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Az Andi Színjátszósai Társu-
lat Nógrád megyei Prima 
díjat nyert. Az egyesület 

vezetőjével, Garamvölgyi Andre-
ával beszélgettünk.

Mi volt az elmúlt 17 év legszebb 
pillanata?
Kettő is van. Az egyik 2008-hoz 
kötődik a Valahol Európában 
bemutatójához. Ez volt az első 
olyan egész estés produkciónk 
megmérettetése, ahol felnőttek-
kel dolgoztunk együtt. A másik 
pedig 2009-ben az István a király 
bemutatója a kastély előtt 3 ezer 
nézővel. Ezek felejthetetlen esték 
voltak és nemcsak nekem, hanem 
a társulat összes tagjának.

Az tényleg teljesen különleges 
a munkátokban, hogy amatőr 
csoportok nem szoktak ilyen 
énekes, táncos gigaprodukci-
ókhoz nyúlni.
A musicalek szeretete egészen ki-
csi gyerekkorom óta megvan. 4-5 

éves voltam, amikor nagynéném-
től kaptam egy bakelit lemezt, 
ami teljesen levett a lábamról. A 
lemez a Jézus Krisztus Szuper-
sztár hanganyagát tartalmazta, 
ahogy számomra később tudato-
sult. 12-13 éves koromra az akkor 
elérhető összes musical megvolt 
a gyűjteményemben. Amikor 
pedig 2005-ben kettévált két 
színjátszó csoport és elkezdtem 
a csoporttal dolgozni, akkor úgy 
éreztem a zenés műfajok felé kell 
fordulni, mert ez érdekli a szín-
játszókat és a közönséget is. Így 
történt, hogy először A dzsungel 
könyvével próbálkoztunk.

Te tudsz énekelni? Ezt azért 
kérdem, hogy ki tanította meg 
az énekeket a szereplőknek?
Tudok énekelni és autodidakta 
módon tanítottam a társulatom 
tagjait az énekes szerepek kap-
csán, akik közül sokan szerencsé-
re jó énekhanggal rendelkeznek.

Van abszolút hallásod, tehát 
észreveszed a hamis hangokat?
Igen, de ehhez hozzá kell tenni, 
hogy ez nem ment volna, ha a szín-
játszóim nem lettek volna partne-
rek. Gyerekek, felnőttek egyaránt, 
ha kaptak házi feladatot, otthoni 
gyakorlásra, skálázásra, hangkép-
zésre, akkor azt maradéktalanul 
elvégezték. E nélkül a hozzáállás 
nélkül nem tudtunk volna alkotni 
semmit, tehát az ő szorgalmuk leg-
alább 50 százalékot jelentett a si-
kerben. Nem állítom, hogy tökéle-
tesen éneklünk, de ahogy egyszer 
egy színházi szakember fogalma-
zott, nem baj az, hogy előfordul-
nak fals hangok, mert az egész na-
gyon hiteles. Néhány év óta pedig 
komoly segítségem van, mivel az 
egyik színjátszóm, Csizmadia Kin-
ga végzett énektanár lett, és a mai 
napig társulatunk aktív tagja. Ő so-
kat segít a felkészülésekben.

És ne felejtsük, hogy egy mu-
sicalben táncolni is kell. Gon-
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dolom táncolni azért csak nem 
tudtál.
De, korábban ugyanis évekig tán-
cot is tanítottam. Szalagavatók-
ra keringőt és rockyt, szülőknek, 
pedagógusoknak pedig külön-
féle táncokat. Sok produkcióban 
segítséget is kaptam, az István a 
királyban például a néptánc okta-
tók álmodták meg a koreográfiát, 
vagy A dzsungel könyvében hip-
hop oktató működött közre.

Az utóbbi években viszont már 
nem csináltok ilyen produkció-
kat, ennek mi az oka?
A Covid. Két darabunk próbái is 
félbeszakadtak, de most teljes 
gőzzel készülünk egy májusi nagy 
bemutatóra, de erről egyelőre 
nem szeretnék többet elárulni. 

A Prima díjról, hogy értesültél?
Azt tudtam, hogy jelöltek va-
gyunk, de ettől még nem számí-
tottam semmire, mert két évvel 
ezelőtt is voltunk már jelöltek. 
A Nógrád megyei VOSZ elnöke 
pedig még meg is viccelt minket 
egy kicsit, mert fellépésről szólt 
a meghívása a díjátadóra. Akkor 
fogtam gyanút, amikor a színpad-
ra hívták Stayer László polgár-
mestert, aki csak annyit tudott, 
hogy szécsényi lesz a díjazott. Az-
tán ott kezébe adták a plakettet 
elsápadt, ránk nézett, öröm futott 
át az arcán, közben elhangzott a 
név: Andi Színjátszósai Társulat és 
akkor lett egyértelmű minden.

Merre tovább?
A legfontosabbnak tartom, hogy 
a Covid ellenére együtt maradt 
a csapat. Sajnos azt látom, hogy 
a közösségeket, az együtteseket 
nagyon megviselték a járvány 
okozta korlátozások, zárva tartá-
sok, sokan lemorzsolódtak a kü-
lönböző társulatokból. Márpedig 
az amatőröknél a közösség és 

a produkció sorsa nagyon ösz-
szefügg. A kettő külön nem mű-
ködik. Ha a közösségben valami 
szétmegy, akkor az meglátszik 
azonnal a produkción, amire vi-
szont szükség van, mert az adja 
a sikerélményt. A Prima díj ebből 
a szempontból a legjobbkor jött, 
mert a Covid után új lendületet 

adott a csapatnak. Már a díját-
adón érezhető volt, a fellépéskor 
mindenki nagyon igyekezett, 
hogy lássa a közönség, nem ér-
demtelenül kaptuk meg a Prima 
díjat. Amit ezúton is szívből kö-
szönünk!
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Dr. Márfi Gyula érsek úr volt a vendégünk Szécsényben

Dr. Márfi Gyula nyugalma-
zott veszprémi érsek úr a 
szécsényi születésű jelen-

legi érsek, Dr. Udvardy György 
közvetlen elődje. Nagyszerű em-
ber, tudós főpap, aki egyértel-
mű és világos állásfoglalásával 
eligazít a világban jelenleg zajló 
folyamatok között. Ezért tisztelet-
tel meghívtuk érsek atyát, hogy 
legyen a múzeum Kastély Szalon 
sorozatának vendége. Előadására 
és a vele való beszélgetésre dec-
ember 7-én került sor a múzeum 
kastélyépületének dísztermében, 
teltházas közönség érdeklődés 
mellett.

Európa és hazánk jövője témá-
ban tartotta meg előadását, ben-
ne a következő gondolatokkal, 
melyeket érsek úr volt szíves ösz-
szefoglalni.

Elöljáróban megfogalmazott 
néhány gondolatot Európa múlt-
járól. A pogány Római Birodalom 
romjain felnőtt keresztény Euró-
pa majd kétezer éve egyesíti az 
itt élő indoeurópai (latin, germán, 
szláv) és egyéb népeket, köztük a 
magyar népet is.

Európában ma mindenütt 
2022-őt írunk, mert Jézus Krisz-
tus ennyi éve született. A zsidók, 
a muszlimok és más -nem keresz-
tény - népek más időszámítást 
követnek.

Heti ünnepnapunk a vasárnap, 
Jézus feltámadásának napja, és 
nem a szombat, mint a zsidóké, 
vagy a péntek, mint a muszlimoké.

Európának közös szókincse van 
a Bibliának és a keresztény gon-
dolkodásnak megfelelően. Az 
európai jog mélyén is keresztény 
fogalmak találhatók. A szemé-
lyi méltóság, személyiségi jogok, 
szabadság, egyenlőség fogalmát 
az iszlám országokban, az indiai 

kaszt-rendszerben, vagy akár Kí-
nában és Japánban nem találni. 
Szabadság híján ezekben az orszá-
gokban a szeretet helyét is inkább 
az engedelmesség foglalja el.

Építészetünk, Képzőművészeti 
alkotásaink és zeneművészetünk 
csúcsán keresztény alkotások 
vannak. Még a rock-együttesek 
repertoárjában is szerepelnek 
biblikus témák. Tudjuk-e, hogy 
a Beatles együttes egyik legna-

gyobb slágere, a Let It Be Szűz 
Máriának az igen-jére épül: Le-
gyen a te igéd szerint...? Az eu-
rópai irodalomban is gyakoriak a 
vallásos témák. 

Európa jelenéről megtudtuk, 
hogy az Európai Uniót megalapo-
zó nagy politikusok, Konrad Ade-
nauer, Robert Schuman és Alcide 
de Gasperi még mélyen keresz-
tény emberek voltak. Ez ösztö-
nözte őket arra is, hogy megkös-

Dr. Márfi Gyula érsek előadása

A közönség
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sék 1950. V. 9- én az ún. Európai 
Szén- és Acélközösséget és ezzel 
elindítsák Európát a szorosabb 
egység útjára. Ezzel szemben az 
Unió alkotmányának előszavában 
utalás sem történhetett Európa 
keresztény gyökereire, miközben 
említés történt a görög-római ha-
gyományok és a felvilágosodás 
fontosságáról. Pedig a görög-ró-
mai hagyományokat a kereszté-
nyek őrizték meg és a felvilágo-
sodás alapeszméi (szabadság, 
egyenlőség, testvériség) a Bibliá-
ban gyökereznek és csak a keresz-
tény országokban találhatók meg.

Egy 2016-os uniós naptárban 
azonban feltüntették a világ szá-
mos vallásának ünnepeit, még 
az iszlám és a hinduizmus közt 
elhelyezkedő szikh vallásét is, a 
keresztény ünnepeket viszont 
„kifelejtették”. December 25-éhez 
lapozva egy üres oldalt találunk 
ezzel a szöveggel: „A jó barát osz-
tozik örömeidben és foglalatossá-
gaidban.” Európában fokozatosan 
eltüntetik a kereszteket, de még 
a betlehemeket és a karácsony-
fákat is a közterekről, hogy „ne 
sértsék a muszlimok érzékenysé-
gét”. Miközben az EU munkaerő-

hiánnyal küzd, bevezeti a me-
legházasságot, kultuszt teremt a 
homoszexuálisoknak és a leszbi-
kusoknak, a biszexuálisoknak és a 
transzneműeknek.

Miközben a keresztény hit 
korszerűségét vitatja, valamifé-
le ultramodern és ultraliberális 
szemlélet nevében, behívja az 
ultrakonzervatív és a szabadságot 
hírből sem ismerő iszlámot. Mul-
tikulturalizmust hirdetve invitál 
egy totális monokultúrát. Tole-
ranciáról szónokolva betessékeli 
az intoleranciát, és maga is intole-
ráns a kereszténységgel szemben.

Az európai keresztény egyhá-
zakat azonban ma már nemcsak 
külső támadások veszélyeztetik, a 
válság megjelent a hívő közössé-
geken belül is. Megszületett a hit 
nélküli szeretet, amely szükség-
szerűen vakvágányokra fut, mint 
az „ateista lelkész” (Németország), 
a leszbikus püspök-asszony (Ang-
lia, Svédország), az egyneműek 
házasságát is megáldó katolikus 
lelkipásztorok és a mindenkit 
(Mohamedet, a bálványszobro-
kat és a „Sátán mélységeit” (vö. 
Jel 2,24) is befogadó keresztény 
közösségek.

Európa jövőjét három ve-
szély fenyegeti: a teljes 
elkereszténytelenedés, az 
iszlamizálódás és az uniformizá-
lódás. Mind a három veszély szo-
rosan kapcsolódik a migrációhoz. 
A migráció legfőbb oka Európa 
lelki és demográfiai vákuummá 
válása. A természet azonban irtó-
zik a légüres tértől. Európa, mint 
légüres tér szívja magába a mig-
ránsokat, mindenekelőtt a musz-
limokat, akik nem föltétlenül 
menekültek, és nem is nemzetük 
legszegényebbjei.

A migráció céljairól furcsa módon 
nem szokás beszélni. Ilyen Európa 
dekrisztianizálása a szabadkőmű-
vesek szándéka szerint, Voltaire-
nek a kereszténységre vonatkozó 
mondása alapján: Tapossátok el 
a gyalázatost! A muszlimok célja 
Európa iszlamizálása, akik „harci 
területből” iszlám területté szeret-
nék átformálni földrészünket. Az 
amerikai központú nemzetközi 
nagytőke szándéka Európa kolho-
zosítása. Ők egy uniformizált, jól 
manipulálható tömeggé szeretnék 
alakítani Európát.

A veszélyek mellett azért van-
nak remények is. Van egy új al-

Dr. Barsi Balázs ferences atya hoz-
zászólása

Jegyzetek az iszlámról keresztény szemmel
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kotmányunk, alaptörvényünk, 
amely 2012. I. 01-től érvényben 
van. Ez így kezdődik: „Isten, áldd 
meg a magyart!” És így folytató-
dik: „Büszkék vagyunk arra, hogy 
Szent István királyunk ezer évvel 
ezelőtt ...a keresztény Európa ré-
szévé tette hazánkat.” „Elismerjük 
a kereszténység nemzetmegtar-
tó szerepét. Becsüljük országunk 
különböző vallási hagyománya-
it.” „Valljuk, hogy a XX. század er-
kölcsi megrendüléshez vezető 
évtizedei után múlhatatlan szük-
ségünk van a lelki és erkölcsi 
megújulásra.” „Magyarország védi 
a házasság intézményét, mint fér-
fi es nő között, önkéntes elhatá-
rozás alapján létrejött életközös-
séget, valamint a családot, mint 
a nemzet fennmaradásának alap-
jait. - Magyarország támogatja a 
gyermekvállalást.”

A dekadens_világ dühödt tá-
madásai csak azt bizonyítják, 
hogy ez az alkotmány nem a Ró-
mai Birodalom hanyatló periódu-
sába, még kevésbé Szodomába 
és Gomorrába akar visszavinni 
minket, hanem a jövőbe mutat.

Profán intézmények megáldá-
sára vonatkozó felkérések nagy 
száma is azt mutatja, hogy ha-
zánk még nem vesztette el kap-
csolatát a vallással, a világi veze-
tőknek is van valami kapcsolatuk 
a szakrálissal. Ezt szemléltetik 
zarándoklatok újraindulása, erek-
lyék tisztelete, szabadtéri ke-
resztek, keresztutak, szentkutak 
helyreállítása és tisztelete; a há-
zasságkötések számának ugrás-
szerű emelkedése, keresztelések, 
bérmálkozások számának lassú 
emelkedése; hitoktatásban része-
sülők számának emelkedése.

Szent Pió atya magán kinyilat-
koztatása, jövendölése szerint 
„Magyarország egy olyan kalitka, 
amelyből egy gyönyörű madár 
fog kirepülni. Sok szenvedés vár 

még rájuk, de egész Európában 
páratlan dicsőségben lesz részük. 
Irigylem a magyarokat, mert álta-
luk nagy boldogság árad az egész 
emberiségre. Kevés nemzetnek 
van olyan nagyhatalmú őrangya-
la, mint a magyaroknak, és bizony 
helyes lenne buzgóbban kérni 
hathatós oltalmát országukra.” A 
hagyomány szerint ez a nagyha-
talmú őrangyal Szent Gábor, aki 
nem csak Jézus születését jelez-
te Szűz Máriának, hanem Szent 
Istvánét is Saroltának. Ő figyel-
meztette II. Szilveszter pápát is ál-
mában, hogy a nemzeti szuvere-
nitást biztosító koronát az Asztrik 
által vezetett magyar küldöttség-
nek adja. Gábor arkangyal képe 
látható a Szent Koronán, szobra 
megtalálható a Szent István ba-
zilika főoltára fölött és a Hősök 
terén is.

Reményeinkből tennivalók fa-
kadnak. Fontos, hogy bizalommal 
kérjük a főangyal közbenjárását 
hazánk számára. Remélnünk kell, 
hogy mi is tehetünk valamit Euró-
páért. Amilyen határozottsággal 
elutasítjuk az EU-kolhoz eszmé-
jét, amelynek jelszava: „egység 

az egyformaságban”, olyan meg-
győződéssel kell képviselnünk az 
„egység a sokféleségben” gondo-
latát Babits Mihály „Eucharistia” c. 
költeményének szellemében.

S végül: sürgősen felejtsük el az 
álkereszténység ilyen megnyil-
vánulásait, mint: „Kicsit megbér-
málkozom, aztán erre se lesz gon-
dom...” „Kicsit szeretlek is, meg 
nem is, tudod, így van ez...” „Veled, 
Uram, de nélküled...”

Ki kell tudnunk mondani, hogy: 
szeretlek téged Uram most és 
mindörökre;

veled, Uram! És pont. És ámen.

Dr. Limbacher Gábor

Kastély Szalon rendezvény

Köszönetnyilvánítás Frédi italaival
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Új szakember a Múzeumban

A 2021. szeptember 1-től a 
Magyar Nemzeti Múzeum 
kötelékébe került Kubinyi 

Ferenc Múzeumra a fejlődés kor-
szaka köszöntött. Ennek egyik 
fontos lépcsője, hogy a középko-
ros régész fiatalasszony, Szolnoki 
Anderko Anna a MNM Régészeti 
Örökség Központja után a szécsé-
nyi múzeumban folytatja szakmai 
tevékenységét október 1-től. 

Az is fontos, hogy Anna füleki 
illetőségű, s ezáltal múzeumunk 
még inkább folytathatja a tria-
noni határon átnyúló, kárpát-
medencei jelentőségű tevékeny-
ségét nemzetünk újra erősítése 
végett. Fülek és Szécsény testvér-
városi kapcsolatainak fejlődését 
is segítheti a jövőben.

Anna tavaly diplomázott mes-
terszakon az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem BTK Magyar 
középkori és kora újkori régészet 
főszakirányán, Népvándorláskor 
mellékszakiránnyal. Diploma-
munkája „A nógrádi-gömöri régió 
kályhássága” címet viseli. Muzeo-
lógusi munkája mellett jelenleg a 
doktori iskola hallgatója. 

Munkatársunk nem idegenbe 
jött a szécsényi múzeumba dol-
gozni. A szülővárosával, Fülek-
kel való testvérkapcsolat mellett 
több alkalommal is dolgozott 
már Szécsény múltjának régésze-
ti feltárásán. 2015-ben a feren-
ces templom régészeti feltárásá-
ban vett részt, 2019-ben pedig a 
Kossuth úton az egykori temető 
megelőző feltárásában volt mun-
katárs. 

Már jónéhány hazai és külföldi 
tudományos konferencia előadó-
ja volt, és több tanulmánnyal is 
jelentkezett. Számunkra izgalmas 
írás lehet a „Holmi dirib-darab 
romlott kályha“ Egy elpusztult 
szécsényi ház kályhája a 17. szá-
zadból címmel hamarosan meg-
jelenő műve. Testvérvárosunk 
vonatkozásában két tanulmánya 
is megjelent a különféle típusú 

kályhacsempéket illetően a füleki 
várból. 

Járvány idején a gyógyítás min-
dig az érdeklődés körében áll. 
Ezért is figyelemre méltó Anderko 
Anna publikációja „Haláltánc és 
gyógyító szentek – A szlovéniai 
Hrastovlje temploma” címmel a 
Várak, kastélyok, templomok év-
könyv 2018. esztendei kötetében. 
Fölfedezhetjük benne az Istenhit 
és a gyógyulás alapvető kapcso-
latát.

Annát a szécsényiek támogató 
jóindulatába ajánlva kívánom, 
hogy fiatal munkatársunk érezze 
itthon magát, bontakoztassa ki 
tehetségét, és adjon újabb len-
dületet városunk és térsége múlt-
jának egyre tartalmasabb megis-
meréséhez.

Dr. Limbacher Gábor
Múzeumigazgató

Anderkó Anna

A füleki vár 1670-ben - rekonstrukció
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Önkormányzati hírek

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

DECEMBER 14-i munkarend szerin-
ti ülésen döntöttünk
• a 2022. évi átmeneti gazdálko-

dásról szóló rendelet megalko-
tásáról

• a Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. ügyvezetőjéről

• a Szécsény Holding Kft. folyó-
számla hitelkeretének meg-
hosszabbításáról

• a 2022. évi Bursa Hungarica ösz-
töndíj pályázat kapcsán kötele-
zettségvállalásról

• a helyi közművelődési tevé-
kenység támogatásáról szóló 

8/2019. (V.31.) rendelet célvizs-
gálata alapján született törvé-
nyességi felhívásról

• a képviselő-testület 2022. I. fél-
évi munkatervéről

• Szécsény város 2022. évi 
rendezvénynaptárának jóváha-
gyásáról.

• TOP Plusz pályázati lehetősé-
gekről

• az általános iskolai körzetek vé-
leményezéséről.

Zárt ülésen:
• a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú - He-

lyi termékértékesítést szolgáló 
piacok infrastrukturális- és esz-
köz fejlesztése című pályázat 
benyújtásáról

• lakásbérleti ügyekben döntöt-
tünk.

A DECEMBER 20-i rendkívüli zárt 
ülésen döntöttünk
• az 1982/1 és az 1982/10 helyraj-

zi számú ingatlanok együttes 
értékesítéséről

• a Szécsény Városi Sport Egye-
sület TAO támogatás igénybe-
vételének kapcsán hozzájáruló 
nyilatkozatokról

• lakásbérleti kérelem elbírálásá-
ról.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

Bárkányi iskola

„Rendhagyó” testnevelés óra
Rendhagyó testnevelés órán ve-
hettek részt a Páter Bárkányi Já-
nos Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium diákjai, akik egy érzé-
kenyítő program keretében pró-
bálhatták ki a parasportok közül 
az ülőröplabdázást.

A testi fogyatékkal élő ember-
társainknak is meg van az igénye 
a sportolásra. Sérülésük, esetle-
ges esetén nagyszerű lehetőség 
számukra az ülőröplabda. A röp-
labda és az ülőröplabda szabályai 

nagymértékben megegyeznek.
A délelőtt folyamán a gimná-

zium sportcsarnokában rendez-
tük be az osztályok számára az 
ülőröplabda pályát. A szabályok 
ismertetése után vállalkozó ked-
vű tanulóink ismerkedhettek a 
sportággal. Az óra célja az volt, 
hogy diákjainkkal érzékeltethes-
sük: A sport egységes társadalmi, 
vallási vagy bármilyen adottsá-
goktól függetlenül, ezért bármely 
fogyatékossággal élő emberek 
sporttevékenységet végezhet, ha 

cselekvése megfelel a sportérté-
keknek. A fogyatékos emberek 
számára is biztosíthatunk sporto-
lási lehetőséget, miközben tiszte-
letben tartjuk a fogyatékos em-
berek velük született méltóságát.

A tanulók nagy érdeklődéssel 
vettek részt a foglalkozáson.

Urbányi Tamás
testnevelő

Alsósok színház látogatása
Iskolánk alsó tagozatos diákjai 
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december 14-én színházlátogatá-
son vettek részt, melynek kerete-
in belül a Zenthe Ferenc Színház 
társulatának egy gyerekdarabját 
„A vén diófa titka” című mesejá-
tékot tekinthették meg. A hosszú 
bezártság után a tanulók nagy 
lelkesedéssel, örömmel várták, 
hogy végre „élőben” láthassanak 
egy színdarabot. 

A zenés mesejáték a mai gyere-
kek szájízéhez igazodva kalauzol-
ta el a kis közönséget egy odvas 
fához, a „Vén De Jó” –hoz, ahol 
megismerkedhettek az ott lakók 
mindennapjaival, kalandjaival. 
Jókat derültek Elvira a mókus, 
Henyek a medve, Albert a vakond 
és Lili a légy alakításán. A hangu-
lat a hip-hop táncosok megjele-
nésekor minden alkalommal a 
tetőfokára hágott. A mese végére 
kiderült az is, hogy bizony a nö-
vények is tudnak beszélni, csak 
figyelnünk kell rájuk. Ráadásul 
a darab nemcsak a körülöttünk 
lévő világ szeretetére, tiszteletére 
hívta fel a figyelmet, hanem an-
nak védelmére, a szelektív hulla-
dékgyűjtés fontosságára is. 

Az előadás nagy sikert aratott, 
melyet a gyerekek vastapssal ju-
talmaztak.

          
Vaskor Viktória

tanító néni

Fénylett a harmadik gyertya 
a város adventi koszorúján

Szécsény városában az öröm 
lángja is ég a város koszorúján, 
mely december 12-én, vasárnap 
délután öt órakor gyulladt fel a 
helyi művelődési ház előtt. Az 
ünnepi eseményt a város óriási 
kivilágított adventi koszorújánál 
tekinthették meg az érdeklődők. 

Az ünnepséget a művelődési 
ház nevében Csatlós Noémi nyi-
totta meg, melyet Kanyó Pálma 

színjátszós tanuló karácsonyi sza-
valata követett. Ezután a Páter 
Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium ka-
rácsonyi dalcsokra hangzott el ze-
nei kísértben, melyet a Kicsinyek 
Kórusa adott elő Zsirosová Silvia 
tanítónő vezényletében. A tehet-
séges énekes tanulók nagy lelke-
sedéssel készültek a szereplésre, 
hogy csengő hangjukkal meg-
örvendeztessék a sétáló utcában 
összegyűlt ünneplő közönséget. 
A hagyományos karácsonyi dalo-
kat a furulyacsoport tagjai egészí-
tették ki hangszeres tudásukkal, 
valamint a szóló részeit Balla Kitti 
2. B osztályos tanuló énekelte.

A műsort Stayer László polgár-
mester úr és Posztos Erik plébá-
nos atya hálás szavakkal köszön-
ték meg. Rövid beszédükben 
kihangsúlyozták a belső béke és 
az öröm megtalálásának útját, va-
lamint az ünnep közeledtével be-
széltek a megbocsátás és a hála 
jelentőségéről.

A gyertyát a Szécsényi Beteg 
Gyermekekért Alapítvány nevé-
ben a segítő oszlopos tagok kísé-
retében ezúttal egy kislány gyúj-
totta meg. 

A sétáló utca teljes ünnepi 
pompában ragyogva várta a mű-
sor után a nézőközönséget egy 
kis lakomára, forró italra. A kará-
csonyi vásárban pedig a családok 
kézműves termékeket és egyéb 
ajándéktárgyakat vásárolhattak 
szeretteiknek, miközben a csalá-
dok jóízű beszélgetésbe elegyed-
hettek egymással. 

Zsirosová Silvia
      tanítónő

Adventi készület 
a Bárkányi iskolában

Iskolánkban az idei évben is töre-
kedtünk arra, hogy szépen és tar-
talmasan éljük meg az év egyik 

legszebb időszakát, az Adventet.
Többféle módon próbáltuk 

segíteni a gyermekeket abban, 
hogy figyelmüket a közelgő ün-
nepre, és az erre való készületre 
irányítsuk. Közösen imádkoztunk 
és gyújtottuk meg hétfő regge-
lente az adventi koszorú gyertyá-
it, közösen öltöztettük ünneplőbe 
a közösségi tereket és az osztály-
termeket, és az ünnep tartalmára 
figyelmeztet az iskola előtt felállí-
tott szabadtéri Betlehem is. A 3.b 
osztály a Betlehemes játékkal, a 
másodikosok és az énekkar az 
ünnepi műsorral örvendeztettek 
meg bennünket.

A készületet szolgálták a kará-
csonyhoz kapcsolódó CSÉN fog-
lalkozások, a lelki megtisztulást 
nyújtó gyónási alkalmak is.

Iskolánk pedagógusainak a 
dec.11-én, tanulóinak pedig a 
dec.21-én megtartott lelki nap 
adott lehetőséget az adventi idő-
szak még teljesebb megélésére.

A tanulói lelki napon az Isten 
nekünk szóló Ígéretére, ennek 
beteljesedésére figyeltünk. Ezt 
tagozatonként, a pedagógusok 
segítségével különféle esemé-
nyeken keresztül, és a korosztá-
lyuknak megfelelő módszerekkel 
dolgoztuk fel. A kisebbek a Gábor 
angyal által Máriának adott iste-
ni Ígéretre, a felső tagozatosak 
az ószövetségre, az Ábrahámnak 
tett Ígéretre, ennek őrzésére és 
a beteljesedésre való várakozás-
ra figyeltek. A saját életükhöz 
mindezt különféle játékos felada-
tokkal, beszélgetésekkel hozták 
közelebb, és az imák, énekek és 
a szentírási idézetek segítségével 
lehetőségük volt elmélyíteni.

A délelőtt végén közösen tekin-
tettük meg a 2. évfolyam ünnepi 
műsorát, és adtunk hálát a nap és 
az adventi időszak minden aján-
dékáért.

 Sántáné Udvardy Erika



- 9 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Adventi lelkinap 
a gimnáziumban

A gimnáziumban az adventi lel-
ki napunk témájául a hivatáso-
kat választottuk. A reggeli közös 
szentmise után a diákok négy 
foglalkozáson vehettek részt, ahol 
interaktív módon nyertek betekin-
tést a különböző hívatások „rejtel-
meibe”. A tanári hivatást Adamik 
Zsolt magyar-hittanár szakos kol-
légánk foglalkozásain dolgoztuk 
fel. A szerzetesi hivatásról a feren-
ces rend tagjaival, Teréz nővérrel 
és Jób testvérrel beszélgettünk, 
míg a szülői hivatás szépségeit 
és nehézségeit egy nagycsalá-
dos házaspár Kuris Tibor és párja 
Enikő mutatták be nekünk. Végül 
négy, egyetemi éveit taposó fia-
talemberrel ismerkedhettek meg 
a diákok, akik arról meséltek, hogy 
nekik miként segített a keresztény 
ifjúsági közösség a pályaválasztás-
ban, jövendő hivatásuk megtalá-
lásában.  Az adventi készület lezá-
rásaként a gimisek is megnézték a 
második évfolyam szívet melen-
gető karácsonyi előadását. 

Stayerné Szabó Violetta

Csillogó a betlehemünk, 
házigazda, bejöhetünk?

December hónapban, karácsonyi 
népszokásaink közül, a betlehe-
mezés szép hagyományát eleve-
nítette fel a 3. b osztály. Komoly 
munkával, nagy szeretettel és lel-
kesedéssel készültünk.

Az előző években előtérbe 
került a hagyományőrzés fon-
tossága, az idősek és a szécsé-
nyi mentőállomás dolgozóinak 
„meglátogatása a Kisjézussal, an-
gyalokkal és pásztorokkal. 

A világjárvány teremtette új 
helyzet, idén ezt nem tette lehe-

tővé, így arra gondoltunk, hogy 
nekik felvételről mutatjuk majd 
be, ezt a karácsonyi ünnepkörből 
kiemelkedő, kedves népszokást.

A mostani vírushelyzetben iga-
zi kegyelemként éltük meg, hogy 
műsorunkat - igaz, hogy „csak” az 
iskola előtti téren, háttérben a ke-
rékpártárolóból kialakított istálló-
val - bemutathattuk a szülőknek, 
és néhány kiválasztott osztálynak.

Énekeltünk, zenéltünk, „színész-
kedtünk”, játszottunk, teáztunk. 
És ha csak rövid időre is, de együtt 
voltunk újra. Köszönet azoknak, 
akik eljöttek, és velünk együtt ré-
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szesei lehettek a nagy örömnek, a 
Megváltó születésének.

     
 Ria néni és Linda néni

Pásztorjáték a Bárkányiban
Évről évre igyekszünk még meg-
hittebb, lelkileg is feltöltődést 
nyújtó adventi időszakot terem-
teni a tanulóinknak. Az alulában 
elhelyezett adventi koszorú első 
gyertyájának meggyújtásával 
vette kezdetét az ünnepi készü-
let. Az óriás fenyő megérkezése 
pedig tovább emelte az ünnep 
fényét, melynek érkezését kicsik 
és nagyok egyaránt izgalommal 
vártak. A feldíszített fenyő, a bet-
lehemi dekoráció, és az aulában 

felgyúló ünnepi fények is a kará-
csony közeledtét jelezték. 

Az adventi lelki felkészülés zárá-
saként 2021. december 21-én, a 
gyermek lelki napján került sor az 
immár hagyománnyá vált kará-
csonyi műsor bemutatására, me-
lyet a mindenkori második osztá-
lyos tanulók adnak elő. A fennálló 
járványhelyzet miatt a két osztály 
– és a Kicsinyek Kórusa- külön-kü-
lön készült fel és próbált. A pró-

bák jó hangulatban teltek. A gye-
rekek izgatottan vártak minden 
alkalmat. Lelkesen tanulták szere-
püket, az énekeket és a táncokat.

A felkészülést követően 
videófelvétel készült az előadás-
ról, ezt tekinthette meg az iskola 
közössége.

Köszönjük a díszítésben nyúj-
tott segítséget a kollégáinknak, 
és a szülőknek az együttműkö-
dést az előkészületekben, és a 
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gyerekek otthoni felkészítésében.
A közös záróének és a mé-

csesek messzire ragyogó fénye 
megmelengette mindannyiunk 
lelkét, örömöt és fényt hozott. 

Reményt arra, hogy „felismerjük, 
hogy ott kétezer évvel ezelőtt 
elkezdődött történet ma is tart, 
és annak mi magunk is részesei 
vagyunk. Krisztussal kezdődött a 

karácsony, az új szövetség, és mi 
is felé tartunk életünk minden 
egyes napján.” 

     
2. évfolyamos tanító nénik

December a Rákócziban

A karácsonyt megelőző vára-
kozásokkal teli időszakban 
sem maradtak változatos 

programok nélkül tanulóink. Az 
alábbiakban ezekből nyújtunk 
egy kis ízelítőt.

December 2. – Heroes of Future
A budapesti Planet 2021 kap-
csán iskolánk sikeresen pályázott, 
így a nyolcadik osztályos diákok 
részt vehettek a fővárosban meg-
rendezésre kerülő programon, 

amelyen a környezetvédelem 
legújabb ismereteit sajátíthatták 
el a diákjaink. A fenntarthatósá-
gi téma mindennapjaink szerves 
részévé váltak, a jövő generáció 
számára meghatározó, ezért is 
volt fontos, hogy a tanulóink ré-
szesei lehettek ennek a nagysze-
rű programnak.

December 3. – Mikulás 
és Piros-fekete nap

Iskolánkba egy pár nappal ko-

rábban érkezett meg a Mikulás, 
aminek a tanárok és a gyerekek 
nagyon örültek, mivel sok-sok 
előkészületet tettek annak érde-
kében, hogy az osztályok deko-
rációi és a műsorok elnyerjék a 
jószívű vendég tetszését. Biztos, 
hogy sikert arattak, mert minden 
gyermek ajándékot kapott.

December 7. – Lázár Ervin 
Program

A 3. évfolyamos diákok a salgó-
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tarjáni Dornyay Béla Múzeum 
Üvegcipellő programjába kap-
csolódhattak be, ahol – a város 
hagyományos iparágának – az 
üvegfúvásnak a rejtelmeit ismer-
hették meg.

December 11. 
– Szombaton a suliban

Ez a munkanap áthelyezés a dec. 
24-e helyett került be a munka-
tervünkbe, de igyekeztünk egy 
kicsit „másképp” eltölteni a napot. 
Szerepelt a programban kézmű-
ves foglalkozás, néptánc, sport-
verseny, rejtvényfejtés, táblajá-
ték, kártya.

December 16 és 17. 
– Karácsony

Az idei év hányattatásai ellenére 
sem maradhatott el a karácsony 
iskolánkban. A Máltai Szeretet-
szolgálat jóvoltából az alsósok 
cipősdobozokban ajándékokat 
kaptak, aminek nagyon örültek. 
Másnap az iskolai ünnepséget az 
1-3. osztályok adták elő a közösség 

számára. Az ünnepi műsort Oláh 
József és neje, Oláhné Csercsics 
Ivett tanították be, amit ezúttal is 
nagyon köszönünk nekik.

Szeretet-szolgálat 
egy kicsit másképp

A szolgálat egy több, mint 10 
éves kezdeményezés, amit Szita 
Zoltánné indított. A Nógrádsipe-
ki Keresztény Általános Iskola és 
Óvoda diákjaival járták évről-évre 
a betlehemmel a balassagyarmati 
kórház osztályait. Kis műsort ad-
tak énekkel, gitárkísérettel. Min-
den évben 350-400 fő számára az 
iskola tanulói készítették el a kis 
ajándékokat. 

Az elmúlt évek során sok min-
dent láttak a résztvevő gyerme-
kek: meghatottság, könnyek, há-
lás tekintetek, a kezünket hálából 
megszorító gyönge kéz. Sokszor 
elfogynak a szavak s csak a párás 
tekintetek, a mosoly marad.

Sajnos a pandémia miatt az el-
múlt évben még ajándékot sem 
lehetett bejuttatni az osztályokra. 

2021. novemberében újra el-
kezdődött a szervezés. A járvány 
4. hulláma nem tette lehetővé a 
személyes találkozást, de lehe-
tőséget kaptunk viszont aján-
dékok eljuttatására a betegek, a 
kórházi személyzet, a szécsényi 
Egészségház dolgozói számára. 
Ezek elkészítésében segédkez-
tek a szécsényi II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és Gimnázium 
felső tagozatos tanulói. Nagyon 
büszkék vagyunk odaadó mun-
kájukra. Az elkészült kis csoma-
gokat december 17-én juttattuk 
el a balassagyarmati Dr. Kenessey 
Albert Kórház-rendelőintézetbe, 
ill. a Szécsény és Térsége Egész-
ségügyi Centrumba. Bízom ben-
ne, hogy ezekkel az apróságokkal 
sikerült néhány vidám percet sze-
reznünk a megajándékozott em-
bereknek.

Ezúton szeretném megköszön-
ni az anyagi segítséget nyújtó, 
önzetlen embereknek a támo-
gatást, ill. Szita Zoltánné kollé-
ganőmnek a gyerekekkel együtt 
végzett munkáját!

„Ó igen, adni kell, adni, mindent 
odaadni… Odaadni akárkinek, a 
legelső nincstelennek, a náladnál 
szegényebbnek. Szeretettel adni és 
érte semmit sem kívánni. Így kell 
élni. ”

(Mezei Mária)
Ebben a hónapban minden va-

sárnap részt vettünk az adventi 
városi programokon. Köszönjük, 
hogy megtiszteltek minket ado-
mányaikkal! 

Amennyiben lehetőségünk lesz 
rá, úgy a hagyományosan nagy-
sikerű Jótékonysági Bálunkat is 
szeretnénk megtartani 2022 ja-
nuár végén. Kérjük, látogassák 
iskolánk webes felületeit további 
információkért!

Pancsovai Gergely

       igazgató
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Bárkányi ovi

Szállást keres a Szent Család

Hazánkban sok helyen elterjedt 
hagyomány a Szállást keres a 
Szent Család adventi ájtatosság. 
Ennek lényege, hogy befogadjuk 
a templomban megáldott Szent 
Családot ábrázoló képet egy tel-
jes napra, oly módon, hogy a 
részvevő családok egymásnak 
adják tovább a festményt vagy al-
kotást legtöbbször az alábbi ked-
ves kötött imádságok átelmélke-
désével. 

Óvodánkban ezt a hagyományt 
követve az adventi időszakban 
egy-egy csoportunk befogad-
ta a Szent Családot, a hét folya-
mán imáinkban hozzájuk kö-
nyörögtünk, majd a következő 
csoportnak imádságok, énekek 
kíséretében adtuk tovább. Ezek a 
fohászok és interaktív párbeszé-

dek, melyeket a képet hozó, illet-
ve a befogadó csoportok közösen 
mondtak el, segítettek abban, 
hogy az adventi készülődés idő-
szakát bensőségesebbé tegyük a 
gyermekek számára! 

Lucázás a Bárkányi óvodában
„Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! 
Szabad-e bejönni, Lucázni?”

Luca napján néptáncosaink kör-
bejárták az óvodai csoportokat. A 
népi játékot során felelevenítet-
ték a hagyományokat, népszoká-
sokat.  Luca napi mondókákkal, 
dalokkal, játszották el a népszo-
kást, miközben jókívánságokat 
kántáltak. Szalmát és lisztet szór-
va bő termést és jóságszaporula-
tot ígértek kisebb ajándékokért 
cserébe.

„Nálunk járt a Mikulás”  

Mindig nagy örömöt jelent Mi-
kulás érkezése. Már ismerik gyer-
mekeink Szent Miklós történetét, 
melynek feldolgozásával a „segí-
teni, adni jó” érzést igyekszünk 
elmélyíteni óvodásaink lelkében.

Mikulás érkezése előtt minden 
kisgyermekünk kitisztította ci-
pellőjét és elhelyezték az öltöző-
ben, reménykedve abban, hogy 
ajándékot kapnak! A várva várt 
Mikulás minden csoportunkba el-
látogatott!
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„Míg advent a reményteli várako-
zás ideje, 
a Szenteste maga a megvalósult, 
beteljesedett csoda „

Óvodás gyermekinkkel már he-
tekkel ezelőtt adventi készülődés 

lázában égtünk, miközben arra 
törekedtünk, hogy az ünneplőbe 
öltöztessük lelkünket!

Hiszen az advent élményekkel 
teli közös várakozás időszaka, 

amikor jó, ha egymásra figyelünk, 
értékes időt töltünk együtt, közö-
sen meghit pillanatokat élünk át, 
melyekre sokáig boldogan em-
lékezünk. Ebben az időszakban 
kicsit lelassulunk, feltöltődünk 
meghittséggel, készülünk a várva 
várt csodára, kis Jézus születésé-
re, a szeretet ünnepére. Ez a má-
sok segítésének, jótékonykodás-
nak is az időszaka, a szeretteinkre 
gondolás időszaka, miközben 
felhívtuk a gyermekek figyelmét 
az ajándékozás örömére, hogy 
ugyan olyan jó adni, mint kapni. 
A közös programok szépsége az 
egyszerűségükben rejlik. Az ün-
nepet meghit keretek között saját 
csoportjainkban tartottuk. 

Mint minden évben, idén is 
ellátogatott bölcsődénk-
be a Mikulás. A gyerme-

kekkel már az ezt megelőző he-
tekben készülődtük, festettünk, 
énekeltünk, hogy ezzel is ráhan-
golódjunk az ünnepre. Már eny-

nyi idősen is nagyon szívesen élik 
meg a várakozás minden pillana-
tát. Nagy izgalommal töltötte el 
őket, amikor láthatták a Mikulást. 
Az ezt követő napokban is sok-
szor emlegették ezt az alkalmat. A 
gyermekek két csomagot kaptak 
a Mikulástól, melyet a Szécsény 
Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzatának és Szécsény Város 
Önkormányzatának szeretnénk 
megköszönni. 

Az adventi várakozás idősza-
kában megrendezésre került in-
tézményünkben a Karácsonyi 
ünnepség. A bölcsődés gyerme-

kekkel meglátogattuk az óvo-
dásokat, akik szép karácsonyi 
dalokkal és versekkel készültek 
nekünk, melyek közül néhányat a 
bölcsődésekkel is megtanultunk, 
gyakoroltunk, így a legkisebbek 
is csatlakozni tudtak hozzájuk. Az 
óvónők pedig bábozással ked-
veskedtek a gyermekeknek.

Az ünnepséget követően a 
bölcsődés gyermekeket aján-
dékok várták a fa alatt, melyhez 
Szécsény Város Önkormányzata 
is hozzájárult. Az ajándékok egy 
részét adomány képezte. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni a Csa-

Mikulásvárás és Karácsonyi ünnepség a Cseperedő bölcsődében



ládbarát Magyarország Központ 
Nonprofit Közhasznú Kft-nek, 
hogy csomagjaikkal támogatták 
a bölcsődés gyermekeket. Továb-
bá köszönjük a Humanitás Szoci-
ális Alapítványnak, hogy pénzbeli 
adományozásuk lehetővé tette a 
bölcsőde játék- és eszközkészle-
tének bővítését.

Az ajándékok kibontása mindig 
nagy izgatottsággal tölti el a kis-
gyermekeket, ami most sem tör-
tént másképp. Játékkészletünk 
könyvekkel, babákkal, autókkal, 
szerepjátékok kellékeivel, kész-
ségfejlesztő játékokkal bővült, 
amelyek örömteli játéktevékeny-
ségeket biztosítanak a bölcsődés 
korosztály számára.

Baranyiné Makovinyi Krisztina
kisgyermeknevelő

A mikulási és a karácsonyi 
ünnepély az óvodánkban

Nálunk a Szécsényi Cseperedő 

Óvodában nagy öröm a mikulás-
várás, és az ezzel járó készülődés. 
A gyerekek nagy izgalommal vár-
ták ezt a napot, hogy eljöjjön a 
várva várt Mikulás. A vírusra való 
tekintettel nem jött be a csoport-
szobánkba, csak az ablakunk alatt 
fogadta a gyermekek szép da-
locskáit. Szebbnél szebb versek-
kel köszöntötték a Mikulást, aki 
sok ajándékkal lepte meg őket.

A közös óvodai karácsonyi ün-
nepélyre december 15-én, dél-
előtt került sor az intézményünk-
ben. Ez az alkalom mindig áldott 
és meghitt.

E napot megelőző hetekben a 
tevékenységek minden csoport-
ban a karácsony ünnepe köré 
épülnek, felelevenítve az ün-
nepkörhöz tartozó szokásokat. A 
gyermekek körében énekekkel, 
versekkel  állták körbe a kará-
csonyfát és meghitt hangulatban 
készülődtek az ünnepekre. Közö-
sen készítettünk mikulás zsákot 
teli ajándékokkal, adventi koszo-
rút, karácsonyfát. Projekthetünk 
végére megnyitottunk egy galéri-
át a gyerekek munkáiból, amely a 
csoportszoba öltözőjét díszítette. 
Az óvoda pedagógusai A három 
fenyőfa című mesével készültek, 
meglepve a gyermekeket. Az 
óvodások nagy örömére a kará-
csonyfa alatt sok-sok ajándék vár-
ta őket.

Csuka Emese
óvodapedagógus
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TESTVÉRÜNK FÜLEK – nagyrendezvény a Múzeumban január 22-én

Testvérünk Fülek címmel ün-
nepeljük 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-
letésének 199. évfordulóján, az 
ennek tiszteletére 1989 óta ünne-
pelt Magyar Kultúra Napja helyi 
ünnepi rendezvényével szeretne 
az MNM Kubinyi Ferenc Múzeu-
ma új lendületet adni a testvér-
városi kapcsolatoknak, melyek 
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 

Szent Anna neveli Máriát, Ferences 
templom előtti szobor, Fülek 1907

A füleki Ferences plébánia temp-
lom, zarándoklata gyöngyösi 
fándalmas búcsúban 2017-ben

Ferences templom és a vár, Fülek
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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 
15-18. század között készült va-
lószínűleg azonos műhelyből 
származó és mindkét városból 
előkerült későreneszánsz kályha-
csempeanyag használata is.

Az ünnepi rendezvény prog-
ramja:

- A szécsényi Erkel Ferenc 
Vegyeskar föllépése, vezényel 
Lévárdi Beáta karnagy.

- Skuczi Nándor, a Nógrád Me-
gyei Önkormányzat Közgyűlése 
elnökének köszöntője.

- A rendezvényt megnyitja Balla 
Mihály országgyűlési képviselő.

- Testvérképek c. festmény kiál-
lítás megnyitója kortárs füleki és 
szécsényi alkotók műveiből. Meg-
nyitja Dr. Shah Gabriella művé-
szettörténész, múzeumigazgató.

- Népi iparművészeti kiállítás 
megnyitója a két város alkotói-
nak munkáiból, a Palócföldi Népi 
Iparművészek Egyesülete köz-
reműködésével. Megnyitja Dr. 
Limbacher Gábor múzeumigaz-
gató. Utána kézműves foglalkozá-
sok kicsiknek és nagyoknak.

- Kerekasztal-beszélgetés a két 

város/térség testvérkapcsolatá-
nak tartalom-fejlesztésére.

Beszélgető felek: A két ferences 
rendház vezetője, a két polgár-
mester, a két múzeum képviselő-
je. A beszélgetést vezeti Balla Mi-
hály országgyűlési képviselő.

- Muzsika, tánc, farsang: Agócs 
Gergely, Kovács-Benko Fruzsina, 
Szvorák Katalin, Slovák Viliam, Pa-
lóc Néptáncegyüttes.

- Fogadás, füleki és szécsényi 
borászok borkóstolója. Városun-
kat a Juhász Családi Pincészet, 
Frédi képviseli.

Agócs Gergely füleki szárma-
zású közismert népzenész és 
tudományos minősítésű népze-
nekutató. 1993-ban elnyerte a 
Népművészet Ifjú Mestere díjat. 
Éneklés mellett játszik dudán, fu-
rulyázik, tárogatózik, klarinétozik 
és hegedűn is játszik. Remek népi 
furulyagyűjteménye van. 

A Fülek-gömörsídi Kovács-
Benko Fruzsina népdalénekes a 
beszéddel együtt tanulta az ének-
lést. Óvodás korától kezdve részt 
vett énekversenyeken, melyeken 
rendszerint sikeresen szerepelt. A 

Ferences templom és a kolostor, Fülek

Fülek várának romja és a Vármúzeum 2012-ben
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Fölszállott a páva című tehetség-
kutató műsor által pedig mára a 
Kárpát-medence szintjén ismerik. 

Fülek város díszpolgára a Kos-
suth-díjas és Liszt Ferenc-díjas 
magyar népdalénekes, előadó-
művész Szvorák Katalin. Három 
és fél évtized alatt több mint há-
romezer-ötszáz koncertet adott 
három kontinens 45 országában. 
37 tematikus, önálló lemeze je-
lent meg. 

Slovák Viliam népzenész (fujara 
és ének) felmenőit a hegyekből 
telepítették Fülekre. A szlovák 
népzenét nagyon magas szinten 
műveli és ismeri, hiszen ő élő for-
rása ennek, ebbe született. 

A Palóc Néptáncegyüttes Szé-
csény egyik büszkesége 1998 óta.

Műsorvezetők: Kelecsényi 
Melánia (Szécsény) és Szolnoki 
Anderko Anna (Fülek)

Ezúton tisztelettel invitáljuk 
Szécsény és térsége polgárait a 

Forgách-Lipthay kastélyba janu-
ár 22. szombat délután 3 órára, a 
Magyar Kultúra Napjára.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Fülekiek sorában Agócs Gergely 
föllépése  a brüsszeli Balassi Inté-
zetben 2019. 04. 03-án

Kovács-Benko Fruzsina népdaléne-
kes szereplése a múzeumban 2017-
ben.

Az Erkel Ferenc Vegyeskar hírei

A 2021-es évet két igazán 
ünnepi hangulatú fellépés-
sel zártuk. December 11-

én a hollókői Castellum Hotelben, 
19-én pedig a 4. adventi gyertya-
gyújtás alkalmából Szécsényben 
szerepeltünk a Vissi d’Arte Művé-
szeti Együttessel, illetve Szécsény 
Város Gyermekkarával kiegészül-
ve. 

Visszatekintve az elmúlt esz-
tendőre elmondhatjuk, hogy 
a pandémia ellenére is aktív és 
eredményes évet zártunk. Szá-
mos városi és környékbeli ren-
dezvényen, ünnepségen szere-
peltünk, a megyében és azon túl 
is képviseltük városunkat. Meg-
szerveztünk két kórusfesztivált, 
elkezdtük a CD-lemezünk felvé-

telét, új darabokkal bővítettük re-
pertoárunkat.

Sikereinkhez sokan hozzájá-
rultak. Köszönjük az együttmű-
ködést Szécsény Város Önkor-
mányzatának, a Rózsavölgyi 
Márk AMI, a Művelődési Ház és a 
Kubinyi Ferenc Múzeum munka-
társainak, valamint minden part-
nerünknek és támogatónknak. 
Hálásak vagyunk karnagyunk, 
Lévárdi Beáta fáradhatatlan 
munkájáért és családtagjaink tü-
relméért. 

Köszönjük a zeneszerető kö-
zönségnek, hogy lelkes résztve-
vői hangversenyeinknek! Ígérjük, 
hogy 2022-ben is számos prog-
rammal várjuk Önöket. Folyta-
tódnak múzeumi koncertjeink, 
megemlékezünk a zenei évfor-
dulókról, kórustalálkozót szerve-
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zünk és örömmel teszünk eleget 
a felkéréseknek. 

Legközelebb a január 15-i újévi 
koncertjeinken találkozhatnak 
velünk - szeretettel hívunk min-
den kedves érdeklődőt!

Kórusunkba továbbra is várjuk 
az új tagokat, folyamatosan lehet 
csatlakozni hozzánk. Próbáinkat 
szerdai napokon 18 órától tartjuk 
a művelődési házban. 

Dallamokban gazdag új évet kí-
vánunk Mindenkinek!

Kiss Gabriella
Kórustag

Ünnepvárás a művelődési központban

Mozgalmasan telt az ad-
venti időszak a Városi 
Művelődési Központ éle-

tében. 
2021 novemberének utolsó 

napjaiban a Szécsényi Közműve-
lődési Nonprofit Kft. és a Város-
gazdálkodás maroknyi csapata 
ünnepi díszbe öltöztette a sétá-
lóutcát. Feldíszítették a város ad-
venti koszorúját, karácsonyfáját 
és az ünnepi kaput, valamint he-
lyükre kerültek az adventi vásár 
kellékei, a faházikók is.

2021 decemberében ismét 
megrendezésre került városunk-
ban és településrészein az „Ad-
venti ablakok” esemény, melynek 
keretében december 1. és 24. kö-
zött napról napra több ház abla-
ka és több üzlet kirakata öltözött 
díszbe, míg végül szentestén a 24 
ablak és kirakat egyszerre ragyo-
gott ünnepi fényben, ezzel alkot-
va meg Szécsény, Benczúrfalva és 
Pösténypuszta világító adventi 
kalendáriumát. Köszönet illeti a 
csodás ablakok és kirakatok ké-
szítőit, azaz Ágnerné Pásztor Ale-
xandrát, az Andi Színjátszósai Tár-
sulat tagjait, Bunder Irént, Csatlós 

Lászlónét, Csatlós Noémit, Deák 
Gerdát, Farkas Beatrixot, a Feren-
ces Betánia Idősek Otthona kö-
zösségét, Ferencz Tibornét, Guba 
Szilviát, Gyebnár Juditot, Kissné 
Babinszky Andreát, a Krúdy Gyula 

Könyvtárat, Magyarné Sámuel Lí-
viát, a Makovinyi családot, a Mosó 
családot, Nagy Lászlónét, Oláh 
Lajosnét, Skoda Sárikát és szüle-
it, a Stayer családot, a Szécsényi 
Közművelődési Nonprofit Kft. 
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kollektíváját, Szigeti Lászlónét, 
Valkárné Kail Mónikát és Virágné 
Lászlók Anettet.

Advent négy vasárnapján 15 és 
18 óra között vásár várta az ér-
deklődőket, ahol ajándéktárgya-
kat vásárolhattak, kürtőskalácsot 
és sült gesztenyét fogyaszthat-
tak az arra járók. 17 órától pedig 
kezdetét vette az ünnepi műsor-
ral egybekötött gyertyagyújtás a 
város adventi koszorújánál. Kö-
szönet illeti az ünnepi műsorok 
valamennyi közreműködőjét, a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

közösségét, a Fébé Társulatot, az 
Apró Palócokat, a Palóc Csemeté-
ket, a Palóc Néptáncegyüttest, az 
Andi Színjátszósai Társulat tagjait, 
a Páter Bárkányi János Katolikus 
Általános Iskola Kicsinyek kóru-
sát, az Erkel Ferenc Vegyeskart, 
Szécsény Város Gyermekkarát, 
a Paramisi Társulatot és az Iglice 
Táncegyüttest.

2021. november 11. és decem-
ber 15. között a Városi Művelődési 
Központ csokigyűjtést is szerve-
zett a városban működő óvodák 
és iskolák javára. A beérkező fel-

ajánlásokat december 19-én, a 
negyedik adventi gyertyagyúj-
táson adták át az intézmények 
képviselőinek. Köszönet minden 
adományozónak!

A Városi Művelődési Központ 
munkatársai ezúton köszönik 
meg mindenkinek az adventi 
programok iránti érdeklődést és 
az azokon való részvételt!

Csatlós Noémi
közművelődési referens

Benczúrfalváról érkezett

Minden kedves olvasónak sikeres, békés új esztendőt kívánok   
a Benczúrfalváért  Kulturális, Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület nevében, 

amely  2022-ben 10 éves. 
Visszatekintőinket és rendezvényeinkről az információkat figyelemmel kísérhetik

 majd a Facebook csoportokban és itt az újságban.
                                                                       

  H-né Adorján Györgyi
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Élete első erőemelő versenyén mindjárt aranyérmes lett

A Kiskunfélegyházi Mikulás Ku-
pán, RAW bicepsz open 80 kg-os 
kategóriában első helyet szer-
zett Kovács Norbert a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola testne-
velő tanára. Vele beszélgettünk.

Hogy kerül az ember Szécsény-
ből egy RAW fekvenyomó, fel-
húzó és bicepsz nyílt országos 
erőemelő versenyre, Kiskunfél-
egyházára?
A Magyar Professzionális Erőeme-
lő Liga szervezésében megren-
dezésre került a Kiskunfélegyházi 
Mikulás Kupa életem első ilyen 
jellegű versenye volt. Szakmai 
vezetője Mészáros László több-
szörös fekvenyomó világbajnok 
300 kg feletti eredménnyel, hazai 
legenda. Versenybírók a Magyar 
Professzionális Erőemelő Liga 
tagjai voltak, számomra megtisz-
telő volt már versenyezni is. Az 
ezt megelőző években leginkább 
futottam, sok-sok spartan racen 
vettem részt külföldön is, ám a 

Budapest Maraton lefutása óta 
háttérbe szorult az életemben a 
versenyzés és előtérbe került a 
család és a kisfiam születése. Na 
de mégis hogyan kerültem erre 
a megmérettetésre? A versenyen 
részt vett valamennyi sportoló 
versenyzői kártyával rendelke-
zik, ezért az internet segítségével 
nyomon tudtam követni az ered-
ményeiket és az elmúlt időszak 
legnagyobb emelései is nyilváno-
san megtekinthetőek, akárcsak 
az országos rekordok. Miután lát-
tam, hogy egy sportágspecifikus 
edzéssel akár egy dobogós hely-
re is lehet esélyem, elkezdtem a 
gyakorlást nagyjából 3 hónappal 
a verseny előtt. Az tény, hogy 
még a versenyen is körbevett né-
hány versenyző azzal a kérdéssel, 
hogyan lehet ilyen pálcika karok-
ban ekkora erő?

Jó kérdés, hogy lehetséges?
Testnevelő tanárként dolgozom 
több, mint tíz éve és hátam mö-

gött van egy főiskola, de mindig is 
egyszerű falusi embernek tartot-
tam magam. Tanulmányaimból és 
érdeklődési körömből kifolyólag 
az évek alatt rengeteg információ 
halmoztam fel, ami az edzésel-
méletet illeti, (kisebb könyvtáram 
van otthon edzésekkel foglalkozó 
könyvekből), de mégis azt gondo-
lom, hogy a győzelmemet első-
sorban a jó genetikai adottsága-
imnak, valamint a gyerekkorom 
óta végzett kétkezi munkáknak is 
köszönhetem, amelyekben min-
denkinek része volt, aki a 80-as 
években vagy előbb született fa-
lun. Nagyszüleim szőlőt műveltek 
a Kutya-hegyen, nem beszélve a 
hatalmas kertről és emlékszem 
még oviba jártam, amikor már 
nagyapám rendszeresen kivitt 
magával az erdőre szőlőlugasnak 
valóért vagy paradicsom karóért. 
Persze nekem csak játék volt az 
egész, még ma is elevenen élnek 
bennem emlékképek egy csodá-
latos napsütötte nyári délelőttről 
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az erdőben, ahol igazából sem-
mi különleges nem történt csak 
egyszerűen annyira jó volt ott 
lenni… Egész kiskoromban már 
megtanultam kézzel fűrészelni a 
fát és mindent beleadtam, mert 
igazából nagyon is tetszett a do-
log, akárcsak a hasogatás, fa be-
hordás. A kerteket kézzel ástuk 
és korán megtanultam kaszálni is. 
Édesapám, pedig kőművesként 
dolgozott sokáig, így hamar meg-
tanultuk öcsémmel, hogy milyen 
feladni egy malteros vödröt az 
állásra. Ráadásul szinte az egész 
nyarat az udvarunkban lévő dió-
fán töltöttük, amelynek köszön-
hetően az úgynevezett húzóiz-
maim annyira megerősödtek, 
hogy az Eszterházi Károly Főis-
kolán 5 m-es kötélmászásban 3,9 
másodperccel rekordot állítottam 
fel (ülésből kellett indulni). 

Jó, de ez gyerekkorában volt, 
az ember egy gondos feleség 
mellett eltunyul.
Manapság nyaranta a földeken 
dolgozom, ahol a rázógépről a 
másfél hónap alatt 300 tonna 
gyümölcsös ládát emelek le, bár 
erre a tevékenységre a hatalmas 
fizikai megterhelés mellett el-
sősorban mentális utazásként, 
megtisztulásként tekintek. Aztán, 
hogy ezeknek köszönhető-e a 
versenyen való sikeres szereplés 
vagy sem, azon lehet vitatkozni.  
Amit tudok, hogy a legfontosabb 
az, hogy én hiszek benne. A hit, 
ami igazán számít. Az önmagunk-
ba vetett hit az, ami átlendít min-
ket sok mindenen az élet bármely 
területén még akkor is, ha mások 
azt akarják veled elhitetni, hogy 
neked nem sikerülhet. Sokszor 
engem is elhagy ez a hit, de küz-
denünk kell azért, hogy visszasze-
rezzük. Hiszem, hogy mindannyi-
an jók vagyunk valamiben, akár 
több dologban is, csak sokszor 

nem jutunk el addig, hogy csele-
kedjünk is, mert nem lépünk ki a 
komfort zónánkból, vagy félünk 
attól is, hogy mások mit gondol-
nak rólunk.

És most mi a terv, irány az 
„olimpia”, a nemzetközi me-
zőny, vagy beteszi az érmet a 
vitrinbe és elégedetten hátra-
dől? Bár ez utóbbit nehezen tu-
dom elképzelni Önről.

Folytatom. Ami a felkészülést ille-
ti, nem tudtam teljes értékű mun-
kát végezni, sajnos. Szerencsére a 
munkahelyemen a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskolában van egy 
jól felszerelt kis konditerem, ahol 
tudtam súlyokkal edzeni. Ám a 
hideg idő beköszöntével szin-
te minden hétvégén, sőt olykor 
hétköznapok délutánjain sokat 
dolgoztam fával és egyéb fizikai 
munkákat végeztem. Erről annyit 
érdemes tudni, hogy az edzések 
által kiváltott terhelésre a szerve-
zettől az ilyen jellegű munkák rö-
vid távon elveszik, vagy legalább-
is meghosszabbítják az izomzat 
regenerációs képességét, ezáltal 
a két edzés között eltelt idő is 
még hosszabb lesz. Tehát igen 
keveset tudtam a súlyokkal fog-
lalkozni. Ráadásul az elmúlt hó-
napban egy arcüreggyulladás 
hátráltatott még.

Hogy tetszett a verseny légkö-
re?
Életem első erőemelő versenye 
volt így néhány fontos dologgal 
kevésbé voltam tisztában, többi 
között azzal, hogy csuklóban-
dázst is kellett volna beszerez-
nem és hogy az emelésnél milyen 
bírói utasítások szerint és hogyan 
kell cselekedni. Éppen ezért is 
nagyon izgatott voltam, ráadá-
sul a mérlegelést követően még 
négy óra hosszát kellett várnom 

a versenyig. Legalább a verseny-
súlyom rendben volt (78.1 kg) így 
belefértem a 80 kg-os open kate-
góriában. Több, mint háromszáz 
versenyző vett részt a megméret-
tetésen. Kissé megilletődve lép-
tem be a csarnokban is, testalkat-
ra nem igazán illettem be. Olyan 
sportemberek ellen versenyez-
hettem raw bicepsz kategóriá-
ban, akik közel 300 kg-ot húznak 
fel és több, mint 170-el nyomnak 
fekve. Természetesen ezekben a 
gyakorlatokban esélyem sem lett 
volna és valahol az utolsó helyen 
végeztem volna. Ennek többi kö-
zött az az oka, hogy ezek a gyakor-
latok (leginkább a fekvenyomás) 
távolabb állnak az ember termé-
szetes mozgásától, azaz ide nem 
elég a nyers erő, hanem nagyon 
fontos technikailag a gyakorlatok 
helyes kivitelezésének elsajátítá-
sa. Végül a Kiskunfélegyházi Mi-
kulás Kupán, RAW bicepsz open 
80 kg-os kategóriában az első he-
lyet sikerült megszereznem 62.5 
kg-os gyakorlattal. Hosszútávú 
céljaim között szerepel a 80 kg-
os kategóriában az országos 
csúcs beállítása, mely jelenleg 70 
kg. Ez a teljesítmény több sport 
szervezetnél ma világrekordként 
is szerepel. Ám ne felejtsük el, 
hogy mindez csak hobby, hiszen 
elsősorban apa vagyok, férj, test-
nevelő és számomra egy nagyon 
kedves osztály osztályfőnöke. De 
kellenek a hobbyk is, melyek ki-
csit kikapcsolnak, ellazítanak ben-
nünket és szükségünk van arra is, 
hogy néha megálljunk egy kicsit 
szétnézni magunk körül, megvár-
ni még a lelkünk utolér, a világ 
meg csak úgy hadd rohanjon to-
vább. Köszönöm a feleségemnek 
a támogatását, bármit is veszek a 
fejembe, ö mindig mellettem van.
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Futás

2021. december a négy évszak 
virtuális futásának utolsó állomá-
sa a Helló Tél! 
Táv: 10 km Résztvevők: 
Czele Jánosné      1:05:34 
Lévainé Radványi Ildikó 1:07:11 
idővel teljesítette a sorozatot.
2021. december 19. XII. Betle-
hemi lángfutás. A béke fénye a 
Szentföldről Salzburgon és Gö-
döllőn keresztül érkezett meg 
Szécsénybe. A lángot a ferences 
templomban vették át a hívők. 
Ezt követően futva vitték Varsány 
és Nógrádsipeki templomaiba. 
Önkéntes futók által Rimóc, Hol-
lókő, Nagylóc és Pilíny települé-
sekre is eljutott.  A láng átadása 
a nap folyamán a késő délutáni 
órában a SZAFT tagjai Szécsény 
adventi koszorújának a negyedik 
gyertyáját erről gyújtották meg. 
Az adventi programon résztve-
vők is részesülhettek a béke és a 
szeretet szimbólumából.
 

 Czele János
BSI Futónagykövet

Gratulálunk Vajda Andrea orszá-
gos II. helyezéséhez és Jusztin 

Ferenc I. helyezéséhez a Csömöri 
terepfutáson.
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