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A beruházást évek óta szor-
galmazzák a mentősök és 
Szécsény Önkormányzata. 

A fűtött garázs ugyanis kulcskér-
dés a modern sürgősségi ellátás-
ban, hiszen a mentőautókban el-
helyezett életmentő gépek nem 
tarthatók fagyos környezetben. 
Ezért gyakran akkor is járatni kel-
lett a mentőautók motorját, ha 
nem volt dolguk más, mint fűteni 
saját belső terüket.

 Ez az eljárás szennyezte a kör-
nyezetet és feleslegesen fogyasz-
totta az üzemanyagot. A beru-
házás tehát környezetvédelmi és 
takarékossági szempontokból is 
nagy jelentőségű, nem beszélve 
az emberi tényezőről. Egyáltalán 
nem mindegy ugyanis az ott dol-
gozó munkatársak számára, hogy 
milyen környezetből indulnak 
életeket menteni. Egy korszerű, 
modern épület plusz motivációt 
jelent számukra. 

Köszönjük Balla Mihály képvise-
lő úrnak és Magyarország kormá-
nyának, hogy a szécsényi önkor-
mányzat 114 millió 691 ezer 160 
forint támogatásban részesült a 
fejlesztés megvalósítására. Külön 
öröm, hogy így egész térségünk 
sürgősségi ellátása javul.

Stayer László
polgármester

Háromállásos fűtött garázst kap a szécsényi mentőállomás
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Lecsapott a Mikulás Szécsényben az autósokra

A szabálykövető autósok 
szaloncukrot és dicséretet 
kaptak, míg azok a jármű-

vezetők, akiknél a rendőrök va-
lami hiányosságot tapasztaltak 
a figyelmeztetésen kívül egy vir-
gáccsal is gazdagabbak lettek. 
Az akcióban az ellenőrzött 22 
járműből csupán 6 esetben járt 
virgács, a többi sofőr szaloncu-
korral térhetett haza. A Mikulás 
ígéretet tett a rendőröknek, hogy 
jövőre újra megáll szánjával a 
Nógrád megyei településen és 
ismét együtt ellenőrzi a közleke-
dési szabályok betartását a város-
ban. Mi csak így „négyszemközt” 
áruljuk el, hogy a Mikulás zsebé-

ben Jászberényi Pál személyiga-
zolványa lapult, ha véletlenül őt 
is igazoltatnák a rendőrök. Erre 

azonban nem került sor, miután a 
Mikulásnak rendesen sikerült par-
kolnia szánjával.

35 éves lett a Városi Művelődési Központ épülete

2022. november 5-én szüle-
tésnapi gálaműsorra került 
sor a Városi Művelődési Köz-

pont színháztermében, hiszen 
éppen ezen a napon lett 35 esz-
tendős a művelődési központnak 
otthont adó épület. Az ünnepség 
Csatlós Noémi közművelődési re-
ferens visszaemlékező gondola-
taival indult:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Vendégeink!
Szép estét kívánok 
valamennyiüknek!

Csatlós Noémi vagyok, a Városi 
Művelődési Központ közművelő-
dési referense és kérem, enged-
jék meg nekem, hogy rendezvé-
nyünket egy történettel kezdjem!

Volt egy év, amikor:
- a Földön megszületett az ötmil-

liárdodik ember
- amikor Európában elindult az 

Erasmus program, amely egye-

temi hallgatók ezreinek segíti 
elő nemzetközi mobilitását

- amikor Magyarországon a kor-
mány döntött a világútlevél be-
vezetéséről

- amikor a Nógrád megyei Holló-
kő ófaluja a világörökség része 
lett

- és amikor a mi kis világunkban, 
Szécsényben átadták a nagykö-
zönség számára a művelődési 
központ új épületét.
Ez az év 1987, s a nap, a mi na-

punk, november 5-e, éppen 35 
esztendővel ezelőtt. De hogyan is 
érkezett el az a nap?

Településünk vezetői már az 
1970-es évek elejétől foglalkoz-
tak egy új, korszerű művelődési 
központ megépítésének gondo-
latával. Az épületet egy közpon-
ti, műemlékileg védett területen 
tervezték felépíteni. 

A szükséges engedélyek be-
szerzése után megrendelésre 
került az építendő létesítmény 

tanulmányterve, majd az alapján 
1980-ban elkészült a kiviteli terv 
is. Az épület tervét Zimonyi Lász-
ló építészmérnök, a belső építé-
szeti tervet Szörényi Béla építész 
készítette. 

Az építési költségek az 1980-as 
árszinten közel 28 millió forintra 
rúgtak, mely összeg a település 
kasszájában nem állt teljes egé-
szében rendelkezésre, így több 
módszer is kidolgozásra került a 
helyi eszközök, erőforrások fel-
tárására. A lakosság téglajegyek 
vásárlásával és társadalmi mun-
ka végzésével nyújthatott segít-
séget, de kiadásra került pl. egy 
emlékérem is, melynek értéke-
sítéséből befolyó összeget is az 
építkezéshez használták fel. 

A kivitelezést eredetileg az 
ÉPSZÖV vállalta, de egy kedve-
zőbb ajánlatra végül a II. Rákóczi 
Ferenc Mezőgazdasági Termelő-
szövetkezet kapta meg. A kivitele-
zés intézésével pedig a Mezőgaz-
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dasági és Élelmiszeripari Tervező, 
Beruházó Vállalatot bízták meg. 

Az építési területen 1983. októ-
ber 26-án indultak meg a munká-
latok, amelyek 4 évig tartottak. 
Végeredményként Szécsény vá-
rosa egy szép, impozáns épület-
tel gazdagodott, amelyet napra 
pontosan 35 esztendővel ezelőtt 
adtak át a nagyközönségnek.

Az azóta eltelt három és fél évti-
zedben az épület természetesen 
átment néhány változáson, meg-
élt részleges felújítást, de mint 
tudjuk, az idő vasfoga senkit nem 
kímél.

Termeiben szétnézve pedig lát-
hatjuk, hogy az eltelt esztendők 
alatt fokozatosan a művészetek 
és a közösségek házává vált. Falai 
között otthonra lelt a művészeti 
iskola, jó néhány közösség, a vá-
rosi televízió, egy időre a városi 
könyvtár és számos városi, me-
gyei, országos és nemzetközi ren-
dezvény is.

Mi, a mostani generáció köszö-
nettel tartozunk mindenkinek, 
aki bármiképp is hozzájárult ah-
hoz, hogy ez a ház megépüljön és 
köszönettel adózunk azok előtt 
is, akik az elmúlt 35 év alatt azért 
dolgoztak, hogy falai között élet 
legyen. 

Mindannyiunknak, akik most, 
2022-ben valamilyen módon kö-
tődünk ehhez a házhoz XXIII. Já-
nos pápa híres idézetét küldöm 
útravalóul a következő 35 eszten-
dőre, miszerint „Ne azt keressük, 
ami elválaszt, hanem ami össze-
köt!” Legyen nekünk ez a ház az 
összekötő kapocs.

Köszönöm, hogy meghallgat-
tak!

A visszaemlékezést követően 
Stayer László polgármester úr kö-
szöntötte a megjelenteket, majd 
színpadra léptek azok a csopor-
tok, akik sok-sok szállal kötőd-
nek a művelődési központhoz. A 

közel két órás, teltházas előadás 
szereplői voltak:
- a II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola tanulóiból álló Kis Iglice 
Táncegyüttes

- a Páter Bárkányi János Katolikus 
Óvoda, Általános Iskola és Gim-
názium két énekes duója: Barkó 
Dávid, Puszta Levente, Demus 
Santel Sára és Vladár Dorka

- Apró Palóc és Palóc Csemeték 
tánccsoportok

- Palóc Néptáncegyüttes
- II. Rákóczi Ferenc Kertbarát kör 

népdalköre
- Erkel Ferenc Vegyeskar

- a RMAMI Szécsényi Tagintézmé-
nye tanárai

- a RMAMI Szécsényi Tagintézmé-
nyének FÉBÉ Társulat

- TCD Táncegyesület
- Andi Színjátszósai Társulat
- Derűs Asszonyok Nyugdíjas Klub 

szenior örömtánc csoportja
A Szécsényi Közművelődési 

Nonprofit Kft. ezúton köszöni 
minden szereplőnek és nézőnek 
a felejthetetlen estét!

Egykor és ma
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Önkormányzati hírek

Novemberben egy rendkívüli és 
egy munkarend szerinti képvise-
lő-testületi ülést tartottunk.
A NOVEMBER 15-i rendkívüli zárt 
ülésen döntöttünk
fejlesztési hitel felvételéről, és a 
víziközmű vagyon és víziközmű 
szolgáltatás állami átvételéről.
A NOVEMBER 29-i munkarend sze-
rinti ülésen döntöttünk
•	 az	étkezési	térítési	díjakról	szóló	

9/2011. (III.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

•	 a	 2023.	 évi	 átmeneti	 gazdálko-
dásról szóló rendelet megalko-
tásáról

•	 a	 településterv,	 a	 településképi	
arculati kézikönyv és a telepü-
lésképi rendelet készítésével és 
módosításával összefüggő helyi 
partnerségi egyeztetés szabá-
lyairól szóló rendelet megalko-
tásáról

•	 a	 Szécsényi	 Közművelődési	
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
megválasztásáról

•	 a	 Szécsény	 Holding	 Kft.	 folyó-
számla hitelkeretének meghosz-
szabbításáról

•	 Szécsény	Város	Önkormányzata	

folyószámlahitel felvételéről
•	 az	 Őrhalom-Szécsény	 közötti	

kerékpárút megvalósítása érde-
kében kiemelt fejlesztési terület 
kijelöléséről, valamint Szécsény 
Város Helyi Építési Szabályza-
tának és Szabályozási Tervének 
módosításáról

•	 közművelődési	 megállapodás	
megkötéséről

•	 Szécsény	Város	Önkormányzata	
2021-2024. évi stratégiai belső 
ellenőrzési tervének felülvizsgá-
latáról és a 2023. évi belső ellen-
őrzési tervének elfogadásáról

•	 a	 helyi	 adórendeletek	 felülvizs-
gálatáról

•	 a	2023.	 évre	 szóló,	önkormány-
zati rendeletekben meghatáro-
zott díjak felülvizsgálatáról

•	 igazgatási	szünet	elrendeléséről
•	 A	képviselő-testület	2023.	 I.	 fél-

évi munkatervéről
•	 Szécsény	 város	 2023.	 évi	

rendezvénynaptárának jóváha-
gyásáról.

•	 a	 megnövekedett	 energiaárak	
csökkentése érdekében hozott 
intézkedési terv elfogadásáról

•	 a	 Helyi	 Esélyegyenlőségi	 Prog-

ram áttekintéséről
•	 az	 Európai	 Bizottság	elnökének	

küldött levél támogatásáról
•	 a	 Szécsény	Városi	 Sportegyesü-

let felújítása kapcsán hozzájáru-
ló nyilatkozatokról.

Zárt ülésen:
•	 Döntöttünk	a	Szécsény,	Kossuth	

út 4. 1269 helyrajzi szám alatti 
megvalósítási helyszín komplex 
energetikai pályázatból történő 
kivételéről

•	 a	 Szécsény,	 0328/54	 hrsz-ú	 in-
gatlan és a Szécsény, 0328/48-
49 hrsz-ú ingatlanokat érintő 
csereszerződés megkötéséről

•	 a	 Szécsény,	 Kerülő	 út	 mentén	
elhelyezkedő beépítetlen terü-
letek értékesítésről.

•	 a	Szécsény,	Mindszenty	tér	3/A.	
III. emelet 2-es ajtó szám alatti 
1309/A/9 helyrajzi számú ingat-
lan értékesítésére kiírt pályázati 
eljárás eredményének megálla-
pításáról.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
   jegyző

Pályázati felhívás

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2022.(XI.29.) számú határozata alapján nyilvá-
nos pályázat útján értékesíti az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, alábbi ingatlanokat:
Szécsény, belterületen elhelyezkedő, alábbi ingatlanjait:
helyrejzi szám alapterület művelési ág
1982/14 hrsz. 4000 m2 kivett beépítetlen terület
1982/15 hrsz. 4000 m2 kivett beépítetlen terület
1982/16 hrsz. 4000 m2 kivett beépítetlen terület
1982/17 hrsz. 4000 m2 kivett beépítetlen terület
1982/18 hrsz. 5957 m2 kivett beépítetlen terület
1982/21 hrsz. 4000 m2 kivett beépítetlen terület   
Össz. alapterület: 25.957 m2

A Képviselő-testület döntése alapján, az ingatlanok együttesen, illetve külön-külön is megvásárolhatóak.
Az ingatlanok induló eladási ára 2000 Ft/m2, az (kettőezer forint/ négyzetméter) áron került meghatáro-
zásra. Bővebb tájékoztatásért keresse fel Szécsény Város hivatalos honlapját, vagy érdeklődjön telefonon a 
32/370-199/217 melléken.
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Bárkányi iskola

Óvó nénik látogatása a Bárká-
nyiban az elsősöknél
Nagy örömmel és lelkesedéssel 
hívtuk meg iskolánkba - két év 
kimaradás után - az első osztályo-
saink óvodapedagógusait. A nyílt 
napra 2022. november 15- én, 
kedden délelőtt került sor.

A nap elé nemcsak a gyerekek, 
hanem a tanító nénik is nagy iz-
galommal tekintettek. A program 
során az első osztályok matemati-
ka és magyar tanóráiba nyerhet-
tek betekintést a látogatók.

Ezt követően lehetőség nyílt 
rövid beszélgetésre és kis ajándé-
kok átadására az óvó nénik és a 
gyerekek között. A rendezvény a 
pedagógusok szakmai eszmecse-
réjével fejeződött be.

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet 
az óvoda és iskola közötti zökke-
nőmentes átmenet biztosítására. 
A sikeres átmenet biztosításának 
egyik módja a fenti novemberi 
program megvalósítása. Ez mind 
az óvodapedagógusok, mind a 
tanítók nagy hasznára válik. Az 
óvodapedagógus kollégák öröm-
mel élnek a lehetőséggel, hiszen 
közvetlen visszajelzést kaphatnak 
a 3-4 évig általuk nevelt gyerme-
kekről. A tanítók is profitálnak 
belőle, hiszen a konzultáció ke-
retében a pedagógusok átadhat-
ják egymásnak tapasztalataikat. 
Azonban a gyerekek számára 
nyújt a legtöbbet a program, mert 
boldogan mutathatják meg sike-
res első osztályos életüket kedves 
óvó nénijeiknek. Ez így történt az 
idén is, mert a gyermekek nagyon 
aktívan dolgoztak a tanórákon és 
büszke mosollyal tekintettek az 
óvó nénik felé.

Ludányiné Bella Szilvia 
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Jótékonysági bál 2022.
Nagy örömünkre szolgált, hogy 
idén, két év kihagyás után ismét 
megrendezésre kerülhetett intéz-
ményünk jótékonysági bálja. Kü-
lön öröm volt számunkra, hogy 
még soha ennyien nem fogad-
ták el meghívásunkat, rendkívül 
nagy számban üdvözölhettük 
vendégeinket iskolánkban.

A rendezvényt hagyományosan 
egy ünnepi műsorral nyitottuk 
meg, mintegy köszönetünket ki-
fejezve vendégeinknek. Fellépő-
ink között szerepeltek iskolánk 
énekes tehetségei, a Kicsinyek 
Kórusa, kiknek vezetője Zsirosova 
Silvia tanító néni. Nyitóműsorunk 
dalai a hazaszeretet, a magyar 
népdalkincs és iskolák hitvilágát 
közvetítették. A 6.b osztály, osz-
tályfőnökük, Bátyi Sándor vezeté-
sével a Csodapatika című táncos 
jelenetet adták elő. A Palóc Cse-
meték néptánc csoport, valamint 

a T.C.D. táncegyesület lelkes tán-
cosai zömmel iskolánk diákjaiból 
állnak, így mondhatni „hazai pá-
lyán” léptek föl. A varsányi Szőlő-
szem Társulat és Andi Színjátszó-
sai is örömmel mondtak igent a 
felkérésre és lelkesen szórakoz-
tatták a közönséget. Iskolánk 
végzős diákjai ezen az estén újból 
eltáncolták a szalagavatón bemu-
tatott keringőt, megható pilla-
natokat okozva ezzel. Műsorunk 
fináléjaként a Szülői Szervezet 
táncos lábú anyukái mutattak be 
egy koreográfiát.

A műsor után kezdetét vette a 
hajnalig tartó mulatás, ahol a Csa-
bi és Ati nevű formáció gondos-
kodott a fergeteges hangulatról. 

Bőkezű vendégeink az este fo-
lyamán tovább gyarapították bá-
lunk bevételélt tombolák vásárlá-
sával. Sok nagyértékű nyeremény 
talált gazdára, többek között 
ajándékcsomagok, utalványok, 

wellness pihenések, televízió és 
kreatív fotózás is. Ezúton is kö-
szönjük a felajánlásokat!

Hálásak vagyunk a Szülői Szerve-
zetnek, hogy az új elnökkel, Farkas 
Bernadettel az élen megszervezte 
ezt a jó hangulatú jótékonysági 
eseményt. Köszönjük támoga-
tóinknak önzetlen segítségüket, 
melynek nyomán iskolánk diákja-
inak iskolai életét igyekszünk szí-
nesebbé, gazdagabbá tenni. 

Szvetlik Réka 

Dalos Teaház
Iskolánkban, a Páter Bárkányi Já-
nos Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium falai között 
hosszú kihagyás után ismét sor 
kerülhetett az alsó tagozatos da-
losok tudásának összehasonlítá-
sára.

Az eseményre, mely a „Dalos 
Teaház” elnevezést kapta, 2022. 
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november 22-én, kedd délután 
került sor a könyvtárban, mely 
méltó helyszínéül szolgált a ren-
dezvény barátságos és családias 
hangulatú lebonyolításához. Már 
az előkészületek is örömmel tel-
tek, hiszen bíztunk benne, hogy 
a gyerekeknek is szívmelengető 
lesz munkánk gyümölcse: a hely-
szín „átvarázsolása” népies han-
gulatúvá, a dekoráció készítése, 
emléklapok, oklevelek, ajándé-
kok megtervezése, kivitelezése, s 
természetesen a tanulók számára 
kiválasztott dalanyag sokszínűsé-
ge.

A népdaléneklő versenyt isko-
lánk igazgatóhelyettes asszonya, 
Ludányiné Bella Szilvia nyitotta 
meg, rövid beszédében hangsú-
lyozta a közös éneklés fontossá-
gát, népdalaink tisztaságának, 
gazdagságának személyiségfor-
máló szerepét, hagyományaink 
ápolását. Ezután Zsiros Szilvia 
tanító néni bemutatta a zsűri 
tagjait, kik között üdvözölhettük 
Kurucz Boglárkát, aki sok szere-
tettel oktatja néptáncra a tanu-
lókat, Varga Ivett tanárnőt, ki a 
helyi művészeti iskola zenepeda-
gógusa, valamint Bobály Csaba 
tanár urat, aki a gitározás forté-
lyait	 tanítja	 lelkes	 nebulóinak.	 Ő	
egyúttal a zsűri elnöki szerepét is 
betöltötte.  Ezúton is köszönjük, 
hogy elfogadták meghívásunkat. 
Rövid közös beéneklés után Ku-
rucz Boglárka vezetésével a ver-

senyzők csodaszép népdalcso-
korral alapozták meg a délután 
hangulatát, melynek tisztasága, 
szívmelengető hitelessége igazi 
példaként szolgált mindannyi-
unk számára. Ezután Lénártné 
Vali néni segítségével sorszámok 
húzása alapján meghallgattunk 
minden produkciót, melyek zö-
mében egyéni előadások voltak, 
néhány versenyző azonban duót 
is énekelt. A műsorszámok végez-
tével a zsűri elvonult a szomszé-
dos helyiségbe, hogy meghozza 
döntését. Kitikkadt versenyzőink 
a csábító finomságokkal megra-
kott svédasztalos uzsonnával, íz-
letes gyümölcsteával csillapítot-
ták éhségüket, szomjúságukat. A 
zsűri előzetes egyeztetés alapján 
értékelt, figyelembe vette az into-
nációt, a ritmust, az előadásmó-
dot, az artikulációt, a népdalcso-
kor összeállítását és az összhatást. 
Ezek alapján megállapítottuk, 
hogy versenyzőink felkészül-
tek voltak, a dalanyagok pedig 
életkoruknak, hangszínüknek és 
hangterjedelmüknek megfele-
lőek. Szerettük volna elkerülni, 
hogy a délután „teljesítményori-
entált” legyen, ezért minden sze-
replő emléklapot, mézeskalácsot 
és könyvjelzőt kapott ajándék-
ba. A legügyesebb, legbátrabb, 
legkreatívabb, legpontosabb és 
legfelkészültebb tanulók okleve-
let, személyre szóló ajándékokat 
kaptak, s természetesen erkölcsi 

elismerést, továbbá lehetőséget 
arra, hogy iskolánkat képviselhes-
sék a januárban tartandó városi 
rendezvényünkön, a Magyar Kul-
túra Napján, hol számos vidéki és 
határon túli intézmény verseny-
zőivel mérhetik össze tudásukat.

A díjak átadását Bobály Csaba, a 
zsűri elnöke bonyolította le, egy-
úttal hozzáértő szavaival értékel-
te a szereplők előadását, hasznos 
és praktikus tanácsokkal látta el 
kis nebulóinkat.

Az oldott hangulatú énekver-
senynek délután három órakor 
lett vége, tanulóink pedig élmé-
nyekkel, tapasztalatokkal gazda-
gabban vonultak le osztályterme-
ikbe, hol büszkén mesélték el a 
történteket tanítóiknak, osztály-
társaiknak. 

Valamennyi versenyzőnek és 
felkészítő pedagógusnak szívből 
gratulálunk és további sikeres 
szerepléseket kívánunk! Köszö-
nettel tartozunk kollégáinknak, 
segítőinknek, valamint a szülők-
nek, név szerint Horváth Klárá-
nak, Percze Anitának és Vincze 
Szabolcsné Juhász Csillának, kik 
nélkül nem sikerült volna ilyen 
gördülékenyen és színesen ez a 
délután.

Lénárt Lászlóné és Zsiros Szilvia 
tanító nénik

szervezők



- 8 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Irodalmi teaház

Iskolánkban néhány év kihagyás 
után, 2022. november 24-én, 
ismét megrendezésre került az 

alsó tagozatos tanulók szavaló-
versenye. Az „Irodalmi teaház” el-
nevezésű megmérettetés helyszí-
néül iskolánk könyvtára szolgált.

17 bátor kis diák pedagógusa-
ik irányításával lelkesen készült 
klasszikus és kortárs magyar köl-
tők verseivel erre a napra.  A prog-
ramot iskolánk igazgatóhelyettes 
asszonya, Ludányiné Bella Szilvia 
nyitotta meg. Bevezetőjében né-
hány kedves szóval bátorította a 
versenyzőket, majd bemutatta a 
három fős szakmai zsűrit. Ezúton 
is köszönjük Gál Maja és Kosik 
Szilvia tanárnőknek, valamint 
Pothoroczki Ágnes óvodapeda-
gógusnak, hogy elvállalták ezt a 
szép, de nehéz feladatot. 

Ezt követően igazán családias 
légkörben hallgathattuk meg a 
felkészült diákok színvonalas elő-
adásait. Miután mindenki szín-
padra lépett a három fős zsűri 
tanácskozni vonult és előzőleg 
megbeszélt szempontok figye-
lembevételével értékelték a pro-
dukciókat.

Eközben a gyerekek kis uzson-
nával, csemegével, gyümölcslével 
frissítették fel magukat.

A zsűri észrevételeit Gál Maja 
tanárnő néhány dicsérő szó kísé-

retében tolmácsolta a gyerekek 
felé. Minden tanulónak emlékla-
pot és ajándék könyvjelzőt adott 
át. Négy tanulót azonban kiemelt 
a többiek közül, ők oklevelet kap-
tak, könyvjutalomban részesül-
tek, valamint lehetőségük nyílt, 
hogy iskolánkat képviseljék a Ma-
gyar Kultúra Napján rendezett vá-
rosi ünnepségen. 

A következő tanulók képviselik 
iskolánkat a januári megméret-
tetésen:
Tiszttartó Gergő 2.b (felkészítő 
pedagógusa Mayer Istvánné Frida 
néni)
Hugyecz Gréta 3.a (felkészítő pe-

dagógusa Kalmárné Lőrincz Vik-
tória)
Vladár Dorka 4.a (felkészítő peda-
gógusa Veres Viktória)
Rigó Boglárka Liliána 4.b ( felké-
szítő pedagógusa Pifka Zsoltné 
Ria néni)

Szívből gratulálunk a kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott tanulóknak 
és köszönjük a zsűri munkáját, 
kollégáink segítségét.

Horváth Éva Ágnes és Kalmárné 
Lőrincz Viktória tanító nénik

Bárkányi óvoda

Rózsafüzér az óvodában
Óvoda szinten most először 
imádkoztuk együtt a rózsafüzér 
imádságot, bekapcsolódva az  
„Egymillió gyermek imádkozza a 
rózsafüzért” elnevezésű, világmé-
retű imakezdeményezésbe. 

Többféle módon igyekeztünk 

megismertetni a gyerekekkel ezt 
a régi, ősi imádságot: először is 
gyűjtőmunka keretén belül meg-
hirdettük csoportjainkban, hogy 
akinek van otthon rózsafüzére, 
hozza el az óvodába, és itt egy 
házi kiállításban mindenki meg-
mutathatja a sajátját. Az imád-

ságot is igyekeztünk gyermeke-
inkkel megismertetni és együtt 
elimádkozni egy tizedét. Majd 
megjelenítettük közösen is az ud-
varon. Minden részletét más-más 
csoport alkotta meg: süni csoport 
a keresztet rakta ki gesztenyé-
ből, a maci csoport az összekötő 
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részt dísztökből, a katica csoport 
az első tizedet csipkebogyóból, a 
nyuszi  csoport a 2. tizedet levél-
ből, a méhecske csoport a 3. ti-
zedet kövekből, az őzike csoport 
almából a 4. tizedet, a halacska 
csoport pedig az utolsó tizedet 
virágokból készítette el. Miköz-
ben az utolsó tizedet raktuk le a 
földre, közösen imádkoztunk.  

A rózsafüzér hónapjának meg-
koronázása nálunk a behozott és 
kiállított olvasók Jób testvér általi 

megáldása és közös ima lett. Re-
méljük, hogy sikerül kissé köze-
lebb hozni, megismertetni a gye-
rekekkel ezt a szép, ősi imádságot 
és legfőbb közbenjárónk, Mária 
segítségét kérni szükségeinkben. 

         
    Gajzinger Márta

   óvodapedagógus

„Rád gondolunk Szent Márton”
Minden évben, november 11.-
e körül megemlékezünk Tours-i 
Szent Márton életéről, életszent-
ségre vezető útjáról. A szentek 

példamutató cselekedeteit, em-
berszeretetét, imádságos életét 
elbeszélő formában, mesés törté-
neteken keresztül mutatjuk be a 
gyermekeknek. 

A jótettek szemléltetésére kicsi 
lámpásokat barkácsolhattak az 
óvodások, melyek fénye meg-
világította az óvoda folyosóját 
is, amikor énekelve vitték körbe 
azokat, jelezve, hogy a jóság, akár 
milyen kicsiny is, együtt másokkal 
valódi világossággá lesz.                  

A Márton-napi népszokások 
idén is megjelentek óvodánk-

ban. A libák központi 
szerepet kaptak, így a 
gyermekek különböző 
anyagokból kis libákat 
készítettek, melyekkel 
később örömmel ját-
szottak. A libákról szó-
ló dalos játék, éneklés 
és szerepjáték során 
vidám hangulat kere-
kedett a csoportok-
ban.

A régi időket idéz-
ve lehetett kukoricát 
morzsolni. Munka 
után pedig jól estek a 
finom falatok; főtt ku-
korica, libazsíros vagy 
libamájkrémmel meg-
kent kenyér lilahagy-
mával, és a meleg tea 
sem maradt el.

Színes tartalommal 
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tudtuk megtölteni a hetet, a gyer-
mekek tudástára ismét bővült, 
emlékezetük pedig élményekkel 
gazdagodott.

    
Boldog Bernadett
óvodapedagógus

Árpád-házi Szent Erzsébet
A Páter Bárkányi János Katolikus 
Óvodában a november 14-ei hé-

ten, Árpád-házi Szent Erzsébetről 
emlékeztünk meg, ki kedvessé-
géről és jóságáról volt ismert az 
emberek között. 1207-ben való-
színűleg Sárospatakon született. 
Édesapja II. Endre magyar király, 
édesanyja pedig Gertrúd volt. 
Szüleitől, környezetétől nagyon 
sok vallásos indíttatást kapott, de 
ő kiskora óta megvolt az imára és 
a szeretetszolgálatra való hajla-

ma. Játék közben is ellátogatott a 
templomba imádkozni. Szívesen 
ajándékozta dolgait szegényebb 
társainak, korán kezdett koldu-
soknak alamizsnát osztogatni. 
Nem csak a saját szájától meg-
vont falatokat adta oda, hanem 
a konyháról szerzett ennivalókat 
is vitte a szegényeknek. Négy-
éves korában Wartburg várába 
került, gróf Hermann nevű fiával 
jegyezték el, ott kellett nevelked-
nie. Nehezére esett a szeretteitől 
való elszakadás is, a vár állandó-
an nyüzsgő vendégzsivaja is ide-
gen volt számára, de még inkább 
az az ellenszenv esett nehezére, 
amivel az új környezetében a leg-
többen fogadták. Hatéves volt, 
amikor édesanyja meghalt, ettől 
kezdve szinte csak az ima volt 
egyetlen vigasztalódása. Erzsé-
bet sok ennivalót hordott és ez 
által sok melegséget és szeretetet 
ajándékozott a rászorultaknak. 
Mindemellett hősies fokon gya-
korolta a szeretetet, jóságos cse-
lekedeteivel.

A jólelkű asszony leprás beteget 
ápolt, csodatettei közé tartozik az 

is, amikor a szegényeknek kenye-
ret vitt, ám ezt a király testvére, 
Henrik észrevette. Az Úr azonban 
a kenyér helyett, rózsákat látta-
tott Henrikkel, aki megszégyenül-
ve útjára bocsátotta Erzsébetet. 
A rózsa a keresztény ájtatosság, 
az engedelmes alázatosság és a 
könyörületesség jeleként is meg-
mutatkozik.

Szent Erzsébet a könyörületes-
ségéről volt nevezetes, nagyon 
szerette a Mennyei Atyát, sokat 
imádkozott és beszélgetett vele. 
Ezért a gyermekek felé mi is ezt 
a viselkedésmódot közvetítet-
tük. Buzdítottuk és bátorítottuk 
őket a jó cselekedetekre, a kedves 
szavakra. Sokat beszéltünk arról, 
hogy miképp tudunk segíteni 
embertársainkon.  A gyermekek 
egész héten megértően, türel-
mesen és segítőkészen fordultak 
egymás felé, segítették kisebb 
társukat a játékban, ha netán va-
laki szomorú volt, felkarolták, és 
vigasztalták. Az óvoda hét cso-
portja megajándékozta egymást 
egy-egy kis ajándékkal, és ének-
kel, ezzel is kihangsúlyozva az 
adakozás és az ajándékozás örö-
mét. (Adni jobb, mint kapni!) 

Tiszteletünket és köszönetün-
ket egy szál rózsa ajándékozásá-
val nyilvánítottuk ki, melyet az 
óvoda csoportjai a Szent Erzsébet 
szobor elé helyeztek.  Imáinkat 
a jó Istenhez és Szent Erzsébet-
hez irányítottuk, és kértük a ked-
vesség, jóság és a szeretet erejét 
egymásra, családjainkra és a világ 
összes beteg és rászoruló embe-
rére.

        Ocsovai Dorottya
óvodapedagógus
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Őszi növendékhangverseny a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézményében

A november az a hónap, 
amikor már hallható, lát-
ható eredményeket tud 

felmutatni egy művészeti isko-
lás. A tanév kezdete óta a kezdő 
hangszeresek miután megismer-
kedtek hangszerükkel, kisebb 
zenedarabokat tanultak meg, 
a magánének tanszakosok is 
színpadra állították első önálló-
an énekelt dalprodukciójukat. 
A több éve zenét tanulók egy 
újabb szintet léptek tudásban, 
gyakorlatban, egyre otthonosab-
ban mozognak hangszerükkel a 
színpadon, képesek a társaikkal, 
tanáraikkal való közös muzsiká-
lásra is. 

Az alapfokú művészeti iskola 
ugyan felkészít a középfokú mű-
vészeti tanulmányokra, de nem 
lesz mindenkiből zenész, kép-
zőművész vagy éppen színész. 
Mégis minden gyermek és fiatal 
személyiségének optimális fejlő-
désében fontos szerepet játsza-
nak a művészettel kapcsolatos ta-
nulmányok. Életük, tanulmányuk 
több területére lesz pozitív hatás-
sal a zenélés, a közös muzsikálás, a 
közösségi, kulturális jelenlét.

Hogy mindez mennyire igaz a 
Szécsényben tanuló művészeti 
iskolásokra is, annak bizonyítékai 
a 2022. november 21-én a mű-
velődési ház kamaratermében 

Barát Attila és Annus Vivien Gitáros növendékek

Csuka László és Balla Kitti - magánének tanszakos nö-
vendék

Csuka László, Barát Attila, Szabó Valéria

Horváth Eszter Viktória és Csuka 
László
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rendezett növendékhangverseny 
örömteli pillanatai.

A hangversenyen ezúttal a zon-
gora, gitár, magánének és a fafú-
vós tanszak tanulói mutatkoztak 
be. Barát Attila, Bobály Csaba, 
Csuka László, Lengyel Judit, Pa-
lánki Éva tanárok növendékei 
léptek fel a kamaraterem dobo-
góján. A szervező-műsorvezető 
Varga Ivett szolfézs tanár volt.

A közönség soraiban ülve leír-
hatom, hogy az egy órás hang-
verseny kellemes kikapcsolódást 
jelentett. Szép hangszeres és 
énekes dallamok csendültek fel 
a népzene és a klasszikus zene-
irodalom alkotásai közül, többek 
közt Csajkovszkij, Mozart, Vival-
di, Joplin, Delibes, Bárdos Lajos, 
Corette, Smetana darabokat szó-
laltattak meg a művészeti isko-
lások. Horváth Eszter Viktória és 
Szabó Valéria érett hangszerjáté-
ka vastapsot kapott. Mindketten 
játszottak az este folyamán taná-
raikkal duettben is. Eszter Csuka 
Lászlóval négykezes darabot ját-
szott, Vivaldi Négy évszak című 
művének 1. tételét, a Tél címűt, 
mely nagy sikert aratott. A zongo-
ramuzsikán keresztül érezhettük 

a közelgő tél hangulatát. Szabó 
Valéria és tanára Barát Attila klari-
nétduója a Lakmé című opera be-
tétdala, a Virág-duett volt, mely 
az egzotikus opera legnépsze-
rűbb dallama.

Köszönet az élményért a fellépő 
növendékeknek, akik a követke-
zők voltak: Annus Vivien, Balla Kit-
ti, Béri Rebeka, Csemer Viktória, 
Demus Santel Sára, Dobó Gréta, 
Géczi Berta, Horváth Eszter Viktó-

ria, Klincsok Jázmin, Oláh Kinga, 
Petre-Miura Borka, Szabó Sára, 
Szabó Valéria, Szekeres Bence, 
Szemúr Álmos.

Csukáné Szerémy Andrea
tagintézmény-vezető

RMAMI Szécsényi Tagintézménye

Palánki Éva és tanítványai

Ezüstös november - Az Erkel Ferenc Vegyeskar hírei

November hónapban a kö-
zös éneklés révén számos 
felemelő pillanatot élhet-

tünk át. 
♪ 5-én a szécsényi művelődési 

központnak otthont adó épü-
let 35 éves születésnapi gáláján 
szerepeltünk.

♪ 10-én a Forgách-Lipthay Kas-
télymúzeum dísztermében ad-
tunk koncertet, amelyen meg-
emlékeztünk Szécsény török 
uralom alóli felszabadulásá-
nak 339. évfordulójáról, Szent 
Márton ünnepéről, valamint 

Kodály Zoltán életművéről. 
A koncerten közreműködött 
vegyeskarunk Bel Canto kama-
rakórusa, a Vissi d’ Arte Művé-
szeti Együttes, valamint Lévárdi 
Beáta zongorista növendékei 
(Pásztor Nelli, Chomát Dalibor 
és Szalay Demeter Mózes).

♪ 18-án a Kodály Zoltán IX. Ma-
gyar Kórusversenyen vettünk 
részt Budapesten. A három-
évenként megrendezett meg-
mérettetésen 11 kategóriában 

31 kórus versenyzett 4 napon 
keresztül. 

A zsűri olyan kiválóságokból állt, 
mint Thész Gabriella Érdemes, 
Liszt-, és Bartók- díjas karnagy, 
Szabó Dénes Kossuth-díjas kar-
nagy, Erdélyi Ágnes KÓTA-, és 
Artisjus-díjas karnagy, Czifra 
János az Európai Tudományos 
Akadémia tagja, Cseri Zsófia Ar-
tisjus és Lantos- díjas karnagy, 
Kiss Csaba Gulyás György- és 
Kóta- díjas karnagy, Orsobics 

Az Országos Kórusverseny díjátadóján Vadász Ágnessel, a KÓTA főtitkár-
asszonyával és Somogyváry Ákossal, az Erkel Szövetség Elnökével
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Yvette a szlovákiai Selye János 
Egyetem adjunktusa, karnagy.

A magyar kórusok országos 
minősítő rendszerének leg-
magasabb szintű versenyén – 
Nógrád megyét egyedüliként 
képviselve – énekkarunk telje-
sítményét EZÜST diplomával 
ismerte el a zsűri. Köszönjük 
karnagyunk, Lévárdi Beáta ál-
dozatos munkáját és töretlen 
lelkesedését, amellyel folya-
matosan inspirál és motivál 
mindannyiunkat!

♪ 27-én, Advent 1. vasárnapján 
a ludányhalászi Szent András 
apostol plébániatemplom bú-

csúján teljesítettünk zenei szol-
gálatot. Az ünnepi szentmisét 
Kantár Norbert plébános és 
Marton Zsolt váci megyéspüs-
pök mutatta be.

♪ A 2022-es évet hagyományosan 
adventi és karácsonyi koncer-
tekkel zárjuk, melyekre szeretet-
tel várjuk Önöket! Dallamokban 
és szeretetben gazdag karácso-
nyi ünnepeket kívánunk!

Amikor csendesül az angyalok 
dala,
amikor az ég csillagai elhalványul-
nak,
amikor a királyok és hercegnők ha-
zatérnek,

amikor a pásztor is hazaterelte a 
nyáját,
akkor kezdődik karácsonyi dol-
gunk:
meglelni az elveszetteket, a meg-
törtet felgyógyítani,
enni adni az éhezőknek, a foglyo-
kat megszabadítani,
újjáemelni a nemzetet, békét hozni 
a testvéreknek,
hogy szívünkben szárnyra kapjon 
a zene.
(Howard Thurman)

Kiss Gabriella
kórustag

Erkel Vegyeskar a Kodály IX. Magyar Kórusversenyen Erkel Vegyeskar a ludányhalászi Szent András temp-
lom püspöki miséjén

Erkel Vegyeskar a Kodály a Szent Márton koncerten

Szent Márton koncert Kodály tiszteletére
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Szécsény felszabadulása és Szent Márton ereje

A szécsényi ferences temp-
lom falán lévő emléktáb-
lánál és a Forgách-Lipthay 

Kastélymúzeum dísztermében je-
les ünneplés valósult meg a város 
török alóli felszabadulásának 339. 
évfordulóján és Szent Márton ün-
nepének előestéjén.

A régiek Európa-szerte úgy 
tartották: Szent Márton püspök 
magyar volt, illetve magyar kirá-
lyi sarj. A létezést úgy fogták föl, 
hogy a fizikai szintnél fontosabb 
és meghatározóbb a szellemi, 
lelki lét. Az előbbi ideig való, az 
utóbbiak perspektívát nyújta-
nak az örök életre. Ennek meg-
felelően úgy vélték, hogy a földi 
dolgokat és történéseket meny-
nyei erők befolyásolják az emberi 
szabadakarat engedte mérték-
ben.

1683. szeptemberében a törö-
kök Bécset ostromolták. XI. Ince 
pápa megszervezete az egyesült 
keresztény seregek ellenállását, 
az elmenekült Habsburg császá-
ri s egyben magyar királyi család 
pedig Passauba menekült, ahol 
a kapucinus Maria Hilf templom 
kegyképénél könyörgött és imád-
kozott a Bécset és a kereszténysé-
get védők sikeréért.

Szűz Mária segített: Az ő - még 
csak helyenként kultuszolt – név-
ünnepén, szeptember 12-én a ke-
resztény seregek győztek. Pápai 
rendelkezésre ennek emlékezeté-
re vált Mária neve az egyetemes 
kereszténység közös ünnepévé.

Keresztény eleink jórészt meg 
voltak győződve, hogy véletlenek 
nincsenek. Aki e világra születik 
a születésnap szerinti égi párt-
fogásban részesül. Ezért adták 
gyakran a születésnaphoz közeli 
kalendáriumi nevet az újszülött-
nek a kereszteléskor.

Ez az égi pártfogás Szécsény vá-
rosa esetében is érvényesült, ami 
a várhoz és városhoz Márton-nap 
előtt két nappal érkező, az ottani 
török katonaság ellen felvonuló, 
Bécs alól haza felé tartó, Sobies-
ki János király vezette lengyel-
litván-kozák sereg győzelméből 
is kiérződött. 

A szécsényi vár török fegyverek-
kel, lőszerrel és katonákkal jól el-
látott volt, hetekig képes az ellen-
állásra, a tél beálltával pedig akár 
az ellentámadásra is. 

Már Szent István király Már-
ton képét tetette hadi zászlajára, 
hogy amint a szent annak idején 
pusztító fegyver nélkül, egyedül 

a kereszt jelével sértetlenül át-
hatolt az ellenségen, úgy a ma-
gyarokat is megsegítse. Első kirá-
lyunk így sosem vesztett csatát. 
Ez történt 1683. november 9-10-
én Szécsényben is. Szent Márton 
égi pártfogásával a felszabadító 
sereg csodálatos módon két nap 
alatt bevette a várat és a várost. 
Szécsény így a hódoltsági terület-
ről az elsők között térhetett vissza 
a keresztény Magyarországhoz.

E fényes diadalra és felszaba-
dulásra az utókor mindig hálával 

Dr. Bablena Ferenc alelnök  köszöntője NMÖ Közgyű-
lése

Közönség

Pásztor Nelli
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emlékezett. A 250. évfordulón, 
1933-ban domborműves em-
léktáblát helyeztek el a ferences 
templom szentélyének külső fa-
lán. Bő félévszázados szünetet 
követően pedig immár eszten-
dőnként a mai szécsényiek is ün-
neplik Szécsény felszabadulását.

Az emléktáblánál először a 
Lévárdi Beáta karnagy vezette 
Erkel Ferenc Vegyeskar irányí-
tásával elénekeltük a magyar 
majd a lengyel himnuszt. Joanna 
Urbanska, a budapesti Lengyel 
Intézet igazgatójának köszöntője, 
majd ünnepi beszéd hangzott el, 
utána koszorúzás és mécsesek el-
helyezése következett. A megyei 
és városi önkormányzat, a Bárká-

nyi iskola és a múzeum koszorúi 
ékítik most az emléktáblát.

Az ünneplés a Múzeum kas-
tély épületének dísztermében 
folytatódott Dr. Bablena Ferenc, 
a Nógrád Megyei Önkormány-
zat Közgyűlése alelnökének kö-
szöntőjével. Majd Kodály és Cho-
pin műveket bemutató Szent 
Márton ünnepi hangverseny 
követzkezett. A Vissi d’Arte Mű-
vészeti Együttes (Lévárdi Beáta- 
művészeti vezető, zongora; Varga 
Ivett-ének; Kiss Gabriella- furulya, 
narrátor; Jambrik Zsolt-ének, nar-
rátor), az Erkel Ferenc Vegyeskar 
Bel Canto Kamarakórusa (Kar-
nagy: Lévárdi Beáta) műsora előtt 
a gyermek tehetségek:

Chomát Dalibor zongora-, Sza-
lay Demeter Mózes zongora- és 
Pásztor Nelli- zongorajtéka hang-
zott el. A kórusmuzsikát Lévárdi 
Beáta és Franka Beáta kísérte zon-
gorán.

Az ünneplést átlelkesült lég-
körben a Szózat eléneklése zárta, 
majd agape következett a múze-
um közösségi terében.

Éljen a magyar-lengyel barát-
ság, éljen Szécsény és térsége, 
éljen a Haza!

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Szalay Demeter Mózes

Chomát Dalibor

Tisztviselők a közönségben

Erkel Ferenc Vegyeskar Bel Canto Kamarakórusa, karnagy Lévárdi Beáta
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Erkel Ferenc Vegyeskar Bel Canto Kamarakórusa, karnagy Lévárdi Beáta

Lévárdi Beáta Chopin darabot ját-
szik

Jacopo Vignali 1592-1664 Venus és 
Adonis, egykorú. aranyozott fara-
gott keretben látható műve előtt a 
Vissi d’Arte Művészeti Együttes

A 130 éve született báró Lipthay 
Béla kastélytulajdonos unoká-
ja, báró Lipthay Antal és felsége, 
Lipthay Erzsébet

Vissi d’Arte Művészeti Együttes
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XXVII. Nógrád Megyei Őszi Tárlat Szécsényben

2022. november 18-án 17 
órakor a szécsényi Városi 
Művelődési Központ Szabó 

István Galériájában megnyitotta 
kapuját a XXVII. Nógrád Megyei 
Őszi	Tárlat.	

A tárlatra idén 51 alkotás érke-
zett Nógrád, Heves és Pest me-
gye 19 településéről, melyekről 
a szakmai zsűri mondott véle-
ményt. Tagjai Fricska Éva, a ba-
lassagyarmati Artéria Galéria tu-
lajdonosa és művészeti vezetője, 
Bara Mária (Rikus), színházren-
dező, alkotó táborok szervezője 
és Bakos Ferenc Madách-díjas 
képzőművész voltak. Bírálatuk 
eredményeképpen 12 elismerés 
került átadásra az alábbiak sze-
rint:

Nógrád Megyei Közgyűlés Díja: 
CSOMOR IMRE

Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Díja: PÉCSI 
ÁGNES

Pásztó Város Önkormányzatá-
nak Díja: VARGA CSABA

Bátonyterenye Város Önkor-
mányzatának Díja: IGLÓDI ESZTER

Balassagyarmat Város Önkor-
mányzatának Díja: NAGY ANGELA

Rétság Város Önkormányzatá-
nak Díja: ÓVÁRI JÁNOS

Szécsény Város Önkormányza-
tának Díja: BAKOS TAMARA

Szécsény Város Polgármesteré-
nek Díja: LOSONCZY ILDIKÓ

Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. Díja: VÍGH ANNAMÁRIA

Arany Diploma elismerésben 
részesültek: KUN PÉTER, FARKAS 
PATRIK, GHYCZY GYÖRGY

A megnyitón köszöntőt mon-
dott Stayer László, Szécsény város 
polgármestere, a tárlatot Bakos 
Ferenc Madách-díjas képzőmű-
vész nyitotta meg, közreműkö-
dött Oraveczné Orsó Erzsébet és 
Csuka László, a RMAMI Szécsényi 
Tagintézményének tanárai.

A kiállítás szervezői a szécsényi 
Városi Művelődési Központ mun-
katársai.
A	 XXVII.	 Nógrád	 Megyei	 Őszi	

Tárlat 2023. január 31-ig tekinthe-
tő meg a Városi Művelődési Köz-
pont nyitvatartási idejében.

Csatlós Noémi
közművelődési referens

Bakos Ferenc megnyitója

Bakos Tamara, Szécsény Város Önkormányzatának díjazottja

A megnyitó résztvevői Oraveczné Orsó Erzsébet és Csuka László
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Benczúrfalváért Egyesület 2022

Idén lett 10 éves az Egyesület, 
ennek apropóján minden hó-
napban egy összefoglalót ad-

tunk az Egyesület egy-egy évéről 
kronológiai sorrendben. A tavalyi 
és tavalyelőtti koronavírus okozta 
problémák után, az idei évre több 
rendezvényt, kirándulást tervez-
tünk. 

Év elején nagy erővel nekilát-
tunk a sétaútvonal kijelöléséhez, 
körbejárásához, takarításához. A 
majdnem 7 kilométeres túraút-
vonalon tűzrakóhelyet alakítot-
tunk ki a Csurgónál és terepet 
rendeztünk hétvégente. Hol töb-
ben, hol kevesebben voltunk, de 
lelkesen járhatóvá varázsoltuk a 
falu köré húzódó útvonalat. Far-
sangi mulatságot tartottunk, a 
bátor jelentkezők beöltözhettek 
és az ötletes jelmezeket az Egye-
sület ajándékokkal díjazta. Újra 
köszönthettük a nőket nőnap-
kor. Májusban megemlékeztünk 

az elesett hősökről Hősök nap-
ján, majd júniusban újra meg-
emlékezhettünk 1920. június 
4-ére. 

Június 26-án Hazalátogató hét-
végét tartottuk, amire a falu régi 
lakót felkerestük és meghívtuk. 
Nagyon sokan eljöttek a meghí-
vottak közül, Dunántúlról is ér-
keztek elszármazottak. Gyönyörű 
élmény volt azt látni, ahogy a régi 
ismerősök újra egymásra ismer-
tek és öleléssel, puszival köszön-
tötték egymást, majd hosszas 
beszélgetéssel emlékeztek vissza 
a régi szép emlékekre. A rendez-
vényen egy közös ebédre hívta az 
Egyesület vezetősége a résztve-
vőket. Meglepetésként megnéz-
hették a látogatók a Benczúr Kú-
ria felújítását. A délután és az este 
folyamán a Szécsényi barátok nó-
taköre, a Derűs asszonyok, a Palóc 
néptáncegyüttes és a Mikron Trió 
szórakoztatta a közönséget. 

Augusztus elejére újra harc-
ra, Ízek Viadalára hívtuk a főzni 
vágyókat. A nagy meleg ellené-
re is mindenki sürgött-forgott a 
katlanok, bográcsok körül. Aki 
éppen tehette vagy nem volt 
dolga, az megtekinthette, hogy 
hogyan bánik egy bűvész a kár-
tyáival, hogyan kápráztatja el 
a nézők szemeit kártyatrükkje-
ivel. AZ eredményhirdetésen 
az alábbi eredmények lettek is-
mertetve. A harmadik helyre a 
boszorkányos paprikásukkal a 
Csak Csajok csapata futott be. Az 
első helyről lecsúszva, a máso-
dik helyen végzett Szécsény Ön-
kormányzat csapata a töltött ká-
posztájukkal. Az első helyezett az 
előző győztes, a Pálinkabarátok 
csapata lett, rozmaringos vargá-
nyás szarvaspörkölttel. Az ered-
ményhirdetés után A Derűs asz-
szonyok, majd a Pilinyi Vegyeskar 
produkciója következett. Az est 
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hangulatfelelőse Pálok Attila és 
társa volt. 

Idei évben folytattuk a Benczúr 
Gyula nyomában kirándulásso-
rozatot. Júliusban három napra 
Gyulára látogattunk ahol megcso-
dálhattuk Gyula nevezetességeit, 
templomait. A Gyulára vezető és 
a Gyuláról vezető úton is több ál-
lomáson megálltuk, mint példá-
ul a szarvasi Mini Magyarország 
makettpark  és a szabadkígyósi 
Wenckheim-kastély. Szeptember 
végén pedig Kassára látogattunk 

egy napra, ahol Kassa nevezetes-
ségeit, Benczúr Gyula régi ott-
honát és Rákóczi Ferenc sírját is 
megcsodálhattuk.

Az idei disznótort sajnos nem 
tartottuk meg, viszont december 
elején évzáró egyesületi összejö-
vetelt szerveztünk.

Nagyon szépen köszönjük az 
idei támogatásokat, reméljük 
mindenki jól érezte magát a ren-
dezvényeinken, és jövőre újra el-
látogat hozzánk többedmagával 
és újra találkozhatunk.

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”

Wass Albert
Boldog, békés, szeretetben 

teljes karácsonyt és sikerekben 
gazdag boldog új évet kíván min-
denkinek a Benczúrfalváért Egye-
sület!

Haizer Szabolcs alelnök
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Advent - Úrjövet

Régi magyar eleink az Ad-
venttal kezdődő új év első 
vasárnapján sajátos, de lé-

nyeglátó módon Jézus királyként 
való jeruzsálemi bejövetelét ün-
nepelték. Krisztus a századok Ki-
rályaként, az idő Uraként vonul 
be az új egyházi évbe. A történet 
azonos a Virágvasárnapéval, de 
jelentősége a kezdet meghatá-
rozó, szakrális-mágikus volta sze-
rint való. Benne van a sötétség-
gel szembeni, a gonosz erőknek 
való ellentmondás. Benne van a 
Krisztushoz tartozni akarás, hogy 
a Vele tartóknak békét és boldog-
ságot hozzon az új esztendőben. 

Hasonlóan a kezdet meghatá-
rozó voltát is magában foglalja a 
másik szintén magyar és közép-
európai fejlemény, az adventi ro-
ráté. Kezdet a napon belül, és kez-
det a Messiás földre jövetelében. 
Ahogyan Padányi Bíró Márton 

veszprémi püspök mondta: „Most 
ezekben a szent napokban, egyéb 
időknek szokásán kívül, még Nap 
felkölte előtt, hajnalban a Názá-
reti Mária Szent Szűznek angyali 
üdvözlésérül avagy az Isten Fi-
ának megtestesülendőségérül 
szentmisét hallgatunk, melyet is 
mi magyarok az ő nagy tisztele-
téért és méltóságáért aranyos mi-
sének nevezünk.” Igen, a szokás-
cselekedet aranyos, fénylő, mely 
drámai szembenállásban van a 
sötétséggel, melyben megvaló-
sul. Aranyos a Szűzanya is, mert 
az Aranyalmát, Jézust foganta 
majd szülte a világra. A Világossá-
got szülte meg, aki a Világosság-
tól való, ahogy a Hiszekegyben is 
mondjuk az Atyáról és a Fiúról.

Ez a Világosság a Lélek világos-
sága, amit a Szent Család szállás-
kereséséről szóló ének is tudat 
velünk a kovács és leánya törté-
neteként: Az Augusztus császár 
rendeletére népszámlálásra Bet-
lehembe érkező Szent József, és 

a szüléshez közelgő Szűz Mária 
nem kap szállást. Megkeresik a 
jó nagy házban lakó gazdag ko-
vácsot, hogy adjon nekik szállás 
legalább	 egy	 éjszakára.	 Ő	 azon-

Jézus jeruzsálemi bevonulása ro-
mán út menti feszület szárába 
faragva és festve.  Nagyesküllő, Er-
dély, Mezőség, 1960-70-es évek 
(A szerző felvétele)

A betlehemi születés oltárképe. Szent Márton templom Buják, 19. század 
(a szerző felvétele)

Szent István felajánlja a Koronát. 
Lobogókép, Hollókő 19. sz. 
(A szerző felvétele)
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ban a szegény külsejű párt eluta-
sítja. Azonban volt neki egy vak, 
kezetlen lánya, aki a lélek világos-
ságával segítséget nyújtott, el-
vezette Józsefékat egy istállóba, 
ahol megszülethetett Jézus. A fi-
zikai fényességgel, tűzzel dolgo-
zó kovács elutasításával szemben 
a fizikai fényt érzékelni képtelen 
vak leány ragyogó szeretettel kelt 
a Szent Pár segítségére. Jutalmul 
a megszületett Jézus, a Fény- és 
kegyelemforrás közelségében ki-
nyíltak szemei és kinyúltak kezei. 

Államalapító őseink jól ismerték 
e lelki fényesség létfontosságú je-
lentőségét. A Lélek világosságának 
meghatározó erejéből merítettek 
életet és jövőt. István fejedelem 
megkoronását és ezzel a Magyar 
Királyság létrehozatalát 1000 ka-
rácsonyára időzítették, hogy a 
keresztény magyar állam kezdete 

Krisztus földre születésével essen 
egybe. Ezzel a kezdet meghatáro-
zó szakrális-mágikus ereje érvé-
nyesüljön a magyarság életében. 

Vonuljon be a Századok Királya, 
az idő Ura hazánkba, vonuljon be 
Nógrád megmaradt és elcsatolt 
területére, vonuljon be Szécsény 
térségébe! Részeltessen ben-
nünket megvilágosító, hegyeket 
mozgató szeretetében! Bennünk 
pedig szülessen újjá a hit, hogy 
mindez megvalósulhasson!

Az Advent napjai s benne a szak-
rális, mágikus szokások védelmet 
nyújtsanak a rossz, a gonosz el-
len, jó termést, bőséget, egészsé-
get, békességet, termékenységet 
biztosítsanak, és harmóniát, biz-
tonságot adjanak a családjaink, 
közösségeink számára.

Dr. Limbacher Gábor 
múzeumigazgató Szent István emlékmű, Szécsény

Futás

Már csak te hiányzol! 
Az elmúlt évekhez hasonlóan 

a téli időszakban, a Kossuth lige-
ti sport  pálya ismét kivilágítva 
várja a mozogni vágyókat. 2022. 
december 1-től - 2023. február 
28-ig kedd és csütörtöki napokon 
17 - 19 óráig. Minél többen éljünk 
a lehetőséggel. Vár a SZAFT! 

Minden kedves ismerősünknek 
meghitt  karácsonyt, és boldog új 
évet kíván a SZAFT csapata.

 Czele János
BSI Futónagykövet
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