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Szécsény és egész Nógrád 
megye kiemelkedő, külön-
leges, egyedi értéke a MNM 

Kubinyi Ferenc Múzeumának 
helyt adó Forgách-Lipthay kas-
tély.

A ma álló épület elődjét, a vár-
kastélyt a Kacsics nemzetségből 
származó Szécsényi Tamás vagy 
fiai kezdték el építeni a 14. század 
második harmadától — de em-
lítés csak a 15. század közepétől 
van róla. Károly Róbert híveként 
Szécsényi Tamás1313-ban lublói 
várnagy; 1319-től több megye 
főispánja; 1321-ben már a király-
né tárnokmestere; 1321-1342-ig 
erdélyi vajda; 1342-ben főtárnok-
mester, majd 1349-től országbíró, 
amely tisztséget 1354. szeptem-
ber 19-én bekövetkezett haláláig 
viselte. Negyven éven át tehát 
magas tisztségeket viselt, az or-
szág bárói és legnagyobb birto-
kosai közé tartozott. Szinte bizo-
nyosra vehető, hogy ilyen hosszú 
idő alatt székhelyén komoly épít-
kezéseket valósított meg, aminek 
pusztulását a következő, a várkas-

tély első említéséig tartó évszázad 
nyugalmas időszaka nem idéz-
hette elő. Ezért a kastély alsó, kö-
zépkorból való részét nagy való-
színűséggel a 14. század derekára 
datálhatjuk. Úgynevezett városi 
vár — a mezővároson belül, abba 
szervesen illeszkedve épül ki. Első 
említése 1456-ból már várnak ne-
vezi, s később is, hol várként, hol 
várkastélyként említik. Az ábrázo-
lások alapján a 17. században már 
egy nagyméretű, négyszögletes 
épületegyüttes kerek és szögletes 
tornyokkal, emeletes palotával, 
azaz díszteremmel. 

Feltehetően járt benne Zsig-
mond király, de Hunyadi János, 
majd Mátyás király bizonyosan 
vendége volt. Ulászló király, majd 
Hunyadi János és végül Mátyás 
király ellen a Habsburg-ház érde-
keiért harcoló Giskra cseh zsol-
dosvezér huszita harcosaival szin-
te az egész Felvidéket hatalma 
alá hajtotta. 1441. október 9-én 
éppen itt, Szécsényben Szécsé-
nyi László kastélyában írták alá 
Giskrával a fegyverszüneti szer-

ződést. De a Giskra hatalmának 
megtöréséért harcoló Hunya-
di Jánost 1451. decemberében, 
majd 1452-ben júliusában is Szé-
csényben találjuk, sőt ő, mint az 
ország kormányzója, fel is hatal-
mazza Szécsényi Lászlót, hogy a 
várost Giskra ellen megerősítse. 
Giskra uralmának Mátyás király 
vetett véget, aki 1461. szeptem-
ber 17-én maga is megfordult 
Szécsényben. 

A mai kastély északnyugati 
rizalitja emeleti szintig azonos az 
ábrázolásokon látható robosztus 
toronnyal. A pincerész belül is 
részben őrzi a középkort.

A török háborúk nagy pusztí-
tásokat okoznak az épületben. 
Koháry István 1690-től folyama-
tosan renováltatja, így 1717-ben 
három szobát, egy „palotát” (dísz-
termet) hozat rendbe a nyugati 
szárnyon. 1724-ben már nyolc 
kisebb-nagyobb szobáról, két 
nagyteremről, a konyháról, sáfár-
házról, cselédházról és a még álló 
kerek toronyról van tudomásunk. 
A Forgách család a zálogjogon 

Nógrádikum lett a kastély
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17. századi várkastély másolata A kastély 1820 körül. Lányi Sámuel rajza

birtokló Koháry Istvántól vissza-
váltja birtokait, és építésbe kezd. 
Forgách Zsigmond, vagy testvére 
János építteti a ma is látható ba-
rokk épületet 1753-1763 táján. 

A H alaprajzú, az ún. 
Grassalkovich-típushoz sorolha-
tó épülethez a kvalitásos építő-
mester — ahol lehetett — fel-
használta a középkori várkastély 
még álló falait. Így őrződött meg 
az északnyugati rizalitban a vár 
öregtornya és lappang ma is a 
falakban több középkori épület- 
részlet. A középen elhelyezkedő, 
baluszterekkel azaz korlátosz-
lopokkal díszített lépcsőházból 
lent is, fent is egy-egy egymás-

ba nyíló terem-sor közelíthető 
meg. Az épület déli homlokzatán 
mindkét szinten folyosó fut vé-
gig. Az emeleti folyosó eredetileg 
nyitott loggia lehetett, s csak a 
19. században nyerte el mai for-
máját. E folyosókról fűtötték fű-
tőkamrákon keresztül a termek-
ben álló egykori — valószínűleg 
igen díszes — cserépkályhákat. 
Az eredetileg valószínűleg nyitott 
teraszos kocsifelhajtó fölé a folyo-
sók átépítésekor emelik a kiugró 
felépítményt. A XX. század máso-
dik feléig, az épület felújításáig az 
ablakok zsalugáteresek, a tetőzet 
fazsindelyes volt. 

A kastély előtti díszudvart két 
oldalt a kertbe, illetve gazdasági 
udvarba nyíló árkádsor és föld-
szintes személyzeti épületek, 
kasznár-házak fogták keretbe 
- ma már csak egyikük áll. A két, 
négy pilonos, jón faloszlopokkal 
és kővázákkal díszített díszkapu 
és a háborúban elpusztult meleg-
ház is valószínűleg ennek a klasz-
szicista jegyeket hordó átépítés-
nek az eredménye. A díszkerítés 
rácsa a 19. század második felé-
ben készült munka. A kastélyhoz 
egykor északról több hektáros 
angolpark is tartozott, melyet For-
gách József létesített a 19. század 
elején. A parkban több ezer nö-

vényfaj mellett fácános-kert, dísz-
fasor, aranyhalas tó, műbarlang 
és -rom, vízesés, kilátó volt össze-
kötve hangulatos ösvényekkel, 
sétányokkal. A középkori város, il-
letve végvár észak-nyugati sarkán 
álló védműből ekkor alakítanak ki 
romantikus kerti lakot. Földszinti, 
dór oszlopokkal és szegmens ívű 
falfülkékkel tagolt kupolás terme 
megkapó hangulatú, klasszicista 
centrális tér.

Az egyre zsugorodó birtokot 
és a kastélyt Pulszky Ferenc ve-
szi meg 1846-ban. Az 1848-as 
közszereplése miatt halálraítélt 
Pulszkytól a császári kincstár e 
birtokát is elkobozza, s csak igen 
sokára, alaposan lepusztulva kap-
ja vissza. A Pulszky család a szá-
zadfordulón adja el Gross Jenő 
ügyvédnek, aki viszont jobbára 
Budapesten tartózkodik. 

Tőle 1943-ban Lipthay Béla báró 
vásárolja meg. A neves, tudomá-
nyos körökben elismert termé-
szettudós és családja elkerülte 
az ötvenes évek kitelepítéseit 
és a durvább atrocitásokat, de a 
kastélyukba a Tanács lakókat te-
lepített, a pincét pedig sajtüzem 
foglalta le. A már a háború előtt is 
felújításra szoruló épület megfe-
lelő anyagiak hiányában tovább 
pusztult. 1955-ben került sor a te-
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tőszerkezet cseréjére, ekkor kap 
sima palafedést az épület. Lipthay 
Béla a kastélyt kényszerűen a Ma-
gyar Állam számára átadta. A mű-
emlék helyreállítása 1969 és 1977 
között történt meg.

A munkák során az épületben 
komolyabb műemléki kutatás 
nem folyt, de ekkor került elő az 
épület előtti parkban az egykori 
várkastély kapuzata és déli falai. 
Az eredeti barokk kastély belső-
építészeti részleteiből a soroza-
tos tulajdonosváltás, átépítés és a 
háború utáni leromlás nem sokat 
hagyott meg. Így a nagyszalonról 
1898-ban készült fényképeken kí-
vül nem tudunk semmit az erede-
ti kifestésről, esetleges, a Forgách-
okhoz kapcsolható freskókról, 
stukkókról, cserépkályhákról. Két 
eredeti helyén megmaradt kály-
ha az 1800-as évek végén készült 
bécsi munka. Az épület 1973-tól 
közgyűjteményi funkciót lát el. 

A Forgách-Lipthay kastély ki-
emelt műemlékünk, altalaja és 

környezete régészeti védést ka-
pott. Egykori angolparkja ma ter-
mészetvédelmi terület.

A kastélyt a Nógrád Megyei 
Értéktár Bizottság Nógrádikum 
elismerésben részesítette, amely-
ről szóló oklevelet városunk pol-
gármestere és a helyi értéktár 

bizottság vezetője vette át a me-
gyenapon, szeptember 18-án Sal-
gótarjánban.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

A kastély

Őze János lovag lett

Őze János Szécsény város 
főépítésze a Magyar Kul-
túra Lovagja kitüntetést 

kapta. A díjátadó ünnepség Buda-

pesten a Stefánia Palotában volt. 
Szívből gratulálok Őze Jánosnak, 
aki főépítészi tevékenysége mel-
lett táncosként is évtizedek óta 

szolgálja a magyar kultúrát és a 
szécsényieket. 

Stayer László polgármester
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Önkormányzati hírek

Szeptemberben három rendkívü-
li és egy munkarend szerinti kép-
viselő-testületi ülést tartottunk.

A SZEPTEMBER 2-i rendkívüli zárt 
ülésen döntöttünk
•	 a	 Belügyminisztérium	 önkor-

mányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatása 
keretében a Szécsény belterület 
1699/9 hrsz. alatti járdaszakasz 
felújítása tárgyú beszerzési eljá-
rás megindításáról a kivitelezői 
munkák elvégzésére

•	 az	 „Út	 a	 gazdaságélénkítéshez	
- Vállalkozói park létesítése Szé-
csényben” elnevezésű program 
keretében tervező kiválasztása 
az útépítési- és közműellátási 
engedélyezési és kiviteli tervek 
elkészítéséhez tárgyú beszerzé-
si eljárás megindításáról.

A SZEPTEMBER 8-i rendkívüli zárt 
ülésen döntöttünk
•	 a	 Belügyminisztérium	 önkor-

mányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatása 
keretében a Szécsény belterület 
1699/9 hrsz. alatti járdaszakasz 
felújítása tárgyú beszerzési eljá-
rás eredménytelenné nyilvání-
tásáról, új eljárás megindításáról

•	 az	 „Út	 a	 gazdaságélénkítéshez	
- Vállalkozói park létesítése Szé-
csényben” elnevezésű program 

keretében tervező kiválasztása 
az útépítési- és közműellátási 
engedélyezési és kiviteli tervek 
elkészítéséhez tárgyú beszerzé-
si eljárás eredményének megál-
lapításáról.

Meghallgattunk
egy lehetséges befektetőt az „Út a 
gazdaságélénkítéshez - Vállalko-
zói park létesítése Szécsényben” 
elnevezésű programhoz kapcso-
lódóan.

A SZEPTEMBER 15-i rendkívüli zárt 
ülésen döntöttünk
a Belügyminisztérium önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása kereté-
ben a Szécsény belterület 1699/9 
hrsz. alatti járdaszakasz felújítása 
tárgyú beszerzési eljárás eredmé-
nyéről.

A SZEPTEMBER 27-i munkarend 
szerinti ülésen döntöttünk
•	 az	 önkormányzat	 szervezeti	 és	

működési szabályzatának mó-
dosításáról

•	 a	képviselő-testület	bizottságai-
nak átalakításáról 

•	 önkormányzati	 rendeletek	 fe-
lülvizsgálatáról, módosításáról

•	 a	 Bursa	 Hungarica	 Ösztöndíj-
rendszerhez történő csatlako-
zásról 

•	 az	 Állami	 Számvevőszék	 figye-
lemfelhívó levelében foglaltak-
ról

•	 a	közterületi	térfigyelő	kamera-
rendszer adatvédelmi szabály-
zatának elfogadásáról.

Beszámolót, tájékoztatót hallgat-
tunk meg
•	 a	 Szécsényi	 Cseperedő	 Óvo-

da és Bölcsőde 2020/2021-es 
nevelési év munkájáról és a 
2021/2022-es nevelési év indí-
tásáról

•	 az	 oktatási	 intézmények	
2020/2021. tanévi működésé-
ről, a 2021/2022-es tanév indí-
tásáról.

Zárt ülésen tárgyaltunk
•	 a	Szécsény	I.	számú	felnőtt	házi-

orvosi körzet ellátásáról
•	 a	Szécsény	1274/2	és	1278	hely-

rajzi számú magántulajdonú 
ingatlanok önkormányzati tu-
lajdonba kerüléséről

•	 „A	 Köz	 Szolgálatáért”	 kitüntető	
díj adományozásáról

•	 Lakásbérleti	ügyekről.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

 Bárkányi iskola

Bárkányisok az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszuson
Szeptember 5-12. között hazánk 
immár második alkalommal adott 
otthont a Római Katolikus Egyház 
világeseményének, Budapesten 
rendezték meg az 52.Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszust, mely 

nagy megtiszteltetés volt hazánk 
és Egyházunk számára.

 A kongresszust 1881. óta 4 
évente tartják, melynek célja, 
hogy az Eucharisztiában jelen 
lévő Jézusra figyelve, belőle erőt 
merítve, megújult örömmel tud-
juk élni egyéni és közösségi ta-

núságtevő életünket, tudjunk a 
mindennapokban is a remény 
hordozóivá válni a világban.  Ezt 
fogalmazza meg nagyon szépen 
a kongresszus mottója a 87. zsol-
tárral:

„Minden forrásom belőled fakad.” 
(Zsolt 87,7)
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Az eseményt a világjárvány mi-
att egy évvel el kellett halasztani, 
így közel négy év felkészülés előz-
te meg, amely idő alatt a plébáni-
ák és közösségeik imádkoztak a 
kongresszusért és imáikkal kísér-
ték a szervezők munkáját. Ebbe 
az előkészületbe a szécsényi 
plébánia és az iskolánk is bekap-
csolódott, így természetes volt 
számunkra, hogy a kongresszus 
eseményein is szeretnénk részt 
venni. 

 A nagyon gazdag és sokszí-
nű programból igen nehéz volt 
választani. Döntésünknél arra 
törekedtünk, hogy ezek az alkal-
mak lelki elmélyülést, közösségi 
élményt és megerősödést, vala-
mint örömöt jelentsenek a részt-
vevők számára. Így három ese-
ményt választottunk ki, melyre a 
plébániával közösen szerveztük a 
zarándoklatokat.

Szeptember 9-én, csütörtök este 
a Szent István bazilikában vettünk 
részt a NEK egy kiemelkedő ese-
ményén, a közös szentségimádá-
son. Felemelő és olykor nagyon 
megható élmény volt több ezer 
emberrel – papok, szerzetesek, 
hívők, fiatalok és idősek - együtt 
énekelni, imádkozni, dicsérni vagy 
csendben szemlélni az Eucharisz-
tiában köztünk lévő Jézust.

Szombaton iskolánk családjait 
hívtuk a már hagyományosnak 

mondható zarándoklatunkra, 
most a Margit szigeten megren-
dezett	 Családi	 Napra.	 Itt	 gyönyö-
rű időben tölthettünk el néhány 
órát. Ez alatt a sokszínű progra-
mok, különböző játékok, felada-
tok és előadók segítségével rácso-
dálkozhattunk az Egyház színes 
és változatos, értékeket felkaroló 
és közvetítő életére és tevékeny-
ségére. Délután a Kossuth térre 
mentünk, ahol több mint 200 ezer 
emberrel együtt vettünk részt az 
ünnepi szentmisén.  Ezt követően 
a gyertyás körmenetben együtt, 
énekelve és imádkozva kísértük 
át a városon az Oltáriszentséget 
a Hősök terére, ahol áldásban ré-
szesültünk. Azt gondolom, hogy 
semmihez nem hasonlítható, fe-
lejthetetlen lelki és közösségi él-
ményben volt részünk.

Vasárnap kora reggel testileg 
kissé fáradtan, de örömteli lélek-
kel és nagy-nagy várakozással in-
dultunk a kongresszus záró szent-
miséjére, melyet Ferenc pápa 
mutatott be a Hősök terén. Már az 
autóbuszról leszállva megéreztük 
a nap különleges hangulatát: sok-
sok ember a várakozás örömével 
egyfelé haladva, egyre nagyobb 
tömegben, de türelemmel, éne-
kelve, imádkozva mennek a szá-
mukra kijelölt helyre, hogy részt 
vegyenek a NEK hálaadó szent-
miséjén. Ennek a részesei voltunk 

mi is, és készültünk a Szentatyá-
val való személyes találkozásra is. 
Mindannyiunk számára felejthe-
tetlen élmény marad, mikor előt-
tünk elhaladva egészen közelről 
- vagy a kivetítőről - láthattuk, és 
részesülhettünk az áldásában. Ez 
az érzés a szentmise alatt még 
inkább megerősödött bennünk 
több százezer hívő együtt adott 
hálát a kongresszus minden 
ajándékáért, a lelki élményekért, 
az összetartozás öröméért, az 
Egyház életéért, szolgálatáért, 
és örömmel kiáltotta a világba, 
hogy „Krisztus kenyér s bor szí-
nében Úr s Király a föld felett”.                                                                                                                  
- ugyan így az Egyház vezetőjével 
közösen imádkozva kérte a Jóis-
ten áladását életünkre, nemze-
tünkre és a világra. Felejthetetlen 
élmény marad, mikor magyarul 
hallottuk a Szentatya szájából, 
hogy „Isten, áldd meg a magyart!”.

A kongresszus eseményein való 
részvétel felemelő, megerősítő 
élmény és ajándék volt mindany-
nyiunk számára, amiért nagyon 
hálásak vagyunk a Jóistennek. 
Az 52.Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus jövőbeli hatásában 
bízva Piero Marini érsek szavait 
szeretném idézni:
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„Bárcsak mindenki rátalálna 
Krisztus húsvéti titkára, az „élő víz 
forrására”, hiszen ebből táplálkozik 
minden derűvel végzett szolgálat 
és örömmel áthatott tanúságté-
tel.”

     
Sántáné Udvardy Erika

hitoktató

Gólyaavató ünnepség a Bárká-
nyi Gimnáziumban
2021. szeptember 20-án, iskolánk 
átadásának első évfordulójára 
megemlékezve szervezte meg 
a 12. évfolyam a kilencedikesek 
számára első gólyaavató ünnep-
séget. Az új kezdeményezésként 
megvalósított programot nagy 
izgalommal várták fiataljaink, a 
szervezési feladatokban a 10. és 
11. évfolyam, valamint az intéz-
ményben tanító kollégák is aktí-
van bekapcsolódtak.

Az ünnepség 8 órakor kezdő-

dött Jób testvér lelki gondolata-
ival, aki a beavatásról, a célokról, 
az életutunkon előttünk álló lehe-
tőségekről beszélt, és arról, ezek-
ben hogyan van ott Isten gondvi-
selő szeretete.

Ezt követően iskolánk igazgató-
ja, Szenográdi Tamás köszöntötte 
a gólyákat, majd Mócsány Mar-
tin – végzős diákunk – mondta el 
gondolatait. Beszédében kiemel-
te, hogy nagy szeretettel fogad-
ják a gimnázium közösségébe az 
újonnan érkező fiatalokat, beszélt 
az összetartás fontosságáról, va-
lamint az iskola jelképéről, annak 
jelentőségéről. 

Az ünnepi műsor az avatást jel-
képező kitűzők átadásával foly-
tatódott. A gólyák megkapták 
az iskola szimbólumát ábrázoló 
jelvényt, majd átvették az iskola-
zászlót.

Az avatás a tornateremben foly-
tatódott, ahol vidám eskütételre, 

majd játékos 
f e l a d a t o k r a 
került sor. A 
gólyák ún. pe-
tákokat gyűj-
töttek, a nap 
folyamán to-
vábbi felada-
tok megol-
dására is volt 
lehetőségük. 
A legtöbb pe-
tákot gyűjtő 

lány és fiú kapta a gólyakirálynő 
és gólyakirály címet.

A program jó kezdeményezés-
nek bizonyult. A fiatalok örömmel 
vettek részt a feladatokban, vár-
ták ezt a napot. Úgy gondolom, 
ha a jövőben ez az ünnep ha-
gyománnyá válik, a diákok érzik 
majd, hogy az idősebb gimnazis-
ták szeretettel fogadják őket az új 
közösségbe. Köszönjük a szerve-
zők munkáját, a sok nevetést és 
az élményszerű megvalósítást.

Adamik Zsolt
osztályfőnök

Hangok és színek találkozása
Szeptember 22-én egy új bemu-
tatóval színesedett iskolánk. 

Régi álmunk vált valóra, ami-
kor Bagó Istvánné Zsuzsa néni 
irányításával a második emeleti 
folyosó megtelt képekkel, rajzok-
kal, plakáttervekkel, ötletes és 
színes alkotásokkal. A „művészek” 
a felső tagozatos diákok voltak, 
akiknek a tavalyi képeiből készült 
egy válogatás. Bunder Zita és 
Puszta Hanna fuvoladuója után 
Kosztolányi Dezső: Mostan színes 
tintákról álmodom című versét 
szavalták el a 8. évfolyamos ta-
nulók, Borik Mária, Méhes Barba-
ra és Szabó Levente. Így néhány 
percre találkozott a zene, az iro-
dalom és a képzőművészet, majd 
Szenográdi Tamás igazgató úr 
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beszédében méltatta a művésze-
teket, megmutatva kortalanságu-
kat és a szép fogalmának sokré-
tűségét. A hangulatok és érzések 
megjelenítése egyben lenyomata 
is korunknak, az utókor számára 
pedig emlék a 2020-as évből.

     
Kissné Csépe Éva

magyartanár

Hangverseny a Bárkányiban
Szeptember 27-én a Vissi d’ Arte 
Művészeti Együttest (Lévárdi Be-
áta – művészeti vezető, zongora, 
Varga Ivett – ének, Jambrik Zsolt 
– ének, narrátor, Kiss Gabriel-
la – furulya, műsorvezető) láttuk 
vendégül iskolánkban. A felső 
tagozatosok számára tartott is-
meretterjesztő koncerteken di-
ákjaink olyan zeneszerzők műveit 
hallhatták, akikre ebben az évben 
születésük vagy haláluk kerek év-
fordulója kapcsán emlékezünk. 

Bartók Béla, Ádám Jenő, Liszt Fe-
renc és Giuseppe Verdi műveinek 
sorában népdalfeldolgozások, 
operarészletek és hangszeres da-
rabok hangzottak el. 

Kis meseíróink sikerei
Az Agrárminisztérium 2021-ben 
a Föld Napja alkalmából meseíró 
pályázatot hirdetett meg „Me-
sék a Zümmögő birodalomból” 
címmel. Iskolánk alsós diákjai kö-
zül 3 tanuló nevezett a saját, álta-
la alkotott mesével. A kiírás min-
den várakozást felülmúló sikert 
aratott: 903 mese érkezett be. A 
pályázati felhívásra beérkezett 
mesék közül többkörös bírálatot 
követően 70 mesét javasolt meg-
jelentetésre a szakmai zsűri. Gon-
da Hanna 4.a osztályos tanuló 
meséjét - melynek címe a Méhek 
és a titok – az értékelő bizottság 
megjelentetésre javasolta. Alko-
tása szakmai lektorálás és szer-

kesztés után bekerül egy online 
készülő mesekönyvbe, melyet az 
interneten nyilvánosan elérhető-
vé tesznek. Jutalmát szeptember 
27-én veheti át a Magyar Mező-
gazdasági Múzeumban, Buda-
pesten egy díjátadó ünnepség 
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keretei között. További két pályá-
zónk, Laczkó Réka és Vincze Lili 
– szintén 4.a osztályos tanulók 
- dicséretben részesültek pálya-
munkájukért. 

Szívből gratulálunk újdonsült 
kis meseíróinknak. Reméljük szá-
mos szívet és lelket gyönyörköd-
tető mesével ajándékoznak még 
meg minket. 
     

Vargáné Kovács Andrea
felkészítő pedagógus

A Magyar Népmese Napja 2021.
Iskolánk alsó tagozatán az idén is 
sor került Benedek Elek születés-
napja alkalmából a magyar nép-
mese napjának megünneplésére, 
mely a kedves szülők és hozzátar-
tozók bevonásával családi nappá 
alakult át. Immár hagyomány az 
alsósok körében, hogy ez a nap a 
népmesék jegyében zajlik és egy 
egész napos rendezvénnyé alakul 
ez a szép évforduló, melynek idén 
tanúi lehettek a szülők is, kik szép 

számmal jelentek meg iskolánk 
aulájában.

Szeptember 24-én, péntek reg-
gel alsó tagozatos tanulóink és 
pedagógusaik évfolyamonként 
más-más jelmezben jelentek meg, 
hogy idén a családokkal kiegé-
szülve ünnepeljék meg a népme-
sék varázslatos világát. Voltak itt 
manók, tündérek, törpék, szegény 
legények és leányok, királylányok 
és királyfik, boszorkányok, varázs-
lók, valamint ördögök. Az aulában 
gyűltünk össze, ahol igazgatóhe-
lyettes asszonyunk kedves szavak-
kal üdvözölt minden gyermeket 
és felnőttet. Ezt követően Kalmár 
Eszter 4.b osztályos tanuló egy tré-
fás mesét adott elő, majd a 4.b osz-
tály tehetséges zenészei furulyáz-
tak a témához illő gyermekdalt. 
Büszkék lehettünk Gonda Hanna 
4.a osztályos tanítványunkra, aki 
tollforgató tehetségét kamatoz-
tatta: mesét írt, melyért komoly 
díjban részesülhetett Budapesten, 
a díjátadó ünnepségen.  A jelme-

zek bemutatását egy zenés körjá-
ték alkalmával mutathatták be az 
alsó tagozatos tanulók, melyhez 
a lelkes szülők is csatlakoztak. Ez-
után a termekben a tanító nénik 
elvarázsolták a gyerekeket a me-
sék világába a délelőtti tantárgya-
kon keresztül is: lehetett számolós 
színezők, szórejtvények között 
válogatni, népdalok segítségével 
a régi, népi világ hangulatát fel-
idézni, gyermekjátékokat tanulni, 
hagyományos magyar népme-
sék alapján kézműves foglalkozás 
keretén belül bábokat készíteni, 
melyek szemet gyönyörködtető-
en díszítik iskolánk folyosóját, s az 
arra elhaladókat emlékeztetik erre 
a mesés napra.  

Az ebéd és a délutáni pihenés 
után folytatódtak a délutáni fa-
kultatív szórakozások a tanter-
mekben: meseolvasás, találós 
kérdések, szereplők alapján való 
mesefelismerés töltötte ki a fog-
lalkozások idejét. Ezek után finom 
„meglepetés” uzsonna követke-
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zett a tanulók és a szülők számá-
ra: zsíros és lekváros kenyér, mé-
zes falatkák, finom szilva és alma, 
valamint egészséges gyümölcslé, 
mely elköltése után szinte varázs-
szóra következett be a rendte-
remtés és a búcsúzás a népmese 
napjától és a mesék világától.          

Reméljük, ez a családi nap jö-
vőre ismét megvalósul, a hagyo-
mányt folytatni tudjuk és bízunk 
benne, hogy az egész alsó tago-
zat körében együtt tudunk ünne-
pelni a gyermekek, a szülők és a 
nevelők legnagyobb örömére.

 Zsirosová Silvia tanító néni

Diáksport nap a Bárkányiban
Az Európai Diáksport Nap al-
kalmából egész napos sportün-
nepnek adott otthont a város 
legnagyobb intézménye, a Páter 
Bárkányi János Katolikus Általá-
nos Iskola és Gimnázium. 

A rendezvény magába foglalta 
a már hagyományos őszi Sport-
napot, amelynek népszerűsége 
évek óta töretlen. Most mégis 
úgy gondoltuk, hogy új köntösbe 
öltöztetjük ezt a napot és a diá-

kok, pedagógusok mellett meg-
szólítjuk a szülőket, a Ferences 
testvéreket és más sportegyesü-
leteket is.

A délelőtt folyamán a gimnázium 
sportcsarnokában rendeztük be az 
osztályok számára azt az ügyességi 
akadálypályát, amelyet többször is 
teljesíthettek, javítva saját csapa-
tuk eredményét. Ezeknél a felada-
toknál elsősorban olyan felada-
tokat kellett teljesíteni, amelyek 
kialakították egy elfogadó légkört 
és jó hangulatot teremtettek. Nem 
maradhatott el a 2021 méteres fu-
tás teljesítése sem.

A délután első részében a Ma-
gyar úti intézményünk tornater-
mében családi exatlonra hívtuk 
és vártuk a gyerekeket szüleikkel 
együtt. A feladatok során kúszá-
sok, mászások, egyensúlyozás, 
ugrások, célbadobások színesí-
tették a programot. 

Sportnap nem telhet bemutató 
nélkül… A Teqball, egy igazán fi-
atal, látványos, a labdarúgáshoz 
köthető játék. Ezt mutatta be ne-
künk a gimnázium sportcsarno-
kában két válogatott sportoló: 
Szatmári	 Patrik	 és	 Csábi	Milán.	 A	

színvonalas és akrobatikus moz-
dulatokkal fűszerezett bemutató 
nagy sikert aratott, majd a nézők 
is kipróbálhatták milyen ez a játék.

A bemutató után a labdajátéko-
ké volt a főszerep. Röplabda és ko-
sárlabda sportágban négy-négy, 
míg kispályás labdarúgásban öt 
csapat mérte össze tudását.

A rendkívül sportszerű össze-
csapásokon igazán küzdelmes 
mérkőzéseket láthatott a nagy 
számú közönség. Röplabdában 
a végzős 12.A osztály csapata, 
kosárlabdában a gimis lányok 
vegyes csapata, labdarúgásban 
a Ferencesek csapata vitte el a 
vándorkupát. Köszönjük a többi 
csapat részvételét is, kiemelten a 
Szülői Munkaközösség és az Akar-
juk SE tagjainak erre az alkalomra 
összeállt csapatainak színvonalas 
játékát! 

A késő éjszakába nyúló ered-
ményhirdetés után bátran mond-
hattuk: Jövőre, Veletek, Ugyanitt!

Urbányi Tamás
testnevelés 

munkaközösség-vezető
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Rákóczi iskola

Iskolánkban az elmúlt hónap 
rendkívül mozgalmas volt, ami 
az előző két tanév viszontag-

ságait követően újra felélénkítet-
te közösségünket. A gyermekek 
több kiránduláson is kikapcso-
lódhattak, az iskola képviseleté-
ben különböző akciókhoz csatla-
koztunk, amelyek elősegítették 
az osztályközösségek újbóli gyors 
összerázódását.

Szeptember 10. – Kirándulás 
Gyöngyösön
Az EFOP 3.1.5 pályázat kapcsán 
nyílt lehetősége az 1-5. osztályos 
tanulóknak (hollókői társaikat is 
beleértve) a Heves megyei város 
több látnivalóját is megtekinte-

ni. A gyermekek ellátogattak az 
Állatkertbe és a Mátra Múzeum-
ba. Az egész napos kiránduláson 
minden tanuló találhatott olyan 
programot, amely felkeltette ér-
deklődését.

Szeptember 15. – Hollókői ki-
rándulás
Nagyné Mákos Izolda segítségé-
vel a 3. és 4. osztályosok meg-
látogatták a világörökségi falut. 
Ezen a délelőttön sok más mellett 
megtekintették az Oskolamester 
Házát, megfigyelhették és meg-
tanulhatták a turista útvonal je-
leit, miközben az erdei ösvényen 
sétáltak. Ezt követte a Sajtházban 
egy kis kóstoló és a zokniháború. 

Délután a Kézművesházban 
gyapjúból pattanólabdát készí-
tettek, majd a pékségben egy kis 
kalácskóstolás zárta a napot.

Szeptember 23. – Bátrak Ligája
Nyolcadik osztályos tanulóink 
jómagam és osztályfőnökük, 
Juscsákné Kovács Judit vezeté-
sével tették próbára magukat 
a balassagyarmati Bátrak Ligá-
jában. A verseny során fizikai 
akadályokon és szellemi feladvá-
nyokon kellett a gyermekeknek 
keresztül verekedniük magukat. 
Ez a rendezvény kitűnő alkalom 
volt arra, hogy egy kicsit kimoz-
duljunk az iskolából és a kü-
lönböző tanórákon elsajátított 
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ismereteket a diákok a való élet-
ben is használják.

Szeptember 24. – Fehérnap, 
szemétszedés és a Magyar Di-
áksport Napja
A hónap utolsó péntekje ismét 
csak a kimozdulásról szólt. A gyer-
mekek egész héten szorgalmasan 
gyűjtötték a hulladékpapírt (kö-
szönet mindenkinek, aki segítet-
te őket) és ehhez kapcsolódóan 
ezen a napon fehér ruhát öltöt-
tek, hogy felhívják a figyelmet a 
környezetvédelem fontosságára. 
De egy igazi rákóczis nemcsak a 
levegőbe beszél!

Alsós és felsős tanulóink a város 
több pontján (Promenád, busz-
megálló, Penny Market, Várkert, 
Művelődési Ház környéke) meg-
jelentek és kitakarítottak. Sajnos 

tucatnyinál is több szemeteszsá-
kot sikerült megtöltenünk! Re-
méljük, hogy jövőre kevesebb 
tennivalónk lesz! Köszönjük az 
önkormányzat közreműködését 
az összegyűjtött szemét elszállí-
tásában!

Míg a felsősök szemetet szed-
tek, addig az alsósok mérkőztek 
meg egymás ellen és fordítva. A 
tavalyi tanévben használatba vett 
Szomszéd László Tornateremben 
izgalmas versenyek alakultak ki, a 
diákok önfeledten küzdöttek csa-
patuk győzelméért. A végén még 
kollégáimat is majdnem legyőz-
ték kötélhúzásban.

Szeptember 28. – Szakma Piac-
tér
A pályaválasztás rögös folyama-
tát igyekeztünk megkönnyíteni a 
hetedik és a nyolcadik osztályos 
tanulóink részére, ezért vettünk 
részt a Nógrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara által meg-
rendezett Szakma Piactér rendez-
vényen,	amelyre	a	NMSZC	Szondi	
György Technikum és Szakképző 
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Iskolában került sor Balassagyar-
maton. Diákjaink ekkor kipróbál-
hatták a különböző szakmákat és 
a megszerzett benyomások segít-
hetik őket választásukban.

Szeptember 30. – A Magyar 
Népmese Napja és az Idősek 
Napja
Rendszeres olvasóink jól tudják, 
hogy e két rendezvény iskolánk-
ban évek óta (és ha a járvány-
helyzet engedi) hagyományosan 
egybefonódik. Nyugalmazott 
kollégáink közül négyen jöttek el 
ezen a délelőttön mesét olvasni 
az alsó tagozatosoknak: Feke-
te Kornélia, Honti Istvánné Enci 
néni, László Gézáné Éva néni és 
Várkonyi Balázsné Kati néni. Az is-
kola faliújságját is a magyar nép-
mesék világa díszítette. 

Délután a kicsik a Művelő-
dési Házban megtekintették a 
Paramisi Együttes bemutatóját, 

míg nyugalma-
zott tanártársa-
ink ekkor tették 
nálunk tisztele-
tüket. Őket kol-
légáim köszön-
tötték egy kis 
jelenettel, meg-
látogatták az 
új tornatermet, 
v e t é l k e d t e k 
egymással a fő-
zéstől a tánc-
művészeten át a 
chatnyelveket is 
beleértve több témakört is magá-
ba foglaló feladatlapot megold-
va. A Szeniorok Viadalát és ezzel 
együtt a vándorserleget Honti 
Istvánné és Lazsánné Hegymegi 
Ilona nyerte meg. Ezúton is gratu-
lálok nekik!

Egy-egy program nem lehet so-
hasem maradéktalanul tökéletes, 
de a gyermekek csillogó szemei 

és nyugdíjas kollégáim elismerő 
tekintete azt sugallja számomra, 
hogy nem hiába dolgoztunk eb-
ben a hónapban. Október továb-
bi színes eseményeket tartogat 
iskolánk közössége számára. 

Pancsovai Gergely
igazgató

Mihály napi vásár a Bárkányi Katolikus Óvodában

A katolikus hagyomány sze-
rint Szent Mihály egyike 
a hét arkangyalnak. Ő a 

mennyei Hadak nagy vezére és 
győztes harcosa. Ünnepnapja 
szeptember 29., jelképe a hatal-
mas kardja, mellyel legyőz min-
den gonoszt. Akarat ereje hatal-
mas, mint ő maga. 

A néphagyomány szerint szept-
ember 29., Mihály napja, gazda-

sági évforduló. A természetben, 
az időjárásban ilyenkor változás 
áll be: pl. Az idő hidegebb lesz, 
ilyenkor szakad meg a fű gyökere, 
a halak a víz fenekére húzódnak, 
megkezdődik az őszi vetés. Euró-
pa-szerte ismert pásztorünnep. 
Az állattartók ilyenkor hajtották 
vissza a faluba a legelőre hajtott 
állatokat. Ez a nap, a pásztorok 
elszámoltatásának, szegődteté-

sének időpontja volt. E nappal 
megkezdődött az ún. Kisfarsang 
ideje. Vigadalmakat, lakodalma-
kat Katalin napjáig (november 
25-ig) lehetett tartani, így lett a 
lakodalmak őszi időszaka. Szent 
Mihály napján, sok helyen tar-
tottak vásárt. Ilyenkor szerezték 
be az emberek a téli holmit. Or-
szágszerte emlékezetesek voltak 
a	szentmihályi	vásárok.	Óvodánk-
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ban már hagyomány, hogy ezen 
a napon mi is vásári hangulatot 
varázsoljunk az óvodánk udva-
rára. Hetekkel ezelőtt készültünk 
erre. A gyermekeknek elmondtuk 
Szent Mihály történetét. Beszél-
tünk arról, hogy régen milyen volt 
egy igazi vásár, vevőcsalogató ki-
kiáltókat tanulgattunk, kis aján-
dékokat készíttettünk, ellátogat-
tunk a szécsényi kirakodóvásárba, 
ahol, ahol közvetlenül is megta-
pasztalhatták a vásári forgatag 
hangulatát. Idén szeptember 29- 
én került megrendezésre a Mi-
hály napi jótékonysági vásárunk. 
A maci csoportos gyermekek kö-
szöntőt mondtak, majd óvodás 
gyermekeink a Maci csoportos 
óvó nénik előadásában az Állatok 
nyelvén tudó juhász című interak-
tív meseelőadás aktív résztvevői 
lehettek. A mese végén pedig, a 

vásárba hívoga-
tóval, mondóká-
val invitáltunk 
minden résztve-
vőt!  Az óvoda 
dolgozói, a szü-
lők, a nagyszü-
lők kézzel készí-
tett tárgyakat, 
sütiket, cukorká-
kat készítettek 
eladásra, me-
lyeket jelképes 
adományokért 
lehetett megvá-
sárolni. Hálás kö-
szönet minden közreműködőnek, 
Szülői Szervezetnek, szülőknek, 
óvoda dolgozóinak, akik részt 
vettek a Mihály napi jótékonysági 
vásárunk megszervezésében és 
zavartalan lebonyolításában, illet-
ve adományaikkal, portékáikkal 

hozzájárultak a vásár sikeressé-
géhez. Köszönjük! Bízunk benne, 
hogy a mai délelőtt feledhetetlen 
élmény volt mindenki számára.     
        

Csábiné Ocsovai Rita    
óvodapedagógus                                                   
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Népmese napja a Bárkányi Katolikus óvodában

„Minden mese egy kincs, s akár 
hányszor halljuk, valahogy mindig 
kapunk tőle valami újat. Csak kö-
zel kell, engedjük magunkhoz, az 
érzékszerveinkhez, a lelkünkhöz…”

Most könnyen megtehetjük, hi-
szen itt kopogtat a Magyar Nép-
mesék Napja. 
Óvodánk	minden	csoportja	kü-

lönböző módon élte meg ezt a 
napot! Volt, aki mesehősnek öltö-
zött, mesét játszott el! Volt olyan 
csoport, ahol az óvodapedagógus 
kedveskedett egy bábelőadással, 
vagy dramatizálással! Mert, ilyen 
sok minden rejlik a mesék erejé-
ben és még ennél is több. Mert 
minden mese egy kincs!

A fontos, hogy minden gyerme-
künk átélhette a mese élményét, 
a legfontosabb nem csak ezen a 
napon!

Meséljetek „…mert minden 
mese egy kincs…”

„Egy, kettő, három, négy,
te kis cipő hová mégy?
Kipp-kopp-kopogok,
óvodába indulok. „

Az óvodai beszoktatás komoly 
kihívás a gyermek számára: egy-
szerre tapasztalja meg a szülőtől 
való elszakadás és egy új közös-
ségbe való beilleszkedés nehéz-
ségeit és szépségeit.

Azt valljuk, hogy az óvodai be-
szoktatás időtartama nem egy 
vagy két hét, hanem szinte az 
egész első év az óvodával, a fel-
nőttekkel, a társakkal való is-
merkedésről szól. Az első évben, 
amikor a gyermekek többször 
megbetegszenek és egy-két hé-
tig otthon maradnak, szinte min-
den alkalommal elölről szükséges 
kezdeni az óvodai beszoktatást. A 
gyerekeknek hosszabb időre van 
szükségük ahhoz, hogy érzelmi-
leg biztonságban érezzék magu-
kat az óvodában.

A beszoktatás rugalmas, idejét 
és módját a gyermek és a csa-
lád ismeretében állapítjuk meg. 
Fontos tudni, hogy nincsenek 
általános szabályok, melyek min-
denkinél egyformán használha-
tók lennének. Minden családnál, 
gyereknél más és más módszer 
az, mely valóban segíthet az új 
helyzet elfogadásában. Minden 
helyzetben elengedhetetlen az 
együttműködés, összehangoló-
dás a családokkal, de talán ebben 
az időszakban a legfontosabb 
megbízni egymásban és segíte-
ni egymást. Az őszinteség, a bi-
zalom a szülő-óvodapedagógus 
között elengedhetetlen, hiszen 
az óvodai nevelés a családi neve-
lésre épül.

A szülővel történő fokozatos be-
szoktatási módszer lényege, hogy 
a szülővel történő óvodai tartóz-
kodás idejét növeljük. Ez az idő 
a gyermek viselkedésétől, köz-
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HAZÁNK ÉS EURÓPA JÖVŐJE
Dr. Márfi Gyula ny. veszprémi érsek a Múzeum vendége

október 21-én, csütörtökön délután 5 órától

Öt éves Veszprém megyei 
múzeumvezetői mun-
kám során Dr. Márfi Gyula 

veszprémi érsek úrral igen meg-
kedveltük egymást. A szécsényi 
Kubinyi Ferenc Múzeumból az-

tán már évekkel ezelőtt hívtam 
őt, hogy legyen a Kastély Szalon 
beszélgetés sorozat vendége. Ak-
kor azt mondta, hogy majd, ha 
nyugdíjba megy. Érsek úr most 
betartja ígéretét, és október 21-

én, csütörtökön délután 5 órától 
„Hazánk és Európa jövője” témá-
ban lesz a Kastély Szalon vendé-
ge, előadója.

Dr. Márfi Gyula az elmúlt évek-
ben többször megszólalt a mig-

érzetétől függően rugalmasan 
növelhető vagy csökkenthető. A 
kapcsolatot úgy alakítjuk, hogy a 
játékidőben rövidebb, hosszabb 
időre egyedül hagyjuk a gyer-
meket az új közösségben, hogy 
önállóan vegyen részt a csoport 
életében. Nélkülözhetetlen, hogy 
fogadjuk el a pedagógus tanácsa-
it, aki kívülről látja a lehetséges 
megoldásokat a beszoktatás sike-
ressége érdekében.

Elmondható, hogy a szécsényi 
Cseperedő	 Óvoda	 pitypang	 cso-
portjában szeptember végére 
minden új kisgyermek sikeresen 
beszokott, és fokozatosan bonto-
gatják szárnyacskáikat, nyiladozik 
értelmük.

„A mese olyan történet, amelyben 
mindenért meg kell dolgozni, sem-
mi sem magától szép és jó, semmi 
sem magától működik rendben. A 
hős épp azért jár be egy utat, hogy 
széppé, jóvá, működővé tegye 
maga körül mindazt, ami rút, rossz 
vagy működésképtelen. „

/ Boldizsár Ildikó /
Szeptember 30-án, Benedek 

Elek születésnapján a népmese 
napját ünnepeljük.

A nap célja, hogy az óvónők, a 
pedagógusok és a mesével foglal-
kozó szakemberek, valamint a me-
seszerető gyerekek és felnőttek 
ezen a napon megkülönböztetett 
tisztelettel forduljanak mind a ma-
gyar, mind más népek meséi felé.

Az elmúlt években már ha-
gyománnyá vált óvodánkban 
a népmese napján a mesékhez 
kapcsolódó programok megszer-
vezése. Ezzel szeretnénk felhívni 
a figyelmet az olvasás fontossá-
gára, a magyar kultúra kincseinek 
megőrzésére és a hagyományok 
ápolására. Ebben az évben, ezen 
a jeles napon, saját készítésű 
díszlettel és bábokkal „A kiskakas 
gyémánt félkrajcára” című nép-
mesét mutattuk be. Az előadáson 
a gyermekek vidám arca biztosí-
tott minket, óvónőket az előadás 
sikeréről.

Jusztin Tímea
óvodapedagógus
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rációs válság kapcsán, melyet 
indokoltan az elvallástalanodott 
Európa muszlim meghódításá-
nak kísérleteként értelmezett, 
globális pénzügyi körök támoga-
tásával. Egy nyilatkozatában azt 
állította, hogy „a kereszténység 
áldozatait néhány ezerre tehetjük 
csupán, míg a nácizmus hatmillió, 
a kommunizmus százmillió, az 
iszlám pedig 270 millió embert 
pusztított el.” Európában, elsősor-
ban annak nyugati felén vallási és 
szellemi értelemben légüres tér 
alakult	 ki.	 Csakhogy	 a	 természet	
irtózik a vákuumtól. Ez a hitélet-
ben kialakult vákuum most ele-
mi erővel szívja be az iszlámot. 
Jézust a muszlimok is tisztelik, 
elfogadják szűzi fogantatását, 
prófétának tekintik, megünneplik 
a mennybemenetelét is. Nevet-
séges volt tehát Nyugat-Európá-
ban annyira a migráns muszlimok 
kedvében járni, a karácsonyfát, 
mint jelképet többfelé eltüntet-
ni, mint ahogy az is nevetséges, 
hogy akadt olyan svéd lelkész, 
aki a keresztet is lefűrészeltette 
a templomáról, hogy ne irritálja 
a muszlim migránsokat. Az már 
más kérdés, hogy nem fogadják 
el Jézus kereszthalálát és feltá-
madását, illetve istenségét sem. 
Krisztus keresztjét a törökök ku-
tyafának hívták, innen szárma-
zik a mondás, „a kutyafáját!” is. 
A muszlim tömegek vezetői jól 
látják, hogy megérett a helyzet 
a hitehagyott földrész elfoglalá-
sára. Segítséget jelent a teljesen 
elvilágiasodott európai vezetők 
naivitása. Európát a muszlimok 
(hitük szerint) háborús területnek 
tekintik, és háborús területre nem 
szokás menekülni. Bár az okok 
között felmerülnek a közel-keleti 
háborúk és az ökológiai kataszt-
rófa miatt beszűkült élettér, vagy 
akár a jobb élet reménye is. De a 
jelenkori népvándorlásnak nem 

csak okai vannak, hanem céljai is. 
Ezek között tartja számon Márfi 
Gyula az európai nagyvállalkozók 
vágyát az olcsó munkaerőre, de 
azt is, hogy egyes Európán kívüli 
nagyhatalmak Európa meggyen-
gítésén munkálkodnak. A nagy 
műveltségű egyházi vezető ezen 
ízelítőnek szánt gondolatai gran-
diózus előadássá és beszélgetés-
sé bontakoznak majd ki a múzeu-
mi rendezvényen.

Dr. Márfi Gyula kimagasló szak-
mai munkája elismeréseként 
számos elismerést kapott. 2017. 
augusztus 20. alkalmából Áder 
János köztársasági elnök megbí-
zásából Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere a Magyar 
Érdemrend középkeresztje pol-
gári tagozat kitüntetést adta át 
a Veszprémi Főegyházmegye 
akkori érsekének. 2018. decem-
ber 16-án 75. születésnapja al-
kalmából ünnepi hálaadó szent-
misét mutattak be a veszprémi 
Szent Mihály-székesegyházban, 
amelyen Erdő Péter esztergom-
budapesti és Bábel Balázs 
kalocsa-kecskeméti érsek, vala-
mint a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia számos további tagja 
mellett világi vezetők, így Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke, 
Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes és Veszprém polgármeste-
re, Porga Gyula is részt vett. Bábel 
Balázs beszédében úgy fogal-
mazott, hogy „Márfi Gyula érsek 
széles körben ismert arról, hogy 
a világ dolgait nagy realitással 
ítéli meg”, de meg van „áldva az 
Istentől a humor adományával 
is.” Veszprém díszpolgárává 2018-
ban választották. 

Számunkra jelentőséggel bír, 
hogy Dr. Márfi Gyula térségünk-
höz is kötődik. II. János Pál pápa 
1995. november 11-én egri se-
gédpüspökké nevezte ki. Jelmon-
data:	 Caritas	 nunquam	 excidit	
azaz a szeretet soha el nem múlik 
(1Kor 13,8). 1997. augusztus 14-
én veszprémi érsekké nevezte ki 
a pápa, mely tisztség ellátásából 
2019. július 12-én vonult nyugál-
lományba.

Szécsény és térsége polgárait 
tisztelettel hívjuk és várjuk ren-
dezvényünkre október 21-én 
délután 5 órára! A Kastély Szalon 
program ingyenes, támogatójegy 
váltását köszönettel fogadjuk.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató
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Új kiállítással gyarapodott a Nosztalgia múzeum!

Új kiállítással bővült a Nosz-
talgia múzeum. Jászbe-
rényi Pál múzeumvezető 

örömmel számolt be arról, hogy 
régi vágya valósult meg azzal, 
hogy egy 40-es 50-es évekbeli 
konyhát tudott berendezni a mú-
zeumban. Konyhaszekrény, ma-

sina, hokedli, edények, falvédők, 
bögrék, tányérok a vizespad és 
még számtalan eszköz, háztartá-
si felszerelés és bútorok szépen 
helyreállítva várják a látogatókat. 
Egészen különleges darabja a ki-
állításnak a jéggel megtölthető 
hűtőszekrény.    

A Nosztalgia múzeum már a téli 
nyitvatartással várja látogatóit: 
keddtől vasárnapig 10.00-16.00-
ig, hétfőn zárva.

Smelkó István

Szeptemberi dallamszüret

Mozgalmas hónapot tud-
hat maga mögött az Er-
kel Ferenc Vegyeskar: 

szeptemberben több programso-
rozathoz csatlakoztunk és számos 

zenei évforduló-
ról emlékeztünk 
meg.

S z e p t e m b e r 
11-én az Ars 
Sacra fesztivál-
hoz kapcso-
lódóan a Vissi 
d’Arte Művészeti 
Együttessel kö-
zösen adtunk 
koncerteket a 
balassagyarmati 
Palóc Múzeum-
ban és szécsényi 
Kubinyi Ferenc 

Múzeumban. A „Musica Sacra – Az 
egyházzene gyöngyszemei” című 
műsorunkat Liszt Ferenc születé-
sének 210., Giuseppe Verdi halá-

lának 120. évfordulója jegyében 
állítottuk színpadra.

Szeptember 21-én Balassagyar-
maton a szabadtérre tervezett, 
ám az időjárási körülmények mi-
att végül a Mikszáth Kálmán Mű-
velődési Központban megtartott 
Térzene koncert műsorát adtuk. 
A Vissi d’Arte Művészeti Együttes 
szólistáinak (Lévárdi Beáta – zon-
gora, Varga Ivett és Jambrik Zsolt 
– ének) gyönyörűen csengőelő-
adása és a vegyeskar sokszínű 
összeállítása nagy sikert aratott. 

A hónap során két nemzetkö-
zi kórusfesztivál is megvalósult a 
kórus szervezésében. Szeptem-
ber 18-án a tavalyról elhalasztott 
Bach és Beethoven, szeptember 
25-én pedig a Bartók és Verdi 

Csukáné Szerémy Andrea Alpolgármester asszony a 
Bach Kórusfesztiválon
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munkássága előtt tisztelgő ren-
dezvényt tartottuk meg a szécsé-
nyi művelődési házban. A ven-

déglátó kórusokon kívül - Erkel 
Ferenc Vegyeskar, Szécsény Város 
Gyermekkara - a meghívottak kö-

zött szerepelt a Balassagyarmati 
Dalegylet, a Salgótarjáni Peda-
góguskórus, a gödi Gaude Kórus 
és a Melódia Női Kar Fülekről, il-
letve a Grassalkovich Énekegyüt-
tes	 (Hatvan),	 a	 Cantate	 Nobis	
Énekegyüttes (Jászberény), a 
Gaudium	 Carminis	 Női	 Kamara-
kórus (Isaszeg) és a Musica Aurea 
Vegyeskar (Ipolyság). Nagy öröm 
számunkra, hogy létrejöhettek 
ezek a kórustalálkozók, hiszen a 
pandémia nehézségei után nagy 
élményt és energiát, feltöltődést 
adott számunkra egymás műso-
rának meghallgatása és a közös 
éneklés.

Szeptember 29-én a Rózsavöl-
gyi Márk, AMI hagyományos zene 
világnapi koncertjén léptünk fel.

Természetesen az élet szept-
ember után sem áll meg: október 
2-án Bercelen egyházzenei talál-
kozón vesz részt kórusunk, majd 
nekilátunk	 a	 CD-lemezünk	 elké-
szítéséhez.

Köszönjük támogatóinknak - 
Nemzeti Kulturális Alap Igazga-
tósága,	 Nógrád	 Megye	 Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnöke, 
helyi vállalkozók -, hogy anyagi 
segítséget nyújtanak programja-
ink megvalósulásához! Köszön-
jük karnagyunk, Lévárdi Beáta 
emberfeletti munkáját, amelyet a 
rendezvények megszervezésébe 
fektet, családtagjainknak pedig a 
türelmet és elfogadást, hogy időt 
és teret adnak számunkra a kórus 
életében való aktív részvételhez!

Kiss Gabriella
kórustag

Összkar a Bartók és Verdi Kórusfesztiválon

Erkel Ferenc Vegyeskara a Bach Kórusfesztiválon

Szécsény Város Gyermekkara a Bach Kórusfesztiválon
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Őszkezdés a művelődési központban

2021 szeptemberében elkezdő-
dött a 2021/22-es tanév és vele 
együtt visszatértek a szécsényi 
Városi Művelődési Központ falai 
közé a RMAMI Szécsényi Tagin-
tézménye tanárai és növendékei, 
valamint az amatőr művészeti 
csoportok tagjai is. A heti rend-
szerességgel megtartott foglal-
kozások mellett természetesen 
más rendezvényeknek is otthont 
ad a művelődési központ. 

2021. szeptember 17-én, pénte-
ken a II. Rákóczi Ferenc Kertbarát 
Kör tartotta éves terménybemu-
tatójának megnyitó ünnepségét 
az intézményben.

Szeptember 30-án délután a 
népmese napja alkalmából a 
Paramisi Társulat előadását te-
kinthették meg a városunkban 

Az idősek napi műsor fellépői.
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A Városi Művelődési Központ 
és a Zenthe Ferenc Szín-
ház közös szervezésében 

a 2021/2022 évadban 4 előadás 
várja majd a színházkedvelőket, 
melyek garantált szórakozást és 
minőségi időtöltést nyújtanak a 
nézőknek. Az idei évadban talál-
kozhatnak többek között Vándor 
Évával, Szarvas Józseffel, Gubik 
Petrával, Kökényessy Ágival, Bozó 
Andreával vagy éppen Baksa Im-
rével.

Bérletek 8.500 Ft-os áron, je-
gyek 2.800 Ft-os áron kaphatók 
a szeptember 1-jén megnyílt 
Zenthe Pontban szerdánként 12 
és 17 óra között a Városi Műve-
lődési Központ épületében, va-
lamint az előadások napján 17 
órától.
Az előadások:
Bródy Sándor: A tanítónő - Tóth 
Flóra frissen végzett tanítónő a 
fővárosból egy kis faluba érkezik, 
hogy hivatást teljesítsen. Szenve-
délyesen szeret tanítani, csakhogy 
a falubeli férfiak nem éppen a tu-
dományos munkássága iránt ér-
deklődnek…

Főbb szerepekben: Hege Ve-
ronika, Hajdú Tibor, Vándor Éva, 
Rácz János

Sütő András: Advent a Hargi-
tán - A lelkünkhöz szól és gondol-
kodóba ejt Székelyföld különös, 

misztikummal, néphagyományok-
kal teleszőtt világa. Az isteni aka-
ratban rendíthetetlenül hívők, ám 
az Úr döntéseivel mégis folyton 
pörlekedők világa ez.

Főbb szerepekben: Szarvas Jó-
zsef, Tarpai Viktória, Erdélyi Gá-
bor, Hajdú Tibor

Tamási Áron: Énekes Madár - 
A világ és az ember ma ugyanúgy 
működik, mint Tamási Áron 1933-
ban írt művében, azzal a különb-
séggel, hogy itt a csodák meg is 
történnek. Talán velünk is…

Főbb szerepekben: Kökényessy 
Ági, Bozó Andrea, Baksa Imre, 
Máté Krisztián

Gyárfás - Szabó: Tanulmány 
a nőkről - A nők gyakran gon-
dolják azt, hogy a férfiak ostobák. 
Hogy miattuk dúlnak háborúk a 
kontinenseken, és hogy az ő kor-
látoltságuk következtében drágák 
a ruhaanyagok. És hogy általában 
milyen más lenne az élet, ha nem 
nyüzsögne mindenütt az a sok férfi. 
De ha már belepték a Földet, miért 
nem azért élnek, hogy megértsék a 
női lélek mélységeit?

Főbb szerepekben: Gubik Pet-
ra, Ágoston Péter, Tarpai Viktória, 
Ozsgyán Mihály, Schlanger And-
rás

A tavalyi évad elmaradt elő-
adása az Augusztus Oklahomá-
ban új időpontban!

A tavalyi színházi évad utolsó 
előadása az Augusztus Oklaho-
mában	 elmaradt	 a	 Covid	 okozta	
veszélyhelyzet alakulása miatt. A 
két felvonásos fekete komédia 
új időpontja: 2021. november 
5. 18 óra! A tavaly megváltott 
jegyek és bérletek az előadásra 
érvényesek! Jegyek újonnan is 
válthatók az előadásra 2.800 Ft-os 
áron a Zenthe Pontban szerdán-
ként 12 és 17 óra között a Városi 
Művelődési Központ épületében, 
valamint az előadás napján 17 
órától.

A gyermek- és ifjúsági bérle-
tek kínálata!

A Zenthe Ferenc Színház gyer-
mekek számára meghirdetett 
bérletsorozata a nevelő-oktató 
munka kiegészítéséül szolgál. 
Az elmúlt hónapokban a Zenthe 
Nyár előadásai, valamint a ven-
dégjátékok során nagy örömmel 
tapasztaltuk meg azt, hogy mi-
lyen sok gyermek volt jelen elő-
adásainkon és mennyire vágynak 
a színházi élményre!

A 8-12 osztályos korosztálynak 
a Városi Színházi Bérlet előadá-
sait kínáljuk kedvezményes áron, 
melyről az iskolák tájékoztatást 
kaptak, az óvodás és alsó tago-
zatos gyermekek számára pedig 
egy 3 előadásos bérletsorozat lett 
összeállítva, a bérlet ára 2.000 Ft.

Október 24-én indul a Városi Színházi Bérlet!

Paramisi Társulat a népmese napján

működő általános iskolák alsó ta-
gozatos diákjai a művelődési köz-
pont színháztermében.

Október 1-jén pedig a település 
szépkorú lakóit köszöntötték az 
idősek napja alkalmából a város 
oktatási és nevelési intézményei-
nek tanulói és óvodásai, a művé-
szeti csoportok tagjai, Szécsény 
Város	Önkormányzata,	valamint	a	
művelődési központ kollektívája.
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Még több színház!
Nagy öröm, hogy Szécsény és 

környékéről sokan látogatnak kü-
lönböző városokban színházi elő-
adásokat, és bejárnak megyénk 
színházába, a Zenthe Ferenc Szín-

házba is. Így aki szereti a színhá-
zat és még több előadást szeret-
ne megnézni, annak ajánljuk az 
újonnan induló Kamarabérlete-
ket, melyek 5 színdarabot és +1 
ajándék előadást tartalmaznak, a 

helyszín pedig a színház újonnan 
megnyíló Kamaratermében lesz.

Garamvölgyi Andrea
Zenthe Ferenc Színház
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A Szécsényi Be-
teg Gyermeke-
kért Alapítvány 
K u r a t ó r i u m a 
nevében sze-
retném megkö-
szönni minden-
kinek, aki 

 imájával, 
 kreatív ötletével, 
 önfeláldozó segítségével, 
 gyógyító alkotásaival, 
 adománygyűjtőkben elhe-
lyezett támogatásával, 
 személyi jövedelemadója 
1% felajánlásával gyarapítot-
ta közösségünket!

Beszkid-Elektro Villamos Szerelő-
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 
és a BENU Gyógyszertár Szécsény 
Szent Jób Patika kihelyezett ado-
mánygyűjtő ládáiból befolyt ösz-
szeg: 92.170 Ft
Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. Könyvvásárból befolyt 
támogatás: 10.850 Ft
Adó 1% felajánlásainak összege: 
152.377 Ft
Mindösszesen: 255.397 Ft
Köszönjük!

Erdélyi Anett 
Szécsényi Beteg Gyermekekért 

Alapítvány képviselője

Beteg gyermekekért 
Alapítvány

Futás
2021. szeptember 12. Terepfutás 
Pócsmegyeren. Résztvevő Bartus 
Ferenc 10 km, 41:20 idővel kor-
csoportjában IV. helyezett. 

 2021. szeptember 18. 24. An-
tenna	Hungária	Kékes	Csúcsfutás	
egyik legszebb és legnehezebb 
hazai futóversenye. Nemcsak a 
kihívás, de a gyönyörű környezet 
is emlékezetessé teszi. Legyőzte 
a 11,6 kilométeres távot Mátra-
füred és Kékestető között, Bartus 
Ferenc 1:00:12, Szomorné Beck 
Krisztina 1:54:02 idővel.

2021. szeptember 19. Salgótar-
ján Karancs királya hegyi futóver-
seny, nem körpálya, hanem csak 
emelkedőket tartalmazó útvona-
lon mérhették össze erejüket és 
felkészültségüket a versenyzők. 
Részt vett Bartus Ferenc 4,5 km 
táv, 30:05 idő III. hely korcsoport-
ban.

2021.szeptember 22. Éjszakai 
futás a kivilágított Losoncon bel-
városában. Résztvevő Bartus Fe-
renc 6 km távon, 22:01 idővel ért 
célba.
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Kékes Tihany Pócsmegyer

Foci

Felnőtt csapatunk számára 
folytatódott, a többi csapat-
nak pedig elkezdődtek a baj-

nokságok, tornák, fesztiválok.
Az utánpótlás csapataink eddig 

jól szerepelnek a bajnokságokban. 
U19-es csapatunk mind a négy, 
U16-os csapatunk pedig mind a 
három meccsét megnyerte. Az 
U13-as csapatunk is igen jól szere-
pel, 6 meccsből 5-öt megnyert és 
csak egy vereséget szenvedett. 
Felnőtt eredmények:
Érsekvadkert – Szécsény 4-0
Szécsény – Berkenye 3-3 gól: Ko-
vács S., Gyenes J., Gombár E.
Szendehely – Szécsény 2-1 gól: 
Kovács S.
U19 eredmények:
Nőtincs – Szécsény 0-8   gól: Ko-
vács S. 2, Pizyi B. 2, Oláh N., Ko-
vács B., Molnár Gy., Kreuch R.
Szécsény – Héhalom 8-1   gól: Ko-
vács S. 3, Rónai A. 2, Szőllősi A., 
Pityi B., Molnár Gy.
Szécsény – Palotás 2-0   gól: Bá-
rány M., Szintai Sz.
Bercel – Szécsény 0-3 

U 16 eredmények:
Mátramindszent – Szécsény 0-3
Rimóc – Szécsény 4-5 gól: Gáspár 
K. 3, Bárány M., Kelecsényi L.
Balassagyarmati	 SC	 –	 Szécsény	
1-2 gól: Bárány M., Gáspár K.
U 13 eredmények, I. forduló 
Szécsényben:
Szécsény – Mohora 4-0 gól: Varga 
J. 2, Darnyik L., Ocsovai Zs.
Szécsény	 –	 Balassagyarmati	 SC	
6-3   gól: Petrovics V. 2, Varga J., 
Darnyik L., Bari B., Takács O.
Szécsény – Érsekvadkert 1-0   gól: 
Varga J.
II. forduló, Balassagyarmaton:

Szécsény – Szügy 5-0   gól: Petro-
vics V. 2, Varga J. 2, Ocsovai Zs.
Szécsény	 –	 Balassagyarmati	 SC	
3-4 gól: Oláh I., Varga J. 2.
Szécsény – Érsekvadkert 4-2   gól: 
Varga J. 3, Petrovics V.

A Bozsik tornákon szereplő csa-
pataink is nagyon szép eredmé-
nyeket értek el.

Szécsény ad helyet az MLSZ 
edzőképzésnek. Az U7-es és U9-
es csapataink segítették a mun-
kájukat, felkészülésüket a leendő 
edzőknek, és ők mutatták be a 
feladatokat gyakorlatokat.

Doman Gábor

2021. szeptember 25.  A Tihanyi 
- félszigeten kijelölt útvonalon, 
csodálatos balatoni panorámával, 
21 km és 354 m szint leküzdésé-
vel Tresó Tamás 2:25:17 idővel tel-
jesítette.

2021 szeptember 25. 2003. 
- 2021. 18 év a SZAFT csapata 
életében mozgással. Ünnepel-
tünk!!! Nevünkhöz híven jó szaf-
tos pörkölttel, süteményekkel. 
Múlt idézéssel, baráti beszélge-

téssel jó hangulatban telt el a 
nap.

 Czele János, 
BSI Futónagykövet

Az edzőképzést segítő csapataink
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