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Varga Tibor emlékére…

Tudtuk, hogy beteg, nagyon beteg, hosszú idő óta. Mégis megdöbbenve fogadtuk elvesztésének hírét.
A hiány ilyenkor hatalmas űrként tör az ittmaradottakra. Aztán ahogy előjönnek az emlékek,
bár fájnak eleinte, úgy kezdik el
begyógyítani a sebeket, úgy töltik be a megüresedett helyet.
Így kapjuk vissza Őt, és így fogad
majd Ő is minket.
Senkiről nem lehet azt mondani, hogy mindenki szerette, egy
vezetőről biztos nem. Ez nem az
a pozíció. De a tiszteletről és a
megbecsülésről talán mindennél
többet elmond, hogy halálhírének másnapján Máté Csaba, volt
polgármesterünk írt megemlékezést városunk honlapján, és a
Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet

polgármester asszony vezette
képviselő-testület „A Köz Szolgálatáért” kitüntető díjjal ismerte el
munkásságát 2008-ban.
Polgármestersége idején valósult meg a közvilágítás korszerűsítése, az egészségügyi központ
rendelőintézete, a központi parkoló, a mentőállomás, a művészeti oktatás beindítása. Elévülhetetlen érdemei voltak a gyertyagyár
letelepedésében.
Valóban, Szécsény nagyon sokat köszönhet Varga Tibornak.
Hadd idézzem Máté Csaba gondolatait:
„Varga Tibor, Szécsény rendszerváltás utáni első polgármestere.
Kezdetben a képviselő-testület ülésein éveken át együtt tanultuk az
„önkormányzást”, ezt megelőzően
senki nem volt olyan helyzetben,
hogy maga dönthessen saját dolgairól. Természetesen a célok eléréséhez szükséges feltételeket is
magának kellett megteremtenie.
Az önkormányzatiság elején még
pártharcoktól mentesek voltak a
testületi ülések, vagy beszélhetünk
inkább éjszakába nyúló beszélgetésekről. Tibor mindig mindenkinek megadta a lehetőséget, hogy
elmondja gondolatait, hozzátegye
tapasztalatát a közös cél meghatározásához, majd óriási akaraterővel és elszántsággal, magát
nem kímélve ált neki, hogy megvalósítsa azokat.
A testület a legfőbb célként azt
tűzte ki, hogy a város közművesítését meg kell oldani, mert az a fejlődés alapja. Tibornak vitathatatlan
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érdemei vannak ezen célok elérésében. Ha ötször elutasították valahol, hatodszor is visszament, és
addig járt vissza, míg el nem elérte
célját, pénzt kapott a város fejlesztésére. Nevéhez fűződő legfontosabb eredménye: az első automata
hívásos (crossbar) telefonközpont
Szécsényben. A város teljes szennyvízcsatornázása,
Benczúrfalva
vízellátása, és a Szécsényi térség
vezetékes gázzal történő ellátása.
Ez mind megalapozta azt, hogy
2002-re a megyében a Szécsényi
járás volt az első, ami teljes közműellátottsággal bírt.”
Milyen különös.
A mai fiatalok már azt sem tudják, mi az a „crossbar”. A szennyvízhálózat, vagy a vezetékes gáz
pedig ma már magától értetődő
számunkra. Pedig nem az, hig�gyük el. Pár hónapja hasított belém a felismerés, amikor a tőlünk
alig pár kilométerre lévő Szarvasgede, Kozárd, Csécse településeken keresztülhaladva szembesültem vele, hogy ott „még csak”
most kötötték be a szennyvízhálózatba az ingatlanokat. Közel 25
évvel utánunk.
Nagy volumenű beruházások
még most is, hát még 25 évvel
ezelőtt. Mennyi munka, mennyi
küzdelem. Micsoda vezetői erény
és nagyság kiállni egy ilyen ügy
mellett, és végig vinni. Mert amikor kész van, nincs egy épület,
ami után megfordulnak az emberek, ami elé odaáll a polgármester
büszkélkedni.
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Ő csak lefelé tudott mutatni:
„Hölgyeim és uraim! Megfeszített munkánk gyümölcse ott van.
A lábunk alatt.”
Soha nem lehetünk ezért elég
hálásak Varga Tibornak.
Nagyon sokat köszönhetek jómagam is polgármester úrnak.
Pályakezdő pedagógusként szolgálati lakást kaptunk, testnevelő
tanárként beavatott nagy álma,
a sportcsarnok terveibe, s megosztotta velem a titkot, milyen
„csavaros”, cseles módon próbálják „kijátszani” az akkori szabályok
adta kereteket az előkészítésben.
Persze itt nem kell törvénytelenségre gondolni, csupán az adott
lehetőségek maximális kihasználására. Mert azért akkor sem volt
minden olyan egyszerű és magától értetődő…
Még most is meghatottan gondolok vissza arra az időszakra,
amikor 1993-ban egy csodálatos
focicsapattal és egy fantasztikus
közönséggel bajnokságot nyer-

tünk, és felkerültünk az NB III-ba.
Nagy megtiszteltetésnek éreztük,
hogy polgármester úr a Városháza dísztermében fogadást tartott
számunkra.
Polgármester jelöltségemben
és megválasztásom után is nagyon sok segítséget kaptam tőle,
példaértékű munkássága egyértelmű irányt mutat számomra.
Valamennyi elődöm, így az Ő
vívódásait, belső feszültségeit is
átérzem egy-egy nagy horderejű
döntésnél.
Egy biztos, ilyen pozíciót betölteni, ilyen feladatot ellátni megértő, támogató család nélkül nem
lehet. Amikor az esti mesélés vagy
játék helyett édesapa éjszakába
nyúló képviselő-testületi ülést vezetett, amikor a hétvégi kirándulás
helyett ünnepi köszöntőt mondott egy-egy rendezvényen, a család végig mellette, mögötte állt.
Mérhetetlen önfegyelemmel,
kifelé semmit sem mutatva cipelte keresztjét. Beteg gyermeke

ápolásában, a meg nem szűnő
kórházi kezelésekben emberfeletti küzdelmet vívott. És nincs nagyobb fájdalom, mint amikor egy
szülő az éveken, évtizedeken keresztüli harc után elveszíti gyermekét. Bár méltósággal fogadta
az isteni akaratot, a szervezete
már nem tudta tovább cipelni a
mérhetetlen terheket.
Nagy ember volt. A szó valódi és
átvitt értelmében is. Üdvözléskor
elveszett a kézfejem a tenyerében. Ha a szemébe néztem, végtelen tisztaságot és emberséget
láttam. Dicsfényre soha nem vágyott, de egy köszönömmel madarat lehetett vele fogatni.
Igaz ember volt.
Életművével
kitörölhetetlen
nyomot hagyott a város történetében.
Varga Tibor, Polgármester Úr!
Barátom!
Nyugodj békében.
Stayer László,
polgármester

dr. Serfőző Andrástól búcsúzunk

Szécsény város lakóit mélyen
megrendítette dr. Serfőző András

halálhíre. Olyan ember távozott
közülünk, aki évtizedeken keresztül dolgozott fáradhatatlanul
térségünk felemelkedéséért. Tette ezt minden munkaterületén.
1994-ben egyéni körzetét megnyerve lett Szécsény és térségének országgyűlési képviselője.
Munkája során határozottan kiállt
Nógrád megye és a választókerülete érdekeiért. Igazi polihisztor
volt, aki szívvel-lélekkel, felkészülten dolgozott a nógrádiakért.
Serfőző András Endrefalván
született 1950-ben. Diplomáját az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Karán szerezte 1974-ben. Feleségével, Fábián Erzsébettel 1977-ben
kötöttek házasságot. Elsőként
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Nógrád Megyei Tanács V. B. Szervezési Osztályán helyezkedett el.
1976-tól a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági Termelőszövetkezet jogtanácsosa lett, majd
1984-ben ipari elnökhelyettese.
1981-ben ügyvédi szakvizsgát
tett. A Nógrád Megyei Cégbíróságon 1989-től volt cégbíró, ahol a
gazdasági társaságok bejegyzése és törvényességi felügyelete
volt a feladata. 1994-2006-ig a
Magyar Országgyűlés képviselőjeként szolgálta a térséget, az
Alkotmányügyi és a Mezőgazdasági Bizottságban dolgozott, ahol
elkötelezettsége és szakértelme
példaértékű volt.
A jog és a mezőgazdaság volt az
a két munkaterület, ahol hosszú
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éveken keresztül tevékenykedett.
A Szécsényi BSB Kft. ügyvezető
igazgatója volt, amikor a közszolgálatban és a gazdasági életben
elért kimagasló teljesítményéért,
a megye szellemi, anyagi értékeinek gyarapítása során kifejtett
példás tevékenységéért „Nógrád
Megye Szontágh Pál díja”- elismerést kapott. 2006-tól 2011-ig megyei főtanácsosként dolgozott.
Az Ipoly-hidak Újjáépítéséért
Polgári Társulás társelnökeként
szorgalmazta a határmenti térségek együttműködését, szívügye
volt és érdeme az Ipoly hidak újjáépítése, a térségi vasutak fejlesztése, de kiállt a régiós szlovák-magyar légiközlekedés fejlesztéséért
is. Mindezekkel a munkahelyteremtést, a gazdaságfejlesztést is
szolgálni kívánta.

Szenvedélye volt a horgászat.
A szécsényi Petőfi Horgászegyesület elnökségi tagjaként is lelkiismeretesen, fáradhatatlanul tett
a fiatal horgászok képzéséért, a
víz-és környezetvédelemért, a Sóderbánya-tavat az Ipoly folyóval
összekötő csatorna építéséért.
2003-ban még országgyűlési képviselőként madárbemutató-tanösvény létesítését kezdeményezte a tó mellett. Ebben az időben
jelentős tereprendezést is végeztek a tónál, amely hozzájárult
a környék vonzóbbá tételéhez,
nem csak a horgászok számára.
András temérdek munkája mellett mindig oda tudott figyelni családjára. Csodáltam, hogy milyen
szeretettel vette körül a feleségét,
Erzsikét és a lányokat. Családapa,
támasz volt, a legjobbak közül.

Azon kevés alkalmakkor, amikor
beszélgethettem vele, mindig tanultam tőle. A történelmi témákban kiemelkedően tájékozott
volt, mindig mesélt valami érdekes történetet, amivel tanította a
környezetét. Széles látóköre, műveltsége csodálatra méltó volt.
Csak mosolyogni láttam, pozitív
életszemlélete jó befolyással volt
beszélgetőpartnereire,
figyelt
másokra. Nagy tudású Embert veszítettünk el személyében, aki sokat tett értünk, szerényen, nagyszerűen, amilyen Ő volt.
Nagy tisztelettel és szeretettel
emlékezem.
Csukáné Szerémy Andrea,
alpolgármester

Búcsúzás
KOLLÉGANŐNK EMLÉKÉRE

Búcsúzunk szeretett kolléganőnktől, Márkus Tímeától, akit idejekorán veszítettünk el. Fájdalmasan
a szívünkbe égett az a vasárnap
délután, amikor a halálhíréről értesültünk. Azóta is múlik az idő,
és nem segít megérteni, hogy ez
miért történt meg? Érthetetlen,
hihetetlen, de tudjuk, mégis el
kell fogadnunk az elfogadhatat-

lant! Hirtelen távozása hatalmas
űrt hagyott maga után!
Olyan kolléganőt veszítettünk
el, aki példát mutatott a gyermekszeretetben, precíz munkavégzésben, kitartásban. Rövid
kisgyermeknevelői pályája alatt
nagy szeretetben, odaadással
nevelte, gondozta a rá bízott
bölcsődés gyermekeket. A családokkal tiszteletteljes viszonyt
alakított ki. Munkatársai bármikor
számíthattak szakmai segítségnyújtására, hűséges barátságára.
Harmadik diplomájáért dolgozott
azért, hogy gyógypedagógusként nyújtson segítő kezet a fejlesztésre szoruló gyermekeknek.
Sajnáljuk, hogy nem vált valóra
ez az álma sem, számos más tervével együtt!
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Drága Timikénk!
Felfoghatatlan, hogy nem vagy
többé, de szívünkben örökké élni
fogsz! Hiányozni fog kedvességed, nevetésed, életvidámságod!
Búcsúzunk, de soha nem feledünk el, mert tudod:
„Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek.
Hiába szállnak
árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)
Nyugodj békében!
Szécsényi Cseperedő Óvoda
és Bölcsőde Kollektívája,
Bölcsődés és Óvodás Gyermekek
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Bárkányi iskola

Hősökre emlékeztünk
a Bárkányiban
Nem megszokott módon és nem
megszokott formában!
A műsor nem élőben történő
előadása már nem számított újdonságnak, hiszen már az előző
tanévben is felvételről néztük
az osztálytermekben. A próbák
menetét megnehezítette, hogy
a gyerekek között egyre növekedett a hiányzás. Mire a felvételre
került a sor, csak egy maroknyi
csapattal álltunk a kamerák elé.
Viszont ennek a kis csapatnak a
lendülete megközelítette a márciusi ifjak lelkesedését! Meglepő
határozottsággal követelték a 12
pontban
megfogalmazottakat
a Pilvax Kávéházban, foglalták
le a sajtót a Landerer nyomdában, szavalták együtt a Nemzeti
Dalt Petőfivel a Nemzeti Múzeum előtt, és lelkesen kiáltották
a Nemzeti Színházban, hogy
„Éljen a magyar szabadság!”
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Online nagyböjti lelkinap
a Bárkányi Gimnáziumban

Az akadályoktól eltekintve, végül
egy olyan műsor született, melynek megvalósítására jó szívvel
gondolnak vissza tanulóink.
„A próbák nagyon izgalmasan teltek, igaz, hogy a szereposztással
volt néhol problémánk, de azt is
simán megoldottuk. Társaim nagyon segítőkészek voltak, a felvétel
napja is fantasztikusan telt.”
Deák - Torák Janka
6. a oszt. tanuló Irinyi szerepében
„Az elején nagyon féltem, hogy
esetleg el fogom rontani, de később beláttam, hogy ez teljesen
alaptalan. Nagyon élveztem a műsor elkészítését és a végére teljesen
bele jöttem és felszabadultam.”
Huszkó Sára 6. a oszt. tanuló
Jókai szerepében
Ráczné Rankasz Zsuzsanna és
Pifkáné Krizsanyik Kitti
osztályfőnökök
Nagyböjti lelki nap
az általános iskolában
„ Köszönöm, Jézus…”
Elérkeztünk az egyházi év legfontosabb időszakához, elkezdődött
a Nagyhét. Iskolánkban ilyenkor szoktuk tartani a lelki napot,
melynek eseményein keresztül
Jézus értünk vállalt szenvedését,
és az Isten irántunk való irgalmas
szeretetét szemlélhetjük. Fontos
erre ráirányítani a figyelmet, és
lehetőségeinkhez mérten mind-

inkább bekapcsolódni ennek a
megünneplésébe, mert csak így
tudunk majd igazán örvendeni és
hálát adni a Húsvét ajándékáért.
Az idei évben sem volt lehetőség arra, hogy a már korábban
kialakított formában, közösen
is készüljünk az ünnepre. Mégis
fontosnak tartottuk, hogy legyen
egy nap, amikor csak erre figyelünk, ezért a lelki napot online
formában tartottuk meg.
A nap folyamán az Isten iránti
köszönet és hála érzését szerettük
volna felébreszteni illetve megerősíteni a tanulóink szívében.
Ezt segítették a választott kis feladatok filmrészlet, (kisebbeknek
bábjelenet), hanganyag, imák és
énekek. Próbáltunk lehetőséget
adni egy kis elcsendesedésre, lelkiismeretvizsgálatra, - és a hála
kifejezéseképpen - jó elhatározások megtételére is.
Bízunk benne, hogy - ha nem is
a megszokott formában - a nagyböjti lelki nap az idei évben is segítette a gyermekek figyelmét, és
a szívét a Húsvét igazi tartalmára,
ennek örömére ráirányítani.
„Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta oda,
hogy aki hisz benne, az el ne ves�szen, hanem örökké éljen.”
(Jn 3,16)
Sántáné Udvardy Erika
hittan tanár
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2021. március 31-én tartottuk gimnazistáink nagyböjti
lelkinapját. A kialakult vírushelyzet miatt erre az adventi előkészülethez hasonlóan virtuális módon volt lehetőségünk. Témánk a
korábbi évekhez hasonlóan Jézus
szenvedésére, kereszthalálára irányította a figyelmet.
Ebben a tanévben az elcsendesedést gyakorolva szemlélődő
imádságra hívtuk fiataljainkat.
Iskolánk nyolcadikos tanulói rádiós passiójátékot készítettek az
alkalomra, ennek meghallgatásával indítottuk a napot. A felvétel
során elhangzó nagyböjti dalok,
Jézus szenvedésének állomásai,
a kereszthalál okozta megrendülés, valamint a Feltámadás reményébe vetett hit határozta meg
a szemlélődés irányát. Annak érdekében, hogy ez teljes legyen,
egy virtuális szentségimádásra
invitáltuk a gimnazistákat, ahol
egyénileg megfogalmazhatták
nagyböjti elhatározásaikat, kéréseiket, kifejezhették hálájukat az
Úr Jézusnak.
Bízunk benne, hogy a jelen helyzetben megvalósítható lehetőségek is segítették az ünnepre való
ráhangolódást, teret engedtek az
Istennel való kapcsolat elmélyítéséhez. Az ilyen alkalmak mindig
erősítenek abban, hogy a nehéz,
fárasztó, olykor fásult napok után
mi is lelkileg megerősödjünk, Feltámadjunk.
Adamik Zsolt
			hittan tanár
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Ünnepek a húsvéti időben - György és Márk

A Korona Szent György képe
úsvét, Jézus bűneinktől
megváltó művének és feltámadásának ünnepe olyannyira kiemelkedik az évi ünnepek sorából, hogy idejét nemcsak
a Nap, hanem a másik fényes
égitesttel, a holddal együttes
járása jelöli ki. Húsvét a tavaszi
napéjegyenlőség utáni holdtöltét
követő vasárnap és hétfő. Ezért
húsvét változik március 23-24. és
április 25-26. között. Tehát György
napja (IV. 24.) azon ritka esettől
eltekintve, amikor nagyszombatra esik, legtöbbször már a húsvéti
idő egyik jeles napja és névünnepe. Márk-nap (IV. 25.) még inkább.
Szent György alakja és legendája kitéphetetlen szálakkal szövődött hazánk kultusztörténetébe, népünk hagyományvilágába.
György a 3. században élt nagyvértanú.
Legendája szerint anyjától kapott keresztény nevelése után
katona lett, s Diocletianus császár (ur. 284-305) alatt szolgált.
A keresztényüldözés kitörésekor
György, aki már magas rangú tiszt
volt, vagyonát szétosztotta a szegények között, s a császári udvar
előtt megvallotta hitét. Nem volt
hajlandó áldozni az isteneknek,
ezért halálra ítélték. Megverték,
tépték az oldalát, majd börtön-

H

be vetették, ahol megjelent neki
az Úr, és tudatta, hogy 7 évet
fog szenvedni és háromszor kel
életre. György legendája a csodák sorozatát őrizte meg: Miután legyőzte a varázsló Atanázt,
az megtért és vértanú lett. Ezért
Györgyöt késes kerékkel kettévágták, de föltámadt. Mindezek
láttán a hóhérok parancsnoka,
Anatolius összes katonájával
megtért, amiért lefejezték őket.
Egy pogány templomban György
a leheletével döntötte le a bálványokat. Ez megtérítette Alexandra császárnőt, aki később szintén
vértanú lett. Végül Györgyöt is
lefejezték. Ehhez az 5. századi legendához a keresztes vitézek csatolták a sárkányölés motívumát a
10. században.
Szent György nemcsak az ártatlan királyleányt szabadítja ki
a sárkány hatalmából, hanem a
tavaszt, a fénylő Napot is a tél
rabságából. A népi kalendáriumban Európa mérsékelt éghajlatú
részének, így hazánknak is ősi tavaszkezdő napja.
Szent György volt régebben a
Palócföld nagy részén is az állatok
kihajtásának első napja. A kezdet
e szakrális időpontjában rítusok
révén az állattartás sikerét idézték
elő a legeltetés egész időszakára
kiterjedően. A kihajtás előtt való
nap a legtöbb faluban a juhtartó
gazdák misét hallgattak. A juhászok a kihajtás napján így köszöntötték egymást: „Isten éltessen
mindnyájunkat édes komám.
Adja, hogy erővel, egészséggel
viselhessük a szolgálatot.” Csak
ezután nyitottak be az akol kapuján. Általános szokás volt, hogy
kihajtás előtt csipkefaágat fektettek a hodály küszöbére, ami hitük
szerint juhaikat megvédelmezi a
-6-

Szent György a nagyvázsonyi vargacéh lobogóján

Szent György logobóképen Budapest ortodox bazilika
rontástól, hiszen amikor a bibliai
időkben Heródes Máriát és Jézust
üldözte, a csipkefa rejtette el őket
üldözőik elől. Szokás volt az akol
küszöbére kisbaltát fektetni, hogy
biztosítsák a jószág egészségét,
rontás elleni oltalmát és megőrzését, egyben tartását (keleti palócok). A XX. század derekáig a
juhász sohasem hajtott ki, míg a
kapu előtt a földre keresztet nem
rajzolt botjával, melyen azután át-

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Márk napi szentelésre kitett búza,
szőlővessző és gyümölcsfaágak
haladt a nyáj. A marhát a karácsonyi szentidőből való aprószentek
vesszőjével hajtották ki először
a csordára (Ipolymente, Karancs
vidék). Néhol az állatok kijáratához láncon keresztül tüskés ves�szőt raktak, majd meggyújtották,
s erre karácsonykor eltett hamut
öntöttek, tömjént tettek, hogy
füstjétől a gonosz eltávozzék.
(Kőrös, Gömör m. Szlovákia) Ezt
a célt szolgálta, amikor karácsonyi morzsával füstölték meg a jószágot első kihajtáskor (Karancskeszi, rimóci településcsoport).

Hívek Szent Márk ünnepi misén.
Maconka, 1930-as évek
Amikor a nagycsalád juhásza először terelte be a nyájat erdei szállására, egy kevés sót hintett szét
a nyári akol földjén, hogy együtt
maradjanak és zavartalanul fejlődjenek állatai (Domaháza, Vár-

Palóc búcsúsok. Országos búzaszentelő ünnep Herencsény
-7-

aszó, Tarnalelesz). A tavaszkezdetként ünnepelt Szent György
nappal kezdődött az a fogadalmi
időszak, amelyben jó termésért,
jó időjárásért, a családok egészségéért többfelé időszakos munkaszünetet tartottak. Gyöngyöspatán Szent György szombatjától
Nagyboldogasszony szombatjáig
régi fogadalomból szombatonként déli harangszóra kifogták
a jószágot az igából és hétfőig
nem dolgoztak. Összességében
a György napi szokások döntően
nem a sárkányölő szentre, hanem
a korábban e napra esett Palilia
római pásztorünnep rítusaira emlékeztetnek, átszőve a keresztény
kultusz elemeivel. A népi hitélet
ily módon a történelem során
egymásra rétegezve hordozza a
különböző korok kulturális javait, egységes vallási rendszerbe
ágyazva azokat.
Márk evangélista tisztelete a
vele egy napon ünnepelt búza-
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szentelő, továbbá a szomszédos
György miatt csak kevéssé tudott
kibontakozni. Márk jelképe az
oroszlán, mert evangéliumát Keresztelő Szent János sivatagi életével kezdi. Ez a szimbólum román
és barokk művészetünkben, főleg
szószékeken sűrűn felbukkan.
Már a rómaiak is körmenetet
tartottak április 25-én, amely a
Via Flaminián át elment a milviusi
hídig, ahol Robigus istennek egy
kutya és egy juh beleit áldozták,
hogy a vetéseket a rozsdától (=
robigo) megóvja. Ezt a körmenetet a keresztények is megtartják
már a IV. századtól, Nagy Konstantin óta.
Hazánkban a középkorban is
volt már búzaszentelés. Ekkor
még a szentek ereklyéit is körülhordozták a körmenetben.
De mi is a körmenet, mis is az
ünnepi processzió? Ez számosabb
híveknek az Isten tiszteletére történő imádsággal és énekléssel
egybekötött áhítatos menete.
Kört leírva különösképp az istenit, a végtelent jelenítette meg,
és mintegy az istenségbe öltözve
hathatósan eszközölte ki Isten jóságos áldását.
Célja, hogy a hívek egyesített
kérésével a bűneik által megbántott Isten haragját kiengeszteljék,
s Tőle bocsánatot, irgalmat, és

minden testi s lelki szükségükben segítséget nyerjenek. Sajátosan pedig a búza szentelésére
és megáldására is sor kerül ekkor: a világ négy égtája felé négy
evangélium fölolvasásával. Azért
hangzanak föl a szent igék, hogy
Isten jó híre a világ minden tája
felé elhangozzon. Úgy terjedjen,
hogy a bennük foglalt mennyei
áldás a világ minden részén fekvő
földek terményeire kihasson.
Palócok a templomi lobogókra
tűzött búzakoszorúkból vagy a
búzaföldről néhány szálat haza
szoktak vinni és az imádságos
könyvbe tenni, hogy tűzre vetve,
a füstjét majd torokbajok ellen orvosságul használják. Ugyancsak
a palócoknál szertartás közben
a lányok a magukkal hozott friss
búzaszál koszorúkkal a templomi zászlókat, a búcsúkeresztet és
Jézus szobrát megkoszorúzzák. A
szertartás végén a megszentelt
búzavetésből mindenki tép egy
szálat. A férfiak kalapjuk mellé
tűzik, a nők imádságos könyvükbe préselik. Vannak, akik egész
marékkal visznek haza. A szentelt búzát otthon belevágják a
kislibák eledelébe vagy elteszik
a sublótfiába, és ha a gyereknek
baja, betegsége támad, belefőzik
abba a lébe, amivel a fájós részeket gyógyítják.

Palóc lány a Márk-napi körmenetben
Sokfelé a szentelt búzát földjükre szokták kivinni, és ott rászórják,
hogy jó termés legyen. Néhol a
hívek mindenféle magvakat szoktak vinni a szertartásra, mert ha
ezeket vetik el, akkor bő termést
várhatnak.
Budaörsi hagyomány szerint
Márk napja után már mezítláb is
lehet járni, mert a földet szentelés
érte, és így nem kell a fölfázástól
tartani.
Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Új műtárgybázis a Kubinyi Ferenc Múzeum számára

R

égi nehézség a Kubinyi Ferenc Múzeumban a helyhiány, és a műtárgyak
széttagolt elhelyezése különféle
ideiglenes
ingatlanokban. Az 1980-90-es években a
benczúrfalvi Benczúr-kastélyban
működött a múzeum műtárgyraktára, a salgótarjáni múzeum
gyűjteményi javaival osztozva
az ingatlanon. Miután a kastély

salgótarjániak használta részén
könnyező házigomba fertőzés
lépett föl, a szécsényi műtárgyakat is fertőtleníteni és menekíteni
kellett. Az akkori fenntartó megyei önkormányzat a felsőpetényi
Almássy-kastélyhoz tartozó hátsó
épületben biztosított raktározási
lehetőséget. Az ingatlan azonban 2011-ben eladásra került, így
megint költözni kellett. A balas-8-

sagyarmati Palóc Múzeum a régi
vármegyeháza épületében kapott helyet, és megosztozott rajta
a Kubinyi Ferenc Múzeummal jó
néhány évig, de 2018-ban onnan
is költözni kellett. Szécsényben
már korábban is volt a múzeumnak külső raktára, most három
helyszínen is elhelyezésre kerültek műtárgyak. Jogszabály írja elő
a műtárgyraktározás feltételeit, az
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A leendő Műtárgybázis épülete

A tetőtér
állandó pára és hőmérsékleti viszonyokat, illetve megfelelő biztonsági feltételeket. Ezek egyik
helyszínen sem teljesülnek maradéktalanul. A szécsényi múzeum
vezetése együtt kezelte az intézmény konszolidált fenntartására

való törekvést a műtárgyraktározás-műtárgyvédelem feltételeinek biztosításával.
Magyarország
Kormányának
köszönhetően az 1925/2020. (XII.
17.) Korm. Határozat biztosítja nemcsak múzeumunk állami
fenntartásba vételét a Magyar
Nemzeti Múzeum tagintézményévé avatva bennünket, hanem
külön ingatlan vásárlásának és
feltételeinek kialakítási költségeit
is.
Ebből az állami forrásból került
megvásárlásra március végén,
április elején a volt ÉPSZÖV majd
nyomda, utóbb a BAU-ZON Kft.
tulajdonában volt Szécsény Rákóczi út 139. sz. alatti épület.
Most jöhet a szakmai tervezés, a
műtárgybázis kialakítása, majd a
műtárgy anyag egy helyre költöztetése, fertőtlenítése és szakmai
rend szerinti elhelyezése.
-9-

Épületbelső részlete Id. Szabó István alkotásával
Köszönjük Támogatóink segítségét!
Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató
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Rákóczi életfordulói

II. Rákóczi Ferenc szülőhelye, a borsi várkastély

Rákóczi esküvőjének helyszíne, a Kölni dóm
345 éve, 1676. március 27-én született II. Rákóczi Ferenc erdélyi és
magyarországi fejedelem, I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona második
gyermeke Borsi várában. Borsi
Sátoraljaújhelytől mindössze 3 kilométerre található Zemplénben,
de már a trianoni határ túloldalán. Szlovák neve Borša.

Nagyapja, déd- és ükapja, I. és II.
Rákóczi György, valamint Rákóczi
Zsigmond egyaránt erdélyi fejedelmek voltak. Édesanyja, Zrínyi
Ilona, Zrínyi Péter horvát bán és
Frangepán Katalin leánya, a költő
Zrínyi Miklós unokahúga volt.
Alig volt három és fél hónapos,
amikor apját elvesztette. Az árva
- 10 -

fiú anyjának szeme fénye volt, aki
férjének halála után két gyermekével anyósához költözött Munkácsra, ahol egészen az 1677. év
végéig maradtak. Báthory Zsófia,
aki férjének halála után visszatért
a katolikus hitre, fiát, I. Rákóczi
Ferencet is áttérítette; így II. Rákóczi Ferenc már katolikus családba
született, és ebben a szellemben
is nevelték. Rákóczi a végrendelet
szerint I. Lipót király gyámsága alá
került volna, de Zrínyi Ilonának sikerült elérnie, hogy gyermekeit ő
nevelhesse. Rákóczi hároméves
korában már lovagolni tanult és
ötéves volt, amikor anyja – saját felügyelete mellett –, neveltetését hét évre férfiak, Kőrössy
György kamarás és Badinyi János
gondjára bízta. Egyes tárgyakban
más oktatói is voltak. A Rákóczi-házzal összeköttetésben álló
előkelő családok gyermekeiből
játszó- és tanulótársakat válogattak melléje. Ferenc szelíd volt,
engedékeny, nem volt hajlama a
zsarnokoskodásra, de azért úgy
viselkedett, hogy tekintélyét már
fiatalkorában is folyton megtartsa. 1682-ben édesanyja levetette
az özvegyi fátyolt, és június 15én Thököly Imrével a kuruc hadak vezérével házasságra lépett.
Azontúl az ifjú Rákóczi Ferencet
is gyakran elvitték magukkal hadi
táborokba, így beleláthatott a kuruc sereg mindennapjaiba. Rákóczi a bujdosók körében, nagyrészt
a család munkácsi várában töltötte gyermekkorát, itt élt az 1686–
88-as ostrom idején is. Zrínyi Ilona nemcsak Munkács falait védte
két éven át Caraffa tábornokkal
szemben, hanem gyermekeit is.
Zrínyi Ilona elszántan védte a
várat és az ostrom, megszakításokkal, szinte három évig tartott.
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Rákóczi, a 12 éves gyermek is ott
forgolódott a bástyákon, bátorítva, lelkesítve a vitézeket. Miután
Zrínyi Ilona férjétől, Thökölytől
hasztalan várt segítséget, végül
1688. január 17-én kénytelen volt
feladni a várat Caraffának. A kapituláció után végrehajtották az
apa végakaratát, Julianna és Ferenc I. Lipót gyámsága alá került.
A fiúgyermeket Kollonich Lipót
érsek Prágába küldte tanulni, ám
nem sikerült kiölni belőle a „rebellis magyar vért”, ugyanis a király
tervét figyelmen kívül hagyva házasodott. Egyetemi tanulmányait
követően az ifjú Rákóczi, nővére
férjének, Aspremont Ferdinánd
grófnak tanácsára önállóan döntött házasságáról, s az udvar engedélye nélkül feleségül vette
Sarolta Amália hessen–wanfriedi
hercegnőt, akinek apja Károly
hessen–wanfriedi őrgróf (1649–
1711) és anyja Alexandra Julianna leiningen–dagsburgi grófnő
(1651–1703) volt.
Az esküvőt 1694. szeptember
26-án tartották a kölni dómban, s
a párt maga a választófejedelem,
József Kelemen bajor hercegérsek adta össze a főoltár előtt.
Rákóczi felesége nagynénje, az
orléans-i hercegné révén rokonságba került XIV. Lajos francia
királlyal is. Rákóczi családi birtokaira, Sáros megyébe került főispánnak, ahol a bujdosó kurucok
rögtön megpróbálták mozgalmuk élére állítani. Ezt 1699-ben
még elutasította, 1700-tól viszont
már leveleket írt XIV. Lajos francia
királynak, segítséget kérve egy
tervezett felkeléshez. Üzeneteit Longueval nevű bizalmasa az
udvarba juttatta, ezért Rákóczit
nagysárosi kastélyában elfogták,
Bécsújhelyre vitték, halál várt rá.
Felesége és sógora segítségével
azonban megszökött, Lengyelországba menekült, ahol Bercsényi

Rákóczi elfogatása a nagysárosi várban (1869) - Benczúr Gyula 18441920 utáni metszet
Miklóshoz csatlakozva újra felvette a kapcsolatot a francia udvarral, és várta a felkelésre alkalmas
időpontot. Ez 1703-ban érkezett
el, amikor a spanyol örökösödési
háború (1700-14) során a Habsburgok nehéz helyzetbe kerülve
csapataik nagy részét elvonták
Magyarországról. Rákóczi ekkor
elfogadta Esze Tamás és talpasai
kérését, élére állt a Munkács környékén szerveződő kuruc mozgalomnak, amelyhez először főleg
hajdúk, jobbágyok és a hegyekben maradt egykori Thököly-féle
bujdosók csatlakoztak.
A végső sikerre nem jutott szabadságharcát a Szatmári béke
zárta le 1711-ben. Az egyezmény
rendkívül enyhe feltételeket szabott, büntetlenséget biztosítva
magának a fejedelemnek is. Rákóczi Ferenc ezt nem volt hajlandó elfogadni, Lengyelországban
maradt, ahol a cári támogatás
ügyében tartózkodott, majd „bujdosásba” indult. Francia és török
földön próbált segítséget szerezni a felkelés újraindításához. Franciaország azonban a rastatti béke
(1714) és XIV. Lajos halála (1715)
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után ebben nem volt érdekelt, a
törökök pedig a pozseraváci béke
(1718) után nem vállalták a konfliktust a Habsburgokkal. Rákóczi
1717 után a törökországi Rodostóban tartózkodott az őt hűségesen követők maroknyi csoportjával.
Itt érte a halál 1735-ben. Rákóczi 1735. virágvasárnapján gyöngeség miatt nem mehetett templomba, hanem a közelvaló házból
hallgatta a misét. Utána a pap
odavitte neki a szentelt ágat, amit

Rákóczi képmásával a magyarlakta Felvidék visszacsatolásának
emlékére nyakláncnak kifúrt érme
1938-ból
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Rákóczi térden állva fogadott,
mondván, hogy talán több ágat
nem fog már venni. Öt nappal rá,
nagypénteken, Krisztus halálakor
ő is befejezte földi életét.
Mikes Kelemen tanúsága szerint nagycsütörtökön, április 7-én
a mellette virrasztók már alig
értették a szavát. Nagypéntekre virradóra megáldozott, végig
magánál volt, udvari papjának vigasztaló szavaira fejével intett és
könnyezett. „Majd Istennek adván
lelkét, elaluvék - úgy halt meg,
mint egy gyermek.”
Tetemét 1906-ban hozták haza
Törökországból, és a kassai Szent
Erzsébet-székesegyházban helyezték örök nyugalomba.
Személyét és szabadságharcát
számos legenda őrzi a magyar
emlékezetben, alakja a magyar
szabadság és a végsőkig kitartás
szimbóluma lett, legfőképpen
azért, mert a száműzetést is vállalta ügyéért. A haza szabadsá-

Felvidéki bevonulás kitüntetés
1938, eredeti szalaggal

Felvidéki bevonulás kitüntetés
1938, eredeti szalaggal, Kádár Gábor katona Nyírmihálydi

gáért való kitartó ragaszkodása
értelemben került portréja a magyarlakta Felvidék I. Bécsi döntést
követő visszafoglalásának emlékérmére. Egyik változatán látni,

hogy az érmet kifúrták, és nyakban hordozták.

II. Rákóczi Ferenc hamvai a kassai Szt. Erzsébet dómban
- 12 -

Dr. Limbacher Gábor
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„Csukás 85”

A

szécsényi Városi Művelődési Központ alkotópályázatot hirdetett óvodás és
alsó tagozatos gyermekek számára Csukás István születésének 85.
évfordulója alkalmából. A jelentkezőknek az író „A csipogó húsvéti tojás” című meséjét kellett
illusztrálniuk tetszőleges technikával. A pályázatra 8 óvodás és 9
alsó tagozatos kisdiák nevezett
Szécsényből, Ludányhalásziból,
Hollókőből és Ságújfaluból. A beérkezett munkákat szakavatott

zsűri értékelte. Döntésük alapján
az alábbi végeredmény született.
Óvodás korosztály:
I. Béri Rebeka - Szécsény, Páter
Bárkányi János Katolikus Óvoda
II. Gerendai Aisa - Ságújfalu, Óvoda
III. Veres Fanni - Szécsény, Páter
Bárkányi János Katolikus Óvoda
Alsó tagozatos korosztály:
I. Horváth Hella Napsugár - Szécsény, Páter Bárkányi János Katolikus Általános Iskola

Béri Rebeka alkotása

II. Szita Natália - Szécsény, Páter
Bárkányi János Katolikus Általános Iskola
III. Nagy Dorina - Szécsény, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Gratulálunk!
Valamennyi beérkezett alkotást
a művelődési központ ablakkiállításának keretében tekinthették
meg az érdeklődők 2021. április
1. és 5. között.
Csatlós Noémi
közművelődési referens

Nagy Dorina alkotása

Horváth Hella Napsugár alkotása

Veres Fanni alkotása

Szita Natália alkotása

Gerendai Aisa alkotása
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Húsvéti tojásfa Szécsényben

A

Kubinyi Ferenc Múzeum
Sokszínű múzeumpedagógiai
foglalkozásokkal
készült a húsvéti ünnepekre, de
sajnos az idén ezek elmaradtak.
Viszont szerettük volna egy kicsit
színesebbé, vidámabbá tenni a
szécsényieknek és az idelátogatóknak ezeket a borongós kora
tavaszi napokat, ezért húsvéti tojásfát állítottunk a sétálóutcában,
ami hamarosan a gyerekek nagy
kedvence lett.
Köszönjük a segítséget Puszta Miklósné Áginak, Farkasné
Madaczki Marikának és Jászberényi Pálnak.
Smelkó István
múzeumpedagógus
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Futás

I

tt a tavaszias idő, és itt az új,
virtuális esemény a Helló Tavasz, amit a BSI futóklub hirdetett meg. A kiírásban teljesítendő 10 km távot 2021.02.18.
- 2021.03.16-ig, a kedvenc futóterepeden, általad mért idővel a

SZAFT tagjai közül ketten futották. Mindketten az Ipoly part Pöstyéntől Szécsényig tartó szakaszát választották.
Lévainé Radványi Ildikó 1:04:32
Czele Jánosné
1:06:12

Ne hagyd veszni az adód 1%-át,
támogasd a Szécsényi Amatőr Futók Csapatát!
Adószám: 19639931-1-12
Köszönjük.
Czele János
BSI Futónagykövet

Foci

F

elnőtt csapatunk erőltetett
menetben, vívja mérkőzéseit. Sok csapat a járványra hivatkozva lemondja mérkőzéseit.
Szécsény VSE csapatában is voltak, akik betegek lettek, de egyszer sem merült fel a csapatban,
hogy elhalasszuk mérkőzéseinket.
Felnőtt eredmények:
Szécsény VSE – Palotás 2-1 gól:
Kovács S. Pityi B.
Berkenye – Szécsény VSE 7-1 gól:

Horváth Cs.
Szécsény VSE – Karancslapujtő
1-1 gól: Horváth Cs.
Mohora – Szécsény VSE 0-0
Szécsény VSE – Diósjenő 0-3
Mátraterenye – Szécsény VSE 2-0
U19:
Szügy U19 – Szécsény U19 1-1
gól: Kovács S.
Szécsény U19 – Mohora U19 5-0
gól: Kovács S. 2 , Szabó B. 2, Oláh
M.
Palotás U19 – Szécsény U19 2-3
gól: Kovács S. 2 , Oláh M.
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U16:
Bátonyterenye U16 – Szécsény
U16 6-5 gól: Kartnyák K. Kreuch R.
Szabó B. 3.
U14:
A Szécsény VSE U14-es csapata
még nem kezdte meg a bajokságot, ellenfelei halasztást kértek.
A Bozsik tornákon szereplő csapataink edzenek és várnak, hogy
lesznek-e tornák? Az MLSZ még
nem döntött.
Doman Gábor

SZÉCSÉNYI CSEPEREDŐ ÓVODA
ÉS BÖLCSŐDE

KÖZLEMÉNYE

A 2021/2022 NEVELÉSI ÉVRE
TÖRTÉNŐ ÓVODAI és BÖLCSŐDEI
BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL
ÓVODA
2021. április 21-én szerdán, 2021. április 22-én csütörtökön 8:00-15:30-ig lehet beíratni a gyermekeket
A beiratkozás helye: Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde H-3170 Szécsény, Magyar út 13. Nevelői szoba
AZ ÓVODA BEIRATKOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK:
GYERMEK:
• A gyermek személy azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• TAJ kártya
SZÜLŐ:
• Személyi azonosítója
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
HA VAN:
• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozata
• HH, HHH státuszról határozat
• Tartós betegségről orvosi igazolás
ÓVODAI FELVÉTEL: Azok a gyermekek, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket a Köznevelési törvény
kötelező óvodába járátst ír elő. Az Óvoda Szécsény közigazgatási területéről köteles felvenni a gyermekeket. A gyermek
felvételéről az óvodavezető dönt, melyről írásban tájékoztatja a Szülőket 2021. május 30-ig. A döntés ellen a közléstől
számított 15 napon belül a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében, a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz
másodfokú döntést. Túljelentkezés esetén az Óvoda fenntartója Bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
BÖLCSŐDE
2021. április 28-án szerdán, 2021. április 29-én csütörtökön 8:00-15:30-ig lehet beíratni a gyermekeket
A beiratkozás helye: Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde H-3170 Szécsény, Magyar út 13. Nevelői szoba
A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK:
GYERMEK:
• A gyermek személy azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• TAJ kártya
SZÜLŐ:
• Személyi azonosítója
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
HA VAN:
• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozata
• HH, HHH státuszról határozat
• Tartós betegségről orvosi igazolás
• Munkáltatói igazolás
BÖLCSŐDEI FELVÉTEL: A bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától 3. életévének, illetve annak az évnek december
31-ig vehető fel, amelyben a 3. életévét betölti.
Kérem a járványügyi szabályok betartását!
Fábiánné Keller Zsuzsanna,
intézményvezető
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