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Városi Civil Korzó és Gyer-
meknap

Május 28-án került megren-
dezésre a Városi Civil Kor-
zó és Gyermeknap a Sétáló-

utcában, ahol a város apraja-nagy-

ja megtalálhatta a maga szórako-
zási lehetőségét. A sokszínű prog-
ramok, szórakozási lehetőségek 
és a meleg nyári idő mind-mind 
hozzájárult ahhoz, hogy a rendez-
vényre ellátogató gyerekek és fel-

nőttek jó emléket és élményeket 
vihettek magukkal haza. 

A Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. ezúton is köszönetét 
fejezi ki mindenkinek, aki mun-
kájával és közreműködésével hoz-
zájárult a szombati Városi Civil Kor-
zó és Gyermeknap rendezvény 
sikeréhez.

Név szerint: 

Cserhát Mentőkutyás Egyesület, 
Krúdy Gyula Könyvtár, Petrovics 
Gabriella, e-MultiCoop Szociális 
Szövetkezet, Andi Színjátszósai 
Egyesület, Palóc Néptáncegyüt-
tes, Izolda Népi Játékai, Iglice Tánc-
együttes, T.C.D. Táncegyesület szé-
csényi és balassagyarmati csoport- 
ja, Léna Táncosai, Street Dancers, 
Paramisi Társulat, Őszi Alkony Nyug-
díjas Klub, Szerva ASE, Benczúr-
falváért Egyesület, Szécsény Vá-
rosi Rendőrkapitányság, Szécsény 
Városi Tűzoltó Raj, Agrohelp Kft., 
Szécsény Városfejlesztő Kft., Szé-
csényi és Pösténypusztai Polgár-
őrség, valamint Szécsény Város 
Önkormányzata.

Köszönjük mindenkinek, aki ellá-
togatott a rendezvényre!

Szécsényi Hírek
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Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. hírei

Nyugodtan mondhatjuk, 
Nógrád megye kulturális 
fővárosa Szécsény, hiszen 

nincs még egy település, amely-

nek művészeti egyesületei any-
nyi nemzetközi és országos elis-
meréssel rendelkeznének, mint 
az itteniek. Némi túlzással azt 

mondhatjuk, hogy vannak közöt-
tük olyan társulatok, amelynek 
tagjai kevesebbet vannak itthon, 
mint más városokban, hiszen any-
nyi fesztiválra kapnak meghívást, 
külföldre és itthonra, hogy alig 
győzik teljesíteni. Ilyen az Iglice 
és a Palóc Néptáncegyüttes, az 
Erkel Ferenc Vegyeskar, a TCD, 
vagy újabban Andi színjátszósai, 
a FÉBÉ társulat.  Rajtuk kívül a 
Városi Gyermekkar, a Rózsavöl-
gyi Márk Művészeti Iskola diákjai 
és sokan mások „koptatják” las-
san évtizedek óta folyamatosan 
a Művelődési Ház színpadát, de 
a kiváló adottságú épület kisebb 
közösségek, rejtvényfejtők, jó-
gázók, nyugdíjasok rendszeres 
találkozó helye. Akik egy kicsit is 
ismerik a kulturális életet, azok 
pontosan tudják, milyen ritka-
ság egyáltalán az, ha egy társulat 
évtizedekig fennmarad. Holott 
a kitartó hosszútávú munka az, 
amely képes a művészetben ma-
radandót létrehozni. E társulatok-
nak nemcsak azért jár köszönet és 
hála, mert évtizedek óta gyerme-
kek százainak adtak és adnak tu-
dást, önbecsülést, hanem azért is, 
mert elviszik Szécsény város hírét, 
kultúráját messzire. Meg kell em-
líteni az épület szebbnél szebb, 
értékesebbnél értékesebb kiál-
lításoknak helyt adó galériáját, 
mely a Nógrád Megyei Őszi Tárlat 
állandó helyszíne, immár 22 éve. 
Nem szabad elfelejteni, hogy az 
óvodások Morzsabálja is csak eb-
ben az épületben az igazi. Közép-
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30 éve adták át a Szécsényi Művelődési Központot
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iskolások szalagavatója, színházi 
előadások, koncertek, a rendez-
vényeken szövődő szerelmek, 
mind-mind felejthetetlen emlék 
sok száz, de inkább több ezer em-
bernek. Hosszú évek óta a Városi 
Könyvtár is itt működik, amely a 
kölcsönzések mellett színvona-
las író-olvasó találkozók helyszí-
ne, külön öröm számunkra, hogy 
az utóbbi időkben nagyon sok 
szécsényi íróval. A Művelődési 
Ház 30 éve részben közadako-
zásból épült. Tudom, sokan ma 
is őrzik, az akkori téglajegyeket. 
Most ők is büszkék lehetnek arra, 

hogy egykori „befektetésük” nem 
volt hiábavaló. Egy olyan szel-
lemi műhelynek segítettek ott-
hont teremteni, ami immár több 
nemzedéken keresztül bizonyí-
totta, méltó őrzője és segítője a 
szécsényiek tehetségének és elhi-
vatottságának. Köszönöm az egy-
kori adakozók nagylelkűségét, a 
Művelődési Központ társulata-
inak és munkatársainak kitartó 
színvonalas munkáját. Talán csak 
kevesen tudják, az elmúlt évek-
ben sokat dolgoztunk azért, hogy 
anyagi forrást találjunk az épület 
felújítására, ami nagyon ráférne. 

E tervünket nem 
adtuk és nem 
adjuk fel, mert 
az itt folyó mun-
ka többszörösen 
bebizonyította, 
hogy megérde-
mel méltóbb 
körülményeket. 
Boldog születés-
napot 30 éves 
Szécsényi Műve-
lődési Központ!

Stayer László
polgármester

30 éves a Művelődési Központ Szécsényben - háttér

1987. november 5-én nyitotta 
meg kapuját Szécsényben az új 
művelődési ház.

Szécsényben 1950-ben létesült 
művelődési otthon, az úgyne-
vezett Ipartestület épületében, 
melyet 1951-52-ben felújítottak, 
kibővítettek, így az intézmény 
a szécsényi járás területén lévő 

művelődési otthonok módszer-
tani központjává vált, majd 1968. 
május 31-én művelődési központ 
besorolást kapott.

Az akkori művelődési központ-
nak a megfelelő, korszerű helyi-
ségek hiánya leszűkítette a tevé-
kenységét és nem tudott lépést 
tartani a követelményekkel. Eze-

ket a tényeket az akkori tanács 
felismerte, és az 1970-es évek 
elejétől kezdve foglalkoztak egy 
új, korszerű művelődési központ 
megépítésének lehetőségével.

Az akkori vezetés az építési költ-
ségek nagyságát tekintve a helyi 
eszközök, erőforrások feltárására, 
és annak építkezés költségeire 
történő átadására többféle mód-
szert dolgozott ki: - téglajegy vá-
sárlást, - társadalmi munka végzé-
sét az építkezésen, - vállalkozások 
támogatását, - kommunista mű-
szak szervezését az építkezésen, 
- sport és kulturális rendezvények 
felárral történő árusítását, vala-
mint emlékérem kiadását, mely-
nek összegei az építési költségek-
re kerültek felhasználásra. Így az 
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első pillanattól fogva nyilvánvaló 
volt, hogy az épület a Szécsényiek 
szívügye lett. 

Napjainkig nincs olyan család, 
amelynek valamely hozzátartozó-
ja valamilyen formában ne kötőd-
jön a művelődési központhoz. A 
hely szelleme, a helyiek összefo-
gása, a szüleink befektetése egy 
olyan kulturális lavinát indított el, 
amely a jelenben ért be igazán. A 

szécsényi Művelődési Központ-
ban felnövekvő és kiteljesedett 
generáció így igazán nagy köszö-
nettel és hálával tartozik az elő-
döknek, akik által létrejöhetett ez 
az épület. Megteremtették azokat 
a helyszíneket ( – színházterem, 
- zenetermek, 
- mozgásmű-
vészeti terem, - 
klubhelyiségek, 

- stúdió, stb. ) amelyek nagyszerű 
műhelymunkákat indítottak el, 
amiből a mai napig kiemelkedő-
en profitál a város. 

Garamvölgyi Andrea
igazgató

Önkormányzati hírek

Októberben három képviselő tes-
tületi ülést tartottunk.

OKTÓBER 3-án rendkívüli ülésen 
döntöttünk
tagi kölcsön biztosításáról a Szé-
csényi Közművelődési Nonprofit 
Kft. számára.

OKTÓBER 16-i rendkívüli ülésen ha-
tároztunk arról, hogy
•	 a „Szenvedélybetegek részére 

nyújtott alacsonyküszöbű ellá-
tást, utcai szociális munkát, krí-
zisközpontot, titkos menedék-
házat, biztos kezdet gyerekházat 
működtető és befogadott szol-
gáltatók feltételeinek fejleszté-
se” című pályázatot benyújtjuk

•	 a	TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001	
kódszámú, „A társadalmi 
együttműködés erősítését szol-
gáló helyi szintű komplex prog-
ramok” című pályázat kapcsán 

képzési és rendezvényszervezé-
si tevékenységekre közbeszer-
zési eljárást nem indítunk, az 
összefoglaló tájékoztatót visz-
szavonjuk.

Döntöttünk
•	 a	TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001	

kódszámú, A társadalmi együtt-
működés erősítését szolgáló 
helyi szintű komplex progra-
mok című pályázat keretében 
2 db egészségnapi, 2 db „Előzd 
meg” című közbiztonsági tema-
tikájú és 2 db „Velünk együtt” 
című közművelődési tematikájú 
rendezvény megvalósítására in-
dított beszerzési eljárások nyer-
teseiről.

OKTÓBER 24-i ülésen tájékoztatót 
hallgattunk meg
•	 a	 Szécsény	 Városkártya	 prog-

ramról

•	 a	Nógrád	Megyei	Kormányhiva-
tal Szécsényi Járási Hivatal 2017. 
évi -2017.01.01-2017.09.30. – 
munkájáról.

Elfogadtuk
az önkormányzati ingatlanok ér-
tékesítési célú kiajánlását.

Véleményeztük
a kötelező felvételt biztosító álta-
lános iskolai körzethatárokat.

Zárt ülésen tájékoztatót hallgat-
tunk meg
az önkormányzatnál folytatott 
belső vizsgálatról.

Tárgyaltunk
lakásbérleti ügyekről.

Stayer László           dr. Végh Adrienn
polgármester      m.b. jegyző
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„Örülök a pernek”

Polgármester Úr, elindult Ön 
ellen egy per, amely arról 
szól, hogy egy fél napig nem 

működött a városban a sok in-
ternetszolgáltató közül az egyik. 
A facebookon olvastam, hogy a 
telekábelnél ilyen kimaradások 
rendszeresek a városban. Ez mitől 
lett egyáltalán ügy?
Attól, hogy ezt az internetháló-
zatot használta a katasztrófavé-
delem, a rendőrség, a mentők, 
a kormányhivatal és állítólag 
250 előfizető. Az a furcsa, hogy 
ennek az internethálózatnak, a 
helyi konkurensekkel, a többi 
internetszolgáltatóval ellentét-
ben se akkor nem volt, se mind-
máig nincs használatbavételi 
engedélye. Ugyan próbálja ezt 
a szolgáltató elbagatellizálni, je-
lentéktelen dolognak feltüntetni, 
de egy ilyen rendszernek ez alap-
vető feltétele. Vagyis kijelenthet-
jük, hogy e nélkül jogilag nem 
létezik. Ez ugyanolyan, mintha 
olyan autókkal közlekednének a 
mentők és a rendőrök, amelyek-

nek nincs forgalmi engedélyük. 
Vagy egy olyan újonnan épített 
emeletes házba engednék be a 
lakókat, amelyiknek nincs lakha-
tási engedélye, mert az erkélyen 
még nem szerelték fel a korláto-
kat. Ennek ellenére az ügyészség 
úgy vélte, az áramszünet kapcsán 
közérdekű üzem megzavarása 
történt, ezért került Bíróságra az 
ügy. Ahogy többször mondtam, 
a konkrét esetről a per lezárásá-
ig nem nyilatkozom, ugyanakkor 
annál érdekesebb, hogy egyálta-
lán hogyan juthattunk el idáig? 
Hogyan lehet az, hogy 2008-ban 
átadtak egy hálózatot, amelynek 
2010-ig nem lett működési en-
gedélye? Hogyan lehet az, hogy 
az előző szocialista polgármester 
idejében, 2006-ban „idekerült” 
egy cég, amelynek megbízása 
ügyében a képviselő-testület 6 
tagjának tiltakozása ellenére zárt 
ülést akartak elrendelni. A javas-
lat kétszeri nekifutásra is meg-
bukott, Varga Béla Fidesz elnök 
határozottan elutasította a zárt 

ülés gondolatát, nem is értette, 
miért kellene az egyetlen pályá-
zóról a nyilvánosság tudta nélkül 
dönteni, hiszen addig mindent 
nyilvánosan tárgyaltak az ügyről. 
Ennek ellenére, némi jogi csűr-
csavarral keresztülerőszakolták a 
zárt ülést, ahol láss csodát, pont 
egy 199 milliós ajánlatot fogad-
tak el. Forintra pontosan akkora 
összegűt, mint amekkorát még 
előző évben, 2005 szeptemberé-
ben megszavazott az előző testü-
let. Én például személyesen nem 
is voltam ott, hiszen nem voltam 
képviselő-testületi tag sem. Erre 
2010-ben, amikor polgármesterré 
választottak, kiborult ez a 199 mil-
liós, 5 éves csontváz a szekrény-
ből. Ráadásul egy plusz meglepe-
téscsomaggal. Serfőzőné ugyanis 
egy 5 éves szerződést is kötött 19 
millió forint értékben, egy ugyan-
csak „spontán idekerült” céggel 
arra, hogy üzemeltesse a pályá-
zatból megépített hálózatot. Fél-
reértés ne essék, nem szeretném 
az elődöm jogi képességeit kriti-
zálni, távol álljon tőlem, de ki kell 
jelenteni, hogy ezt az okiratot tel-
jesen elszúrta. Van erre „klasszi-
kus” kifejezés is, de inkább hagy-
juk, sajnos a helyzet nem olyan 
vicces. Szóval „sikerült” egy olyan 
üzemeltetési szerződést kötnie, 
amelyben azt az alapvető pontot 
nem lehet tisztázni, hogy a szer-
ződés mikor lép életbe. A hálózat 
átadásakor? Az 2008-ban volt. 
Akkor az a szerződés 2013-ban 
lejárt. Vagy a használatbavételi 
engedély megszerzésekor? Az a 
mai napig nincs meg.  Akkor le-
het, hogy még életbe sem lépett 
a szerződés? Akkor 7 éven keresz-
tül ki és mire szedett pénzt az elő-
fizetőktől? Serfőzőnének sikerült 
egy totális jogi exlex állapotot, 
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vagyis törvényen kívüli helyzetet 
teremtenie. Nincs is rá megoldás 
mindmáig.  Úgy csöppentem 
ebbe a helyzetbe, mint Pilátus a 
krédóba.

Na de polgármester úr, 2010 óta el-
telt 7 év!
2010-ben, amikor tudomást sze-
reztem erről az ügyről, azonnal 
tárgyalásokat kezdtem az Opticon 
Kft-vel, az „üzemeltetővel”. Azért 
teszem idézőjelbe, mert itt az-
tán repkedtek a nevek. Opticon, 
Optanet, Vidékháló, Gergi Háló, 
PalócNet, eMultiCoop. Azt sem le-
hetett tudni, ki kivel van. Ki kinek 
adta a város tudta nélkül a város 
tulajdonát. Egy huzavona kez-
dődött arról, hogy végül is kinek 
a feladata beszerezni a hiányzó 
engedélyeket, aminek a háttere 
az volt, hogy ki fizesse ennek a 
majd 20 milliós költségét. Mi úgy 
gondoltuk, és ebben konzekven-
sen követtük az előző testületek 
döntéseit, hogy erre a város több 
pénzt ne áldozzon. Szinte az ösz-
szes nagy-, és a helyi szolgáltató-
val is tárgyaltunk, hogy vegyék 
át a hálózat üzemeltetését, vagy 
vegyék meg a teljes rendszert. 
Mindenki lelkiismeretesen vé-
gignézte a technikai és a jogi ré-
szeket, majd mindenki úgy ítélte 
meg, hogy az egész konstrukció 
egy olyan káosz, ami kezelhetet-
len. Még foglalkozni sem éri meg 
vele. Ugyanakkor az önkormány-
zat nem tehette meg, hogy egy 

200 milliós vagyont veszni hagy. 
2013-ban végre úgy tűnt, nyug-
vópontra jut az ügy, miután az 
Opticon Kft. elvállata az engedé-
lyek beszerzését, rövid határidő-
vel. Jóindulatúan vártunk rájuk. 
Másfél évet. Azonban kiderült, 
hogy csak az időhúzásra játszot-
tak. Beszedték továbbra is az elő-
fizetői pénzeket, miközben nem 
fizettek bérleti díjat a városnak. 
Ezért 2015-ben visszavontam az 
engedély beszerzésre vonatkozó 
megbízásukat, és a képviselő-tes-
tület átadta a Szécsény Holding 
Kft-nek az ügyet azzal, hogy vagy 
értékesítse, vagy üzemeltesse a 
hálózatot.  Azt szerettük volna, 
hogy minden szécsényi hasz-
nálhassa ezt az internetet. Non-
szensz ugyanis, hogy mindmáig, 
nem lehet tudni, kik voltak a kivá-
lasztottak, ki az az állítólagos 250 
előfizető, aki a város által elnyert 
pályázati pénz hasznát élvezhet-
te, és előfizethetett a rendszert 
használó szolgáltatónál, köztük 
például Serfőzőné, havi 3 ezer fo-
rintért. Testületi ülésen mondta, 
hogy ez milyen jó. A többi 6 ezer 
ember vajon miért nem részesül-
hetett az olcsóbb internet elő-
nyeiből?

A várost érte kár?
Hogyne. Annak idején a szerző-
dés megkötésekor az 5 éves üze-
meltetésért cserébe a szolgáltató 
fizetett 19 millió forintot a város-
nak. Azóta eltelt újabb 5 év és ér-

dekes módon senki nem tette le 
az újabb 5 év üzemeltetési díját, 
miközben az előfizetők nyilván fi-
zettek, sőt - mint kiderült – a nagy 
szolgáltatók több tíz millió forin-
tot fizettek érte - vagyis valaki úgy 
használta a város tulajdonát, hogy 
nem rendezte az ezért járó össze-
get. Fogalmazhatunk nyugodtan 
úgyis, hogy valaki folyamatosan 
turkált a szécsényiek zsebében, 
miközben kitömte a sajátját. Én 
ezt elfogadhatatlannak tartom, 
mint szécsényi lakos, mint pol-
gármester, és mint a Szécsény és 
Vonzáskörzete Közbiztonságá-
ért Alapítvány kuratóriumának 
elnöke. Valaki ugyanis évek óta 
átverte a rendőrséget, a tűzoltó-
kat, a mentőket és az embereket. 
Felháborítónak tartom, hogy az 
első tárgyaláson beidézett tanú, a 
Vidékháló jogásza arra a kérdésre, 
tájékoztatták-e a rendőrséget, a 
katasztrófavédelmet, a Kormány-
hivatalt, hogy egy olyan hálózat 
szolgáltatását adják el, amelynek 
nincs használatba vételi engedé-
lye, egy laza vállrándítással azt 
válaszolta, nem, mert szerinte ez 
nem fontos. Elmondta a tárgyalá-
son, de elmondták annak idején a 
testületi ülésen is: „Ha nincs enge-
dély, maximum bírság jár érte, de 
az belefér”. Nekik lehet. Végered-
ményben bizonyos szempontból 
örülök a pernek, mert végre ki-
derülhet, hogy mi és ki, vagy mik 
és kik vannak az egész sumákság 
mögött.

ALÁÍRTÁK A „NÓGRÁDI SZABAD VÁLLALKOZÁSI ZÓNA” HELYI 
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMOT LÉTREHOZÓ MEGÁLLAPODÁST

2016 augusztusában a Nógrádi 
fejlesztési Ügynökség Nonpro-
fit Kft. által vezetett konzorcium 
pályázatot nyújtott be a TOP-
5.1.2-15-NG1 „Helyi foglalkozta-
tási együttműködések” pályázati 

konstrukció keretében helyi fog-
lalkoztatási paktum kialakításá-
nak és megvalósításának támo-
gatására.

A pályázó konzorcium továb-
bi tagjai: Bátonyterenye Város 

Önkormányzata, Szécsény Város 
Önkormányzata, a Pásztói Pol-
gármesteri Hivatal, Nógrád Me-
gyei Kormányhivatal, valamint a 
Kontakt Alapítvány. A projekt tel-
jes költségvetése 1,383 milliárd 
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forint, melynek legalább 70%-át 
munkaerőpiaci szolgáltatásokra, 
képzési- és bértámogatásra kell 
költeni 2021. végéig.

A foglalkoztatási paktum fel-
adata, hogy a helyi foglalkozta-
tási stratégiában lefektetett cé-
lok elérése érdekében erősítse 
a csatlakozó szervezetek foglal-
koztatást segítő együttműködé-
sét, társadalmi szerepvállalását, 
összehangolja a munkaerőpiaci 
keresletet és kínálatot, megtalálja 
a megoldást a fejlődő mikro-, kis 
és középvállalkozások munkaerő 
igényeinek rugalmas kielégítésé-
re, illetve támogassa a hátrányos 
helyzetű célcsoportokat annak 
érdekében, hogy hosszú távra 
megélhetést biztosító munkát 
tudjanak találni. Csatlakozhatnak 
hozzá mindazon Bátonyterenyei, 
Pásztói, Szécsényi és Salgótarjáni 
Járásban működő szervezetek, 
amelyek egyetértenek a fenti cé-
lokkal, és együttműködésükkel 
támogatni kívánják azok elérését.

A Nógrádi Szabad Vállalkozási 
Zóna helyi foglalkoztatási pak-
tum munkaadói partnerkörébe 
elsősorban a térségben működő 
mikro-, kis és középvállalkozá-

sok tartoznak. A foglalkoztatási 
paktum képzési, mentorálási és 
foglalkoztatási programjai a mun-
kaadók Paktumirodához bejelen-
tett igényei alapján indulnak. A 
nyújtott támogatások lehetnek 
képzési és foglalkoztatási jelle-
gűek: foglalkoztatást elősegítő 
képzések, elhelyezkedést segí-
tő bértámogatás, bérköltség és 
mobilitási támogatások, állásköz-
vetítés, munkaerő-piaci szolgál-
tatások, önfoglalkoztatóvá válás 
támogatása, valamint a munká-
ba járáshoz és a munkaerő-piaci 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
utazási költségek támogatása. A 
személyek 
bevonását, 
képzésben 
és foglal-
koztatásban 
maradását 
m e n t o r o k 
segítik. A 
konzorcium 
a projekt 
időtartama 
alatt 895 
h á t r á n y o s 
h e l y z e t ű 
személy el-

helyezkedését kívánja elősegíte-
ni.

A „Nógrádi Szabad Vállalkozási 
Zóna” helyi foglalkoztatási pak-
tum együttműködési megállapo-
dásának aláírására 2017. október 
25-én került sor a pásztói Ruffec 
teremben. A paktumhoz - a kon-
zorciumi tagokon túl - több mint 
húsz szervezet jelezte csatlakozá-
si szándékát, amelyek között vál-
lalkozások, képzőintézmények, 
civil és vállalkozói szervezetek, 
kamarák vannak. 
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Közszolgálatért díjasok

Szécsény Város Önkormány-
zata a 28/2007.(VIII.29.) ren-
deletével alapította „A Köz 

Szolgálatáért” kitüntető díjat, 
melyet azoknak a személyeknek, 
közalkalmazottaknak, köztiszt-
viselőknek, szervezeteknek, kö-
zösségeknek adományozza, akik 
Szécsény városban tartósan ki-
emelkedő eredményeket értek el 
különösen az egészségügy, a szo-
ciális ellátás, az oktatás, a kultúra, 
a közművelődés, a sport, vagy va-
lamely művészeti ág művelése, a 
közrend és közbiztonsági feladat-
ellátás területén. 

Szécsény Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2017. 
évben két személy részére szava-
zott meg elismerést. A 170/2017. 

(IX.26) számú határozata értelmé-
ben FRISCHNÉ SZEREDAI EMESE 
ÁGNES részére „A Köz Szolgálatá-
ért” díjat adományozza. E kitün-
tető címmel ismeri el a több mint 
fél évszázados kimagasló védő-
női pályán végzett munkáját. 

FRISCHNÉ SZEREDAI EMESE 
ÁGNES 1943. július 9-én szü-
letett Szegeden, öten voltak 
testvérek. Iskolai tanulmánya-
it követően, 1959. szeptember 
1-jétől a Szegedi Városi Kórház 
rendelőintézeténél helyezkedett 
el, mint orvos írnok. Később a 
Fehérgyarmati Járási Kórháznál 
laboránsként dolgozott. 1968-
ban az Orvos Továbbképző Inté-
zet Egészségügyi Főiskolai Karán 
szerezte meg védőnői oklevelét, 

majd megszületett Édua nevű le-
ánygyermeke. 

1968. szeptember 1-jétől Csur-
gón a Járási Tanács alkalmazá-
sában kezdte védőnői munkás-
ságát.  Második leánya Emese 
születését követően Nagyatádon 
dolgozott, majd1971-ben került 
Szécsénybe, ahol vezető védőnő-
ként gondozta a várandós és gye-
rekágyas anyákat. Voltak évek, 
amikor több mint 100 segítségre 
szorulóval foglalkozott. 1983-ban 
végezte el a főiskolát és szerezte 
meg védőnői diplomáját. Ebben 
az évben született harmadik leá-
nya Kató. 

Szakmai munkásságának meg-
határozó szakasza, hogy 1984-től 
másfél évtizeden át vezető védő-
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„Üres kézzel soha nem jövök haza”

nőként dolgozott a kistérségben. 
Nyugdíjazása óta- komplex ifjúsá-
gi és tanulóiegészségi állapot fel-
mérést, alkalmassági szűréseket, 
széleskörű közegészségügyi és 
járványügyi, pályaalkalmassági 
vizsgálatokat, elsősegélynyújtást 
lát el a nevelési-oktatási intézmé-
nyekben. Együttműködik a házi 
gyermekorvosokkal, óvodákkal, 
szociális és családsegítést végző 
szakemberekkel. A Szécsényi Be-
teg Gyermekekért Alapítvány ku-
ratórium tagja 2002-től. 

Munkáját mindig nagy felelős-
séggel, nagy szakmai tudással és 
tapasztalattal, lelkiismeretesen 
és szeretettel végezte. A védőnő 
szó egyet jelentett és jelent Szé-
csényben Emesével.  

Több alkalommal kapott szak-
mai elismerést:

1978-ban, Kiváló munkáért, 
1986-ban és 1987-ben kiváló 
egészségre nevelő munkájáért 
kapott kitüntetést. 

Nógrád Megye Önkormányzata 
1997-ben Perliczi János-díjjal is-
merte el szakmai tevékenységét. 

2013-ban az Emberi Erőfor-
rás Minisztérium a rangos Pro 
Sanitate-díjjal jutalmazta és most 

Szécsény Város Önkormányzata 
képviseletében mi adjuk át „A Köz 
Szolgálatáért” díjat. 

Kívánjuk, hogy továbbra is jó 
erőben segítse az új generációk 
egészséges felnevelését!

Szívből gratulálunk!
Szécsény Város Önkormány-

zatának Képviselő-testülete a 
171/2017. (IX.26) számú határo-
zata értelmében SZAJKÓ ISTVÁN 
részére „A Köz Szolgálatáért” díjat 
adományozza. E kitüntető címmel 
ismeri el a több mint fél évszáza-
dos kimagasló kántori munkáját.  

Szajkó István, a szécsényi Fe-
rences Templom kántora idén ün-
nepli szolgálata kezdetének 50. 
évfordulóját. 1951. január 14-én 
született. Bednárik Dénes, varsá-
nyi plébános javaslatára kezdte el 
a kántorképzőt. 1967-től Varsány-
ban látta el a kántori és a sekres-
tyési feladatokat.

1979. január 1-je óta a szécsényi 
templom kántora, amikor még 
Czinka Antal volt a település plé-
bánosa. Ugyanebben az évben 
költözött Szécsénybe feleségé-
vel, Erzsikével, és nevelték három 
gyermeküket. Azóta megszakítás 
nélkül szolgál a városban, 1990, 

a ferences testvérek visszatérését 
követően is, majd 2011 óta nyug-
díjasként, de töretlen lelkesedés-
sel és odaadással. Mindeközben 
tagja volt az egyházközség képvi-
selőtestületének is. 

Feladatai közül ki kell emelni a 
templom liturgikus és zenei szol-
gálatának ellátását. A vasárnapi és 
hétköznapi szentmiséken az ő or-
gonajátéka kíséri a szertartásokat, 
miközben a temetések szolgálatát 
is végzi, az ünnepek előkészítését, 
a búcsúkat, a húsvéti passiót. A 
zarándoklatok énekeinek vezeté-
se is dolga, de ugyanígy a temp-
lom környezetének, illetve belső 
tereinek rendben tartása.

Mindezt példaadó lelkiismere-
tességgel, hűséggel és megbíz-
hatósággal végzi, mindig lehet 
rá számítani, sem betegség, sem 
egyéb program nem lehet elő-
rébb való a számára.

Mindezért az egész egyházköz-
ség és a ferences testvérek nevé-
ben is hálásak vagyunk.

Kívánjuk, hogy továbbra is erő-
ben és jó egészségben tudja segí-
teni az egyházközséget és a híve-
ket!

Szívből gratulálunk!

Lőrik Ildikó biztos nem úgy 
gondolta gyermekként, hogy 
állami tisztviselő, konkrétan 

szabálysértési és igazgatási szak-
ügyintéző lesz a Szécsényi Járási 
Hivatalban.
Valóban, pedagógus szerettem 
volna lenni. A balassagyarmati 
Balassi Bálint Gimnáziumba jár-
tam orosz-francia nyelvtagozatra 
és oroszból jelesre érettségiztem, 
orosz-magyar szakos tanárnak 
készültem.
Hát akkor nagyot kanyarodott az 
élete.

Bizony, sajnos nem sikerült a fel-
vételim, így elmentem a nagylóci 
általános iskolába tanítani, mi-
után tősgyökeres lóci vagyok, 
édesapám, apai nagyszüleim is 
ott születtek. Egy év után a Nagy-
lóc Községi Közös Tanács állást 
hirdetett és édesanyám javasolta, 
hogy próbáljam meg. Így lettem 
egy életre KÖZSZOLGA. 1987-ben 
aztán jelentkeztem az Államigaz-
gatási Főiskolára, ahol 1991-ben 
igazgatás-szervező diplomát kap-
tam.

Család?
Elváltam. Az otthonomban gon-
doskodom a mozgáskorlátozott 
bátyámról. Két felnőtt lányom 
van, már családot alapítottak. Kü-
lön köszönöm Nekik, hogy kétsze-
res fiús ikres nagymamává tettek. 
És ne feledkezzünk meg az egyet-
len kislány unokámról se, aki egy 
cserfes, kis kópé, ezért gyakran 
„szélvész kisasszony”-nak hívom. 
A családom tagjai folyamatosan 
kitöltik a hétköznapjaimat, büsz-
ke vagyok rájuk.
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Most megkapta a Magyar Kor-
mánytisztviselői Kar „Köz Szolgála-
táért Díszoklevél” elismerést. 
Nagyon meglepődtem és nagy 
megtiszteltetésnek érzem. Éven-
te 27 fő kaphatja meg az ország-
ban ezt az elismerést.  Bejártam a 
hivatali ranglétrát, voltam előadó, 
főelőadó, Szécsény Város Önkor-
mányzatának aljegyzője, aztán 
jegyző Nagylócon, majd körjegy-
ző a Karancsvölgyén. A közigaz-
gatásban is fontos a folyamatos 
tanulás, így 1994-ben szociálpo-
litikai szakigazgatás-szervező ok-
levelet kaptam, majd anyakönyvi 
és közigazgatási szakvizsgát tet-
tem. A képzések, továbbképzések 
a mai napig részei a munkánknak. 
2013-ban alakultak a Járási Hiva-
talok, és akkor eldöntöttem, hogy 
haza jövök, így kerültem vissza 
Szécsénybe. A legfontosabb elvá-
rásom, akár vezetőként, akár be-
osztottként az volt önmagammal 
szemben, hogy mindig empáti-
ával forduljak az emberekhez és 
lehetőleg segítsek - jogszabályi 
keretek között - megoldást ta-
lálni problémáikra, kérelmükre. 

A több évtizedes közigazgatási 
munkám során megtanultam és 
vallom, hogy „mi vagyunk az ügy-
felekért”!

Vezetője nagy lobbistának hívja, 
tud erről?
Igen.

És tudja, hogy azért nevezi így, 
mert állandóan mások érdekeiért 
harcol?
Igen, amikor ezt mondja, mindig 

meg is felelek, hogy nem maga-
mért, hanem magunkért harco-
lok, azért a szűkebb és tágabb 
közösségért, amelyet a kollégák 
és az itt lakók jelentenek. Tagja 
vagyok a Nógrád Megyei Kor-
mányhivatal Szociális Bizottsá-
gának és büszkén vállalom, hogy 
onnan még üres kézzel soha nem 
jöttem haza. Viszem a kérelmeket 
és néha kissé harciasan, de ki is ál-
lok azokért.

Az a fránya házimunka!

Megváltoztak a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás során a 
háztartási munka igazolhatósá-
gának szabályai. A módosításáról 
egyszerűen, közérthetően, pél-
dákkal.

Aki állástalan, segélyben (is-
meretlenebb, de hivatalos nevén 
foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatásban, efhátéban) részesül, 
havonta 22 800 Ft-ot kaphat. 

Az efháté nem automatikusan 
jár, a rászoruló kérelmezi. Iga-
zolnia szükséges, hogy neki és 
családjának jövedelme, vagyona 
nincs, vagy csak nagyon csekély. 
Amennyiben ezek a sajnálatos 

tények fennállnak, a járási hiva-
tal elkezdi fizetni az efhátét. A rá-
szoruló ügyfél választása szerint 
lakcímére a postás viszi ki, vagy a 
bankszámlájára a hivatal átutalja.

Az efháté folyósításának hó-
napjai sem telhetnek teljes do-
logtalansággal, ez idő alatt is kell 
valamit tevékenykednie a segé-
lyezettnek. Valamivel foglalkoznia 
kell, többek között azért is, mert a 
hivatal egy év elteltével meg fog-
ja vizsgálni, hogy az ügyfél még 
továbbra is rászorul-e a foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatásra? 
Ekkor a hivatal annak is utánajár, 
hogy az ügyfél az elmúlt egy év-

ben legalább összesen 30 nap va-
lamilyen jogosító tevékenységet 
végzett-e, dolgozott-e?

A hivatal nemcsak a szigorú ér-
telemben vett munkát fogadja 
el, hanem azt is, ha a rászoruló 
például a Munkaügyi Központ 
(ismeretlenebb, de hivatalos ne-
vén: a Foglalkoztatási Osztály) ál-
tal szervezett tanfolyamon, vagy 
az önkormányzatnál közfoglal-
koztatásban vett részt, esetleg 
önkénteskedett, de még a háztar-
tási munkát is ide kell sorolni.

Az ügyfél feladata, hogy bárme-
lyik munkavégzés megtörténtét 
igazolja, bizonyítsa a hivatal felé.
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Az alkalmi munkáról a vállalko-
zó, a tanfolyamról és a közfoglal-
koztatásról a hivatal állít ki igazo-
lást. Az önkéntes munka egy civil 
szervezettel kötött szerződés csa-
tolásával is bizonyítható.

Bár a legegyszerűbbnek a ház-
tartási munka végzése tűnik, de 
ezt a legnehezebb hivatalossá 
tenni, illetve igazolni a megtör-
téntét.

A háztartási munkát a meg-
kezdése előtt regisztálni kell az 
adóhatóságnál  (ismeretlenebb, 
de hivatalos nevén: NAV), ezért  
1000 Ft díjat kell fizetni. Ekkor be 
kell jelenteni azt a személyt (fog-
lalkoztatót), akinek a háztartási 
munkát végzi a rászoruló ügyfél. 
A regisztráció csak elektroniku-
san (Ügyfélkapun keresztül) vagy 
telefonon végezhető el. Ahhoz, 
hogy a hivatal elismerje a háztar-
tási munkát, mind a regisztációt, 

mind a díj megfizetését igazolni 
kell felé a rászorultság felülvizs-
gálata során.

A nyár végétől nem minden 
háztartási munka vehető figye-
lembe az efhátéra való jogosult-
ság szempontjából. Immár nem 
fogadható el a háztartási munka 
igazolása, ha azt foglalkoztató-
ként az efhátéban részesülő sze-
mély közeli hozzátartozója, illetve 
az efhátéra jogosult személlyel 
egy lakcímen élő személy adja ki.

A törvény a közeli hozzátarto-
zó fogalmát meghatározza, mely 
nem egyezik meg a mindenna-
pi életben használttal. Így közeli 
hozzátartozó: a házastárs, az élet-
társ; a gyermek és testvér csak ak-
kor, ha önálló keresettel nem ren-
delkezik és vagy 20 év alatti, vagy 
23 évesnél fiatalabb, de iskolába 
jár, vagy 25 év alatti, de felsőokta-
tási intézménybe jár; a szülő csak 

akkor, ha a gyermek még nincs 18 
éves.

Azt mondhatjuk tehát, hogy az 
otthoni házimunka nem minősül 
efhátéra jogosító tevékenység-
nek. A házimunkát a saját háztar-
tásán kívül kell, hogy végezze, aki 
egy év eltelte után efhátét szeret-
ne igénybe venni.

Példák.
Az édesanya segít a gyesen lévő 

felnőtt, különélő lányának a gyer-
meke születése után vinni a ház-
tartást. Ekkor a lány adhat igazo-
lást a háztartási munkáról, hiszen 
nem egy lakcímen élnek, továb-
bá: bár köznyelvi értelemben az 
édesanyja a közeli hozzátartozó-
ja, de a törvény szerint nem (mert 
a lánynak önálló keresete van).

A különélő szülőnek – idős ko-
rára is tekintettel – a felnőtt fia se-
gít rendben tartani a veteményt. 
Ebben az esetben ugyan nem él 
együtt a háztartási munka vég-
zője és az igazolás kiállítója, de 
a törvény szerint a 18 év feletti 
gyermek nem minősül közeli hoz-
zátartozónak, így háztartási mun-
kát igazolhat számára a szülő.

Ha a még össze nem költözött 
élettársak egyike végzi a másiknál 
házimunkát, akkor ugyan nem 
egy lakcímen élnek, de mint élet-
társak, közeli hozzátartozónak te-
kintendők, így nem igazolhatnak 
egymásnak háztartási munkát.

További tájékoztatásért, vala-
mint magyarázatért a Szécsény 
Járási Hivatalhoz lehet fordulni.

dr. Horváth Zoltán
Járási hivatalvezető

FOTO: FORTEPAN / KÖLCSEY FERENC DUNAKESZI VÁROSI KÖNYVTÁR 
/ PETANOVITS FÉNYKÉPEK
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100. születésnapján köszöntöttük Zsíros Lászlót

Ez  igaz. És mennyi apró dolog 
van 100 év alatt, mennyi ál-
dozat, mennyi mosoly, meny-

nyi kedvesség, mennyi hit, ami 
megtartja a szívet?

Egyre csak peregnek a napok az 
évek homokóráján, lassan fogyó 
kanócként az élet égő gyertyáján.

Minden születésnap nagy ese-
mény az ember életében, de min-
dig különlegesebb az az ünnep, 
ha egy kerek évszámhoz érünk.

A 18. születésnap ugyan nem 
kerek, de a felnőtt kor kezdetét 
jelenti.

Kevésbé jelentős a  kerek 20. 
születésnap, a 18.-hoz képest.

A 30. és a 40. ennél fontosabb 
évszám, de a nagyobb eseményt 
az 50. születésnapnak tulajdoní-
tunk, hisz az már fél évszázad.

Az ezt követő kerek születés-
napi évek is nagy jelentőséggel 
bírnak, de az 50.-nél csak a 100. 

születésnap számít nagyobb ün-
nepnek. Nem csak a kereksége 
miatt, hanem azért is, mert keve-
sen élik meg ezt a szép kort.

Laci bácsi, Istennek hála, megél-
te ezt, megtartva szívét a hétköz-
napi mosolyok és a hit által.

Családja, rokonok, ismerősök 
körében ünnepelte Laci bácsi a 
100. születésnapját október ele-
jén Benczúrfalván. 

Hné. Adorján Györgyi

 „ Az élet nem nagy áldozatokból és kötelességekből, hanem apró dolgokból áll, amelyek a hétköznapi mosolyok 
és kedvesség által nyerik el és tartják meg a szívet.”

                                                                                                                                      / Sir Humphrey Davy/
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Bárkányiban történt…

Gyöngyösi zarándoklat
Két autóbusz is megtelt a 2017. 
október 7-én, szombaton meg-
szervezett zarándoklatra, mely-
re tanulóinkkal együtt a csa-
ládtagjaikat is hívtuk. A 80 fős 
társaságot nem csak a túra, a 
jó levegő, hanem Erik testvér is 
várta Gyöngyösön. Útvonalunk 
első állomása a gyöngyöspatai 
Kisboldogasszony-templom volt, 
ahol érdekes és történelmileg is 
hiteles idegenvezetést kaptunk. 
A középkori templom fő látvá-
nyosságát a Jézus családfáját áb-
rázoló Jessze-oltárt, valamint a 
Nekcsei Biblia másolatát is meg-
csodálhattuk. Következő megál-
lónk a gyöngyös-alsóvárosi feren-
ces templom volt, ahol közösen 
imádkoztunk iskolánkért, család-
jainkért az Erik testvér által be-
mutatott szentmisén. Később az 
ő vezetésével Kékestetőre men-
tünk, ahol a csoport kettévált. A 
bátrabbak a hosszabb, kéktúra 
útvonalát választották, amely 
közel 6 km volt. Vadregényes er-
dőn keresztül, a kora középkori 
Bene vár romjain át értünk Mát-
rafüredre. Itt a kicsik csoportjával 
találkoztunk, akik a rövidebb 3,5 
kilométeres gyönyörű útvonalat 
járták végig. Innen kisvasúttal 

érkeztünk vissza Gyöngyösre. Za-
rándoklatunk nem csak lelki, de 
testi feltöltődést is jelentett, bár 
,,fékező izmaink” rendesen elfá-
radtak. Ez a nap minden résztve-
vő számára emlékezetes marad.

Rendhagyó módon szervezett 
lelkinap
Iskolánk életének fontos esemé-
nyei a lelkinapok. Az őszit október 
11-én tartottuk, melynek témája 
Isten ajándékai, a szentségek vol-
tak. Első alkalommal örülhettünk 
annak, hogy meghívott vendé-
gek segítettek a nap megtartásá-
ban. Erdélyből ferences testvérek, 
Budapestről pedig a Jézus Szíve 
nővérek látogattak el hozzánk. 
Csongor testvér biztató szavai és 

egy rövid bemutatkozás után két 
helyszínen folytak az események. 
Az iskolában a nővérek segítsé-
gével indultunk el a képzeletbeli 
zarándokutunkra és pakoltuk be 
hátizsákunkba a szentségeket 
jelképező tárgyakat, eszközöket. 
E jó hangulatú programindító 
után tagozatonként külön-külön 
fedeztük fel a szentségek éltető 
erejét, segítségét az életünkben. 
A kicsik rajzos, kézműves felada-
tokkal, saját füzet, zsák és lelki ét-
lap készítésével és beszélgetéssel 
töltötték a délelőttöt. A felső ta-
gozaton a nővérek az Oltáriszent-
ségben valóságosan köztünk lévő 
Jézusra irányították a gyermekek 
figyelmét. Kicsit más módon is-
merkedtek a szentmise ajándé-
kaival. Szentekre, mint példaké-
pekre tekintettek és a kézműves 
foglalkozáson fogalmazták meg 
jó elhatározásaikat, elcsendesed-
hettek egy külön teremben az 
Oltáriszentség előtt. A délelőtt 
folyamán az aulában minden osz-
tály hozzájárult egy nagy közös 
mozaikkép elkészítéséhez, majd 
a szentmisében együtt adtunk 
hálát a nap ajándékaiért.

A középiskolások a plébánia-
templomban a fiatalság „kórtüne-
tére”, az unalomra és a lustaságra 



- 13 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

keresték a gyógyulást, melyet a 
hit útjában jelenítettek meg az 
Erdélyből érkező ferences testvé-
rek. A nyolc stációban a fiatalok 
újszerű módon találkozhattak a 
szentségek ajándékaival, mely so-
kakat mélységesen megérintett.

Az „Arany 200 – busz” Szé-
csényben
A Petőfi Irodalmi Múzeum moz-
gókiállítása, az „Arany 200 – busz” 
Szécsénybe is ellátogatott, ahol 
7. és 8. évfolyamos csoportok 
számára – muzeológus által irá-
nyított – rendhagyó órákra került 
sor. A busz belsejében Arany Já-
nos művei interaktív, játékos for-
mában elevenedtek meg. Arany 
személyes tárgyainak hiteles má-
solatai, digitális időszalag, videók 
és képek sora az író életrajzát mu-
tatta be. A busz külsején a Toldi 
eseményeit követhették a gyere-
kek, és kereshették a válasz idéze-
teket a feladványokra. Színezők-
kel, puzzle kirakóval, középkori 
sisakokkal, petrencés rúddal, és 
természetesen malomkővel is 
voltak feladatok, amit a gyerekek 
élvezettel próbált ki a nap folya-
mán. 

Hőseinkre emlékeztünk
Októberben vérzivataros törté-
nelmünk különböző századaiban 
élt, de ugyanazon eszméért - a 
szabadságért és függetlenségért 
- áldozattá váló hősökre emlékez-

tünk. A hetedik évfolyamos tanu-
lók hangjátékával tisztelegtünk 
az aradi vértanúk és az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc 
hősei előtt, még a 61 évvel ezelőt-
ti októberi eseményeket a tízedi-
kesek irodalmi színpada jelenítet-
te meg az iskolaközösség előtt. 

Októberi Mária köszöntő
Októberben különös tisztelettel 
és szeretettel fordultunk Égi Édes-
anyánk, Mária felé. Az Egyház ősi 
imádságával, a rózsafüzérrel kö-
szöntöttük a Szűzanyát október 
17-én városunk plébániatemp-
lomában, melyre számos szülő is 
elkísérte gyermekét.

„Kedvenc könyvem, kedvenc 
versem”

Társadalomtudományi mun-
kaközösség az idei tanév első 
Irodalmi teaházát az 5. és 6. évfo-
lyamos tanulóknak rendezte meg 
2017. október 24-én. A résztvevő 
diákok megosztották kedvenc 
versüket a hallgatósággal, illetve 
elhozták a szá-
mukra legked-
vesebb könyvet, 
amelyből felol-
vastak egy rész-
letet a többiek-
nek. Az olvasók 
és a hallgatók 
is jól érezték 
magukat. A gő-
zölgő tea és a fi-
nom harapniva-

ló mellett mondták el egymásnak 
gondolataikat az elhangzott írás-
művekről. A program végül egy 
jó beszélgetéssé kerekedett, ahol 
mindannyian feleleveníthettek 
emlékeket vagy megismerhettek 
új műveket, művészeket.

Beiskolázás 
A Bárkányi Iskola 2018-ban is 

várja városunk és a járás általános 
iskoláinak végzős tanulóit négy 
évfolyamos gimnáziumi képzés-
re. Az középiskola iránt érdeklő-
dő tanulók és szülei részére nyílt 
tanítási napot szervezünk 2017. 
november 21-én, kedden. Reggel 
8 órától tartjuk a tanulóknak az 
iskola bemutatását, akik ezt köve-
tően óralátogatásokon vehetnek 
részt. A szülőket 17 órára hívjuk 
a képzéssel kapcsolatos tájékoz-
tatóra. Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt a Bárkányi 
nyílt napján.

Szenográdi Tamás
igazgató
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Október a Rákócziban

Igazgatóként és matematika-
testnevelés szakos tanárként 
is azt mondatja velem a pe-

dagógusi pályán eltöltött évek 
tapasztalata, hogy a diákok és a 
sportolók között jóval több a ha-
sonlóság, mint azt bárki gondol-
ná. Hiszen idejük jelentős idejét 
azt teszi ki, hogy – tehetségük és 
kitartásuk függvényében – a leg-
jobban felkészüljenek a kihívá-
sokra és a hosszú „bajnoki szezon” 
során a lehető legtöbb „pontot” 
szerezzék meg, s így a rangsorban 
minél előbb végezzenek. Számos 
alkalommal éltem meg, hogy 
egy-egy nem várt jó teljesítmény 
miként örvendeztet meg diákot 
és tanárt egyaránt, s hogyan vá-
lik szorosabbá „edző és tanítvány” 
kapcsolata.

Azonban azt is gondolom, hogy 
a mindennapi teljesítménykény-
szert időnként meg kell szakítani, 
hogy a tanulók – és természete-
sen mi, pedagógusok is – új im-
pulzusokhoz jussunk, még job-
ban megismerhessük egymást, 
s könnyebben érhessük el a ma-
ximális csapásszámot. Ennek ér-
dekében októberben is számos 
programot szerveztünk vagy tet-
tünk színesebbé részvételünkkel, 
közreműködésünkkel. Ezúton is 
szeretnénk minden közreműkö-
dőnek megköszönni a segítséget 
és a szervezőknek, hogy iskolánk-
ra is gondoltak egy-egy program 
során.

A népmese napja- kicsit másképp
Még szeptemberben látogat-
tak meg minket volt kollégáink, 
akik közül többen is felolvastak 
az alsó tagozatban a népmesék 
napjához kapcsolódóan. Bár ők 
tanárként már nem találkoznak a 
jelenlegi alsósokkal a mindenna-

pokban, de ezek a rendezvények 
mindig jók arra, hogy az iskola 
tágabban vett közösségének tag-
jai megismerhessék egymást. Kö-
szönjük az élményt Battáné Mag-
di néninek, Fekete Kornéliának, 
Lazsánné Ica néninek és Szabóné 
Zsuzsa néninek.

Az állatok világnapja
Általános tapasztalatunk, hogy 
minden gyermeknek van ked-
venc állata, talán ezért is népsze-
rű program az állatok világnapja 
iskolánkban. A felső tagozat diák-
jai október 3-án csapatokat alkot-
va vetélkedőn vettek részt. Míg az 
alsó tagozat tanulói a számukra 
rendezett program keretében 
mélyíthették el ide vágó ismere-
teiket, majd az Annus Tanya jóvol-
tából kisebb-nagyobb állatokat 
(pl. ezüstfácán, házi nyúl, kecske) 
simogathattak és a bátrabbak 
még egy pónira is felülhettek. Ta-
nulóink egy csoportja ezen a na-
pon részt vett a Várkertben talál-
ható tanösvény megnyitóján.

Az aradi vértanúk emléknapja
Október 6-án iskolánk is megem-
lékezett az Aradon mártírrá vált 
magyar hősökről. Ezen a napon 
6. osztályosaink rádiós megem-

lékezését hallgattuk meg. Ekkor 
vettünk részt az Aradi Vértanúk 
Emlékfutáson is, amelyen tanuló-
ink igen szép eredményeket értek 
el mind az egyéni, mind a csapat-
versenyen. Úgy vélem, hogy igen 
fontos az ilyen események meg-
rendezése, mivel a gyermekek 
így – talán a saját példájukon ke-
resztül is – jobban megértik, hogy 
mit is jelent küzdeni, harcolni és 
méltósággal nyerni vagy veszíte-
ni. Kilencedikes diákjaink ekkor 
látogatták meg a településünkre 
érkező – a paksi atomerőmű bő-
vítését bemutató buszt.

Szellemjárás
Péntek 13. Mit mondjanak azok a 
diákok, akik ekkor írtak dolgoza-
tot vagy feleltek? A balszerencse 
vagy csak a tanári szeszély csa-
pott le rájuk? Azonban ezen a na-
pon nem ez volt a „legrosszabb”, 
ami velük történhetett. Hosszú 
évekre visszanyúló- a diákok ál-
tal létrehozott hagyományunk a 
Szellemjárás, melyet mindig az 
ilyen „félelmetes” napra időzítünk. 
Idén is a felső tagozatos tanulók 
négyfős csapatai vehettek részt 
a vetélkedőn, melynek során ap-
róbb tárgyakat kellett megtalálni 
és ezek segítségével rájönni, hogy 
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mi is lett a vége a kutatás apropó-
ját adó történetnek. A csapatok 
többsége ügyesen teljesített, de 
mint mindig, most is voltak olya-
nok, akiknek nagyobb volt a szá-
juk, mint a merszük. Köszönjük a 
9.a osztály s osztályfőnökük Pász-
tor Péter szervező munkáját.

Szakma Piactér
Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy 
diákjaink számára hasznos isme-
reteket adjunk át a munkaerőpi-
ac állapotáról. Ám ezekhez nem 
feltétlenül elegendőek – és meg-
győzőek – az osztályfőnöki órák. 
Ezért tartunk minden ilyen kez-
deményezést kiválónak, így októ-
ber 17-én részt vettünk a Szakma 
Piactér balassagyarmati prog-
ramján. A két hetedik és a nyol-
cadik osztályunk tanulói öröm-
mel látogattak el a rendezvényre. 
Visszajelzéseikből kiderült, igen 
hasznosnak tartották azt, hogy 
nemcsak szóban szerezhettek ta-
pasztalatokat egy-egy szakmáról, 
hanem ki is próbálhatták azokat. 
Reméljük, hogy ezzel is segíthet-
tük jövőbeni boldogulásukat, 
amely a társadalom jólétéhez is 
hozzájárul.

Az 1956-os forradalom
Az ünnep jelentőségével mind-
nyájan tisztában vagyunk, de ezt 
a diákok, főleg a kisebbek számá-
ra elmagyarázni nehéz feladat. Az 
apróbbak valószínűleg úgy vélik, 
az ünnep legnagyobb érdeme, 

hogy nem kell iskolába jönni. A 
nagyobbak érdeklődését a sza-
badság, az elnyomás és a hősi 
halál fogalma már felkelti, így ők 
talán jobban átérezhetik az ese-
mények jelentőségét. Éppen ezért 
bíztuk az iskolai megemlékezés 
főbb elemeinek megvalósítását a 
7.b osztályra, akik nem is vallottak 
kudarcot. Emellett ezen a héten 
az osztályfőnöki órák keretében is 
beszélgettünk az eseményekről, 
hogy a diákok még inkább felfe-
dezzék azokat a momentumokat, 
amelyekre érdemes és kell is em-
lékezni. A városi rendezvényeken 
iskolánkat a vezetőség és a diák-
önkormányzat tagjai képviselték.

Halloween
Ha októberben már szellemes-
kedtünk egy kicsit, akkor az őszi 
szünet nem lehet gátja annak, 
hogy az újabban igen népszerű 
Halloweent is megtartsuk – gon-
dolhatták a felsősök. Ezért októ-
ber 26-án délután kisebb létszá-
mú csapatokban vehettek részt 

egy idegennyelvi vetélkedőn, 
melyen a Halloweenhez kötődő 
ismereteikről adhattak számot. 
Az alsó tagozatos gyerekek még 
korábban tökfaragással készültek 
erre az alkalomra.

Még szaporíthatnánk a szót ar-
ról, hogy mit, mikor és miért is 
teszünk az iskolában, de úgy vé-
lem, hogy a gyermekek szüleinek, 
nagyszüleinek megnyugtató le-
het arról olvasni, hogy csemetéik 
nem „fulladnak bele” a minden-
napi, sokszor igen egyhangúnak 
tűnő rutinba, hanem kisebb-na-
gyobb rendezvényeken kikap-
csolódhatnak, másfajta ismere-
tekre is szert tehetnek és a tanórai 
fegyelmet felválthatja a könnyed 
hangulat és önfeledt szórakozás. 
Ez már csak azért is fontos, mert – 
miként az ismert mondás is tartja 
– aki nem tud ellazulni, az meg-
feszülni sem képes. Márpedig az 
őszi szünet után a diákoknak min-
den erejükre szükségük lesz…
 Pancsovai Gergely
       igazgató
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Állatok világnapja a Bárkányi oviban

Az Állatok Világnapját, mint  
jeles napot már évek óta  
ünnepeljük  óvodánkban. A 

világ minden táján számos temp-
lomban az október negyediké-
hez legközelebb eső vasárnapon 
megáldják az állatokat.

Október negyedikét azért vá-
lasztották ennek a jeles napnak, 
mert ez Assisi Szent Ferenc, az álla-
tok és a természet pártfogójának 
is az ünnepnapja. A legtöbb róla 
szóló történetből kiderül, hogy 
nem csak az emberekért végzett 
áldásos misszionárius munkát, ha-
nem az állatokat és a természetet 
is nagyon szerette. Több legendás 
történet szól arról, hogy még az 
állatoknak is prédikált.

Maga a téma nagyon közel áll 
a kisgyermekekhez. Ezen a héten  
a csoportokban állatos dalos já-

tékokat, verseket, mondókákat, 
találós kérdéseket és meséket 
ismertetünk meg a gyerekekkel. 
A beszélgetések során a gyere-
kek „találkozhatnak” idegen tájak 
állataival, a házi kedvencekkel, 
a hazai erdők, mezők lakóival, a 
„nemszeretem” állatokkal, a ve-
szélyeztetett fajokkal. Ismereteket 
szereznek élőhelyükről, táplálé-
kukról, az emberi tevékenységek 
miatti kiszolgáltatottságukról. 
Megtudhatják, hogy miért fon-
tos az ember gondoskodása, az 
állatvédelem. Az állatokról ké-
peket gyűjteni, mesét hallgatni, 
mondókázni, verselni, állathang 
felismerést játszani, élőhelyeiken 
felfedezni őket mindig nagy él-
mény a gyerekek számára.  Készí-
tettünk állatkertet,  zacskóbábo-
kat, barkácsoltunk termésekből 
állatokat, állatos tablót vágtunk, 
ragasztottunk.

A világnaphoz kapcsolódva ál-
latokról szóló interaktív meseelő-
adást néztünk meg az óvodában, 
„A Nyuszi-Gyuszi a rettentő nyúl”  
címmel.

Az állatok szeretetét nem lehet 
könyvekből megtanulni, tanítani. 
Az élménynyújtás, tapasztalat-
szerzés, tevékenykedés a legjobb 
módszer arra, hogy az óvodás 
gyermekek az állatokkal közeli 
kapcsolatba kerüljenek, ezáltal 
kialakuljon bennük a szeretet, 
gondoskodás, védelem érzése. 

Bízunk benne, hogy programja-
inkkal is hozzájárulunk ahhoz, 
hogy gyermekeink e szűkebb és 
tágabb környezetük iránt és va-
lamennyi élőlényért felelősséget 
érző felnőtté váljanak.

„Mondd, szereted az állatokat, s fi-
gyeled őket néhanap: 
hogy mit csinálnak, hogyan élnek, 
s a maguk nyelvén mit mesélnek, 
vagy miről hallgatnak, mikor ko-
mor csöndjükbe burkolózva ülnek, 
és titokzatos, hallgatag külön vilá-
gukba merülnek?”
(Rónay György)

Várszöginé Csábi Szibilla
óvodapedagógus

Szüreti mulatság, terményünnep a Bárkányi Óvodában

Idén okt.17-én került megren-
dezésre a szüreti mulatság. 
Óvodánk programja alapján 

kiemeltük a hagyományápolás, 
egészséges életmódra nevelés, 
hitéletre nevelés fontosságát.

A szüreti megrendezése mind-
három témában lehetőséget 
nyújtott a gyerekek meglévő is-
mereteinek bővítésére. 
Hagyományőrzés keretében: 
Megismertettük a gyerekeket 

régi hagyományokkal, szokások-
kal. A szüret szeptember végétől 
novemberig tartó gazdasági és 
társadalmi esemény volt. Régen 
zajkeltéssel kezdődött ez a nap, 
majd a szüretelők énekléssel „el-
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lepték” a szőlőst és kezdődhetett 
a munka. 

Miután leszüreteltek koszorút 
készítettek és ezzel vonultak a 
mulatságba. 

Érdeklődéssel hallgatták a gye-
rekek a régmúlt eseményeit, 
amiket képekkel igyekeztünk el-
képzelhetőbbé tenni számukra. 
A régi hagyományokat ma is sok 
helyen megtartják, kissé átalakult 
formában. Ma már a szüreti felvo-
nulásokat a zene és tánc mellett a 
látvány jellemzi.

Egészséges életmód keretében: 
Mivel a gyerek a cselekvésein 
keresztül tanulja az őt körülvevő 
világot, a cselekedtetésekre, ta-
pasztalatszerzésekre nagy hang-
súlyt fektettünk. A szülők lehető-
vé tették, hogy részt vehettünk 
betakarításon, szőlőt szüretel-
hettünk, diót verhettünk, almát, 

körtét szedhettünk, amit ezúton 
is köszönünk szépen! Visszatérve 
az óvodába feldolgoztuk a sze-
dett gyümölcsöket, zöldségeket 
és díszítettük velük az élő sarkun-
kat. Megbeszéltük, hogy főzve és 
nyersen is fogyaszthatjuk ezeket, 
vitaminokat, ásványi anyagokat 
tartalmaznak, amik nagyon fon-
tosak számunkra. Ismerkedtünk 
az illatukkal, formájukkal, ízükkel 
és színükkel. Aszalt gyümölcsö-
ket, gyümölcssalátát, kompótot, 
mustot készítettünk, amit el is 
fogyaszthattak a gyerekek. A leg-
szebb gyümölcsökből termény-
kosár készült, amit szépen feldí-
szítettünk. Dalokat, mondókákat, 
verseket, imákat tanultunk erre az 
alkalomra. Ezek voltak a megelő-
ző tevékenységek, amiben min-
den gyermek nagy örömmel vett 
részt. 

Október 17-én elérkezett a vár-
va várt nap, már reggel népi zene 
fogadta a gyerekeket és a szülő-
ket. Ki-ki népi ruhába öltözhetett 
igény szerint. 10 órakor kezdődött 
a szüreti mulatság, a Paramisi tár-
sulat vidám műsorával. A gyere-
kek jó kedvvel, ámulva figyelték 
a sok-sok énekkel, kikiáltóval, 
tánccal megtűzdelt kedves, zenés 

műsort, amit köszönünk szépen 
az előadóknak!

A hitéletre nevelés keretében: A 
nagyobb gyerekekkel elsétáltunk 
a templomba, az előre elkészített 
terménykosarakkal, Csongor atya 
már várt minket. Megáldotta a 
gyönyörűen elkészített kosarakat 
és elmondta a gyerekeknek, hogy 
a gyümölcsök és a zöldségek Is-
ten ajándékai az emberek számá-
ra. Imával zártuk a terményáldást: 

„Csillagoknak teremtője, 
vigyázz minden kicsi kőre, 
fűre, fára, szőlőtőre, 
minden Téged dicsérőre.
Amen.”
Vidám hangulatban sétáltunk 

vissza az óvodába, ahol még foly-
tatódott a kicsikkel együtt a mu-
latozás. Mindenki jól érezte ma-
gát a szüreti mulatságban!

Horváth Józsefné, óvodapedagógus

A Szécsényi Óvodásokért Alapítvány köszönet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-val, alapítványunkat 
segítették.  A befolyt 160.488 Ft összeget karácsonyi ajándékok vásárlására fordítottuk. 

Pothoroczki Ágnes, alapítvány elnök
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Hozzáadott érték! Tanösvény megnyitó a Várkertben!

2013 szeptemberében kerestem 
meg Garamvölgyi Andreát a Szé-
csényi Közművelődési Nonprofit 
Kft ügyvezetőjét, hogy készítet-
tem egy dolgozatot, amelyben 
a szécsényi kastélypark élővilá-
gát és történetét dolgoztam föl, 
amelynek eredményeképpen le-
hetőség van egy tanösvény kiala-
kításra a várkertben.

Andi rögtön a kezdeményezés 
élére állt.

Hosszú út vezetett 2017. októ-
ber 4-ig a megnyitóig, de végül 
elkészült, és mindenki számára 
megtekinthető egy kellemes séta 
keretében várkertünk, egyedi és 
különleges élővilágának, történe-
tének a tanösvényi táblákon áb-
rázolt rövid bemutatása. 

A cél több rétű volt, mindenkép-
pen olyan dolgozatot szerettem 
volna készíteni, amely tovább-
hasznosítható. Erre tökéletesen 
alkalmas volt a várkertünk élővi-
lágának, történetének kutatása, 
fölmérése, amely továbbgondol-
va, már az első pillanattól kezdve 
egy bemutatható táblarendszer-
re is kidolgozva készült el.

Mindennapjainkban hajlamo-
sak vagyunk észrevétlenül elmen-
ni értékeink mellett és sokszor be-
leszürkülnek hétköznapjainkba. 
Az idelátogató turistákat figyelve 

sokszor tapasztalható volt, hogy 
nem tudják, hogy mi lehet a kas-
tély mellett, mögött, mit rejthet a 
parkot övező fal, az idősebb fák.

Cél volt tehát a figyelemfelkel-
tés.

Továbbá az is cél volt, hogy egy 
tanösvényi ismeretterjesztő séta 
az idelátogató turistákat is leg-
alább egy órával tovább marasz-
talja városunkban.

A diákok részére pedig tanórai 
illetve tanórákon kívüli időszak-
ban is lehetőséget biztosít isme-
reteik frissítésére, fejlesztésére.

Mint minden ez sem valósulha-
tott volna meg támogatók nélkül, 
mindenki hozzátette a maga ré-
szét mind szakmai oldalról, mind 
pedig a kivitelezési illetve a me-
cénási oldalról.

Köszönöm Szécsény városának, 
hogy támogatta a kezdeménye-
zést, Garamvölgyi Andreának, 
hogy  a Szécsényi Köz-
művelődési Nonprofit 
Kft ügyvezetőjeként, ki-
tartóan állt a kezdemé-
nyezés élén, és a célig 
ott is maradt. Kéri István-
nak, hogy a Geopark ar-
culatvilágával kiegészít-
ve elvégezte a tervezői 
munkát, bekapcsolva 
ezzel kastélyparkunkat 

a nemzetközi Novohrad-Nógrád 
Geopark tanösvényi hálózatba is.

Zsíros Tamásnak és a Szécsényi 
Városfejlesztő Kft csapatának, a 
kivitelezési munkálatok elvégzé-
sét, Darida Tibornak, hogy fotói-
val színesítette a táblákat.

És akik a szakmai hátteret biz-
tosították: Dr. Malatinszky Ákos, a 
Szent István Egyetem Természet-
védelmi és Tájökológiai Tanszék 
egyetemi docense és szakfelelőse 
valamint Lantos István a BNPI ter-
mészetvédelmi területőre.

Köszönöm!
Többen megállítottak és jelez-

ték, hogy kimozdulnak hétvégé-
ken és egy-egy séta keretében 
megtekintik, megtekintették a 
táblákat, örülök, hogy a táblahá-
lózatnak mozgás motivációs ha-
tása is van.

Hasznosi Márk
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Mikszáth-könyvbemutató a Múzeumban

Mikszáth Kálmán halálának 107. 
évfordulójára jelent meg a ko-
rábban Szécsényben tanító pe-
dagógus, Nagy Lajosné Bereczki 
Mária: „ Lombos fák és csemetéik 
– Mikszáth Kálmán és családja” 
című könyve. A mű bemutatá-
sára október 12-én került sor a 
múzeumban. A szerző beszélge-
tő társa Szenográdi Ferenc tanár 
úr volt. A Tanárnő nagyon egyedi 
alkotása, hogy könyvsorozatot 
készített nagy magyarokról és 
családjaikról verses megfogalma-
zásban: Kossuth Lajos és gyerme-
kei; Vörösmarty Mihály és Deák 
Ferenc családja ; Petőfi Sándor és 
fia Zoltán; Madách Imre és csa-
ládja. E sorozat legújabb könyve 
került bemutatásra a szécsényi 
múzeumban Kálmán-naphoz 
kötődően. A kötet nemcsak Mik-
száth Kálmán életútját mutatja be 
születésétől haláláig (1847-1910), 

hanem a horpácsi Mik-
száth-birtok 20. száza-
di viszontagságait és a 
leszármazottak életét 
napjainkig. Jelen kötet 
a nagy palóc mese-
mondót mint magán-
embert, közéleti sze-
mélyiséget és alkotót 
hozza közelebb hoz-
zánk, teszi hozzáfér-
hetőbbé és érthetőb-
bé a szerzőt és a kort, 
amelyben élt. A vá-
lasztott verses forma 
közérthető. A humo-
ros, szellemes megfo-
galmazás mellett ott 
vannak a korabeli visz-
szaemlékezésekből, a 
szerző vallomásaiból 
vett idézetek is. 

A verses életrajzi 
kötetben a szülőfalu 
után a család bemuta-

tása következik:

Mikszáth Kálmán családja
Apja Mikszáth János vidéki kisne-
mes.
– Kiscsoltói volt a család előneve 
– Kocsmát, mészárszéket bérelt a 
faluban, Később gazdálkodó; las-
san gyarapodtak.

A szellemi érték nemzedékeken 
át
Család hagyománya, ezt örökli 
Mikszáth.
Ősök imádkoztak papként a hazá-
ért,
Nagyapja és apja, aki ettől eltért.

Mikszáth édesanyja Veres Mária 
volt.
Ősi família, Ebeckből származott.
Már csak szóban terjedt nemesi 
eredet,

Tovább is használták a farádi ne-
vet.

A kiegyensúlyozott körülmények 
mellett
A Mikszáth család bár nem szen-
ved ínséget,
Áldozatok árán, nagy lemondá-
sokkal
Neveltek két fiút, s Mariska lányu-
kat.

E versrészlet ízelítőt ad a könyv 
olvasmányos, szemléletes stílusá-
ról, melyben megtaláljuk a Szent 
Péter esernyője és a Beszterce 
ostroma tömör verses változatát 
is. A könyv megrendelhető, meg-
vásárolható a Kubinyi Ferenc Mú-
zeumon keresztül.

Limbacher Gábor
igazgató

Kép: Nagy Lajosné Bereczki Mária 
és Mikszáth Cseney Kálmán, a köl-
tő dédunokája könyvismertető 
alkalmával.
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A Múzeumok Őszi Fesztivál-
ja keretei közt a szécsényi 
Kubinyi Ferenc Múzeum-

ban október 3-án a környékbeli 
iskolások egy izgalmas kalandjá-
tékon vehettek részt. A kalandjá-
ték története szerint 1705 őszén 
II. Rákóczi Ferenc ebben a kas-
télyban töltött néhány éjszakát, 
ahol váratlan kincs birtokába ju-
tott. Ennek azonban sajnos még 
aznap lába kélt. A közel egy órás, 

Rákóczi elveszett kincse című fog-
lalkozáson a kisdiákoknak 4-5 fős 
csoportokban kellett a múzeum 
állandó kiállításai közt a rejtély 
nyomaira bukkanniuk. Minden 
kiállításban választ kellett adni 
néhány ott megfejthető kérdés-
re. A játék végére a sikeres nyo-
mozók megismerhették a kincs 
elvesztésének körülményeit, és a 
válaszok kezdőbetűiből az is kide-
rült, mi volt pontosan az a kincs, 

aminek nyoma veszett.  A Kedves 
Olvasók is megtudhatják a vá-
laszt, ha eljönnek egy kis játékra 
a múzemba.

Az Őszi Fesztiválra tervezett já-
tékot be fogjuk illeszteni a mú-
zeumpedagógiai foglalkozások 
kínálatába, így a jövőben is elér-
hető lesz a környékbeli diákok és 
a múzeumpedagógiát igénylő lá-
togatók számára.

Limbacher Gábor
igazgató

Kalandjáték a Múzeumban

ARANY 200 – Lipthay Endre előadása

Arany János születésének 
200. évfordulója alkalmá-
ból „Te aranyok Aranya!” 

(Petőfi) címmel tartott előadást 
2017. október 19-én Szécsény-
ben, a Kastély dísztermében 
Lipthay Endre, aki az Országos 

Széchenyi Könyvtár munkatár-
saként, Kézirattárának m.b. osz-
tályvezetőjeként a hírneves költő 
életét illusztráló képekkel és az 
OSzK-ban őrzött Arany levelekkel 
mutatta be a gazdag életmű egy-
egy kiemelkedő pontját.

Petőfi nem véletlenül szólította 
meg barátját egyik levelében így: 
„Te aranyok Aranya!”

Arany János magyar irodal-
munk egyik legkiválóbb költője 
volt, aki a legnagyobb szókincs-
csel rendelkezett írótársai között. 
Az előadásban az irodalmi előz-

mények és a reformkor összefüg-
gései után szó esett a Toldi c epi-
kus költemény nyelvi szépségéről 
és gondolati gazdagságáról, a 
Shakespeare drámák magyarra 
fordításáról, továbbá Arany János 
világhírű műballadáinak jellem-
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rajzairól és kifejező erejéről. Arany 
késői verseinek, a Margitszigeten 
írt Őszikék-nek különösen böl-
csessége, olykor kedves humora 
az, amely ma is nagyon idősze-
rű, és sok tanulsággal szolgálhat 
még a mai olvasók számára is. Az 
előadó külön részt szentelt Arany 
János és Petőfi Sándor barátságá-
nak, melyet egymáshoz írt levele-
ikből való részletek felolvasásával 
kísért. A hallgatóság a leveleken 
keresztül a költőtársak hétköz-
napjaiba és szakmai háttérmun-
kájába is betekintést nyerhetett.

Limbacher Gábor
igazgató

Kastély Szalon 6.

A Kastély Szalon október-
ben meghívott előadója 
kisfaludi és lubellei Báró 

Lipthay Endre volt. Őt  korább-
ról többen személyesen isme-
rik, hiszen báró Lipthay Béla és 
Odescalchi Eugénia hercegnő 
unokájaként gyakran tartózko-
dott Szécsényben. Az 1960-as 
majd hetvenes évek elején a csa-
lád még a kastélyban lakott, így 
Lipthay Endre visszaemlékezhe-

tett azokra az időkre. Egyik első 
élménye volt, amikor a romos 
kastélyt látva, fogott egy játék-
vödröt és lapátkát, majd kiment a 
kastély elé és homokot keverge-
tett vízzel. Nagyszülei kérdésére, 
hogy mit csinál a kis vödörkével? 
Ő azt válaszolta, hogy felújítja a 
kastélyt. A gyermekkori élmé-
nyek mellett utólag felnőttként 
legfontosabb dolognak tartja a 
háború utáni szegény, majd a 

levert 1956-os forradalom utáni 
reménytelen, elszigetelt életkö-
rülmények között is a nagyszülei 
által fenntartott értékmegőrző 
gondolkodást és stílust, melyből 
táplálkozni lehetett, és később is 
irányt mutatott egy 1970-es 80-
as években felnövő fiatalember 
számára.

Az ELTE-n szerzett történész 
diplomával és külföldi tanulmá-
nyok tapasztalatával rendelkező 
Lipthay Endre szerint a történe-
lem bebizonyította, hogy az álta-
lános fejlődés irányait figyelmen 
kívül hagyva nem lehet társadal-
mi csoportokat radikálisan félre-
állítani, megsemmisíteni. Ennek 
az egész társadalom, az ország 
lakossága, de még az éppen ha-
talmon levő rezsim is csak kárát 
látja.

Arisztokrácia bizonyos szem-
pontból mindig volt és valószínű-
leg lesz is. A legfontosabb kérdés 
az, hogy ki mit kezd a gazdag-
ság, az elegáns stílus, a tanulási 
lehetőségek birtokában, mire 
használja ezt az örökséget, amit 
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ilyen-olyan történelmi körülmé-
nyek között kapott. A történelmi 
főnemesség egyik legfőbb lét-
alapja a rendíthetetlen istenhit 
és küldetéstudat, hogy a Fény fiai 
legyenek.

Az ünnepélyes és veretes ha-
gyományokon kívül nagyon 
fontosak a hétköznapi életben 
is jelenlévő jó szokások, cseleke-
detek,  programok és társasági 

kapcsolatok, amelyeknek közös-
ségteremtő, személyiségformáló 
és példaértékű erejük van.

A nagy magyar reálpolitikus, 
Gróf Bethlen István hajdani mi-
niszterelnök beszédéből felolvas-
va, Lipthay Endre fontosnak tartja 
az egyes társadalmi csoportok 
előnyeit megbecsülni és értékel-
ni. Így az arisztokrácia által hor-
dozott több évszázados kultúrát, 

ismereteket, társadalmi kapcsola-
tokat, az adakozás (mecenatúra) 
és az adott közösséghez, a hazá-
hoz való elköteleződés erényét.

Az előadás után közvetlen be-
szélgetésre is lehetőség nyílt, 
melynek keretében régi családi
történetek, anekdoták is feleleve-
nedtek.

Limbacher Gábor
igazgató

A Kubinyi Ferenc Múzeum  novemberi programjai

November 15. szerda délután 5 órától:  KASTÉLY SZALON 8., Különkiadás: Életút beszélgetés Dr. Beer Mik-
lós úrral, a Váci egyházmegye püspökével.
November  16.: A Magyar Tudomány Nógrád megyei Ünnepe:  Múzeumpedagógia és konferencia a Kubinyi 
Ferenc Múzeumban.
November 30.: csütörtök délután 5 órától: Földi Péter Munkácsy-díjas, Kossuth-díjas, Prima Primissima dí-
jas, a Magyar Köztársaság Érdemes művésze előadása A gyermekrajzok képi világa címmel.

Tisztelettel és szeretettel várjuk szécsényi és járásbeli honfitársainkat!

Ciklikusság/Nógrádi hangulatok – Bátori István kiállítása

A szécsényi Művelődési Köz-
pont Szabó István Galéri-
ájában nyílt meg a közel-

múltban Bátori István szécsényi 
képzőművész önálló kiállítása 
Ciklikusság/Nógrádi hangulatok 
címmel.

Bátori Istvánra és alkotásaira na-
gyon sokan kíváncsiak voltak, ami 
a képzőművész személyiségének 
valamint művei erőteljességének 
is köszönhető.

Műveiben keverednek az exp-
resszionista és impresszionista 

vonások, de korábbi munkáiban a 
szürrealista jelek is megtalálható-
ak. Saját szavait szeretném idézni, 
melyek után megérthetjük, miért 
a tájképek iránti szeretete.

„Amikor a Jó Isten megteremtette 
a világot, teremtett egy tündérker-
tet is, Nógrádot, ahol a természet 
szépségei mellett a fények és ár-
nyékok játéka oly lenyűgöző, hogy 
azok még a lelket is gyógyítani tud-
ják.”

Reméljük, hogy ez a gyógyító 
erő a képein keresztül is érezhető, 

abban pedig még inkább, hogy 
dédelgetett álma is megvalósul, 
és tehetsége egy nagy nógrádi 
sorozatban válik kiteljesedetté.

A kiállításon Stayer László pol-
gármester úr is köszöntötte a 
vendégeket, és megköszönte a 
művésznek, hogy – hála a kiállí-
tásnak – most már erről az oldalá-
ról is ismerheti. A kiállítást Bakos 
Ferenc képzőművész – pedagó-
gus nyitotta meg, aki gyönyörű-
en szavakba öntötte, mi is Bátori 
István művészetének erőssége és 
titka.

A megnyitó ünnepélyes hangu-
latához Palánki Éva és Koplányi 
Bárány Tímea fuvola-gitár muzsi-
kái, valamint Cs. Szerémy Andrea 
musical előadása járult hozzá.

Sáriné Borik Melinda
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Budapest Maraton a Legendával

2017. október 15-én rendezték Magyarország legna-
gyobb szabadidős sport eseményét a 32. Budapest 
Maraton futófesztiválon.

A hétvége fő attrakciója természetesen a klasszikus 
maratoni versenyszám volt, amelyen Szécsény városát 
két egyéni futó képviselte Sümegi Roland 3. alkalommal, 
míg Hasznosi Márk 9. alkalommal teljesítette a klasszikus 
42km 195 m-es távot.

Velük tartott a 100. BSI versenyére készülő legenda, 
Jusztin Ferenc is, aki 23 teljesített maratoni távval a birto-
kában most a 10 km-es versenyszámot választotta.

Valamennyien sikeresen teljesítették a versenyt és vit-
ték hírét Szécsény városának a 80 ország indulóit felvo-
nultató nemzetközi versenyen.

Futás

Az 1848/49-es esztendő mérföldkő a Magyar 
nép történetében. 1849. augusztus 13-án a 
magyar sereg Világosnál letette a fegyvert, 

és utána jött a megtorlás. Az aradi vértanúkra em-
lékezünk október 6-án. Kékkői László „Szécsény vára 
épül szívünk melegébül...” című könyvében találtam 
a következő beírást. „1936-ban beindult az október 
6-án rendezett „Kegyeleti staféta”, amely 10 x 200-as 
távon zajlott le a Kárpát aljától a hősi emlékműig. 
Résztvevői a cserkészcsapat, legényegylet, polgári 
iskola, leventeegyesület és a honvédség. Sajnos ez 
a szép és látványos sportrendezvény csak néhány 
évig maradt fenn.”

A Szécsényi Amatőr Futók Társasága e gondolat 
alapján döntött úgy, hogy futással emlékezik meg 
a vértanúkról. Az ötlet mellé álltak a Szécsényi Köz-
művelődési Nonprofit Kft. munkatársai, Varga Sára 
vers, Pásztor Péter rögtönzött történelem órával 
emlékezett.

A hősök emlékére mécses gyújtással tisztelgett 
Stayer László polgármester és Dr. Harikné Dr. Havasi 
Beáta alpolgármester.

Meghirdettük a versenyt Szécsényi kistérség 13 
településének általános iskolái között, melyben sok 
segítséget kaptunk Pancsovai Gergely igazgató úr-
tól.

Táv: 1 km kimért pályán egyénibe és 3 x 1 km vál-
tófutásban. Minden résztvevő emléklapot, csoko-
ládét, szőlőcukrot kapott. Díjazás 1-3 helyezettek 

érem, kupa. Gratulálunk minden versenyzőnek. Kö-
szönjük a támogatást és a segítséget.
Eredmények:
Egyéni futás táv: 1 km.
Alsó tagozat lány: 
1. Mészáros Dorina (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.) 
2. Máté Zoé 
3. Oláh Szelina
Alsó tagozat fiú:
1. Szeles Bálint (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.)
2. Toldi Miklós (Szécsényfelfalu Ált. Isk.)
3. Chen Junwen (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.)
Felső tagozat lány:
1. Tóth Lili (Varsányi Hunyadi Mátyás Ált. Isk.)
2. Gyenes Zsófia (Páter Bárkányi János Katolikus Ált. 
Isk.)
3. Bada Melissza (Rimóc Szent István Ált. Isk.)
Felső tagozat fiú:
1. Király Tamás (Páter Bárkányi János Katolikus Ált. 
Isk.)
2. Bándi Hunor
3. Pusztai Márk
Váltófutás 3x1 km.
Alsó tagozat lányok:
1. és abszolút
Mészáros Dorina (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk)
Máté Zoé
Oláh Szelina
Alsó tagozat fiúk:
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1. Szeles Bálint (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.) Kozák Vik-
tor, Chen Junwen
2. Stósz István (Nyulacskák Szécsényfelfalu), 
Oláh László, 
Oláh Martin
Felső tagozat lányok:
1. Gácsi Dorina (Páter Bárkányi János Katolikus Ált. 
Isk.)
Horti Fanni, Bagyinszki Denissza
2. Bangó Tifani (Rimóci Szent István Ált. Isk.)
Rácz Dzsenifer, Bangó Lili
Felső tagozat fiúk:
1. és abszolút Bangó Dominik (Rimóci Szent István 
Ált. Isk.)
Bangó Renátó, Balázs Lajos
2. Oláh József (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.) Kiss Márton 
Bulcsú,
Mucs Máté
3. Kalmár Erik (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.) Szentgyör-
gyi Kristóf,
Gyebnár Keve

2017. október 8-án XI. 
BIOMED tókerülő futás Palotás

Táv: 3.8 km
Résztvevők:                  Idő:    Korcsoportos eredmények:
Sótér Vilmos Zsolt   16:33                                                 II. 
Czele János               17:20                                                  II.       
Kovácsné Obrecsány Klára       20:32                                         IV.
Czele Jánosné                                     21:56                                          I.

32. SPAR Budapest Maraton Fesztivál 
2017. október 15.

Kocsis Árpád BSI versenyigazgató, ingyen nevezést 
biztosított  a 4 fős Flóra maratonváltóra a BSI Futó-
nagykövetek részére. A SZAFT kettő csapattal csatla-
kozott a rendezvényhez.

 A 42.195 m távot 9,5 km - 12 km - 10,6 km - 10,1 
km felosztásban teljesítették.
Palóc fiúk: 
Czele János  
Sótér Vilmos Zsolt
Czele Tamás
Chikán István   
Idő: 3:26:33    Helyezés: 58   
Palóc lányok: 
Czele Jánosné
Kovácsné Obrecsány Klára
Kiss Eszter
Homoki Marianna
Idő: 4:19:36   Helyezés: 77

A maratonon lefutása közben 47 zenei pont segí-
tette a futókat. Az útvonal Budapest legszebb része-
in haladt keresztül.

Gratulálunk minden résztvevőnek.
Spartan Race Beast eseményen részt vett két csa-

pattagunk - Bunder-Harman Ágnes és Sótér Vilmos 
Zsolt - Eplényben 2017. október 21-én. A mostani 
versenytáv 23 kilométer és 907 méter szintemelke-
dés volt, amely során 35 akadályt kellett teljesíteni. 
Sikeresen teljesítették a pályát, ami az elmondásuk 
alapján igen nehéz volt. 
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Foci

A labdarúgó csapataink jól szerepelnek a baj-
nokságokban. A felnőtt csapatunk a dobo-
gón várja az utolsó két fordulót. Reméljük, 

hogy sikerül begyűjteni mind a 6 pontot és a dobo-
gón zárjuk az őszt.  Az ifjúsági csapatunk mérkőzés-
ről mérkőzésre más arcát mutatja. A serdülő csapa-
tunk tartja a jó formáját, és az elmúlt hónapban csak 
győzelmeket szerzett.

Megyei I. osztály :
VII. forduló:
Érsekvadkert – Szécsényi VSE   2 – 1
gól :  Strehó I.
Ifi :  Érsekvadkert U19 – Szécsény U19     0 – 5
gól : Szmolnik M. 3, Pintér Zs. 2

VIII. forduló:
Szécsényi VSE – Mátranovák  2 – 0
gól :  Vincze T., Horváth Cs.
Ifi :  Szécsény U19 – Mátranovák U19   3 – 7
gól : Kiss Á., Szmolnik M. 2

IX. forduló:
Karancslapujtő – Szécsényi VSE   2 – 1
gól : Horváth Cs.

Ifi : Karancslapujtő U19 – Szécsény U19   2 – 2
gól :  Szmolnik M., Pintér Zs.

Az utolsó két fordulóban Palotás és Karancsberény 
ellen  lép pályára a csapat.

Megyei I. osztály U16 bajnokság:
V. forduló:
Cered U16 – Szécsény U16    1 – 4 
gól : Pintér Zs. 2, Gerhát Á. 2

VI. forduló: 
Szécsény U16 – Berkenye U16   4 – 0
gól : Gerhát Á. 2, Pintér Zs., Rónai A.

VII. forduló:
Csécse U16 – Szécsény U16  1 – 11
gól : Gerhát Á. 5, Oláh B. 2, Rónai A., Pintér Zs., 
Dobsonyi I., Szintai Sz.

A Bozsik tornákon szereplő csapataink jól szerepel-
nek. Ezekből a csapatokból meghívást kapott min-
den korosztályból 2-3 ember, hogy képviselje a me-
gyénket magasabb szinten.

Doman Gábor
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