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A New Yorkban megrende-
zett International Beauty 
Industry Awards világver-

senyén első helyezést ért el Best 
Culturally Inspired Makeup kate-
góriában Czank Leonóra szécsé-
nyi lakos. Vele beszélgettünk.

Mikor és hogyan kezdett el arc-
festéssel, sminkeléssel foglal-
kozni?
Körülbelül 6 évvel ezelőtt, 2017-
ben készítettem el az első látvá-
nyosabb szemsminkemet, ekkor 
még az alkaromra festettem el-
képzeléseimet, mivel nem volt kin 
gyakorolnom. Az interneten talál-
ható képekből, videókból szerez-
tem inspirációt. Szabadidőmben 
rengeteget gyakoroltam a barát-
nőimen, videókat néztem, már 
akkor éreztem, hogy ez az, amivel 

a későbbiekben foglalkozni sze-
retnék. Bátorságomat azonban 
csak 2021 márciusára sikerült ösz-
szeszednem, akkor jelentkeztem 
Dominique Roberts sminkiskolá-
jába.  Mondhatom, hogy ott ta-
láltam meg igazán önmagam, ott 
lett lehetőségem kibontakozni.

New Yorkban egy nagyon szép, 
magyaros arcfestést készített. 
Miért ezt a motívumot válasz-
totta?
Nos a félreértések elkerülése 
végett szeretném jelezni, hogy 
személyesen nem jártam New 
Yorkban, ez a verseny mindig on-
line rendezésű, pontosan amiatt, 
hogy a világ bármely pontjáról 
elérhető legyen mindenkinek. A 
versenyre az IBI Awards webolda-
lán jelentkeztem, oda kellett fel-
töltenem a képeket a munkám-
ról. Érdekesség, hogy a pandémia 
alatt egyre nőtt az online nemzet-
közi versenyek száma, mondhatni 
a Covid nyitotta meg előttem a 
nemzetközi versenyzés lehetősé-
gét.

A smink alapkoncepciója a 
rimóci menyasszonyi népviselet 
jellegzetességeire épül.  A smin-
ket egy ruha ihlette, mely színe-
iben, formáiban és díszítéseiben 
is igazodik a népviseletben meg-
található sajátos, palóc motívum-
világhoz. Tréneremmel több na-
pon keresztül alakítgattuk, mire 
megszületett a végleges forma és 
színösszeállítás, elkészítése pedig 
12 órát vett igénybe. Rimóci szár-

mazásúként nagy örömmel tölt 
el, hogy a modell a nagymamám 
által készített viseletben tündö-
kölhet, így ez a smink és az össz-
kép a szívemnek nagyon kedves, 
személyes vonatkozása van. 

Egyértelmű volt a zsűri dönté-
se, vagy voltak olyan ellenfelek, 
akik csak egy hajszállal marad-
tak le?
Elég erős és színes volt ez a me-
zőny, a top6-ban képviselte ma-
gát Kanada, Szingapúr, Hollandia, 
illetve rajtam kívül még 2 magyar 
versenyző indult a kulturális kate-
góriában. Nem lehetett egyszerű 
a zsűrik helyzete, hiszen nagyon 
különleges, kreatív sminkek közül 
kellett választaniuk. Igazán meg-
tisztelő, hogy megannyi gyönyö-
rű munka közül a zsűri az én mun-
kámat választotta elsőnek.

Hogy tudott eljutni a new yorki 
versenyre? Milyen lépcsőfokokat 

Ha valaki szép arcfestést akar, nincs jobb hely Szécsénynél
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kell bejárni ahhoz, hogy egy ilyen 
versenyre odaérjen az ember?
Smink oktatóm, Dominique Ro-
berts indított el a versenyzés útján 
2021 novemberében. A Makeup 
Magyar kupán vettem részt elő-
ször, ahol sikerült kreatív kategó-
riában megszereznem az első he-
lyezést. Ez volt az első élő verseny, 
amin szerepeltem, 90 perc alatt 
kellett elkészítenem egy kreatív 
sminket. Trénerem bíztatására 
2022-ben 4 nemzetközi verseny-
re küldtem el 10 munkámat - ezek 
mind online megrendezésűek 
voltak - ahonnan további sikere-
ket zsebelhettünk be. Ősszel in-
dultam a Hungarian Open Europe 
Cup versenyen, ami szintén élő 
megrendezésű volt Budapesten, 
itt a 11 órás munkámmal sikerült 
első helyezést elérnem. Ezek után 

jelentkeztem év végén a new 
yorki versenyre, amelyre az egyik 
legrangosabb nemzetközi ver-
senyként tekintenek. Mondhatni 
végigjártam a lépcsőfokokat, ma-
gam sem gondoltam volna, hogy 
bő egy év alatt megvalósíthatom 
az álmaimat, bár ez nem sikerült 
volna a trénerem és a családom 
támogatása nélkül.

Most, hogy nyert New Yorkban, 
milyen perspektívák nyíltak 
meg?
Igazából ezzel a versennyel leg-
főképpen szakmai magabiztos-
ságot és tapasztalatot szereztem, 
innentől figyelemmel kísérem a 
nemzetközi versenyeket. Álmaim 
közt szerepel, hogy indulok a vi-
lágbajnokságon, remélem a köz-
eljövőben erre is sor kerül majd. 

Mi a legfőbb célja?
Elsősorban szeretnék kiteljesedni 
ebben a szakmában, ezért a köz-
eljövőben különböző tréninge-
ken és masterclass-okon tervezek 
részt venni, hiszen a szépségipar-
ban elengedhetetlen a folyama-
tos fejlődés és lépés tartás a min-
dig megújuló trendekkel. Úgy 
gondolom, hogy állandóan lehet 
javulni, és nem szeretnék kiesni a 
lendületből. Remélem egy napon 
saját szalont is nyithatok, illetve 
sminkoktatóként is tevékenyked-
hetek. 

Kedves Leonóra, gratulálunk és 
további sok sikert.

Bárkányi iskola

A Bárkányiban ajándékot ho-
zott és kapott a Mikulás
December 6-án egy rég várt ven-
dég látogatott el az osztályokhoz 
a szülői szervezet kezdeménye-
zésére és kíséretében. A tanulók, 
főleg a kisebbek, izgatottan és 
felkészülve várták a Mikulást ér-
kezését. Minden osztályban ver-
sekkel, dalokkal köszöntötték a 
vendéget, több helyen furulyáz-

tak, volt ahol még gitároztak és 
hegedültek is. A vendégszeretet 
bőséges ajándékaival köszönték 
meg a gyerekek a Mikulásnak és a 
szülőknek a kedves meglepetést, 
a kapott ajándékokat. A 20 osztály 
felkeresése és a rádiós interjút kö-
vetően jól is esett a Mikulásnak a 
nap végén a pihenés. Köszönjük, 
hogy ellátogatott hozzánk, jövőre 
is visszavárjuk.

Betlehemes játékkal kedves-
kedtünk partnereinknek
Két nehéz év elteltével a 4.b osz-
tály ismét „élőben” képviselhette 
iskolánkat, és adhatta elő betle-
hemes játékát. 2022.december 
12-én délelőtt az osztályközös-
ségek, délután pedig a szülők 
szeme láttára elevenedett meg 
ez a kedves, régi népszokás isko-
lánk aulájában. Másnap elláto-
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gattunk a helyi mentőállomásra, 
majd az Idősek Otthonába és a 
Ferences Betániába, hogy a bet-
lehemi Kisjézus örömét elvigyük 
az ottlakóknak is. Múltat idéző 
ruháinkat, kellékeinket még a já-
rókelők is megcsodálták. Ahogy a 
kételkedő, esetleg tapasztalt vagy 
éppen gyermeki hittel megáldott 
pásztorok, úgy mi is átélhettük 
a csodát, karácsony szent titkát, 
a Gyermek születését. És velük 

együtt letehettük „ajándékainkat” 
a szegényes jászol elé. Köszönjük 
az egyes helyszíneken megta-
pasztalt kedves, vendéglátó sze-
retetet, a szülők áldozatos segít-
ségét, örömmel fogadtuk ezeket. 
Reméljük, hogy a gyerekek játéka, 
ajándékozó kedve minket is hoz-
zásegít a közeledő ünnep örömte-
li megéléséhez.
     

Ria néni és Linda néni

Christmas Time újra!
A pandémia miatti „kényszerpi-
henő” után nagy lelkesedéssel 
szerveztük meg intézményünk 
egyik legnépszerűbb és sok diá-
kot megmozgató programunkat 
2022. december 15-én, az általá-
nos iskola aulájában. Az ötödik 
évfolyamosoktól a 12. évfolya-
mos végzős diákokig közel 100 
tanuló jelentkezett és vett részt 
az idegen nyelvi munkaközösség 
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rangos eseményén, melyen idén 
minden a rénszarvasról szólt.

Munkaközösségünk valameny-
nyi tagja szerepet vállalt az ese-
mény szervezésében, a feladatok

elkészítésében, lebonyolításá-
ban. A tanulók 4 fős csapatok-
ban vetélkedtek, mellyel az ösz-
szetartozást, a közösségi élmény 
megerősítését, az egymásra való 
odafigyelést, törődést, kommu-
nikációt és nem utolsó sorban a 
felhőtlen jókedvet és vidámsá-
got szerettük volna elérni. A já-
tékos, humoros, zenés feladatok 
végeztével, az utolsó feladatban 
jutottunk el a hangulat tetőfoká-
ra, mindenki táncolt és örült szin-
te egy emberként. Ez a látvány 
és élmény minden energiát és 
fáradtságot megért! A csapatok 
ajándékot, emléklapot kaptak, az 
első 3 helyezett csapattagok pe-
dig angol nyelvű olvasmányt, ér-
met, hogy az átélt élményre em-

lékeztesse a diákokat. E program 
is nagyszerű példaként szolgál 
arra, hogy szükség van ilyen jel-
legű programokra, ahol diákjaink 
nemcsak angol tudásukat, isme-
reteiket mutathatják meg, hanem 
másjellegű tevékenységekben 
is kipróbálhatják kreativitásukat, 
önmagukat. Jövőre ismét meg-
rendezzük.

Szabó Ferencné
idegen nyelvi mk. vezető

Második évfolyamosok kará-
csonyi műsora
Az idei évben, izgatottan készül-
tünk a karácsonyi műsorra, hiszen 
2 év kihagyás után, ismét közön-
ség előtt szerepelhettek a gyere-
kek. Várakozással telve tekintet-
tünk a ránk váró feladatra. Három 
alkalommal adtunk szeretetet a 
közönség szívébe. Hétfő délelőtt 
az óvoda nagycsoportosai, majd 

délután a meghívott vendégek és 
szülők láthatták Jézus születésé-
nek történetét. Az utolsó tanítási 
napon, ami egyben a lelkinapunk 
is volt, az iskola dolgozói és tanu-
lói számára jártuk a Betlehembe 
vezető utat.

A műsor alapja egy kedves tör-
ténet, melyet a nagyapó elevení-
tett fel. A szent család, a pászto-
rok és a napkeleti bölcsek mellett 
az angyalok és pásztorok tánca 
színesítette az előadást. Nagy 
köszönetet mondunk intézmé-
nyünk kicsiny kórusának, akik 
énekükkel színesítették és még 
ünnepélyessebbé tették mindezt.

A meghitt karácsonyi műsort 
természetesen nem kevés felké-
szülés, tanulás, gyakorlás és pró-
ba előzte meg. Felkészítők voltak 
a második osztályos tanító nénik. 
Bízunk benne, hogy műsorunkkal 
sikerült meghitt pillanatot szerez-
ni és a karácsonyi csodát tovább-
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adni, mely az adventi időszak leg-
fontosabb eseménye. 

a szervezőtanító nénik

Adventi lelki nap az általános 
iskolában
Iskolánkban az adventi időszak 
alatt többféle módon próbáljuk 
segíteni a tanulóinkat az Ünnep-
re való készületben, igyekszünk 
ráirányítani a figyelmüket a Ka-
rácsony igazi tartalmára. Ennek 
egyik igen fontos eseménye min-
den évben a lelki nap, melyet 
december 21-én tartottunk. Idén 
a Szent Családot, az Ő példájukon 
keresztül a család értékeit, a ben-
ne élők kapcsolatait, feladatait 
és felelősségüket állítottuk a nap 
középpontjába. A délelőtt célja 
az volt, hogy a Szent Család életét 
és példáját megismerve, a gyere-
kek figyelmét a család értékeire, 
az ezekhez kapcsolódó lényeges 

dolgokra ráirányítsuk, - kérdések-
kel, játékos feladatok megoldásá-
val, rövid megbeszélésével segít-
sük őket ezek felismerésében, ill. 
megfogalmazásában.

Ehhez az alsó és felső tagozatos 
tanulók korosztályuknak megfe-
lelően, különböző segítségeket 
és feladatokat kaptak: értékpira-
mis készítése, családi értékeket 
tartalmazó mozaikkép összera-
kása, rövid film megtekintése. A 
Szent Család életének az esemé-
nyeit a kicsik képek segítségével, 
a nagyok tevékenyebb formában 
– tárgyak, szimbólumok, szent-
írási szövegek egy-egy helyszínre 
való elhelyezésével - elevenítet-
ték fel és követhették végig. Min-
den élethelyzetben kerestük azo-
kat a párhuzamokat (örömöket 
és fájdalmas, nehéz helyzeteket), 
amelyek a mai családok életében 
is jelen vannak, és közösen fogal-
maztuk meg azokat az értékeket, 

melyeket a Szent Család tagjai 
külön-külön és együtt is megél-
tek és gyakoroltak, így példát mu-
tatnak minden család és minden 
családban élő számára. A délelőtt 
folyamán rövid elcsendesedésre 
is volt lehetőség, amikor imád-
kozhattunk saját családjainkért, 
hálát adhattunk a Szent Csalá-
dért.

Bízunk benne, hogy az idei ad-
venti lelki nap a résztvevő gyer-
mekeket és felnőtteket is meg-
erősítette abban, hogy a Szent 
Család élete mindannyiunk szám-
ár ajándék. Jó, ha törekszünk az 
Ő életüket mind jobban meg-
ismerni, és példájukat követni, 
- legfőképp abban, hogy „been-
gedjük” az Istent az életünkbe, a 
családunk mindennapjaiba, hogy 
mi is ajándékká válhassunk a csa-
ládtagjaink számára, és együtt 
tapasztalhassuk meg az élet min-
den helyzetében, hogy „az Istent 
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szeretőknek minden javukra válik 
(Róm 8,28).

Sántáné Udvardy Erika

Gimnazistáink adventi lelki 
napja
A téli szünet előtti utolsó taní-
tási nap a gimnáziumban a ka-
rácsonyra való lelki készület je-
gyében telt. A reggeli közös ima 

és Jób testvér gondolatai után a 
diákok megnézték a Jézus és a tu-
dós című ismeretterjesztő filmet, 
majd négy helyszínen kapcso-
lódhattak be a ferences testvérek 
által irányított beszélgetésekbe, 
előadásokba. Teréz nővér az aján-
dékozás elméleti és gyakorlati 
megvalósításáról, Lóránd testvér 
Szent Ferenc greccói érzelmeiről, 
élményeiről tartott foglalkozást. 

Ámosz testvér előadásának címe: 
Isten tekintete előtt, míg Jób 
testvér interaktív foglalkozása az 
ember legfontosabb értékeit tér-
képezte fel. Lelkinapunk végén 
közösen megnéztük a második 
évfolyam tanulóinak lélekmelen-
gető karácsonyi pásztorjátékát.

Stayerné Szabó Violetta

Rákóczi iskola

Két szünet között a Rákócziban
2022. 11. 03. – DÖK-nap
Annak ellenére, hogy az idei tan-
évben nem volt hivatalos őszi 
szünet, diákjainkat így sem ter-
heltük túl. Ezen a csütörtökön 
játékos programokkal készültünk 
a számukra. Ekkor került meg-

rendezésre a foci házibajnokság 
bemelegítő köre, a halloween ve-
télkedő (amely évek óta nagyon 
népszerű) és a táblajáték verseny. 
A forgószínpad jelleggel megva-
lósított programon minden gyer-
mek két, az őt legjobban érdeklő 
eseményen vehetett részt, így 

szerezve tapasztalatokat és némi 
sikerélményt.

2022. 11. 25. – Bolyai Anyanyelvi 
Vetélkedő, országos döntő
November utolsó péntekjének 
délutánján a 7.a osztályos lányok 
(Barna Annabella, Csonka Bar-
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bara Veronika, Juscsák Lili, Oláh 
Dzsesszika) nem pihenhettek, 
hiszen csapatuk (BOJO – felké-
szítő Károsi Csabáné) bejutott 
e nagymúltú verseny országos 
döntőjébe. A megmérettetésre 
a Balassagyarmati Szabó Lőrinc 
Általános Iskolában került sor, 
ahol a diákok egy igen színvona-
las feladatlapot kaptak kézhez és 
egy órájuk volt arra, hogy a tőlük 
telhető legjobb eredményt érjék 
el. Ezúttal már nem sikerült ki-
emelkedniük a mezőnyből, de így 
is nagy teljesítmény, amit véghez 
vittek. Ezúton is gratulálunk nekik 
és felkészítőjüknek!

2022. 11.22; 11.24. és 12.01. – 
Máltai Szeretetszolgálat foglal-
kozása
Az elmúlt cikkünkben már beszá-
moltunk arról, hogy Horányi Ger-
gő és Pocsai Zsolt vezetésével a 
hetedik évfolyam megismerked-
hetett a Máltások programjával. 
Ezen a három alkalmon a 6.a osz-
tályos diákok kaptak lehetőséget 
arra, hogy játszva fejleszthessék 
önismeretüket, különböző bo-
nyolult helyzetekből vágják ki 
magukat a lehető legfrappánsab-
ban, illetve csapatokban dolgoz-
va érjenek el nagy eredményt. 
Különösen nagy sikert aratott 
körükben az a feladat, amelyben 
csapatok versengtek egymással 
az amőba játék során és sok mo-
solyt csalt az arcukra az, amikor 

egymást kellett átsegíteniük egy 
hídon. A program végén még egy 
közös kis koncertet is „összedob-
tak” a saját szórakoztatásukra.

2022. 12. 02. - Mikulás
Ebben a tanévben a szokásosnál 
pár nappal korábban látogatott 
el hozzánk a Mikulás (bizonyára 
így tudott eleget tenni sok-sok 
kötelezettségének). Elkísérte őt 
két krampusza is. A gyermekek 
kitörő örömmel fogadták őket és 
apró ajándékaikat. Szerencsére 
senki nem kapott virgácsot, de 
talán egy-két tanuló megérde-
melte volna. A diákok napokkal 
korábban pirosba öltöztették tan-
termeiket és a kicsik még egy-egy 
dalt is megtanultak a látogatók 
tiszteletére. Reméljük, hogy a Mi-
kulás jó szokása a továbbiakban 
is megmarad és jövőre is teli put-
tonnyal látogatja meg a gyerme-
keket.

2022. 12. 01. – Mikulás kupa
Iskolánk is részt vett a nagy ha-
gyományra visszatekintő Mikulás 
kupa elnevezésű labdarúgó tor-
nán. A Bárkányi iskola sportcsar-
nokában megrendezett viadalon 
csapatunk rendkívül jól szerepelt, 
hiszen a csoportmeccseit kivétel 
nélkül megnyerte és így a döntő-
be jutott. A fiúk itt is szépen helyt 
álltak, de a büntetőpárbajban 
Ludányhalászi tanulói jobban 
koncentráltak. Ezúton is gratulá-

lunk a csapat tagjainak (Márkus 
Milán, Oláh Milán, Pintér Andor 
Rikárdó, Tejfel Noel Máté – mind 
6.a, Fazekas Erik János, Puruczki 
Ádám – mind 7.a, Bari Benjámin 
7.b, Lakatos Krisztián Brendon és 
Oláh Gergely – mind 8.a) és felké-
szítőjüknek, Kovács Norbertnek! 
Nagy öröm, hogy a COVID utáni 
időszakban ilyen gyorsan magára 
talált iskolánk sportélete.

2022. 12. 05. és 12. 12. 
– Mézeskalácsos délután
Ezen a két keddi alkalmon Takács 
Béláné és Sárközi-Takács Berna-
dett látogatta meg előbb a 3., 
majd a 4. osztályos gyermekeket, 
akikkel egy kicsit ráhangolódhat-
tak a karácsonyra. Látogatóink 
mézeskalácsokat hoztak maguk-
kal, hogy a diákok megkóstol-
hassák őket. De voltak olyanok is 
köztük, amelyeket ők ékesítettek 
különböző mintákkal és vihették 
haza ajándékba szeretteiknek. A 
programot az ünnepekről való 
beszélgetés és egy kis meseolva-
sás tette kötetlenebbé. Köszönjük 
ezt az igazán értékes programot!

2022. 12. 06 – Előadások
A Gyermekszegénység Elleni Liga 
két tagja látogatott el az alsó ta-
gozatos tanulókhoz, hogy a fo-
gászattal és a digitális világgal 
kapcsolatos ismereteiket bővít-
sék. A négy évfolyam rendkívül 
jól érezte magát az eseményen 
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és minden kis diák fogkefével és 
fogkrémmel gazdagodott.

2022. 12. 20 – Tanár – diák foci-
délután
Az iskolában zajló teremfoci há-
zibajnokság csapatai megmér-
kőztek a tanár csapattal, akiknek 
sorait jó „igazolásokkal” sikerült 
megerősíteni erre az alkalomra. 
Ezúton is köszönöm Stayer László 
polgármester úrnak és Kuris Tibor 
hitoktatónak, hogy elfogadták a 
meghívásunkat és velünk töltöt-

ték ezt a délutánt, amelyen gyer-
mek és felnőtt egyaránt jól érezte 
magát!

2022. 12. 21. 
– Karácsonyi délelőtt
A szünetet megelőző utolsó nap 
délelőttjén a szülők is részeseivé 
válhattak a készülődésünknek, 
hiszen előttük is kitárult a suli ka-
puja. A segítőkész felnőttek által 
rendkívül sok süti és zsákbamacs-
ka is színesítette a napot, amiket 
jótékonysági vásár keretében vá-

sárolhattak meg a gyerekek és a 
felnőttek is. Megtekinthették ka-
rácsonyfánkat is, amelyet a nyol-
cadikos díszítettek fel.

Ezt követte iskolánk hagyomá-
nyos karácsonyi záróünnepsége: 
az alsósok igen magas színvona-
lú, érzelmes ünnepi műsorral ked-
veskedtek az iskola közösségének 
és a meghívott vendégeknek (vá-
rosunk vezetősége, nyugalmazott 
pedagógus kollégák, szülők). A 
közös ünneplést a felsősök ének-
kara tette teljessé, akik az ünnepi 
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muzsikákkal mindnyájunkhoz kö-
zelebb hozták a karácsony han-
gulatát. Köszönöm mindazoknak, 
akiknek munkája csodálatosabbá 
tette a közös ünneplésünket!

A fenti programokon, ese-
ményeken túl iskolánk Bozsik-
programban szereplő csapatai 

is részt vettek a soron következő 
fordulókban, váltakozó eredmé-
nyességgel, de annál nagyobb 
lelkesedéssel. Szakköreink (tábla-
játék, csipkeverés) is folytatódtak 
az elmúlt időszakban, amelyeket 
egyre több gyermek látogat.

Ezúton is szeretném felhívni a 

tisztelt szülők figyelmét, hogy kö-
zel van az első félév vége, ezért 
ügyeljenek arra, hogy gyerme-
keik kijavítsák az esetleges gyen-
gébb eredményeket.

Pancsovai Gergely
       igazgató

Nagy veszteség érte a szécsényi oktatást

2020-ban, alig több mint 2 
éve a „Köz Szolgálatáért” ki-
tüntető díjat kapta Micsinai 

Tiborné, Képes Mária nyugalma-
zott pedagógus több évtizedes 
áldozatos oktatási-nevelési tevé-
kenységéért, közösségi munká-
jáért. Most fájdalommal tudatjuk, 
örökre búcsúznunk kellett tőle. 
Temetésén Horváthné Kékkői An-
namária emlékezett rá. Őt idéz-
zük.

Tisztelt Gyászolók!
Mielőtt végső nyughelyére kísér-
nénk Marikát, szeretnék én is pár 
emlékező szót szólni a pedagó-
gus kollégák nevében. 

Ma itt egy igaz pedagógustól, 
az örök tanártól búcsúzunk. 

10 éves voltam amikor megis-
mertem őt. A tanítóképzőt be-
fejezve lett negyedik osztályos 
tanító nénim. Miután iskolaimat 
elvégeztem és a Rákóczi iskolá-
ba kerültem, kolléganőm lett, de 
már, mint magyar-történelem 
szakos tanár. 

Igen, a képző után elvégezte a 
főiskolát is, levelező tagozaton, 
munka és család mellett. 

Mindig szorgalmas, a világra 
nyitott, törekvő (de nem törtető) 
ember volt. 

Hatalmas volt a tudásvágya 
és igénye annak átadására. Ezt 
a tulajdonságát élete végéig 
megőrizte. Rengeteget olvasott, 

könyvtárat gyűjtött magának és 
sokszor a sajátjából adott olvasni, 
felkészülni való könyveket tanít-
ványainak. 

A hétköznapokban hatalmas 
volt a munkabírása. Nagy család-
ja mellett is teljes erő bedobással 
dolgozott. Akármilyen esemény 
volt az iskolában ő részt vállalt 
abból. 

Szervezte a megemlékezéseket, 
betanította a gyerekeket a mű-
sorra. Versenyekre készítette fel, 
kirándulni, táborozni vitte őket. 

Jó kapcsolatot tartott a szülők-
kel, és sok tanítványa köszönheti 
neki sikeres pályaválasztását. 

Sok-sok közös emlék fűz össze 
minket, de ha kiemelnénk vala-
mit, akkor az olvasás szeretete jel-
lemzi őt leginkább!

Elvállalta az iskolai könyvtár ve-
zetését, és azért, hogy a lehető 
legjobban csinálja, elvégezte a 
könyvtár szakot is! Nyári szünetek 
során míg más pihent, ő a köny-
veket leltározta, rendszerezte. 

Mennyi minden fért bele ennek 
a szorgalmas asszonynak az éle-
tébe és tette mindezt csendben, 
mosolyogva, természetesen. 

Nyugdíjba vonulása után még 
tíz évet dolgozott a pályán. Se-
gített a környékbeli iskolákban 
magyart tanítani, majd a gimná-
ziumban lett könyvtáros. 

És ott a Múzeum Baráti Kör, ami-
nek létrejötte óta aktív tagja volt. 

Több előadás megtartása fűződik 
nevéhez. 

Emlékszünk még a szécsényi 
kalendáriumra? Minden évben 
találkozhattunk az írásaival. 

Ő nem csak a diákjaink adta át 
a tudást, de igyekezett formálni a 
város felnőtt lakosságágát is!

Több mint 50 éven keresztül 
volt aktív tagja városunk szellemi 
életének!

Most, hogy végső búcsút ve-
szünk tőle, emlékezzünk rá sok 
szeretettel!

Drága Marikám, emléked meg-
őrizzük, s bízom benne, hogy 
példádat a tanítványok sokasága 
követi!

Isten veled Micsi Marika 
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Jubileumi 2023. év a Múzeumban

Az Úr 2023. esztendejébe 
léptünk. Az MNM Forgách-
Lipthay Kastélymúzeum 

számára fontos, jubileumi év lesz 
ez.

Múzeumunk alapítására 1973-
ban került sor, s így fennállása 50. 
esztendejét ünnepeljük majd. Ké-
szülünk reprezentatív jubileumi 
kötettel, kiállítással és konferenci-
ával, ünnepi rendezvénnyel is. Egy 
intézmény életében 50 esztendő 
stabilitást jelent és tekintélyt hor-
doz. A képviselt értékek kiteljese-
dését irányozza. Hálát adunk az 
Idők Urának, Krisztusnak, hogy 
megérhetjük. Hogy bizakodva, te-
vékenyen érhetjük meg.

200 éve, 1823. január 20-án 
született Madách Imre a Nógrád 
vármegyei Alsósztregován. Tisz-
teletére ünnepi kamarakiállítást 
tervezünk.

200 éve született a világiroda-
lom másik jeles magyar szerző-
je, Petőfi Sándor is. Ünneplésére 

kiállításláncolatot szervezünk 
Petőfi körút 200 címmel. A lán-
colat 5 láncszemből áll majd: A 
rimaszombati, a füleki, a losonci, 
a balassagyarmati és a szécsényi 
múzeumban készül olyan jubile-
umi kiállítás, amelyek együttesen 

adják ki az egészet, és inspirálnak 
mindnyájunkat, hogy mi is Petőfi 
1845. és 1847. évi felvidéki utazá-
sai mintájára körutazást tegyünk 
az öt városban, és megtekintsük 
az egymáshoz kapcsolódó tárla-
tokat.

A múzeumnak helytadó kastélyingatlan jelen állapotában  az evangélius templom tornyának zsalugáterein át 
(2016. március 15.)

XIX. század végi női lakosztály szalonja az MNM Forgách-Lipthay Kastély-
múzeumban. Fotó: Limbacher Gábor
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Ötven, kétszáz, kétezerhuszon-
három: együttes időbeliségük 
egyik legfontosabb helyszíne lesz 
idén Szécsény városa, és ben-
ne a Magyar Nemzeti Múzeum 
Forgách-Lipthay Kastélymúzeu-
ma.

E tervek megvalósulásával is 
legyen boldog ez az esztendő! 
Kívánom ezt Szécsény és a térség 
minden lakosa számára, munka-
társaim nevében is:

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Madách-kastély, ma múzem. Alsósztregova, XVIII. század vége

Madách Imre szobra 1937-ből 
(Sidló Ferenc) Balassagyarmat

Petőfi emléktábla Losoncon Petőfi szobra Balassagyarmaton a 
Palóc ligetben

Új év, új tervek, régi lendület - Az Erkel Ferenc Vegyeskar hírei

November 18-án a Kodály 
Zoltán IX. Magyar Kórus-
versenyen vettünk részt 

Budapesten. A háromévenként 
megrendezett megmérettetésen 
11 kategóriában 31 kórus ver-
senyzett 4 napon keresztül. 

A zsűri olyan kiválóságokból 
állt, mint Thész Gabriella érdemes 
művész, Liszt-, Kodály-, Bartók- 

Pásztory-díjas karnagy; Szabó 
Dénes Kossuth-díjas karnagy, a 
Nemzet Művésze; Erdélyi Ágnes 
KÓTA- és Artisjus-díjas karnagy; 
Czifra János, az Európai Tudomá-
nyos és Művészeti Akadémia tag-
ja; Cseri Zsófia Artisjus- és Lantos-
díjas karnagy; Kiss Csaba Gulyás 
György- és KÓTA-díjas karnagy és 
Orsobics Yvette, a szlovákiai Selye 

János Egyetem adjunktusa, több-
szörösen kitüntetett karnagy. Ők 
ítélték meg számunkra az ezüst 
minősítést.
♪ December 4 én, Advent 2. va-
sárnapján a balassagyarmati vá-
rosháza dísztermében Adventi 
várakozás címmel adtunk kon-
certet. Kórusunkon kívül fellépett 
Szécsény Város Gyermekkara, a 
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Vissi d’ Arte Művészeti Együttes 
szólistái, Lévárdi Beáta zongoris-
ta növendékei; közreműködött 
Franka Beáta és Palánki Éva.
♪ Folytattuk CD-felvételünk elké-
szítését: Ember Péter technikai és 
szakmai segítségével új dalokat 
rögzítettünk az idén megjelenő 
hanghordozóhoz.
♪ December 18-án a szécsényi 
művelődési házban a város kará-
csonyi koncertjén szerepeltünk.
♪ 2023 több szempontból is je-
lentős év lesz kórusunk életében. 
Egyrészt névadónkra emléke-
zünk halálának 130. évfordulója 
kapcsán, másrészt énekkarunk 

50 éves fenn-
állását is ünne-
peljük számos 
programmal és 
meglepetéssel.
♪ Szeretettel 
hívunk min-
denkit, hogy 
akár hallgató-
ságként, akár 
é n e k e s k é n t 
kapcsolódjon 
be kórusunk 
életébe!

Kiss Gabriella
kórustag

A két kórus fellépése a szécsényi Karácsonyi Hangver-
senyen

A vegyeskar és a gyerekkar közös fellépése az Adventi 
hangversenyen

A vegyeskar CD- felvétele

Ünnepvárás a művelődési központ háza táján

Eseménydúsan telt a 2022-es 
adventi időszak Szécsény vá-
rosában. Az erre való felké-

szülés november utolsó hetében 
a város adventi koszorújának el-
készítésével indult, melyért nagy 
köszönet illeti a Városgazdálko-
dás és a Szécsényi Közművelődé-
si Nonprofit Kft. dolgozóit! 

November 26-án a Palóc Nép-
táncegyüttes Adventi várako-
zás című programján vehettünk 
részt.

Advent első vasárnapján, nov-
ember 27-én meggyújtottuk vá-
rosunk adventi koszorúján a hit 
gyertyáját, ahol a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola közössége 
készült ünnepváró műsorral. 

A felkészülési időszakban 24 
magánszemély, család, munka-
helyi kollektíva, civil közösség 
arra is vállalkozott, hogy elké-
szíti településünk élő adventi 
ablaknaptárát, melynek első ab-
laka december 1-jén, az utolsó 

pedig december 24-én nyílt ki. 
Köszönet érte az Egyesek Ifjúsá-
gi Szervezet tagjainak, Magyarné 
Sámuel Líviának, Ágnerné Pász-
tor Alexandrának, Deák Gerdá-
nak, Kormány Zsoltnénak, Sko-
da Sárának és szüleinek, a Városi 
Rendőrkapitányság kollektívájá-
nak, a Városi Művelődési Központ 
közösségének, Guba Szilviának, 
Földi Jánosnénak, a Házi Bolt-
nak, Balog Martinának, Bunder 
Irénnek, a Krúdy Gyula Könyvtár 
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munkatársainak, Danyikné Virág 
Adriennek, az Andi Színjátszósai 
Társulat tagjainak, Szigeti László-
nénak, Oláh Lajosnénak, Szeles 
Péternek és családjának, Nagy-
né Mákos Izoldának, a Ferences 
Betánia Idősek Otthona közössé-
gének, Nagy Lászlónénak, Lászlók 
Nórának és Csatlós Lászlónénak!

December 4-én a remény gyer-
tyáját gyújtottuk meg a város 
adventi koszorúján és a II. Rákó-
czi Ferenc Kertbarát Kör népdal-
körének és a Derűs Asszonyok 
Nyugdíjas Klub szenior örömtánc 
csoportjának ünnepváró műsorát 
tekinthettük meg, no és találkoz-
hattunk a Mikulással is. 

December 11-én a Páter Bárká-
nyi János Katolikus Óvoda, Álta-
lános Iskola és Gimnázium óvo-
dásainak és Kicsinyek Kórusának 
szívet melengető műsora után az 
öröm gyertyáját gyújtottuk meg.

December második hetében 
helyére került a város karácsony-
fája is, melyen 2022-ben minden 
dísz egy új élet eljövetelét adta 
hírül.

December 18-án pedig a 4. 
gyertya, a szeretet gyertyája is 
lángra lobbant, az ünnepváró 
műsort pedig a művelődési köz-

pont színháztermében tekint-
hettük meg. Közreműködtek: 
Szécsény Város Gyermekkara, az 
Erkel Ferenc Vegyeskar, a RMAMI 
Szécsényi Tagintézményének ta-
nárai és növendékei, a FÉBÉ Tár-
sulat, az Andi Színjátszósai Társu-
lat, a Palóc Néptáncegyüttes, a Kis 
Iglice Táncegyüttes és a Paramisi 
Társulat.

Minden vasárnap megcsodál-
hattuk az adventi vásár résztve-
vőinek termékeit, és sok finomsá-

got ehettünk-ihattunk Szécsény 
Város Önkormányzatának és a 
Petőfi Horgászegyesületnek jó-
voltából.

Köszönet mindazoknak, akik az 
elmúlt hetekben azért munkál-
kodtak, hogy Szécsényben a vá-
rakozás időszakát méltó módon 
tudjuk megélni!

Csatlós Noémi
közművelődési referens

Adventi ablaknaptár 2022

Pásztorjáték

Szécsényben hagyományo-
san a karácsony éjféli szent-
mise előtti délután a feren-

ces templom átalakul, megjelenik 
a szentföldi táj és a betlehemi 
istálló, ahol a helyi gyerekek és fi-
atalok pásztorjátékot adnak elő a 
Megváltó születésének emlékére. 
Az utóbbi két évben a pandémia 
miatt ugyan más formában, 
szerényebb keretek között pró-
báltuk életben tartani ezt a ha-
gyományt. Az idén viszont újra 
összegyűltünk, hogy az Úr Jézus 

születését a kö-
zépkori hagyo-
mányokra épülő 
misztériumjáték 
formájában is 
megünnepeljük. 
Az előadásra 
a huszonöt ki-
sebb-nagyobb 
gyermek lel-
k i ismeretesen 
készült. Jó volt 
látni, hogy a kü-
lönböző korú (8 
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Új munkatárs a múzeumban

évestől a 17 évesig) diákok nagy 
türelemmel, sok humorral és ne-
vetéssel segítették egymást a 
próbák során. A lurkók terelge-
tésében a kellékek és a díszlet 
összeállításában külön köszönet 
illeti meg Pifkáné Király Szilvia 

hitoktatót, Sánta Zsoltot, a részt 
vevő gyermekek szüleit és termé-
szetesen Jób testvért, aki végig 
segítségünkre volt. A kis angya-
lok csengő hangját Varga Ivett és 
Kiss Gabriella tanárnők és Kuris 
Tibor hittanár éneke és hangsze-

res kísérete tette még ünnepélye-
sebbé. Hálásak vagyunk, hogy a 
Szenteste megünnepléséhez vá-
rosunk, plébániánk kis közössége 
is hozzájárulhatott. 

Stayerné Szabó Violetta hittanár

Az MNM Forgách-Lipthay 
Kastélymúzeumban új 
munkakör létesítésére nyílt 

lehetőség a közelmúltban. Külön 
tárlatvezető munkavállalóval biz-
tosítjuk a múzeumlátogatók szín-
vonalas fogadását. Így lehetőség 
van a múzeum, a kiállítások, a 
kastély és a (bel)város részlete-

sebb, élményszerűbb megisme-
résére.

Az álláshely-pályázat eredmé-
nyeként régi-új munkatársunk, 
Tóth Erika Bernadett kapott meg-
bízást a tárlatvezető munkakör 
betöltésére.

Erika korábban már közel 2 
éves tapasztalatra tett szert mú-
zeumunkban, ezen belül tárlat-
vezetői gyakorlata is van. Szereti 
a munka változatosságát, és szí-
vesen veszi, hogy mindennap 
új emberekkel van lehetősége 
találkozni. Korábban a vendéglá-
tás területén dolgozott. Miként a 
múzeumban, e területen is a hét-
végéken is helyt álló, teherbíró 
munkaerő szükségeltetik, és csu-
pán az olyan személy érzi benne 
jól magát, aki szereti az embere-
ket. Fontos a kedvesség, a tiszte-
let, az odaadás. 

Erika régi szenvedélye a tör-
ténelmi múltunk megismerése. 
Számára a történelem az egyik 
legszebb tudományterület. E 

tárgyból emelt szintű érettségit 
is tett. Az általános műveltség 
iránti igény és a világ megismerni 
vágyása vezette őt ahhoz, hogy a 
történettudomány egyik legfon-
tosabb társtudománya, a régé-
szet irányába forduljon. A Miskol-
ci Egyetem Bölcsészettudományi 
karán 2021-ben Régész alapsza-
kos bölcsész diplomát szerzett, 
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őskor- archeometria szakiránnyal, 
kiváló minősítéssel. A diploma 
mellett számunkra fontos, hogy 
Erika német és angol nyelvvizs-
gával rendelkezik. Annak külön 
örülünk, hogy helyi, szécsényi 
munkatárssal tölthettük be ezt a 
múzeumunk arculata szempont-
jából is fontos álláshelyet.

Erika számára is fontos, hogy 
friss tudományos cikkek olvasá-

sával új információkra tehessen 
szert, ezáltal ismereteit bővítse, s 
azokat a látogatók informálásakor 
hasznosítsa. Erikát a látogatók ál-
talában vonzó, kedves, szerény és 
intelligens ifjú hölgynek találják. 
Emellett terhelhető és rugalmas. 
Munkáját odaadással végzi, s ezzel 
hozzájárul a múzeum sikereihez. 

Az MNM Forgách-Lipthay Kas-
télymúzeum, tehát a szécsényi 

múzeum esetében új név, új év, 
új munkatárs időszakát éljük. 
Szép kilátásokkal és reményekkel 
tekintünk a jövőbe, városunk és a 
térség szolgálatában.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Író-olvasó találkozó a városi könyvtárban

Majsányi Kati „Sze-
rethető, olvasható, 
élménygazdag, változa-

tos (egyéniségekhez igazított) 
stíluseszközöket használó, mű-
veltséget sugárzó (értékhordozó) 
szépirodalmat ad az olvasók ke-
zébe” (dr. Sallai József egyetemi 
docens)

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár 
szívesen lát vendégül szerzőket, 
különösen, ha az alkotó valami-
lyen okból kötődik városunkhoz. 
Majsányi Kati író-költő éveken át 
dolgozott középiskolai magyar-
tanárként Szécsényben, először a 
mezőgazdasági szakközépiskolá-
ban, majd a Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnáziumban. Tanítványai tisz-

telettel és szeretettel emlékeznek 
tanári tevékenységére, az általa 
képviselt irodalomszeretetre, em-
berségre, a magyar nyelv iránti ra-
jongó elkötelezettségére.

Nyugdíjazásakor kezdett el írni. 
Már elsőként megjelent könyvé-
nek szécsényiekkel való megis-
mertetésében is közreműködött 
könyvtárunk, és azóta a hatodik 
kötettel ajándékozta meg az ol-
vasóközönséget a Szécsényben 
élő szerző.

A jószándék kavicsai című kis-
regénye 2013-ban jelent meg, a 
hölgyek közt népszerű Lina 2015-
ben, a gyermekek és felnőttek 
számára egyaránt kedves Erdő-
mese 2016-ban került a köny-
vespolcokra. 2017-ben a Fehér 
Margit képzőművész alkotásaival 
egybeszőtt versein keresztül is-
merhettük meg először a költő 
Majsányi Katit. 2018-ban már a 
Hunyt szemmel című művét ol-
vashattuk. Ezúttal könyvbemu-
tatónk tárgya az újonnan meg-
jelent Majsányi Kati-verseskötet 
volt, mely az Emlékkönyv címet 
kapta.

2022. december 19-én 17 órától 
vártuk az érdeklődőket a Krúdy 
Gyula Városi Könyvtár olvasóter-
mébe a könyvvásárlással egybe-
kötött találkozóra. Vendégeink a 
könyvtári köszöntő után Majsányi 

Kati gondolatain kívül a kötetben 
szereplő versekből is hallhattak 
a szécsényi Fébé Társulat színját-
szójának, Kovács Kristófnak az 
előadásában.

A kötet az utóbbi négy évben 
született verseket tartalmazza, a 
címe is sejteti, hogy egy lírai nap-
lót tart kezében az olvasó, mely-
ben Majsányi Kati az általa vallott 
megőrzendő értékek mentén a 
„menedéket” keresi zaklatott, ro-
hanó világunkban. A múlt, a jelen 
és jövő egyaránt megjelennek 
verseiben a tőle megszokott tö-
retlen optimizmussal, az olvasó a 
költőnővel együtt forgathatja az 
idő kerekét:

Majsányi Kati író-költő Kovács Kristóf (Fébé Társulat) és a 
szerző
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Majsányi Kati és közönsége

„A napok jönnek, jönnek, elsuhan-
nak,
az idő csak forgatja kerekét,
mely egyszerre a múlt, jelen s jö-
vendő,
s küllőit soha nem törhetem szét,
és minden percnek mégis más az 
íze,
minden pillanat új és csodás,
az idő újra megszületik bennem:
gyertyafény lesz, vagy szívdobo-
gás.” (Majsányi Kati: Az idő)

Majsányi Kati író-költő kötetei 
kölcsönözhetők könyvtárunkban, 
továbbá egyes kötetek megvásá-
rolhatók. 

Szeretettel várjuk Olvasóinkat a 
2023-as évben is kibővült könyv-
kínálatunkkal, rendezvényeink-
kel. Boldog új évet és kellemes 
olvasást kívánnak a Krúdy Gyula 
Könyvtár dolgozói!

Csuka Levente
könyvtárvezető

Az érdeklődő közönség

A Szécsényi Beteg Gyermekekért Alapítvány

Az ala-
pítvány 
beágya-

zódott város-
unk életébe. 
Legfontosabb 
célkitűzésük, 
hogy enyhít-
senek a beteg 
g y e r m e k e k 

családjainak mentális terheltsé-
gén és segítsenek anyagilag. Er-
délyi Anettel, az alapítvány elnö-
kével beszélgettünk. 

Milyen elgondolás mentén hoz-
ták létre az alapítványt? 

Szülőnek lenni a legszebb, de 
egyben a legfelelősségteljesebb 
munka. Nincs annál meghittebb, 
szeretetteljesebb élmény, mint 
megélni a gyermekszülést, majd 
a szülői mindennapokat, a féltés 
és az óvás érzését.  Aggódunk egy 
láznál, egy betegségnél, amikor 
az addig mosolygós gyerekszáj 
lefelé görbül, s megjelennek vele 
a könnycseppek. Nincs szívbe 
markolóbb érzés, mint látni gyer-
mekünk fájdalmát. Csemeténk 
gyógyulásáért minden fűszálba 
képesek vagyunk belekapaszkod-
ni. 

Mikor és kik alapították meg a 
szervezetet? 
2002 májusában, már húsz éve 
kiváló szakemberek kezdemé-
nyezésével jött létre az alapít-
vány, akik elkötelezettek voltak a 
segíteni akarásban. Kaszás Gábor 
alapító tag mellett dr. Zsók Ildikó 
gyerekorvos, Kériné Szabó Mária 
óvónő, Gyarmatiné Rostás Ida ta-
nárnő, Frischné Szeredai Emese 
védőnők voltak a közösség tagjai. 
Évtizedek alatt személyi változá-
sok történtek, a vezető mentori 
szerepet dr. Harikné dr. Havasi 
Beáta látta el sokáig a kuratóri-
umban. 
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A közhasznú szervezet karitatív 
módon működik, a tagok min-
denféle javadalmazás nélkül, csu-
pán segítségnyújtásképpen vesz-
nek részt ebben a munkában. A 
kérelmek finanszírozásáról, je-
lenleg a következő kuratóriumi 
tagok döntenek: Kériné Szabó 
Mária, Lánárt Lászlóné, Szabóné 
dr. Rózsahegyi Katalin, Borovszki 
Erika és jómagam. A pénzügyi ko-
ordinálást Valkárné Kail Mónika 
végzi.

Mi legfontosabb célkitűzésük, 
feladatuk? 
Helyi beteg gyermekek állapota 
hívta életre az alapítványt együtt-
érzésből, segítő szándékból. Fel-
adatunk a lelki fohászkodás ere-
jének összefogása, valamint az 
anyagi források felkutatása. Sú-
lyosan beteg gyermekek gyógyí-
tási eszközeit, illetve terápiákat 
finanszírozunk.  A beteg gyermek 
esetében hatalmas teher neheze-
dik a családra. Esetenként a mun-

kából kiesik az édesanya, a család 
egykeresetűvé válik, s így a napi 
megélhetési gondok is sokasod-
nak. 

Az egyik kuratóriumi taguk be-
számolt a közösségi oldalukon 
arról, hogy a közelmúltban kár 
érte Önöket! Pontosan mi tör-
tént? 
Mély megdöbbenéssel tapasztal-
tuk, hogy az adventi adomány-
gyűjtés idején a Ferences Temp-
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lomban elhelyezett perselyünket 
eltulajdonították a 4. vasárnapi 
gyertyagyújtás követő időszak-
ban. Felfoghatatlan számunkra, 
hogy egy közösségi összefogás 
munkáját tönkreteszi valaki egy 
olyan szent helyen, mint egy 
templom, ráadásul beteg gyer-
mekek adományai esetében tör-
ténhetett ez meg. A rendőrségi 
feljelentést megtettem az ügy-
ben, várjuk a nyomozás eredmé-
nyeit. 

Az adománygyűjtésen kívül, mi-
lyen finanszírozási lehetőségek 
állnak az alapítvány rendelke-
zésére? 
A személyi jövedelemadó 1 szá-
zalékos felajánlásaiból az idén 
217.673 forint támogatást gyűj-
tött a közösség. Ezenkívül ado-
mánygyűjtéseinkkor adakozik a 
helyi lakosság és a vállalkozások.  
Megható érzéssel töltöttek el 
bennünket a közelmúlt esemé-
nyei. 

Az adventi adománygyűjtés 
alkalmával, közel 800. 000 forint 
érkezett, ezenkívül számtalan he-
lyi cég termékcsomagjával tettük 
örömtelibbé 10 beteg gyermek 
családját és karácsonyát. Így tud-
tunk hozzájárulni beteg gyerme-
kek fejlődésének segítéséhez. 

Büszkék vagyunk arra, hogy bi-
zalmat, szeretetet és tisztességet 
adnak Támogatóink törekvése-
inkhez! Hálásan köszönjük mind-
ezt! 
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Futás

2022. december 18. 
Idén 36. alkalommal fénylett fel a 
láng Betlehemben!
Szécsénybe 13. alkalommal jutott 
el.

A SZAFT csapata a Betlehemi 
lángot Gödöllő városából, a Kirá-
lyi Váró előteréből hozta autóval 
Szécsényig. A szokásos útvonalon 
futva vittük a lángot Varsány és 
Nógrádsipek templomaiba. Ön-
kéntes futók juttatták el Nagylóc, 
Zsunypuszta, Hollókő, Rimóc, va-
lamint Piliny és a Karancs völgyé-

be Etesen keresztül. A Betlehemi 
Láng mindenkihez szól! A láng a 
karácsony szellemiségét szimbo-
lizálja.

2022-ben a Lángátadó mottója: 
„Ültess egy fát a béke reményé-
ben.”

Köszönjük a települések szívé-
lyes vendéglátását és az energia 
pótlásokat.

Támogatóink: Stayer László pol-
gármester, Szécsényi VSE, Gyer-
tyagyár, Hasznosi Márk és Jászbe-
rényi Pál.

2022. december 26. 
Szlovákia egyik legrégebbi or-
szágúti futó versenyét rendezték 
meg 55. alkalommal Losonc város 
utcáin. Nagyszámú résztvevő in-
dult ezen a közkedvelt versenyen. 
Lantos János képviselte a SZAFT 
csapatát, 21 km távon 1:35:07 
idővel.

Czele János 
BSI Futónagykövet
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