventi koszorún 
meggyújtottuk a gyertyákat ka-
tolikus és evangélikus atyák se-
gítségével. 

Évközben tereprendezéssel, vi-
rágosítással, a TeSzedd! akció ke-

retén belül pedig szemét szedés-
sel is szépítettük a falut.

A rendezvényeinkre támoga-
tókat kerestünk, és rengeteg 
felajánlást kaptunk a környéken 
élőktől, elszármazottaktól. Volt, 
aki tombolanyereményt ajánlott 
fel, más fellépőket szervezett és 
voltak, akik pénzzel támogatták a 
rendezvényinket. 10 év után sem 
felejtjük el a segítségüket. Na-
gyon szépen köszönjük a támo-
gatásaikat.

Haizer Szabolcs alelnök
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Életemmel az Urat dicsérem

„Mit adhatnék én az Úrnak a sok jó-
ért, amit ő nekem juttatott? 
(114. Zsoltár)

Nagy hálával a szívünkben 
ünnepeltük meg Nagy 
Lászlóné Juliska nénink 

100. születésnapját 2022. január 
21.-én a Ferences Betániában.

 Juliska nénink 1922. január 
22.-én látta meg a napvilágot 
Szécsényhalásziban.

Ritka az ilyen ünnep a 
Betániában, egész héten készül-
tünk, feldíszítettük az otthont a 
nagy napra.

Közösen ünnepeltünk Stayer 
László Polgármester úrral, aki 
megtisztelt bennünket ünnepé-
lyesen átadva a Díszoklevelet, 
Juliska néni családjával, menyé-
vel és unokáival meg a Nyugdíjas 
Klubbal, akik fergeteges tánccal 
köszöntötték Juliska nénit, szívü-
ket, lelküket beleadva. 

A köszöntés csúcspontja volt, 
amikor Zsolti kollegánk felkap-

ta Juliska nénit a tolókocsiból és 
hosszan megtáncoltatta.

Juliska néninek már tavaly 
megígértem, hogy ha megéri 100 
életévét, megtáncoltatjuk. 

Juliska néni először, amikor 
megismertük a nappali ellátá-
sunkat vette igénybe, napközben 
jött be Betánia Otthonunkba és 
kedves, törékeny egyéniségével 
gyorsan a szívünkbe lopta magát. 
Különös, szeretetteljes mosolyát 
örökre a szívembe zártam.

Istennek legyen hála egész éle-
téért és ezért a szép napért!

 Juliska néni Isten éltessen örö-
mében, szeretetében!
     

Takács Etelka M. Klarissza
ferences szegénygondozó nővér

Zenés újévkezdet

Az új évet a régi lendülettel 
kezdte el az Erkel Ferenc 
Vegyeskar, hiszen január-

ban öt fellépése is volt kórusunk-
nak. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy olyanok is voltak köztük, 
melyek a tavalyi kihagyás után 
idén újra megvalósulhattak. 

Elsőként a hagyományos, Vis-
si d’ Arte Művészeti Együttessel 
közösen szervezett újévköszön-
tő koncertjeinket tartottuk meg 
január 15-én a balassagyarmati 
Palóc Múzeumban és a szécsényi 
Kubinyi Ferenc Múzeumban. A 
műsorban – amely Kálmán Imre, 
Fényes Szabolcs és George Gersh-

Az Erkel Vegyeskar a Magyar Kultúra napján a szécsényi Kubinyi Ferenc 
Múzeumban

100. születésnapját követően 
csendben elaludt Nagy Lász-
lóné Juliska néni. Nagyon sze-
rettük őt, nyugodjon békében. 
Teljes szívvel osztozunk a hoz-
zátartozók és a barátok gyá-
szában.
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win munkásságára emlékezett 
- közreműködött Szécsény Vá-
ros Gyermekkara, Lengyel Judit, 
Varga Ivett, Jambrik Zsolt (ének), 
Lévárdi Beáta, Franka Beáta, 
Chomát Dalibor, Szalay Demeter 
Mózes, Sánta Dániel (zongora), 
köszöntőt mondott Dr. Lengyel 
Ágnes, illetve Stayer László pol-
gármester úr, Dr. Limbacher Gá-
bor és Magyar Gergely házfőnök 
atya.

Január 22-én, a magyar kultúra 
napján a Kubinyi Ferenc Múze-
umban kórusunk nyitotta meg a 
Szécsény és Fülek város testvér-
városi együttműködését köszön-
tő ünnepséget.

Másnap, 23-án a budapesti Er-
kel Színházban vettünk részt az 
ötödik alkalommal megrendezett 
Dalárnap programjában. A dicsé-
retet érdemlő fellépésünk után 
este megtekintettük Donizetti: 
Az ezred lánya című vígoperáját, 
és egy dal erejéig a többi kórussal 
együtt aktív részesei is voltunk az 
előadásnak, ami ezúttal is feleme-
lő érzés volt.

Énekkarunk régi barátságot 
ápol a Salgótarjáni Pedagóguskó-
russal, így örömmel tettünk ele-
get meghívásuknak a január 29-
én megtartott, Zene és költészet 
című kórustalálkozóra. A jó han-
gulatú rendezvényen szerepelt 
még a salgótarjáni Trilla Tercett 
valamint a Szenczi Molnár Albert 
Kórus. 

Ezekkel a pozitív élményekkel 
feltöltődve vágunk neki a követ-
kező időszaknak, hiszen sok új 
darabbal szeretnénk megörven-

deztetni a zeneszerető közönsé-
get a következő koncertjeinken.

Lévárdi Beáta

Az Erkel Vegyeskar az Erkel Színházban

Az Erkel Vegyeskar és a Szécsény Város Gyermekkara az Újévi koncerten

Az Erkel Vegyeskar az Erkel Színházban a Dalárdanapon

Az Erkel Vegyeskar a budapesti Da-
lárdanapon
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Újév köszöntő ünnep a múzeumban

Ez év január 15-én, szombaton 
teltházas közönség részvéte-
lével valósult meg az újévet 

köszöntő ünnep az MNM Kubinyi 
Ferenc Múzeumában. 

Túl vagyunk az Úr 2021. esz-
tendején, amely tengernyi időt 
adott ahhoz, hogy szolidárisab-
bak, egymásra figyelőbbek és se-
gítőkészebbek lehessünk, mint 
korábban. Lévárdi Beáta zongo-
ratanárnő, karnagy az újév e lehe-
tőségeit fejezte ki nagyszerűen, 
amikor Kálmán Imre: Csárdáski-
rálynő című operettjének „Túl az 
Óperencián” dalcímét választotta 
mottónak. Az általa vezetett Vissi 
d’Arte Művészeti Együttes és Er-
kel Ferenc Vegyeskar Bel Canto 
Kamarakórusa egyúttal Kálmán 
Imre születésének 140., Fényes 
Szabolcs születésének 110. év-
fordulóját is köszöntötte műso-
rával. 

Az estet Stayer László pol-
gármester úr nyitotta meg a 
Vegyeskar és Szécsény Város 
Gyermekkara koszorújában. 
Lévárdi Báta és Franka Beáta 
zongorakísérete mellett Len-
gyel Judit, Varga Ivett és Jambrik 
Zsolt valamint az Erkel Ferenc 
kórus remek énekét hallhattuk. 
Átlelkesítette a közönséget a fi-
atalok, Chomát Dalibor, Pásztor 
Nelli, Sánta Dániel és Szalay De-
meter Mózes zongorajátéka is. A 
muzsikába beszéd is szervesült. 
Az előadás üzeneteként hallhat-
tuk, hogy az újév új lendülete 
és új reményei sikeresen betel-
jesülhetnek, ha azokat Krisztus 
születésére, Karácsonyra alapoz-
zuk. A polgári újév népi neve 
„Kiskarácsony”, ami tovább viszi 
a korábbi gyakorlatot, amikor az 
újév (nagy) karácsonnyal kezdő-
dött.

Az ünnep meglepetését a Bunder 
Irén vezette Szécsényi Asszonyok 
Szenior Örömtánccsoport megje-
lenése és produkciója nyújtotta.

A Palóc-Coop Zrt. személy sze-
rint Halmosi György vezérigazga-
tó úr jóvoltából mindnyájunkat 
pezsgő várta, amit Lévárdi Bea 
kedves borajándéka egészített ki. 
A pohárköszöntőt Magyar Ger-
gely ferences atya mondta, so-
kunk örömére.

Az átlelkesült közönség hangu-
latát jól tükrözi a hugyagi Könyv-
tári, Információs és Közösségi 
Hely vezetőjének, Lovas Ilonának 
facebook bejegyzése: „Nagysze-
rű újévi koncerten vehettünk 
ma részt Szécsényben, a Kubinyi 
Ferenc Múzeumban. Az Erkel Fe-
renc Vegyes Kar tagjai a tőlük 
megszokott magas színvonalon 
adták elő műsorukat. Színesítet-
te az estet a gyerekek fellépése, 

Stayer László polgármester köszöntője

Újév köszöntő közönség



- 20 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

fantasztikusan szólt a hangjuk a 
felnőttekével közösen. A szóló 
énekesek előadása elragadó volt. 
A Derűs asszonyok táncával előa-
dott “Haccacáré” pedig frenetikus 
sikert aratott.

Stayer László polgármester kö-
szöntője, Limbacher Gábor mú-
zeumigazgató karácsonyi ünnep-
körről szóló gondolatai, Magyar 
Gergely atya (Ferences rend) jókí-
vánságai emelkedettebbé tették 
a programot.

Köszönjük szépen!”  Köszönjük 
a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatását is.

Dr. Limbacher Gábor 
múzeumigazgató 

Lévárdi Beáta és Varga Ivett

Az Erkel Ferenc Vegyeskar és a Szécsényi Nyugdíjas Klub újév köszöntője

Magyar Gergely házfőnök-helyettes atya pohárköszöntője 
Lovas Ilona felvétele

Jambrik Zsolt konferál
Lovas Ilona felvétele
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Népi iparművészeti közös tárlat a Múzeumban

A Magyar Kultúra Napján, 
január 22-én nyílott meg 
a füleki és szécsényi népi 

iparművészek közös tárlata az 
MNM Kubinyi Ferenc Múzeumá-
ban, amely május 15-ig lesz láto-
gatható.

A megnyitó beszédben a követ-
kező gondolatok kaptak hangot:

Az emberiség története értel-
mezhető, mint a közösségi lét és a 
belőle kibontakozó individualizá-
ció története, amely az utóbbi év-
századokban vett egyre nagyobb 
sebességet.

A természetbe ágyazott tele-
pülési közösségek, falvak, mező-

városok hagyományos, esztétikai 
értékű tevékenysége a népművé-
szet. A tárgyalkotó népművészet, 
vagy a folklórművészet nagy ré-
sze ugyan egyénekhez kötődik, 
de az lényegében a közösség al-
kotása egyénén vagy egyénein 
keresztül. Általában az alkotás, pl. 
népének, népzene, népköltészet, 
szerzője is maga a közösség, még 
a tárgyak vonatkozásában is, mint 
amilyen például a térségben híres 
szécsényi bútorfestő asztalosság 
volt a 19. században. A népművé-
szetben a közösség elsődlegessé-
ge, prioritása érvényesült, nem az 
egyéniségé.

Az idők változásával, a polgári 
fejlődéssel aztán egyre inkább 
előtérbe kerül az indivídum, az 
egyén fémjelezte alkotás. Itt a 
Testvér Képek c. kiállításban is 
kétségtelenül egyéni szerzők 
szerinti alkotásokat láthatunk. 
Amikor az 1906-ban felépülő 
füleki zománcedény és fémáru-
gyár termékeinek olcsóságával, 
tartósságával, nagy forma- és 
mintakincsével kiszorította a ko-
rábbi évszázadok tűzálló agyag-
edényeit, már formatervezők dol-
goznak egyéni ízléssel, de még 
sokat megőriztek a közösségi ha-
gyományokból.
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Az iparosodással és az individu-
alizációval párhuzamosan jelent-
kezik a hiányérzet és igény a tra-
dicionális közösségi értékek iránt 
is. Ennek az igénynek a hordozói 
és ebből a tradicionális közösségi 
alkotásból merítő egyének a népi 
iparművészek, akik a modern pol-
gári korban jelenítik meg a nép-
művészet értékeit, saját egyéni-
ségükön átszűrve.  Jellemzően 
megváltozik a megalkotott tárgy 
funkciója is: használati tárgyból 
többnyire dísztárgy válik.

Fülek és Szécsény jó néhány 
évre visszanyúló együttműködé-
sét példázza a két város és tér-
sége népi iparművészeinek ösz-
szedolgozása. Ehhez az ernyőt 
a Palócföldi Népi Iparművészek 

Egyesülete nyújtja, Török János 
elnök úr vezetésével. A füleki al-
kotók helyben a 2001-ben alakult 
Pro Futuro Polgári Társulás – Mo-
tolla kézműves Baráti Kör tagjai.

A most nyíló kiállításban 12 al-
kotó munkáit láthatjuk, heten Fü-
lekről, 5-en Szécsényből.

A kiállításba lépve egy ősi fog-
lalatosság, a nemezkészítés ered-
ményeit láthatjuk Popovics Judit 
és Bozó Andrea munkájaként.

Azután Anderko Andrea babái 
és Molnár Mónika aratókoszorúi 
vonják magukra figyelmünket.

A következő teremben Gyetvai 
Zsuzsa és Anderko Andrea hím-
zései és egyéb kézműves alkotá-
sait láthatjuk Bozó Andrea babái 
valamint Benko Pál szalmából, 

Vajda Béláné, Törökné Petró Mária, Török János

Török János
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kukoricacsuhéból, gyékényből 
és kobaktökből készült alkotásai 
mellett. 

Benko Pál gyönyörű kazettás 
festményei, Török János vessző-
fonásai és Molnár Mónika búza és 
szalmavirág munkái atmoszférát 
teremtenek a teremben.

Benkoné Horkay Tünde nyakba-
valói, Magulya Miklósné és Zsidai 
Henriett ékszer típusú kézműves 
munkái szemet gyönyörködtet-
nek és viselésre késztetnek.

Láthatjuk Popovics Judit és 
Benkoné Horkay Tünde szakrális 
hagyományt felelevenítő tojás-
hímzéseit, Molnár Mónika, Bozó 
Andrea és Gyetvai Zsuzsa ehhez 
kapcsolódó tojás-ékítményeit. 
Törökné Petró Mária betlehemé-
vel már szembetűnő a tárgyi és 
szellemi hagyomány egysége, a 
folklórtudás és a tárgyalkotó nép-
művészet közössége a népi ipar-
művészet e jeles alkotásaiban.

Külön falon gyönyörködhetünk 
Vajda Béláné, Törökné Petró Má-
ria és Zsidai Henriett csipkéiben.

A népi iparművészeti tárlat, 
ahogy a képzőművészeti is, nagy-
szerűen képviseli a két testvérvá-
ros alkotóinak közösségét.

A kiállítást stílszerűen Török Já-
nos és Törökné Petró Mária fatálai 
és kötött korsói, azaz demizsonjai 
zárják, utalva arra is, hogy a Magyar 
Kultúra szerves része a gasztronó-
mia, finom sütemények, jó borok, 
amelyekkel érdemes találkozni.

Szeretném köszönetemet kife-
jezni az alkotóknak, a kiállítást ki-
vitelező Smelkó István kollégám-
nak és Török Jánosnak. Köszönöm 
minden munkatársamnak a szer-
vezésben, előkészületekben vég-
zett munkáját, s had emeljem ki 
fiatal munkatársunkat, Szolnoki 
Anderko Annát, aki immár sze-
mélyében is képviseli Fülek és 
Szécsény összetartozását.

Dr. Limbacher Gábor 
Múzeumigazgató

Benkoné Horai Tünde alkotásai - Húsvéti tojás

Magulya Miklósné  alkotásai
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Futás

2022. január 2-án: 3. 
Pezsgőfutás
Nagy örömünkre sokan eljöttek, 
nem csak SZAFT tagok, hanem a 
Szécsényi nyugdíjas klub tagjai is 
eljöttek egy kiadós sétára. Egész-
séggel, mozgással kezdtük az új 
évet. Volt, aki egyszer, volt, aki 
többször teljesítette a 2022 mé-
tert. Gratulálunk minden résztve-
vőnek.  

2022. január 15-én a SZAFT csa-
pata is csatlakozott a XXII. Doni 
hősök emléktúra résztvevőihez.  
Ma is szinte minden család őriz 
emléket a múlt kegyetlen idő-
szakából.  Nagyapák, Apák, Fiúk, 
Testvérek emlékezetét őrizzük és 
tartjuk életben. Ennek a szomorú 
eseménynek állít emléket ez az 
emléktúra, melyen civilek és kato-

nák menetelve rótták le kegyele-
tüket. A táv 15 km Karancsberény-
től - Ipolytarnócig, a zöld turista 
jelzésen az államhatár mentén 
vezetett. Csatlakoztak a felvidéki 
túrázók, Losoncról és Fülekről, a 
20 méter magas Nagyromhányi 
(Lipovány) kilátónál.
SZAFT résztvevők: Bartus Ferenc, 
Czele János, Czele Jánosné, Ho-
moki Marianna, Kelemen Sára, 
Sótér Vilmos Zsolt.

2022. január 15: 
IV. Téli Tihany Cross
Lehet nagy sár, lehet nagy hó (bár 
ez kevésbé valószínű), lehet ke-
resztben - hosszában befagyott 
Balaton, megdermedt ösvények-
kel, bármi vár is rád: egyszerűen 
leírhatatlanul szép és kemény 
lesz! Ez a pálya egy igazi terepfutó 

csemege minden terepfutó szá-
mára, mert rendkívül változatos 
és kemény terepen, de vigaszul 
álomszép helyszíneken futhatsz. 
SZAFT résztvevő: Tresó Tamás 
15km-en 406m szintkülönbség-
gel, 1:59:18-as idővel végzett.

2022. január 16: 7. Zúzmara 
Félmaraton és Futófesztivál
Közel 2600 résztvevővel zajlott, a 
kitartó mínuszok ellenére is feszti-
vál hangulatban telt az esemény. 
Részt vett: új klubtagunk, Széll 
Endre 21+10+5 km távon, 2:50:21 
idővel, I. hely M/45 kategóriában.

2022. január 23-án: V. Violin 
Maraton, jótékonysági futóver-
seny
A Kecskeméti Kodály Iskola Szak-
gimnáziumi növendékeinek szak-

Doni emléktúra
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mai fejlődéséhez, hangszeres ta-
nulmányaik segítésére rendezték.  
A verseny különlegességét adta 
immár hagyományosan az útvo-
nal több pontján felcsendülő he-
gedűmuzsika, a csodás helyszín, 
a végén pedig egy rövid koncert. 
Résztvevő: Széll Endre 21 km, 
1:34:06

2022. január 30-án: 
10. Yours Truly Dunakeszi
Az ingyenes eseményre csak egy 
batyut kellett vinni, amit közösen 
fogyaszthattak el a futók. Az erős 
szél ellenére ismét nagy népsze-
rűségnek örvendett, a 2,8km-es 
kört a gyerek futamban egyszer, 
a felnőtteknek 2x (5600m), 4x 
(11200m), 9x (25200m) vagy 18x 
(50400m) is lehetett teljesíteni. A 
SZAFT csapatát Czele-Kiss Eszter 
képviselte, a 11200m-es távon 
56:06-os idő az abszolút 2. hely-
hez volt elegendő.

Czele János
BSI Futónagykövet

Pezsgő futás

Tihany cross
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Foci

A Szécsény VSE valamennyi 
korosztályában elindultak 
a foglalkozások.

Az egyesület vezetőségében és 
edzői stábjánál személyi változá-
sok történtek.

Várszögi Balázs még ősszel, 
Doman Gábor és Kelecsényi Gá-
bor pedig januárban lemondott 
az elnökségi tagságáról. A lemon-
dásokat tudomásul vettük, meg-
köszönve az egyesületért kifej-
tett eddigi munkájukat, további 
sikeres sporttevékenységet és jó 
egészséget kívánunk.

Az utánpótlás korosztályok 
edzőinél is vannak változások.

Örömteli hír, hogy Komár Gábor 
UEFA „A” licences edző csatlako-
zott hozzánk, januártól ő az után-
pótlás korosztályok szakmai veze-
tője. Emellett az U9-es korosztály 
edzői feladatait is ellátja.

Az U7-es korosztály edzője 

Urbányi Tamás, aki heti 2-2 foglal-
kozást tart az óvodás és az iskolás 
gyerekeknek is.

Minden további korosztályban 
heti 3 edzést tartunk, emellett 
igyekszünk minél több verse-
nyeztetési lehetőséget biztosítani 
a focistáinknak.

Az U11-es korosztály edzője to-
vábbra is Strehó József, az U13-
asokkal Stayer László foglalkozik.

Az U16-osoknál változás tör-
tént, tavasszal Galcsik Gyögy ve-
zetésével folyik tovább a munka.

Az U19-esek többsége már a 
felnőtt csapattal edz, de fontos-
nak tartjuk, hogy saját korosztá-
lyukban is kapjanak képzést, Ko-
már Gábor irányításával.

Felnőtt csapatunk is gőzerővel 
készül a korai szezonkezdésre, 
az edzések mellett hétvégente 
felkészülési mérkőzéseket játsza-
nak. Nehéz lesz a tavaszi nyitány, 

hiszen a furcsa sorsolás miatt csu-
pán az ötödik fordulóban játszunk 
itthon. Az első négy fordulóban 
kétszer leszünk szabadnaposak, 
és kétszer játszunk idegenben, 
ráadásul nem is akárhol, hiszen az 
eddig 100 %-os Bánk otthonában 
kezdünk, majd a harmadik fordu-
lóban Palotásra látogatunk.

Összességében elmondhatjuk, 
hogy egy olyan klub modell épí-
tésébe kezdtünk, ahol a legkisebb 
korosztálytól a legnagyobbakig 
megfelelő mennyiségű és minő-
ségű szakmai munka mellett ki-
alakul egy olyan vonzó közösségi 
lét, ahová jó tartozni játékosnak, 
edzőnek, szülőnek, szurkolónak, 
támogatónak egyaránt.

Hajrá Szécsény VSE!
                                                                                                                                   

Stayer László                                                                                                                                         
elnök

Ovisok Foci torna U13

Foci torna U10 Foci torna U11
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