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Régóta látott nagyságú, 
500 millió forintos beru-
házást adtak át Szécsény-

ben. A közismert Szécsényi 
Agro-Help Kft. egy szupermo-
dern főzőkonyhát épített. A 
tulajdonost Jagarics Feren-
cet kérdeztük. Az országban a 
közétkeztető cégektől csak a 
panaszt lehet hallani. Az inflá-
ció száguldása tönkrevágta ed-
digi üzletmenetüket. Jagarics 
Ferenc nem bánta meg a befek-
tetést?
Jó kérdés, amire most nem le-
het pontos választ adni. A 
közétkeztető cégek az egész or-
szágban 3 éve, a pandémia kez-
dete óta veszteségesen működ-
nek. Mindenki és mi is. A járvány 
idején az iskolák bezártak, de 
a közétkeztetéssel foglalkozók 
munkabér költsége megmaradt. 

Ha valaki komolyan gondolja ezt 
a szakmát, akkor nem engedte el 
munkatársait. A vendéglátóipar-
ban jól látható, hogy ahol elen-
gedték a kollégákat, ott ők elhe-
lyezkedtek más szakmákban és 
nem is tértek vissza. Az a terület 
emberhiánnyal kínlódik a mai na-
pig.

Akkor hogyan fog megtérülni 
ez az 500 milliós beruházás?
Egyetlen út van, más piacokat kell 
keresni. A közétkeztetés stabilan 
veszteséges, működésének meg-
változására rövidtávon most egy-
szerűen nem látok túl sok esélyt. 
Nekünk az a tervünk, hogy kész-
ételeket gyártsunk szállodáknak 
és éttermeknek. A csavar abban 
lenne, hogy nem olyan kommersz 
késztermékeket készítenénk, 
amelyek a boltokban kaphatók, 
hanem olyanokat, amelyeknek 
a receptjét a megrendelők adják 
meg.

Ez egy teljesen új ötlet?
Készétel gyártásban nincs újdon-
ság, de olyan közkonyhát nem 
ismerek a világon sehol, ahol a 
megrendelő receptjének megfe-
lelően készülne el egy ilyen ter-
mék. Mindenki egyetlen recept 
alapján gyárt. Mi nem szeretnénk 
ilyen tömeggyártással foglalkoz-
ni, aki ismeri az Agro-Help-et az 
tudja, hogy ízeink mindig házi-
asak. Ezt a különlegességünket 
nem szeretném feladni.

Ritka, hogy egy vállalkozó ma-
napság támogatás nélkül csi-
náljon egy ekkora beruházást 
Nógrád megyében.
A mi esetünkben az új konyha fő-
leg saját zsebből készült, de van-
nak mögötte banki hitelek is.

Miért volt szükség erre a beru-
házásra, hiszen az Agro-Help-
nek volt konyhája korábban is?
Korábbi konyhánk már annyira 
elavult volt, hogy mindennap 
egy imádkozással kezdtünk. Ne 
lyukadjon ki az üst, ne menjen 
tönkre a sütő. Sok eszközünket 
egyszerűen megette az idő. Több 
városban történt ugyanez, mint 
Szécsényben. Az önkormányza-
tok nem tudták felújítani köz-
konyhájukat és ezért átadták vál-
lalkozóknak.

Nógrád megye legszebb konyhája született meg Szécsényben
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Miért veszteséges ma a közét-
keztetés? Kötelezően meghatá-
rozott árak vannak?
Az állam nem szab meg kötelező 
árakat. Most az első félévben az 
alapanyagárak minimum 35-40 
százalékkal emelkedtek, máról 
holnapra. A szerződések viszont 
eddig mindig egy évre szóltak, 
így egészen szeptemberig nem 
tudtunk új árakat kalkulálni. Most 
ősztől már tudtunk számolni az 
inflációval, de nem vártuk a rezsi-
árak elszállását, így az év végéig 
megint csak veszteséget terme-
lünk. Tanulva az eddigiekből most 
már nem egy éves szerződéseket 
kötünk, hanem csak féléveseket, 
így valamiféle normális műkö-
désre leghamarabb januártól van 
esélyünk, amikor megint árat kell 
majd emelnünk.

Elégedett-e az elkészült beru-
házás minőségével?
Igen. Nagyon szép lett, aminek 
azért örülök különösen, mert 
többnyire helybeli kivitelezők-
kel dolgoztunk. Potrohoczky 
Szabolcsék csinálták a teljes gé-
pészetet és a villanyszerelők is 
a városunkból érkeztek. Voltak 
ugyan csúszások, de ezek inkább 
szállítási problémákkal függtek 
össze. Tűzvisszacsapós szelepre 
például kilenc hetet kellett várni. 

Mit szóltak a hatóságok, mert 
közkonyhát nem lehet csak úgy 
elindítani?
Mind az ÁNTSZ, mind a Nébih 
szakemberei elismerően vélemé-
nyezték alkotásunkat. A műsza-
ki állapot és a belső kialakítás is 
megnyerte a tetszésüket. Ahogy 
fogalmaztak se a környéken, se 
Nógrád megyében nincs még 
egy hasonló minőségű és nagy-
ságú közkonyha.

Készült egy hatalmas, 400 négy-
zetméteres zöldségelőkészítő 
helyiség is.
Ez ügyben arra alapozunk, hogy 
a piacon nőtt a kész zöldségek 
iránti kereslet. Hála Istennek, van 
is már megrendelőnk és érdeklő-

dőink is. Nagyon bízom ebben a 
részlegünkben, hogy ez egy ko-
moly üzletágunkká növi ki magát.

Sok sikert hozzá!

Önkormányzati hírek

Júliusban és augusztusban egy 
rendkívüli ülést tartottunk.

AZ AUGUSZTUS 24-i ülésen döntöt-
tünk

a helyi építési szabályzat módosí-
tásáról.

Zárt ülésen:

Meghallgattuk „Út a gazdaság-
élénkítéshez - Vállalkozói park lé-
tesítése Szécsényben” elnevezésű 
programhoz kapcsolódóan egy 
lehetséges befektető bemutatko-
zását.

Tárgyaltunk a Szécsény 1274/2 
helyrajzi számú kivett beépítetlen 

terület és a Szécsény 1278 hely-
rajzi számú kivett lakóház, udvar 
megnevezésű ingatlanokra érke-
zett ajánlatokról.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző
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A szécsényi Bárkányi óvoda megőrzi színvonalát

Szeptembertől új vezetője 
lett a Páter Bárkányi János 
Katolikus Óvodának Rigó-

né Lehoczki Bernadett szemé-
lyében. Szécsény legfontosabb 
kincsei kerülnek régi-új kezek 
közé.

Kell-e rettegniük a csöppsé-
geknek, hogy itt ám valami ha-
talmas, új fajta szigorúság kö-
zeledik?
(kuncogás) Természetesen egy-
általán nincs mitől rettegniük. A 
gyerekek szerintem az égvilágon 
semmit nem fognak érzékelni 
abból, hogy vezetőváltás tör-
tént. Ugyanolyan jól fogják ma-
gukat érezni az óvodában, mint 
eddig.  A legfőbb célom, hogy 
megtartsuk a jelenlegi szakmai 
színvonalat. Folytatni szeretném 
az elkezdett munkát. Természe-
tesen, ehhez szükséges a szülők 
elfogadása, együttműködése is. 
Az új szülőknek is elmondtam az 
első szülői értekezleten, hogy mi 
óvónők csak akkor tudunk ered-
ményes nevelési munkát végezni, 
ha közösen tesszük azt, egymás-
sal együttműködve.

Nagyon bólogattak a szülők az 
értekezleten?
A kollégáim voltak inkább lelke-
sek. Mondták, látszik, hogy eddig 
óvónőként dolgoztam és jól is-
merem a tapasztalatból jövő gon-
dokat. Szerintem tisztában kell 
lenniük a szülőknek is azzal, hogy 
mik azok a dolgok, amik károsan 
hatnak a gyermek személyiség-
fejlődésre. Az ovis időszak fontos, 
testi-lelki fejlődésük szempont-
jából, kibontakozásuk ekkor van 
alakulóban. Nem mindegy mi-
lyen környezet veszi őket körül, 
milyen hatások érik a gyermeket. 

Kitértem például a telefonhasz-
nálatra is.

Na, azzal mi a baj? Gondolom 
rengeteg, mert mostanában a 
mobiltelefonok egy családban 
gyakorlatilag lélegeztetőké-
szülékként működnek szinte.
A gyerekek gyakorlatilag készen 
kapják az információkat ezek-
ből a készülékekből, amelyekről 
aztán gondolkodniuk sem kell. 
Nincs lehetőségük arra, hogy sa-
ját fantáziájuk, képzeletük bein-
duljon. Rájuk zúdul számos hang 
és kép, miközben mesét néznek 
a Youtube-on, vagy játszanak 
olyan internetes játékokkal, ami 
nem nekik való, nem tudják fel-
dolgozni annak tartalmát. Ennek 
az a következménye, hogy agresz-
szívvé válnak, ilyen jellegű játékot 
játszanak az oviban is. Probléma, 
hogy nem képesek végighallgat-
ni egy öt perces élő, szóban hal-
lott vagy olvasott mesét, mert 
ez már egyszerűen nem köti le 
a figyelmüket. Nehezükre esik a 
gondolkodás, a belső képek nem 
alakulnak ki. Arról már nem is be-
szélve, hogy a beszéd sem fejlő-
dik megfelelően.

Meglepett, amit mond, erre 
nem gondoltam, hogy már 
óvodáskorú gyerekeknek 
okostelefonokat adnak a kezé-
be a szülők?
Sajnos igen, mostanában például 
Huggy Wuggy, a szörny tűnt fel az 
interneten, amiről egy dal is szü-
letett, melynek utolsó sora: „ölelj, 
amíg meg nem halsz”. Ettől már 
én is elhűltem. A probléma, hogy 
sokszor a szülő sem tudja, milyen 
veszélyes tartalmakat néznek a 
kisgyerekek ezeken a készüléke-
ken keresztül, amivel nem tudnak 

mit kezdeni, nem tudják feldol-
gozni megfelelően. És egyálta-
lán, hogy egy szörnyet lássanak 
példaképként. Eddig sem volt 
könnyű közösséget formálni az 
óvodában, hiszen mikor összeke-
rül 20-25 gyerek egy csoportba 
különböző kultúrákból, szociális 
helyzetekből, különféle nevelési 
elvekkel, értékekkel. Ehhez tár-
sul most még egy ismeretlen vi-
lágkultúra teljesen kiszámítha-
tatlanul, véletlenszerűen érkező 
impulzusaival. És mi ilyen körül-
mények között olyan emberpa-
lántákat igyekszünk nevelni, akik 
elfogadják a másikat, tudnak bo-
csánatot kérni, segíteni a másik-
nak, egymás mellett, vagy egy-
mással játszani, konfliktusokat 
megfelelő módon kezelni. Sorol-
hatnám még a sort, mi mindent. 
Ezt mind meg kell tanítanunk. 
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Régen ezek könnyebben mentek.

Ha jól értem az a tapasztalata, 
mint óvónőnek, hogy romlik 
az érkező gyermekek szociális 
színvonala?
Így van. Egy olyan liberális szem-
lélet kezd el uralkodni, ami nagy-
ban hátráltatja a gyerekek szo-
cializálódását, közösségi életét. 
Sajnos a családokban a gyerekek 
vették át az irányítást, ami nem 
helyes. Azért vannak a felnőttek, 
a szülők, hogy ők szabjanak ha-
tárokat, iránymutatást adjanak, 
neveljenek. Honnan tudná egy 
kisgyerek, hogy mi a jó? Meg kell 
tanítani neki, példával kell előtte 
járni, elmagyarázni, beszélgetni 
velük sokat. Attól nem fog kevés-
bé szeretni a gyerekünk, ha me-
rünk nemet mondani valamire.

A kommunikációelmélet sze-
rint nincs neurotizálóbb a vi-
selkedési bizonytalanságnál, 
vagyis, ha a gyerek vagy fel-
nőtt nem tudja, hogyan kell 
viselkednie. Amit mond nem-
csak azért baj, mert Önnek ne-
hezebb dolga van közösséget 
építeni, hanem azért is, mert 
több lesz a neurózissal küzdő 
gyermek.
Sajnos igen. Van ilyen tapasz-
talatunk is, hogy egészséges 
gyermekből épp a szülő csinál 
magatartás és viselkedészavaros 
kicsinyt azzal, hogy nem nevel. 
Sajnos, egyre nagyobb a beil-
leszkedési és tanulási zavarral 
küzdő gyermekek száma is, amik 
az idegrendszer éretlenségéből 
adódhatnak, amit ha időben felis-
merünk, akkor megfelelő fejlesz-
téssel, a megfelelő szakemberek 

segítségével eredményesen ke-
zelhetünk, de ehhez nagyon fon-
tos a szülők támogató magatartá-
sa, együttműködése, partnerek, 
elfogadóak legyenek a gyerekne-
velésben. Szerencsés helyzetben 
vagyunk, hisz itt Szécsényben a 
gyermekek helyben az óvodában 
megkaphatják a személyre sza-
bott segítséget a szakszolgálat 
munkatársaitól, gyógypedagógu-
sunktól, fejlesztőpedagógusaink-
tól. Ha szükséges pszichológus, 
TSMT terapeuta is rendelkezé-
sünkre áll. 

Amikor beszélnek erről szülők-
kel, akkor van pozitív vissza-
csatolás?
Aki akarja, érti. Annál nagyobb 
biztonságot nem tudunk adni a 
gyereknek, ha vannak szabályok 
és napirend. Ha tudja, mettől-
meddig mehet el. Ezt meg kell 
tanítani a gyerekekkel, hiszen 
felnőttként a társadalmi életben 
sincs olyan, hogy azt csinálok, 
amit akarok. Azért bizakodó va-
gyok, a tavalyi évben, és korábbi 
években is sok kiváló szülői kö-
zösséggel dolgozhattam együtt, 
amelynek tagjaival remek ered-
ményeket tudtunk elérni, kiváló 
gyerekeket neveltünk közösen. 
Vannak még azért jó számban 
okosan nevelő szülők.

Ha tudta, hogy egyre kemé-
nyebb az óvónők dolga, akkor 
miért pályázott vezetőnek?
Nem pályáztam. Tudni kell, hogy 
a kiírt pályázatra nem jelentke-
zett senki, talán épp a fokozódó 
nehézségek, az intézmény nagy-
sága miatt.

A Biblia azért segít.
Persze, valószínűleg az én dönté-
semben is közrejátszott. Vallásos 
emberként fontosnak tartom ezt 
az intézményt. Nem szerettem 
volna, ha az a sok munka, amit 
belefektettünk elveszne. 10 éve 
alakult meg katolikus óvodánk és 
rengeteget dolgoztunk érte. Meg-
keresett a most nyugdíjba vonuló 
vezetőóvónő és az igazgató úr, és 
hosszú győzködésük, biztatásuk 
után egy évre elvállaltam. A 12 
hónapos határidőt azért kértem, 
hogy lássam, egyáltalán nekem 
való-e ez a feladat. Fontos külde-
tésünk van nekünk, itt dolgozó 
pedagógusoknak. Hiszem, ha a Jó-
isten erre a feladatra szánt, akkor 
erőt is ad hozzá, hogy végezzem. 
Természetesen kellenek hozzá 
a remek kollégák, akikkel közö-
sen már sokszor bebizonyítottuk, 
hogy sokra vagyunk képesek.

Tiszta szívvel gratulálok 
és sok sikert kívánok!
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Bárkányi Katolikus Óvoda hírei

Fergeteges gyermeknap
2022.05.26-én került megren-
dezésre a gyereknapi kavalkád 
óvodánkban. Az óvoda dolgozói 
a szülők önzetlen segítségével 
egy rendhagyó délelőttel készül-
tek a gyerekek számára. Ezen 
a napon különböző állomások 
várták a gyerekeket, hol ügyes-
ségi akadálypályával, kötélhú-
zással, zoknidobálással vagy 
épp homokvárépítő versennyel. 
Gyermekeink óriási traktort pró-
bálhattak ki, tűzoltóautóval, men-
tőautóval, rendőrautóval ismer-
kedhettek meg. Láthatták milyen 
belülről és azt is, hogy milyen 
eszközöket használnak a mun-
kájuk során a mindennapokban. 
Közvetlen közelről találkozhattak 
és beszélhettek a rendőr bácsival 
és nénivel, tűzoltó bácsival, men-

tős bácsival, traktoros bácsival, 
ami azért ennek a korosztálynak 
kifejezetten nagy élményt jelent. 
Örömünkre két nagy ugrálóvár is 
várta a gyerekeket, más állomá-
son szülők meglepetés csillám-
tetkót készítettek számunkra, ami 
szintén nagy divat most a gyere-
kek körében.

A szülői szervezet döntése sze-
rint élmény béli ajándékkal is 
kedveskedtünk a gyerekeknek, 
a Zenebona Társulat interaktív 
zenés előadásával, ahol a zsong-
lőrködésen túl még kötéljárást is 
gyakorolhattak a gyerekek.

Egy fergeteges vidám napot töl-
töttünk együtt! 

Ezúton is szeretném megkö-
szönni elsősorban az óvodaveze-

tőnek és az óvó néniknek és min-
den itt dolgozónak ezt a napot, a 
szülői szervezet tagjainak és min-
den szülőnek, akik sokan eljöttek 
segíteni, volt, aki a sütésben vette 
ki részét, volt, aki az állomásokon 



- 6 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

segédkezett, volt, aki felajánlásá-
val járult hozzá, hogy ez a nap a 
gyerekeké legyen.

Köszönet a rendőrség, a ka-
tasztrófavédelem, illetve az or-
szágos mentőszolgálat járműves 
bemutatóját; a Mosó családnak a 
traktoros jelenlétet.

Nagy köszönet a szécsényi Pri-
vát Max üzletnek, hogy minden 
gyerek részére felajánlottak egy- 
egy jégkrémet erre a napra és a 
szülői közbenjárást is ezügyben.

Az Arzenál Ajándékboltnak, 
hogy kedvező áron vásárolhat-
tunk a gyerekek számára gye-
reknapi kis ajándékot. Stáyer 

Lászlónak, aki az ügyességi aka-
dálypálya eszközeit biztosította a 
gyerekek számára.

Köszönjük Tóth László Unio 
Coop Zrt. vezérigazgató úr fel-
ajánlását, akitől két féle csoko-
ládé és nógrádi ropi formájában 
kaptunk gyereknapi ajándékokat. 

Nem utolsó sorban hálásak 
vagyunk a Cserhát Különleges 
Mentőcsoportnak a kutyás be-
mutatóért, amivel színesítették a 
mai gyereknapi rendezvényt. Kö-
szönetképpen a kutyusoknak ide 
a Mol-Kov Bt.-től kaptunk felaján-
lást, amit szintén köszönünk!

Azt gondolom emellett a sok 
felajánlás mellett, amire igazán 
figyelnünk kell az a szándék, ami 
vezérelt mindannyiunkat, akik 
mind egy kicsivel hozzájárultunk 
az óvodások élménytelibb gye-
reknapjához.

Demusné Gyebnár Georgina
Szülői szervezet elnöke

TE DEUM
Az idei nevelési évünkben is 
együtt éltük meg a mindennapi 
imáinkban a Jézushoz való tar-
tozásnak örömét. Sok segítséget 
kaptunk a nehézségek elviselé-
séhez. Ez az év is színesen és te-

vékenyen telt, melyet sok öröm-
ben, olykor nehézségekkel, de 
együtt, közösségben éltük meg. 
2022.05.27-én a közösségünk a 
nevében gyűltek össze óvodánk 
iskolába induló gyermekei óvo-
dapedagógusai a szécsényi fe-
rences templomban. Posztós Erik 
plébános atya vezette szentmi-
sén igyekeztünk teljes szívvel, lé-
lekkel, részt venni, hogy köszöne-
tet mondhassunk mindenért, ami 
ebben az évben történt. A Jézus 
nevében való összegyülekezés 
öröme és dicsérete maradjon ve-
lünk.

Billegünk –Ballagunk
„Az emlékezéshez nem emlék, ha-
nem szeretet kell, mert akit szere-
tünk, azt nem felejtjük el.”
2022.06.01-02. 47 fő nagycsopor-
tos óvodás gyermektől búcsúz-
tunk! 

Egy igazán jó kedvű, együtt 
éneklő, táncoló kis közösségtől.

Pünkösdi műsort láthattunk, 
amelyet követtek a búcsúzás pil-
lanatai. 

Búcsúzunk tőletek…emléke-
inkben sok-sok kacagós, életvi-
dám, huncut gyermek marad, 
akikkel nagyon sok élmény köt 
össze minkét.
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Isten áldása kísérje utatokat, to-
vábbi sikeres életet kívánunk. Vi-
szontlátásra gyerekek!

Bárkányi Katolikus Óvoda 
közössége

Újra Erdei óvoda Ráróspusztán
„Vendég vagy a világban, és ez a 
világ szép vendégfogadó. Van nap-
sugara, vize, pillangója, madara. 

 Van virágja, rengeteg sok. 
 Tanulj meg örvendeni nekik.”     
                                                                                                                                                      

           Wass Albert

Óvodánkban az erdei óvodai 
táborozás már 23 éves hagyo-
mánnyal rendelkezik. Az idén 
közel 40 nagycsoportos, iskolába 
készülő gyermek és 6 óvodape-
dagógus részvételével valósítot-
tuk meg programunkat. A kör-

nyezet védelme óvodáskorban 
az ismerkedéssel, környezetünk 
megszerettetésével kezdődik. 
Fontosnak tartjuk, hogy óvodás 
gyermekeink közvetlen módon 
találkozzanak a természettel ér-
deklődésükre, lelkesedésükre 
építve tapasztalásokat szerezze-
nek. Mindezt változatos módsze-
rekkel, tevékenykedtetéssel érjük 
el. Célunk, hogy a gyerekek be-
csüljék meg és óvják a természet 
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Nyári szünidő előtt a Rákócziban

értékeit, környezettudatos maga-
tartásra neveljünk, és közösséget 
építsünk.                                                                                                       

Az idei évben reggel busszal 
utaztunk Rárósra, ahol a megér-
kezés után felfedeztük a tábort, 
elfoglaltuk a faházakat. Nagyon 
várt program volt az erdei séta, 
ahol bogárnézővel és nagyítóval 
felszerelkezve ismerkedtünk a 
növény- és állatvilággal. Kosarak-
ba gyűjtöttük a természet kincse-
it, amelyek valamilyen élőlényhez 

tartoztak pl. csigaház, madártoll, 
faág, makk, bogyók, termések…. 
Felfedeztük a fűben megbúvó 
állatokat: bogarakat, békákat, gi-
lisztát. 

A szabad játék során előkerül-
tek a különböző sporteszközök: 
labdák, karikák, babzsákok, ug-
rókötelek, majd sorversenyeken 
mérhették össze a csapatok az 
ügyességüket, gyorsaságukat. 
Papírhajtogatás során fényképe-
zőgépek készültek, melyekkel fo-

tózhattuk az érdekes látnivalókat. 
Jól megérdemelt „munka” után 
közösen malomkalácsot sütöt-
tünk a gyerekekkel, amit aztán jó-
ízűen megettünk. Hamar elrepült 
az idő, egy kis pihenő után, élmé-
nyekkel teli hátizsákkal indultunk 
hazafelé.
     

 Várszöginé Csábi Szibilla
óvodapedagógus

A diákok között legnépsze-
rűbb iskolai hónapban sem 
volt megállás intézmé-

nyünkben. A szűkös időt szám-
talan hagyományos és kedvelt 
programmal töltöttük meg, rá-
hangolódva a közelgő nyári szün-
időre.

Június 8. - Pedagógus nap
A Balassagyarmati Tankerületi 
Központ ünnepségén Szita Zol-
tánné kolléganőm Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet vehetett 
át tanítói karrierje elismerése-
ként. 40 éves pályafutása során 
lelkiismeretes munkavégzésével, 
nevelői tevékenységével méltán 
érdemelte ki ezt az elismerő díjat.

Június 8. – Tehetségnap
Alsó tagozatos tanulóink is részt 
vettek a Pedagógiai Szakszolgá-
lat által szervezett Tehetségna-
pon, amelyre a Művelődési Köz-
pontban került sor. A diákok az 

esemény programjain jól érezték 
magukat, sokat tanultak a kör-
nyezetvédelemről és tehetségük 
kibontakoztatásáról.

Június 13. – Aquaworld
A rendkívül népszerű jutalomki-
rándulásunkat ebben a tanévben 
is megtartottuk. A kiemelkedő tel-
jesítményű tanulók idén is látoga-
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tást tehettek az Aquaworldben. A 
szécsényi és a hollókői gyerme-
kek (mintegy 40 fő) együtt pihen-
hették ki a tanév fáradalmait és 
élvezhették a jól megérdemelt 
jutalmunkat.

Június 17. – Ballagás
Intézményünk nyolcadik évfolya-
mából 20 tanuló ezen a napon 
vegyes érzésekkel vett végső bú-
csút iskolánktól. Voltak, akik pi-
tyeregtek, míg mások széles mo-
sollyal vonultak végig az iskola 
tantermein és folyosóin. Az igen 
színvonalas műsor végén átadták 
a már tradicionális időkapszulát 

megőrzésre igazgató úrnak, majd 
egy közös, aláírt lufit engedtek el.

A felsős tanévzáróval egybekö-
tött ünnepségen sok elismerést 
oszthattunk ki tanulóinknak, akik 
eredményes tanulmányi és/vagy 
közösségi munkát végeztek az el-
múlt év során.

Június 20. – Tanévzáró
Az alsósoknak egy pár nappal 
többet kellett aludniuk, hogy 
a jól megérdemelt bizonyítvá-
nyaikat, jutalmaikat átvehes-
sék. Az első és a második osztály 
néptáncelőadással készült erre 
a jeles alkalomra Oláh József és 

Oláhné Csercsics Ivett vezeté-
sével, akik az elmúlt években 
végzett önzetlen munkájukért a 
Tiszteletbeli Rákóczis elismerést 
érdemelték ki az iskola közössé-
gétől. A 4. a osztály dallal és vers-
sel köszönt el az alsó tagozattól.

Ezen a napon került átadásra 
Fekete Kornélia részére aranydip-
lomája, amelyet tanári diplomája 
megszerzésének 50. évfordulójá-
ra adományozott neki a Pécsi Tu-
dományegyetem. Kívánunk neki 
innen is jó egészséget!

Külön jutalomban részesültek 
a Böngész országos versenyeken 
kiemelkedően szereplő tanulók: 
- a 2. a osztályosok csapata 

(Csemer Liliána Mirjam, Nagy 
Dorina, Bilibók Imre Mátyás, 
Rácz Attila Norbert, Rónási Za-
lán László és Szabó Béla György) 
országos 6. helyet szerzett ma-
tematika tantárgyból,

- a 3. a osztályosok csapata (Hetei 
Jázmin, Oláh-Balla Maja Panka 
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 Az Erkel Ferenc Vegyeskar hírei: nyári élményeink

és Cseri Bence) országos 4. lett 
környezetismeretből,

- a 4. a osztályosok csapata (Jász-
berényi Kiara Tamara, Kovács 
Benjámin és Szentkuti Gábor) 
országos 1. helyezett lett mate-
matika tantárgyból.

Rákóczi tallér
Győrki Marianna igazgatóhe-
lyettes kezdeményezéseként 
iskolánk felső tagozatán 2022 
februárjában elindult a Rákóczi 
tallér program. Ennek célja, hogy 
a tanulókat motiválja tanulmányi 
eredményük javítására, a hiány-
zások csökkentésére és a közös-
ségi életben való aktívabb részvé-
telre. Ennek során saját forrásaink 
mellett szécsényi támogatóktól 
is kaptunk értékes ajándékokat, 
amelyeket a tanulók megvásárol-
hattak összegyűjtött tallérjaikból.

 

Partnereink:
- Ligeti Pizzéria
- Szécsényi Közhasznú Nonprofit 
Kft. 
- Juscsákné Kovács Judit
- Kiss Gabriella
- Kovács Norbert és Kovácsné 
Czerovszki Daniella  

Köszönjük nagylelkű felajánlásu-
kat és hálásan fogadunk további 
ajándékokat is tanulóink részére!

Szegedi-vajdasági koncertkörút
Július közepén csodálatos 4 napot 
töltött együtt a szécsényi Erkel 
Ferenc Vegyeskar Szegeden és a 
Vajdaságban. Meglátogattuk Ko-
dály szülővárosát, Kecskemétet, 
ahol a régi zsinagógában egy Mi-
chelangelo kiállítást tekintettünk 
meg. Voltunk Ópusztaszeren, 
ahol a Feszty-körképet csodálhat-

tuk meg. Első este a Szegedi Sza-
badtéri Színpadon közösen meg-
néztük a Mamma Mia musicalt. 
Majd második nap jártunk Sza-
badkán, ahol a Városházán és a 
Zsinagógában énekelhettünk. 
Aznap este pedig a Szent Teréz- 
székesegyházban tettük még 
szebbé a szentmisét. 

Felemelő érzés volt, amikor 

vasárnap a püspöki misén éne-
kelhettünk a Szegedi Dómban. 
Különleges élmény volt, hogy a 
székesegyház orgonáján játszva 
én kísértem a kórust, miközben 
Hajdú Éva vezényelt. Szólót éne-
kelt Varga Ivett kitűnő énekesünk. 
Majd a Püspök Úr díszebédjén 
vettünk részt és egy dómlátoga-
tásban volt részünk. 
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Utolsó nap pedig Szeged neve-
zetességeit tekinthettük meg: az 
új zsinagógát, a Móra Ferenc Mú-
zeumot és a Városházát. Kisvonat-
tal pedig felfedezhettük Szeged 
csodálatos épületeit. Jól elfárad-
va, délután pedig a mórahalmi 
gyógyvizes strandon pihenhet-
tük ki fáradalmainkat. 

Köszönjük Stayer László Pol-
gármester Úrnak a támogatást, 
Kiss-Rigó László Püspök Úrnak és 
Sztrémi Zsuzsanna volt kórusta-
gunknak, hogy segített a szerve-
zésben és így létrejöhetett ez a 
csodálatos kirándulás.

Lévárdi Beáta

Szent István napján, augusztus 
20-án az ünnepi műsorokban 
közreműködtünk Balassagyar-
maton és Szécsényben is 
Augusztus 28-án a Nemzeti Mű-
velődési Intézet jóvoltából név-
adónk szülővárosába, Gyulára 
látogathattunk. Délelőtt részt 
vettünk a Rendhagyó történe-
lemóra című előadáson a Vihar-
sarok Táncszínház előadásában, 
délután pedig a gyulai Almásy-
kastély és a gyulai vár kiállításait 

tekintettük meg, ahol a kápolná-
ban énekeltünk is. Köszönjük a le-
hetőséget és a szervező munkát 
Sáriné Borik Melindának és Kor-
csok Norbertnek!

Az őszi időszakban számos 
programra, fellépésre készülünk. 
Legközelebb a Musica Sacra kon-

certjeinkre szeptember 22-én 17 
órára a szécsényi Kubinyi Ferenc 
Múzeumba, szeptember 24-én 
szintén 17 órakor pedig a balassa-
gyarmati Palóc Múzeumba várjuk 
a közönséget.

Kiss Gabriella

Az Erkel Vegyeskar a szegedi Dóm-
ban énekelt

A Kórus a gyulai várban

A gyulai Almássy kastély előtt

A vegyeskar a gyulai Rondellán
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 HAZASZERETET - HŰSÉG A NEMZETHEZ
Jubileumi kiállítás a Múzeumban november 30-ig

Az MNM Kubinyi Ferenc 
Múzeum kastély ingatla-
nának utolsó arisztokrata 

tulajdonosa a 130 éve született 
báró Lipthay Béla volt, ősi Nógrád 

megyei birtokos család sarja. Ő a 
balassagyarmati Palóc Múzeum 
kiváló muzeológusa évtizedeken 
át, a rovartan, különösen a lep-
kék, és az ősbotanika avatott ku-
tatója és gyűjtője. 

Tiszteletére nyílott e kiállítás jú-
lius 16-án, amelyet Spányi Antal 
székesfehérvári megyéspüspök 
úr köszöntött, és L. Simon László 
úr, a Magyar Nemzeti Múzeum 
főigazgatója nyitott meg. A ren-
dezvényt megtisztelte jelenlé-
tével Dr. Varga Lajos váci segéd-
püspök úr, az Országos Katolikus 
Gyűjteményi Központ elnöke.  
Közreműködött Lévárdi Beáta ta-
nárnő zongorista tanítványaival 
és a Lipthay Béla Mezőgazdasági 
Technikum tanárai és diákjai ne-
vében Kürtösi Anna. 

A kiállítás létrejöttét műtárgyak, 
dokumentumok kölcsönzésével 
segítette dr. Baranyi Péter főor-
vos, báró Lipthay Antal és Lipthay 
Endre, akik az ünnepelt unokái, a 
Magyar Nemzeti Múzeum, a Ma-
gyar Természettudományi Mú-

zeum, az MNM Palóc Múzeum, a 
Pásztói Múzeum és a Szépművé-
szeti Múzeum.

A jubileimi tárlat bemutatja 
báró Lipthay Béla családját, élet-
útját, gazdag munkásságát. A ki-
állításban újra látható számos, a 
kastélyból bő fél évszázada elke-
rült bútor és egyéb berendezési 
tárgy.

Az ünnepelt édesapja kisfaludi 
és lubellei Lipthay Frigyes báró 
(1865-1917), édesanyja szárhegyi 
Lázár Margit grófnő (1872-1954). 
Családja apai ágon egyike a legré-
gibb Liptó vármegyei nemesi csa-
ládoknak, amely hosszú időn át 
az ország északi részén (Borsod, 
Nógrád, Heves megyékben) élt 
és gazdálkodott, majd a XVIII. szá-
zad végén a bánsági Lovrinban 
(Lórántfalva) és Kisőszön szerzett 
birtokot. Az anyai ág, a szárhegyi 
Lázár família ősi erdélyi főneme-
si család, birtokaik Csíkszéken és 
Gyergyószéken voltak, kastélyuk 
avgyergyószéki Szárhegyen ma 
is áll.

Báró Lipthay Béla az 1920-as évek-
ben

Spányi Antal köszöntőbeszéde, 
háttérben a Lipthay-Odeschalci 
házaspár nászajándék XVII. száza-
di festménye Jacopo Vignali: Venus 
és Adonis

L. Simon László főigazgató megnyitó beszéde
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Béla báró főnemesi származá-
sú, ezért nem járt elemi iskolába. 
Német-, francia-, később magyar 
tanítónők oktatták.

A gimnázium első osztályát 
Bécsben, a Mária Terézia által 
alapított bentlakásos elit tanin-
tézményben, a Theresiánumban 
végezte. 

A középiskolai tanulmányainak 
utolsó két évét a Ferenc József 
Nevelőintézetben, Budapesten 
töltötte, itt is érettségizett. Az 
intézményben angol-, és fran-
cia nyelvoktatásban is részesült. 

Lipthay Bélát gyermekkora óta 
vonzották a természettudomá-
nyok, főleg a növény- és az ál-
lattan. Gazdálkodónak készült. 
Szülői nyomásra mégis a zürichi 
Műszaki Egyetem Technikai Kará-
ra iratkozott be, de csak egy évig 
tanult itt, nem vonzották a gépek. 
Tervezte, hogy átiratkozik a Ter-
mészettudományi Karra, ami az 
első világháború kitörése miatt 
meghiúsult.

A háború alatt, szinte végig a 
fronton harcolt tartalékos tiszt-
ként. Limanowa és Isonzó pok-

lát is megjárta. Bronz- és Ezüst 
Katonai Érdemérmet, Nagyezüst 
Vitézségi Érmet, valamint Károly 
Csapatkeresztet kapott elisme-
résként.

Egy erdélyi pihenő során ismer-
kedett meg Odescalchi Eugéniá-
val, leendő feleségével a Maros

menti Meggyesfalván a 
Bissingen család kastélyában 
1917 júliusa végén. Házasságot 
1918. november 30-án kötöttek 
Pozsonyban.

A háború végén Lovrinba tértek 
haza és a családi birtokon gazdál-
kodásba kezdett. Mint birtokos 
főnemes történelmi felelősség-
tudattal kötelességének érezte a 
birtok megőrzését és fejlesztését 
a magyar történelmi folyama-
tosság fenntartása, az ősök ha-
gyatékának megtartása, a lovrini 
faluközösség és a birtokon foglal-
koztatottak megélhetése érdeké-
ben. A trianoni békediktátummal 
Lovrin s a birtok Romániához ke-
rült. Az ottani földreform csök-
kentette a magyar birtokosok 
területét, de a kiváló minőségű ta-
lajok lehetővé tették a sikeres gaz-
dálkodást. Lótenyésztésbe fogott, 
keményítőgyárat létesített, amit 
később konzervgyárrá alakított. 

Lévárdi Beáta tanárnő zongorista növendékeivel ad elő

Kürtösi Anna ismertetője báró 
Lipthay Béla névadóról a helyi 
technikumból Báró Lipthay Antal köszönetnyilvánítása
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A romániai viszonyok nem ked-
veztek a magyaroknak: Lipthay 
Bélától általában megtagadták a 
kiutazási engedélyt, sőt egyszer 
provokatív módon még kémke-
déssel és a román állam elleni 
szervezkedéssel is megvádolták. 
Egy hetes vizsgálati fogságba he-
lyezték a feleségével együtt.

A nehézségek ellenére talán 
ez volt élete legboldogabb idő-
szaka, itt születtek a gyerme-
kei (Frigyes, Antal és Bálint), s a 
küzdelmes gazdálkodás mellett 
folytathatta rovartani munkás-
ságát. 

Az 1930-as években s még in-
kább a II. világháború idején vi-
lágossá vált a Lipthay családnak, 
hogy a jövőjük ellehetetlenül 
Romániában, ahol besorozták 
katonának, kastélyukban román 
és német tiszteket szállásoltak. 
Döntöttek, hogy Magyarországra 
települnek. Rengeteg utánajá-
rás, engedély megszerzése után 
sikerült megoldani leszerelését, 
eladni a konzervgyárat és a kas-
télyt, s elcserélni a lovrini birto-
kot. Hasonlóan bonyolult és hosz-
szadalmas volt a magyarországi 
letelepedés is. Végül keserű szív-

vel hagyták el a családi hajlékot, 
lovrini barátaikat s alkalmazottai-
kat, búcsút vettek előző életüktől, 
s a halottaiktól is.

Magyarországon a szécsényi 
Forgách-kastélyt vásárolták meg, 
majd 1944. nagypéntekén nyit-
hatták fel az útiládákba gondo-
san becsomagolt, tárgyakká me-
revedett lovrini életüket. 

Lipthay Béla nem tudhatta, 
hogy ami eddig történt vele csu-
pán bevezetés volt a megpróbál-
tatásokba, s ami ezután követke-
zik, azt még elképzelni is nehéz. 

Már veszedelmesen háborús vi-
szonyok között alig rendezkedtek 
be, a front hihetetlen gyorsaság-
gal elérte Szécsényt, s a bombá-
zások, ágyúzások mindennapos-
sá váltak. Helyiek és menekültek 
tömege kért menedéket tőlük a 
kastély öles falú tágas pincéjében. 
Válogatás nélkül mindenkit – több 
mint 300 embert - befogadtak és 
élelmeztek az ostrom ideje alatt. 

A háború után a szécsényi 80 
holdas törpebirtokon saját erő-
vel, néhány megmaradt lovával 
és részesművelőkkel intenzív 
kertészeti gazdálkodásba fogott, 
ami az államosítással ellehetetle-
nült. Ekkor a kastély pincéjében 
gombatermesztésbe kezdett. Az 
ingatlan adója óriási összeget 
tett ki, amit a korábban eladott 
cserebirtok szarvasi kastély árá-
ból, s különböző értéktárgyak 
eladásából tudtak csak kiegyen-
líteni. A megélhetésük a romos 
kastélyban nagyon nehézzé vált. 
Maradék könyveik, műtárgyaik 
eladásából és külföldön élő roko-
naik csomagjaiból tartották fönn 
magukat. Többször is rákerültek a 
kitelepítendők listájára, de a helyi 
hatóságok és a lakosság szimpá-
tiája miatt ezeket a határozatokat 
soha nem hajtották végre.

1965-ben kaptak először enge-
délyt nyugat-európai rokonláto-

Közönség a kiállításmegnyitón

Báró Lipthay Béla feleségével és 3 fiával Lovrinban
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gatásra. Ennek során Brüsszelben 
a Természettudományi Múzeum 
igazgatója fogadta őket, aki is-
mervén Lipthay Béla rovartani 
munkásságát egy 3000 belga 
frankos fizetéssel járó múzeu-
mi állást ajánlott föl neki. Ebben 
az időben ez 30000 Ft-nak felelt 
meg, míg a fizetése a Palóc Múze-
umban 2200 Ft volt. Lipthay Béla 
köszönettel visszautasította az 
ajánlatot, mondván, hogy a hazá-
ját semmi nem pótolhatná.

Lipthay Béla nyugdíjas éveiben 
is dolgozott a gyarmati megyei 
múzeumban, de az intézményt 
ért politikai leépítés és ennek 
légkörében a munka hetven év 
fölött már fárasztó volt számá-
ra. 1972-ben, amikor a szécsényi 
kastély felújítása megkezdődött 
egy műemléki bizottság a kiköl-
töztetésükről döntött, holott egy 
korábbi megegyezés biztosítot-
ta számukra a lakhatást. Lipthay 

Béla nem sokkal utána hosszabb 
időre kórházba került, s innen 
már az új tanácsi lakásba tért 
vissza. Majdnem egy évet töltött 
békében unokáinak örülve, feste-
getve, de már megfáradva. 1973. 
november 7-én rosszul lett, kór-
házba szállították, ahonnan a kö-
vetkező év március 8-án tért haza, 
és március 16-án elhunyt. 

A kiállításban bemutatjuk a 
Lipthay család történetét, kiemel-
kedő nagyjait, birtokai, ingatlan-
jait és ingóságait. Külön kiállítási 
egység mutatja be Béla báró tu-
dományos munkásságát. 

Végül a Lipthay kulturális örök-
ségnek a Magyar Nemzeti Múze-
um szécsényi tagintézményében 
való továbbvitelére utalunk.

Kastélyhoz illő felemelő tárlat 
készült - irány a Múzeum!

Dr. Limbacher Gábor
a kiállítás rendezője   

Báró Lipthay Béla lepkefogás köz-
ben a kastély északi oldalán. 1960-
as évek

Múzeumunk éjszakája - visszatekintés az őszi napéjegyenlőségből

A hagyományos kultúrában 
a fizikai jelenségek nem-
csak önmagukkal azo-

nosak, hanem természetfeletti 
jelentőségük is lehet. Az évkör 
négy „sarokpontja,”, a napfor-
dulók és a napéjegyenlőségek. 
Az őszi napéjegyenlőség idén 
szeptember 23-ra esik. E napon 
éri utol a sötét időszak a világos-
ságét, ami után minden nappal 
egyre több a sötétség uralkodik 
egészen a téli napfordulőig, kará-
csonyig. Az őszi napéjegyenlőség 
ünnepe Szent Mihály arkangyalé 
szeptember 29-én. Halálunkat 
követő megítélésünkkor ő tartja a 
mérleget a serpenyőiben világos 
és sötét cselekedeteinkkel. Ha 
kérjük őt, sokat segít, hogy földi 
életünk során a világosság fiaihoz 
tartozzunk, és több jót tegyünk, 

mint amennyi a gyarlóságunk.
A nyári napforduló június 21-

én vagy valamelyik szomszédos 
napon van minden esztendőben, 

Indul Szent Iván azaz Keresztelő János körbehordozása és a Napkerék 
görgetése
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amikor a Nap égi pályáján eléri 
a ráktérítőt, és legmagasabban 
süt az égen. Ez az év legvilágo-
sabb időszaka, ünnepe Kereszte-
lő Jánosé, görögösen Szent Iváné 
(jún. 24.). Az év egyetlen olyan 
napja, amikor a hagyomány sze-
rint élő ember megünnepli az 
éjszakát. Ekkor sem a sötétséget, 
amely a rosszat és a bűnt jelöli, 
hanem a fényt, vagyis, hogy ezen 
a napon a legtöbb a világosság és 
legkevesebb a sötétség – a Nap a 
legkésőbb nyugszik, és a legko-
rábban kel. 

A magyar múzeumok, mint a jö-
vőt a múlt kincsestárával szolgáló 
intézmények, ennek megfelelően 
a legvilágosabb naphoz legköze-
lebbi szombaton tartják a múze-
umok éjszakáját. Idén ez június 
25-re esett, és fő témája az újra 
gombolt hagyomány volt.

Ősi keresztény hagyomány, hogy 
nagyobb öröm adni, mint kapni. 
Az MNM Kubinyi Ferenc Múzeum 
életében ennek egyik szép példá-
ja a támogatók, mecénások gya-
rapodó száma. A szentlőrinckátai 
Balázs Lajos már évek óta vásárol 
művészeti műtárgyakat múzeu-
munk számára. Immár oly számos 
és oly értékes anyag gyűlt össze 
gyűjteményünkben, hogy a Múze-
umunk éjszakáján kiállítást is nyi-
tottunk belőle. Ezúton is köszön-
jük múzeumunk mecénálását!

A hagyomány újra gombolásá-
nak is tarthatjuk, hogy múzeu-
munk a hagyományos viseletek 
bemutatóját hirdette meg Szent 
Iván Szépei néven. Szép számmal 
jelentkeztek leány, menyecske-
asszony, legény, férfi, menyasz-
szony-vőlegény és család, nagy-
család kategóriákban. Örülünk, 
hogy sokan szívesen öltik föl a 
népviseletet, ami ünnepivé tesz, 
és értéket képvisel. Jól eső meg-
lepetésként szlovák jelentkezők 
is indultak a bemutatón Nóg-
rád elcsatolt, északi térségéből, 
Polichnó és Ábelfalva települé-
sekről. Néhány díjazott résztvevő-
ről közreadunk egy-egy képet. Ez-
úton is köszönjük Halmosi György 
vezérigazgató úr és a Palóc Coop 
támogatását a díjakhoz.

A Világosság és Szent Iván ün-
neplésére körbe vittük Keresztelő 

A Napkerék az ősz állomáshoz érkezett

Szentiváni tűz és körtánc Tüzesostor- és fénybemutató Szent Iván éjszakáján

Golyán Gréta rimóci viseletben 
énekel évszaknak megfelelő nép-
dalokat a múzeum szervezte tél 
állomáson
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Mezőség, széki asszonyviselet bemutatásaRimóci menyecske

Varsányi család Őrhalmi család

Észak-nógrádi szlovák párok
A városi rendőrkapitányság szervezte műsor az ősz 
állomáson
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Szent János ikonját, melyet Ko-
lumbán Bernadett alkotott, és 
körbe görgettük a fáklyákkal vi-
lágított Napkereket a városköz-
pontban. Köszönjük a Gyertya-
gyár támogatását. A térbeli kör 
egyúttal az év időbeli körét is 
megjelenítette a négy évszaknak 
megfelelő négy állomással. A ta-
vaszt a Senior Örömtánccsoport 
vállalta, énekekkel, sütemények 
kínálásával. A nyári pihenőn a 

Bársony Vendéglő munkatársai 
fogadták a körúton lévőket, míg 
az ősz állomás műsorát és kíná-
lását a Városi Rendőrkapitányság 
vállalta. A múzeumnál érkeztünk 
a télbe, ahol Golyán Gréta ideillő 
népénekeket adott elő.

A fény és a nyár örömére meg-
gyúlt a szent iváni tűz, melyet a 
vendégek énekszó mellett körbe 
táncoltak. Ónodi Máté és három 
társa tüzes ostorok bemutatójá-
val hozták ámulatba az ünneplő 
közönséget, amely azután a Latte 
Maffiato Szent Iván ünnepi nagy-
koncertjét élvezhette.

A Múzeum gazdag családi prog-
ramokkal várta a szécsényieket 
a kastélyparkban: népi játékok, 
horgász bemutató, rendőrségi sá-
tor és múzeumpedagógiai foglal-
kozások vonzották a gyermeke-
ket, a felnőttek a gasztroutcában 
találtak felüdülést. Idén is nép-
szerű volt a kastélybeli pincetúra 
tárlatvezetés, és a vendégek idén 
először városnéző sétán vehettek 
részt a középkori vár területén. A 
Várkertben tanösvény túrán le-
hetett megismerkedni az itteni 
élővilág érdekességeivel, Hasz-

nosi Márknak köszönhetően.
Sokan voltunk, együtt örültünk 
a nyárnak, az Isten adta életnek 
és a szép környezetnek. Ebben a 
múzeum munkatársai mellett so-
kan sokat segítettek szécsényiek 
és Varsánytól Nógrádszakálon át 
Karancslapujtőig az ételesek, ita-
losok. Hálás köszönet mindnyá-
juknak!

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Karancsberényi asszonyok viselet bemutatója

Kalotaszegi lányviselet bemutatá-
sa

Matyó legényviselet bemutatása
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A titkok estéje Szécsényben

2022. július 15-én, pénteken 
este a Szécsényi Városi Mű-
velődési Központ és a Töm-

löcbástya – Szabadulószoba kö-
zös programján vehettek részt az 
érdeklődők.

Kezdetnek Nagy Molnár Dávid 
világbajnoki 2. helyezett bűvész 
fantasztikus interaktív előadásán 
szórakozhattak kicsik és nagyok 
egyaránt a művelődési központ 
színháztermében, majd az izgal-
mas élményekkel feltöltődött, 
vállalkozó kedvű családok, bará-
ti társaságok a szabadulószobák 
felé vették az irányt, hogy újabb 
rejtélyekkel találkozzanak és 
küzdjenek meg.

Nagy Molnár Dávid

A bűvész show

A titkok estéjének egyik csapata A szabadulószoba játékosai
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Örökölhetjük az őseink sorsát?

A szécsényi „Csokoládé a 
női léleknek” nevű Női 
Szalonunk októberi elő-

adása rendkívül izgalmasnak 
ígérkezik. Folytatjuk családi soro-
zatunkat ezúttal olyan témával, 
amely kevésbé közismert, viszont 
mindannyiunk életét komolyan 
érintheti. Ezúttal nem apánk és 
anyánktól örökölt adottságaink-
ról, képességeinkről, szokásaink-
ról lesz szó. A téma mélyebb és 
komolyabb. A transzgenerációs 
traumákról hallunk előadást. 
Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy 

az ősök traumái nem érnek véget 
elődeink halálával, veszteségei-
ket „hátra hagyják” utódaiknak. 
Természetesen ez nem akaratla-
gos, tudattalanul történik. Vagyis 
ez azt jelenti, hogy a mi életünk-
ben is megjelenhetnek a súlyos 
drámák, veszteségek, amelyek 
őket sújtották? Netalán a bűnök 
is, amelyeket valaha elkövettek?!

Ez ijesztő tud lenni!
Márpedig nem tudok olyan 

családról, -ismerőseim, rokonaim 
körében- ahol a felmenőknél ne 
lett volna valamilyen veszteség, 

tragédia. Gondoljunk arra, milyen 
fájdalmas események: világhábo-
rúk, kitelepülések, munkatábo-
rok, haláltáborok nyomorították 
meg az emberek életét az elmúlt 
századokban! Saját családunk-
ban szinte mindegyikre tudok 
példát mondani. Mindez, vagyis 
az ő szenvedéseik nem tűnnek el 
nyomtalanul. Bennünk, a későbbi 
generációkban ezek megjelen-
hetnek. 

A kérdés tehát adott: Meg-
örököljük azokat? A válasz bi-
zony elszomoríthat bennünket: 

Diákmunkások a Nosztalgia Múzeumban

A diákmunkások júliustól 
augusztusig a Nosztalgia 
Múzeumban dolgoztak. 

Nagyon jól érezték magukat visz-
szajelzéseik alapján. Minden fel-
adatot, amit kaptak, becsülettel 
és odaadással elvégeztek. A diá-
kok megtapasztalták, milyen is a 
munka világa. 

Nagy érdeklődéssel figyelték a 
régi tárgyakat, mit mire használ-
tak. Tárlatot is vezettem nekik, il-
letve két kincskereső játékban is 
részt vettek, amit Károlyi Vanda 
mutatott be nekik. A kincskere-
ső játék közben megismerhet-
ték egymást a gyerekek, ezáltal 
gördülékenyebben ment nekik a 
közös munka. A rajzot is az egyik 
diákmunkásunk csinálta.

Jászberényi Pál
Nosztalgia Múzeum vezetője
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nagy valószínűséggel igen. Va-
lakinek/valakiknek az utódok, a 
később születettek közül cipelnie 
kell az elődök örökségét. Igen, 
jól érzi Kedves Olvasó, ez nagyon 
igazságtalan. Miért is kellene 
nekünk fizetni az elődeink bű-
neiért?! S ha 
már az ősün-
ket sorscsapás 
érte, miért kel-
lene nekünk 
is végig élni 
ugyanazt?! Az 
örökség tehát 
gyakran fájda-
lommal terhelt 
zsák. Ennek 
tartalma le-
het a depresz-
szió, a fóbiák, 
a szorongások, 
a betegségek, 
a párkapcsola-
ti, munkahelyi 
elakadások, a 
f ü g g ő s é g e k , 
az érthetetlen 
konfliktusok és 
így tovább…

Ezek hátteré-
ben gyakran a 
családokon át-
ívelő transzge-
nerációs minták 
vannak.

Hogyan lehet-
séges ez?

A tudo-
mányok, az 
újkor pszi-
chológiája, a 
kvantumfizika, 
az epigenetika, 
már megfejtet-
ték a rejtélyt és 
megoldásokat, 
m ó d s z e r e k e t 
is ajánlanak a 
feloldáshoz. Sőt, e tudás már az 
törzsi népeknél is ott volt, tudták 

ennek törvényszerűségeit, ám 
közben e tudást belepte a korok 
pora. Amikor életünkben bár-
mely igyekezet ellenére, nem 
fordulnak jobbra a dolgok, ér-
demes a családi legendárium-
ban kutakodni.

Fejlődésünk kulcsa tehát annak 
felismerése, hogy nem vagyunk 

a „hibás áruk” egyike és nem va-
gyunk áldozatok sem. Sőt, az 
ősünk sem volt az! Éppen csak azt 
tette, amelyet meg tudott tenni 
az adott körülmények között.

Fontos azonban tudnunk, hogy 
belőle/belőlük vagyunk mi is.

A nagy fának egyik 
ága, akit ők, a gyö-
kerek táplálnak még 
most is.

 A legfontosabbat 
kaptuk tőlük: az Éle-
tünket.

S bár sorsunkat 
örökölhetjük, for-
díthatunk azon 
éppen azért, hogy 
őseink lelke, a mi 
lelkünk, s a jövő 
generációja is meg-
nyugvásra leljen.

Októberi előadá-
sunk szakértője egy 
zseniális tudós, aki-
nek már a neve is azt 
sugallja, hogy ezúttal 
sokat fogunk tanulni. 
Válaszokat kapunk és 
megleljük a megol-
dásainkat is.

Dr. Zseni Anna-
mária, pszichiáter, 
pszichoterapeuta 
„Örökölt családi 
sors” címmel tart 
előadást október 
13-án, a Forgách-
Liptay Kastélyban. 
Nagyon izgalmas és 
tanulságos lesz!

Honnan tudom? 
Onnan, hogy már 

láttam és megta-
pasztaltam.
                                                        

Bátori Istvánné 
Harmóniában a 

Világgal
 Mentálhigiénés Közhasznú 

Egyesület elnöke                                                                                            
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IX. Ízek Viadala

Idén már a XI. Ízek Viadalának 
kellett volna lennie, viszont 
mint mindenki tudja a korona-

vírus miatt sajnos az elmúlt két 
évben nem rendezhettük meg a 
főzőversenyt. A pandémia idén-
re nagyjából lecsengett, így úgy 
döntöttünk év elején, hogy újra 
belevágunk a rendezvények szer-
vezésébe. A legutóbbi Ízek Viada-
lát 2019-ben a szécsényi Pálinka-
barátok csapata nyerte meg, akik 
a nap legelején visszaszolgáltat-
ták a vándorserleget az Egyesület 
elnökének. Idén kevesebb csapat 
jelentkezett, reméljük ez csak a 
vírushelyzet miatt volt így, és jö-
vőre újra több, mint 10 csapat fog 
versenyezni. 

2022.08.06-án rendeztük a vi-
adalt, a régi megszokott résztve-
vők mellett új csapatot is köszönt-

hettünk. Nagy hőség uralkodott 
egész nap, melyet a szabadtűzi 
főzés még tovább tetézett. A ver-
senyzők idén is elkápráztatták a 
zsűrit, a különleges, a tradícionális 
és a finomabbnál finomabb éte-
lekkel. A résztvevő csapatokat 
egy-egy ajándékcsomaggal díjaz-
tuk a részvételért. A teljesség igé-
nye nélkül legyen itt egy felsoro-
lás a versenyen készült étkekből: 
lencseleves, töltött tyúkhúsleves, 
birkapörkölt, töltött káposzta, 
körömpörkölt, szejtán, őzpörkölt, 
cserászka, boszorkányos papri-
kás, krumplilaska és rozmaringos 
vargányás szarvaspörkölt. A felso-
roltak közül a harmadik helyre a 
nagyon finom boszorkányos pap-
rikásukkal egy új csapat, a Csak 
Csajok csapata érkezett. A képze-
letbeli dobogó második fokára a 

Szécsény Önkormányzat csapata 
állhatott fel, egy nagyszerű töltött 
káposzta készítése révén. A győz-
tes menü rozmaringos vargányás 
szarvaspörkölt volt kovászos 
uborkával és házi kenyérrel, amit 
a Pálinkabarátok csapata készí-
tett el, így megvédve a címüket és 
immáron negyedszerre elhódítva 
a vándorbográcsot. Több külön-
díjat is kiosztott a zsűri, mert iga-
zán finom ételeket kóstolhattak a 
versenyzők jóvoltából. 

Napközben egy bűvész járt-kelt 
a látogatók és résztvevők között, 
hogy kártyatrükkjeivel és kéz-
ügyességével elkápráztassa őket.

Az eredményhirdetés után a 
szécsényi Derűs Asszonyok lép-
tek fel a színpadra, hogy táncuk-
kal szórakoztassák a közönséget. 
Őket követték a pilinyi férfiak, 
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azaz a Pilinyi Vegyeskar, akik szép 
dalokkal kedveskedtek a nézők-
nek. Az estét bállal zártuk, ahol a 
talpalávalót Pálok Attila és társa 
szolgáltatta. Köszönjük a fellé-
pőknek, hogy színvonalas pro-
dukciójukkal emelték a rendez-
vény hangulatát.

A támogatásokat köszönjük 
szépen mindenkinek. Külön kö-
szönetet mondunk azoknak is, 

akik a tombolába vagy az aján-
dékcsomagba hoztak felajánláso-
kat és akik bármilyen segítséget 
nyújtottak a csomagolás, sátorál-
lítás, fakanál készítés, villanysze-
relés, szemétszedés, előkészítés, 
hangosítás, főzés és a szervezés 
egyéb munkálataiban. 

Nagyon szépen köszönjük a 
résztvevőknek a finomságokat és 
mindenkit visszavárunk jövőre a 

jubileumi X. Ízek Viadalára. A ju-
bileumra reméljük visszatérnek 
a régi csapatok is, akik idén nem 
tudtak jönni, és várjuk új bátor 
csapatok jelentkezését is.

Haizer Szabolcs
alelnök
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Gyulai kirándulás

A Benczúrfalváért Egyesület 
július 15-17. között Gyulá-
ra szervezett kirándulást. 

A Gyulára vezető úton, az első 
állomás Szarvas volt, ahol az Ar-
borétumban sétálva csodálhat-
tuk meg az ott található fákat és 
növényeket. Szarvason ezután 
megnéztük a híres Mini Magyar-
ország makettparkot, ahol töb-
bek között megtalálható az Or-
szágház, a Lánchíd, Déva vára, 
Árva vára, a Turul emlékmű, a Hő-
sök tere, az Egri vár, a Diósgyőri 
vár, a Máriapócsi Kegytemplom, 
a Csíksomlyói kegytemplom, a 
Fertődi Eszterházy kastély és még 
rengeteg híres kastély, vár, temp-
lom, műemlék, híd és egyéb épü-
let az egész Nagy-Magyarország 
területéről. Nagyon sok szép ma-
kettet láttunk, ez mindenkinek 
egy nagyszerű élményt jelentett, 
majd Gyulára, a szállásra vettük 
utunkat. A szállás elfoglalása után 
még egy esti programon is részt 

vettünk a Gyulai Várszínházban. 
Másnap ellátogattunk a Gyula-
vári Kastélyba, ahol különböző 
kiállításokat tekinthettünk meg. 
Ezek közül az egyik érdekes kiál-
lítás az Erkel-teremben található 
Himnusz-kiállítás volt, ahol az 
európai uniós tagállamok himnu-
szairól találhatóak adatok, eredeti 
kották, valamint ezen himnuszok 
magyar nyelvű változatai is elol-
vashatóak. A kastélyban találha-
tó a Kastély Sörház és Sörfőzde 
is, ahol hét különböző kézműves 
sört kóstolhatnak a látogatók. A 
következő állomás Gyulán, a híres 
Gyulai kolbászról készített kiál-
lítás volt a Gyulai Kolbász Múze-
umban. Sok érdekes dolgot tud-
hattunk meg a kolbászkészítésről. 
A vár megtekintése is erre a napra 
volt kitűzve. A vár maga nagyon 
szép és a körülötte elterülő tó 
pedig ezt a látványt még tovább 
emeli. A várban található egy ko-
vácsműhely is, ahol elidőztünk, 

mert egy öreg kovácsmester 
tartott egy rögtönzött bemuta-
tót, és ha kérik a látogatók, ak-
kor azonnal kovácsol nekik egy-
egy dolgot. Fárasztó, de egyben 
élménydús nap volt a második 
is. Vasárnap a hazaút előtt az el-
múlt két nap fáradalmait a Gyulai 
Várfürdőben pihentünk ki. A für-
dőzés után elindultunk hazafelé, 
de alig 18 kilométerrel arrébb 
meg is álltunk, a kirándulás utol-
só állomásán, a szabadkígyósi 
Wenckheim-kastélynál. Megcso-
dáltuk a kastélyt, a kastélyban ta-
lálható kiállításokat, felmentünk a 
kastélytoronyba, ahonnan pedig 
a kastélykertet és a nagyszerű ki-
látást csodáltuk. 

Fáradtan, de rengeteg szép új 
élménnyel a tarsolyunkban tér-
tünk haza a kirándulásról. 

Haizer Szabolcs 
alelnök
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Futás

Mozgalmas nyári szezont 
zárt a SZAFT csapata.

2022. június 19. Utcai futóver-
seny Nagykürtös Szlovákia. 
Résztvevő Bartus Ferenc 10 km, 
idő 41:36, korcsoport VI hely. 
2022. július 10. XII. Pétfürdő 
-Öskü - Pétfürdő félmaraton. 
Résztvett Bartus Ferenc 1:31:42, 
korcsoport III. hely.
2022. július 16. II. Ultra Lupa 
tó futás. A célba érők pedig Bu-
dapest legmenőbb homokos 
strandján, a Lupa Beachen tudták 
kipihenni a fáradalmakat. Nők kö-
zül a IX. helyezést érte el 10 km 
Czele-Kiss Eszter 47:10 idővel.
2022. július 30. kilencedik alka-
lommal: Generali Night Run Bu-
dapest a gyönyörűen kivilágított 
fővárosban!  Az útvonal  érinti a 
Budai Várat, az alsó rakparton át-
halad a Lánchíd alatt, megcsodál-
hatták a kivilágított Parlamentet 
és a Margit hidat – és természete-
sen a kongásoktól zengő Alagu-
tat sem hagyjuk ki. Az útvonalon 
több ponton zenével és vizuális 
effektekkel vártunk benneteket! 
Lantos János 21 km 1:50:09 idővel 
ért célba.
2022. augusztus 6. VII. Földren-
gető terepfutás Ilíny. Kánikulai 
melegbe, árnyéknélküli földuta-
kon zajlott a verseny. Résztvett 
Bartus Ferenc 22 km, 2:06:00, ab-
szolút I. hely.

A SZAFT csapata 18 fővel túrá-
zott az Ipoly forrásához 2022. au-
gusztus 7-én. A forrása Szlovákia 
Forgácsfalva (Lom nad Rimavicou) 
külterületén található, az erdő 
mélyén. 212 km hosszú folyó a 
Breznóbányai hegységben ered, 
1.058 m magasságban. Magyar-
országot Ipolytarnócnál éri el, 
természetes államhatárt alkotva, 

hossza 143 km, Szobnál ömlik a 
Dunába. Kijelölt túristaútvonalak 
vezetnek az Ipoly forrásához. A 
kialakított pihenőhelyen bátran 
ihattunk a forrás vizéből. Hazafelé 
Losoncon megnéztük a felújított 
Zsinagógát. 
2022. augusztus 14. VII. 
WATCHMAM Pápa. Győzd le a ki-
hívást! 7 km pályán Bartus Ferenc 
21 km teljesített 1:32:50. I. korcso-
portba, II. abszolútba.
2022. augusztus 20. V. Nemzet-
közi Nógrád maraton. Salgótar-
ján - Losonc.
Résztvevő Lantos János 3:51:42 

idővel abszolút IV. helyezést ért 
el.
A Kékes Csúcsfutás 25. jubile-
umát ünnepeltük augusztus 27-
én. A SZAFT csapatából 6 fő ért 
fel a csúcsra, kánikulai hőségben. 
Mátrafüred - Kékestető, táv 11,6 
km. szint 670 m.Bartus Ferenc 
M/45/3 helyezés 1:02:37, 4 X tel-
jesítő. Lantos János 1:17:26, 1 X 
teljesítő. Széll Endre 1:29:27, 7 X 
teljesítő. Lévainé Radványi Ildikó 
1:48:44, 4 X teljesítő. Czele János 
1:53:15, 12 X teljesítő. Czele Já-
nosné 1:53:15, 13 X teljesítő.

Czele János, BSI Futónagykövet

Ipoly túra

Kékes csúcsfutásLupa Beach Run
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Foci

Szeptembertől az egyesület 
minden korosztályában elin-
dultak a képzések.

Az U7 korosztály óvodásainak 
Urbányi Tamás tart foglalkozáso-
kat szerdán és pénteken 8-tól 9 
óráig.

A bárkányis első osztályo-
sokkal Borda Tamás hétfőn és 
csütörtökön 15:30-16:30-ig, a 
rákóczisoknak Kovács Norbert 
hétfőn és szerdán 15-16 óráig tart 
edzéseket.

Az U9 korosztályt 2 edző viszi. 
Itt már heti 3 alkalommal foglal-
kozunk a gyerekekkel, 2 képzést 
Komár Gábor, egyet Stayer László 
tart. 

Az U11 korosztály edzője Strehó 
József, a srácoknak kedden, szer-
dán és pénteken van foglalkozás, 
kedden és pénteken 16:30-18:15-
ig.

Örömteli előrelépés, hogy az U9 
és U11 korosztályokban lehetősé-
günk van egy reggeli foglalkozás 
beiktatására, így az első-másodi-
kosok csütörtökön, a harmadik-
negyedikesek szerdán 7:30-8.30-
ig edzenek. 

Köszönetet mondunk az iskolák 
vezetőinek, a tanító néniknek és a 
szülőknek, hogy partnerek voltak 
ebben a nem kis összehangolást 
igénylő „vállalkozásban”! 

Nem utolsó sorban, kalap eme-
lés a fiatalok előtt, akik vállalják 

a korábbi fel-
kelést, és nagy 
o d a a d á s s a l , 
örömmel jön-
nek az edzések-
re.

Az U13 kor-
osztállyal szin-
tén Sterhó Jó-
zsef foglalkozik, 
ők hétfőn, szer-
dán 16-17:30-ig, pénteken 16:30-
18:15-ig edzenek.

Az U16 korosztály edzője Stayer 
László, nekik hétfőn, szerdán és 
csütörtökön van edzésük, 16:30-
18 óráig.

Az U19-es csapatot Galcsik 
György vezeti, edzés időpontjaik 
kedd, szerda, péntek 18-19:30-ig.

Felnőtt csapatunk edzője Csat-
lós Csaba lett az új szezonban, ők 
kéthetes ciklusban, kedd-csütör-
tök, illetve kedd-pénteki napo-
kon edzenek.

Minden korosztályban van le-
hetőség versenyhelyzetben is 
gyakorolni az edzéseken- mi in-
kább úgy mondjuk-, képzéseken 
elsajátítottakat.

Az U7 és U9-eseknek inkább 
csak fesztivál jelleggel, U7-ben 
3-3 elleni Funino, U9-ben már 
3x2 m-es kapura 4+1-ben van-
nak meccseik, az U11 korosztály 
5x2 m-es kapura 6+1 fővel az U13 
korosztály ugyanekkora kapura, 

8+1 fővel, torna rendszerben, fél-
pályán keresztben játssza a mér-
kőzéseit. Ezekben a korosztályok-
ban szombat, vasárnaponként 
rendeznek fesztiválokat, torná-
kat, nyilvántartják az eredménye-
ket, de még nincs tabella.

Az U16-osok már nagypályán, 
bajnoki rendszerben versenyez-
nek, ők péntekenként játsszák a 
meccseiket.

Az U13 és U16 közötti átmenet-
ben lehetőség nyílt benevezni az 
U14 korosztályos bajnokságba 
is, az ő mérkőzéseik szerdánként 
lesznek.

Az U19 korosztály bajnoki mér-
kőzései vasárnap délelőttönként 
vannak.

Felnőtt csapatunk sajnos „benn-
ragadt” a bajnoki rajtnál, négy ve-
reség után sikerült az első győzel-
met megszerezni. Reméljük, hogy 
megtört a jég, és bízunk a jobb 
folytatásban.

Stayer László, elnök
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Start számla

Legjobb gondoskodás gyerme-
kéről a Start-számlán elhelye-
zett, kiemelt kamatozású Baba-
kötvény 
Start-számlát 2012 októberétől 
kizárólag a Magyar Államkincs-
tárban lehet nyitni, és az állam ál-
tal a gyermek számára biztosított 
42.500 forintos életkezdési támo-
gatást a Kincstár automatikusan 
Babakötvénybe fekteti. Az itt el-
helyezett összeg kiemelt, az inf-
lációt meghaladó mértékű kama-
tozással gyarapodik a gyermek 
nagykorúvá válásáig. A Kincs-
tárban eddig körülbelül 284 
ezer gyermek részére nyitottak 
Start-számlát, a Babakötvény-
állomány összege eléri a 170 
milliárd forintot.

A kincstári Start-számlák száma 
évről évre emelkedik; 2022-ben 
az éves állami támogatási összeg 
növelése, valamint a kiemelt, idén 
8,1%-os kamatozás a gyerme-
keknek szánt megtakarítást még 
kedvezőbb megtakarítási formá-
vá tette.

Start-számlát nemcsak újszü-
löttek, kisgyermekek részére ér-
demes nyitni, hanem a gyermek 

bármely életkorában megnyit-
ható, és bárki bármekkora ösz-
szeget befizethet rá díjmente-
sen.
 A Start-számlán található, 

Babakötvénybe érkező befi-
zetések nemcsak a mindenko-
ri infláció mértékével, hanem 
3%-os kamatprémiummal is 
növekednek. 
 A Start-számlára a befizetések 

után járó korábbi 10%-os álla-
mi támogatás maximumát is 
megemelte a kormány 2022-
ben: már évi 12 ezer forint (a 
korábbi 6 ezer forint helyett). A 
rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatásban részesülő gyerme-
kek esetében 24 ezer forint lett 
(12 ezer forint helyett).
Sok gyermeknek még letéti 

számlán maradt az életkezdési 
támogatása, amelyhez nem jár 
a Start-számlán vezetett Baba-
kötvény megtakarításhoz tartozó 
éves állami támogatás, emiatt a 
42.500 forint csupán a mindenko-
ri infláció mértékével kamatozik. 

A két számla közötti különbsé-
get az alábbi grafika szemlélteti.

Hol lehet megnyitni?
Start-számlát nyitni biztonságo-
san és gyorsan a Kincstár állampa-
pír-forgalmazási ügyfélszolgála-
tain (országosan 19 állampénztári 
irodában, 3 állampapír-forgalma-
zó kirendeltségen és 53 állam-
papír-forgalmazási, -értékesítési 
ponton) személyesen, ezenkívül 
online az Ügyfélkapun, a www.
magyarorszag.hu oldalon is lehet.

Az ügyfélszolgálatok részle-
tes listája itt érhető el: http://
www.allamkincstar.gov.hu/hu/
ugyfelszolgalatok/ 
A Nógrád megyei ügyfélszol-
gálatok elérhetősége és nyitva-
tartási rendje az alábbi:
- 3100 Salgótarján, Rákóczi út 15.
- 3060 Pásztó, Nagymező út 3. fszt.
- 2660 Balassagyarmat, Rákóczi 
fejedelem út 12.
Nyitvatartási rend:

Salgótarján Pásztó Balassa-
gyarmat

Hétfő 8:00-16:00 --- 9:00-
15:00

Kedd 8:00-16:00 9:00-
16:00 ---

Szerda 8:00-18:00 --- ---
Csütör-
tök 8:00-16:00 --- 9:00-

15:00
Péntek 8:00-14:00 --- ---

A Nógrád megyei ügyfélszol-
gálatokon túl 2022. év szept-
emberétől havonta ismétlődő 
jelleggel kihelyezett ügyfél-
szolgálatot tartunk az alábbiak 
szerint:
- 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
- 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
- 3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
Nyitvatartási rend:
Rétság minden hónap 

első szerdája
9:00-
16:00

Szécsény minden hónap 
második szerdája

9:00-
16:00

Bátonyte-
renye

minden hónap 
harmadik szer-
dája

9:00-
16:00




