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Mi volt az első gondolata, amikor 
Stayer László felkérte volt ellenlá-
basait, a volt polgármesterjelöl-
teket, alpolgármesternek? Nagy-
vonalú gesztusnak érezte, vagy 
inkább valamilyen sandaságot 
gyanított?
Az a tapasztalatom, bármilyen vá-
ratlan dolog ér minket, az agyunk 
beindul és magyarázatot, okokat 
keresünk. Ugyanakkor, amikor 
már több, mint fél évszázadot 
megéltünk, óvatosabbá válunk, 
határozott elképzelésünk lesz a 
körülöttünk lévő világról és em-
berekről. Természetemből faka-
dóan nem vagyok bizonytalan és 
félelmekkel élő ember és az előí-
téletek sem keserítik meg az éle-
tem. Családtagként, barátként is a 
közös bizalomra építek: azt adok, 
azt várok. Pedagógusként is a bi-
zalom az alapköve a munkámnak.

De szeretem a dolgokat ele-
mezni is. „Sandaságot” nem felté-

teleztem Stayer Lászlóról – hiszen 
gyerekkorunk óta ismerjük egy-
mást - azt azonban megállapítot-
tam, hogy jó politikus, jó stratéga 
és ez az aspiránsokat megszólító 
ötlet szolgálhatja az itt lakók éle-
tét. Szolgálhatja azért, mert há-
rom különböző területen műkö-
dő, a városért tenni akaró ember 
együtt szerteágazóbb területe-
ken tudja megcélozni a problé-
mák megoldását, a lehetőségek 
felfedezése és kiaknázása pedig 
csapatban jobban működik. 

Nagyon sajnálom, hogy Varga 
Béla úr nem kívánt élni ezzel a fel-
kéréssel, bár döntése nem lepett 
meg, tudtam, hogy ez így lesz. Az 
ő döntése politikai döntés, hiszen 
őt behatárolja a pártfegyelem. Én 
azonban nem voltam soha egy 
párt tagja sem, így szabadab-
ban tudtam mérlegelni és ehhez 
kértem és kaptam is megfelelő 
mennyiségű gondolkodási időt 
polgármester úrtól. A vészhelyzet 
fennállása miatt ez a gondolko-
dási idő igencsak hosszúra nyúlt, 
így végül csak februárban tudtam 
a lakosság szolgálatába állni.

Amikor elvállalta az alpolgármes-
terséget, nem tartott attól, hogy 
végül is egy volt ellenfelével kell 
együtt dolgoznia?
Az ellenfél nem ellenség. Amíg 
ellenfélként működtünk egymás 
mellett Stayer Lászlóval, addig 
végeztük a feladatainkat a sa-
ját térfelünkön. Amikor pedig az 

ellenfelek egy csapatba kerül-
nek, egy célért, közösen fognak 
dolgozni.  A mi közös célunk: a 
szécsényiekért való szolgálat. 

Én a városvezetőkről soha nem 
gondolkodtam úgy, hogy ellen-
ségek volnának. A városvezetők 
olyan emberek, akik megkapták 
a bizalmat a választóktól. Embe-
rekért dolgozni nem gonoszság, 
hanem óriási felelősség. Kritizálni 
a városvezetői munkát kívülről 
könnyű, de beleállni egy munká-
ba sokrétű feladat: fontos önma-
gunk szerepének az átgondolása 
és az alázat, de ugyanakkor fontos 
az átgondoltság, a határozottság, 
a tudatosság, az együttműködési 
készség és képesség. 

Volt olyan spekuláció az interneten, 
hogy a baloldal az önkormányzati 
választások idején titokban Stayer 
Lászlót támogatta. Ebben van 
igazság?
Ez több okból is komolytalan spe-
kuláció, semmilyen valóságalapja 
nincs. Egy: amint az nyilvános is 
volt, a „Tegyünk a szécsényiekért!” 
Egyesület polgármesterjelöltje 
voltam az önkormányzati válasz-
tásokon. Civil ember voltam akkor 
is, nem kötődtem párthoz, de a 
jelölő szervezetem döntését, jelö-
lését személyemet illetően támo-
gatták a baloldali pártok. Kettő: 
a baloldali pártok engem támo-
gattak, nem Stayer Lászlót, hiszen 
még annakidején az országgyűlé-
si választásokon a baloldali pártok 

Szécsényért, a szécsényiekért akarok dolgozni
Interjú Csukáné Szerémy Andreával, Szécsény új alpolgármesterével
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fedeztek fel engem. Tehát nem 
színjáték volt a jelölésem. 

De tény, mivel Stayer László 
nyert az önkormányzati válasz-
tásokon, vannak, akiknek fontos 
volt valamivel megmagyarázni 
a Fideszes jelölt vereségét. Erre 
jó magyarázatnak tűnhetett szá-
mukra ez a spekuláció, meg több 
más spekuláció is. 

Egy városközösségben embe-
rek élnek együtt, és én nem örü-
lök neki, hogy évek óta valaki 
csak jobb oldali vagy bal oldali 
ember lehet Szécsényben. Kor-
mányok, pártok, vezetések jön-
nek-mennek, de mi szécsényiek 
szécsényiek maradunk, egy te-
lepülésen élünk, azonos közös-
ségi tereket látogatunk, részei 
vagyunk egymás életének és kö-

zösen alakítjuk a kultúrát, spor-
tot, a közösségeket, egymásra 
vagyunk utalva. Semmi szükség 
megosztásra a városban, annál 
inkább egységet kell teremteni 
és bizakodva, közösen megélni, 
építeni a hétköznapokat és az ün-
nepnapokat. Úgy, mint az egy ol-
dalon állók. A város oldalán állók. 

Amíg a képviselőtársaim közt 
is vannak olyanok, akikkel ugyan 
szívesen tölteném a szabadidő-
met, mert gyermekkorom óta 
tisztelem, szeretem őket, de ma 
számukra politikailag ciki len-
ne, hogy együtt mutatkoznának 
velem, nos, addig még van min 
változtatnunk az emberi hozzáál-
lásunkon. De optimista ember va-
gyok és bizakodom, mert eszem-
be jut drága osztálytársam, az 

elhunyt Kanyó Gábor képviselőúr 
szava, mintha csak most monda-
ná, ahogyan megölelt egy művé-
szeti iskolai koncert után: „Andi, 
azért mi nagy dolgokat tudnánk 
tenni közösen a városért.” Tudom, 
hogy komolyan gondolta.

Önről köztudott, hogy tényleg 
igyekszik tenni Szécsényért, az em-
berekért. Ez valamilyen pedagógusi 
hozzáállás, vagy családi hagyo-
mány, vagy egyszerűen belülről jön?
Az életem úgy alakult, hogy már 
tizenéves koromtól a városunk 
kulturális életében jelen voltam, 
tehát már több, mint negyven 
éve annak, hogy először kisebb 
embercsoportokért, gyerekkö-
zösségekért voltam felelős, majd 
már negyedik éve egy iskolakö-
zösségért vállaltam felelőssé-
get. A szécsényi művészeti iskola 
tagintézményvezetőjeként csa-
ládokkal, intézményekkel, civil-
szervezetekkel vagyok kapcsolat-
ban tehát rengeteg lehetőségem 
van arra, hogy megismerjem a 
szécsényiek igényeit, problémáit, 
és amiben tudom, segítsem őket.

Az, hogy miért teszek szívesen 
a szécsényiekért, annak több oka 
van. Lokálpatriótaként rajongok 
a városomért, legfontosabb szá-
momra a településemen fejlő-
dése, az itt élők boldogulása, a 
hagyományok ápolása. Szécsény 
szeretete a szüleim öröksége is 
életemben. Édesapám, Szerémy 
Gyula nem csak itt élt városunk-
ban, hanem maradandó alko-
tótevékenységet is végzett két 
gimnázium (Nógrádi, Kőrösi) 
megalapításával is. 

Huszonkét éves koromtól ke-
resztény emberként élek, férjem-
mel, Csuka Lászlóval gyermekein-
ket is keresztény értékek mentén 
neveltük fel. A keresztény szelle-
miség az emberek szolgálata, az 
alázat, a felelősségvállalás terén is 
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hozzáadott a személyiségemhez 
olyan értéket, amelyet egy város 
szolgálatába állítva hasznossá te-
hetek. 

Valóban az is fontos a hozzáállá-
somban, hogy pedagógus vagyok, 
felesküdtem a fiatalság nevelésé-
re, a jövő Szécsényének állapota 
pedig majd a fiatalokon fog múlni. 
És azon, hogy mi, a szülők, nagy-
szülők milyen szellemi - és tőke-
örökséget adunk át nekik. Ebben 
óriási a kollektív felelősségünk.

Alpolgármesterként milyen tervei, 
esetleg megvalósítandó álmai van-
nak?
Elsősorban a saját motivációm-
mal kellett tisztában lennem 
ahhoz, hogy alpolgármesteri fel-
adatot vállaljak városunkban. Ha 
az itt lakókat akarom szolgálni, 
akkor olyan embernek kell len-
nem, aki segíti a polgármester és 
a hivatali dolgozók munkáját, aki 
megoldásokon, lehetőségeken 
gondolkodik, olyan embernek, 
aki szakmai és élettapasztalatait 
képes a közért kamatoztatni és 
nem azért van jelen a közéletben, 
hogy gyűlöletet tápláljon, hanem 
legyen a béke és a megoldások, 
az ésszerű kompromisszumok 
embere.

A polgármester úrral való elő-
zetes beszélgetések alkalmával 
elmondtam, hogy elsősorban a 
szakmai kompetenciáim men-
tén szeretném segíteni a város-
vezetői munkáját. Pedagógusi, 
művelődésszervezői, könyvtáro-
si végzettségeim vannak, tehát 
szeretnék a kultúráért, civil szer-
vezetekért, ifjúságért, szociális 
ügyekért felelős társadalmi meg-
bízatású alpolgármester lenni. 
Az önkormányzatok nagyon 
nehéz helyzetben vannak most, 
és a megnevezett területeken is 
erőteljesen lecsapódik a pénzhi-
ány. 

Mivel képviselőtestületi tag is 
vagyok, ezért általános alpolgár-
mesteri feladatokat is el kell majd 
látnom.

A napi munkarendem úgy ala-
kult, hogy reggel nyolc órától egy 
óráig tartózkodom a hivatalban, 
végzem alpolgármesteri feladata-
im, majd délután iskolát vezetek 
és tanítok. Február első két heté-
ben a hivatali osztályokkal, az ott 
dolgozó munkatársak feladataival, 
munkájával ismerkedtem meg. 

Rövid távú terveim között sze-
repel az önkormányzati intézmé-
nyek, cégek vezetőinek, dolgozó-
inak meglátogatása, a munkájuk 
megismerése. Majd fokozatosan 
szeretnék az intézményvezetők-
kel, civilszervezetek képviselőivel 
is egyeztetni.

Csak ezután fogok hosszú távú 
stratégiát kidolgozni azt illetően, 
hogy az általam megjelölt terüle-
teken hol érdemes beavatkozni. A 
vészhelyzet ezekre a területekre 
is súlyos hatással van, de ebben 
az időszakban is működni kell va-
lahogyan, nem csak túlélni. Ezek-
ben az említett intézményekben, 
cégekben is szécsényi lakosok 
dolgoznak, felelősen kell a műkö-
désükről dönteni.

Természetesen szemem előtt 
lebegnek azok a tervek is, melye-
ket választáskor polgármesterje-
löltként tűztem ki célul, és résen 
leszek, melyek azok, amelyek a 
mostani lehetőségeim mellett el-
juttathatók a megvalósításig. Szé-
csényért. A szécsényiekért.
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Farsang a Bárkányiban az alsó tagozaton

Február 12-én a megszokottól 
eltérően került megrende-
zésre iskolánkban a farsang. 

Reggel izgatottan érkeztek a szí-
nesebbnél színesebb jelmezbe 
bújt alsós diákok és pedagógusa-
ik. A délelőtt még tanulással telt, 
de a tanító nénik már minden 
órába becsempésztek vidám, já-
tékos feladatokat. 

Ebédre farsangi menüvel, fánk-
kal kedveskedtek nekünk kony-
hánk dolgozói. 

Délután kezdetét vette az osztá-
lyokban a mulatozás. Seprűtánc, 

Limbo, Kacsatánc, Twist után kel-
lemesen elfáradva szívesen ültek 
le a gyerekek a színezőkhöz, krea-
tív és kézműves feladatokhoz. 

Zsákbamacska, tombola és já-
tékos vetélkedők során apró kis 
ajándékokkal gazdagodtak tanu-
lóink.

A nap méltó zárásaként uzson-
nára mindenki pizzát falatozha-
tott, melyet a szülői szervezet biz-
tosított a gyerekek számára.

Lénártné Vali néni 
és Kalmárné Viki néni
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Februári hírek a Rákócziból

Farsang az alsó tagozaton

A vírushelyzet súlyosbodása elle-
nére a nagyböjti időszakot meg-
előző farsangi vidámság idén 
sem maradhatott el iskolánkban. 
Az elmúlt évek hagyományát – 
miszerint az alsósok együtt ün-
nepelnek – meg kellett törnünk, 
de így legalább nem egy, hanem 
rögtön négy fantasztikus bulizás 
kerekedett. A gyerekek énekeltek, 
táncoltak és egy kicsit elfeledkez-
hettek a külvilág problémáiról.

A sort a legkisebbek kezdték, 
akik közül többen valamely her-
cegnőnek vagy szuperhősnek öl-

töztek, de boszorkányok és más 
mesefigurák is megtisztelték is-
kolánkat látogatásukkal.

Ezt követően az alsósok „kirá-
lyai”, a negyedikesek mutatták 
meg jelmeztáruk legszebb da-
rabjait: közöttük már kevesebb 
mesehős és több sztár is felbuk-
kant. Akadtak, akik sportolónak, 
zenésznek vagy más hivatások 
képviselőjeként jelentek meg.

A harmadikosok a tornaterem-
ben egy kisebb bemutatóval és 
felvonulással is készültek a zsűrit 
meglepve: a lányoknál a herceg-
nők, a fiúknál a különböző férfias 
szakmák (pl. vadász, focista, mo-
toros) voltak a legnépszerűbbek.

A másodikosok eltávolították 
rossz szokásaikat a kiszebáb meg-
semmisítésével és ezt követően 
ők is vidámságra adták a fejüket. 
Közöttük is a szuperhősök és más 
hasonló karakterek bukkantak fel 
leginkább, de tiszteletét tette a 
dinó, a tükörtojás, de még a Mi-
kulás is!

Szalagtűzés
Február 12-án tartottuk meg utol-
só gimnáziumi osztályunk szalag-
tűzését, amely ünnepségen – a 
szigorú védekezési intézkedések 
miatt – a maturandusok mellett 
csak tanáraik vehettek részt. A 
diákok rövid verssel, köszöntővel 
lepték meg tanáraikat, amelyek-
ben megemlékeztek diákéveik 
szépségéről és nehéz-
ségeiről. A szalagtűzést 
követően a diákokat szü-
leik egy-egy rövid videó 
üzenettel köszöntötték.

Beiskolázás 
a 2021-2022-es 

tanévre
Az elmúlt évekhez ha-

sonlóan ezúttal is nagy szeretettel 
várjuk a leendő első és ötödik osz-
tályosokat iskolánkba. A 27/2020. 
(VIII. 11.) EMMI rendelet szerint az 
elsős beiratkozás várható időpont-
ja 2021. április 15. és 16. lesz. Mivel 
igen gyorsan változik manapság a 
helyzet, ezért kérjük, figyeljék hon-
lapunkat (www.rakoczi-szecseny.
hu) és közösségi oldalunkat 
(https://hu-hu.facebook.com/
rfszkki) a legfrissebb információ-
kért és az esetleges változásokért! 
Sajnos a vírushelyzet miatt nyílt 
napot nem tudunk tartani, de fel-
merülő kérdéseiket, észrevételei-
ket várjuk iskolánk új e-mail címén 
(iskola@szecseny-rakoczi.edu.hu). 
Bízunk benne, hogy az elmúlt évek 
tendenciáját folytatva, a leen-
dő szécsényi elsősök szülei nagy 
számban tisztelnek meg minket 
bizalmukkal! Azt gondolom, hogy 
intézményünk családbarát, gyer-
mekközpontú hangulata, a köz-
elmúlt versenyeredményei (pl. 
Bolyai Anyanyelvi Vetélkedő or-
szágos I. hely; Országos Hétpróbás 
Táblajáték verseny – több top10-
es eredmény), szakkörei (táblajá-
ték, csipkeszakkör, íjászat, Bozsik-
foci) és fejlesztései (Szomszéd 
László Tornaterem, rekortán pálya, 
informatikai eszközök) is igazolják, 
hogy jó Rákóczisnak lenni!

Pancsovai Gergely
         igazgató
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Farsang a Bárkányi Katolikus Óvodában

Itt a farsang áll a bál….
A farsang a mókázásnak, a vi-
dámságnak, a táncos mulato-
zásnak helyet adó népszokás, 
ami különösen várt esemény a 
gyermekek életében Egy köny-
nyedebb, felszabadultabb érzést 
biztosít, mely különösen vonzó 
tevékenységekre ad lehetőséget 
az óvodában. Ilyenkor a legizgal-
masabb elfoglaltság, más ruhá-
jába, „bőrébe” jelmezekbe bújni, 
ami alól természetesen óvodánk 
dolgozói sem kivételek a gyerme-

kek nagy örömére. Ez az időszak 
megmozgatja a gyermekek fantá-
ziáját, kreativitását. Egymás után 
készülnek a farsang fő kellékei, a 
különböző technikákkal készült 
színes, ötletes álarcok, a játékuk-
hoz barkácsolt kiegészítő eszkö-
zök, valamint mókás dekorációk. 
Ilyenkor, valamennyi nevelési te-
rületünk, tevékenységünk ehhez 
a témához kapcsolódik. Előtérbe 
kerülnek a bolondos mesék, mas-
kara és álarcok készítése, farsangi 
kikiáltók tanulása. 

Farsang napján vidám zeneszó 
mellett a jelmezes felvonulásra, 
bemutatkozásra került sor. A vi-
gadalom nem múlhatott el mó-
kás és ügyességi játékok nélkül, 
de helyet kaptak a népi gyermek-
játékok, körjátékok, csúfolódók 
is. Nagyon sok finomság került az 
asztalra, volt is minden!  Eszem – 
iszom, dínom – dánom, ami nagy 
élményt nyújtott és  örömet ara-
tott mindenki körében! 

Balázs-áldás a Bárkányi óvodában

„A Szent Balázs doktorunknak 
hogy ma vagyon napja,
többször is, hogy megélhessük, az 
Úristen adja.
Kérjük ajándékát, a szent áldomá-
sát!

Távoztassa mindnyájunknak tor-
kunknak fájását!”
Az egyházi évben hónapról hó-
napra, vagy gyakrabban is más-
más szenteket ismerhetünk meg. 
Ők annyira szeretik Istent, hogy 

mindig a jót, csakis a tiszta jót 
akarják cselekedni, mondani. So-
kat imádkoznak, segítőkészek, 
kedvesek. Fontos, hogy ilyen 
példaképekkel is találkozzon egy 
gyermek, ezért számunkra, akik a 
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katolikus óvodában dolgozunk, 
kiemelt feladatunk, hogy elme-
séljük a szentek életét, történetét. 
Szent Balázs, a 14 segítőszent 
egyike, emléknapja február 3-án 
van. Hozzá kapcsolódó történet, 

hogy a vadállatok háziállatként 
éltek mellette, nem bántották őt. 
Sok ember ismerte fel benne Isten 
szolgáját, ezért fordultak hozzá 
ügyes-bajos gondjaikkal. Legis-
mertebb csodatétele, amikor egy 

szálkától fuldokló gyerme-
ket mentett meg a haláltól. 
Ezért is lett ő a torokbajban 
szenvedők védőszentje, 
és lehet hozzá imádkozni, 
hogy az ilyenfajta betegség 
elkerüljön minket. 

Óvodánkban, Balázs nap-
ján, a gyermekek meghall-
gatták a csodákról szóló 
történeteket, énekeltek, 
imádkoztak. Majd még a 
délelőtt folyamán Erik test-
vér belátogatott minden 
csoportba, és gyermeke-
ket egyenként megáldotta 
ezekkel a szavakkal: Szent 
Balázs püspök és vértanú 
közbenjárására szabadítson 
meg téged az Isten a torok-

bajtól és minden más bajtól: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-
ben. – Ámen. 

Boldog Bernadett
óvodapedagógus
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Farsang a Szécsényi Cseperedő Óvodában és Bölcsődében

„Farsang van, farsang van, járjuk 
hát a táncot!  Egy-két-hár, tapsol-
junk, dobbantson a lábunk.
Maskarába lépkedünk, vígan szól 
a nóta, tapsoljunk, dobbantsunk, 
tralla- la- la- la- la!”
A hagyományoknak megfelelően 
óvodánkban kettő héten át far-
sangoltunk, vigadtunk, daloltunk 
és táncoltunk, hogy elűzzük a te-
let.

Nagyon tartalmasan teltek ezek 
a délelőttök, a gyerekek lelkesen 
vetették bele magukat a farsangi 
maszkok, bohócok készítésébe, 
különböző technikákkal alkottak 
és díszítettek.

Február 12-én, a farsangi bál 
reggelén, az óvodába érkezés-

kor a beöltözködés lázas izgalma 
mindenkit elragadott, amikor sor-
ra üdvözöltük a tündérré, mackó-
vá, unikornissá, csontvázzá, ka-
tonává, s mindenféle mesehőssé 
változott gyerkőcöket. Amikor 
mindenki megérkezett csoport-
szobánkat bálteremmé varázsol-
tuk, és elkezdődött a farsangi 
mulatság.  A jelmezesek sorra 
bemutatkoztak, természetesen 
mindenkinek taps járt jutalmul. 
Ezt követően a tetőfokára hágott 
a hangulat. Mókáztunk, táncol-
tunk, versengtünk, itt a gyerme-
kek egyénileg és a kis barátaikkal 
közösen is kipróbálhatták magu-
kat a vicces ügyességi játékok-
ban.  A páros táncverseny nagy 

sikert aratott 
a gyerekek 
körében, hi-
szen igazi 
kihívás volt 
tánc közben 
a lufit a hom-
lokuk között 
megtartani. 
Remek han-
gulat kereke-
dett, mikor a 
k a c s at á n c -
ra közösen 
mozogtunk, 

majd ezt követően a székfoglaló 
játék során a gyerekek összemér-
hették gyorsaságukat, koncent-
rációs képességeiket, kitartásu-
kat. Végül a csoki evő versennyel 
zártuk a játékok sorát, amiben 
hátratett kézzel ügyeskedve igye-
keztek a finomságot minél előbb 
elfogyasztani. A játékok közötti 
időben a beöltözött hercegnők, 
pókember, indián, cowboy, ping-
vin, pikachu, vámpír és katicalány 
lelkesen vették birtokba a tánc-
parkettet. Szomjúságukat finom 
innivalóval, éhségüket aprósüte-
ményekkel csillapíthatták.

Elfáradva, élményekkel telve 
vártuk a finom ebédet, ami mi 
más lehetett volna, mint farsangi 
fánk. Nagyon jól sikerült az idei 
tél űzésünk, reméljük, ennek ha-
tására hamarosan megérkezik a 
várva várt tavasz!

Farsangi mulatság a bölcsiben
Az idei évben a farsangi ünnepsé-
günk a hagyományoktól eltérően 
alakult, mivel a kialakult járvány-
helyzet miatti korlátozások által 
nem volt lehetőségük külső ven-
déget meghívni. Így mi próbáltuk 
minél jobb hangulatúvá varázsol-
ni ezt a napot a gyermekek szá-
mára.
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Jelmezbemutatót tartottunk, 
és minden gyermek jelmezét 
egyesével bemutattuk, megtap-
soltuk. A katicabogártól kezdve a 
különböző szuperhősökig sokféle 
jelmezbe bújtak a legkisebbek. A 
gyermekek finom nassolnivaló-
kat falatoztak az ünneplés továb-
bi részében. Ezt követően pedig 
közösen mulatoztunk, táncoltunk 
és énekeltünk farsang napja al-
kalmából.

Baranyiné Makovinyi Krisztina
Márkus Tímea

Rendhagyó farsang a Művelődési Házban

A szécsényi Városi Művelő-
dési Központ a 2021-es 
farsangi időszakban két 

virtuális programot is hirde-
tett az érdeklődők számára. Az 
egyikben ötletes farsangi jel-
mezekbe bújt felnőttekről és 
gyermekekről készült képeket, 
a másikban farsangi étkek fotóit 

és receptjeit vártuk. Ezúton sze-
retnénk megköszönni a város-
unk és környékéről, valamint a 
megyénk határain túlról érkező 
minden jelentkezőnek, hogy él-
tek a felhívásaink kínálta lehető-
ségekkel és elküldték részünkre 
fotóikat, melyek felkerültek az 
intézmény közösségi oldalán lét-

rehozott albumokba, ahol a kö-
zönség február 11. és 14. között 
szavazhatott rájuk. Köszönet il-
leti a hatszáznál több kedvelőt 
is, akik lájkolták a számukra leg-
kedvesebb fotókat. A voksolás 
február 14-én éjfélkor véget ért 
és megszületett a végeredmény 
az alábbiak szerint.
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Nagyböjt (február 17. hamvazószerdától - április 3. nagyszombatig)

Virtuális jelmezversenyünk első 
helyezettje a kamionból robottá 
változó Optimus fővezér jelmezé-
be bújt Nagy Bendegúz szécsényi 
óvodás lett, akinek jelmezét édes-
anyja Cseh Barbara készítette. 
Ezúton is szeretettel gratulálunk 
nekik!

A „Gasztro farsang” elnevezésű 
programunkra beküldött recep-
tek közül a Zala megyei Bázake-
rettyén élő Dömőkné Salamon 
Csilla narancsmártással tálalt tú-
rófánkja bizonyult a legnépsze-
rűbbnek. Gratulálunk Csillának is!

Narancsmártással 
tálalt túrófánk

Hozzávalók: 
• 25 dkg túró
• 2 db tojás
• ek porcukor
• 1 dl tejföl
• 1 db citrom reszelt héja
• 15 dkg liszt
• 0,5 cs sütőpor

Kisütéshez:
• 3 dl olaj

Mártáshoz:
• 15 dkg liszt
• 5 ek cukor
• 7 dl tej
• 1 cs vaníliás cukor
• 1 db narancs lereszelt héja 
és kifacsart leve

Fánk elkészítése:
A túrót összekeverjük a tojással, 
reszelt citromhéjjal, porcukor-
ral, sütőporral és a tejföllel. Majd 
amikor már krémes állagú, hozzá-
adjuk a lisztet. Hűtőben egy órát 
pihentetjük. Majd egy evőkanál 
segítségével beleszaggatjuk a 
forró olajba és készre sütjük (ha-
mar sül).

Mártás készítése: 
5 dl tejet felforralunk, hozzáad-
juk a narancs levét, reszelt héját. 
Közben lisztet, porcukrot, vaníliás 
cukrot a maradék 2 dl tejjel simá-

ra keverjük és ezzel besűrítjük a 
narancsos tejet. Kihűtve tálaljuk a 
fánkok mellé.

Recept beküldő: 
Dömőkné Salamaon Csilla

Hamvazószerda a húsvéti ün-
nepkör kezdőnapja, és iga-
zodik húsvétvasárnap moz-

gó ünnepéhez. Mozgó ünnep, 
mert Krisztus feltámadásának ün-
nepe olyan mindenre kiható ese-
mény, hogy azt nemcsak a Nap, 
hanem mindkét fényes égitest 
együttesen jelöli ki: húsvét a ta-
vaszi napéjegyenlőséget követő 
holdtölte utáni vasárnap és hétfő.
A böjti időszak azt segíti, hogy 
tisztában legyünk, tisztába kerül-
jünk önmagunkkal, mivoltunkkal 
és helyünkkel, akár vallásosak 
vagyunk akár nem. Segít, hogy 
tisztábban lássuk Istent és az Ő 
titkait, lehetővé teszi a vele való 
bizalmas szeretetkapcsolat kiépí-
tését. 
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Az ima és a böjt szorosan ösz-
szekapcsolódott az Ó- és az Új-
szövetségben egyaránt. Jézus 
kiemelte, hogy mind a kettőre 
szükség van a gonosz elleni küz-
delemben: „Ez a fajta (démon) 
semmivel sem űzhető ki, csak 
imádsággal és böjtöléssel” (Mk 
9,29) A hegyi beszédben Krisztus 
a keresztény feladatok közt emlí-
ti az adakozást, az imádkozást, a 
megbocsátást és a böjtölést. Ami-
kor ezek helyes gyakorlata jelen 
van, az egyén életében Isten nem 
késlekedik a megjutalmazással. 
(Mt 6) Pál apostol figyelmeztette 
a hívőket a böjtölés és imádkozás 
fontosságára, és egymást erősítő 
összetartozásra, hogy ellen tud-
janak állni a Sátán kísértéseinek. 
(1Kor 7,5)

Az első keresztények heti két 
nap, szerdán és pénteken böjtöl-
tek. Ezeken a napokon még ébe-
rebben irányították életüket Isten 
felé.

Egyiptomi szerzetesek a 3-4. 
században ezt mondták: „Aki 
szüntelenül megtölti a hasát étel-
lel és itallal, az elhanyagolja az 
imádságot és nem tud hadat vi-

selni a gondolatai ellen. Az éhe-
zés és a virrasztás megtisztítja a 
szívet a rossz gondolatoktól, a 
testet a betegség támadásaitól, 
hogy a Szentlélek lakhelyévé te-
gye. (…) Ha valaki egyszer eszik 
naponta, az szerzetes; ha kétszer, 
az testi ember, ha háromszor, az 
állat.” 

Aranyszavú Szent Péter az 5. 
században meg volt róla győződ-
ve, hogy amit imádkozva kérünk, 
amiért böjtöléssel esdeklünk, azt 
az irgalmasság cselekedetei által 
nyerjük el. Imádság, böjt, irgal-
masság; ez a három egységbe 
tartozik, és egymást élteti. 

A nagyböjt irgalmas indítását 
jelentette Szihalom hevesi falu-
ban, hogy a hívek hamvazószer-
dán kenyeret, nyers ételfélesége-
ket vittek a templomba. Szentelés 
után a pap a szegények között 
osztotta szét. 

A nagyböjti időszakban tiltott 
volt a mulatság és a tánc. Palóc-
föld szerte elterjedt mondás volt, 
hogy ha nagyböjtben táncolnak, 
lehullnak a fákról a virágok, lehull 
a szilva. 

Az egyéni életút megfelelő 
rendje érdekében egyik-másik 
palóc faluban hamvazószerdán, 
„szárazszerdán” azokat az eladó-
sorban lévő lányokat csúfolták ki, 
akik a farsangban nem mentek 
férjhez. A legények „kiszít szűr-
tek”, cserépfazékba tehéntrágyát 
tettek, s a fazekat a lányos ház aj-
tajához vágták, aztán elszaladtak. 
Másfelé az ilyen lányokkal tuskót 
húzattak a településen.

A farsangi vigalom után tehát 
beköszöntött a nagyböjt kezdete, 
a hamvazószerda központi gon-
dolatával kétségtelen tényre utal: 
„Emlékezzél, ember, hogy porból 
lettél és porrá leszel!” E napon 
hagyományosan mise előtt van 
a templomban a múlt évi virág-
vasárnapi szentelt barka hamujá-

nak megszentelése, utána pedig 
a hamvazás.

A hamu a bűnbánat szimbó-
luma már az ószövetségben is. 
Az őskeresztények a töredelem 
jeléül hamuval hintették meg 
magukat. A nyilvános bűnbánat 
ugyanis a nagyböjt első napján, 
hamvazószerdán vette kezdetét. 
A nagy bűnösök mezítláb, zsák-
szerű vezeklő ruhában, a temp-
lom kapujában várták a püspököt, 
aki a templomba vezette őket. 
Elmondták a hét bűnbánati zsol-
tárt, majd a püspök fejükre tette 
a kezét. Megszórta őket hamuval, 
rájuk tette a ciliciumot (szőrcsuha 
vagy szeges öv, amelyet a vezek-
lők önsanyargatásból meztelen 
testükön viseltek), feladva a peni-
tenciát és meghintve őket szen-
teltvízzel, majd kiutasította őket 
a templomból, miként az Úr Ádá-
mot a paradicsomból. A nagyböjt 
egész idején többé a templomba 
nem mehettek, csak az ajtóban 
állottak és a bemenő hívek imád-
ságát kérték. A nyilvános vezeklés 
gyakorlata a XIV. században szűnt 
meg, az isteni irgalmasság jelen-

Nagyböjti péntekek ájtatosságain 
hordozott arma Christi

A Megkötözött kezű Jézus csókolása 
hamvazószszerdán Szenthárosmás 
templom, Balassagyarmat
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tőségének előtérbe kerülésével. 
A hamvazás szertartása, mint a 
nagyböjt kezdete, ekkortól vált 
általánossá. Régi népi mondás 
szerint, aki hamvazkodik, annak 
nem fáj a feje. Előfordult, hogy 
a templomból hazatérők össze-
dörzsölték homlokukat az otthon 
maradottakéval, hogy azoknak se 
fájjon a fejük. 

Keresztény kultúránkban a 
hamvazószerdától húsvétvasár-
napig terjedő időszakot, Jézus 
negyvennapi böjtölésének, majd 
kínszenvedésének emlékezetére, 
illetve Isten szeretetünk fejleszté-
séért, a Vele való azonosulásért, 
krisztusivá válásért tartjuk.

A régi idők böjti fegyelme igen 
szigorú volt. A böjti napokon csak 
kenyeret, sót és száraz növényi 
eledeleket volt szabad enni, és 
csak egyszer ehettek napjában. 
Ősi hagyomány szerint a húsfé-
lék mellett ilyenkor az állati ere-
detű tej, túró, vaj, sajt, tojás sem 
kerülhetett a hívek asztalára. Régi 
rendtartás szerint a hamisan es-
küvő negyven napig, a gyilkosok 
és a házasságrontók hét eszten-
deig, a káromkodók pedig teljes 

életekben ilyen penitenciát tar-
tottak. 

Ennek az épületes, önmegta-
gadó életnek számos példája és 
nyoma maradt fenn népünk köré-
ben. Nem zsírral, hanem növényi 
olajjal főztek. Hamvazószerdán 
ezért az edényeket fahamuval ki-
lúgozták, hogy a zsírnak még csak 
nyoma se maradjon az edénye-
ken. Mátraderecskén a fazekak 
súrolása közben mondogatták: 
„Ki sonka, be kiszi!” (Kiszi/kisze a 
korpából készült böjti savanyú 
leves.) Több helyen, még nem is 
régen, külön edényeket használ-
tak. Néhol a nagyböjt péntekjein 
még főtt ételt sem ettek. A füs-
tölt húst, szalonnát régebben a 
kemencébe rakták, ajtaját a szá-
jára borították és betapasztották. 
Húsvétra bontották ki. Ezelőtt vol-
tak, akik kanalukat erre az időre a 
tisztaszobában a szentkép mögé 
dugták, mert főtt ételt nem ettek. 
Szokás szerint a nagyböjti szer-
dát, pénteket, szombatot három 
szem búzán meg vízen böjtölték 
meg. Mint mondogatták, Jézus is 
így cselekedett a pusztában.

 A parasztságra a 19. század vé-
géig szinte általánosan jellemző 
volt, hogy nagyböjtben csak nö-
vényi eledeleket fogyasztottak. 
Az újabb és újabb egyházi köny-
nyítésekről azt tartották, hogy 
„könnyű a böjt túrón, kenyéren”, 
vagyis hiányzik belőle az önmeg-
tagadás. A nagyböjti penitenci-
ának, azaz elkövetett bűneink 
megbánásának középkorias ke-
mény fajtája volt a negyven ölés. 
Aki felfogadta magában, naponta 
csak egyszer evett naplemente 
után a nagyböjt egész ideje alatt. 
Hazánkban azon tájak hívő népe 
tartotta ezt részben a XX. század 
elejéig, amelyet az obszerváns fe-
rences atyák pásztoroltak. Mégis 
az egyházi felvilágosodás szelle-
mében a szécsényi barátok a 19. 

században már küzdöttek a szo-
kás ellen. Az ipolytarnóciak sze-
rint azt mondogatták, hogy aki 
negyven ölés közben hal meg, el-
kárhozik, mert az Urat kísértette, 
hozzá akart hasonló lenni. 

Pedig régi öregek szerint a 
böjt különösen érdemszerző az 
Úr előtt. Ezért népünk a foga-
dalmait, imádságait, olykor még 
babonás praktikáit is iparkodott 
böjttel is kedvessé tenni. Így asz-
szonyok közeli búcsújáróhelyre, 
Mátraverebély-Szentkútra éh-
nyálon, azaz étlen-szomjan szok-
tak elmenni, hogy kéréseik ezzel 
még biztosabb meghallgatásra 
találjanak a csodatevő Szűzanya 
előtt. Laskai Ozsvát mondta Szent 
Ambrusra hivatkozva a XV-XVI. 
század fordulója táján, hogy a 
böjtölő ember nyála megöli a 
kígyót: a gonoszt, amely száján 
behatolva próbálja az embert 
hatalmába keríteni. Ezért tulajdo-
nítottak paraszti eleink az éhnyál 
használatának gyógyító erőt. 

A nagyböjt vasárnapjai általá-
ban külön nevet viseltek: az első 
sokfelé csonkavasárnap, a máso-
dik Bujákon nevetlenvasárnap, 

Arma Christi gyóntatószéken. 
Szalézit B. Gy. 2019.04.21.

Máriácska nagyböjti viseletben 
2017.04 .08 . Virágszombat
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a harmadik ugyanitt fehérvasár-
nap, a negyedik guzsalyvasárnap. 
Utóbbit Hollókőben Csíkvasár-
napnak mondják. A két elneve-
zés jelentése összekapcsolódik. 
A guzsalyvasárnap megnevezés 
az asszonyi szövés-fonás befeje-
zését, másrészt a fonóház követ-
kező idényre történő lefoglalását 
jelentette. Tavaszodik, kezdődik a 
mezei munka. Mihálygergei, hol-
lókői és medvesaljai hagyomány 
szerint guzsalyvasárnap hosz-
szú metélt tésztát kell enni, hogy 
majd vékonyszálú legyen az új 
kender.

Nagyböjt 5. vasárnapja a Fe-
ketevasárnap, hete a Feketehét, 
ekkor vetették a mákot, hogy ne 
legyen ragyás. A vasárnap ne-
véből érthető, hogy régebben a 
falusi asszony- és lánynép a Pa-
lócföldön és az ország számos 
vidékén fekete gyászba öltözve 
ment a templomba. Liturgikus 
hagyományként feketevasárnap-
tól a feltámadási szertartásig a 
templomi feszületeket, továbbá 
a főoltár képét violaszín lepellel 
eltakarják. A lepel a középkor-
ban sokszor egyúttal szegények 
bibliája is volt, mert Jézus egész 
életét, vagy kínszenvedésének 
állomásait festették rá. Ilyenre 
magyar nyelvterületen egyedül 
Ecsegről van adatunk 1727-ből. 
Többfelé odahaza is letakarták 

a szentképeket fekete kendő-
vel, ruhával, amint a templomi 
oltárokon látták, sőt a település 
szabadtéri feszületei esetében 
is. Mindez Krisztus megváltó ál-
dozatára való figyelemfelhívásul 
szolgált. Feketevasárnapra több-
felé mákos tésztát, babot, lencsét 
főztek ebédre. A rákövetkező vi-
rághéten ültették a virágmago-
kat. Ekkor nem lúgoztak, mert le-
mosták volna a virágokat a fákról. 
Virágvasárnappal megkezdődik a 
nagyhét.

Az idei nagyböjtben a mostani 
súlyos vírushelyzetben különös-
képp érdemes figyelembe ven-
nünk, hogy a böjt megtisztítja 
a szívet a rossz gondolatoktól, a 
testet a betegség támadásaitól. 
Az imádság, böjt, irgalmasság hár-
mas gyakorlata pedig megneme-
sít, és közelít megváltásunk és a 
feltámadás titkának megéléséhez!

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

MNM Kubinyi Ferenc Múzeuma

Nagyböjti mákos kukorica - Terény

Virágvasárnap (március 28.)

A húsvétot megelőző hétvé-
gén, virágvasárnap ünne-
peljük Jézusnak szamáron 

való diadalmas jeruzsálemi be-
vonulását. Sokan a nép közül ru-
hájukat terítették az útra, mások 
ágakat törtek a fákról, és Krisztus 
elé szórták. Az előtte járó és utána 
tóduló sokaság így kiáltozott: Ho-
zsanna Dávid fiának! Áldott, ki az 

Úr nevében jön! Hozsanna a ma-
gasságban! (Mt 21, 8). Ennek nyo-
mán került az ünnep szertartásai 
közé a pálmás, Európa északabbi 
tájain pedig a barkás körmenet. 
Mediterrán országokban a virág-
vasárnapi szentelt pálmaágakat 
máig szokás egész évben a lakó-
ház erkélyrácsába fűzve tartani. 
(1. kép) Templomokban is meg-

tartották az egész húsvéti időben 
(2. kép). A bevonuláskor Jézus elé 
terített ruhák mintájára sokfelé 
hazánkban Virágvasárnap vagy 
nagypénteken kitárták a ruhás 
szekrény ajtaját vagy kirakták a 
téli vastag ruhát az udvarra, utá-
na pedig eltették jövőre. 

Általános hagyomány szerint 
Jézust vagy az evangéliumos 
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könyv, vagy pedig feszület jelké-
pezte a körmenetben, amelyet 
zöldelő ágakkal díszítettek. Euró-
pa több országában a körmene-
ten egy fából faragott, kerekeken 
járó szamarat is körülvezettek. (3. 
kép) Ezt is virággal és zöld ággal 
ékesítették. Hazánkban is a né-
met eredetű Bártfa városában a 
XV. században szamárháton ülő 
Krisztus-szobrot is vezettek a vi-
rágvasárnapi körmeneten.

Faluhelyen egykor az egész 
települést megkerülte a virág-
vasárnapi körmenet. Akkoriban 
már a virágszombati barkagyűj-
tés is paraliturgikus cselekmény 
volt. Általában gyermekek, diá-
kok mentek az ágakért, rendre 
tanítójuk vezetésével. Volt ahol 
visszaérkezvén a templomot há-
romszor megkerülték, majd az 
ágakat odaállították az oltárt kör-
nyező falakhoz. A hívek másnap 
ebből vettek maguknak.

II. Rákóczi Ferenc Rodostóban 
1735. virágvasárnapján gyönge-
ség miatt nem mehetett temp-
lomba, hanem a közelvaló ház-

ból hallgatta a misét. Utána a pap 
odavitte neki a szentelt ágat, amit 
Rákóczi térden állva fogadott, 
mondván, hogy talán több ágat 
nem fog már venni. Öt nappal rá, 
nagypénteken, Krisztus halálakor 
ő is befejezte földi életét.

A virágvasárnapi szentelt bar-
ka nagyra becsült szentélmény, 
Krisztus bevonulásának tanúja 
és emlékjele. (4. kép) Ferences 
magyarázat szerint azért szente-
lik, hogy mindnyájan azon hívek, 
akik ájtatosan fognak vele élni, 
minden testi s lelki veszedel-
mektől Istennek kegyelme által 
megőriztessenek. Akik hazaviszik 
e megszentelt ágakat, az ördög-
nek minden ártalmától men-
tesek legyenek. Hogy azoknak 
mindennapi szemlélése minket 
arra intsen, miképpen kell a mi 
életünknek ártatlansággal, azaz 
a jóságos cselekedeteknek gya-
korlásával virágoznia. 

Krisztushoz kötődő, megszen-
telt volta miatt a virágvasárnapi 
barka jeles orvosság. Hagyomány 
szerint a család minden tagja vett 
és lenyelt egy szemet a hazavitt 
barkáról, hideglelés vagy torok-
fájás ellen. Segítség az emberélet 

fordulóiban is. Füstje meggyó-
gyítja a beteg csecsemőt, az el-
adólányt megveregetve vele ha-
mar férjhez fog menni, és szokás 
a haldokló fölött is szentelt bar-
kával keresztet rajzolni a boldog 
kimúlásért. Van ahol a halott ko-
porsójába majd sírjára is tesznek 
az ágakból. (5. kép)

A szentelt barkát eleink kivá-
lóan alkalmasnak tartották a ba-

1. kép: Virágvasárnapi pálmaág 
ház erkélyén egész évre ott tartva 
Sevilla, Spanyolország

2. kép: Templom virágvasárnapi pálmaágakkal a húsvéti szent időben. 
Bronte, Szicília

3. kép: Jézus virágvasárnapi bevo-
nulása Jeruzsálembe. Salvator t. 
Sevilla
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6. kép: Asszony szentelt barkával 
virágvasárnapi szentmisén. Rimóc

jok elhárítására. (6. kép) Például 
egyes helyeken, hogy a sertés-
vészt távol tartsák, az ól küszöb 
alá tették, vagy a jószágok éte-
lébe kevertek a szentelt barka-
szemekből. Ágával a disznók 
eledelét kavargatták. Szentelt 
barkaszemet a lovak, tehenek 
homlokán szétdörzsölve meg-
védték őket a villámcsapástól. 
A ház ereszébe dugva a lakást is 
megoltalmazza. Füstje a nyári vi-
harok ellen használ, a szántóföld 
négy sarkába szúrva a jégeső el-
kerülte a vetéseket. 

A bőséget, sikert is előidézték 
vele. Ha első szabadba vitelük al-
kalmával a méhkasok elé tették, 
akkor sok mézet gyűjtöttek és jól 
rajzottak. Hamuját vetőmag közé 
vegyítve jó termést várhattak. A 
kútba is dobtak belőle, hogy a 
családnak jó vize legyen. A gyü-
mölcsfa és a szőlő, veteményes is 
jó termő lesz tőle. Vakondtúrásba 
szúrva az állat nem háborgatta a 
kertet.

Virágvasárnaphoz tavaszün-
neplő, tavaszserkentő szokások is 
fűződnek. Virágszombat éjjelén 
legények virágmagot vetettek 
kedvesük kertjébe, vagy orgona-
tövet ültettek háza eleibe.

Virágvasárnap a Kis-Kárpátok-
ban sok helyen szlovák leánykák 
zöld fűzfaággal járnak házról 

házra. Az ágat teleaggatják szala-
gokkal, és üres kifújt, színes ruha-
darabkákkal körülfogott tojással. 
Ezt „Jézus jeruzsálemi bevonulá-
sának emlékére” teszik, miközben 
az ablakok alatt Jézus kínszenve-
déséről énekelnek.

A téltemetés, tavaszvárás, a böj-
töt követő húsvéti örömvágyás 
színes megnyilatkozása volt a pa-
lócok kiszehajtása néhol egészen 
az 1950-es évekig. (7. kép) A böjti 
savanyú leves nevét viselő kisze 
szalmával tömött, felöltöztetett 
és a falun keresztülhurcolt, végül 
elégetett vagy vízbe dobott fa-
báb. Lányok, menyecskék, gyere-
kek énekszóval kísérték.

Moldvai csángó legények vi-
szont virágvasárnap abajgatás 
néven a tilinka nevezetű fűzfa 
sípjukat fújták, hogy a halottak 
meghallják és várják a húsvéti fel-
támadást, valamint az időjárás is 
tavaszra támadjon.

Dr. Limbacher Gábor

4. kép: Barkaszentelés Rimócon 5. kép: Halottkultuszt szolgáló szentelt barkák síron. 
Palást, Hont vármegye

7. kép: Kiszebábu készítése. 
Szanda.
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Nagyhét

Krisztus megváltó áldozata 
és utat nyitó feltámadása, 
párhuzamosan a természet 

tavaszi újjászületése az embert is 
ilyen jellegű megújulásra, tisztál-
kodásra indítja. Ezek az ősi tavaszi 
szokások az ember egészségének 
és jólétének biztosítására, a be-
tegségek távoltartására, a háztáj-
ék és jószágok megoltalmazására 

irányulnak. A velük összefüggő 
mágikus műveletek népünknél 
leginkább nagyhéten történnek. 
Ez osztatlan egységben a húsvéti 
előkészületnek és vallásos meg-
újulásnak, főleg lelki tisztálkodás-
nak ideje, alkalma még a XX. szá-
zad nagy részében is. 

Az Egyház lelkére köti híveinek, 
hogy évente legalább egyszer, 
húsvét táján szülessenek újjá. Já-
ruljanak a szentségekhez: gyónja-
nak, áldozzanak. Ezt a parancsot 
a nép általában igen komolyan 
vette. Maga a családfő: édesapa, 
édesanya szigorúan gondosko-
dott arról, hogy minden arravaló 
gyermek, de a szolgáló és béres is 
elvégezze, mert csak így, a kegye-
lem állapotában válik méltóvá a 
húsvéti szentelt eledelek elkölté-
sére.

Ilyenkor az idősebbeket a fia-
talok megkövetik, vagyis bocsá-
natukat kérik, sok helyen kezet is 
csókolnak szüleiknek. Ezt a meg-
kérlelést olykor a szülő gyerme-
kével, a gazda béresével szemben 
is megtette. Zubogy palóc falu-

ban a szülők megkövetése így 
hangzott: engedjen, ha valamivel 
megbántottam, Isten is meg fog 
engedni! A felelet: kész az enge-
delem, elmehetsz! A felnémeti fe-
lelet: én megbocsátok, bocsásson 
meg az Isten! A gyónni, továbbá 
búcsúra induló Hollókőn nem-
csak hozzátartozóitól szokott bo-
csánatot kérni, hanem minden fa-
lubelitől is, akivel menet közben 
találkozott. A hangonyi gyónó így 
engesztelte hozzátartozóit: Jézus 
sebeire kérem, bocsásson meg, 
gyónni szeretnék! A Máriabesnyő 
környéki faluk (Dány, Kálló) férfi-
emberei közül sokan itt a búcsújá-
ró helyen, Gyümölcsoltó Boldog-
asszony napján szokták végezni 
húsvéti szentgyónásukat.

Az Aranymiatyánk asszonyné-
pünknek a legutóbbi időkig egyik 
legkedvesebb elmélkedő imádsá-
ga: Jézus édesanyjának, Máriának 

1.kép: Lakóház meszelése nagyhéten. Hollókő, 1970-80-as évek. Palóc 
Múzeum, Balassagyarmat

2. kép: Húsvéti tojás viaszolása 
nagyhéten. 1960-as évek, Hollókő. 
Palóc Múzeum, Balassagyarmat

3. kép: Felgyógyulásom emléké-
re hoztam Rómából. Szűz Mária 
tisztelője. 1938. dec. 2-án. Krisztus 
arca Veronika kendőjén. Karancs-
lapujtő
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elmondja, hogy mi várakozik reá 
nagyhét napjaiban. Hugyagon 
így imádkozták 1974. március 14-
én Erdélyi Zsuzsanna néprajzku-
tatónak:
Virág szombatja estéjén
Mária fiát kérdezvén,
Hogy nagy héten mi lesz dolga?
Néki Szent Fia megmondja.
Virágvasárnap mit teszel?
Szent Fiam, hogy mit mívelöl?
Akkor, Anyám, király leszek,
Jeruzsálembe bemegyek.
Hát nagyhétfőn mit fogsz tenni?
Szent Fiam, mit fogsz mívelni?
Akkor, Anyám, beteg leszek,
A templomba nem mehetek.
Hát nagykedden mit fogsz tenni?
Szent Fiam, mit fogsz mívelni?
Akkor, Anyám, vándor leszek,
Uccáról uccára megyek.
Hát nagyszerdán mit fogsz tenni?
Szent Fiam, mit fogsz mívelni?
Akkor Olajfák hegyére,
Megyek Gecemáni-kertbe.
Hát a nagy zöldcsütörtökön,
Szent Fiam, hogy mit mívelöl?
Akkor, Anyám, hamis Judás,
Harminc ezüstpénzér elád.
Nagypénteken mit fogsz tenni?
Szent Fiam, mit fogsz mívelni?
Akkor, Anyám, egy keresztre
Föl leszek én majd szögezve.
Majd a kereszt alatt állasz,
Kezeiddel el nem érhetsz,
Kezeiddel el nem érhetsz,
Szűz öledbe le nem vehetsz.
Nagyszombaton mit fogsz tenni?
Szent Fiam, mit fogsz mívelni?
Akkor, Anyám, föltámadok,
Dicsőségben uralkodok.
Nagyvasárnap mit fogsz tenni?
Szent Fiam, mit fogsz mívelni?
Akkor, Anyám, mennyországba
Leszek örök boldogságba.
Húsvét után negyven napra,
Felme(gye)k Atyám országába,
Elküldöm a vígasztalót,
A fehér színű galambot.

(Farkas Jánosné Pénzes Margit, 
született 1904.)

A palóc, míg maga gazdál-
kodhatott, megtisztította egész 
portáját. Kihordta az istállót, ki-
javította a melléképületeket, 
söpört, tapasztott, meszelt, egé-
szen megfiatalodott a hajléka. 
Szerszámait rendbe hozta, néha 
ki is fényesítette. Minden holmi-
nak, még a legkisebbnek is ra-
gyognia kellett a tisztaságtól. A 
munkaeszközök idényre történő 
felkészítéséhez a szent időbeliség 
mellett hozzátartozott a fölöt-
tük mondott imádság is. Mikor a 
házával rendbejött, akkor elhalt 
hozzátartozóira gondolt sírjukat 
fölfrissítette. A nagyhét első fele a 
fizikai, második a lelki megújulás-
nak az ideje az egész Palócföldön.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

4.kép: A szécsényi frences templom szentélye a nagypénteki liturgia vé-
gén. 

5. kép: Szentsír kápolna nagypén-
teken. Szécsényi Ferences templom

6.kép: Halott Krisztus a szent sírban. Ferences templom Szécsény
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Új idők új március 15-éje

Az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc Magyar-
ország újkori történetének 

egyik meghatározó eseménye. A 
modern nemzeti identitás egyik 
alapkövévé vált, mivel egyszer-
re törekedett az egyéni szabad-
ságjogok kivívására és a nemzeti 
önrendelkezés megteremtésére. 
Társadalmi reformjaival a polgári 
átalakulás megindítója. Önvédel-
mi harcával a nemzeti mitológia 
részévé vált. Szerves alkotója volt 
az 1848-as európai forradalmi 
hullámnak, azok közül viszont 
lényegében egyedül jutott el si-
keres katonai ellenállásig. Ered-
ményességét mutatja, hogy a 
Habsburg-ház csak az Orosz Biro-
dalom katonai beavatkozásával 
tudott győzedelmeskedni.

1848. márciusában a reform-
szellemű nemesség, főleg az if-
júság megfogalmazta 12 pontba 
is foglalt indítványait, hogy béke, 
szabadság és egyetértés legyen a 
nemzet körében, egyenlően, sza-
badon és testvérként élhessenek 
polgárai. Ehhez birodalmi helyett 
nemzeti irányítást, nemzeti gaz-
daságot, nemzeti honvédelmet, 

kiváltságok helyett közös teher-
viselést és egyenlő megítéltetést 
kívánt elérni. A magyarság akkor 
a Habsburg birodalmi központtól 
kívánt függetlenedni, és egyesül-
ni a külön tartományként kezelt 
Erdéllyel.

Ehhez járult Petőfi Sándor már-
cius 13-a éjjelén versbe öntött 
Nemzeti dala. Megfogalmazza, 
hogy a magyar álljon talpra, le-
gyen éber, ne egyéni érdekei 
szerint éljen rabul, hanem a haza 
szolgálatában váljon szabaddá, 
minden áldozatra, életáldozatra 
is készen. 

Abban az időben egy népessé-
gében is gyarapodó nemzet tö-
rekedett a lokális mellett és a bi-
rodalmi helyett az ország határait 
kitöltő nemzeti szuverenitás, ön-
álló nemzeti gazdaság és kultúra 
kifejlesztésére.

Akkor bátorság, reformok, vál-
tozások kellettek egy jövőképes 
Magyarország megteremtéséhez.

’48 mentalitása, szellemisége 
a mához, hozzánk is szól. Meg-
változtak ugyan a körülmények, 
ma már nem Habsburg középbi-
rodalmi, hanem globális érdekek 

diktálnak. Manipulálják nemzeti 
identitásunkat, a materializmus 
nyomása nyomorítja szabadsá-
gunkat, a kényelem és a javak 
önös vágya kísérti lelkünk lobo-
gását, teszi próbára keresztény 
magyarságunkat. Bátorságra, ön-
magunk megújítására ma is nagy 
szükség van, hogy hazánk is meg-
újulhasson.

Bátorság kell, hogy a fiatalság 
szolid körülményeket, szolid igé-
nyeket vállalva, családot alapítva, 
utódokat nemzve ismét gyara-
podóvá tegye népességében az 
évtizedek óta fogyó magyarságot 
az egész Kárpát-medencében. 
Folyamatos bátorság kell, hogy a 
magyarság biztosítsa önrendel-
kezését a globális függőséggel 
szemben. A nemzet egyes rétege-
inek egymást segítő együttműkö-
désére van szükség a jövőképes 
magyarság kibontakoztatásához. 
Ha sokféle értékrendűvé, sokféle 
világlátásúvá váltunk is, alapve-
tő közösség van bennünk, ami 
egyetértésre vezethet. Emberek 
vagyunk, Isten teremtményei, 
akik határtalan életre vagyunk hi-
vatottak, akik egymás szolgálatá-
ban és szeretetében el is érhetjük 
azt.

Dr. Limbacher Gábor 
múzeumigazgató
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Futás

2021. február 6-án a SZAFT 8 
fős csapata, csatlakozott a 
XXI. Doni hősök emléktúrá-

hoz, hogy lerójuk kegyeletünket 
a II. Világháború elesett hősei 
emléke előtt. Ez az esemény a 
Karancsberényi Katonai Hagyo-
mányőrző Kopóbérci Palócok 
Egyesülete Szervezésében került 
megrendezésre. Egyéni túra nap-
ként a COVID szabályok betartása 
mellet, erdőn keresztül, dimbes 
- dombos terepen, 455 m szint-
különbséggel teljesítettük. Az 
Országhatáron futó északi zöld 
turista útvonalon, Ipolytarnóc-
tól - Karancsberényig táv 15 km. 
Érintettük a Lipovány - Romhány 
pusztai 20 m magas kilátót.

A célban, vírusirtó pálinka, forró 
tea, és csurgatott hagymás, sza-
lonnás kenyér várta a beérkezőket.

A csapat tagok közül többen is 
érintettek hozzá tartozóik elvesz-
tésében a Doni csatában. Akikre 
mindig kegyelettel kell emlékez-
nünk.

2021. február 7. Egyéni futónap 
Szigetújfalun. Résztvevő Bartus 
Ferenc, táv 11 km, idő 1:02.

A Turul Trail futva vagy túrázva 
kínál egy 21 kilométeres kört a 
Gerecse hegységben, bármikor 
teljesíthető. 2021. február 24-én 
sikeresen teljesítette Lantos Já-
nos 2:31:08 idővel.

Czele János
BSI Futónagykövet

Foci

A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség döntése értelmében a 
Bozsik csapatainknak kiírt 

tornák, fesztiválok a vírus hely-
zetre való tekintettel, bizonytalan 
ideig halasztásra kerülnek.
Az utánpótlás csapataink, U14, 
U16 és az U19 később kezdik meg 
a saját bajnokságukat, de még bi-
zonytalan, hogy egyáltalán lesz-
nek e fordulók.

Felnőtt csapatunk lejátszotta az 
őszről elmaradt két mérkőzését.
Diósjenő – Szécsény VSE 1-2 (0-1) 
gól: Kovács Simon 2
Héhalom – Szécsény VSE 3-1 (1-1) 
gól: Csizmadia Róbert

Felnőtt csapatunknál voltak tá-
vozók és érkezők is:
Távozott: 
Szokács Dániel (Karancsalja)

Adorján Zalán (Mátraterenye)
Laczkó Lénárd (Pásztó)

Érkezett:
Csizmadia Róbert 
(BSE Palóc farkasok)
Gyenes József (Újrakezdte)

Doman Gábor
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