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Tisztelt Választópolgárok!
2022. április 3-án országgyűlési 
képviselők választása lesz Ma-
gyarországon.  Erre a típusú vá-
lasztásra négyévente kerül sor. 
Ilyenkor 106 egyéni jelölt és 93 
párt-, illetve nemzetiségi listán 
induló jelölt kerül a Parlament-
be. A választás egyfordulós. 
Nógrád megye két választókerü-
letre tagozódik. Szécsény, a Ba-
lassagyarmati Országos Egyéni 
Választókerület része. Mi, az eb-
ben a választókerületben induló 
egyéni jelöltekre, valamint az or-
szágos listán induló pártok, vagy 
jelölő szervezetek listájára sza-
vazhatunk április harmadikán. A 
Szécsényi Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz tartozó Hollókő tele-
pülés lakói a Salgótarjáni Orszá-
gos Egyéni Választókerületben 
induló jelöltekre szavazhatnak.
Az országgyűlési képviselők vá-
lasztásával egy időben kerül le-
bonyolításra a Fidesz Polgári Párt 
kezdeményezésére indult orszá-
gos népszavazás.  A szavazóla-
pon feltett négy kérdésre az igen, 
vagy a nem válasz bejelölésével 
fejezhetjük ki véleményünket. 
A szavazásban az vehet részt, aki 
szerepel a választói névjegyzék-
ben. A Magyar Posta kézbesítette 
a választási értesítőket, melyeken 
az is szerepel, hogy ki hol sza-
vazhat. Amennyiben valaki úgy 
gondolja, hogy választópolgár, 
de nem kapott értesítőt, akkor 
keresse az önkormányzati hivatal 
választással foglalkozó ügyinté-
zőjét! 

Szécsény városban négy szava-
zókör van. Az eddigi gyakorlat-
nak megfelelően mind a négy 
szavazókör a Magyar úti iskola 
valamelyik osztálytermében lesz 
kialakítva. A benczúriak a tele-
pülésrész közösségi házában, 
a pöstényiek a kultúrházukban 
szavazhatnak. Amennyiben va-
laki a választás napján nem azon 
a településen tartózkodik, ahol a 
választási értesítője szerint sza-
vazhat, az kérheti, hogy más tele-
pülésen szavazhasson. A kérelem 
benyújtható elektronikusan, a 
valasztas.hu honlapon keresztül, 
vagy kézzel kitölthető adatla-
pon is. Ugyanígy jelenthető be 
a mozgóurna iránti kérelem is. 
Mozgóurnát a mozgásában kor-
látozott személy kérhet. Ez eset-
ben a választási bizottság három 
tagja, a választás napján felkeresi 
a választópolgárt a kérelemben 
megjelölt címen, ezzel biztosítva 
a szavazás lehetőségét.
A szavazás reggel hatkor kez-
dődik és este hétig tart. Az este 
hét órakor sorban állók még sza-
vazhatnak. Szavazáskor a sze-
mély azonosításához szükséges 
okmány a személyi igazolvány, 
vagy jogosítvány, vagy útlevél 
és a lakcímigazolvány. Régi típu-
sú személyi igazolvány esetén a 
lakcímkártyát helyettesítheti a 
személyi lap. Lejárt érvényességű 
okmánnyal nem lehet szavazni. 
A szavazóhelyiségben minden 
választásra jogosult háromféle 
lebélyegzett szavazólapot kap. 
Az egyéni jelöltek szavazólapján 

a jelölt neve melletti, a listás sza-
vazólapon a párt neve melletti 
körben elhelyezett, két egymást 
metsző vonal az érvényes szava-
zat. Amennyiben a körök üresen 
maradnak, vagy egynél több kör-
ben is van egymást metsző vonal, 
úgy a szavazólap érvénytelen. 
Ha a választópolgár elrontotta a 
szavazólapot és még nem dobta 
be az urnába, akkor egy alkalom-
mal kaphat másikat. A szavazás 
helyétől eltérő választókerületbe 
tartozó választók a lakóhelyükön 
induló jelöltekre szavazhatnak. 
Az Ő szavazólapjuk csak akkor 
fogadható el érvényesnek, ha azt 
lezárt borítékban helyezik el az 
urnákban. Az országos népszava-
zás szavazólapján a feltett kérdé-
sek után található igen vagy nem 
körökben elhelyezett egymást 
metsző vonalak jelentik az érvé-
nyes szavazást. Itt érvényes az a 
szavazólap is, amelyiken nincs 
minden kérdésre szavazat.
A koronavírus fertőzés elkerülé-
se érdekében kérek minden vá-
lasztópolgárt, hogy a szavazóhe-
lyiségekben csak a szavazáshoz 
szükséges ideig tartózkodjon. A 
szavazóhelyiségbe lépve köte-
lező a kézfertőtlenítés és a száj-
maszk használata. A szavazóhe-
lyiségben, egy időben maximum 
négy fő választópolgár tartóz-
kodhat. Sorban álláskor tartsanak 
2 méter távolságot egymástól.  A 
Magyar úti iskola aulájában ne 
csoportosuljanak. Ha szükséges, 
várakozzanak az épület előtti té-
ren, a szabad levegőn.  

Választási Tájékoztató
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Az átjelentkezési kérelmek beje-
lentésének, módosításának ha-
tárideje:
- személyesen, elektronikusan 

vagy levélben: 2022. 03. 25-én 
16.00 óráig

Mozgóurna igénylés határideje:
- elektronikusan és levélben: 

2022. 03. 30-án 16.00 óráig
- személyesen: 2022. 04. 01-én 

16.00 óráig

Tisztelettel megkérek minden 
választópolgárt, hogy az ország-
gyűlési képviselők választása és 
az országos népszavazás sikeres 

lebonyolítása érdekében, fegyel-
mezetten hajtsák végre a szava-
zást, betartva a koronavírus elleni 
védekezés aktuális korlátozásait.

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
Szécsényi Helyi Választási Iroda 

Vezetője
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VÁLASZTÁSI KAMPÁNY

Fontos, előre nem látható ese-
mények miatt kétszer is át kel-
lett tennünk ennek az interjú-
nak az időpontját, amíg végre 
tudtunk találkozni. 
És majdnem harmadszor is el 
kellett halasztanunk, mert épp a 
Külügyi Bizottság rendkívüli zárt 
üléséről jövök. 

Gondolom, a téma az orosz–uk-
rán háború volt. 
Igen. Annyira feltornyosultak a 
teendők, hogy bármikor felbo-

rulhat a napi vagy akár a heti me-
netrendem is. Az első halasztás 
idején, a háború kitörésének nap-
ján a csapatommal már délután 
megkezdtük a gyűjtés megszer-
vezését, hiszen pontosan tudtuk, 
hogy a menekültek hatalmas 
tömegben fognak érkezni hoz-
zánk. A második alkalommal pe-
dig azért kellett lemondanom az 
interjút, mert Dr. Tilki Attila bará-
tomhoz és képviselőtársamhoz 
vittünk le egy több mint 5 millió 
forint értékű adományt Vásáros-

naményba. Onnan kilátogattunk 
Beregsurányba, ahol Herka Ist-
ván polgármester úr kalauzolá-
sával megnéztük a beregsurányi 
befogadópontot. Elnézést, hogy 
erről ilyen sokat beszélek, de 
most, ezekben a nehéz napokban 
ez is rendkívüli feladatommá vált. 

A kampánynál is fontosabb 
most ez a feladat? 
Ezt a kettőt el kell választani. A 
jelenlegi hírek nem megnyug-
tatóak, úgy néz ki, hogy tartós 
segítségnyújtásra kell berendez-
kednünk. Ám a rendkívüli feladat 
mellett azt a munkát is el kell vé-
geznem, amelyre a választópol-
gárok felhatalmazást adtak. Meg-
kettőzött erővel kell dolgoznom. 

Úgy tudom, hogy országosan 
elsőként kezdték meg a gyűj-
tést. 
Nem elsőként, hanem az elsők 
között, és igen, országos szinten. 
Azonnal reagáltunk, hiszen tud-
tuk, hogy ilyenkor az időfaktor a 
legfontosabb. Egy japán mondás 
szerint, ha az ember belevág va-
lamibe, akkor az idő 90%-a szer-
vezéssel menjen el, és a maradék 
10%-ban végezze el a feladatot. 
Mi az első adományszállítmány-
nyal kitapostuk az ösvényt, úgy-
mond kiépítettük a Nyugat-Nóg-
rád–Vásárosnamény segélyhidat, 

Balla Mihály - Nógrád 2 OEVK kormánypárti képviselőjelöltje
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innentől kezdve nincs más dol-
gunk, mint hogy a folyamatosan 
érkező adományokat elvigyük 
hozzájuk. Ebben már most sokak-
nak segítettünk, az ország min-
den részéből. Ezúton szeretném 
megköszönni azt a rengeteg ado-
mányt, amelyet a nyugat-nógrádi 
emberek és a helyi közösségek 
felajánlottak! Büszke vagyok arra 
az összefogásra, amelyet az el-
múlt napokban tapasztaltam. Egy 
emberként mozdult meg Nyugat-
Nógrád. 

Az ellenzék szerint mindez csu-
pán kampányfogás. 
Ebben a kérdésben nem érdekel, 
hogy mit mond az ellenzék. Tart-
sák annak, ha akarják. Amikor mi 
az első szállítmány után már visz-
szafelé jöttünk, és az ott látottak 
hatására alig tudtunk megszólal-
ni az autóban, ők még akkor tar-
tottak annál a pontnál, hogy meg 
kellene kérdezni az embereket, 
hogy adakoznának-e? Közben mi 
a napokban már a következő szál-
lítmányt indítjuk. 

Általánosan is ilyen lesújtó a 
véleménye az ellenzékről? 
Nem az ellenzékkel foglalkozom, 
hanem a saját munkámmal, itt, a 
választókerületemben. Mert azért 
a menekültek megsegítése mel-
lett a munkámnak az a lényegi 
része, hogy tegyek az itt élőkért. 
Ez a legfontosabb. Tehát még 
egyszer hangsúlyozom: nem a 
kampány a legfontosabb, hanem 
a munka az itt élőkért, és a munka 
a menekültekért. Mert eredmény 
csak munkából születik. 

Milyen eredményekre a leg-
büszkébb? 
Mindegyikre. A legkisebb falu 
legapróbb beruházásától kezd-
ve, az ipari parkokon át az uszo-
daépítésekig mindegyik kedves 

a szívemnek, mert mind a térség 
dinamikus fejlődését mutatja. 

Máshogyan kérdezem: az el-
múlt ciklusban milyen főbb 
eredményeket tud felmutatni? 
Az országgyűlési képviselő dol-
ga nem az, hogy eredményeket 
mutasson fel. Az én dolgom az, 
hogy a munkámmal segítsem a 
térségünk lakóit, családjait, te-
lepüléseit, mikro-, kis-, közép és 
nagyvállalkozásait, hogy eredmé-
nyeket tudjanak felmutatni. Hogy 
a falvaink és városaink a közösen 
elvégzett munka eredményekép-
pen legyenek sikeresek, fejlőd-
jenek, gyarapodjanak. És nem 
utolsósorban el kell érnem, hogy 
minél több forrás érkezzen a tér-
ségbe. 

Melyek ezek a források? 
A mi választókerületünk úgyne-
vezett aprófalvas térség. Ezért a 
megannyi támogatási forma kö-
zül kiemelten fontos számunk-
ra a vidék felzárkóztatását célzó 
Magyar Falu Program, valamint a 
Terület-Településfejlesztési Ope-
ratív Program, illetve a vidékfej-
lesztési programok. 

Ezekből mennyi jutott Nyugat-
Nógrádnak? 
Mennyi ideje van? Ha ráér holnap 
estig, rendelünk gyorsan valami 
vacsorát, főzünk sok kávét, hogy 
ébren maradjunk, akkor felsoro-
lom mindet önnek. Csak néhány 
számadat: a TOP-ban ebben a 
ciklusban 227 eredményes pályá-
zata volt önkormányzatainknak, 
ezek 27 700 millió, azaz 27,7 mil-
liárd forint megítélt támogatás 
hoztak térségünkbe. Az elmúlt 
három évben pedig a Magyar 
Falu Program keretében - a falusi 
civil alap és az alsóbbrendű utak 
támogatása nélkül - 579 támoga-
tott pályázat mintegy 5,7 milliárd 

forint támogatást hozott Nyugat-
Nógrádba. 

Ennek ellenére az ellenzék azt 
állítja, hogy a fejlődésnek nin-
csenek látható jelei. 
Azért hazudják ezt, mert nem 
ismerik a vidéket. Elég csak kilá-
togatni a településekre, az ered-
mény szemmel látható. Hogy egy 
irányadó példát mondjak: 2010 
előtt az egész térségben egyet-
len bölcsőde volt. 2021-re 10 új 
bölcsőde épült, 7 építése van fo-
lyamatban, és egyre több telepü-
lésen jelzik az igényt további böl-
csődék építésére. Hogy miért van 
ez? Mert a falusi CSOK, a család-
támogatások és a családi adóked-
vezmények vonzóvá tették a csa-
ládalapítást, a gyermekvállalást.

Szülessen minél több gyerek? 
Nem túl avíttas gondolkodás 
ez? 
Ellenkezőleg! Ez a legmodernebb, 
a jövő kihívásaira adott legfonto-
sabb válasz. Társadalmunk elöre-
gedését vagy megállítjuk, vagy 
lassan elfogyunk. Ezt a folyama-
tot a gyermekek születésével le-
het megfordítani. A világ terem-
tése óta ez az egyetlen „recept”. 
Erre kell aztán felfűzni az adó-
rendszert, a családtámogatási 
kedvezményeket. És közvetlenül 
vagy közvetve az összes fejlesztés 
azt a célt szolgálja, hogy számban 
is gyarapodjunk, ugyanakkor az 
életminőségünk is javuljon. 

Térjünk akkor vissza a fejleszté-
sekre. A bölcsődékkel kezdtük. 
Folytatom azzal, hogy települé-
seinken a közintézmények 85%-
a megújult. Óvodák, közösségi 
terek, orvosi rendelők, iskolák. A 
munka persze nincs befejezve, 
cél a 100%. De minden elvégzett 
feladat újabb kihívást szül. 
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Mondana erre egy példát? 
Természetesen! Létrehoztuk a 
Szügy-Balassagyarmat-Rétság 
ipari háromszöget. Ennek révén 
közép-és nagyvállalkozások te-
lepedtek meg a térségben. Ez jó 
és hasznos dolog, a megye veze-
tő gazdasági erejévé váltunk, mi 
adjuk a megye kimenő exportjá-
nak 65%-át. A 2010 előtti munka-
nélküliség így 60%-kal csökkent, 
16%-ról 5-6% körülire. Csakhogy 
most már azzal is foglalkoznunk 
kellett, hogy a kínált munkalehe-
tőség minőségét is fejlesszük! 

Hogyan kell ezt érteni? 
Felvettük a kapcsolatot a nagy-
vállalkozókkal, a szakiskolákkal 
és a szakminisztériumokkal, majd 
megfelelő forrást teremtettünk 
egy olyan speciális szakképzés-
re, ami legkorszerűbb tudással 
rendelkező szakembereket képzi 
majd. Ráadásul olyanokat, akik-
re a nálunk működő cégeknek 
szükségük van. Erre jó példa a 
Szondi György Technikum és 
Szakképzőiskolában elindított 
műhelyfejlesztés Balassagyarma-
ton. A jövőben a mezőgazdasági 
szakemberekre még inkább szük-
ség lesz, a gazdálkodni kívánó 
szécsényi fiatalok a Lipthay Me-
zőgazdasági Szakgimnáziumban 
szerezhetnek korszerű tudást. 

Ez a képzés egyfajta röghöz kö-
tést is jelent? 
Én inkább a szülőföldhöz való kö-
tődésnek nevezném. Képzelje el, 
hogy ön egy 20 éves fiatal, aki egy 
versenyképes szakmában képez-
te magát, és szerzett tudást Balas-
sagyarmaton vagy Szécsényben.

Rég voltam 20 éves, de elkép-
zeltem. 
Ön, mint kezdő munkavállaló, 
azonnal a 260 ezer forintra emelt 
szakmunkás minimálbérrel kez-

di. Persze ennél jóval többet kap 
majd, mert a megyében egyedül-
álló szakiskolai képzésünk egy-
ben kiemelt bérezést is garantál, 
sőt vállalkozóvá is válhat vele. 
Ezért nem kell nyugaton szeren-
csét próbálnia. Itthon tud marad-
ni, talán még Budapestre se kell 
utaznia, nem kell ingázni, vagy 
drága albérletet fizetni. Ha ön 
szécsényi, akkor maximum Rétsá-
gig kell utaznia a munkahelyére. 
Legalábbis addig, amíg a szécsé-
nyi ipari parkot is fel nem fejleszt-
jük, ami a következő ciklus nagy 
feladata. 

Már épp akartam kérdezni, hi-
szen az ittenieket az itteni dol-
gok érdeklik a leginkább. 
Ez természetes! Akkor folytassuk! 
A már felsoroltakon felül 25 éves 
koráig adómentességet élvez. És 
ilyen korban azért elég sokan el-
kezdenek már családalapításon 
gondolkodni. Fel tudja venni a 
CSOK-ot, a babaváró hitelt, és 
sok más egyéb életkezdési támo-
gatást. Ha az én fiatalkoromban 
ennek csak a fele lett volna, a két 
kezemet összeteszem. 

Ezek érthető és jogos érvek. De 
térjünk vissza Nyugat-Nógrád-
ra! Hogy állunk most országos 
viszonylatban? 
Folyamatosan zárkózunk fel. Az 
átlagbérek 2010-hez képest meg-
háromszorozódtak, és mostanra 
Budapest agglomerációjává vál-
tunk. Ez pedig nem csupán a mun-
kahelyteremtő fejlesztéseknek 
köszönhető, hanem a közintézmé-
nyek fejlesztésének, az úthálózat 
korszerűsítésének, és sok minden 
másnak. Utóbbihoz kapcsolódóan 
a minket érintő egyik legnagyobb 
fejlesztés, a 22-es út folyamatos 
fejlesztését, vagy a Karancs-völgyi 
kerékpárút megépítését emelném 
ki. Elindult az M2 tervezése is. 

Igen, ez minket, szécsényieket 
és Szécsény környékieket is 
érint. És persze Balassagyar-
matra érve látjuk az ottani fej-
lesztéseket, a megépült új kör-
forgalmat, a sportközpontot, 
a honvédelmi sportközpontot, 
az uszodát. De érthető okokból 
minket a saját szűkebb pátri-
ánk érdekel a leginkább. Sokan 
azt mondják, hogy Szécsény a 
térség mostohagyereke. Ez va-
lóban így van?
Nem. Nyugat-Nógrád egyetlen 
települése sem mostohagyerek. 
De ez kicsit olyan, mint amikor 
egy szülőt arról kérdeznek, hogy 
melyik gyerekét szereti a legjob-
ban? 

És melyiket? 
Természetesen mindegyiket. El 
kell menni Nagylócra, Varsányba, 
vagy Nógrádszakálba, és még so-
rolhatnám, aztán körül kell nézni. 
Tudja, vannak ezek az „ilyen volt - 
ilyen lett” fotók a közösségi olda-
lakon, aminek az egyik felén egy 
utcarészlet régi állapota látható, 
a másik felén pedig a jelenlegi. A 
pozitív változás letagadhatatlan 
és szemmel látható. 

Amint fentebb is mondtam, 
kiemelt célunk a következő cik-
lusban a szécsényi ipari park fel-
fejlesztése, s ezzel újabb munka-
helyek teremtése. Fontos projekt 
a Robinson-szigetek turisztikai 
fellendítése, hiszen az Ipoly kajak-
kenu túra útvonal egyik legfon-
tosabb bázispontja. A kerékpár-
út kiépítése Balassagyarmattól 
egészen Szécsényig egy újabb 
lehetőség lesz az ide érkezőknek. 
A turisztikában és az idegenfor-
galomban nagy lehetőségek van-
nak. Nagyon jó ütemben halad 
a Benczúr kúria felújítása, ami 
építészeti és turisztikai gyöngy-
szem, és biztosan a családi és is-
kolai kirándulások, kerékpártúrák 
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célpontja lesz majd. Erre halad a 
Mária-út és az Országos Kéktúra 
útvonala, de pompás látványos-
ság a Páris-patak völgye, a „Palóc 
Grand Canyon” is. Ludányhalá-
sziban végéhez közeledik egy új 
horgászparadicsom fejlesztése. 
Ha ezeket valaki bejárja, több na-
pot is eltölthet a környéken. Ez a 
vidék gyönyörű, és érdemes arra, 
hogy az ország minden tájáról 
minél többen megismerjék. És 
nem mellesleg Szécsényben és 
Rétságon is épül a tanuszoda, bár 
az utóbbi jóval előrébb tart. 

Ha jól tudom, szabadidejében 
ön is szokott túrázni.
Igen, előszeretettel járom a vidé-
ket, az Ipoly-mentét, a Börzsönyt, 
a Cserhátot. Pontosan azért tudok 
erről akár napokat is beszélni pél-
dául erdélyi barátaimnak, amikor 
náluk vagyok. Így aztán legköze-
lebb ők jönnek hozzánk. 

Ha már itt tartunk: szabadide-
jében mivel foglalkozik szíve-
sen? 
Az olvasók kedvéért mondom, 
hogy most, amikor ezt kérdezte, 
felkacagtam. A szabadidő mos-
tanában ritka vendég nálam. De 
a túrázás mellett szeretek olvas-
ni, legfőképpen Wass Albertet és 
Mikszáthot, imádok zenét hall-
gatni, nagy kedvencem a blues és 
a rock zene, de jöhet akár a klasz-
szikus is. Amatőr szinten barká-
csolgatok, kisebb bútorokat esz-
kábálok, régi parasztbútorokat 
javítgatok. Erre sajnos az utóbbi 
időben nem volt időm. Pedig jó 
kikapcsolódás. 

Visszatérve az ellenzékre: me-
lyik kihívóját tartja a legesélye-
sebbnek önnel szemben? 
Nézze, én egy speciális helyzet-
ben vagyok. Egyszerre vagyok 
képviselő és képviselőjelölt. 

Utóbbi megkívánja az erős kam-
pányjelenlétet, előbbi viszont 
megköveteli a folyamatos mun-
kát, egészen a ciklus lezárultáig. 
Ehhez társul még a menekültek 
megsegítése, valamint a járvány-
helyzet miatt kialakult más, spe-
ciális feladatok elvégzése. Nézze 
el nekem, ha ilyen sűrű program 
mellett nem esélyeket latolgatok, 
vagy statisztikákat böngészek. 
Magyarország demokratikus jog-
állam, ahol mellettem még 6 je-
lölt lesz az április 3-i listán. Mind-
egyiküknek sok sikert kívánok, de 
nekem most az a feladatom, hogy 
lezárjam ezt a ciklust, hogy a kö-
vetkező négy évet erre alapozva 
tudjuk elkezdeni. 

Összességében milyen ciklust 
mondhat a magáénak? 
No, ebben aztán volt minden. 
Úgy indult 2018-ban, hogy a 
fejlesztések továbbvitele, a gaz-
daság további fellendítése lesz 
a feladatunk. Ezt túl is teljesítet-
tük, hiszen mostanra nemcsak az 
egész megye gazdasági központ-
jává váltunk, hanem sportban és 
kultúrában is miénk az elsőbbség. 
Ezt annak ellenére el tudtuk érni, 
hogy közbejött a koronavírus-
járvány, ami olyan helyzetek elé 
állított minket, amivel a mi nem-
zedékünk még sosem találkozott. 
Most pedig háború van a szom-
szédunkban. 

Utolsó témakörként hadd kér-
dezzem meg önt a nyugat-nóg-
rádi nemzetiségek kérdéséről, 
különös tekintettel a roma ki-
sebbségre.
Messzebbről kezdem. Az orosz-
ukrán háború egyik kirobbantó 
oka pontosan a nemzeti kisebb-
ségek tisztázatlan helyzete volt. 
Mi itt Magyarországon, és ben-
ne Nyugat-Nógrádban békében 
és demokráciában élünk, ahol 

minden nemzetiség meg van 
becsülve. Az Alaptörvényünk-
ben is tételesen benne van, hogy 
nemzetiségeink, kisebbségeink 
nemzetalkotó közösségek. Több 
szlovák és német nemzetiségi 
bölcsődénk, óvodánk, iskolánk 
van, roma kulturális és nemzeti-
ségi érdekvédő szervezeteink is 
szép számmal működnek a tér-
ségben. A roma integráció tekin-
tetében pedig mostanra eljutot-
tunk oda, hogy már nem csupán 
munkát tudunk adni, hanem ja-
vítani tudunk a jövedelmek mi-
nőségét is! Láthatjuk, hogy egyre 
többen el tudnak helyezkedni az 
építőiparban, a térség ipari vál-
lalkozásainál. Különösen azok, 
akik szakképzett munkaválla-
lók. A szakképzéseken el tudtuk 
érni, hogy egyre több roma fiatal 
szerez szakmát. A nagy feladat 
elérni, hogy megelőzzük az isko-
laelhagyást, és hogy jó és biztos 
megélhetést nyújtó szakmákat 
sajátítsanak el, és jussanak biz-
tos megélhetéshez. De ebben az 
ügyben még van közös teendőnk. 
Sok jó példát láttam az elmúlt 
időszakban. Nemrég egy roma 
családnál járva, nagy örömmel 
halottam vendéglátóimtól, hogy 
két felsőfokú képzésbe jelentke-
ző gyermekük közül az egyikük az 
orvosi pályát célozta meg, a má-
sik mérnöknek tanul. 

Végezetül: mi lesz az első dolga 
április 4-én? 
Hétfő lesz. Úgy tervezem, hogy a 
Hont-Tsitári Forrásnál elmondok 
egy imát a kápolnánál, feltöltő-
döm a hely erejével, és a forrásból 
viszünk haza vizet. Így szoktam 
tenni, ha egy olyan mozgalmas 
időszakot zárok le, amely további 
feladatok elé állít engem.

Riporter: Frankó Viktória
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Gyenes Szilárd - Nógrád 2 OEVK egyesült ellenzék képviselőjelöltje

Gyenes Szilárd 49 éves, három gyer-
mek édesapja, országos ismertség-
re a környezetvédelemben, azon 
belül is a hulladékgazdálkodásban 
tett szert. Komoly közéleti tapasz-
talatokkal rendelkezik. Balassa-
gyarmatiként volt Gödöllő Város 
alpolgármestere évekig, szülővá-
rosában a Szövetség a Balassa-
gyarmatiakért Egyesület színeiben 
indulva, 2019-ben komoly helyi 
összefogással, 106 szavazattal ma-
radt le a polgármesteri tisztségről. 
Az ország egyik legtámogatottabb 
ellenzéki jelöltje, gyakorlatilag 
minden demokratikus ellenzé-
ki párt, az MMM és a helyi civilek 
többsége is támogatta. 

Milyen az ellenzéki lét mosta-
nában Nógrádban?
Érezhető a pozitív változás, szerin-
tem 2018-2019-hez képest több 
polgár érzi úgy, hogy sürgető 
változásra lenne szükség. Én úgy 
élem ezt meg, hogy a gerjesztett 
szembenállás az, amit egyre töb-
ben elutasítanak. Az országos és 
helyi propaganda történelmi fej-
lődésről beszél, de fejlődni szerin-
tem nem azt jelenti csupán, hogy 
vannak beruházások. Bármely 

hatalom mellett lettek volna. Az 
igazi fokmérő valójában, hogy 
ezek a beruházások szerves fejlő-
dést, versenyképesség- növelést 
teremtenek-e, és jobban érzik-e 
magukat tőlük az emberek? Bol-
dogabb, szerethetőbb lett-e az 
ország? Ez utóbbiakat sajnos nem 
tapasztalom.

Hol helyezkedik el Nógrád Eu-
rópában?
Belső periféria maradtunk. Az 
emberek, akik nem a közszférá-
ban dolgoznak, vagy a néhány 
helyi, külföldi tulajdonban lévő 
gyárban, kereskedelmi láncban, 
azok ingáznak. Alig van pár olyan 
helyi vállalkozás, mely európai 
szinten versenyképes és magyar 
tulajdonban van. Nemrégiben je-
lent meg egy európai statisztika, 
a fejlettségi mutatókat tekintve. 
Ha az EU átlaga 100%, akkor Nóg-
rád 32%-on áll. Az elmúlt kb. egy 
évtizedben 2%-ot javított. Még a 
hazai bérszínvonalhoz képest is 
100 ezer Ft körüli a lemaradás. Ez-
zel Bulgária egy régiója van mö-
göttünk. Az úthálózat 67%-ban 
leromlott, a vasutak állapota pe-
dig tovább romlott. 

Ez egész Nógrádra igaz?
Nem. Még a választókerületen 
belül is drámai különbségek van-
nak. Míg a Budapesthez, Váchoz 
közel eső terület az erősödő elő-
városi lét miatt természetesen is 
fejlődik, addig vannak olyan kis-
települések az Ipoly – völgyében, 
vagy a Belső-Cserhátban, ahol 
megállt az idő. Elképesztő belső 
mozaikosság van. Számomra az 
egyik legnagyobb tanulság, hogy 
a fejlesztéspolitika nem veszi tu-
domásul a természetes vonzás-
körzeteket, és emellett is uram-
bátyám jellegű. Az országgyűlési 

képviselők, nem önálló entitások, 
inkább a hatalom szócsövei, meg-
mondó emberei. Az Ő „rábólintá-
suk” nélkül nem igen van nyertes 
pályázat. Nem csak a kistelepülé-
seken, a városokban sem.

A magyar ember egymagában 
kreatív, kedves, tele jó gondola-
tokkal, tervekkel, de a természe-
tesen kialakult önkormányzatok, 
vagy az egymáshoz vonzódó 
önkormányzatok szintjén nincs, 
vagy alig van egymást erősítő 
együttműködés.

Tudnál konkrét példákat mon-
dani?  

Hogyne. Balassagyarmaton 
például lett honvédelmi sport-
központ, lőtér, amiről országosan 
döntöttek, a helyi kormánypárti 
„elit” meg örömmel elfogadta ezt. 
Ez egy nagy fejlesztés szerintük, 
kb. 1 milliárdba került. Lesz lő-
terünk a Tesco áruház és a busz-
pályaudvar mellett, miközben a 
szomszéd településen, az egykori 
határőrség volt lőterét - mely ki-
váló adottságokkal bírt- őrizetle-
nül rabolták szét. Lett egy súlyos, 
föld alatti ipari szennyezéssel 
érintett területen KRESZ-park a 
gyerekeknek, több százmillióért, 
de alatta a talajban évtizedek óta 
úszik a mérgező teraklór-etilén.

2012-ben megszüntették a köz-
vetlen, Balassagyarmat-Keleti pá-
lyaudvarra járó motorvonatokat, 
ígértek jobbakat. Az volt az indok, 
hogy feltartják a fővonali közleke-
dést. Aszód és Budapest között, 
durván túlárazva, 160 km-es pá-
lyasebességet is teljesíteni képes 
pálya épült, innen meg a 40 éves, 
de legalább felújított motorvona-
tokat is elvitték. Hoztak helyette 
roncsokat, debil menetrenddel.

Aztán itt van az oktatásügy. Az 
egyházi iskolák preferenciája ki-
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üresítette a vidéki iskolákat. A 
szülők elhozták onnan a gyerme-
keiket, jobbára a cigánygyerekek 
maradtak. Aztán erre jön a fizikai 
központosítás, amelynek kereté-
ben az egyik településen hatal-
mas új iskola épül, de ma úgy fest, 
egy nagy szegregátum lesz belő-
le. Az oktatásügy a jövő záloga, 
ebben látom a legnagyobb tra-
gédiát. Hatásvizsgálatok nélküli, 
átgondolatlan, központosító, el-
avult oktatásügy van erősödőben.

Ha már a cigányság kérdését 
említetted, egyes polgármeste-
rek azt mondják, a sorsuk idő-
zített bomba Nógrádban. Te is 
így látod?
Szögezzünk le valamit! Ha meg-
nézzük a lakásépítéseket, az utak 
mellett dolgozókat, vagy a hulla-
dékgazdálkodásban tevékenyke-
dőket, cigány emberek sokaságát 
látjuk tisztességesen dolgozni. 
Sok előadóművész is kikerült kö-
zülük. Nógrádot említve például, 
Radics Gigi. Az Ő munkájuk nélkül 
már most komoly bajok lennének. 
Ugyanakkor faluszéli nyomorte-
lepek is léteznek. Itt drogprob-
lémák, közbiztonsági problémák 
vannak. Célzott, sok esetben 
családi szintű mentorálás nélkül, 
nagyon sok család fog lecsúszni, 
generációról-generációra ter-
melve ki a megrekedést. Amíg a 
legszegényebb rétegekre csak a 
választások előtt van szüksége a 
hatalomnak, addig ez a probléma 
még sokáig velünk marad.

Ha teljesülnének a közéleti ál-
maid, kérhetnél néhány dolgot, 
mik lennének ezek? 
Ott kezdem, hogy meg kell ér-
teni végre, nem arra kell megvá-
lasztani a politikust, hogy a saját 
álmait valósítsa meg, hanem a 
közösségekét. Én ezt vallom. Vi-
dékfejlesztési szakemberként 

arra szeretnék vállalkozni, hogy 
megértessem ezt az itt élő embe-
rekkel, hozzásegítsem őket, hogy 
legyenek helyi, térségi vitákon ér-
lelődő közös álmok. Ez az alapja 
minden valódi, szerves fejlődés-
nek. A másik a köznyugalom, a 
békesség, egymás megbecsülése. 
Ha ezek megvannak, az állam oda 
teszi mellé a normális úthálóza-
tot, a modern vasutat, a távköz-
lési infrastruktúrákat, akkor egy 
vidék elindul felfelé. A korrekt 
kormányzat kiszámíthatóságot 
teremt, erősíti az önrendelkezést. 
A valóban erős ország erős önkor-
mányzatokra, civil szervezetekre, 
megélhetési problémákkal nem 
küzdő családokra épül.

Kérem, gondoljanak bele, ez 
nálunk pontosan fordítva van. 
Az önkormányzatokat kiüresítet-
ték, központosítanak, ahol csak 
lehet, a fejlesztések sokasága 
nem a közös álmok és szükségle-
tek szerint kap támogatást. Az a 
közéleti álmom, hogy ezt a folya-
matot vissza tudjam fordítani. Ha 
ez sikerül, ezernyi jó dolog indul 
meg magától. A szabadság, az 
együttműködni tudás, a józanész 
forradalma után, minden pozitív-
ra fordulhat.

Mik erre az esélyek?
Jó esély van a változásra. Nem 
csak arra, hogy leváltjuk Orbán 
rendszerét, hanem arra is, hogy 
befejezzük a rendszerváltást. Ez 
sokkal több az előzőnél. Orbán 
11 éve történelmi távlatban csak 
egy szempillantás. A most élők-
nek - a fiataloknak legfőképpen 
- elképesztő károkat okozott, de 
nekem meggyőződésem, hogy 
ez a rezsim, mert joggal nevezem 
így, akkor sem lesz már életképes, 
ha 2022-ben csalárd módon, ha-
mis hírekkel, a legszegényebbek 
hátán kapaszkodva a hatalomba, 
még meg tudna maradni. 

Amit felépítettek, az egyszerű-
en életképtelen, Európa-ellenes. 
Fidesz már nincs, csak fékevesz-
tett, kapzsi hatalom, érdekelt 
klientúra, amely visszarángat-
ta az országot a múltba. Ezek a 
mesterségesen kiemelt embe-
rek nem innovatívak, nem ver-
senyképesek. Az az érzés, hogy 
valami nagyon nincs rendben, a 
társadalom szövetébe szivárgott 
már. Csak az kérdés, hogy az el-
fárasztott, egymás ellen fordított 
emberek megmozdulnak-e? Ha 
megmozdulnak, szakadni fognak 
a gátak, nagy kijózanodás követ-
kezik. Mindez csak idő kérdése.

Egyénileg, családban mekkora 
árat kell ezért fizetni, főleg há-
rom gyermekkel, hogy beleállj 
ebbe?
Én igazán aktívan 2018-ban talál-
tam magam szembe a hatalom-
mal. A 2022. az ötödik év, hogy 
lépten-nyomon belém kötnek. 
Tizennégy évi szakmai munkám 
nagy részét semmivé tették. 
Feljelentettek többször, a csalá-
dom nézi, hallgatja, látja a rólam 
szóló hamis híreket. Anyagilag 
is sokat veszítettünk, de ezek el-
lenére sem mondom azt, hogy 
nem érte meg. Megérte, mert én 
elmondhatom magamról, hogy 
ami tőlem tellett, azt megtettem, 
megteszem. Ami most folyik az 
országban, az erőt ad inkább. 
Magyarország, figyelemmel a 
globális környezeti problémákra, 
az emberekben szunnyadó tehet-
ségekre, természeti kincsinkre, 
egy fantasztikus hely, és az is lesz 
belőle. Akkor is, ha késleltetik. 
Mindenkit arra buzdítok, hogy 
tegyen ezért aktívan, és ne féljen 
cselekedni! A világ összetett lett, 
a régi módon már nem uralható. 

Utolsó kérdésként őszintén kí-
váncsiak vagyunk arra, hogy 
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Te magad féltél, félsz-e ebben a 
közéleti helyzetben?
Ez változó. Van, amikor igen, de 
van olyan periódus, amikor nem. 
Az ember ebben a kaotikus rend-
szerben sokszor ül lelki hullám-

vasúton. Bátornak lenni viszont 
nem azt jelenti, hogy az ember 
nem fél, hanem azt, hogy sokszor 
jogos félelmei mellett is megte-
szi azt, amit a jövő, a gyermekei, 
a barátai, a szakmája, az esküje, 

a városa, az országa érdekében 
őszinte szívvel helyesnek gondol.

Riporter: Á. T.

Dócs Dávid - Nógrád 2 OEVK Mi Hazánk képviselőjelöltje

Nyugat-Nógrádban is 
Virradatra van szükség!

Sok szeretettel és nagy Tisztelet-
tel köszöntöm a kedves olvasót. 
Kérem engedjék meg, hogy rö-
viden összefoglaljam, hogy mi 
annak az oka, hogy elindultam 
választókerületünk országgyűlési 
képviselőjelöltjeként. 

Pártunkat, a Mi Hazánk Moz-
galmat 2018-ban azzal a céllal 
alapítottuk, hogy az idővel Ma-
gyarország kormányzására legyen 
hivatott. Nekünk nem a parlamen-
ti jelenlét, s az ezzel járó „jó” volt 
a motiváció, hanem a hazánkért 
való tenni akarás. Ezt persze sokan 
mondták már eddig is, csak még 
senki sem cselekedte meg, hiszen 
addig, amíg a korrupció ilyen mér-
tékben tetten érhető, addig az 
elszámoltatás, a hazai politika és 
közélet tisztasága, az érdekelvű 

helyett az érdemelvű politika saj-
nos szóba sem jöhet.

Mi ezen akarunk gyökeresen 
változtatni, s elhozni az igazi rend-
szerváltást és a leszerepelt poli-
tikai garnitúra cseréjét, pártho-
vatartozástól függetlenül. Éppen 
ezért az egyik fő célkitűzésünk a 
mentelmi jog eltörlése és a politi-
kus bűnözők dupla büntetési téte-
lének a kiszabása. Azt szeretnénk, 
ha nem megélhetési politikusok, 
hanem igaz magyar hazafiak ve-
zetnék országunk, ha nem idegen 
érdekek kiszolgálói, hanem a ma-
gyar nép érdekeit feltétlen a sze-
mük előtt tartó képviselők alakíta-
nák nemzetünk sorsát.

És ehhez kell egy hiteles és ütő-
képes program is, mely egyedül 
nekünk van az április harmadikai 
választáson induló pártok közül. 
A magyar emberek, a magyar 

szakemberek bevonásával el-
készült a száz oldalas választási 
programunk, mely a Virradat ne-
vet kapta. Ez a hiánypótló „alko-
tás” bár közel nem hiánytalan, 
mégis egy rendkívül széleskörű, 
átfogó javaslatcsomagot ad arra, 
hogy hogyan is kéne valóban ve-
zetni ezt az országot akkor, ha se-
reghajtókból a megérdemelt he-
lyünkre szeretnénk végre kerülni.

Bemutatja azokat a kitörési 
pontokat, melyek kézenfekvők, s 
adottságainkat tekintve adottak 
is. Hiszen voltunk mi már a „vas és 
acél országa”, mely kiderült, hogy 
nem a mi utunk, s most az „autó-
ipari összeszerelő üzem országa” 
lettünk, de nem kérdés, hogy ez 
sem a ránk osztott szerep. Viszont 
voltunk mi már „Európa éléskam-
rája” is, s ha rajtunk múlik, akkor 
leszünk is még, hiszen adottsá-
gaink erre jogosítanak fel minket. 
Mind a termőterületünk, mind 
a vízkészletünk, mind az évszá-
zados tradíciók ezt támasztják 
alá. Ezért a három fő pillér közül, 
melyre programunk épül, ez a 
legfontosabb, hiszen a magyar 
mezőgazdaság lehet az a fő tevé-
kenység, mely az önálló nemzet-
gazdaságunk, a gazdasági szu-
verenitásunk alapjául szolgálhat. 
Erre épülhet rá több iparág is, 
melyek már bizonyítottak az elő-
ző évtizedekben, évszázadokban. 

Természeti értékeink, épített, tör-
ténelmi és kulturális örökségünk 
arra kínál tálcán lehetőséget, hogy 
a turizmus is egy fő húzóágazattá 
kell, hogy kinője önmagát. Termé-
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szetesen a harmadik pillér nélkül 
mit sem ér az első kettő, hiszen 
erre kell, hogy ráépüljenek azok, s 
ez nem más, mint a rendszerszintű 
rend megteremtése, mely a rend-
szerváltásnak hazudott módszer-
váltás óta várat magára.

Nem kivétel ez alól megyénk 
ezen választókerülete sem, hi-
szen csaknem negyed évszáza-
dos Fidesz képviselet után is van 
még bőven mit fejleszteni, hiszen 
az infrastruktúra hálózatunk -le-
gyen az akár vasúti, akár közúti- 
a legelmaradottabb, a fizetések 
országosan a legalacsonyabbak 
közé tartoznak, a leginkább el-
néptelenedő, ezáltal leszakadó 
megye a miénk, s amíg ezeken 
a folyamatokon nem sikerül vál-
toztatnunk, amíg ezekben nem 
sikerül gyökeres változásokat ki-
eszközölnünk, addig minden más 
csak látszat intézkedés, de nem 
visz minket közelebb a probléma 
valódi megoldása felé. S mind-
ezt nem azért mondom, mert el-
lenzéki politikusként ez van rám 
testálva, pusztán azért mondom 
mindezt, mert az eddigi fejlesz-
téseket nem lekicsinyelve, de 
úgy vélem, hogy Nyugat-Nógrád 
többre hivatott, többre képes.  
Megérett már bőven a változás-
ra, de ez a változás úgy kell, hogy 
végbe menjen, hogy közbe előre 
és ne hátra lépjünk egyet, hiszen 
a két meghatározó nagy politikai 
tömb váltakozása -s így az egy-
helyben járás- helyett végre ki 
kell tudnunk termelni egy új ve-
zetői réteget, akik az eddigi rossz 
gyakorlatok helyett végre valódi 
megújulást hozhatnak a térsé-
günknek. Polgármesterként az 
elmúlt hét esztendőben volt sze-
rencsém megtapasztalni, hogy 
ha az ember valóban akar, akkor 
igenis tud eredményt elérni, s 
most ezt a módszert szeretném 
nagyban is megvalósítani, hiszen 

én teljesen új alapokra szeret-
ném helyezni megyénk nyugati 
részének a jövőbeni sorsát. Azt 
gondolom, hogy az „Isten, haza, 
család!” jelszavak nem lesznek 
kevesebbek az idő múlásával, így 
én erre a régi, de időtálló jelmon-
datra hagyatkozva szeretnék egy 
új korszakot elhozni, valódi rend-
szerváltóként, hiszen életkorom, 
s az életutam is ezt támasztják 
alá, s az Önök támogatásával elég 
erősnek érzem magam ahhoz, 
hogy ezt meg is valósítsam!

Palócország fővárosában, a Leg-
bátrabb Városban láttam meg 
a napvilágot 1987-ben, s azóta 
is szeretett szülőföldemen élek. 
Családom több ága hosszú ge-
nerációk óta itt él, ezért nem volt 
kérdés, hogy magam is itt alapít-
sak családot.

Családi gazdálkodóként is és 
négy gyermekes édesapaként is 
igyekszem a magyar vidéket élet-
ben tartani. Eltökélt szándékom, 
hogy ezt az egykoron szebb na-
pokat megélt régiót újra emelke-
dő pályára állítsam. 

Közéleti munkámhoz Cserhát-
halápon kezdtem hozzá, mint 
önkormányzati képviselő, majd 
2015 óta mint polgármester ve-
zetem a települést, melyet ellen-
széllel szemben, ellenzékből is 
fejlődő pályára sikerült állítanom. 
Kicsiben megvalósított munkám 
szerettem volna nagyobb mér-
tékben is kamatoztatni, így 2016-
tól a Jobbik, majd annak elvte-
lenné válása után a Mi Hazánk 
Mozgalom megyei elnökeként, 
majd 2019-től megyei képviselő-
ként is megyénkért dolgozom.

A Mi Hazánk alapító alelnöke-
ként 2018 óta az országos poli-
tikában is aktívan részt veszek, 
célom pedig, hogy egy olyan po-
litikai erőt építsünk Magyarorszá-
gon, amely külső kényszerektől 
mentesen, a több, mint harminc 

éve váltakozó politikai „elit” he-
lyett az egész magyar nemzetet 
legyen hivatott szolgálni. 

A politikát soha nem célnak, 
mindig csak eszköznek tartottam 
hazánk szolgálatának érdekében! 
Ez az, ami leginkább megkülön-
böztet más helyi politikusoktól, 
hiszen nekem teljesen más a mo-
tivációm.

Célom, hogy Nógrád megye 
2. választókerületében gyökeres 
változást hozzak, hogy az itt élő 
fiataloknak az elvándorlás helyett 
valódi alternatívát kínáljak, ba-
lassagyarmati felsőoktatással, s 
kiszámítható, vonzó jövőképpel. 
A gazdaság erősítése néven ne a 
külföldi nagyvállalatokat, hanem a 
helyi vállalkozásokat és családokat 
hozzuk helyzetbe, hogy használ-
juk ki végre az életterünk kínálta 
előnyöket, a természeti értékein-
ket, az „érintetlenségünket”, a fővá-
ros közelsége adta lehetőségeket. 
Az autóipari összeszerelő üzemek 
és „betanított munkás” jövőkép 
helyett építsünk a táji, épített és 
kulturális, történelmi örökségeink-
re, állítsuk erős lábakra a megye 
turisztikai vonzerejét. Állítsunk elő 
kézműves, minőségi portékákat és 
élelmiszert, a multik helyett saját 
magunkat erősítsük. Sereghajtók-
ból legyünk végre zászlóvivők! 

Legyünk büszkék elődjeinkre, 
palóc gyökereinkre, hogy erős 
identitással felvértezve a régión-
kat minden értelemben feltegyük 
a térképre, hogy szeretett ottho-
nunknak ne csak múltja, de jövője 
is legyen!

Ehhez kérem az Önök támoga-
tását, szavazatukkal segítsenek 
egy olyan embert, akinek nem 
csak a mottója, de a küldetése a 
következő idézet:
„Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza 
fényre derül!”

Dócs Dávid
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Önkormányzati hírek

Februárban egy munkarendsze-
rinti képviselő-testületi ülést tar-
tottunk.

A FEBRUÁR 15-i ülésen tárgyal-
tunk
• a Szécsény Holding Kft. 2022. évi 

üzleti tervéről
•  a Szécsényi Közművelődési Non-

profit Kft. 2022. évi üzleti tervé-
ről

• Szécsény Város Önkormányzata 
2022. évi költségvetéséről.

Döntöttünk
• a Szécsényi Közös Önkormány-

zati Hivatal 2022. évi költségve-
téséről

• a szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak megválasztásáról

• az „Út a gazdaságélénkítéshez 
- Vállalkozói park létesítése Szé-
csényben” elnevezésű program 
műszaki ellenőri feladatainak 
elvégzésére indított beszerzési 
eljárás eredményéről

• a Szécsény, 1990 hrsz-ú és a 
0333 hrsz-ú ingatlanok telekha-
tár rendezési eljárásának lefoly-
tatásáról

• Szécsény Város Önkormányzata 
2022. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról

• a polgármester 2022. évi sza-
badságolási ütemtervének jóvá-
hagyásáról

• Szécsény Város Önkormányzata 
és Szécsény Város Roma Nem-
zetiségi Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról.

Zárt ülésen:
• „Szécsény Városért” kitüntető díj 

adományozásáról és lakásbérleti 
ügyekről tárgyaltunk

•  a vagyonrendelet felülvizsgála-
táról döntöttünk.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

GRÓF ESTERHÁZY JÁNOS A SZERETET POLITIKUSA
a kommunizmus áldozata

A Kommunizmus áldozata-
inak emléknapja alkalmá-
ból az MNM Kubinyi Fe-

renc Múzeumának vendége Dr. 
Molnár Imre történész volt, aki 
diplomataként több ízben Ma-
gyarország varsói nagykövetsé-
gén dolgozott. 2015-2019 között 
a Pozsonyi Magyar Intézet igaz-
gatója. Számos könyv alkotója. 
Köztük még fiatal kutatóként írta 

meg az „Esterházy János. 1901–
1957” című könyvet, amely Du-
naszerdahelyen jelent meg 1997-
ben, majd lengyelre fordítva 
2004-ben Lengyelországban. Ezt 
követte a „Sem gyűlölettel, sem 
erőszakkal...”. Esterházy János 
élete és mártírhalála címűkönyv 
2008-ban Komáromban, majd 
2010-ben Somorján, ahol egy 
évre rá angol fordításban is meg-

jelent. A következő évben, 2012-
ben szlovák fordításban is kiad-
ták, majd 2013-ban Budapesten 
látott napvilágot. 2021-ben ő 
szerkesztette „Az Isten szolgája 
Esterházy János emlékkönyv III.” 
kötetét. Látható, hogy az egyéb-
ként szintén felvidéki születésű 
Dr. Molnár Imre egyik fő hivatása 
a szentéletű mártír gróf emléké-
nek ápolása, alakjának és élettel-
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jesítményének feldolgozása és 
közkinccsé tétele. 

Koradélután bárkányis diákok-
nak adott elő, akik meghatottan 
hallgatták a mártír felvidéki poli-
tikus életáldozatát. Este a felnőtt 
vendégeket avatta be Esterházy 
gróf életébe és életművébe. Be-
vezetőül a kommunizmus áldo-
zatainak emléknapjáról és Ester-
házy János emlékezetéről Balla 
Mihály országgyűlési képviselő 
beszélt. 

Az esti előadás során megtud-
tuk, Esterházy János egész szí-
vével követni akarta Krisztust 
az Atyaisten akaratára való rá-
hagyatkozásban és az emberek 
szolgálatában, tekintet nélkül 
származásukra. Példát adott az 
igazság és a szeretet hirdetésé-

ben, megvalósításában, valamint 
abban, hogy vállalta élete ke-
resztjeit és feláldozását az őt ül-
dözőkért is.

1901. március 14-én született 
Nyitraújlakon az Esterházy család 
grófi ágában. A magyar nemzeti 
kisebbség védelmében és joga-
inak képviselőjeként az 1920-as 
évek közepén kezdett el politizál-
ni az Osztrák–Magyar Monarchia 
felbomlása után, 1918 novembe-
rében Csehszlovákia részévé vált 
felvidéki területeken. Az Orszá-
gos Keresztény Szocialista Párt 
elnökeként a csehszlovák parla-
ment tagja lett, és fáradhatatla-
nul járta a magyarlakta területe-
ket. Az 1939-ben létrejött, és a 
nácik csatlósállamaként működő 
Szlovákia törvényhozásában par-

lamenti képviselőként – a magya-
rok jogait szorgalmazó kiállása 
mellett – egyedül emelt szót a zsi-
dók kitelepítése, elhurcolása el-
len. Esterházy volt a szlovák par-
lament egyetlen képviselője, aki 
1942. május 15-én a 68/1942-es 
alkotmányi törvény ellen szava-
zott, ami a zsidóság kitelepítésé-
ről szólt.

1944-ben Magyarországon a 
nyilas hatalomátvétel után be-
börtönözték. A mélyen hívő, a 
kisebbségek ügyét mindenkor 
szolgáló, zsidókat mentő politi-
kus hitvallása, később szállóigévé 
vált mondata: „a mi jelvényünk a 
kereszt, és nem a horogkereszt”.

Pozsony elfoglalását követően a 
szovjet hatóságok internálták, de 
12 nap után szabadlábra helyez-
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ték. Utána a helyi ideiglenes szlo-
vák kormány képviselőjével, a ké-
sőbbi csehszlovák államfő Gustáv 
Husákkal tárgyalt, ahol szóvá tet-
te a magyarok üldözését. Gustáv 
Husák utasítására letartóztatták 
és átadták a szovjet titkosszol-
gálatnak. Egy évig a moszkvai 
Ljubljankában tartották fogva. 
Koholt vádak alapján tíz év kény-
szermunkára ítélték, és száműz-
ték Szibériába. A szlovák Nemzeti 
Bíróság 1947. szeptember 16-
án egyetlen ülésen Pozsonyban 
halálra ítélte „a fasizmussal való 
együttműködése” miatt. A szov-
jet hatóságok 1949-ben kiadták 
a csehszlovák hatóságoknak. El-
nöki kegyelemben részesült és 

életfogytiglanit 
kapott. Külső 
segítséggel al-
kalma lett volna 
megszökni, de 
ezt elutasítot-
ta, mondván, 
ő nem bűnös, 
tehát nincs mi-
ért szöknie. Az 
1955-ös általá-
nos amnesztia 
során a bünte-
tését 25 évre 
csökkentették, 
de ebbe nem 

számították be a szovjet fogság-
ban eltöltött időt. Csehszlovákia 
majdnem minden börtönében 
raboskodott, mert mindenhol re-
ményt és hitet öntött rabtársaiba, 
ezért újabb és újabb börtönbe 
helyezték. 1957. március 8-án a 
morvaországi Mírov börtönben 
halt meg. 

A börtönparancsnok nem adta 
ki a hamvait a családnak. Sírhe-
lyét csak halála után ötven évvel 
sikerült felfedezni: Karel Schwar-
zenberg herceg kutatta fel. 
Schwarzenberg Cseh Köztársaság 
elnöki Hivatalának vezetője, majd 
külügyminiszter. A köztársasá-
gi elnök választás esélyese volt, 

azonban a Benes-dekrétumokat 
bírálta, s ezzel alul maradt. Es-
terházy János földi maradványai 
Prágában, egy tömegsírban vol-
tak, a kommunizmus több más 
áldozatával együtt. 2017. szept-
ember 16-án az alsóbodoki Szent 
Kereszt Felmagasztalása kápolná-
ban helyezték örök nyugalomra.

Az üldözött lengyeleknek nyúj-
tott bátor felebaráti segítségéért 
Lengyelország államelnöke, Lech 
Kaczyński 2009-ben posztumusz 
Polonia Restituta Érdemrenddel 
tüntette ki, ami a második legma-
gasabb lengyel polgári kitüntetés.

2018 júliusában a területileg il-
letékes csehországi Olomouc ér-
seke lemondott a boldoggá- és 
szentté avatási eljárásával kap-
csolatos hatásköréről, így a Krak-
kói Főegyházmegye folytathatja 
le az egyházmegyei vizsgálatot, 
mely jelenleg is folyamatban van. 
A Szentek Ügyeinek Kongregáció-
ja jóváhagyta az eljárás lengyelor-
szági elindítását, bátran kérhetjük 
ezért Isten vértanúsorsú Szolgája 
égi közbenjárását.

Az előadás könyvvásárral és de-
dikálással ért véget. 

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Dávid Zsuzsanna festménye Esterházy János grófról
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Farsang a Bárkányiban

„Itt a farsang, haja-huj, 
ne lássunk most szomorút!

2022. február 18-án a Páter Bár-
kányi János Katolikus Iskolában 
ezen a napon, bizony nem is volt 
senki szomorú. Az alsós diákok 
egész héten a farsangra készül-
tek és folyton arról beszéltek, ki 
minek öltözzön? A közös beöl-
tözés a tanító nénikkel együtt 
nagy élmény, kicsinek, nagynak 
egyaránt. A gyerek és a felnőtt „ki-
bújhat a saját bőréből”, más lehet, 
mint aki a valóságban. Néhány 
óráig azt játszhatja, hogy megvál-
tozott.

A délelőtti tanórákon már jel-
mezbe öltözve tanultak a gyere-
kek és tanítottak az átváltozott 
tanító nénik. A testnevelés órán 
pedig a tornateremben felállított 

akadálypályát próbálhatták ki a 
tanulók.

Aztán végre elérkezett a mu-
latozás ideje. Természetesen a 
vírushelyzetre való tekintettel 
minden osztály a saját termé-
ben. Az ajtón át kiszűrődő zene 
és nevetés viszont arra enged 
következtetni, hogy mindenki 
jól érezte magát. Volt itt minden: 
mesehősök, állatok, vámpírok, ki-
rálylányból több tucat, virágok és 
bohócok, rendőr, kalóz, varázs-
ló… A tanító nénik rejtvényekkel, 
ügyességi- és kreatív feladatok-
kal szórakoztatták a beöltözött 
gyereksereget.

Végül uzsonnára mindenki elfo-
gyaszthatta a farsang jellegzetes 
ételét, a fánkot. Ennél jobb zárása 
nem is lehetett volna ennek a mai 
napnak. Ezt a népi hagyományt 

kipipálhatjuk, elűztük a telet, jö-
het a tavasz!

Mayer Istvánné Frida tanító néni

,,Itt a farsang, áll a bál…” 
a felső tagozaton

A felső tagozaton is megrendez-
tük a farsangot, igaz csak osztály-
keretek között, de a hangulat, a 
gyerekek lelkesedése rendkívüli 
volt. Már nagyon várták, a felhőt-
len együttlétet, a tanórán kívüli 
kikapcsolódást. Az iskolai diák-
önkormányzat játékos feladatok-
kal, farsangi totóval, zenei kvízzel 
színesítette a délután programját. 
Igazi lendületet adott a gyorsa-
sági verseny a tornateremben, 
melyet részidőre kellett az osz-
tályoknak teljesíteni. Ezután az 
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osztálytermekben tovább folyta-
tódott az ,,ihaj, csuhaj vigalom, 
habos fánk a jutalom”. Sok diák és 
pedagógus is beöltözött farsangi 
jelmezekbe. Erről sok-sok fénykép 
és videó készült. Volt itt malacka, a 
Micimackóból, királylány, fomula-
1-es pilóta, a négy gengszter 
maffiózó, unicornis, béka és más 
meseszereplők. Külön köszönet 
Lőrik István tanár úrnak és az osz-

tályfőnököknek 
a lelkesedésért 
és a feladatok le-
bonyolításáért. 
Örülünk, hogy a 
COVID járvány 
ellenére is sike-
rült egy kelle-
mes délutánt 
eltölteni közös-
ségi szinten. 
,,Mákos patkó, 
babkávé, értünk 
van a parádé”.

Kiss Zoltán
 – iskolai diákönkormányzat 

patronáló tanára

Februári színházlátogatás

Iskolánk alsó tagozatos tanulói 
február 17-én újra ellátogattak a 
Művelődési Házba. Ezen a délutá-

non is a Zenthe Ferenc Színház 
színészei mutattak be egy zenés 
mesejátékot, melynek címe, Ma-
ugli, a dzsungel fia volt. Az isme-
rős történetet sok zenés, táncos 
jelenet tette színesebbé a közön-
ség számára.

A gyerekeknek Balu, a medve 
vicces karaktere tetszett a legjob-
ban, de jókat derültek a keselyűk 
játékosságán és a majom csapat 
bohóckodásán is. 

Az előadást figyelve a gyerekek 
megtanulhatták, hogy érdemes 
hallgatni azokra, akik féltő sze-
retettel tanítják, nevelik őket. A 
lelkes közönség az előadás végén 
tapssal köszönte meg a színészek 
játékát.

Horváth Éva tanító néni
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Évkezdés a Rákócziban

Az új évben is számos prog-
rammal készültünk a di-
ákoknak, akik örömmel 

vettek részt ezeken. Az előkészü-
letekben és a lebonyolításban 
több alkalommal is kapunk külső 
segítséget, amelyet ezúton is kö-
szönünk.

Január-március: úszásoktatás
2022 január végén megkezdő-
dött a 4. és a 6. évfolyamosok 
kötelező úszásoktatása, amelyre 
a balassagyarmati Révész László 
Tanuszodában kerül sor. A diákok 
lelkesen vetették bele magukat a 
medencébe. A program rendkívül 
sokat tesz hozzá a testnevelés ok-

tatásához és a gyermekek sport-
szeretetének fejlesztéséhez. A ki-
lenc alkalom alatt minden diák el 
tudja sajátítani az úszás alapjait, 
az ügyesebbek pedig folyamato-
san úsznak. Bízunk benne, hogy 
a jövő évi úszás már a szécsényi 
tanuszodában kerül megrende-
zésre!

Február 7-11. – Farsang
A járványügyi helyzet miatt idén is 
osztályonként tartották meg alsó 
tagozatos diákjainknak a farsangi 
ünnepséget. A gyermekek szín-
pompás jelmezekben mutatták 
meg magukat: voltak közöttük 
szuperhősök, állatok, valamely 
foglalkozást űzők. Szerencsére 
akadtak még olyan tanulók, akik 
a kézzel készített, különleges jel-
mezeket részesítették előnyben. 
Mindenesetre a zsűrinek nehéz 
dolga volt, amikor kiválasztotta a 
legszebb jelmezeket.

Február 22. 
– Ne váljunk áldozattá!
Évek óta kitűnő viszonyt ápolunk 
a Szécsényi Rendőrkapitányság-
gal, amely abban is megnyilvánul, 
hogy több közös, ismeretterjesz-
tő programot is szerveztünk a ta-

nulóink részére. Ezúttal Sztréminé 
Szita Julianna főhadnagy látoga-
tott el a 6-8. évfolyamos diákok-
hoz, akiket az online világ veszé-
lyeire figyelmeztetett és felhívta 
figyelmüket arra, hogy hol és mi-
ként kérhetnek segítséget. Kérjük 
a kedves szülőket, hogy ha vala-
milyen aggasztó jelet látnak gyer-
mekeiken, akkor beszélgessenek 
el velük és hallgassák meg a virtu-
ális világbeli gondjaikat is! Az in-
terneten elszenvedett zaklatások 
és bántalmazások a „valós” ese-
ményekhez hasonló pusztítást vi-
hetnek végbe a fiatalok lelkeiben.

Mindeközben folytatódnak a 
megkezdett programjaink. Az 

Sztréminé Szita Julianna előadása
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alsós diákok éves színházbérle-
tet váltottak, így februárban ők 
is megtekintették a Maugli című 
előadást. A 2-4. évfolyamosok 
a mindennapi tanulás mellett a 
Böngész levelezőversenyen csil-
logtatják meg tudásukat. A felső-
sök számára is folytatódnak a házi 
versenyek, amelyek segítségével 
elmélyíthetik tudásukat.

A leendő első osztályos tanu-
lók beiratkozása a 2022/23-as 
tanévre 2022. április 21-22-én 
lesz. A beiratkozókat a leendő 

osztályfőnök, Gyebnárné Laczkó 
Zsuzsanna várja. Amennyiben 
intézményünk, a maga családias 
légkörével, tapasztalt tantestü-
letével és gyermekbarát felfogá-
sával felkeltette érdeklődését, 
akkor tájékozódjon iskolánk web-
lapján (szecseny-rakoczi.edu.hu) 
és közösségi oldalán (https://hu-
hu.facebook.com/rfszkki), továb-
bá tegye fel kérdését e-mailben 
(iskola@szecseny-rakoczi.edu.
hu)! Szeretettel várjuk a leendő 1. 
osztályos tanulóinkat!

Miután az idei tanévben is el-
maradt a hagyományos Jóté-
konysági bálunk, kérjük a Kedves 
Olvasókat, hogyha lehetőségük 
van rá, támogassák iskolánk ci-
vil szervezetét (A Rákóczisok 
Egyesülete) adójuk 1%-ával a 
18629839-1-12 számlaszámot 
használva. Ezen felajánlásokból 
finanszírozzuk minden tanév vé-
gén az AquaWorld-ös jutalomki-
rándulásunkat.

Pancsovai Gergely
   igazgató

Farsang a Bárkányi óvodában

A Farsang a vízkereszttől 
hamvazószerdáig tartó 
hosszú, vidám, télbúcsúz-

tató időszak. Az óvodánkban igen 
mozgalmas hetek ezek. Farsangi 
szokásokról beszélgettünk, előző 
évek Farsangi felvételeit-képeit 

nézegettük, jelmezeket, álarcokat 
terveztünk, gyermekek munkái-
val feldíszítettük a csoportszobá-
kat, óvodánk folyosóját! 

A napunk a gyerekek karneváli 
felvonulásával kezdődött. Gyer-
mek, felnőttek egyaránt szebbnél 

szebb és ötletesebb jelmezekben, 
ki-ki maga egyénisége szerint: fo-
rogva, énekelve, táncolva, versel-
ve mutatkozott be, vonult fel.

A bemutatkozást sok-sok 
ügyességi játék követte, mellyel 
pedagógusaink kedveskedtek a 
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gyerekeknek! Seprűs táncot jár-
hattak, autóversenyzést, újság-
papíron táncolást. célbadobást 
labdavezetés fakanállal, székfog-
laló játékokban próbálhatták ki 

az ügyességüket a gyerekek. A 
játékokat sok-sok ajándék, zsák-
bamacska meglepetés követte!

Természetesen az eszem-iszom 
dínom –dánom, sem maradha-

tott el! Elfáradtan, de élmények-
kel teli délelőtt után tértünk egy 
kis pihenőre, majd délután folyta-
tódhatott a buli.

Balázsáldás a Bárkányi Óvodában

Február 3. – Balázs napja, a 
katolikus Egyházban Szent 
Balázs püspök és vértanú ün-

nepe. Ezen a napon, a szentmisén 
Szent Balázs áldásában részesülhe-
tünk, mely megvéd minket minden 
torokbajtól és betegségtől. A szer-
tartás során két, egymásba csavart 

gyertyát tartanak 
elénk, így kapjuk 
meg az áldás.
Mint minden 
évben febru-
ár elején Szent 
Balázs napján 
ellátogatott hoz-
zánk Erik atya és 
torokáldásban 
részesítette a 

gyerekeket. Már előző napokban 
készültek a gyerekekkel az óvó 
nénik erre a jeles napra, elmesél-
ték Balázs püspök legendáját. 

Eljött a Balázs-áldás reggele. Az 
óvoda lakói ünneplőbe öltöztet-
ték a szívüket, a kicsinyek méltó 

fegyelemmel várták Erik atyát, 
aki elhozta az áldást valamennyi 
gyermek és felnőtt számára. 

Az atya a gyermekekkel köz-
vetlen beszélgetése után kezdte 
meg az áldás osztását:

„Szent Balázs püspök és vértanú 
közbenjárására őrizzen meg té-
ged az Úr a torokbajtól és minden 
más bajtól!”- hangzott el közel 
százszor az atya ajkán fáradhatat-
lanul az áldás szövege.

A gyerekek áhítattal figyeltek az 
atyára, némelyek megszeppenve, 
mások a rituálét ismerve rutino-
san válaszoltak és illendően kö-
szönték meg az áldó szavakat.
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Farsangi mulatság a Szécsényi Cseperedő Óvodában

,,Táncra, táncra kislányok,
daloljatok kisfiúk.
Itt a farsang, haja- huj,
ne lássunk most szomorút.
 
Mert a farsang februárban
nagy örömöt ünnepel:
múlik a tél, haja- huj,
s a tavasznak jönni kell. „

Minden évben a február, a mu-
latság hónapja. Ilyenkor tartjuk 

meg az óvodánkban is a farsan-
got.

Nagy izgalommal készült min-
denki erre a napra. Saját készítésű 
jelmezeikben nagyon aranyosak 
voltak óvodásaink. Vannak, akik 
már hónapokkal előtte tervez-
gették, hogy milyen maskarát 
öltenek magukra. Kitalálták anyu-
kájukkal, majd megvarrták és ki-
vágták az ötletesebbnél ötlete-
sebb maskarákat.

Erre a napra óvodánk is átválto-
zott, alkalomhoz illően. Feldíszí-
tettük a csoportszobát, folyosót 
és az öltözőt.

Reggeli után gyülekezve be-
öltöztek a gyerekek a dajka néni 
segítségével. A szülők sok finom 
süteménnyel, innivalóval járultak 
hozzá a jó hangulathoz.

Az óvodai Pitypang csoportban 
úgy valósult meg a farsang, hogy 
az intézmény 2 bölcsődei csoport-
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ja is átjött és együtt a gyerekek 
közös versekkel és dalokkal elűzik 
a telet. Majd minden gyermek 
egyesével bemutatkozott, hogy ő 
minek öltözött most be. Majd is-
mét a csoportszobában folytató-
dott a mulatság. Az óvodásoknak 
különböző játékokkal készültünk. 
Volt evőverseny, bohóc puzzle, 
lufi tánc, szék foglaló, majd aztán 
versenyjátékokkal színesítettük a 
délelőtti mulatságunkat. Amiben 
a gyerekek nagyon nagy öröm-
mel vettek részt. Minden egyes 
feladat után, egy kis édességgel, 
innivalóval kedveskedtünk nekik.

A délelőtti farsangi mulatsá-
gunk vidám, jó hangulatban telt 

el, minden egyes gyermek boldo-
gan élte meg aztán hazamenetel 
kaptak ajándékot és édességet.

Csuka Emese
óvodapedagógus

Farsangi mulatozás a bölcsődében

A Farsangi ünnepségünket 
2022. február 18-án tartot-
tuk meg bölcsődénkben. 

Már az előző hetekben is készül-
tünk a kis bölcsődésekkel erre az 
alkalomra. Közösen énekeltünk, 
mondókáztunk, verseket gya-
koroltunk, farsangi dalokat hall-
gattunk. A gyerekekkel együtt 
készítettünk álarcokat, bohócot, 
bohóc sapkát. A csoportszobá-
kat közösen díszítettük ki, ezzel is 
hozzájárulva az ünnepi hangulat-
hoz.

Farsang napján minden kis-
gyermek jelmezbe bújt, majd át-
mentünk az óvodásokhoz, ahol 
színes, vidám műsort láthattunk 
az óvodások előadásában. Majd 

a kis bölcsisekkel mi is előadtuk 
a farsangi műsorunkat. Ezt kö-
vetően lehetőség volt a gyerme-
kek kedve szerint a jelmezeiket 
bemutatni. Sokféle jelmezzel 

találkozhattunk, többek között 
hercegnőkkel, szuperhősökkel, 
pillangókkal, fagylalttal, kalózzal, 
napocskával és sok minden más-
sal is.
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Majd az ünnepi tízórai követke-
zett mindenki saját csoportjában, 
ahol boldogan fogyasztották el 
a sok finomságot. Ezt követően 
pedig vidáman vették birtokba 
a kisgyermeknevelők által készí-
tett farsangi ügyességi játékokat. 
Ajándékba minden gyermek egy 
vidám lufival és dörmi macival 
térhetett haza. Reméljük, hogy a 
közös táncolással, zenehallgatás-
sal, valamint a sok-sok énekléssel 
sikerült a telet elűznünk.

Kisgyermeknevelők

Farsangi programok a művelődési központban

A Szécsényi Városi Művelő-
dési Központ február hó-
napban több szórakoztató 

rendezvénnyel is várta látogatóit.
19-én, szombaton délután ha-

gyományteremtő céllal került 
megrendezésre a városi farsang, 
mely egy vidám, jelmezes felvo-
nulással vette kezdetét. A népes 
menet az Erzsébet térről indulva 
haladt a Haynald, a Rózsa, majd 
az Ady Endre utcán és jutott el a 
Pintér-ház (Nosztalgia Múzeum) 
udvarára, ahol a helyi csoportok 
színes műsorát követően került 
sor a télboszorka égetésére, ez-
zel űzve el a gondokat és a telet. 
Nagy öröm, hogy a programra a 
helyi lakosok mellett, megyénk 
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más településeiről, sőt Pest és 
Hajdú-Bihar megyéből is érkez-
tek vendégek. Köszönet illeti 
a fellépőket is, nevezetesen az 
Andi Színjátszósai Társulatot, a 
Derűs Asszonyok Nyugdíjas Klub 
szenior örömtánc csoportját, a 
II. Rákóczi Ferenc Kertbarát Kör 
népdalkörét, a Till Collapse Dance 
Táncegyesületet, az Apró Palóc és 
a Palóc Csemeték csoportokat.

Szintén február 19-én az esti órák-
ban klubkoncertekre került sor, 
melynek fellépői A Nyughatatlan és 
a Matchboys zenekarok voltak.

Február 24-én, csütörtökön nyílt 
meg a művelődési központ Sza-
bó István Galériájában Hasznosi 
Márk természetvédelmi mérnök 
„A táj, ahogy én látom” című fotó-
kiállítása. Az eseményen köszön-
tőt mondott Balla Mihály ország-
gyűlési képviselő úr. A kiállítást 
Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének el-

nöke nyitotta meg. A megnyitón 
résztvevők egy rendhagyó tárlat-
vezetést is kaptak, melynek kere-
tében Kulcsár József fotóriporter 
beszélgetett az alkotóval. A prog-
ramon közreműködött a Derűs 
Asszonyok Nyugdíjas Klub szeni-

or örömtánc csoportja. Haszno-
si Márk kiállítása 2022. március 
31-ig tekinthető meg a Szécsényi 
Városi Művelődési Központ Szabó 
István Galériájában.

Csatlós Noémi
közművelődési referens
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Farsangi kultúrvacsora a Múzeumban

A február 12-re tervezett Pa-
lóc bál a járvány legsúlyo-
sabb napjainak egyikére 

esett, ezért el kellett halaszta-
nunk. Február végére viszont már 
javult a helyzet, és hála Istennek 
megtarthattuk a Juhász Pincé-
szettel közösen szervezett farsan-
gi rendezvényünket.

A Bárkányi iskola és Magulya Lí-
via kölcsönzéseinek köszönhető-
en a múzeum munkatársai szép 
díszekkel farsangi hangulatot 
alakítottak ki a kastélyban. Juhász 
Ferenc Frédi alaposan, mintegy 
gasztroművészetet alkotva ké-

szítette elő az egymással harmo-
nizáló ízvilágú borokat (1. kép) a 
megtervezett program szerinti 
kóstolásra, összesen 21 félét. Az 
ételfinomságokról az Agro-Help 
kedves hölgyei gondoskodtak (2. 
kép). A remek muzsikát a Latte 
Maffiato Szalonjazz Zenekar szol-
gáltatta, s láthatjuk, hogy vezető-
je Ember Péter és énekese, Rédei 
Renáta szívét is hozzá adta az est 
fényének emeléséhez (3-7. ké-
pek).

Egymást váltogatta a kiváló 
zene, Frédi borokat bemutató 
dicsérete és a farsangról múze-

umi kiállításról szóló kulturális 
ínyencségek föltálalása olykor 
vetítettképekkel sőt filmrészlet-
tel.

Evés, ivás, testi-szellemi jóllakás 
és emelkedettség hangulatában 
került sor a tombola sorsolásra. 
A nyerő számokat ártatlan gyer-
mekkezek húzták ki kendővel le-
takart kosárból. A főnyeremény 
egy két fős wellness hétvége volt 
a Castellum Hotelban, Amberg 
Dóra igazgató asszony és a szállo-
da jóvoltából. Osztroluczki Zsolt 
és családja 4 fő számára 40 ezer 
forintos vacsora jutalmat ajánlott 
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föl, Rácz Roland Salgótarjánból 
három vásárlási utalványt, A Latte 
Maffiato saját bakelit lemezét, 
Hollókő, Rimóc és Varsány Ön-
kormányzata pedig ajándékcso-
magokat. Juhász Ferenc a legne-
mesebb boraiból ajánlott föl hét 
palackot. Minden támogatónk-
nak szívből köszönjük a partner-
séget. (8. kép)

A fővárosból érkezett nagycsa-
lád egyik tagja születésnapját 

ünnepelte, és szeretetteli köszön-
tésben volt része (9. kép). Frédi va-
lóban családi pincészetet működ-
tet, hiszen tevékenységébe már 
kisfia, Ádám is bekapcsolódik, 
és az est folyamán is jött, ment, 
intézkedett, tombolát húzott és 
a dugókat rendezte (10. kép). A 
borvacsora aztán szelíd farsangi 
vigalommá teljesedett ki (11. kép)

Köszönjük a teltházas részvé-
telt, köszönjük a zenét és a kul-

turális programot, köszönjük a fi-
nom ételeket és a remek italokat! 
(12. kép) 

Most már az elmélyülés, az 
önmagunkkal való számvetés, 
önmegtartóztatás idejében, a 
nagyböjtben vagyunk, készülünk 
Jézus megváltó áldozatának és 
feltámadásának megélésére, ün-
neplésére.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató
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Legjobb gondoskodás gyermekéről a Start-számlán elhelyezett, 
kiemelt kamatozású Babakötvény 

Start-számlát 2012 októbe-
rétől kizárólag a Magyar Ál-
lamkincstárban lehet nyitni, 

és az állam által a gyermek szá-
mára biztosított 42.500 forintos 
életkezdési támogatást a Kincstár 
automatikusan Babakötvénybe 
fekteti. Az itt elhelyezett összeg 
kiemelt, az inflációt meghaladó 
mértékű kamatozással gyarapo-
dik a gyermek nagykorúvá válá-
sáig. A Kincstárban eddig körül-
belül 273 ezer gyermek részére 
nyitottak Start-számlát, a Ba-
bakötvény-állomány összege 
eléri a 157 milliárd forintot.

A kincstári Start-számlák száma 
évről évre emelkedik; 2022-ben 
az éves állami támogatási összeg 
növelése, valamint a kiemelt, idén 
8,1%-os kamatozás a gyerme-
keknek szánt megtakarítást még 
kedvezőbb megtakarítási formá-
vá tette.

Start-számlát nemcsak újszü-
löttek, kisgyermekek részére 
érdemes nyitni, hanem a gyer-
mek bármely életkorában meg-
nyitható, és bárki bármekkora 
összeget befizethet rá díjmen-
tesen.
A Start-számlán található, Ba-

bakötvénybe érkező befize-
tések nemcsak a mindenkori 
infláció mértékével, hanem 
3%-os kamatprémiummal is 
növekednek. 
A Start-számlára a befizetések 

után járó korábbi 10%-os álla-
mi támogatás maximumát is 
megemelte a kormány 2022-
ben: már évi 12 ezer forint (a 
korábbi 6 ezer forint helyett). A 
rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatásban részesülő gyerme-
kek esetében 24 ezer forint lett 
(12 ezer forint helyett).

Sok gyermeknek még letéti 
számlán maradt az életkezdési 
támogatása, amelyhez nem jár 
a Start-számlán vezetett Baba-
kötvény megtakarításhoz tartozó 
éves állami támogatás, emiatt a 
42.500 forint csupán a mindenko-
ri infláció mértékével kamatozik. 

A két számla közötti különbsé-
get az alábbi grafika szemlélteti.
Hol lehet megnyitni?
Start-számlát nyitni biztonsá-

gosan és gyorsan a Kincstár 
állampapír-forgalmazási ügy-
félszolgálatain (országosan 19 
állampénztári irodában, 3 állam-
papír-forgalmazó kirendeltségen 
és 53 állampapír-forgalmazási, 
-értékesítési ponton) személye-
sen, ezenkívül online az Ügyfél-
kapun, a www.magyarorszag.hu 
oldalon is lehet.

Az ügyfélszolgálatok részletes 
listája itt érhető el: 
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http://www.allamkincstar.gov.
hu/hu/ugyfelszolgalatok/ 

Start-számla nyitásával már-
cius 31-ig Babakötvényre vált-
ható nyereményutalványt 
nyerhet!

Aki 2022. március 31-ig nyit 
Start-számlát, és legalább 

100.000 forintot fizet Babaköt-
vénybe, 100.000 forint értékű 
Babakötvényre váltható nyere-
ményutalványt nyerhet. 

A nyereményjátékban azok az 
ügyfeleink is részt vehetnek, akik 
a már korábban megnyitott Start-
számlájukra, a meglévő babaköt-

vényes megtakarításukhoz fizet-
nek be 100.000 forintot. 

Sorsolás: 2022. április 19.
További részletek: http://

www.allamkincstar.gov.hu/hu/
lakossagi-ugyfelek/nagyosszegu-
nyeremenyek-allampapirral-
babakotvennyel 

NAGYBÖJT…  hogy fölfelé haladjunk
(március 2-tól, hamvazószerdától április 16-ig, nagyszombatig tartó időszak)

Hamvazószerda a húsvéti 
ünnepkör kezdőnapja, és 
igazodik húsvétvasárnap 

mozgó ünnepéhez. Mozgó ün-
nep, mert Krisztus feltámadásá-
nak ünnepe mindenre kiható ese-
mény, azt nemcsak a Nap, hanem 
mindkét fényes égitest együtte-
sen jelöli ki: húsvét a tavaszi nap-
éjegyenlőséget követő holdtölte 
utáni vasárnap.

A böjti időszak azt segíti, hogy 
tisztában legyünk, tisztába kerül-
jünk önmagunkkal, mivoltunkkal 
és helyünkkel, akár vallásosak 
vagyunk akár nem. Segít, hogy 
tisztábban lássuk Istent és az Ő 

titkait, lehetővé teszi a vele való 
bizalmas szeretetkapcsolat kiépí-
tését. 

Egyiptomi szerzetesek a 3-4. 
században ezt mondták: 

„Aki szüntelenül megtölti a ha-
sát étellel és itallal, az elhanyagol-
ja az imádságot és nem tud ha-
dat viselni a gondolatai ellen. Az 
éhezés és a virrasztás megtisztítja 
a szívet a rossz gondolatoktól, a 
testet a betegség támadásaitól, 
hogy a Szentlélek lakhelyévé te-
gye. 

Ha valaki egyszer eszik napon-
ta, az szerzetes; ha kétszer, az testi 
ember, ha háromszor, az állat.” 

Aranyszavú Szent Péter az 5. 
században meg volt róla győződ-
ve, hogy amit imádkozva kérünk, 
amiért böjtöléssel esdeklünk, azt 
az irgalmasság cselekedetei által 
nyerjük el. Imádság, böjt, irgal-
masság; ez a három egységbe tar-
tozik, és egymást élteti. A nagy-
böjt irgalmas indítását jelentette 
Szihalom hevesi faluban, hogy 
a hívek hamvazószerdán kenye-
ret, nyers ételféleségeket vittek a 
templomba. Szentelés után a pap 
a szegények között osztotta szét. 

Palócföld szerte elterjedt mon-
dás volt, hogy ha nagyböjtben 
táncolnak, lehullanak a fákról a 
virágok, lehull a szilva. 

Egyik-másik palóc faluban ham-
vazószerdán, „szárazszerdán” azo-

kat az eladósorban lévő lányokat 
csúfolták ki, akik a farsangban 
nem mentek férjhez. A legények 
„kiszít szűrtek”, cserépfazékba 
tehéntrágyát tettek, s a fazekat a 
lányosház ajtajához vágták, aztán 
elszaladtak. Mert létfontosságú a 
család és a nemzet lélekszám sze-
rinti fennmaradása.

A farsangi vigalom után tehát 
beköszöntött a nagyböjt kezdete, 
a hamvazószerda központi gon-
dolatával kétségtelen tényre utal: 
„Emlékezzél, ember, hogy porból 
lettél és porrá leszel!” E napon a 
mise részeként a pap megszenteli 
a múlt évi virágvasárnapi szentelt 
barka hamuját, utána a hívek a 
hamvazkodása következik.

A hamu a bűnbánat szimbó-
luma már az ószövetségben is. 
Az őskeresztények a töredelem 
jeléül hamuval hintették meg 
magukat. A nyilvános bűnbánat 
ugyanis a nagyböjt első napján, 
hamvazószerdán vette kezdetét. 
A nagy bűnösök mezítláb, zsák-
szerű vezeklő ruhában, a temp-
lom kapujában várták a püspö-
köt, aki a templomba vezette 
őket. Elmondták a hét bűnbánati 
zsoltárt, majd a püspök fejük-
re tette a kezét. Megszórta őket 
hamuval, rájuk tette a ciliciumot 
(szőrcsuha vagy szeges öv, ame-
lyet a vezeklők önsanyargatásból 
meztelen testükön viseltek), fel-

Egri székesegyház szentélye nagy-
böjti lepellel - Arma Christi
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adva a penitenciát és meghintve 
őket szenteltvízzel, majd miként 
az Úr Ádámot a paradicsomból, 
kiutasította őket a templomból. 
A nagyböjt egész idején többé a 
templomba nem mehettek, csak 
az ajtóban állottak és a bemenő 
hívek imádságát kérték. 

A nyilvános vezeklés megszűn-

tével, a XIV. században a hamva-
zás szertartása, mint a nagyböjt 
kezdete, általánossá lett. Régi 
népi mondás szerint, aki hamvaz-
kodik, annak nem fáj a feje. Előfor-
dult, hogy a templomból hazaté-
rők összedörzsölték homlokukat 
az otthon maradottakéval, hogy 
azoknak se fájjon a fejük.

A most kezdődő nagyböjtben 
az imádság, böjt, irgalmasság 
cselekedeteinek hármas gyakor-
latával nemesedjünk, és közelít-
sünk megváltásunk és a feltáma-
dás titkának megéléséhez!

Dr. Limbacher Gábor
Igazgató

Herencsény 2006 IV. 13. Nagycsütörtöki stációjárás Keresztút ACh-vel nagyböjt 3. péntekjén. Ferences 
templom, Szécsény

Visszaemlékezés - Benczúrfalváért Egyesület 2013

Az első év sikeresen zárult 
az Egyesület életében, így 
a 2013-as évnek is lelke-

sen, tervekkel teli indultunk neki. 
Folytattuk a munkát a falu szépí-
tésével. Virágosítottunk, terepet 
rendeztünk, temetőt takarítot-
tunk, füvet vágtunk többször is az 
év során. 

Farsangi bált szerveztünk, ahol 
szebbnél szebb jelmezessel talál-
kozhattunk. A gyermekek mind-
annyian ajándékot kaptak, ezen-
felül pedig még a tombolán is 
nyerhettek. 

Nőnapon, mi az Egyesület férfi 
tagjai köszöntöttük a nőket, amit 
azóta is minden évben megte-
szünk. 

2012-ben elhunyt egy alapító 
tag, aki a benczúri focit szerette 
volna fellendíteni. Az Ő emléké-

re megrendeztük májusban az I. 
Zsíros István emléktornát, amin 
szép számban összegyűltünk. 6 
férfi-, 2 női- és 2 gyermek csapat 
vett részt a rendezvényen. Több 
pályán folyt a küzdelem. Végül 
Benczúrfalva a 3. helyen végzett, 
Magyargéc és Nógrádsipek mö-
gött.

A II. Falunapot június 29-én 
tartottuk. Sokan ellátogattak a 
rendezvényre, ahol a kedves láto-
gatók karate bemutatót, zumbát, 
hastáncot, néptáncot láthattak 
a színpadon és népzenét is hall-
hattak. Később a zenekaroké lett 
a főszerep. A Mikron és az 8thPub 
mellett az Instant Solution lépett 
fel. Az estet DJ Radics Dániel zár-
ta. 

A főzőverseny nem maradha-
tott ki 2013-ban sem, így megren-

deztük a II. Ízek Viadalát, amely 
rendezvényen, több mint 10 csa-
pat küzdött a vándorbográcsért. 
Különfélébbnél különfélébb éte-
lekkel készültek a versenyzők. 
Készült tárcsán, bográcsban, 
katlanban és mindenféle eszkö-
zön, tárkonyos húsleves, csülkös 
bab, palócpörkölt, palócgulyás, 
halászlé, babgulyás, rizses bá-
rány szőlőlevélben tálalva, sült 
csirkeszárny, gyros, erdélyi pacal-
leves, kakasherepörkölt, lángos, 
pampuska, tejbegríz és még sok 
más is. Címvédés nem történt, 
Magyargécből tovább vándorolt 
a győztesnek járó bogrács Szé-
csénybe a Pálinkabarátokhoz.

Év végén ismét megtartottuk a 
Falusi Disznótort, ahol megven-
dégeltük a látogatókat, emellett 
lehetett vásárolni az elkészült 
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Futás

Virtuális futóversenyt egy-
re többet szerveznek a 
vírus megjelenése óta. 

2022.02.04-én Czele Jánosné 10 
km távon, 1:09:31 idővel a Virtu-
ális Zúzmara Futáson W/65 1 he-
lyezést ért el.

A KOMETA Farsangi Félmaraton 
futóverseny 2022. február 6-án 
került megrendezésre a hét 
dombra épült Kaposváron, ahol a 
téli félmaratonon egyéni, 2-3 fős 
váltó és páros futóversenyeken 
mérettethetik meg magukat a 
résztvevők. Az öt dombon át és a 
Kapos folyó völgyében rendezett 
kaposvári farsangi félmaratonon 
a kezdőtől a profi futóig jelmez-
ben a város körül. A SZAFT csapa-
tát Széll Endre képviselte 21 km 
távon, 1:48:54 idővel.

Kérjük, hogy adója 1%-ával tá-
mogassa a Szécsényi Amatőr Fu-
tók csapatát.

Adószám: 18639931-1-12

Czele János
BSI Futónagykövet

disznótoros ételekből, húsokból. 
Karácsonyra is tettünk el egy kis 
adagot és a gyermekek karácso-
nyi műsora után itt is megven-
dégelésre kerültek a vendégek, 

résztvevők. Advent során minden 
vasárnap meggyújtottuk az ad-
venti koszorú gyertyáit a falu köz-
pontjában található kettőskereszt 
köré épített koszorún.

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

Haizer Szabolcs alelnök 




