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A díjátadásra a vírushelyzet 
miatt a szokásos október végi 
időpontnál később került sor. 
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegy-
zőasszony és Stayer László pol-
gármester bensőséges keretek 
között, ugyanakkor nagy szere-
tettel adta át a kitüntetéseket.

Szécsény Város Önkormány-
zatának Képviselő-testüle-
te a 28/2007. (VIII.29.) szá-

mú rendeletével alapított „A Köz 
Szolgálatáért” kitüntető díjat, 
melyet azoknak a személyeknek, 
közalkalmazottaknak, köztisztvi-
selőknek, szervezeteknek, közös-
ségeknek adományozhatja, akik 
Szécsény városban tartósan ki-
emelkedő eredményeket értek el 
különösen az egészségügy, a szo-
ciális ellátás, az oktatás, a kultúra, 
a közművelődés, a sport, vagy va-
lamely művészeti ág művelése, a 
közrend és közbiztonsági feladat-
ellátás területén.

 2020 évben e díjat osztottan 
három fő részére adományozta.

„A Köz Szolgálatáért” kitüntető 
díjjal ismeri el Micsinai Tiborné, 
leánykori neve: Képes Mária nyu-
galmazott pedagógus több évti-
zedes áldozatos oktatási-nevelési 
tevékenységét és közösségi mun-
káját.

1937. november 26-án szüle-
tett Szécsényhalásziban.  Édesap-
ja, üveggyári munkás, édesanya 
ÁFÉSZ alkalmazott volt.  Általános 
iskolai tanulmányait Szécsényben 
végezte, majd a Balassagyarmati 
Tanítóképző iskolában érettségi-
zett, azt követően az Egri Főisko-
lán szerezte meg a Történelem-
magyar szakos tanári diplomát. 

1957- ben kötött házasságot 
Micsinai Tiborral, házasságukból 
három csodálatos gyermek szü-
letett. Mára már 7 gyermek nagy-
mamája és 3 gyermek dédunoká-
ja lett.

A ’60-től a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskolában tanár, majd pár 
évig igazgatóhelyettesként is dol-
gozott. Szakmai tevékenységét 
fejlesztette, majd könyvtárszakos 
diplomát is szerez a munka mel-
lett. 

Osztályfőnökként, irodalom ta-
nítóként számtalan kisdiák vers 
és prózamondó sikeréhez járult 
hozzá, megszerettetve velük a 
mesevilág, az irodalmi értékek 
széles körét, humanizmusra tanít-
va őket.

Finom kedves hanglejtése, 
gyermekszeretete, végtelenül tü-

relmes, barátságos, mosolygós 
modora, a tanulókat abban segí-
tette, hogy a szabadidejüket bát-
ran töltsék az iskolakönyvtárban.

Szécsény Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
88/2020.(IX.22.) számú határoza-
tával „A Köz Szolgálatáért” kitün-
tető díjat adományozza Józsa Ka-
talin részére. E kitüntető címmel 
ismeri el a több évtizedes kima-
gasló szociális és gyermekvédel-
mi tevékenységét. 

Józsa Katalin 1962. március 28-
án született Balassagyarmaton, 
általános iskolai tanulmányait 
Szécsényben, a középiskolát Ba-
lassagyarmaton végezte. 1988-
ban a Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskolán óvodapedagógusi dip-
lomát szerzett.

1980-tól óvónőként dolgozott 
Varsányban, ezt követően pedig 

Kitüntetettek 2021
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Új alpolgármestere van Szécsénynek

Szécsényben. A munkába vetett 
hittel, elkötelezetten fontosnak 
tartotta az óvodás gyermekek 
nevelését, iskolára való felkészíté-
sét. Sok felnőtt a mai napig hálás 
neki, és mosolyogva emlékszik 
vissza szeretetteljes nevelői mun-
kájára. 

2007-től nyugdíjazásáig a Szé-
csény és Térsége Humánszolgál-
tató Központ családgondozója, 
esetmenedzsere, majd a Család- 
és Gyermekjóléti Központ veze-
tője volt. Feladatait mindig lelki-
ismeretesen, magas színvonalon 
végezte.

Munkája során sok emberrel ke-
rült kapcsolatba. Megismerte éle-
tüket, örömüket, nehézségeiket.  
Sokan biztos pontnak tekintették 
őt, aki tanáccsal, spontán segít-
ségnyújtással kezelte helyzetü-
ket. Szívén viselte az intézmény 
problémáit, munkaidején kívül is 
részt vett az esetlegesen felmerü-
lő gondok megoldásában.

Mindig szeretettel fordult az 
újonnan érkező kollégák felé, 
és több éves tapasztalatával te-
relgette őket a szociális és gyer-
mekvédelmi pályán. Kollégái 
elismerték munkáját, ezáltal 

megbecsülést vívott ki magának.
Szécsény Város Önkormány-

zatának Képviselő-testülete a 
87/2020.(IX.22.) számú határo-
zatával „A Köz Szolgálatáért” ki-
tüntető díjat adományozza Tóth 
Zoltánné, született Lászlók Margit 
részére. E kitüntető címmel isme-
ri el a több évtizedes kiemelkedő 
köztisztviselői munkáját! 

Tóth Zoltánné, Margó 1962. au-
gusztus 1-jén született Balassa-
gyarmaton. A nagylóci általános 
iskola befejezése után, középis-
kolai tanulmányait a salgótarjáni 
Madách Imre Gimnázium és Szak-
középiskola magasépítészeti sza-
kon végezte el, 1980-ban érettsé-
gizett. 

Első munkahelye a szécsényi 
ÉPSZÖV volt, ami abban az idő-
ben a megye legjobb építőipa-
ri üzemei közé tartozott, az ott 
szerzett kiváló szakmai tapasz-
talataira építve végezte el a Ma-
gasépítési Technikus képesítést 
Budapesten. 1986 - ban született 
meg Attila nevű fiúgyermeke. 
1987-ben költözött kis családjá-
val Szécsénybe, és 1985. június 
1-jétől 2020. június 30-ig nyug-
állományba vonulásáig, műszaki, 

építésügyi igazgatási ügyintéző-
ként látta el munkakörét a szécsé-
nyi polgármesteri hivatalban. 

Ebben a több évtizedes, hosz-
szú időszakban számtalan léte-
sítmény, épület, városi építészeti, 
felújítási projekt ügyintézőjeként 
dolgozott. 

Szülőföldjéhez való ragaszko-
dása, az itt élő emberek ismerete, 
segítőkészsége, szakmai felké-
szültsége, kiváló építésügyi igaz-
gatási ügyintéző tevékenysége 
elismeréseként e kitüntető címet 
ajándékozzuk Tóth Zoltánné ré-
szére.

Csukáné Szerémy Andrea lett 
Szécsény alpolgármestere. Mint 
emlékezetes Stayer László pol-
gármester Csukáné Szerémy 
Andreát és Varga Bélát kérte fel 
alpolgármesternek, korábbi pol-
gármesterjelölteket, annak érde-
kében, hogy olyan város vezetése 
legyen Szécsénynek, amely a leg-
teljesebben tükrözi a választók 
akaratát. Varga Béla nem kívánt 
élni a lehetőséggel, ugyanakkor 
Csukáné Szerémy Andrea letette 
esküjét. Munkájához sok erőt és 
jó egészséget kívánunk!
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Szécsény Város Önkormányza-
ta Képviselő-testülete feladat- 
és hatáskörében eljáró polgár-
mester döntései

2020. december:
•	 Jóváhagyta	 a	 Szécsényi	 Járás	

Polgári Védelmi Társulás jog-
utód nélküli megszüntetését 
2020. december 31-ei hatállyal.

•	 Tudomásul	 vette	 az	 Állami	
Számvevőszéknek az EL-2942-
619/2020. számú figyelemfelhí-
vó levelében foglaltakat, elfo-
gadta az intézkedési tervet.

•	 Elrendelte	 a	 Manóvár	 Gyerek-
ház rendkívüli zárva tartását 
2020. december 2. napjától.

•	 Döntött	a	Bursa	Hungarica	Fel-
sőoktatási Önkormányzati típu-
sú Ösztöndíjpályázatra beérke-
zett pályázatok elbírálásáról.

•	 Hozzájárult	a	Szécsény	külterü-
let 1982/1 és az 1982/10 helyraj-
zi számon nyilvántartott kivett 
beépítetlen terület megneve-
zésű ingatlanok telekrendezési 
eljárásának lefolytatásához.

•	 Támogatta	és	elfogadta	Dr.	Tassi	
Dóra,	 mint	 a	 Praxisjog	 I.	 kere-
tében pályázó jelölt személyét 
a Szécsény I. számú háziorvosi 
körzetbe, helyettesítő háziorvo-
si feladatok ellátására.

•	 Felülvizsgálta	az	önkormányzati	
rendeletekben meghatározott 
díjakat és azok mértékén nem 
változtatott.

•	 Hozzájárult	50.000.000	Ft	össze-
gű, éven belüli lejáratú folyó-
számlahitel felvételéhez.

•	 Hozzájárult	és	készfizető	kezes-
séget vállalt a Szécsény Holding 
Nonprofit Kft. 30.000.000 Ft ösz-
szegű éven belüli likvidhitel fel-
vételéhez.

•	 Értékesítési	 célra	 kiajánlotta	 az	
önkormányzat tulajdonában 

lévő Szécsény, belterületen el-
helyezkedő, 1982/1 helyrajzi 
szám alatti, 1 ha 5000 m2 terü-
let nagyságú, kivett beépítetlen 
terület és az 1982/10 helyrajzi 
szám alatti, 3 ha 3957 m2 nagy-
ságú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanjait.

•	 Döntött	 arról,	 hogy	 Szécsény	
Város Önkormányzata eláll a 
támogatási jogviszonytól a VP6-
7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termék-
értékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, köz-
étkeztetés fejlesztés jogcímben 
elnyert, 1863218638 projekt-
azonosító számon nyilvántar-
tott pályázatban.

•	 Együttes	 értékesítésre	 kijelölte	
az önkormányzat tulajdoná-
ban álló Szécsény, belterületen 
elhelyezkedő 1982/1 helyrajzi 
szám alatti, 1 ha 5000 m2 terü-
let nagyságú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, valamint 
az 1982/10 helyrajzi szám alatti, 
3 ha 3957 m2 terület nagyságú 
kivett beépítetlen terület meg-
nevezésű ingatlanát.

•	 Hozzájárult	Szécsény	Város	Ön-
kormányzatának tulajdonában 
álló 1277/2 helyrajzi számú 
1308 m2 alapterületű Arany Já-
nos utca trafóháztól kezdődő 
szakaszának telekmegosztásá-
hoz, és az 1269/1 helyrajzi szá-
mú 483 m2 alapterületű közte-
rület összevonásához, valamint 
ezen közterület közforgalom 
elől történő elzárásához.

•	 Hozzájárult	 a	 Szécsény	 Város	
Önkormányzatának tulajdoná-
ban álló 1256/3 helyrajzi szá-
mú, 1326 m2 alapterületű és az 
1257/6 helyrajzi számú, 4810 m2 

alapterületű ingatlanok közötti 
telekrendezési eljárás lefolyta-
tásához.

•	 Elfogadta	 Szécsény	 Város	 Ön-
kormányzata Képviselő-testüle-
tének 2021. I. félévi munkater-
vét.

•	 Elfogadta	 -	 a	 Magyarország	
helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 116. 
§-ában foglaltak figyelembe vé-
telével - Szécsény Város Önkor-
mányzata 2020-2024. évi gaz-
dasági programját. 

•	 Döntött	arról,	hogy	a	Belügymi-
nisztérium gazdaságfejlesztési 
és felzárkóztatási programban 
érintett települések közbizton-
sági kamerarendszerének tá-
mogatásáról szóló 1457/2019.
(VII.30.) Korm. határozat alap-
ján, Szécsény város térfigyelő 
kamerarendszerének kivitele-
zésére kiírt beszerzési eljárást - 
beérkezett árajánlat hiányában 
- eredménytelennek nyilvánítja 
és újbóli beszerzési eljárást in-
dít.

Rendeletet alkotott:
•	 	Az	Önkormányzat	2021.	évi	át-

meneti gazdálkodásáról,
•	 A	 szociális	 rászorultságtól	 füg-

gő és személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról szóló 
12/2020.(XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.

2021. január:
•	 Elrendelte	 a	 Manóvár	 Gyerek-

ház újra nyitását.
•	 Döntött	 a	 Szécsény	 1982/1	 és	

1982/10 helyrajzi szám alatti 
ingatlanok együttes értékesí-
tésére kiírt nyilvános pályázati 
eljárás eredménytelennek, a 
benyújtott pályázatok érvény-
telennek nyilvánításáról.

•	 Megválasztotta	 a	 Szécsényi	
Közművelődési Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének Lőrincz Gá-

Önkormányzati hírek
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bort, határozott időtartamra 
(2021.02.01-2021.12.31.).

•	 Döntött	 cserelakás	 iránti	 kére-
lem elutasításáról.

•	 Megállapította	 Szécsény	 város	
térfigyelő kamerarendszerének 
kivitelezésére indított beszerzé-
si eljárás eredményességét.

•	 Határozott	 arról,	 hogy	 a	 2020.	
január 1. napjától tartósan be-
töltetlen Szécsény I. számú fel-
nőtt háziorvosi körzet ellátását 
az Országos Kórházi Főigazga-
tósággal kötött feladatellátási 
szerződéssel,	 Praxisprogram	 I.	
keretében,	Dr.	Tassi	Dóra	orvos-
sal kívánja ellátni.

•	 Döntött	 arról,	 hogy	 az	 Ön-
kormányzat az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által 
kiírt illegális hulladéklerakók 

felszámolása érdekében a „Tisz-
títsuk meg az Országot!” pro-
jekt felhívásra, Szécsény város 
közigazgatási területén - 1424, 
0105, 0104/2 helyrajzi számokat 
érintően - az illegális hulladék-
lerakók felszámolására, bruttó 
9.176.900 Ft igényelt támoga-
tási összegben, saját forrás biz-
tosítása nélkül pályázatot nyújt-
son be.

•	 Tudomásul	 vette	 az	 Önkor-
mányzat 2019. évi maradvány 
korrekciós adatait.

•	 Hozzájárult	 ahhoz,	hogy	a	Szé-
csény Holding Kft-nek pályáza-
tot nyújtson be az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által 
kiírt illegális hulladéklerakók 
felszámolása érdekében a „Tisz-
títsuk meg az Országot!” projekt 

felhívásra, Szécsény város köz-
igazgatási területén – 0212/10 
helyrajzi számot érintően - az 
illegális hulladéklerakók felszá-
molására, bruttó 7.900.000 Ft 
igényelt támogatási összegben, 
saját forrás biztosítása nélkül.

2021. február:
•	 Társadalmi	 megbízatású	 alpol-

gármesterré választotta Csu-
káné Szerémy Andrea önkor-
mányzati képviselőt.

•	 Megállapította	az	alpolgármes-
ter tiszteletdíját és költségtérí-
tését.

Stayer László Péter
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

Nehéz sorsa volt a Rákóczi festmény alkotójának

A szécsényiek rendszertől és 
kormányoktól függetlenül 
nagy becsben tartják azt a II. 
Rákóczi Ferencet ábrázoló fest-
ményt, amely a Városháza dísz-
termében látható több mint 
100 éve. Ez bizonyítja, hogy 
valódi, tértől és időtől függet-
len művészi alkotással büszkél-
kedhet Szécsény. A közelmúlt-
ban jelentkeztek a festmény 
alkotójának leszármazottai, 
hogy szeretnének néhány fotót 
maguknak a képről. Az óhajt 
örömmel teljesítettük, cserébe 
azt kértük, hogy meséljék el, 
mit tudnak a festmény szüle-
tésének körülményeiről. A csa-
ládi legendáriumban kutakod-
tunk Tokay Ildikóval, a festő 
unokájával.

Hogy került sor a megbízásra?
A képet nagymamám, Tokay La-
josné Boczkó Eszter készítette. Ő 

1873-ban született, és képzőmű-
vészeti iskolába járt. A megbízás 
valószínűleg a helyi kötődésből 
jött, hiszen nagymama férje Ba-
lassagyarmaton volt bankigazga-
tó.

Mikor készülhetett a festmény?
A Szécsényi Hírlap 1909. decem-
ber 3-i számában olvasható, hogy 
a festmény 1909. december 28-
ától látható a városháza  nagy-
termében. A fejet Mányoki Ádám 
festményéről másolta. A testet, 
a ruházatot és a hátteret viszont 
már ő maga képzelte, majd festet-
te vászonra. 

A nagymama művészetéről mit 
lehet tudni?
Kedvtelésből festett, főként má-
solt. Majdnem élete végéig al-
kotott. A festést 88 éves korában 
hagyta abba, amikor combnyak-
törést szenvedett. Nagyon szeret-

tünk nővéremmel együtt a nagy-
mamánál tartózkodni, szerettük a 
festék illatát, szerettük, ahogy az 
üres vászon életre kel. Legtöbb-
ször olajfestéket használt. Annak 
ellenére, hogy 1919-ben korán 
megözvegyült, és gazdaságilag 
nagyon nehéz élete lett, hiszen 
egyedül kellett gondoskodnia há-
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rom gyermekéről, ez nem látszott 
alkotásain. 1965-ben halt meg. 
Nagyon küzdelmes volt az élete a 
nagypapa halálát követően.

Volt a családnak kötődése Rákó-
czihoz?
Érdekes módon, igen. Rákóczi 
korában élő felmenőnk, Tokaji Fe-
renc jobbágy származású ember 
volt, aki Thököly Imre hadsere-
gében harcolt oly vitézen, hogy 
Thököly nemesi rangot adott 
neki. 500 fős hadsereget irányí-
tott annyira sikeresen, hogy egy 
időre még Tokaj várát is elfoglalta 
egy huszáros rajtaütéssel a laban-
coktól 1697-ben. Ezt követően 
várkapitánnyá is választották. Az 
erődítmény megtartásához segít-
séget kért a környék nemeseitől 
és az ifjú II. Rákóczi Ferenctől, de 
végül nem kapott támogatást, 
így a Habsburgok rövid idő múl-
va visszafoglalták a várat. Az már 

csak külön érdekesség, hogy ko-
rabeli rokonunk július elsején 
vette be Tokaj várát épp azon a 
napon, amikor gyermekem szüle-
tett több évszázaddal később.

A Kubinyi Ferenc Múzeum 2021. január 1-től 
állami fenntartásban működik

Múzeumunk újév napjával 
a Magyar Nemzeti Mú-
zeum tagintézményévé 

vált, és állami fenntartásban fejti 
ki tevékenységét. Így működése 
idén már nem terheli Szécsény 
város költségvetését.

Stayer László polgármester úr 
támogatásával és báró Lipthay 
Antal úr, városunk díszpolgá-
ra közbenjárására 2020. február 
5-én államtitkári találkozón ve-
hettem részt az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumában. A meg-
beszélés témája a Kubinyi Ferenc 
Múzeum állami fenntartásba vé-
tele	 volt.	 Dr.	 Latorcai	 Csaba	 köz-
igazgatási államtitkár úr lehetővé 
tette, hogy a témában érvek csa-
tájára kerülhessen sor. Figyelme-
sen hallgatta a Kubinyi Ferenc 
Múzeum bemutatását: 

- 1973-tól 2013-ig múzeumunk 
megyei hatáskörben látta el a Pa-
lóc Múzeumtól megörökölt régé-

szeti és feudalizmuskori történeti 
muzeológia feladatait. Megyei 
gyűjteményekkel rendelkezik. 
Műtárgyainak száma közelíti az 
egymilliót. 

- Múzeumi ingatlanunk a feren-
ces kolostorral közösen történel-
mi emlékhely az 1705. évi szé-
csényi országgyűlés emlékének 
megőrzéséért és a Rákóczi-kul-
tusz ápolásáért. 

- Múzeumi ingatlanunk, a volt 
Forgách-Lipthay kastély orszá-
gosan kiemelt állami műemlék, 
amelynek tulajdonosa a 19. szá-
zad második felében Pulszky Fe-
renc, a Magyar Nemzeti Múzeum 
igazgatója volt. 

Államtitkár úr támogatóan 
nyugtázta, hogy múzeumunk a 
Szécsényben vezérlő fejedelem-
mé választott II. Rákóczi Ferenc 
istenes szabadságeszményének 
egyik bázis intézménye, és állami 
fenntartásban a Magyar Nemzeti 

Múzeum intézményhálózatába 
kerülve szorosabban együtt-
működhet a sárospataki MNM 
Rákóczi Múzeumával. Közösen 
hatékony szervező munkát és 
együttműködést fejthetünk majd 

A múzeumigazgató II. Rákóczi 
Ferenccel és feleségével, Hessen–
Wanfriedi Sarolta Amáliával
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ki Rákóczi felvidéki emlékhelyei-
vel, ami az országhatáron átívelő 
nemzeti összetartozást és nem-
zeti újrakezdést is szakmailag 
támogathatja, nemzetstratégiai 
jelentőséggel. 

Sárospatak és Szécsény együtt-
működésére 2020-ban már szép 
példákat láthattunk. Két Rákóczi 
témájú időszaki kiállítást is ren-
deztünk a sárospataki múzeum 
gyűjteményeiből. Az egyik II. Rá-
kóczi Ferenc életébe, birtokköz-
pontjainak világába és szabad-
ságharcába nyújt bepillantást. A 
másik tárlat diákszemmel láttatja 
vezérlő fejedelmünk alakját, szer-
te a Kárpát-medencéből. Az Em-
lékhelyek Napját a szécsényi or-
szággyűlés tiszteletére rendeztük 
szintén sárospatakiakkal, most 

a Sárospataki Utánpótlásnevelő 
Sportiskola vezetői és munkatár-
sai jóvoltából.

A februári minisztériumi érte-
kezlet eredményeként egy fon-
tos	 személy,	 Dr.	 Latorcai	 Csaba	
államtitkár úr támogatónkká vált. 
Ezt követően sok-sok szervezés, 
egyeztetés, majd adatszolgál-
tatás következett. Igyekezetünk 
és reményünk töretlen maradt. 
Nyáron már körvonalazódott az a 
terv, hogy amennyiben sor kerül 
múzeumunk állami fenntartásba 
vételére, ezzel együtt műtárgy-
raktárbázis megvételére majd ki-
alakítására is sor kerüljön. Így fel-
szabadulhatnának a kastély szép 
boltíves barokk terei, és közösségi 
hasznosításuk valósulhatna meg.

Végül, mint a mesében, de már 

nem álmodozunk: A Magyar Köz-
löny 2020. december 17-i, 281. 
számában, a 9695. oldaltól sze-
repel a 1925/2020. (XII. 17.) kor-
mányhatározat, benne:

Magyarország Kormánya 
egyetért azzal, hogy a szécsényi 
Kubinyi Ferenc Múzeum 2021. 
január 1-jétől a Magyar Nemze-
ti Múzeum tagintézményeként 
folytassa működését, és felhívja 
az emberi erőforrások minisz-
terét, hogy tegye meg az ehhez 
szükséges intézkedéseket. Felhív-
ja a pénzügyminisztert, hogy a 
fentiek megvalósítása érdekében 
gondoskodjon az MNM részére 
a KFM működtetéséhez a 2021. 
évben szükséges többletforrás 
biztosításáról. Felhívja az emberi 
erőforrások miniszterét, hogy az 
MNM bevonásával a KFM raktá-
rozási helyzetének megoldása 
érdekében gondoskodjon meg-
felelő ingatlan tulajdonjogának 
a magyar állam javára történő 
megszerzéséről. 

Felhívja a pénzügyminisztert, 
hogy gondoskodjon az épület 
valamint a megszerzett ingatlan 
raktározásra alkalmassá tétele ér-
dekében szükséges meghatáro-
zott összeg biztosításáról.

Mindezek alapján a szécsényi 
Kubinyi Ferenc Múzeum életében 
új fejezet kezdődik. Meggyőző-
désem, hogy az új keretek, az új 
szakmai közeg nemcsak a szak-
mai tevékenységet, gyűjteményi 
munkát segíti majd, hanem Vá-
rosunk turizmusát és közművelő-
dését is fejleszteni fogja.

Ezúton is hálás köszönetemet 
fejezem ki Magyarország Kormá-
nyának, Szécsény város vezetésé-
nek és nem utolsó sorban Mun-
katársaimnak, akiknek egész évi 
szakmai munkájára nagy szükség 
volt a kedvező döntés eléréséhez.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

A kastély tél reggeli páralecsapódáskor
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Bárkányi iskola

Mikulásvárás
A vírushelyzet a Mikulás dolgát is 
megnehezítette. Azonban nem 
hagyhatta, hogy a Bárkányis di-
ákok ajándék nélkül maradjak, 
hiszen olyan jók voltak egész év-
ben.

Az idén a kis manók, a Szülő 
Szervezet tagjai voltak, akik se-
gítettek az iskolába juttatni a jól 
megérdemelt meglepetéseket. 
Természetesen a gyerekek is ké-
szültek apró figyelmességgel a 
Mikulásnak, melyet a Bárkányi 
Sulirádió juttatott el az éteren ke-
resztül az Északi-sarkra. A 3. a osz-
tály tanulói verssel, és ünnepi da-
lokkal kedveskedtek a Mikulásnak.

Az iskola apraja-nagyja egy-
aránt örült az ajándéknak, mely 
egy hasznos, kis színes pénztárca 
volt, ami az elmaradhatatlan sza-
loncukrokat rejtette. 

Ezúton is köszönjük szépen a 
Szülői Szervezetnek, és persze a 
Mikulásnak, hogy idén is átélhet-
tük a Mikulásvárás örömét!
     

Gazsiné Oláh Anita 
és Szvetlik Réka

 A Mikulás médiafelelősei

Lelkinap az általános iskolában
Iskolánkban - a karácsonyi ké-
szület részeként - december 18-
án tanulóink számára adventi 
lelkinapot tartottunk, melynek 
mottója: „Készítsétek az Úr útját!” 
(Lk 3,4) A délelőtt folyamán a Jé-
zus születése előtti időszakra, a 
várakozásra figyeltünk: felidéztük 
az ószövetségi eseményeket, a 

próféták személyét és Keresztelő 
János bűnbánatra hívó szavait. 
Erik testvér bevezető gondolatai 
után játékos formában, a témához 
kapcsolódó változatos feladatok-
kal és beszélgetéssel dolgoztuk 
fel a témát. A foglalkozásokat in-
teraktív eszközök segítségével - 
énekekkel, imákkal, kisfilmekkel 
és képekkel – színesítettük. A nap 
végén a diákoknak alkalmuk nyílt 
a saját életükre tekinteni, és a 
karácsonyig terjedő időszakra jó 
elhatározásokat tenni. Reméljük, 
hogy a lelkinap segítette a gyer-
mekeket adventi készületükben, 
Jézus születésének méltó meg-
ünneplésében.
     

Sántáné Udvardy Erika 
és Pifkáné Krizsanyik Kitti

Gimnazistáink lelkinapja
Adventi készületünk fontos ál-
lomásaként szervezük meg idei 
lelkinapunkat, a jelen helyzetre 
való tekintettel online keretek 
között. A fiatalok egy rövid, el-
csendesedést segítő programon 
vehettek részt, ezúttal digitális 
munkaformában.
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A várakozás fontosságára, az 
adventi időszak mélységére 
hívta fel a figyelmet Böjte Csa-
ba testvér elmélkedése. Ezt kö-
vetően a remény fontossága 
emelkedett ki a Négy gyertya 
meséje című történetben. En-
nek továbbgondolásaként te-
kinthették meg diákjaink a „Mit 
kapsz vissza az élettől?” című 
kisfilmet. Ezek elmélyítését szol-
gálta a szemlélődő ima irányított 

szempontokkal, majd egy kötött 
imádság.

Adamik Zsolt
„Élővé tettél…” című 
– karácsonyi műsor

Második osztályos tanulóink az 
idén rendhagyó módon készül-
tek arra, hogy bemutathassák 
Jézus születésének történetét. 
Az előadást lelkiismeretes, lelkes 
felkészülés előzte meg. Az ünne-

pi műsort iskolánk tanulói, pe-
dagógusai és a szülők felvételről 
tekinthették meg.

A gyermekek segítségével meg-
elevenedett előttünk a szállást 
kereső, szent család története, 
a pásztorok játéka, az angyalok 
tánca és a napkeleti bölcsek láto-
gatása, akik hódolataikat fejezték 
ki Jézus előtt. A kórusban szerep-
lők dalaikkal, színesítették, tették 
meghatóbbá a bibliai történetet. 

Reméljük, hogy műsorunkkal 
örömet szereztünk és sikerült 
megidézni a karácsonyi csodát.

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a gyerekek, szülők, pe-
dagógusok és segítők áldozatos 
munkáját. 
     

Tanító nénik

Fejlesztések a Bárkányiban
Sporteszközök kerültek beszer-
zésre 400.000 Ft-nyi összegben 
testnevelésórák és a Bárkányis 
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Diákok	 Sportegyesület	 foglalko-
zásainak megtartására, délutáni 
szabadidős sportolásra, moz-
gásfejlesztésre.	 Decemberben	 a	
Magyar Teqball Szövetség isko-
lai programján belül egy mobil 
teqball asztal került a Kossuth 
úti sportcsarnokba, mely önálló 
sportágként vagy labdajátékok 
alapozásaként szélesíti a sporto-
lási lehetőségeket.

Januárban újabb 3 tanterem-
ben cseréltettük le a neoncsöve-
ket energiatakarékos, a szemet 
kímélő	 LED	 fénycsövekre.	 Ezzel	
már 11 tanteremben történt meg 
a világosítás korszerűsítése.

A Magyar úti iskolában használt 
tantermi és irodai számítógépek-
ben, laptopokban lecseréltük a 
régi meghajtókat gyorsabb mű-
ködést	biztosító	SSD	meghajtók-
ra. A 300.000 Ft-nyi beruházással 
nemcsak gördülékenyebbé és 
stabilabbá tettük a működést, ha-
nem a gépállomány élettartamát 
is megnöveltük.    

Házszentelés
„Békesség e háznak! És minden la-
kójának!”- Ez a köszöntés hangzik 
fel, mikor a keresztény családok-
nál és hajlékokban az év elején 
házszentelést tartanak. Ez alka-
lommal a pap végig járja a házat, 
és a Vízkeresztkor megszentelt 
vízzel hinti meg a helyiségeket, 
miközben közösen imádkoznak - 
kérve a Jóisten áldását. Az áldást 
az ott élők, tartózkodók életére, 
kapcsolataikra és a mindennapi 

munkájukra kérik. Ezt jelöli az ajtó 
szemöldökfájára felírt évszám, 
és a C+M+B betűk is, melyek a 
„Christus Mansionem Benedicat”- 
„Krisztus áldja meg e hajlékot” 
mondat rövidítései. 2021. január 
25-én, hétfőn reggel Erik testvér 
az aulában megáldotta iskolán-

kat, együtt imádkoztunk, kérve a 
Jóisten áldását, kegyelmét az itt 
tanulók, dolgozók életére és mun-
kájára. A járványhelyzet miatt az 
idén a 4. és a 8. évfolyamosok az 
aulában, a többiek pedig az osz-
tályaikban tanítóikkal, tanáraikkal 
kapcsolódtak be az imába. 
Reméljük, hogy ezzel az áldással 
megerősödve, bizalommal te-
kinthetünk az előttünk álló hóna-
pok feladatai elé.

Sántáné Udvardy Erika
hitéleti munkaközösség-vezető
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Rákóczi iskola

Decemberi hírek a Rákócziból
Az év utolsó hónapjában a kin-
ti szürke idő ellenére mi peda-
gógusok igyekeztünk egy kis 
melegséget, derűt csempészni 
a hétköznapokba, sikerült meg-
ajándékozni a diákok egy részét, 
valamint mi is kaptunk ajándékot 
tanulóinktól!

Rákóczis diákok 
kiemelkedő sikerei

2020. december 5-én tartották 
meg a Bolyai Társaság által szerve-
zett Bolyai Anyanyelvi Csapatver-
seny országos döntőjét, amelyen 
megyénket a 8. évfolyamosok 
kategóriájában iskolánk Nyelv-
guruk nevű csapata képviselte. 
A döntőben azok a csapatok ver-
senyezhettek, melyeknek tagjai 
novemberben, a megyei fordulót 
legjobban teljesítették. A Gyeb-
nár Keve, Nagy Roland, Simon 
Miksa és Szentgyörgyi Kristóf 
alkotta csapat már 5. osztálytól 
kezdve minden évben lelkesen 
szerepelt ezen a megméretteté-
sen, és idén az országos döntő-
be jutott 25 csapat közül meg-
szerezték az első helyezést! A 
felkészülésben tevékenyen részt 
vett Kiss Márton Bulcsú is, aki 
korábban versenyzett, idén pedig 
a csapat tartalékja volt. A csapa-
tot az elmúlt évekhez hasonlóan 
Károsi Csabáné készítette fel az 
idei versenyre. A feladatok a ma-
gyar nyelvhez és az irodalomhoz 
is kapcsolódtak, így szükség volt 
a tanulók alapos felkészültségé-
re, az előző versenyeken szerzett 
tapasztalatokra és arra a haté-
kony csapatmunkára is, amelyet 
a verseny mottója is hirdet, mely 
szerint az összedolgozás képes-
sége az egyik legnagyobb érték 
az életben. Nagyon büszkék va-
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Ünnepi készülődés a Szécsényi Bárkányi Katolikus Óvodában

Itt a december, s vele együtt az 
adventi várakozás és a karácso-
nyi készülődés ideje. Várako-

zással és reményekkel teli szívvel 
gyújtjuk meg az adventi gyertyá-
kat, elevenítjük fel a Szentcsalád-
járás, a Lucázás, a betlehemezés 
népszokását, látogat el hozzánk 
a Mikulás.  Lassan átadjuk ma-
gunkat az ünnepi hangulatnak, 
kidíszítjük a környezetünket, fel-
készítjük a szívünket, karácsonyi 

illatok sokasága tölti meg a leve-
gőt. Ez az időszak a várakozás és 
a remény ideje! Ebben a nehéz 
helyzetben is arra törekszünk, 
hogy megteremtsük annak lehe-
tőségét, hogy óvodás gyermeke-
ink átélhessék a meghitt várako-
zás minden pillanatát, az ünnep 
hangulatát. 

gyunk a diákok sikerére, mivel 
az előző években is mindig szép 
eredményeket értek el, a megyei 
fordulókon sorra a díjazottak kö-
zött voltak. 

Szintén nagyon szép ered-
ményt ért el Polyák Violetta 12. 
a osztályos tanuló, aki az Angol 
nyelvi OKTV I. fordulójában to-
vább küldhető dolgozatot írt, így 
jó esélye van rá, hogy a II. forduló-
ba kerül. Felkészítő tanára Győrki 
Marianna. 

Gratulálunk a diákoknak és a 
felkészítő pedagógusoknak!

Piros fekete nap
Iskolánkban hagyományosan tél-
apókor az osztályok piros és feke-
te színekbe öltöznek és a tanter-
meiket is feldíszítik, így várják a 

mikulást. A nagyszakállú az idén 
is ellátogatott hozzánk és minden 
diáknak hozott egy kis édességet 
a puttonyában, amit a krampu-
szai segítségével osztott szét.

Karácsonyi ajándékozás
A téli szünet előtti napokban 
abban a szerencsés helyzetben 
voltunk, hogy különböző felaján-
lások révén kisebb-nagyobb aján-
dékok kerülhettek a karácsonyfa 
alá. Az osztályoknak szánt közös 
ajándékok plüssöket, labdákat, 
társasjátékokat rejtettek, amit az 
alsós tanulóink nagy örömmel 
bontottak ki és vettek birtokba. 

Néhány diákunk nagyértékű 
ajándékot is kapott! Iskolánk volt 
diákja nagylelkű felajánlást tett, 
így neki köszönhetően 27 tanu-

lót tudtunk jutalmazni értékes, 
Manistek típusú fejhallgatóval! A 
jutalmazott tanulók között volt, 
aki a tanulmányi eredményével, 
volt, aki a versenyeredményével, 
volt, aki a közösségi munkájával, 
vagy a szorgalmával érdemelte 
ki az ajándékát, de mindegyik jó 
helyre került.

Szeretném megköszönni a tá-
mogatóknak a felajánlásokat, 
nagyon megható volt látni a 
gyermekek arcán a boldogságot, 
miközben megkapták az ajándé-
kokat!

Minden olvasónak sikerekben 
gazdag, vírusmentes, boldog új 
évet és jó egészséget kívánok!

Pancsovai Gergely
         igazgató
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Most a csoportjainkban csen-
des, családias készülődésre volt 
lehetőségünk, több adventi 
hagyományt, népszokást ele-
venítettünk fel a hónap során. 
Gyermekeink számára fontos ta-
pasztalás, hogy hogyan lehet egy 
hagyományt a mai, modern világ-
ban is tovább éltetni, és részesei-
vé válva tovább vinni.

Szép szokássá vált óvodánkban, 
hogy a Szent Család képét cso-

portról csoportra visszük, szállást 
és bebocsátást kérve számukra. 
Az a csoport, akinél a kép van, 
minden nap közösen imádkozik 
és mond kéréseket, könyörgése-
ket a Szent Család segítségét kér-
ve. Ez most sem maradt el, csak az 
átadás formája vált egy kicsit egy-
szerűbbé. Eddig bevittük a cso-
portba a képet, most az ajtóban 
adtuk át egymásnak, közös imával 
és énekléssel. Minden csoporthoz 

eljutott a kép, így volt lehetősége 
minden gyermeknek megismer-
ni a szálláskeresés történetét, és 
imádkozni saját családjáért. 

A Lucázás hagyományát éltetve 
Luca napi mondókákat tanultunk, 
dalokat énekeltünk, jókívánságo-
kat kántáltunk, népi jóslatokkal 
ismerkedtünk meg. Végül liszttel 
bekenve minden gyermek és fel-
nőtt arcát, egészséget és bőséget 
kívántunk.
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A karácsony maga a megvaló-
sult és beteljesedett csoda, Jézus 
születésének napja, a keresztény-
ség egyik legjelentősebb ünne-
pe. Sajnos idén az óvodai közös 
ünnep elmaradt, mindenki sa-
ját csoportjában készülődött. A 
gyerekek izgalommal várták a kis 
Jézus születését, a karácsonyt. 
Nagy örömmel és várakozással 
teli készülődés ez!  Titkolóztak, 
ajándékokat, meglepetéseket ké-
szítettek egymásnak, szüleiknek. 
A jócselekedeteiket összegyűjtöt-
ték, hogy a kis Jézusnak adhassák 
ajándékba. Az ünnep megélésé-

ben segített az adventi gyertya-
gyújtás,  a betlehemi történések 
felelevenítése meghitt beszélge-
tésekkel, énekkel, imával. A Szé-
csényi Óvodásokért Alapítvány 
jóvoltából a csoportban ajándé-
kok és szépen terített asztalok 
várták a gyermekeket.

Reméljük, hogy az a lelkület 
és készület, amit itt az óvodánk-
ban tapaszthatnak gyermekeink, 
segíti a családokat katolikus ha-
gyományaink megismerésében, 
éltetésében, tovább vitelében. Kí-
vánjuk, hogy ez a békés, csendes 
várakozás, hozza meg az ünnep 

igazi örömét, és a kis Jézus szál-
lást találjon a szívünkben! 
„Ne vágyakozzunk nagy örömökre, 
mert észrevétlen elmegyünk az élet 
igazi örömei mellett.
Ne vágyakozzunk nagy dolgok 
után, érjük be apróságokkal, de azt 
szeretettel tegyük.
Aki örömet tud szerezni másnak, 
magának szerezte a legnagyobb 
örömet.”

(Tatiosz)

Pothoroczki Ágnes
óvodapedagógus

Vízkereszt a Bárkányi ovisokkal

Január 6-án Vízkereszt napján 
a napkeleti bölcsekről, Jézus 
megkeresztelkedéséről, va-

lamint Jézus első csodatételéről, 
a Kánai menyegzőről emlékezik 
meg a katolikus egyház. A hagyo-
mány szerint ekkor bontják le a 
karácsonyfát. 

A házszentelés szokása is ehhez 
a naphoz kapcsolódik. A házszen-
teléskor a pap az ajtófélfára írja 
az évszámot és három betűt (pl. 
20†C†M†B†21). A három betű 
jelentése: Christus Mensionem 
Benedicat, azaz Krisztus áldja 
meg e hajlékot. (Amennyiben a 
CMB helyett GMB-t írnak az aj-
tófélfára, akkor azzal azt kérik, 

hogy a három Szent Király köz-
benjárására áldja meg Krisztus az 
adott hajlékot.) Egyes helyeken a 
templomban aznap szentelt víz-
zel, maguk a háziak szentelik meg 
házukat. 

Mi is ellátogattunk a templom-
ba, hogy a Gáspár, Menyhért és 
Boldizsárral kiegészült betlehem-
ben megcsodáljuk a Szent Csalá-
dot és a nekik hódoló pásztorokat. 
Majd Erik testvér beszélt nekünk 
a bölcsek ajándékairól, a tömjént 
pedig közelről is megnézhették 
a gyermekek. A csoportok meg-
szentelésére is sor került, amikor 
is együtt imádkoztunk és énekel-
tünk, kérve Krisztus áldását gyer-

mekeinkre, magunkra, közössé-
günkre.

Óvodánkban ezen a napon le-
szedtük és elraktuk a csoportszo-
bák és öltözők ünnepi díszítését, 
amellyel véget ért a karácsonyi 
ünnepkör. A Vízkereszt ünnepe 
kapcsán a „háromkirályok” láto-
gatásáról, és a kánai menyegzőről 
meséltünk a gyermekeknek.

Jó alkalmat adott ez a nap arra 
is, hogy Jézus megkeresztelkedé-
se kapcsán beszélgessünk a saját 
keresztelkedésünkről, a kereszte-
lés szentségéről. Azok a gyerekek, 
akik részt vettek keresztelőn, szí-
vesen meséltek saját élményeik-
ről. 
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Fontosnak tartjuk, hogy az óvo-
dánkba járó gyermekek, megis-
merkedjenek evangéliumi tör-
ténetekkel, ismerjék az egyes 
egyházi ünnepek keresztény tar-

talmát, jelentőségét. 
Vízkereszt egyben a farsan-

gi időszak kezdőnapja is, ettől 
kezdve óvodásaink, örömmel 
tervezgetik farsangi maskaráikat, 

lázasan készülődnek a farsangi 
mulatságra.     
  

Gajzinger Márta
óvodapedagógus

Kárpát-medencei rajz- és festmény-pályázat Rákóczi tiszteletére

2020-ban ünnepeltük a Szécsényi 
Országgyűlés 315. évfordulóját. 
A nemzeti összetartozás évében, 
a II. Rákóczi Ferencet vezérlő fe-
jedelemmé választó szécsényi 
országgyűlés jubileumán a szé-
csényi Kubinyi Ferenc Múzeum, 
a szécsényi II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és Gimnázium, 

a romhányi II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola országhatáron túli 
partnereivel együtt Kárpát-me-
dencei rajz- és festménypályáza-
tot hirdetett. 

Vezérlő fejedelmünk „Istennel a 
hazáért és a szabadságért” bon-
tott zászlót és folytatta szabad-
ságharcát. Bár győzelemre nem 
juthatott, mégis elérte, hogy 
Magyarország nem vált a Habs-
burg-birodalom teljesen beke-
belezett részévé, hanem 1711. 
után is megtartotta viszonylagos 
önállóságát. Seregében az etnikai 
magyarokon kívül szlovákok, ru-
szinok, románok is nagy számban 
harcoltak, és a vendek, azaz szlo-
vénok is támogatták a szabadság-
harc ügyét. 

A kárpát-medencei népek 
együvé tartozását, testvériségét 
és szabadságát oly fontosnak 
tartó II. Rákóczi Ferenc és szabad-
ságharca tiszteletére az alábbi té-
maegységekben pályázhattak a 
megszólított 7-18 éves diákok:
1./ II. Rákóczi Ferenc alakja 
2./ II. Rákóczi Ferenc családja

3./ A Rákóczi-szabadságharc zász-
laja, zászlói 

4./ A Rákóczi-szabadságharc hely-
színei 

5./ A Kárpát-medence népei 
6./ Rajzok/festmények a Kárpát-

hazáról 
7./ Rajzok/festmények az Isten 

adta szabadságról.

II. Rákóczi Ferenc családja. 
Szofilikánis Erzsébet

Rajzok, festmények az Isten adta 
szabadságról



- 15 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

A pályázati felhívást Rákóczi 
vezérlő fejedelemmé választá-
sának napján, szeptember 17-
én tettük közzé. Az elkészült 
munkákat november végéig 
lehetett elküldeni a Kubinyi Fe-
renc Múzeumba. Szécsényben 
a Rákóczi iskolából 21, a Bár-
kányiból pedig 2 alkotás került 
benyújtásra. Elég egyenletesen 
készültek alkotások a mai Ma-
gyarországon és a szomszédos 
utódállamokban, így főleg a Fel-
vidéken, Kárpátalján, Erdélyben 
és	a	Délvidéken.	

Régi mondás, hogy véletlenek 
nincsenek. Aligha véletlen, hogy 
felhívásunkra éppen, pontosan a 
jubileummal egyező 315 pálya-
munka érkezett. Ez az egybeesés 
azzal a megerősítő érzéssel töl-
tötte el a szervezőket, hogy jó cé-
lért munkálkodnak, és fontos volt 
a pályázatot meghirdetni, meg-
valósítani.

A beérkezett alkotásokat a mú-
zeum muzeológusaiból és múze-
umpedagógusából álló négyfős 
testület értékelte. A zsűri mind a 
hét kategóriában három-három 

helyezést állapított meg, majd át-
tekintette a 315 pályaművet. 

A rangsorolás egyedüli szem-
pontja az volt, hogy mennyire 
szólít meg, mennyire van hatása, 
jó kisugárzása az adott alkotás-
nak. Így látta áthidalhatónak az 
életkorban mutatkozó eltérése-
ket, vagyis, hogy technikailag 
más képzettsége van egy elemi 
iskolásnak, mint egy érettségi-
hez közeledő diáknak. A zsűri 
csak az alkotásokat látta, az azo-
nosító adatok nélkül. Mindegyik 
pályamunka figyelemre méltó 

A Rákóczi-szabadságharc helyszí-
nei. Gergelics Dániel

A Rákóczi-szabadságharc zászla-
ja, zászlói. Nagy Benjámin

II. Rákóczi Ferenc alakja
Füsi Tünde Gúta, Felvidék

A Kárpát-medence népei. Rágyik Adrienn Kinga Rajzok, festmények a Kárpát hazáról. Jancsó Krisztián
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Palócok újévi ünnepe

volt, a rangsorolás igen nehéz 
feladatnak bizonyult. Jó néhány 
esetben megoszlottak a vélemé-
nyek, és szavazásra volt szükség 
a helyezést illetően. A rangsoro-
lás után a pályaművekhez tár-
sítva azok adatait, kiderült, hogy 
jelentős szerepük volt az iskolák 
profiljának és felkészítő tanárai-
nak. Azokból az intézményekből, 
ahol a rajztanítás, képzőművésze-
ti oktatás hangsúlyosabb szere-

pű, nagyobb arányban érkeztek 
dobogós helyekre rajzok, illetve 
festmények. Minden pályaművet 
megőrzünk, és a történeti gyűjte-
ménybe kerül beleltározásra.

Eredeti terv szerint az alkotá-
sokból kiállítás készül vándorol-
tatható formában, amely 2021. 
január 22-én, a Magyar Kultúra 
Napján nyílott volna meg a Múze-
umban. Ezt későbbre kellett ha-
lasztanunk, mivel a járvány miatt 

a múzeumok jelenleg zárva van-
nak. Elsőként mindenesetre Szé-
csényben nyílik majd kiállítás a 
„Rákóczi 315” pályázat műveiből, 
és városunk lakói szemlélhetik 
meg elsőként a jövő nemzedéké-
nek alkotásokban megmutatkozó 
Rákóczi tiszteletét és szeretetét.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Újév (jan. 1.) vagy Kiskarácsony 
Krisztus körülmetélésének ünne-
pe.

A Palócföldön, így Szécsény 
környékén is, Karácsony és Újév 
között bizonyos munkák végzé-
sét tiltották az idős asszonyok. A 
két ünnep között nem lúgozták a 
vászonneműt, nem mostak, nem 
is varrtak, nehogy pondró essék a 
disznóba, nehogy megférgesed-
jék, és a munkavégzéssel nehogy 
bevarrják a tyúkok fenekét. 

Sok faluban Szilveszter és Újév 

napját Karácsony böjtjéhez és Ka-
rácsony napjához hasonlóan tar-
tották meg. Számos helyen még a 
20. század közepén is előfordult, 
hogy Szilveszter napján, azaz Kis-
karácsony böjtjén egész nap épp-
úgy böjtöltek, mint december 
24-én, és csak este ettek, hogy 
alkalmassá váljanak a következő 
esztendő újévi befolyásolására, 
teremtésére. Szilveszter estéjén a 
lányok – miként Karácsony előtt - 
arra voltak kíváncsiak, ki lesz a fér-
jük. Hét fazekat leborítottak, azok 

alá fésűt, sót, gyűrűt, kenyeret, 
olvasót, bicskát stb. tettek, majd a 
lányok választottak a fazekak kö-
zül. A bicska veszekedő embert, a 
fésű sok gondot, a kenyér békes-
séget, a só egészséget, s gyűrű 
igaz szívű szeretőt, az olvasó pár-
tában maradást jelentett.

Újévkor az egész év sikerét 
igyekeztek biztosítani, mivel azt 
gondolták, hogy ami újév napján 
történik az emberrel vagy amit 
cselekszik, az egész évben ismét-
lődni fog – ezért még a betegek is 
felkeltek az ágyból. Ezen a napon 
tilos volt bármit is kölcsönvenni 
vagy kölcsönadni, és tartózkod-
tak a munkától (mosás, takarítás) 
és a veszekedéstől. Aki újévkor 
korán reggel megmosakodott a 
kútnál, az egész évben friss volt, 
aki pedig hajnalban elsőként hú-
zott vizet a kútból, az szerencsét 
hozó „aranyvizet” merített, amivel 
a családtagokat is megitatták.

Újév napján az asszonylátogató 
éppúgy szerencsétlenséget jelen-
tett, mint Karácsony napján. Ezért 
is Újév napján, miként Karácsony-
kor, elküldték a fiúgyermekeket 
köszönteni, jó kívánni. A 8-10 év 
körüli fiúk járták sorra a házakat, 
és Kiskarácsonyt köszöntöttek. 

A Mátra vidékén azt is tartot-
ták, hogy ha Újév napján férfi az 

A megváltó kínszenvedéséről álmodó kis Jézus
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első látogató, akkor bika-, de ha 
asszony az első, akkor üszőborja 
lesz a tehénnek. Szárnyast, mint 
Karácsonyra, Újévre sem főztek, 
mert elrepült volna a szerencsé-
vel. Mások szerint ilyen étek ese-
tében döglöttek volna a tyúkok. 
Gyakori újévi ebéd volt a bab 
vagy a lencse füstölt hússal, hogy 
a szemes termény szerint sok 
pénzük és a hússal jó módjuk le-
gyen egész évben.

A gazdasszony Karácsonykor 
is, Újévkor is kört rajzolt az udva-
ron vagy körabroncsot rakott le a 
földre, s abban adott enni a tyú-
koknak, hogy összetartsanak, és 
egy helyre tojjanak. 

E célokat a kezdet meghatározó 
időbeliségében végzett mágikus 
cselekedetekkel, utóbbi esetben 
az istenit formázó kör alkalmazá-
sával érték el.

Az újévi ünneplés voltaképpen 
megőrizte és visszautalt a közép-
kori gyakorlatra, amikor közvet-
lenül Krisztus születése, a Kará-
csony jelentette az Újév kezdetét. 
Amikor 1582-ben életbe lépett 
Gergely pápa naptárreformja, 
fokozatosan január 1-e kapott 
hangsúlyt, összefüggésben a kul-
túra polgárosodásával.

Miként Karácsonykor, úgy Újév-
kor is fiúnak vagy férfinek kellett 
köszönteni, jókívánságot monda-
ni, hogy az foganatos legyen. En-
nek hátterében Krisztus születése 
áll, s a köszöntő fiú valójában Jé-
zust, Isten áldását képviseli. 

Nem véletlenül ezt az írást is fér-
fi tolmácsolja, és kíván szeretet-
teljes, összefogást hozó, egész-
séget biztosító, sikeres, boldog 
Újévet minden Szécsényben és 
Nógrád megyében lakó honfitár-
sának, meg az egész nemzetnek!

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Kis Jézus fénykörben

Öltöztetős Betlehem Gyöngyöspatáról
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Fábry Sándor a Nosztalgia Múzeumban

Jászberényi Pál a szécsényi 
Nosztalgia Múzeum vezető-
je meghívására, Szécsénybe 

látogatott Fábry Sándor a közis-
mert televíziós műsorvezető.  

Jászberényi Pál - aki egyben a 
Régi padlások kincsei Facebook 
oldal adminja is – sok-sok évti-
zeden keresztül gyűjtötte a régi 
tárgyakat, szerszámokat, telefo-

nokat és mindent, amit a munká-
ja során, a régi padlásokon, pin-
cékben talált. Telefonszerelőként 
először a régi telefonokat, tele-
fonközpontokat kezdte gyűjteni, 
majd lassan minden régiség érde-
kelni kezdte. Elkérte, vagy meg-
vásárolta ezeket a régi dolgokat 
majd felújította őket. Otthoná-
ban is rengetegen keresték meg, 
hogy megnézzék a kincseit, de a 
gyűjtemény lassan kinőtte a laká-
sát. Ekkor jött egy lehetőség és a 
gyűjtemény Nosztalgia Múzeum 
néven nyílt meg a közönség előtt.   

Régóta szerette volna elhívni 
Fábry Sándort és megmutatni 
neki a múzeumot, hiszen tudta, 
hogy ő is szereti a régiségeket, 
végül idén tavasszal írt egy leve-
let Fábry Sándornak és meghívta 
egy múzeumlátogatásra.

Nagyon elcsodálkozott, amikor 
a múzeum ajtaján a vendég, fele-
ségével és gyermekével bekopog-
tatott. Jászberényi Pál részletes 

tárlatvezetést tartott számukra. 
Fábry Sándor azt mondta, jól is-
meri a régi eszközöket, de a tár-
latvezetés közben sok újdonsá-
got mutatott neki Pali.   A vendég 
csodálkozva nézte a tehénszarv 
formázót, a gallérvasalót, a zsin-
delyverőt, a lekvárkeverőt, a mű-
ködő telefonközpontot és a többi 
számára ismeretlen tárgyat.

A múzeumlátogatás után rö-
vid városnéző sétán, családjával 
együtt megtekintette a Tűztor-
nyot és a Forgách-kastélyt is.  

Érdeklődve nézegette a régi vá-
rosfalakat és a bástyákat, végül 
azzal búcsúzott el Jászberényi 
Páltól, hogy szívesen látja műso-
rában és meghívta egy tv felvétel-
re!	 	 	Decemberben	aztán	Pali	 fel-
kerekedett unokájával és néhány 
különleges régiségével és meg 
sem álltak a Fábry show felvéte-
léig.

Smelkó István

Rendhagyó év vége a művelődési központban

A Városi Művelődési Köz-
pont az érvényben lévő 
k o r m á n y r e n d e l e t n e k 

megfelelően 2020 decemberé-

ben látogatót nem fogadhatott, 
azonban kollektívája nem tétlen-
kedett, hisz a sétálóutcát ünnepi 
díszbe öltöztette és rendezvé-

nyeit a virtuális térbe helyezte át.
Az idei adventi időszakban vá-

rosunkban és településrészein 
egy új ünnepi hagyományt pró-
báltak megteremteni. Az elmúlt 
években több tucat település 
csatlakozott Solymár példájához, 
ahol először szervezték meg az 
„Adventi ablakok” eseményt. Idén 
a művelődési központ is megren-
dezte a programot, melynek kere-
tében december 1. és 24. között 
napról napra több ház ablaka és 
több üzlet kirakata öltözött dísz-
be, míg végül szentestén a 24 ab-
lak és kirakat egyszerre ragyogott 
ünnepi fényben, ezzel alkotva 
meg Szécsény, Benczúrfalva és 
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KÉSZ karácsonyi ajándék

A szécsényi KÉSZ szervezet tagjai  karácsonyi ajándékokat adtak át a helyi mentőállomáson és a Ferences 
Betánián.

Pösténypuszta élő adventi kalen-
dáriumát.

Köszönet illeti a csodás ablakok 
és	 kirakatok	 készítőit,	 azaz	 Deák	
Gerdát,	 Danyikné	Virág	 Adriennt	
és családját, Cservenné Józsa 
Bernadettet és családját, Tresó 
Tamást és családját, Oláh János-
nét, Stayer Lászlót és családját, 
a Páter Bárkányi János Katolikus 
Óvoda közösségét, a Városi Mű-
velődési Központ közösségét, 
Farkas	 Beatrixot,	 Antal	 Ferenc-
nét, dr. Kiss Tamást és családját, 

Ágnerné	 Pásztor	 Alexandrát	 és	
férjét, Mosóné Mócsány Ramónát 
és családját, Magyarné Sámuel 
Líviát, az Andi Színjátszósai Társu-
latot, Bagyinszki Lászlónét, Oláh 
Lajosnét, Nagy Lászlónét, Bunder 
Irént, Csatlós Lászlónét és család-
ját, Szigeti Lászlónét és családját, 
Skoda Sárát és szüleit, Kuris Csillát 
és családját és Sipos Szilviát.

Advent négy vasárnapján a vá-
rosi gyertyagyújtás szintén a vir-
tuális térben valósult meg a Szé-
csény Tv és a művelődési központ 

munkatársainak közös munkája 
által.

A 2020-as esztendő utolsó 
napjának utolsó óráiban pedig a 
„Különös szilveszter” című prog-
ramban óév búcsúztató és új 
évet köszöntő videó üzeneteket 
tekinthettek meg az érdeklődők 
a művelődési központ közösségi 
oldalán.

Csatlós Noémi
közművelődési referens
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Szónokverseny a magyar kultúra napja alkalmából

Január 22-én volt a magyar 
kultúra napja, melyet 1989 
óta ünneplünk annak em-

lékére, hogy a kézirat tanúsága 
szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon tisztázta le Szat-
márcsekén a Himnusz kéziratát.

Szécsény városában szinte 
azonnal reagálva a korabeli or-
szágos eseményekre, már 3 évti-
zeddel ezelőtt rendeztek vers- és 
népdaléneklő versenyt, s azóta is, 
töretlenül minden évben meg-
szervezésre kerül a nemzetközi 
vers- és népdaléneklő verseny. 
Köszönet illeti ezért a rendezvény 
életre hívóit és éltetőit egyaránt.

A 2021-es szécsényi magyar kul-
túra napi esemény különös jelen-
tőségűnek ígérkezett, hiszen 30. 
alkalommal hívta volna a városba 
a határainkon túl és az anyaor-
szágban élő magyar fiatalokat, 
hogy együtt ünnepeljék a Him-
nusz születésnapját és közösen 
éltessék a Kárpát-medencei össz-
magyarság kulturális értékeit. 

A járványhelyzet azonban köz-
beszólt és a személyes találkozás 
helyett az online térbe irányította 
a programot. Így lett a versmon-
dásból és a népdaléneklésből 
szónoklás.

A szónokversenyt szervező szé-
csényi Városi Művelődési Központ 

nevében szeretnék köszönetet 
mondani annak a 7 határon túli 
és anyaországbeli középiskolás 
fiatalnak, akik éltek a felhívásunk 
nyújtotta lehetőséggel és elküld-
ték szónoklataikat. Köszönet te-
hát Janzsó Lilinek, a Balassagyar-
mati Balassi Bálint Gimnázium 
tanulójának, Szepessy Annának, 
Demecs	 Virág	 Boglárkának,	 Pó-
csa	 Deniszának	 és	 Vass	 Roland	
Eduardnak, a füleki Gimnázium 
tanulóinak, valamint Herczeg 
Rajmundnak és Kalinovszki Luciá-
nak, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészeti Iskola Szécsényi Tag-
intézménye színjáték tanszakos 
növendékeinek. Köszönet illeti 
felkészítő tanáraikat is, név sze-
rint Janik Réka, Szvorák Zsuzsan-
na és Garamvölgyi Andrea tanár-
nőket. S végül, de nem utolsó 
sorban köszönettel tartozunk a 
szakmai zsűri tagjainak, akik bár 
fizikailag egymástól távol, de lé-
lekben mégis közel értékelték a 
szónoklatokat. Köszönet tehát: 
Patakiné Kerner Edit, Madách-dí-
jas előadóművésznek, a zsűri el-
nökének, Majsányi Lászlóné nyu-
galmazott pedagógus, írónak és 
Varga Bálintnak, a Rimóci Szent 
István Általános Iskola vezetőjé-
nek, akik végül megosztott első 
helyezésről	döntöttek	Demecs	Vi-

rág Boglárka és Herczeg Rajmund 
számára.

A zsűri elnök értékelése, a vég-
eredmény kihirdetése és a győz-
tes beszédek 2021. január 22-én 
18 órától hangzottak el a Városi 
Művelődési Központ közösségi 
oldalán megtekinthető virtuális 
megemlékezés részeként, mely-
ben közreműködött az Andi Szín-
játszósai Társulat.

A Salgótarjánban működő 
Zenthe Ferenc Színház igazgató-
jának, Simon Lajos úrnak és stú-
dióvezetőjének P. Kerner Editnek 
a jóvoltából a versenyen induló 
valamennyi középiskolás diák és 
felkészítő pedagógus különdí-
jat kapott, ami nem más, mint a 
Zenthe Ferenc Színház szabad-
bérlete. Ezúton is köszönjük a 
színház vezetésének ezt a szép 
felajánlást!

A győztes jutalma pedig egy 
ajándékcsomag és egy voucher, 
melyet családjával vagy baráta-
ival együtt használhat fel a Töm-
löcbástya Szabaduló Szobában a 
szécsényi Városi Művelődési Köz-
pont jóvoltából.

Csatlós Noémi
közművelődési referens

A Fébé Társulat a MOL Alapítvány támogatásában részesült

A Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészeti Iskola Szécsényi 
Tagintézményének színjá-

ték tanszakán működő Fébé Tár-
sulat nemrégiben a MOL Alapít-
vány támogatásában részesült. A 
MOL Tehetségtámogató program 
művészet-tudomány kategória 

keretében idén már lehetőség 
nyílt színjátszók támogatására 
is.  Az alapítvány kuratóriumának 
döntése szerint 202 egyéni és cso-
portos pályázóból 59-et díjaztak 
végül, mely díjazott pályázók közé 
bekerültek a szécsényi színjátszós 
fiatalok is.

A szécsényi színjátszó-csoport 
a támogatást új színdarabjuk, a 
Páncél és púder ifjúsági dráma 
díszletének finanszírozására nyer-
te, 150 ezer FT értékben. A pénz-
ből színházi paravánok készülnek, 
melyekkel számtalan helyszínt-te-
ret lehet létrehozni a színpadon. 
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Ez a támogatás a díszlet nagy ré-
szének beszerzési problémáját 
megoldja, emellett szécsényi vál-
lalkozók is támogatják a színházi 
produkció létrejöttét.

A MOL Alapítvány a Fébé Társu-
lat eddig művészeti teljesítményét 
figyelembe véve döntött a támo-
gatásról. A Fébé Társulat országos 
hírnévre A hullám musicalon ke-
resztül tett szert, amikor is a 2011-
es évben az Országos Holokauszt 

Megemlékezés emlékműsorát ad-
ták saját készítésű musicalükkel a 
budapesti Játékszínben, amely-
nek kapcsán az M1 és a Kossuth 
Rádió és több nyomtatott mé-
dium is foglalkozott a színjátszó 
csoport tevékenységével. 

Az elmúlt években egészen a 
pandémia kialakulásáig a művé-
szeti iskolai társulat színjátszó- 
versenyekről hozott haza ezüst és 
arany minősítéseket, vándorserle-
get, de egész estés előadásra csak 
most az ifjúsági dráma kapcsán 
vállalkoznak újra.

A Fébé Társulat színdarab-be-
mutatóját májusra tervezi a mű-
velődési ház színpadán, mivel a 
pandémia már kétszer meghiúsí-
totta a premiert. A közel harminc 
fős társulat tagjai közül ezúttal 
húszan alkotják a szereplőgárdát, 
elsősorban a középiskolás és fia-
tal felnőtt korosztályból kerültek 
ki a főszereplők, de láthatunk a 
színpadon általános iskolásokat 
és valamikori művészeti iskolás 
felnőtteket is.

A darab cselekményén keresztül 

megismerhetjük a 17 éves Várhidi 
Dentont,	 aki	 anyjával	 él	 egy	 pa-
nellakásban. A csonka család min-
dennapjait megkeserítik anyagi 
és mentális problémák, amelyből 
a tehetséges fiatal mindenképp 
ki	szeretne	törni.	De	milyen	körül-
ményeknek kell előállniuk ahhoz, 
hogy	 erre	 esély	 legyen?	 Dönté-
seik, befolyásolhatóságuk milyen 
útra terelhetik a legújabb gene-
rációt? Milyen hatással lehetnek 
ezekre a körülményekre, lehetősé-
gekre a körülöttük élő emberek és 
korunk társadalmi folyamatai? Az 
ifjúsági dráma betekintést ad egy 
magyar középiskolás hétköznap-

A Páncél és púder ifjúsági dráma szereplői és a rendező
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jaiba, pár kiragadott hónap ese-
ményein és az életében szerepet 
játszó gyerekeken és felnőtteken 
keresztül. Az ifjúsági színdarab al-
kalmas lesz a színházi élményadás 
mellett a drog- és bűnmegelőzési 
programokban való részvételre is.

A színházszakmai munkát Hart-
mann Teréz színművész segíti, 
aki a próbafolyamat során több-
ször dolgozik együtt a fiatalok-
kal. A főszerepben Szerémi Eriket, 
Gencsiné	Pifka	Alexandrát,	a	főbb	
szerepekben pedig Tamásiné Ba-
logh Laurát, Csuka Leventét, Ko-
vács Kristófot, Tóth- Heffler Kata-
lint, Szerémi Vivient láthatja majd 
a szécsényi közönség. További 
szerepben: Harik Ferenc, Harik 
Zoltán, Kovács Fanni, Balogh Lász-
ló, Molnár Rebeka, Molnár Szula-
mit, Baranyi Liliána, Suha Virág, 
Oláh Mirjána és Kojnok Fanni lesz 
látható.

A Páncél és púder című ifjúsági 
dráma írója és rendezője a Fébé 
Társulat művészeti vezetője, Csu-
káné Szerémy Andrea rendező-
drámatanár.

Csukáné Szerémy Andrea
RMAMI tagintézményvezető
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Nagy elszántság, kevés hiba…Úton a bajnoki cím felé

Tovább menetel a Bárkányi 
DSE	és	a	Salgótarjáni	KI	 szí-
neiben a szécsényi női ko-

sárlabda alakulat! Az első négy 
fordulóban nem talált legyőzőre 
az U16-os csapat, a kihívók között 
ott volt az ugyancsak dobogós 
álmokat dédelgető Parthus SE is. 
A lányok a vírushelyzet ellenére 
is tudnak edzeni, annak ellené-
re, hogy az iskolai intézmények 
és sportlétesítményei zárva van-
nak. Köszönhető ez annak, hogy 
a Szomszéd László Tornaterem 
nagy részben városi üzemeltetés-
ben van, és Stayer László Polgár-
mester Úr biztosította a zavarta-
lan felkészülést és versenyzést. 
Februártól visszatérünk (szigorú, 
de betartható higiéniai keretek 
között) a Páter Bárkányi János 
Gimnázium Sportcsarnokába, 
ahol Szenográdi Tamás Igazgató 
Úr és az EKIF sporthoz való pozitív 
hozzáállása teszi ezt lehetővé.
Pesák Tamás, edző:
Egyszerre két korosztályban, közel 
25 kosárlabdázó küzd hétről-hét-

re a győzelmekért, amiből egyre 
több van.

A Pest Megyei U16 Lány Bajnok-
ságban csapatunk veretlen. Vi-
szont elbízni nem szeretnénk ma-
gunkat, mert még két nehéznek 
ígérkező alakulattal nem találkoz-
tunk, akikre nagyon készülünk. A 
Salgótarjáni	 KI-Bárkányi	 DSE	 fú-
ziójában dolgozó U18-as csapat 
pedig folyamatosan javuló ered-
ményeket hoz (megjegyezném, 
hogy 2-3 évvel idősebbek ellen 
játszanak a lányok), itt beleszalad-
tunk egy nagy pofonba, viszont a 
következő fordulóban szemmel 
láthatóan jobban játszottunk, így 
lassan ebben a korosztályban is 
érik az első győzelem. A pandémia 
ellenére a lányok kivétel nélkül ott 
vannak edzésen és a mérkőzése-
ken, ami azt gondolom kivételes! 
A célok nagyok, de azt gondo-
lom, jó úton járunk, igyekszünk 
rajta maradni. A lányok szavaival 
élve	„ESE-ESE…BDSE!!”	Hajrá	Szé-
csény!

Eredmények:
U16
Bárkányi DSE-Parthus SE   
52-46 (legtöbb pontot dobó: Sza-
bó Virág 11 pont)
Parthus SE-Bárkányi DSE  
49-50 (Szabó Virág 23 pont)
Bárkányi DSE-BKG   
112-25 (Szabó Virág 26 pont)
Bárkányi DSE-Százhalombatta 
KSE 99-48 
(Kómár Zsófia 22 pont)
U18
Salgótarjáni	KI	(BDSE)-Nagykőrös 
KE  
35-125 (Kiss Emma 12 pont)
Parthus SE-Salgótarján	KI	(BDSE)	
81-54 (Kiss Emma 22 pont)

A következő hetekben ismét 
„munkába állnak” az U11 és U12 
csapatok is, Kiss Tamás vezeté-
sével, így minden korosztálynál 
visszaáll a leállás előtti rend. Ők 
is pályára lépnek már februárban, 
így legközelebb még több ered-
ménnyel szolgálhatunk!

Pesák Tamás
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Futás

A 2. meghirdetett 2021. janu-
ár 1-jei Pezsgőfutásra nagy 
örömünkre sokan eljötte-

tek. Nem csak SZAFT tagok, ha-
nem olyanok is, akik először húz-
tak futócipőt - hogy mozgással 
kezdjék az új évet, s ledolgozzák a 
karácsonyi bejgli-hegyeket. A ki-
világított Kossuth-ligetben 45 fő 
rótta a köröket. Volt, aki egyszer, 
volt,	aki	2x	vagy	10x	is	teljesítette	
a 2021 m-t. Összesen kb. 101 km-t 
futottunk össze. 

A 2003-ban alapított egyesüle-
tünk belépett a felnőtt korba, be-
töltötte a 18. életévét, így lehetett 
pezsgőzni.

Köszönjük a támogatást Szé-
csény Város Önkormányzatának, 
illetve Várszegi Balázsnak, mézes 
teája nagy sikert aratott.

A legfiatalabb résztvevő 2 éve-
sen, a legidősebb 71 évesen lé-
pett a pályára.

Lehet csatlakozni, szerdán és 
pénteken 17-19 óráig várunk kö-
zös mozgásra.

2021.01.17. Szilas - patak mente 
egyéni futónap Budapest.

Résztvevő Bartus Ferenc 52:01 
idővel teljesítette a 10 km távot.

Czele János
BSI Futónagykövet

Foci

A felnőtt csapatunk január 5 - 
től heti 2 edzéssel és hétvé-
gi edzőmérkőzéssel készül 

a tavaszi folytatásra.
Az edzések a Ligetben, illetve a 

műfüves pályán lesznek.
Edzőmeccsek a Ligetben elma-

radnak, mert a pályákat pihentet-
ni kell.

Az őszi záró fordulókból el-
maradt bajnoki meccsek:

Február 20. Héhalom – Szécsény 
VSE, Hatvan, Műfüves pálya 16.00.
Február	27.		Diósjenő	–	Szécsény	

VSE,	 Diósjenő,	 műfüves	 pálya	
13.00.

Az utánpótlás csapataink janu-
ár végén kezdik el a felkészülést a 
bajnokság, illetve a Bozsik tornák-
ra.


