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Elhunyt Vincze Márton autóversenyző
A temetésen ifjabb Annus Sándor emlékezett a sportolóra, őt idézzük

„Ha meghalok, ne sirassatok, én 
50 év alatt már éltem annyit, mint 
más 100 év alatt!” – ez volt a mot-
tója, egy-egy nagyobb kihívás 
előtt. És most itt vagyunk, hogy 
elbúcsúzzunk Tőle.

Marci 1970-ben született a csa-
lád negyedik, legkisebb gyerme-
keként.

Már 6 évesen megcsapta a ben-
zingőz ”illata” és  fenegyerekként,  
édesapja nem tudta úgy eldugni 
a slusszkulcsot, vagy nem tudott 
olyan nagy lakatot tenni a garázs-
ajtóra, hogy Marci azt meg ne ta-
lálta volna! Aztán irány a falu, kör-
be-körbe! Ezt figyeljétek!

11 évesen már amatőr verse-
nyeket rendezett a rimóci határ-
ban, a földutakon.

14 évesen, minden szabályt át-
hágva, jogosítvány nélkül szágul-

dozott a közutakon és ahogy ő 
mondogatta:  

„mindig kilinccsel előre érkezett”.

Aztán egyre célirányosabb lett, 
kivétel nélkül, minden autós ren-
dezvényen megjelent, figyelt, 
tanult, szívta be az autós miliőt. 
Az autózás, a versenyzés egyre in-
kább épült be az életébe, minden 
mást alárendelve. Elindult a „My 
way”-n, a saját útján.

Az első versenyt 1990-ben nyer-
te Vácon, egy ütött-kopott Wart-
burggal. Kategória első és abszo-
lút első!

A következő 7 évben több, mint 
500 szlalom, rallycross, autós he-
gyi versenygyőzelmet tudhatott 
magáénak, a Toyota Starlettel, a 
diesel Golffal, a VW Pólóval. 

Az első fordulópontot életében 
egy hegyiverseny jelentette, ami-
kor egy Skoda 130-assal indult 
esélytelenül, a nagy nevek, szu-
per autók között és megmutatta, 
hogy mit tud! Ekkor kezdték meg-
ismerni,  Vincze Márton nevét.

1999-ben, egy álma vált valóra, 
amikor rajthoz állhatott a Rally 
2-ben, egy Honda Civic-kel, meg-
nyerve az első versenyt, majd az 
egész éves bajnokságot. Ő lett a 
magyar BAJNOK! Ez egyedülál-
ló Magyarországon, a mai napig, 
hogy egy „nevenincs” amatőr ver-
senyző,  bajnok lehet.

Majd következett a Suzuki-ku-
pa.

Majd ezután hatalmas technikai 
fejlődést jelentett számára, ami-
kor a gyári 75 lóerős autót egy 
350 lóerős Mitsubichi EVO 9-re 
cserélhette, ami aztán az élete és 
a szíve egyik legfontosabb darab-
ja lett.

Egymás után nyerte a versenye-
ket, és talán a pályája csúcsa volt, 
amikor 2012-ben a rally túra soro-
zat végén, ismét a dobogó legfel-
ső fokára állhatott.

A következő évben már csak 
egy győzelem választotta el a baj-
noki címtől, amikor egy felkészü-
lése során váratlan dolog történt.

A család mindig attól féltet-
te Marcit, hogy a száguldási láz 
végzetes tragédiát okoz az úton, 
de nem így történt. Bár se közúti, 
sem versenyzés közbeni baleset 
nem érte, egyszer két nem hét-
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köznapi ember volt rosszkor rossz 
helyen. Ez kettétörte pályafutá-
sát, leszűkítette további lehetősé-
geit.

De rá jellemző módon megráz-
ta magát, és újból talpra, vagyis 
rajthoz állt, az FRT versenyek baj-
noka lett. 

Márton nem egy mindennapi, 
hanem megosztó személyiség 
volt, hatalmas szívében sok, és 
sokféle ember belefért. Legmé-
lyén a családszeretetet őrizte, 
amit saját családjából merített. 
Édesapjától tanulta az útkeresést, 
hogy nem feltétlenül kell végig-
menni azon az ösvényen, amin 
sokan jártak már. Édesanyjától, 
ahogy ő elnevezte, Mamkától az 
összetartást, az előremutatást, 
az optimizmust és mindezt adta 
tovább. Mert tudta, adni úgy kell, 
hogy azt jószívvel el is tudják fo-
gadni!

A családban Klári a nővére je-
lentette a biztonságot, a meg-
nyugvást, az örökös aggodalmat, 
féltést.

Bátyjától, Bélától kapta a leg-
több bíztatást, megerősítést, az 
építőjellegű kritikát.

Andrist kereshette bármikor, 
bármiért… Már indultak is együtt 
tovább.

Így érték lett az erős hit, az 
őszinteség, az emberek szerete-
te, az egyenes beszéd, a nagylel-
kűség, és a sokszor kendőzetlen 
szókimondás.

Nagyon büszke volt egyetlen 
gyermekére, Edvinre, akiről azt 
mondta megszületésekor: 

„Na látjátok? Pont ilyet szerettem 
volna!” 

Óvta, védte, tanította az életre 
az élet szeretetére, mert tudjuk, 
ismerjük, nagyon szeretett élni: 
jókat nevetni, jókat enni, főzni, 
minőségi jó zenét hallgatni, éne-
kelni, mulatni, az élet adta lehető-
ségeket az utolsó cseppig kihasz-
nálta. Időt fordított a barátaira, 
fontosnak tartotta az emberi kap-
csolatok ápolását.

Szinte egyedülálló volt a hely-
zetfelismerő- és problémameg-
oldó képessége, sokszor mondo-
gatta: 

„Ne azt mondd, hogy hogy nem le-
het, hanem azt, hogy hogy lehet!”

Kinek jutott volna eszébe, 9 
évesen, hogy egy 100-as szög-
ből is lehet slusszkulcsot csinálni, 
amivel az autó elindítható.

Vagy bárki tanácsért fordulha-
tott hozzá, aki gyorsan meg akart 
szabadulni nyomtalanul, a kéret-
len kerékbilincstől.

Egyszer az újszülött gyermeké-
nek gyorsan tejet kellett szerez-
nie, de lerobbant az autójával, 
csak a rückverc működött. Így 
Nyíregyházáról hazafelé a fél utat 
hátramenetbe tette meg. De a tej 
időben megérkezett!

Vagy gondoltátok volna, hogy 
Audival is lehet egy trolit vontat-
ni? Ő ezt is megmutatta.

Sorolhatnánk tovább a törté-
neteit, végtelenül. Mondogatta 
is: 50 évesen könyvet írok belőle. 
Most 50 éves. Ekkorra az őrzőan-
gyala elfáradt…

A könyve, talán így is kezdődhe-
tett volna: 

„Teljes életet éltem
Minden egyes utat végigjártam
És még ennél is, ennél is fontosabb
A magam útját jártam.” 

Az élete küzdelmes futamán 
legyőzték, most ő nem lehetett 
bajnok. Az űr, amit maga után 
hagyott, pótolhatatlan. A kérés, 
hogy ne sirassatok, teljesíthetet-
len.
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MÁJUS a hagyományban

Május kezdete (Május 1.) 

Régi tapasztalat és felfogás, hogy 
a kezdet meghatározóan hat a ké-
sőbbiekre. Így május eleje is fon-
tos pontja az egész hónapnak.

A tavaszi virágzás, zsendülés 
örömünnepét az archaikus-po-
gány népeknél éppúgy megtalál-
juk, mint a mai nagyvárosi töme-
geknél, bár ez utóbbiak kultikus 
jelentést már alig éreznek benne.

A föld termékenységének is-
tennője a rómaiaknál Maia volt. 
A május hónapot róla nevezték 
el, és neki szentelték. A római ka-
lendárium hatása alatt a nyugat-
európai népeknél a tavasz ünnep 
részben május első napjához, 
részben pünkösdhöz rögződött.

Az Anyaszentegyház bizonyá-
ra nem ok nélkül rendelte egy-
kor május elsejére Fülöp és Ja-
kab apostol ünnepét, hogy ezzel 
megszentelje, megszelídítse és 
a maga módján értelmezze az e 
naphoz fűződő laikus képzeteket.

A középkor európai szellemi 
egységébe beletartozott hazánk 
is, így tehát a májusi zöldág-kul-
tusz sem volt nálunk ismeretlen. 

Erről Temesvári Pelbárt feren-
ces hitszónok is megemlékezik a 
15. században, kérdezvén: miért 
szokás a keresztényeknél ezen a 
napon zöld ágakat rakni az ajtók-
ra vagy házuknak, hajlékuknak 
kapujára, ajtószárnyaira, amint 
közismert? Felel rá: amint mond-
ják, Fülöp apostol, amikor térítő 
útján a mai Törökországban fekvő 
Hierapolis városába érkezett, a 
hitetlenek azt a házat, amelyben 
megszállott, faággal jelölték meg, 
hogy majd másnap hajnalban rá-
támadjanak és megöljék. Reggel-
re azonban Isten angyala a város 
minden házára hasonló zöldágat 
tűzött, és így szándékukban meg-
szégyenültek. Mások meg úgy 
mondják, hogy mindkét apostol 
fa által szenvedett vértanúságot: 
Fülöp keresztfán, Jakab pedig 
gyapjúványolók rúdjától. Ismét 
egy másik magyarázat szerint má-
jus elsején már régi időktől fogva 
a világi nép gyönyörűségét szokta 
keresni az erdőben és a madarak 
énekében. A szokás a keresztény 
hívek között is elterjedt, hogy ők 
meg az égi haza gyönyörűségét 
ismerjék föl benne, és az után vá-
gyakozzanak.

A májuskezdet egyházi magya-
rázatának még a 19. században is 
akadt változata. Eszerint a május-
fa eredete az, hogy Fülöp és Ja-
kab apostoloknak térítő útjukban 
egy Valburga nevezetű szűz leány 
volt a segítőtársuk. Ezért a leányt 
a pogányok megrágalmazták. 
Valburga azonban, hogy a gúnyo-
lódókat megszégyenítse, elővet-
te vándorbotját, letűzte a földbe, 
letérdepelt és imádkozott előtte, 
mire a száraz fa a pogányok sze-
meláttára kizöldült. Innen eredt 
volna a keresztény fiatalságnál a 
májusfa állítása. 

Ennek változataként jámbor 
öregasszonyok a 20. század ele-
jén úgy beszélték, hogy a májfa 
azokra az időkre emlékeztet, ami-
kor a hetvenkét tanítvány taníta-
ni járt. Volt köztük egy szentéletű 
lány is, de mégsem hitték el róla, 
hogy ártatlan tőlük. Mint mondo-
gatták az emberek: elhiszik, ha a 
földbe szúrt száraz fa reggelre ki-
zöldül. A fa bizony május hajnalá-
ra kihajtott!

Van a hagyománynak magyar 
fejleménye is. Egykor sokfelé, leg-
tovább a székelyeknél virágjában 
volt a zöldfarsang, vagyis Fülöp és 
Jakab megtisztelése. Ezen a na-
pon minden jóravaló lánynak ka-
pujába vagy házajtaja elé, akinek 
szerelme van, zöld ágat vertek. Az 
ilyen sudár magas fa törzse kér-
gétől meg van hántva, majd veres 
és zöld cifrázatokkal van kiékítve. 
Mivel ezt Jakab napján hajnalban 
és titokban állítják föl, vagy mivel 
az ébredező szerelem jelképe, 
azért jakabfa, jakabág, hajnalfa 
néven emlegették. Az a leány, 
akinek ablaka vagy ajtaja elé ilyen 
díszfát nem vernek, elhagyatott-
nak, szegénynek, szerető nélküli-
nek érzi magát.

Egyes helyeken szokásban volt 
az is, hogy Jakab napján a legé-
nyek maguknak gazdát választa-
nak, ki az egész év folyama alatt 
a mulatságokat rendezi. A gaz-
dának kötelessége, hogy minden 
szombat és vasárnapra muzsiká-
sokat fogadjon, a táncban rendet 
tartson és mindenre fölügyeljen.

Számos hazai, jórészt még kö-
zépkori eredetű templomunk 
patrónusa Fülöp és Jakab, akiket 
főként azért választottak védő-
szentül, hogy a tavaszi vegetációt 
oltalmazzák, a fiatalság tavaszün-
neplését megáldják.

Május 1. májusfaállítás 2009.
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Szent Kereszt föltalálása 
(május 3.) 

Az elrabolt keresztfa visszaszerzé-
sének ünnepe. Mintegy új kezdet, 
az ereklye áldásos újra létesülésé-
nek emlékünnepe.

Jézus keresztfáját Nagy Kons-
tantin császár (ur. 306-337) anyja, 
Szent Ilona császárnő kereste és 
találta meg a Golgota földjében 
320. szept. 14-én. Miután a po-
gányok által a szent helyek fölé 
épített Vénusz-templomot és 
szobrot lerombolták és a fölhal-
mozott törmelékeket elhordták, 
előkerült a három kereszt és az a 
tábla, melyet Pilátus az Üdvözítő 
keresztjére tűzetett. Úgy ismerték 
fel, hogy melyik volt a három kö-
zül az Úr Jézus valóságos kereszt-
je, hogy Makárius jeruzsálemi 
püspök mind a három keresztet 
hozzáérintette egy halálos beteg 
nőhöz, aki Krisztus keresztjének 
érintésétől visszanyerte egész-
ségét. A császárné ennek egy ré-
szét és a szegeket elküldte fiának 
Konstantinápolyba, a másik rész 
Jeruzsálemben maradt ezüst tar-
tóban, melyet ezentúl minden 
évben Nagypénteken nyilvános 
tiszteletre kitett a püspök.

A Szent Kereszt felmagasztalá-
sának ünnepe 335. szeptember 
13-ára nyúlik vissza, amikor Jeru-
zsálemben felszentelték a bazili-
kát, amelyet Nagy Konstantin csá-
szár emeltetett Krisztus sírja fölé. 
A Keresztet másnap, szeptember 
14-én ünnepélyesen felmutatták 
az összegyűlt népnek. Innen az 
elnevezés: Szent Kereszt felma-
gasztalása.

614-ben a keresztényeket üldö-
ző perzsa király elfoglaltatta Jeru-
zsálemet, a keresztet elrabolta és 
Perzsiába hurcolván, meggyaláz-
ta. Csak 628-ban tudta Heraklius 
császár a perzsa király legyőzött 
utódját a kereszt visszaadására 
kényszeríteni. A következő év ta-

vaszán vitte vissza a császár nagy 
ünnepély keretében a szent erek-
lyét Jeruzsálembe, és a hagyo-
mány szerint május 3-án adta át 
azt Zakariás pátriárkának. A csá-
szári pompába öltözött Heraklius 
maga vitte vállain a keresztet, de 
a legenda szerint nem tudott vele 
a Kálvárián tovább menni, míg 
csak a pátriárka figyelmezteté-
sére palástját és drága öltözetét 
levetve, az Úr példájára mezítláb 
nem indult neki a keresztútnak.

Fagyosszentek

Pongrác, Szervác, Bonifác (máj. 
12, 13, 14) alakját és napjait a ha-
zai és közép-európai néphagyo-
mány fagyosszenteknek, fagyos 
napoknak tartja. Pongrác egyéb-
ként ókeresztény vértanú (†304), 
Szervác püspök (†384), Bonifác 
(†303) szintén mártír volt.

Évszázados paraszti tapaszta-
lat szerint ebben az időszakban 
a melegedő időjárás hirtelen hű-
vösre fordul, sőt sokszor fagyot 
is hoz, amely a sarjadó rügyeket, 
vetéseket tönkreteheti. A szoron-
gás olyan erős, hogy szakrális kul-
tuszuknak nincs nyoma. A három 
szenthez fűződő hagyomány így 
kizárólag naptári jellegű. Néhol 
azt tartották, hogy e szentek úgy 

fagytak halálra, hogy nyomorult 
betegeket a maguk ruhájába ta-
kargattak. Ezek megmaradtak, ők 
azonban belehaltak a névünne-
pükön hirtelen támadt hidegbe.

Tapasztalat szerint az utolsó 
fagyveszélyes nap Szent Orbán 
ünnepén, május 25-én lehetett. 
Orbán galliai püspök volt a 4-5. 
század fordulója táján. Későb-
bi életrajzírója szerint életében 
csodákat művelt: parancsolt a 
természet erőinek is, esőt hívott 
a szőlőkre, ezért a szőlőhegyek 
és a szőlő védőszentje. Tisztelete 
Galliára korlátozódott, ünnepe 
januárban van. A 9. században 
alakja összeolvadt Szt. I. Orbán 
pápáéval, aki így lett a szőlők 
védőszentje. A középkor Orbán 
ünnepét a nyár kezdő napjaként 
tartotta számon. A szőlőhegyeket 
azért helyezték a szent pápa ol-
talma alá, hogy a fagyveszélynek 
véget vessen, és az elkövetkezen-
dő viharos nyári időszakokban is 
a szőlőt oltalmazza. Szécsény sző-
leiben is épült Orbán-kápolna a 
18. században, mely a 20. század 
közepéig fennállott.

Mária a Keresztények 
Segítsége ünnepe (május 24.)

Főként a Szalézi rend képviseli. 
Don Bosco leggyengédebb szere-
tete az Úr Jézus után a Szűzanya 
felé irányult. Gyermeki áhítattal 
viseltetett iránta, és ezt az áhíta-
tot igyekezett beleplántálni min-
denkinek a szívébe. Prédikációi-
ban, gyónási intelmeiben, baráti 
beszélgetéseiben sűrűn emleget-
te őt. Máriának Keresztények Se-
gítsége neve már a török veszély 
idején megfogalmazódott. Az 
ilyen fohász már az 1571-es le-
pantói győzelem után bekerült a 
lorettói litániába. Az ünnepet VII. 
Piusz pápa rendelte el, amikor 
1814. május 24-én kiszabadult 
Napóleon fogságából. A Szalézi-

 Szent Orbán pápa, a szőlősgazdák 
védőszentje templomi lobogón.
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ak az ünnepet Balassagyarmaton 
is meghonosították, ami ünnepi 
processzióval indul a Szenthá-
romság templomból a Szalézi 
plébániához. Szécsény térségé-
ből, főleg Varsányból is rendsze-
resen részt vesznek rajta.

Májusi litánia
Május Mária hónapja, tartják a 
vallásos palócok. Május estéin a 
Szűzanya tiszteletére vallásos kö-
zösségek ájtatosságot végeznek. 
Rendszerint népénekekből, a 
lorettói litániából, Mária-imádsá-
gokból áll. Templomi végzésekor 
a végén szentségi áldást adnak 
Oltáriszentséggel. Az 1700 körü-
li Olaszországból ered. A 19. sz. 
elején már egész Európában, Ma-
gyarországon is elterjedt. VII. Pius 
pápa 1815-ben a megbocsátott 
bűnök utáni büntetést elengedő 
búcsút is engedélyezett hozzá. 
A litánia keretében minden nap 
imádkozzuk, hogy „… Magyaror-
szág Oltalmazója könyörögj éret-
tünk!”

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Rimóci leánykák a szalézi Segítő Szűz menetben. Balassagyarmat. Varsányi búcsús leánykák a Szelézi 
Segítő Szűz menetben. 

Varsányi, herencsényi halápi lobogósok a Szalézi Segítő Szűz ünnepen.

Varsányiak a Szalézi Segítő Szűz ünnepen.
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Varjú helyzet Szécsényben
Interjú Papp Ferenc természetvédelmi területfelügyelővel

Nem biztos, hogy szívesen látják 
manapság a természetvédőket 
Szécsényben. Sokan legszíveseb-
ben puskavégre tűznék a város 
közepén tanyázó varjakat. Más te-
lepüléseken is előfordult, hogy e vé-
dett madarak így elszaporodtak?
Hadd kezdjem azzal, hogy ez a 
történet nagyon hosszú időre 
nyúlik vissza. A 80-as években volt 
egy varjú számlálás Magyarorszá-
gon. A kutatás eredménye szerint 
akkor 250 ezer varjú pár élt az or-
szágban. Ezt a korabeli vezetés 
soknak ítélte meg és elkezdődött 
egy nagyon durva gyérítési prog-
ram. Vadászok tízezrével ölték a 
madarakat, lőtték szét fészkeiket, 
mérgezték őket foszforszörppel. 
A 90-es évekre a varjú létszám 
25 ezer párra csökkent. Az akció 
olyan „sikeres” volt, hogy Csong-
rád megyéből például teljesen ki-
pusztultak a vetési varjak. A nagy 
irtás következménye pedig az lett, 
hogy a varjak elkezdtek beköl-
tözni a városokba, mert rájöttek, 
hogy ott nem üldözik őket. Ezek 
az állatok nagyon intelligensek, 
és amikor szétlőtték fészkeiket, új, 
nyugalmasabb helyeket kerestek. 
Tehát az ember magának köszön-
heti, hogy új városlakók érkeztek. 
A konkrét kérdésre válaszolva a 
szécsényi helyzet egyáltalán nem 
egyedi. Hasonlóak a problémák 

Pécsett, Kecskeméten, Szombat-
helyen. Nógrád megyében pedig 
Balassagyarmaton, Érsekvadker-
ten, Bátonyterenyén. A pandémia 
is hozzájárult a varjak városi je-
lenlétéhez. Ha emlékeznek tavaly 
éppen tavasszal indult a „maradj 
otthon” kampány, aminek követ-
keztében még a szokásosnál is 
csendesebbek, így a varjak szá-
mára vonzóbbak lettek a városok. 

Télen nagyon reménykedtünk, 
hogy a fészek áttelepítések, a fák 
metszése megoldják a szécsényiek 
gondját, de csak annyi történt, 
hogy a város közepén más fákat 
találtak a varjak.
Ez így erős leegyszerűsítése a 
problémának. Lehet metszeni, 
meg kell is, de ez nem egy tartós 
megoldás. Igazi eredményt az 
hozhatna, ha 5-6 méter magasan 
lehetne tartani a lombkoronákat, 
mert a varjak 5 méter alatt nem 
szeretnek költeni. Ugyanakkor 
ez Szécsényben ma már nem na-
gyon kivitelezhető. A városon be-
lül hatalmas lombkoronájú, nagy 
fák vannak, amihez ragaszkodnak 
az ott élők. 

Emlékeim szerint más védett álla-
tokkal is előfordult, hogy a számuk-
ra kedvező körülmények között 
elszaporodtak és akkor megenged-
ték a szabályozott vadászatukat. A 
varjaknál nincs ilyen helyzet?
Az elmúlt 20 esztendőben nem 
nagyon változott a varjú populá-
ció. Körülbelül 25 ezer pár él ma 
is Magyarországon. Ugyanakkor 
fontos tudni, hogy a vetési var-
jú egy rendkívül hasznos madár, 
olyan fajsúlyos kártevőket pusz-
tít, mint a pajor, a cserebogár-
lárvák, a drótférgek.  Ezenkívül 
természetvédelmi szempontból 
is pótolhatatlanok, hiszen fész-
ket készítenek olyan ragadozó 
madaraknak, amelyek önmaguk-
tól nem építenek saját lakhelyet. 
Úgynevezett másodlagos fészek-
használók, mint a kék és a vörös 
vércse, valamint az erdei füles 
bagoly. Ezek a ragadozó mada-
rak nem mennek be a városokba, 
ezért nekünk természetvédőknek 
is az az érdekünk, hogy helyreál-
lítsuk az eredeti állapotot, azaz 
például a szécsényi varjak visz-
szatelepüljenek az Ipoly partjára, 
ahol eredetileg is éltek.
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Akkor milyen tanácsot tudtak adni 
Szécsény vezetőinek?
Abban maradtunk a polgármes-
ter úrral, hogy a kormányhivatal-
tól egy olyan engedélyt kérnek, 
ami lehetővé teszi, hogy tavasz-
szal, a párválasztás, a fészeképítés 
idején az inkriminált helyekről el-
zavarhassák a varjakat. Ha jó idő-
ben, jó helyeken történik a zava-
rás, akkor ez megoldást jelenthet. 
Persze ne várjon senki tökéletes 
és azonnali eredményt, egy hosz-
szú távú, több frontos küzdelem-
re kell felkészülni.

Arattak a szécsényi gyerekek az országos zongoraversenyen

Három évenként rendezik 
meg az országos zongora 
négykezes és kétzongorás 

versenyt. Idén, a XII. Országos 
Négykezes zongoraversenyre 
online lehetett nevezni, felvéte-
leket kellett beküldeni a rangos, 
zongoraművészekből (Eckhardt 
Gábor, Megyimóreczné Schmidt 
Ildikó) álló zsűrinek. 

Mintegy 300 diák 150 párosa 
indult e rangos megmérettetésen 
az egész országból. Az elődöntő-
ből a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészeti Iskola 4 csoportja ju-
tott be a döntőbe. A XII. Országos 
zongora négykezes és kétzon-
gorás verseny döntőjében, az I. 
korcsoportban I. helyezést ért el a 
Chomát Dalibor és Szalay Demeter 
Mózes páros. Felkészítő tanáruk: 
Lévárdi Beáta. A zsűri a negyedik 
legtöbb pontszámmal, dicséret-
ben részesítette a Szalay Demeter 
Mózes és Pásztor Nelli Mária pá-
rost. Felkészítő tanáruk: Lévárdi 
Beáta. A növendékek magas szin-
tű felkészítéséért a zsűri Tanári 
Különdíjban részesítette Lévárdi 
Beáta tanárnőt. 

Kiss Gabriella

A XII. Országos Négykezes zongoraverseny díjazottjai: Pásztor Nelli, 
Chomát Dalibor, Lévárdi Beáta tanárnő, Szalay Demeter Mózes.
GRATULÁLUNK!
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Anyák napja a Bárkányi Katolikus Óvodában

Rendhagyó módon online kö-
szöntöttük az édesanyákat 
Áldd meg Isten!

Ki az, aki ápol születésem óta,
Testemet, lelkemet a bajtól is óvja?
Ki tanított engem Isten szent nevé-
re,
S ha baj vagy bánat ér, ki ölel szí-
vére?
Könnyes lesz a szemem, ha róla be-
szélek,
Az én ÉDESANYÁM ez az áldott lé-
lek.
És szívemnek nincs szebb kívánsá-
ga, vágya
Csakhogy őt az Isten ezerszer meg-
áldja.

                                            Ámen

Óvodánkban rendhagyó anyák 
napját tartott minden csoport. 
Mivel a pandémia helyzet mi-
att nem tudtuk közénk hívni az 
édesanyákat egy kedves ölelésre 
és köszöntésre így a gyermekek 
titokban készültek: versekkel, 
énekekkel, saját készítésű ajándé-
kokkal! Óvodapedagógusaink, és 
dajka nénik segítségével egy cso-
korba kötve „igazi felnőtt módon” 
kamerák előtt online üzenetben 
adták át ajándékaikat az édes-
anyáknak. Természetesen édes-
apák segítségével otthon szemé-
lyesen adhatták át ajándékaikat. E 
csodás pillanatokról beszéljenek 
a képek.

Édesanyák megható üzenetei: 
Nagyon szépen köszönjük, köszö-
nöm!      Erre más szót nem is le-
het írni csak, hogy, CSODÁLATOS! 
Ez így volt szép és így volt jó! Kö-
szönjük szépen a rengeteg, időt és 
energiát, amit bele fektettek ebbe 
a remek műsorba! Boldog Anyák 
Napját!
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Köszönjük szépen ezt a kedves kis 
műsort! Bevallom, megkönnyez-
tem!   

Köszönöm szépen a műsort és az 
ajándékot is! Nagyon aranyosak.   

Köszönjük szépen az ajándékot, 
és a kis meglepi szöveget meg is 
könnyeztem    

Köszönöm ezt a Gyönyörű elő-
adást! Nagyon ügyesek vagytok, 
hogy egy ilyen szép hosszú elő-
adást megtanultatok és megtaní-
tottatok!  

Csodálatos! Nagyon tetszett, 
ügyesek és aranyosak voltak a 
gyerekek, a kedvencem:” az ültem 
ringó kis ladikon..” azt pici kora óta 
mondogatja.. ott annál a résznél 
meg is hatódtam        Köszönöm!

Nagyon szépen köszönjük ezt a 
csodálatos meglepetést!  Nagyon 
ügyesek vagytok! 

Köszönjük szépen a meglepiket, 
szem nem maradt szárazon! 

Nagyon kedves kis videó. Köszö-
nöm szépen és én is viszont kívá-
nom mindenkinek: Boldog Anyák 
napját.       

Köszönjük szépen!   Nektek is 
boldog anyák napját kívánunk! 

Csodaszép összeállítás! Ügyes gye-
rekek! És ügyes óvó nénik, dadus 
nénik, akik segítségével megszüle-
tett a köszöntés!  

Smelkó Istvánné 
óvodavezető

Környezetünk szépítése - Föld napja a Bárkányi Katolikus Óvodában

„Ki virágot akar szedni, tanuljon 
meg letérdelni,
Alázattal meghajolni, szirmaihoz 
szívből szólni.
Virágodat így megleled, százszor-
szép lesz az életed.”

A környezet megismerése, meg-
szerettetése és védelme hosszú 
folyamat. A családi nevelés mellett 
az óvodai nevelés alkalmas arra, 
hogy a környezethez való pozitív 
viszony alapozása, alakítása meg-

kezdődjön. A viselkedésminták 
közvetítése elsősorban érzelme-
iken keresztül hat a gyermekek-
re. Óvodánkban nagy hangsúlyt 
fektetünk környezetünk megis-
merésére, megszerettetésére, vé-
delmére: fontosnak tartjuk, hogy 
óvodás gyermekeink tiszteljék az 
élő természetet, növényeket, álla-
tokat.

Folyamatosan tisztítjuk, szépít-
jük óvodánk környezetét, gyom-
lálunk, gereblyézünk, gyógynövé-

nyes kertet gondozunk, virágokat 
ültetünk.  Minden csoport sa-
ját jelével ellátott virágládákba 
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növényeket ültetett, melyek az 
óvoda ablakpárkányát díszítik! 
A növények ápolása, gondozása 
mindennapi feladatuk lesz gyer-
mekeinknek. Fogadj örökbe egy 
virágos ládát” mondatunkkal, arra 
ösztönöztük óvodás gyermekein-
ket, hogy felelősséget érezzenek 
arra, hogy mindig gondozzák, lo-
csolják, óvják, az általuk ültetetett 
virágokat, növényeket

Reméljük óvodás gyermekeink 
munkája, igazi üzenet lesz sok-
sok felnőtt szívéhez, ha a környe-
zetedet szépíted, abban biztosan 
örömöd leled! 

Smelkó Istvánné 
óvodavezető

Cseperedő ovi környezetszemlélet

„Ki mondta, hogy nem tudod 
megváltoztatni a világot?”

A környezettudatos szem-
léletformálást már egész 
kicsi korban, óvodásként 

el kell kezdeni. Elsődleges cél-
ja környezetünk védelme, és a 
környezettudatos viselkedés fel-
ismertetése. Az a pici gyermek, 
aki ilyen óvodában “éli” óvodás 
éveit, bizonyára az iskolába is ezt 
a szemléletet viszi tovább, sőt re-
méljük, hogy egész élete során 
ezt a szemléletet fogja képvisel-
ni.

Óvodánkban, április 22-én, a 
Föld napi programokkal is arra 
törekszünk, hogy környezettuda-
tosan, környezetbarát életmódot 
folytató, a természet szépségeit 
felfedezni, a környezettel harmó-
niában élő közvetlen környezetük 
iránt igényes gyerekeket nevel-
jünk. A napi tevékenységek során 
megismerkedtünk bolygónkkal, 
beszélgettünk a földrészeken élő 
állatokkal, növényekkel. Verset 
mondtunk, dalokat tanultunk a 
Föld védelmében.

Megfogalmaztunk néhány zöld 
szabályt is: Ne szemetelj! Ne törd 
a fák ágait! Ne szennyezd a vi-
zeket! Soha ne szedj védett nö-
vényt! Kijelölt helyen gyújts tüzet! 
Ne bántsd az állatokat! Csak azt 
szabad gyűjteni, amit a természet 
adott nekünk!

A hét zárásaként kollektív mun-
kával zártuk a hetet, egy közösen 
elkészített mozaikképpel.

„Az ölelés azért csodás:
szívünk, lelkünk benne van.
Nem is értem, miért félnek
kipróbálni annyian?”

Lassan itt van az év egyik leg-
szebb ünnepe, az anyák napja, 
melyet minden kisgyermek na-
gyon vár, hogy kedveskedhessen 
anyukájának. A jelenlegi korláto-
zások miatt rendhagyó keretek 
között köszöntöttük az édesanyá-
kat, nem a hagyományos menet-
rend szerint zajlott az ünneplés. 
Ennek ellenére kedves ajándék-
kal, verssel és dallal készültünk, s 
így próbáltuk olyan széppé tenni 
az ünnepet, amennyire csak lehet.

Jusztin Tímea óvodapedagógus
Szécsényi Cseperedő Óvoda 

és Bölcsőde
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Posztolj verset az utcára!

A szécsényi Városi Műve-
lődési Központ egy ko-
rábbi kezdeményezéshez 

csatlakozva 2021-ben rendha-
gyó ünneplésre hívta Szécsény, 
Benczúrfalva és Pösténypuszta 
lakosságát a magyar költészet 
napján!

Arra kérték a lakosságot, hogy 
ha van kedvenc magyar versük, 
vagy ők írtak egyet és van kiraka-
tuk, földszinti ablakuk, ajtajuk, ka-
pujuk, kerítésük vagy bármilyen 
legálisan „posztolható” szabad 
felületük, akkor tegyenek ki ver-
set az utcára, aztán fotózzák le és 
a helyszín megjelölésével együtt 
küldjék el a művelődési központ-
nak. Az így beküldött képeket az 
intézmény közösségi oldalán lét-
rehozott albumban tekinthették 
meg az érdeklődők.

A Városi Művelődési Központ 
kollektívája ezúton köszöni meg 
mindenkinek, aki csatlakozott a 
felhíváshoz, a rendhagyó ünnep-
léshez.

Csatlós Noémi
közművelődési referens

Köszönet az alkotó diákoknak

Ezúton köszönetünket fejez-
zük ki a Szécsényi Beteg 
Gyermekekért Alapítvány 

(adószám: 18639199-1-12, Szám-
laszámunk: 75700403-10411607-
00000000) nevében, „Segíts, hogy 
segíthessünk!” témában koráb-
ban meghirdetett „Gyógyító al-
kotások” című gyermekalkotások 
pályázatra beérkezett pályamű-
vekért. Alapítványunk már közel 
20 éve a lakosság jó szándékú 
támogatásaiból segíti a Szécsény-
ben élő súlyos vagy krónikus be-
tegségben szenvedő gyermekek 
gyógyulását. 

Az oktatási intézményekben 
meghirdetett pályázat célkitűzé-
se, hogy a diákok körében hirdes-
se a szeretet, a megértés, a segítő 
szándék fontosságát, a hátrány-
ban szenvedő embertársaink el-
fogadását. Az alkotások megte-
kinthetők kicsinyített változatban 
az adománygyűjtő ládáink olda-
lán, melyek a Szent Jób patikában 
és a Beszkid Elektro Kft. szaküzle-
tében vannak kihelyezve. 

Erdélyi Anett
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Nemzeti újraerősödés hétvége a múzeumok éjszakáján
Kubinyi Ferenc Múzeum, június 25-26.

2021. június 25-26-án, pénte-
ken és szombaton Nemzeti Új-
raerősödés hétvégét rendezünk 
a Kubinyi Ferenc Múzeumban a 
szécsényi országgyűlés és II. Rá-
kóczi Ferenc vezérlő fejedelem-
mé választása tiszteletére, gazdag 
programmal. Rendezvényünket 
a nemzeti összetartozás jeles al-
kalmának is tekintjük, melyben 
a magyar-magyar kapcsolat élte-
tése mellett főként a szlovák-ma-
gyar együvé tartozás élesztését/
ápolását hangsúlyozzuk. Legfőbb 
szellemi üzenetül a Cum Deo pro 
Patria et Libertate istenes haza-
szeretet és szabadságeszmény 
mába ültetését szánjuk. Történel-
münkből vett magyar bátorság, 
magyar vitézség és magyar dicső-
ség is megelevenedik. Szent Lász-
ló király ünnepének előestéjén 
lovagkirályunk példaadását is fel-
idézzük, az Ivánokat-Jánosokat és 
Lászlókat köszöntjük. 

A szécsényi országgyűlés 315. 
évfordulója alkalmából Kárpát-
medencei Rajzpályázatot hirdet-
tünk, amire éppen 315 pályamű 
érkezett, és sok értékes alkotást 
küldtek be a diákok. Örömünkre 
elfogadta meghívásunkat Prof. 
Dr. Kásler Miklós úr, emberi erő-
források minisztere, aki ünnepi 
beszédet mond, és átadja a ki-
emelt díjakat.

Az időpont egyben az orszá-
gosan is tervezett Múzeumok 
Éjszakája, és reményeink szerint 
kiválóan alkalmas időpont a ví-
rus lecsengésével a Nyitásra és a 
Nyárkezdet ünneplésére. 

A részletes programot a követ-
kező lapszámban tesszük közzé.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Múzeumok éjszakája Keresztelő Szent János ikonjával

Szent László vízfakasztása

II. Rákóczi Ferenc alakja. 
I. Füsi Tünde Gúta, Felvidék
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VI. Emlékhelyek Napja a Múzeumban június 20-án

Az elmúlt évtizedben kiala-
kult a nemzeti és történel-
mi emlékhelyek hálózata 

Magyarországon. Öt évvel ezelőtt 
indult el országosan az Emlékhe-
lyek Napja évenkénti rendezvé-
nye, ami minden esztendő május 
második szombatján kerül meg-
valósításra – egészséges időkben. 
Tavaly át kellett tenni augusztus 
29-re, idén pedig június 20. vasár-
nap került kiválasztásra, amikor 
reményeink szerint a járvány már 
végképp veszít erejéből.

Szécsény a Rákóczi-szabadság-
harc emlékét őrzi. Az 1705-ben 
tartott szécsényi országgyűlés 
választotta fejedelemmé II. Rákó-
czi Ferencet, itt teremtették meg 
államának jogi formáit. A hagyo-
mány szerint az országgyűlés ide-
jén a fejedelem a kolostor gótikus 
termében tért éjszakánként nyu-
govóra, ezért nevezik azt Rákó-
czi-teremnek. A barokk kastélyt 
a Forgách család építtette a 18. 
század közepén, később Pulszky 
Ferenc tulajdonába került. Utolsó 
magántulajdonosa báró Lipthay 
Béla és családja volt. Városunk-
ban a kastély és a kolostor együtt 
alkotja a történelmi emlékhelyet 
Forgách-kastély és a ferences ko-
lostor néven.

A szécsényi Emlékhelyek Napján, 
június 20-án nyár kezdő, egészség 
köszöntő programmal készülünk: 
Délutáni Piknik a Latte Maffiato 
Szalonjazz Zenekarral, benne 
zene, kultúra és gasztronómia. S 
mivel lehet leginkább egészséget 
köszönteni? Megtudhatjuk majd 
a rendezvény meghívott vendé-
gétől, a Varsányi Borbarátok Egye-
sületétől, melynek jelmondata: Jó 
bor, jó egészség!
Június 20-án délután 4 órára vár-
juk a szécsényieket és a környező 
települések polgárait.

Dr. Limbacher Gábor

Kastély és kasznárház

Rákóczi terem a ferences kolostor emeletén

Latte Maffiato
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Trianon évforduló
 - Nemzeti Összetartozás Napja 2021. június 4-én Szécsényben

A magyarság örökös törté-
nelmi felelőssége meg-
őrizni a hazaszeretetet, 

megmaradásunk zálogát. Trianon 
nem végleges amputáció, hanem 
próbatétel, hogy meg tudunk-e 
maradni, helyre tudjuk-e állítani 
Istenbe vetett hitünket és szere-
tet alapú nemzeti összetartozá-
sunkat. 

Magyarország és a magyar 
nemzet elsorvasztását célzó, leg-
igazságtalanabb szétdarabolásá-
nak 101. évfordulóján a Kubinyi 
Ferenc Múzeum Szécsény Város 
Önkormányzatával, intézmények-
kel és civilekkel karöltve e helyre-

állítást szolgáló 
megemlékezést 
rendez június 
4-én, az első vi-
lágháborút lezá-
ró békeszerző-
dés aláírásának 
időpontjában. 
A helyszín a Tri-
anon keresztnél 
és a Szent Ist-
ván emlékműnél 
lesz.

Trianon 101.
…még jőni fog

Egy jobb kor, ha érte
Buzgó imádság epedez!
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Meghívó
Trianon évforduló - Nemzeti Összetartozásunk Napja

Szervező: Kubinyi Ferenc Múzeum (Tel: +36 70 778 5035)
Időpont: 2021.06.04 péntek délután fél 5 órától
Helyszín: Szécsény, Trianon-kereszt (Rákóczi út 92.) és Szent István Emlékmű (Haynald Lajos u. 10.)

Tisztelt Honfitársunk!
Az országunkat szétszabdaló trianoni kényszer békeszerződés aláírásának 101. évfordulója alkalmából tisz-
telettel meghívjuk a következő programra: 
Helyszín: Szécsény, Trianon-kereszt (Rákóczi út 92.)
Harangszó a hazáért és a nemzetért
Magyar Himnusz
Nemzeti összetartozás és újraerősödés gondolatok I.
Koszorúzás
Székely Himnusz

*************************************
Helyszín: Szécsény, Szent István Emlékmű (Haynald Lajos u. 10.)
Palóc Himnusz
Nemzeti összetartozás és újraerősödés gondolatok II.
Közös imádság. Vezeti Fr. Portik-Lukács Lóránd ferences házfőnök atya
Koszorúzás
Szózat
Közreműködik az Erkel Ferenc Vegyeskar, vezényel: Lévárdi Beáta karnagy

Javasoljuk, hogy szíveskedjenek koszorúzni, virágot, mécsest elhelyezni és szándékukat 
a kubinyi.muzeum@gmail.com címre megküldeni, feltüntetve, hogy mi hangozzék el: Ki(k) az elhelyező(k), 

milyen intézményt, közösséget képvisel(nek)! Aktív közreműködésre, felszólalásra, 
éneklésre is van lehetőség, szándékukat szíveskedjenek előre, mihamarabb jelezni!

Dr. Limbacher Gábor, múzeumigazgató

Rendhagyó módon hirdették meg a Karancs - Medves teljesítménytúrát

A Karancs-Medves teljesít-
ménytúra 23, 35 és 50 ki-
lométeres távjainak telje-

sítése közben csodálatos kilátás 
nyílik Salgótarján és környékének 
történelmi és természeti látvá-
nyosságaira. A legrövidebb táv 23 
kilométer gyaloglást takar, a hoz-
zá tartozó 777 méter szintkülönb-
séggel. Az útvonalon a salgótar-
jáni Galcsik Fogadótól indulva 
Kercseg-lapost, Somoskőújfalut, 
Salgó várát, a Boszorkány-kőt és 
az egykori fogaskerekű vasút alsó 
szakaszának nyomvonalát, majd 
a Gedőcz környékét barangol-

hatják be a mozogni vágyók. Az 
útvonalak és az ellenőrzőpontok 
helyszínei nem változtak az elő-
ző évekhez képest, de az egyéni 
teljesítéssel párhuzamosan idén 
nincsenek frissítőpontok és pont-
őrök sem. Regisztrálni nem szük-
séges és nevezési díj sincs.

A SZAFT csapatának résztvevői: 
Balázsné Lehoczki Piroska
Bunder Tamás
Bunder- Harman Ágnes
Bunder Zita
Bunder Janka
Chikán István
Czele János

Czele Jánosné 
Harman Gábor
Sótér Vilmos Zsolt

Táv: 23,80 km, idő: 6:26
 Czele János

                          BSI Futónagykövet
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Foci

Az elmúlt hónapban sok 
meccs maradt el a vírus 
miatt. Mondjuk ezek mind 

az ellenfelek kérésére történtek . 
A VSE egy meccset sem mondott 
le vírus miatt . Sok csapat erre a 
helyzetre hivatkozik előszeretet-
tel , de előfordult olyan is , hogy 
ennek semmi köze nem volt a ví-
rushoz, egyszerűen nem akartak 
kiállni , és a covidra hivatkozva ha-
lasztást kértek. Februárban a Nóg-
rád Megyei Labdarúgó Szövetség 
a Bozsik tornákat megszüntette. 
Aztán április 30.-án úgy döntött 
május második hétvégéjétől is-
mét lehet tornákat rendezni. Így 
U7, U9, U11 és U13-as csapata-
ink részt vesznek a tornákon. Az 
U14-es csapatunk számára is 
megkezdődtek a mérkőzések.
Szécsény Mátrai SE 0-6 Mátrate-
renye–Szécsény 4-1 gól: Jónás R.

Mátraderecske–Szécsény 0-3 gól: 
Gáspár K. 2 , Jónás R.
 U16-os csapatunk javuló for-
mát mutat, de még mindig van 
javítani való a srácoknak.
Sajnos több mérkőzést is lemond-
tak az ellenfelek.
Balassagyarmati SC–Szécsény 4-3 
gól: Szabó B. 2, Rónai Z.
U19-es csapatunk is elég kevés 
mérkőzést játszott a lemondá-
sok miatt.
Szécsény–Nőtincs 7-0 gól: Oláh 
M., Kovács S. 2 , Oláh J. 2 , Szerémi 
A. Bene A.
Felnőtt csapatunk elég nagy 
gödörben van.  De bízzunk 
benne,  hogy lesz még sikerél-
ménye a csapatnak.
Szécsény–Nótincs 0-3
Rimóc–Szécsény 2-1 gól: Csuka K.
Szécsény – Érsekvadkert 1-2 gól: 
Kovács S.

Május elsején a Szécsény VSE 
U11-es tornát rendezett négy 
csapattal.
A részt vevő csapatok: SBTC, Pász-
tó Kölyökfoci, BSE Palóc Farkasok, 
Szécsény VSE. Színvonalas mér-
kőzéseket láthattak a kilátogatók. 
Látszott, hogy a gyerekek ki voltak 
éhezve a focira. Mivel tavasszal 
nem lehetett tornákat rendezni, 
így ez volt a csapatok számára 
az első, amin más csapatok ellen 
játszhattak. A Szécsény VSE U11-
es csapata legyőzte a Pásztó és a 
BSE csapatait, és vereséget szen-
vedett az SBTC csapatától. A tor-
nának nem voltak helyezettjei, a 
lényeg a játék öröme volt. A vé-
gén minden játékos kapott egy 
csokit, amit jóízűen fogyasztottak 
el a srácok.

Doman Gábor


