
- 1 -. 1 .

....................................................................................................................................2016. június . Ingyenes kiadvány  . www.szecseny.hu

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

Kedves Benczúriak, 
Pöstényiek, Szécsényiek!

Egy család vagyunk. Nem sze-
retnék ezzel a kijelentésemmel 
senkinek sem akarata ellenére a 
bizalmába férkőzni, de ha adunk 
magunknak nem többet, csak 5 
percet, hogy „kikapcsoljuk a világ 
zajait”, s egyet „hátra lépve” kívül-
ről, vagy akár felülről ránézve a 
mi kis szigetecskénkre, ennek a 
piciny megyének a szíve csücs-
kében, talán észrevesszük, hogy 
mennyire így van ez. Bizony-bi-
zony, családként működünk a 
mindennapjainkban. Az öröme-
inkkel és a bánatainkkal, a torzsal-
kodásainkkal és a kedvessége-
inkkel, a feledékenységünkkel és 
a figyelmességünkkel. Az akara-

tosságunkkal és az engedékeny-
ségünkkel, a megbántásainkkal 
és a megbocsátásainkkal, a kicsi-
nyességeinkkel és a nagyvonalú-
ságunkkal.Mindannyian keresünk 
vagy várunk, hajszolunk vagy hi-
ányolunk valamit vagy valakit. Az 
elégedettségünk, ha van is olykor 
ilyen érzésünk, csupán pillanat-
nyi. A magunk előtt tolt, vagy a 
hátunkon cipelt megoldhatatlan 
vagy érthetetlen, vélt vagy valós 
problémáink sokszor csak arra jók, 
hogy minket magunkat, a sebez-
hetőségünket eltakarják. Pedig 
mind azok vagyunk. Egyetlen perc 
alatt felemelkedhet vagy romba 
dőlhet minden körülöttünk vagy 
bennünk. Sok értékes embert el-
vesztettünk ebben az évben is. 
Művészt, közéleti szereplőt, csa-
ládapát, barátot, édesanyát, nagy-
papát. Valakit a családból. Valakit, 
aki pótolhatatlan. Valakit, akiért 
hálát kell adnunk, hogy volt, hogy 
ismerhettük. És érkeztek a csa-
ládba csillogó szemű kislányok 
és kisfiúk. Mennyien és mennyire 
örültünk nekik. Milyen büszkék 
voltunk az első szavakra, az első 
lépésekre. Mennyi mosolyt csalt 
az arcunkra, ha a kicsit nagyob-

bak szép verset mondtak az óvo-
dában, vagy egy kedves rajzot 
hoztak haza. Ha csengő hangon 
énekeltek nekünk, ha táncolni 
láttuk őket egy színpadon, vagy 
győztes kosarat dobtak egy iz-
galmas meccsen. Milyen büszkék 
voltunk, ha jó jegyet hoztak haza 
a suliból, és bosszankodtunk, ha 
nem jól feleltek, vagy rendetlen-
kedtek. Mennyi izgalmat hordoz 
egy vizsgaidőszak, és mennyi-
re vágyunk arra, hogy távol lévő 
gyermekünkkel ne csak telefonon 
beszéljünk esténként. És milyen 
fájdalom a szeretteinket, hozzá-
tartozóinkat betegnek, elesettnek 
látnunk. Egy pillanat alatt átérté-
kelődnek a dolgok.  Hogy mi az 
igazán fontos és mi a lényegte-
len. Hogy mennyire nem láttuk 
azt, ami ott volt előttünk, hogy 
mennyire nem érzékeltük azt, aki 
ott volt mellettünk. Karácsonykor 
összegyűlik a család. Ki itt, ki ott. 
A jászol vagy a karácsonyfa körül. 
A mama bejglijénél vagy a papa 
halászlevénél. Szívből kívánom, 
hogy a következő időszakban ta-
láljon helyet családunkban a hit, a 
remény, az öröm és a szeretet!

Stayer László, polgármester
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Áldott Karácsonyt és boldog Újévet kívánunk olvasóinknak!
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Összefoglaló tájékoztatás a Szécsény város által, 
vagy részvételével eddig megnyert EU pályázatokról

EFOP-4.1.1-15 Egyes egyházi ok-
tatási infrastrukturális fejlesztések
Projekt település: Szécsény
Pályázó neve: Egyházmegyei Ka-
tolikus Iskolák Főhatósága

Projekt megnevezés: A szécsé-
nyi Páter Bárkányi János Katolikus 
Óvoda, Általános Iskola és Gimná-
zium fejlesztése
Dátum: 2016-11-09
Összeg (Ft): 499.994.352

GINOP-3.4.1-15 Újgenerációs NGA 
és felhordó hálózatok fejlesztése
Pályázó neve: GERGI HÁLÓ Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság
Projekt megnevezés: Újgenerá-
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ciós NGA és felhordó hálózatok 
fejlesztése a GERGI HÁLÓ Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft.-nél a 
Szécsényi járásban 
Dátum: 2016-06-23
Összeg (Ft): 258.388.110

GINOP-7.1.1-15 Nemzeti Kastély- 
és Várprogram turisztikai célú fej-
lesztéseinek támogatása
Projekt település: Szécsény
Pályázó neve: Budavári Ingatlan-
fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt megnevezés: A szécsényi 
Forgách-kastély turisztikai célú 
fejlesztése
Dátum: 2017-03-01
Összeg (Ft): 600.000.000

KEHOP-5.2.10-16 Költségvetési 
szervek pályázatos épületenerge-
tikai fejlesztései
Projekt település: Szécsény
Pályázó neve: LIPTHAY BÉLA ME-
ZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKO-
LA ÉS KOLLÉGIUM
Projekt megnevezés: Lipthay 
Béla Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium energetikai 
korszerűsítése
Dátum: 2017-03-20
Összeg (Ft): 77.989.160

TOP-1.1.3-15-NG1 Helyi gazda-
ságfejlesztés
Projekt település: Szécsény
Pályázó neve: HáziCOOL Korlá-
tolt Felelősségű Társaság
Projekt megnevezés: Hűtőház lé-
tesítése Szécsényben
Dátum: 2017-05-01
Összeg (Ft): 115.218.116

TOP-5.2.1-15-NG1 A társadalmi 
együttműködés erősítését szol-
gáló helyi szintű komplex prog-
ramok
Projekt település: Szécsény
Pályázó neve: SZÉCSÉNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezés: Érjük el cél-
jainkat!
Dátum: 2017-05-01
Összeg (Ft): 109.126.656

EFOP 1.4.2-16 Integrált térségi 
gyermekprogramok
Összeg:  496 millió 723 ezer
Dátum: 2017-07-17

ÖSSZESEN: 2 MILLIÁRD 157 
MILLIÓ 438 EZER FORINT
Megjegyzés: az összegben 
nincs benne a Benczúr kastély-
ra szánt kb. 700 millió forint, 
miután ott még csak az elvi 
döntés született meg, de a szer-
ződés aláírására még nem ke-
rült sor.

Szécsénybe a helyi egyesüle-
tek, vállalkozók nyertes pályá-
zatainak köszönhetően is ér-
keznek összegek.

EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerep-
vállalás erősítése a közösségek 
fejlesztésével
Projekt település: Szécsény
Pályázó neve: Szécsényi Népmű-
vészeti Egyesület
Projekt megnevezés: Hagyo-
mányőrzéssel az Önkéntességért
Dátum: 2017-02-08
Összeg (Ft): 24.999.454

EFOP-3.3.1-15 Tanoda programok 
támogatása
Projekt település: Szécsény
Pályázó neve: Igaz Lóbarátok és 
Jóbarátok Diáksport Közhasznú 
Egyesület
Projekt megnevezés: Hátrányos 
helyzetű gyermekek fejlesztése a 
szécsényi Tanodában
Dátum: 2016-09-27
Összeg (Ft): 29.904.147

GINOP-1.2.1-14 Mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások termelési kapa-
citásainak bővítése

Projekt település: Szécsény
Pályázó neve: AVA-PACK 
Ipari,Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt megnevezés: Kapacitás-
bővítés az AVA-PACK Kft.-nél
Dátum: 2015-05-15
Összeg (Ft): 25.328.000

GINOP-1.2.2-15 Mikro-kis és kö-
zépvállalkozások kapacitásbővítő 
beruházásainak támogatása
Projekt település: Szécsény
Pályázó neve: Tommy-Invest 
Elektronikai Korlátolt Felelősségű 
Társaság
Projekt megnevezés: Eszközbe-
szerzés a Tommy-Invest Kft-nél. 
Dátum: 2016-03-25
Összeg (Ft): 32.889.120

GINOP-1.2.2-15 Mikro-kis és kö-
zépvállalkozások kapacitásbővítő 
beruházásainak támogatása
Projekt település: Szécsény
Pályázó neve: Mondat Nyomda-
ipari és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lősségű Társaság
Projekt megnevezés: Kapacitás-
bővítő beruházás a Mondat Kft.-
nél, versenyképességének növe-
lése érdekében
Dátum: 2016-05-27
Összeg (Ft): 50.000.000

GINOP-1.3.1-14 Mikro-, Kis-, és 
Középvállalkozások piaci megje-
lenésének támogatása
Projekt település: Szécsény
Pályázó neve: Tommy-Invest 
Elektronikai Korlátolt Felelősségű 
Társaság
Projekt megnevezés:  „A potenci-
ális célpiac Ausztria meghódítása”
Dátum: 2015-05-14
Összeg (Ft): 7.500.000

GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I 
tevékenységének támogatása
Projekt település: Szécsény
Pályázó neve: YIC Joghurt Inno-



- 3 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

vációs Központ Korlátolt Felelős-
ségű Társaság
Projekt megnevezés: Új élelmi-
szeripari termék és a hozzá kap-
csolódó gyártó gép kifejlesztése 
a YIC Joghurt Kft-nél
Dátum: 2016-08-25
Összeg (Ft): 56.698.422

GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I 
tevékenységének támogatása
Projekt település: Szécsény
Pályázó neve: AVA-PACK 
Ipari,Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt megnevezés: Antropo-
metriai módszerek alkalmazása 
az AVA-Pack Kft-nél, - egészség-
ügyi bútorcsalád létrehozására
Dátum: 2016-08-25
Összeg (Ft): 72.369.071

TOP-1.2.1-15-NG1 Társadalmi és 

környezeti szempontból fenn-
tartható turizmusfejlesztés
Projekt település: Szécsény
Pályázó neve: Nógrádi Segítő Ke-
zek Egyesülete
Projekt megnevezés: Horgász és 
vízi turizmus fejlesztése a szécsé-
nyi Robinson-szigeteken
Dátum: 2017-05-01
Összeg (Ft): 215.165.525
Összesen: 514 millió 852 ezer fo-
rint.

GRATULÁLUNK 
A NYERTESEKNEK!

Szécsény városába és környé-
kére összesen tehát 2 milliárd 
671 millió forint pályázaton 
nyert összeg már biztosan ér-
kezik. Ezenkívül kb. 1 milliárd 
700 millió forintot kapunk még 
a Ferences kolostor és a Ben-
czúr kastély felújítására, e két 
projekt esetében aláírás előtt 

állnak a felek. Ez a kb. 4 milliárd 
300 millió forint nagy lehető-
ség a város számára, hiszen ez 
lakosságarányosan fejenként 
körülbelül fél millió forintot je-
lent a szécsényieknek és a kör-
nyéken élőknek.

Önkormányzati hírek

Novemberben két képviselő-tes-
tületi ülést tartottunk.

NOVEMBER 14-én rendkívüli ülé-
sen döntöttünk
• a településrendezési eszköz mó-

dosítás véleményezési eljárásá-
nak lezárásáról

• az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegení-
téséről szóló 4/2017. (III.01.) ön-
kormányzati rendelet módosítá-
sáról

• a Lamar Land Szolgáltató és Ke-

reskedelmi Kft. területvásárlási 
kérelméről

NOVEMBER 28-i ülésen tájékozta-
tót hallgattunk meg
• Szécsény és Térsége Egészség-

ügyi Centrum Nonprofit Kft. 
munkájáról

• a 2017. évi közmunkaprogra-
mok és a 2017. évi pályázatok 
időarányos teljesítéséről.

Döntöttünk
• településrendezési eszköz mó-
dosítás véleményezési eljárásá-

nak lezárásáról
• a helyi adórendelet felülvizsgá-
latáról
• a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási szerződés felmondásá-
ról
• a Szécsény, 0363/12 hrsz-ú in-
gatlan forgalomképes vagyonba 
történő átsorolásáról.

Zárt ülésen lakásértékesítésről tár-
gyaltunk.

Stayer László            dr. Végh Adrienn
polgármester      jegyző

Pályázati felhívás

Szécsény Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 186/2017.
(X.24.) számú határozatával dön-
tött a Szécsény, 1591 helyraj-
zi számú (természetben: Szé-

csény, Avar út 4. szám alatti), az 
ingatlan nyilvántartás szerint 
kivett beépítetlen terület meg-
nevezésű, 165 m2 alapterületű 
ingatlan nyilvános pályázat útján 

történő értékesítéséről. Részletes 
pályázati felhívás olvasható a Szé-
csényi Közös Önkormányzati Hiva-
tal hirdetőtábláján és Szécsény vá-
ros honlapján (www.szecseny.hu).
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Pályázati felhívás

Szécsény Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 186/2017.
(X.24.) számú határozatával dön-
tött a Szécsény, Bacsó Béla út 1. 
szám, 1424 helyrajzi szám alatt 
található, az ingatlan nyilván-

tartás szerint kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, 239 m2 
alapterületű ingatlan nyilvános 
pályázat útján történő értékesíté-
séről. 

Részletes pályázati felhívás olvas-
ható a Szécsényi Közös Önkor-
mányzati Hivatal hirdetőtáblá-
ján és Szécsény város honlapján 
(www.szecseny.hu).

A Kubinyi Ferenc Múzeum Kovács Margit Gyűjteményének 
újabb gyarapodása

Tanulságos és örömteli, hogy 
Szécsény, közelebbről a fe-
rences kolostor és a Forgách-

Lipthay kastély a parkjával és a vár-
kerttel olyan életre szóló hatást, 
szép iránti érzékenységet, művé-
szetszeretetet keltett egy itt ta-
nuló északalföldi fiatalemberben 
az 1960-as években, hogy nem 
feledte, mit kapott városunktól. Itt 
jutott arra az árnyalt szemléletre, 
amellyel értékelni tudta az akkor 
romosan álló kastély szépségét is, 
nemcsak önmagában, hanem az 
épület harmóniáját az épített és 
természeti környezetével. Itt érez-
te meg, hogy a művészet a szép-
ről, az esztétikumról szól, ami az 

emberi létezés egyik meghatáro-
zó összetevője, gazdagsága. Ezek 
az élmények máig idekötik, itt vált 
olyanná, amilyen felnőtt lett. S bár 
a mezőgazdasági iskola elvégzése 
után a nyugdíjas korig Szentend-
rén teltek a dolgos hétköznapok, 
időnként vissza-visszajár(t) Szé-
csénybe. Megtapasztalta a mű-
vészet időtálló szépségét-értékét 
a pénz csábító múlandóságával 
szemben. Szentendrei találkozása 
Kovács Margit művészetével arra 
vezette, hogy törekedjen szert 
tenni ilyen plasztikákra. 

Ugyanakkor világossá vált szá-
mára az is, hogy Kovács Margit 
nagyszerű alkotásait finomság, 

érzelmi gazdagság és a tekintetek 
eredetisége jellemzi, egyszóval 
Szépek!

Miután az évek során sikerült 
jó néhány plasztikát vásárolnia, 
s azokat megőriznie, úgy érezte, 
hogy ezeknek nem magánlakás-
ban van a helyük, ahol a köz elől 
elzártak, és a biztonságuk sem tel-
jes. Határozott nézete lett, hogy a 
szépnek a szépben a helye: Kovács 
Margit alkotásaiból álló gyűjte-
ménye a szécsényi Kubinyi Ferenc 
Múzeum kastély épületében érvé-
nyesülhetne legjobban. 

Balázs István Lajos Szentlőrinc-
kátáról származó és nyugdíjas-
ként oda visszatelepülő honfi-

Fuvolázó fiú Szeret-Nem szeret Kisgyermekét etető nő
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társunk 2016-ban ilyen szemmel 
jött Szécsénybe és vette szem-
ügyre a múzeumot. Azután dön-
tött: kifejezetten a Kubinyi Fe-
renc Múzeumnak ajándékozza 
kerámia gyűjteményét, illetve a 
nemzetközi hírű Kovács Margit 
16 db művészi plasztikáját. Ezt 
az ajándékozást további 5 szobor 
gyűjteményünkbe adása követ-
te. A jelen múzeumi lehetősé-
gek között a bútor látványtárat 
egészítettük ki és gazdagítottuk 
a Kovács Margit kerámiákkal, 
Majcher Tamás főmuzeológusnak 

és Szabó Tiborné gyűjtemény-
kezelőnek köszönhetően. Balázs 
Lajos osztálytalálkozójuk során 
látta a látványtári elhelyezést, ami 
új inspirációt  nyújtott. Fővárosi 
műtárgykereskedéseket ismét 
vételi szándékkal kereste föl, és 
nyolcszázezer forintért újabb há-
rom plasztikát vásárolt, kifejezet-
ten a köz javára, a Kubinyi Ferenc 
Múzeumban létre hozott gyűjte-
mény gyarapítására: Pro Musica 
feliratú, fuvolázó fiú; kisbabát 
etető nő; és szeret, nem szeret, 
sorsot tudakoló Leány. Kaptunk 

még reprezentatív Kovács Margit 
monográfiát és művészeti lexikon 
köteteket.

Hálásan köszönjük Balázs Lajos 
köz iránti elkötelezettségét, ke-
resztény értékrendjéből fakadó 
nagylelkű ajándékát!

A Kovács Margit Gyűjtemény 
keddről péntekig megtekinthető 
10-16 óra között, szombaton és 
vasárnap pedig előzetes bejelent-
kezéssel. Várjuk a kedves Látoga-
tókat.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Dr. Beer Miklós püspök úr volt a Kubinyi Ferenc Múzeum vendége

Abból az alkalomból, hogy 
Dr. Beer Miklós, a Váci Egy-
házmegye püspöke 75. 

életévébe lépett és 15. éve áll az 
egyházmegye élén, életút be-
szélgetésre hívtuk meg őt. A sze-
mélyes fényképekkel illusztrált 
beszélgetésre november 15-én 
került sor a Kastély Szalon külön 
kiadásaként. Rendezvényünk 
iránt olyan nagy érdeklődés mu-
tatkozott, hogy a múzeum dísz-

terme teljesen megtelt, és a hall-
gatóság egy része az előtérből 
hallgatta az eszmecserét.

A beszélgetés egy találós kér-
déssel kezdődött a hallgatóság 
felé: mi a közös Myra és Vác városa 
között? Sokan tudták a választ: 
mindkét településnek Miklós 
püspöke volt, illetve van. A csalá-
di hátteret fölvázolva megtudhat-
tuk, hogy Püspök atya édesapját, 
aki erdélyi szász családból szár-
mazott, és a második világhábo-
rú alatt mérnökként dolgozott a 
Ganz műveknél, mély szerelem 
fűzte rajz–természetrajz szakos 
tanár édesanyjához. Beerék sok 
gyermeket szerettek volna felne-
velni, de a történelem közbeszólt, 
csak egy fiuk születhetett meg. 
Miklós másfél éves volt, amikor 
Budapest ostromakor az oroszok 
kihajtották az utcára a Ganz gyár-
ban talált embereket, és épp a 
Villányi úton dolgoztatták őket, 
amikor a Várból a németek bele-
lőttek a tömegbe. Kéttucatnyian 
haltak meg, köztük Beer Miklós 
édesapja. A félárva fiút édesany-
ja, az egyik nagynénje és anyai 
nagymamája nevelte föl. 

A háború után anyjával együtt 
előbb a nagymama zebegényi há-
zában laktak, majd ’49-ben vissza-
költöztek Pestre a nagynénihez. 
1951-ben kitelepítették az egész 
családjával együtt. A szabolcsi 
kitérő után nem térhettek vissza 
Budapestre, a fiú Zebegényben 
végezte el az általános iskolát. 
A püspök úr gyermekkorát úgy 
láthatnánk, hogy azt tragédia és 
meghurcoltatások sora jellemez-
te. De édesanyja olyan életvidám 
ember volt, annyira nem törődött 
a nehézségekkel, hogy azzal az 
egész gyermekkorát bearanyoz-
ta. A kitelepítést úgy élte meg, 
mint egy fantasztikus vidéki nya-
ralást. Pesti gyerekként ott ugrál-
hatott a szénakazlak tetején, sző-
rén ülhette meg a lovat. Amikor 
visszatértek Zebegénybe, állato-
kat tartottak, kijártak az erdőre 
fát gyűjteni. Anyja nagyon figyelt 
arra, hogy mindent megadjon fiá-
nak. Amikor még a nagynénjénél 
laktak, eladta a sokáig féltve őr-
zött fülbevalóját, hogy az árából 
el tudja vinni Miklóst az Operába. 
Hatéves volt, életre szóló élményt 
jelentett számára. Az is meghatá-

Dr. Beer Miklós Ipolynyéken



- 6 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

rozó volt, hogy gyermek korában 
rengeteget olvasott, nemcsak in-
dián regényeket, hanem klasszi-
kusokat, és vallásos irodalmat is. 
Meglepő, hogy mennyire számon 
tartja, mennyire szerette tanára-
it, akiknek sokat köszön. Miután 
már nem mozdonyvezető akart 
lenni, 16 évesen kezdte úgy érez-
ni, hogy talán az egyházi szolgálat 
lenne az ő igazi útja. A szeminá-
rium helyén működött váci gim-
názium utolsó két évében már a 
papi hivatásra készült. Egyházi ta-
nulmányait a budapesti Központi 
Papnevelő Intézetben folytatta. 
Esztergomban szentelték pappá 
1966-ban. Doktori értekezését a 
katolikusság mibenlétéből írta, 
ami segített egységben látnia az 
egész kereszténységet.

Beszéltünk a jelenkor kihívásai-
ról és kilátásairól. Mondják, ma a 
világon a kereszténység a legül-
dözöttebb vallás. Volt ilyen a tör-
ténelem során korábban is. A 15. 

században az eretnekség – hu-
szitizmus, stb. – úgymond házon 
belül, és a mohamedán hódítás 
délkelet felől jelentett alapvető 
veszélyt. Van egy magyarrá is lett 
olasz szentünk, Kapisztrán Szent 
János, aki mind az inkvizíció te-
rén, mind a török elleni harcok-
ban jelesül kivette a részét. Ke-
resztet a magasba emelve vezette 
a keresztény sereget a nándorfe-
hérvári várból ki a meglepett tö-
rökre. A kérdésben benne rejlik az 
abszolút és a relatív szempontja. 
Mintha a változékonyság talán 
gyökértelenségnek is mondható 
viszonyulás lenne tapasztalható a 
kereszténység más világnézet hó-
dításával szembeni mai mentali-
tásában. Püspök úr ezzel kapcso-
latban arra hívta föl a figyelmet, 
hogy már Szent Ferenc is úgy tar-
totta: ahol kell, ott változtassunk, 
az evangélium fényében.

A napokban jelent meg a Püs-
pök Úrral készült harmadik inter-

júkötet, Mindig velem címmel. két 
megragadó részlet a könyvből: „– 
Talán kicsit merész lesz, amit most 
mondani fogok. Nézem a bárányo-
kat a kertben, miközben etetem 
őket. A vályú előtt állva az egyik 
mindig arrébb akarja tolni a má-
sikat, miközben neki is lenne épp 
elég ennivalója. A szamár aztán 
végképp magának akar mindent, 
ráadásul a nagy testével könnyen 
helyet is tud csinálni a birkák kö-
zött. Az állatok ösztönből cselek-
szenek, hogy fenntartsák magu-
kat, hogy életben maradjanak. 
Csak magukra gondolnak, semmi 
más nem számít, csak, hogy egye-
nek. És ebből az ösztönből ered 
az önzés. Amikor egy embert ha-
sonló, ösztönből és önzésből fa-
kadó indítékok mozgatnak az élet 
bármely területén, ki kell monda-
nunk, valójában állat módjára cse-
lekszik. Nemrégiben beszélgettem 
egy jegyespárral, és szóba került, 
tulajdonképpen mitől is válunk 
emberekké, mikor mondjuk, hogy 
emberségesek vagyunk. A válasz 
pedig ez: ha a másik emberért te-
szünk valamit. Érdek nélkül, önzet-
lenül. Ha nem hagyjuk magára, ha 
nem nézünk át rajta, ha megláto-
gatjuk, ha miatta mondunk le a ké-
nyelmünkről. (…) 

– Egy alkalommal Palánki püs-
pök úrral egy nógrádi faluban 
jártunk, ahol épp akkoriban vesz-
tette életét autóbalesetben egy 
fiatal férfi. A helyi plébános arra 
kért minket, látogassuk meg az 
özvegyet, aki nem csupán a pici 
gyermekével maradt magára, de 
állapotos is volt: a szíve alatt hor-
dozta a kistestvért. Szívszorító volt 
még belegondolni is, mit élhet át. 
Elmentünk hozzá, és a legnagyobb 
meglepetésünkre ezt mondta: 
atyák, segítsenek! Hogyan tudnám 
megköszönni az Úristennek azt a 
tíz boldog évet, amíg együtt lehet-
tünk? - Elakadt a lélegzetünk. Nem 

Dr. Beer Miklós pappá szentelése 1966-ban
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számon kérte Istent, nem arról be-
szélt, hogy soha többé nem lép be 
a templomajtón, és még csak nem 
is azt kérdezte, miért kapta ezt a 
sorsot. Hanem hálát adott.

- Mindig utólag érti meg az 
ember, hogy az Úristen tervében 
minden élethelyzet alkalmas arra, 
hogy lelkiekben gyarapodjunk, 
a szeretetünkben értékesebbé 
váljunk, a hitünkben erősödjünk. 
Csak szem előtt kell tartanunk: az 
örök élet vár mindannyiunkat.”

Limbacher Gábor

Dr. Beer Miklós püspök úr beszélgető társai

Részlet a több mint 100 főnyi közönségről

Részvétel a püspöki palota 
rendben tartásában
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Báró Buttler Ilona és Gróf Nyáry Zsófia a múzeumi Kastély Szalonban

Gróf Nyáry Zsigmondné 
báró Buttler Ilona és Gróf 
Nyáry Zsófia volt a Kubinyi 

Ferenc Múzeum vendége a nov-
ember 9-én tartott Kastély Szalon 
beszélgetésen. Állandó beszél-
gető társként és tiszteletbeli há-
zigazdaként Báró Lipthay Antal 
segítette a főnemesi család le-
származottaival való eszmecse-
rét. 

Az Őrhalom Mária-majori 
Buttler család birtokszomszédja 
volt a szécsényi kastély korábbi tu-
lajdonosainak, Báró Lipthay Béla 
és Herceg Odescalchi Eugénie 
családjának. Beszélgettünk ven-
dégeinkkel a család távolabbi és 
közelmúltjáról, a két világhábo-
rú közötti időszak emlékeiről, az 
egykori nemes családokkal való 
kapcsolatokról Nógrádban. 

Báró Buttler Ilona nővére, Mária 
még Nógrádgárdonyban szüle-
tett, Ilona viszont már Mária-ma-
jorban tiszteletre méltó 90 esz-
tendővel ezelőtt. Nagyapja gróf 
Mailáth István Géza főispán és 
nagyanyja gróf Zichy Marietta a 
nógrádgárdonyi kastély építtetői. 

Apja báró Buttler Ervin, anyja Gróf 
Mailáth Etelka.

A főnemesi család mindkét 
ága jelentős szerepet töltött be 
Nógrád (vár)megye életében. A 
Buttler ág Hessenből származik, 
eredeti neve Buttlar volt, mely 
a régi hesseni lovagi szövetség 
tagja volt, de az elődök már XI-
XII. században jelentős várakat 
birtokoltak Ny-Európában. A XVI. 
század végén a család egyik ága 
Sziléziába, majd Lengyelország-
ba szakadt. Ennek az ágnak sarja 
János báró, Magyarországba jött 
és 1689-ben ezredesi rangban 
Eger várának parancsnoka lett. 
A bárói ágból, mely Nógrádban 
telepedett le, Sándor volt huszár-
kapitány, Ervin nándorkelecsényi 
birtokos, a Nógrád Vármegyei 
Gazdasági Egyesület elnöke, a 
megyei lótenyész bizottság elnö-
ke, esperességi másodfelügyelő. 
Fiai: Elemér és Ervin.

A székely eredetű Mailáth csa-
lád a XVII. században Bars és Hont 
vármegyében tűnt fel. Első ismert 
ősük Mailáth Miklós országbíró, 
aki Zólyom és Komárom várme-

gye főispánja is volt. A Mailáthok 
grófi címét 1785. május 9-én Jó-
zsef kapta, aki többek között Hont 
vármegye alispánja, valamint 
Borsod és Szerém vármegye főis-
pánja is volt. Az Országos Bírósági 
Hivatal elnöke Székhelyi Mailáth 
György országbíró és a parlament 
főrendiházának elnöke, hét gyer-
mek apja. Gusztáv Károly nevű 
fia a strasbourgi egyetem jog-
hallgatója volt, amikor álmában 
látta atyjának a budai várnegyed-
ben inasa és két rabló társa általi 
meggyilkolását. Ennek hatására 
lett pap, később erdélyi püspök. 
Testvére pedig az említett gárdo-
nyi, csitári, őrhalmi, stb. birtokos, 
Mailáth István Géza, aki Buttler 
Ilona nagyapja, leányának, Zsófi-
ának pedig dédapja volt.  

A csitári templom felújítását 
1900 nyarán fejezték be, felszen-
telésére július 29-én került sor. 
A szentmisét Ilona nagybácsija, 
„Erdély apostoli lelkületű püspö-
ke” Gróf Mailáth Gusztáv Károly, 
a vidéki papság és előkelőségek, 
úgyszintén a környékbeli plé-
bániák körmenetileg megjelent 
számtalan hívei jelenlétében ce-
lebrálta. A felszentelés előtti hó-
napokban került a templomba 
a napjainkban is látható főoltár 
és a Mária mellékoltár. Ezeket, a 
lourdesi Mária-szobrot szobrot 
és a szószéket Gróf Mailáth Géza 
és nagylelkű neje, Gróf Zichy 
Marietta gárdonyi földbirtoko-
sok 1370 ft. költséggel állíttatta. 
Ugyancsak ez alkalommal Zichy 
Marietta grófnő önkezűleg készí-
tett gyönyörű kazulával, oltárterí-
tőkkel és szőnyeggel ajándékozta 
meg az Úr házát.”

Ilona Szülei Mária-majorban 
kúriát építettek az öt gyermekes 
család és környezete számára. 
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Édesapja a gazdálkodás mellett 
lótenyésztéssel foglalkozott. Ez 
és a közös vadászatok szolgáltak 
alkalomként a megyei nemesség 
találkozásaira, a szomszédsági 
kapcsolatok mellett. 1944 nov-
emberében az oroszok elől tatai 
rokonaikhoz költöztek. Amikor a 
következő év májusában vissza-
tértek, kúriájukat a környékbeli 
falusiak egészen széthordták. Így 
csak a patvarci intézői kúriájuk-
ba tudtak költözni. Ehhez képest 
azonban sokkal nagyobb veszte-
séget jelentett édesanyja ekkori 
elvesztése. 1950-ben azután helyi 
kommunista rendelkezésre föld-
birtokosként el kellett hagyniuk 
Patvarcot is. A fővárosba költöz-
tek, ahol kapcsolatot tartottak 
más kisemmizett arisztokrata 
családokkal. Így ismerkedett meg 
Gróf Nyáry Zsigmonddal, akit vi-
szont családjával kitelepítettek 
Budapestről Felsőtárkányba. Ott 
történt eljegyzésük majd házas-
ságkötésük is. Hat gyermekük szü-
letett, kiket egy kétszobás lakás-
ban neveltek. Ez a lakás minden 
éjjel alvótáborrá alakult, nappalra 
meg egy kis palotává változott át. 
Összepakolták, eltüntették a mat-
racokat és férje ott trónolt tökéle-
tes eleganciában, nyakkendőben, 
viseltes tweedzakójában a szalon-
ban és elnökölt. Lenyűgöző volt, 
hogy mennyire nem hagyták ma-
gukat leigázni, megalázni. Örökre 

megőrizték az önérzetüket, a lelki 
függetlenségüket, a büszkesé-
güket, így aztán sosem hatottak 
szegénynek még a legsötétebb 
tényleges nyomor idején sem. 
Arisztokrataként érzékelték, hogy 
mások, mint környezetük, legin-
kább rendíthetetlen istenhitük 
és vallásosságuk valamint törzsö-
kös hazaszeretetük okán. Ez és a 
nagycsaládos értékrend gyerme-
keiknél is érvényesül. Ilona im-
már tizenhét unokának örül, és a 
nagycsaládi találkozókra a nyári 
lakként használt patvarci kúriá-
ban kerül sor. A hitből fakadó val-
lásos élet és a hazához való hű-
ség, a főnemes elődöktől örökölt 
mentalitás megtartotta Ilonát 90 
éves korára is mosolygós, értel-
mes, nemes lelkületű asszonynak. 
A beszélgetés során megérezte 
ezt a nagy számú hallgatóság, és 
a lélekemelő szép estét vastaps-
sal honorálta.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Báró Buttler Ilona 
és Gróf Nyáry Zsigmond

A 13 éves Báró Buttler Ilona 
édesanyjával
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A Magyar Tudomány Nógrád megyei ünnepe a Kubinyi Ferenc Múzeumban

Hivatalos formában 2003 óta 
ünnepli a magyar tudós 
társadalom a Magyar Tudo-

mány Ünnepét. Az eseménnyel a 
Magyar Tudományos Akadémia 
elődjének megalapítására is em-
lékezünk, melynek elindításához 
1825. november 3-án gróf Szé-
chenyi István birtokainak egy évi 
jövedelmét ajánlotta fel. A tudo-
mány ünnepe hagyományosan 
nemcsak szakembereknek szól, 
hiszen az ország számos tudomá-
nyos helyszínén szerveznek nyílt 
napokat, amely során az érdek-
lődők megismerkedhetnek adott 
tudományterület kutatási mód-
szereivel, eredményeivel. 

Nógrád megye tudományos 
életének tagjai idén november 
16-án Szécsényben gyűltek össze, 
ahol az eseménynek a Kubinyi 
Ferenc Múzeum adott otthont. 
A délelőtt folyamán két időtu-
domány, a régészet és geológia 
műhelytitkaiba pillanthattak be 
helyi iskolás csoportok. Az inter-
aktív játszóház a Dornyay Béla 
Múzeum, a Pásztói Múzeum és a 
Kubinyi Ferenc Múzeum munka-
társai közreműködésével valósult 
meg. A gyerekek apró ősmarad-
ványokat válogathattak, megis-
merkedtek a sztereomikroszkóp 

használatával, őskőkori kőeszkö-
zökkel és nyersanyagokkal, vala-
mint kipróbálhatták a tűzcsiho-
lást, láncing készítést. 

A rendezvény folytatásaként 
délután konferenciára került sor 
Emberközpontú tudomány cím-
mel, a MTA Miskolci Akadémiai 
Bizottsága és a Nógrád Megyei 
Tudományos Ismeretterjesztő 
Egyesület (TIE) szervezésében. A 
konferenciát Dr. Gréczi-Zsoldos 
Enikő, a MAB Nógrád megyei al-
elnöke, Prof. Dr. Roósz András a 
MAB elnöke és Dr. Bablena Fe-
renc, a Nógrád megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének alelnöke 
köszöntötte. Három szekcióban 
előadások hangoztak el a nyelv-
tudomány, néprajz, orvostudo-
mány, termé-
szettudomány, 
történelem és a 
régészettudo -
mány témaköré-
ből. Így nagyon 
g o n d o l a t g a z -
dag, színes kép-
sor állt össze 
a hallgatóság 
számára. Hang-
súlyt kapott az 
a szempont is, 
hogy vajon az 

ember- vagy az Isten-központú, 
a teremtő, mindenható és gond-
viselő Jóság megismerésére irá-
nyuló tudományos és egziszten-
ciális megismerés hasznosabb-e 
a nemzet és az emberiség számá-
ra?!

A konferenciát Pálinkás Sánorné 
TIE elnök beszéde zárta, a jövőre 
vonatkozó együttműködés és ter-
vek fölvázolásával.

   Guba Szilvia        Limbacher Gábor
 főmuzeológus     múzeumigazgató

A konfrenciát megnyitja Gréczi-Zsoldos Enikő A konfrenciát megnyitja Gréczi-Zsoldos Enikő

Tyekvicska Árpád előadása
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Az Erkel Ferenc Vegyeskar decemberi meglepetései

Az Erkel Ferenc Vegyeskarra 
novemberben és decem-
berben is sok fellépés vár.

A Vegyeskar november 18-án 
este a Páter Bárkányi János Katoli-
kus Általános Iskola Jótékonysági 
Bálján az iskola Kicsinyek kórusá-
val ad színes műsort.

November 24-
én este 18 óra-
kor a Kubinyi 
Ferenc Múzeum 
d í s z te r m é b e n 
„Őszbúcsúzta-
tó koncertet” 
tartanak „Szent 
Márton, Szent 
Erzsébet, Szent 
Katalin” címmel 
a Vissi d’Arte Mű-
vészeti Együt-

tessel közösen. Az est során olyan 
zeneszerzőkre emlékeznek, mint 
Brahms vagy Mendelssohn.

December 10-én (vasárnap) 17 
órakor a városi adventi gyertya-
gyújtáson emelik az ünnepség 
fényét.

December 16-án Bátonytere-
nyén szerepelnek a Karácsonyi 
Fesztiválon, december 17-én pe-
dig immáron már ötödször vesz-
nek részt a dejtári katolikus temp-
lomban az „Adventi Várakozás” 
című ünnepségen.

December 23-án este 17.30-kor 
a Város Karácsonyi Műsorán gyö-
nyörű karácsonyi meglepetés dal-
lamokat szólaltatnak meg.

Az Erkel Ferenc Vegyeskar min-
den egyes tagja Áldott Karácso-
nyi Ünnepeket kíván zenét szere-
tő Közönségének!

Lévárdi Beáta

Kincskeresők

Az ipolyvarbói iskola tanulói 
múzeumpedagógiai órán 
vettek részt a Kubinyi Fe-

renc múzeumban. Rákóczi elve-
szett kincsét keresték a gyerekek 

egy kincskereső játék keretein 
belül az állandó kiállításainkban. 
A két csapat hibátlanul oldotta 
meg a feladatokat és megtalálták 
az elveszett „kincset”. Köszönöm 

a varbói tanároknak, hogy immár 
sokadszorra elhozták a tanulóikat 
intézményünkbe.
Smelkó István , művelődésszervező, 

múzeumpedagógus
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Bárkányiban történt…

Kiszurkoltuk a sikert!

Intézményünk 5-6. évfolyamos 
labdarúgói a Bozsik program ke-
retében tekintették meg a magyar 
válogatott idei utolsó fellépését. 
A Costa Rica elleni barátságos 
mérkőzés 21 focistánknak nyúj-
tott felejthetetlen élményt. Töb-
ben közülük most először látták 
válogatottunkat élőben, illetve 
először jártak a Groupama Aréná-
ban. A gyermekszektorban az or-
szág minden tájáról érkező mint-
egy 900 főnyi kis szurkolótábor 
igazi vérbeli hangulatot terem-
tett az egyébként foghíjas lelátók 
mellett. Folyamatosan hallatszott 
a „Hajrá Magyarok!”, és a „Ria, Ria, 
Hungária” rigmus. Mellette meg-
számlálhatatlan zászlót lengetett 
a szél. A gyermek labdarúgóink 
még töretlenül hisznek és bíznak 
válogatottunkban. Ezen a mérkő-
zésen ezt a bizalmat megérezhet-
ték a pályára lépő játékosaink is, 
hiszen nem csak jó játékot produ-
káltak, de a győzelmet is megsze-

rezték. Az összecsapás végén a 
válogatott a gyermekszektor elé 
vonulva megköszönte a biztatást, 
amit a fiatal labdarúgók vastaps-
sal és a Himnusz eléneklésével 
háláltak meg. Hazafelé a focistá-
ink már a következő mérkőzésen 
való részvételt szervezték, beszél-
ték meg, melyre reméljük, hogy 
újra lehetőséget biztosít az MLSZ.

Borda Tamás

Bárkányis tanulók 
a Kubinyi Ferenc Múzemban

1997 óta tartozik a jeles napok 
közé november 3-a, a Magyar Tu-
domány Napja. 1825-ben ezen 
a napon döntött úgy a pozsonyi 
Országgyűlés, hogy létrehozza a 
Magyar Tudományos Akadémiát. 
Eme nevezetes dátum köré szer-
vezett programok egyikeként a 
Kubinyi Ferenc Múzeum interak-
tív tanórákra invitálta Szécsény 
diákjait. A Páter Bárkányi János 
Óvoda, Általános Iskola és Gimná-
zium 7.A és 7. B osztálya novem-
ber 16-án délelőtt egy izgalmas 
óra keretében sok érdekes dolgot 
tudhatott meg múltunkról. 

 A helyi múzeumi dolgozók – 
külön köszönet Gubán Szilviának 
a szervezésért és a kedves fogad-

tatásért – salgótarjáni kollégáik-
kal (Zandler Krisztián, Tóth Balázs) 
kiegészülve olyan különleges dol-
gokba nyújtottak betekintést a fi-
atalok számára, mint az ősember 
által használt és készített kőesz-
közök, a tűzcsiholás művészete és 
a sodronying készítés rejtelmei.

 A tanulók tudásának bővítésé-
ből a pásztói múzeum sem ma-
radhatott ki. Hír János vezetésével 
aktív régészeti „munkát végeztek” 
diákjaink, amikor a terepről be-
hozott mintából kagylók, csigák 
egykori vázát szedegethették ki 
csipesszel és a talált „leleteket” 
haza is vihették. Sztereo mikro-
szkóp segítségével szemlélhették 
az egykori parányi lények ottho-
nát, valamint a területen honos 
rágcsálók fogait, állkapcsát.

A foglalkozás jó hangulatban 
zajlott, a diákok kissé szomorúan 
vettek tudomást a gyorsan eltelt 
időről és hogy vissza kell térniük 
a dolgos hétköznapokba. Elmon-
dásuk szerint máskor is szívesen 
vennének részt hasonló ismeret-
terjesztő rendezvényen.

Vágvölgyi Péter

Idén is sokan mulattak 
a bárkányis bálon

„Tetteink meghatároznak min-
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ket.” Böjte Csaba ezen gondo-
latával nyitotta meg az idei év 
jótékonysági alapítványi bálját 
Gazsiné Oláh Anita, az est házi-
asszonya.

A műsort Lévárdi Beáta karnagy 
vezette Erkel Ferenc Vegyes Kar 
nyitotta meg. Műsorszámukat 
követően a Kicsinyek Kórusával 
kiegészülve, Zsíros Szilvia karve-
zető irányítása mellett adtak elő 
ismert és kevésbé ismert dalokat. 
A „vegyeskar” produkciója után 
Szenográdi Tamás igazgató úr 
köszönte meg a szervező munkát 
a szülői szervezetnek, a felajánlá-
sokat a támogatóknak, akik idén 
is nagy számban álltak a rendez-
vény sikere mellé. Ezt követően 
Stayer László polgármester úr, 
személyesen „adta át” az önkor-
mányzat támogatását. A műsor 
folytatásaként Andi színjátszósai 
- Csizmadia Kinga, Rónai Egon, 
Stayer László és Varga Bálint - szó-
rakoztatták a vendégeket, vidám 
zenés előadásukkal. A műsort a 
Bolgár Jonatán forgatta vidám 
kisfilm zárta, melyben betekintést 
nyerhettünk - vicces formában - 
az iskola „mindennapi” életébe.

Az est további részében a tánc 
és a mulatság kapott teret, mely-
hez a Sexi Csokoládé nevű zene-
kar biztosította a jó hangulatot, 
húzta a talpalávalót.

A bálból származó bevételt idén 
iskolánk eszközeinek fejlesztésére 
szeretnék fordítani, ezáltal is job-

bá, érdekesebbé tenni gyermeke-
ink számára a tanulást, az iskolai 
élet mindennapjait. 

Vezetőség
(A támogatók listáját Cservenné 

Józsa Detti küldi!!)

Népdaléneklő verseny

Iskolánkban első alkalommal ke-
rült megrendezésre népdalének-
lő verseny, melyet 2017. novem-
ber 13-án barátságos és családias 
hangulatban rendeztünk meg. A 
népdaléneklő versenyt iskolánk 
igazgatója, Szenográdi Tamás 
nyitotta meg. Beszédében hang-
súlyozta a közös éneklés fontos-
ságát, népdalaink tisztaságának, 
gazdagságának személyiségfor-
máló szerepét, hagyományaink 
ápolását. Igazgatóhelyettes asz-
szonyunk, Ludányiné Bella Szilvia 
kedves szavakkal biztatta a kis 
versenyzőket, melyek hatására ta-
nulóink örömmel és szorongások 
nélkül néztek a vidám délután 
elébe. Ezután Zsiros Szilvia taní-
tó néni bemutatta a zsűri tagjait: 
Bacskai Balázs népzene oktatót, 
Zsirosné Verbói Brigitta tanító né-
nit, és Bablena Piroskát népdal-
éneklőt. A közös beéneklés után 
Piroska néni egy csodaszép, au-
tentikus népdalcsokorral ajándé-
kozta meg kis diákjainkat. Ezután 
következtek tanulóink egyéni, 
illetve páros produkciói. Amíg a 
zsűri meghozta döntését, addig a 

diákok svédasztalos uzsonnával, 
ízletes teával csillapították éhsé-
güket, szomjúságukat. A zsűri az 
értékelésnél figyelembe vette az 
intonációt, a ritmust, az előadás-
módot, az artikulációt, a népdal-
csokor összeállítását és az össz-
hatást. Szerettük volna elkerülni, 
hogy a délután „teljesítményori-
entált” legyen, ezért minden 
szereplő emléklapot, könyvjel-
zőt és egy kis édességet kapott 
ajándékba. A legügyesebb, leg-
bátrabb, legkreatívabb és leg-
felkészültebb tanulók oklevelet, 
zenei CD-t, ajándékot kaptak, s 
természetesen erkölcsi elisme-
rést, továbbá lehetőséget ahhoz, 
hogy iskolánkat képviselhessék 
a januárban tartandó városi ren-
dezvényünkön, a Magyar Kultúra 
Napján, ahol számos vidéki és ha-
táron túli intézmény versenyzői-
vel mérhetik össze tudásukat.

A díjak átadását Bacskai Balázs, 
a zsűri elnöke bonyolította le, 
egyúttal hozzáértő szavaival érté-
kelte a szereplők előadását, hasz-
nos és praktikus tanácsokkal látta 
el kis nebulóinkat. Valamennyi 
versenyzőnek szívből gratulálunk 
és további sikeres szerepléseket 
kívánunk! 

A szervezők 
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Ősz a Rákócziban

A szünet sohasem lehet elég-
gé hosszú és kellően pi-
hentető. Ezt az örökbecsű 

igazságot mindenki megtanulja, 
legkésőbb iskolás évei során. Az 
őszi pihenőt követően egyesek 
könnyebben, mások nehezeb-
ben rázódtak vissza a tevékeny 
hétköznapokba, de azon voltunk, 
hogy megkönnyítsük egymás 
dolgát. Éppen ezért a szürke, 
sokszor egyhangú novembert 
számos programmal igyekez-
tünk színesíteni és érdekesebbé 
tenni. Ezúton is megköszönjük 
mindazok közreműködését, akik 
a gyermekek számára pihenést, 
szórakozást és némi fényt csem-
pésztek a sötét, végeláthatatlan 
őszi napokba.

A magyar tudomány napja

Annak ellenére, hogy november 
első napjai még az őszi szünetet 
gazdagították, a nyolcadikosok 
kihasználták a pihenőt arra, hogy 
előkészüljenek a magyar tudo-
mány napjára. A november 7-i 
emléknapra egy ötletes és infor-
matív, a tudományok területén el-
ért eddigi magyar sikereket és az 
ezekhez köthető nemzeti nagyja-
inkat is bemutató faliújságot ké-
szítettek. Őszintén bízunk abban, 
hogy egy nap valamelyik diákunk 
is tagja lesz, ennek a nagyérdemű 
társaságnak.

Márton napján...

Mindnyájan ismerjük e neveze-
tes nap intelmét. Azonban úgy 

érezzük, hogy nagyon fontos 
azért tennünk is, hogy a követ-
kező nemzedékek is birtokában 
legyenek ennek (és számos más) 
népi bölcsességnek. Idén a har-
madik osztályosok november 
10-én könyvtári foglalkozáson 
vehetettek részt, ahol sok érde-
kességet hallhattak erről a napról 
és ők is bemutathatták ismerete-
iket: saját készítésű bábokkal ad-
ták elő Lúdas Matyi történetét.

BankVelem

Napjainkban egyre fontosabbá 
válik a tudatos pénzügyi tervezés 
és nevelés. Azért, hogy diákjaink 
ebben a még inkább bonyolult-
tá váló világban is boldogulja-
nak, igyekszünk ezen a téren is 
segíteni őket. Ezt azonban nem 
számonkérés, hanem játék for-
májában tesszük. Ebben volt (és 
van) segítségünkre a Pénzirány-
tű Alapítvány, amely kidolgozta 
a BankVelem Programot. Az idei 
látogatásuk november 15-én volt 
esedékes. Ezen a napon a gyer-
mekek interaktív előadásokon, 
csoportos feladatmegoldás során 
ismerkedhettek meg a legfonto-
sabb gazdasági fogalmakkal és 
folyamatokkal, a háztartásokat 
érintő kiadásokkal és bevételek-
kel. Iskolánk regisztrált partnere 
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a PontVelem Okos Programnak, 
ezért a jövőben még több progra-
mot tudunk elhozni az iskolánkba 
és még több ismeretet adhatunk 
át tanulóinknak.

Pályaválasztás

Azt gondoljuk, hogy mi, pedagó-
gusok nem pusztán az iskolának 
neveljük a gyermekeket, hanem 
célunk, hogy minél életrevalób-
bakká váljanak, és ennek követ-
kezménye, hogy az iskolai előme-
netelükön túl felnőtt életükre is 
gondolunk. Ezért kiemelt szerepet 
szánunk közösségi életünkben 
a pályaválasztás igen összetett 
problémakörének. Azt megmon-
dani, hogy mi lesz piacképes 15-
20 év múlva, még a legjobb gaz-
dasági szakemberek számára is 
majdhogynem a lehetetlennel 
egyenlő. Ennek ellenére fontos, 
hogy megismertessük a gyerme-
keket képességeikkel, erősségeik-
kel, mert ez alapján könnyebben 
érvényesülhetnek. Ráadásul te-
hetségtelen gyermek nincs.

Novemberben több alkalom-
mal is tájékoztattuk diákjainkat az 
előttük álló lehetőségekről. Előbb 
a végzős gimnazistáink kaptak 
tájékoztatást a rendőrségtől eb-
ben a témakörben, majd a Kani-
zsai Dorottya egészségügyi iskola 
mutatkozott be a 7-8. osztályo-
soknak.  A honvédség november 
22-én mutatkozott be a 12. osztá-
lyosoknak.

Mindezeken túl iskolánkat érte 
az a megtisztelő feladat, hogy 
november 20-án megrendezhet-
te a járási pályaválasztási kiállítást, 
amelyen Szécsény, Balassagyar-
mat, Pásztó és Salgótarján kö-
zépiskolái, a honvédség, illetve a 
Munkaügyi Központ is tiszteletét 
tette. Rendkívül hasznosnak tart-
juk azt, hogy a diákoknak helyben 
is lehetőségük nyílik megismerni 
az egyes oktatási intézményeket 
és összehasonlítani azok ajánla-
tait, illetve betekintést nyertek a 
különböző foglalkoztatással kap-
csolatos online tartalmakba. Re-
méljük, hogy ezen ismeretek ré-
vén könnyebbé válik döntésüket 
meghozni. Ezúton is bíztatom a 
kedves szülőket, rokonokat, hogy 
gyakran beszélgessenek gyerme-
keikkel erről a témáról. Érdemes 
közösen arról olvasni, hogy me-
lyek a hiányszakmák és ezeket hol 
és milyen formában lehet tanulni.

Kulturális 
és szakmai programok

A sok rendezvény és jeles nap 
közepette sem feledkeztünk 
meg arról, hogy egy oktatási in-
tézménynek a lehetőségeihez 
mérten elő kell segítenie a kul-
túra iránti érdeklődést. Emiatt is 
ápolunk jó kapcsolatot a helyi 
kulturális intézményekkel, mint a 
Múzeum, a Könyvtár vagy a Mű-
velődési Ház. Kilencedikes diákja-
ink a Múzeumban tettek látoga-

tást és vettek részt a tudomány 
napján, míg nyolcadikosaink a 
Krúdy Gyula Könyvtárban vettek 
részt foglalkozáson.

November 22-én az óvónénik 
is ellátogattak hozzánk, akik be-
mutató órán vehettek részt, így 
megismerve a leendő iskolások 
felé támasztott elvárásokat, ill. 
láthatták, hogyan teljesítenek a 
volt nagycsoportosaik az új kör-
nyezetben.

Versenyeink

Az iskolán belüli házi versenyek 
nagy népszerűségnek örvende-
nek. Az idei tanévben ismét elin-
dult a természetismeret, illetve 
a matematika vetélkedősorozat, 
ami azért is öröm, mert – ha már 
a pályaválasztás is szóba került – 
úgy tűnik, hogy a közeljövőben 
az ilyen irányú ismeretekre hatal-
mas kereslet lesz és diákjainknak 
így jobb esélyeik lesznek.

November 28-án rendeztük 
meg az Arany emlékversenyün-
ket, amelyen a gyerekek szép 
számmal vettek részt. Úgy véljük, 
hogy ezek az alkalmak ragyogó 
lehetőségek arra, hogy a fiatalok 
tudását elmélyítsük és érdeklődé-
süket felébresszük.

 Pancsovai Gergely
 igazgató
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Bárkányi Katolikus Óvoda - Szent Erzsébet kosarából 
– mindenkit megkínáltunk…  

A „népi táncos” gyermekekkel 
Erzsébet napi játékfűzést 
állítottunk össze, ezzel az 

ajándékkal meglátogattuk a be-
teg idős embereket és ápolóikat 

(Hortenzia Idősek Ápoló Otthona, 
Ferences Betánia Idősek Ottho-
na), hogy mosolyt varázsoljunk az 
arcukra.  Mi ezzel a kis meglepe-
téssel készültünk Szent Erzsébet 

alkalmából, az ő emlékére csele-
kedve, mint ahogy annak idején ő 
is tette a szegény elesettekkel. 

Percze Katalin
óvodapedagógus 

Árpád-házi Szent Erzsébet 

       Szent Erzsébetet a világ legna-
gyobb gyógyító női szentje-
ként tiszteljük, Szűz Mária után.                       
Rózsa-csodáját ki ne ismerné a 
világon? Erzsébetet többnyire ró-
zsákkal a kötényében, kosarában 
ábrázolják. Szent Erzsébet legen-
dái valójában könyörületes tette-
iről szólnak, azok lényegét fejezik 
ki. Egyúttal tanúságot tesznek 
azok igazságáról a világ számá-
ra. Ez egyfajta felhívás arra, hogy 
ezek az irgalmas cselekedetek 

szükségesek az emberi élet jobbá 
tételéhez.  Erzsébet rövid élete, 
mindössze 24 évet élt, elegendő 
volt, hogy több száz év múltán is 
felidézzük emlékét, s példaként 
állítsuk a most felnövekvő nemze-
dékünk elé. 

Fontos, hogy a ránk bízott gye-
rekeink helyes erkölcsi mintát, 
példamutató embereket lássanak 
maguk előtt és azonosulni tud-
janak velük. Óvodai életük során 
megismertetjük a szereteten ala-

puló értékrendet, (önzetlenség, 
feltétel nélküli szeretet, önfelál-
dozás, lemondás, becsületesség, 
áldozatvállalás, hála, irgalmasság, 
megbocsátás stb.) s erre legjobb 
módszer, ha Jézus és a szentek 
életének példáján keresztül hívjuk 
fel a figyelmet és gyakoroljuk azt a 
mindennapi életünkben.              Az 
óvodai nevelés során fontosnak 
tartjuk az idős emberek iránti tisz-
telet, gondoskodás, felelősség ki-
alakítását. Ebben áll előttünk pél-
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daként Szent Erzsébet élete, aki önzetlenségével, a 
rászorulókon, szegényeken való segítésével mintát 
állít elénk.  A csoportokban beszélgettünk az orvo-
sok, betegeket ápolók felelősségteljes munkájáról, 
a segítségadás módjairól, arról, hogy kicsiként ho-
gyan tudunk másoknak segíteni, örömet szerezni. 
Eljátszottuk az Erzsébet életéből ismertté vált Ró-
zsa-csodát, jócselekedeteket gyűjtöttünk, királynő-
set játszottunk. Próbáltuk azt hangsúlyozni, hogy 
királynőként is lehet méltóságteljesen, másokat se-
gítve élni. Az adományozást, örömszerzést a csopor-
tok egymás között élhették át, mikor egymást meg-
látogatva, egy kis meglepetéssel, aprósággal leptük 
meg az általunk véletlenül választott csoportot, akik 
viszonzásul, vendégül látták az ajándékozókat, ven-
dégségbe érkezőket. A gyerekek ily módon is át-
érezhették, hogy milyen adni, és azt is, milyen kapni.                                                           

A hét zárásaként elsétáltunk Szent Erzsébet szob-
rához, jelképesen egy szál rózsát helyeztünk el lábai 
előtt, és mécsest gyújtottunk emléke, tettei előtt 
tisztelegve. 

„Némelykor nekünk is földre kell hajolnunk és meg-
alázkodnunk, hogy utána bizalommal és örömmel 
emelkedhessünk fel.” /Szent Erzsébet/
                                                                                                                        

Rigóné Lehoczki Bernadett
óvodapedagógus

Európai mézes reggelit tartottunk az óvodában a 
mai napon Várszögi Balázs szervezésében. Gyerme-
keink nagy örömére, a szécsényi méhészek méz-
adományai által, minden óvodás gyermek mézes 
finomságban részesült. Köszönjük az adományokat, 
bízunk benne, hogy ez a kezdeményezés hagyo-
mányt teremt óvodánkban.

Smelkó Istvánné
óvodavezető
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Elsősegélynyújtás-oktatás a  Szécsényi Cseperedő Óvoda 
és Bölcsőde intézményében

2017. november 6-án előadást tartott óvodánk-
ban Pifka Zsolt az Országos Mentőszolgálat 
Nógrád Megyei Vezető Mentőtisztje. A kelle-

mes hangulatú beszélgetés, nagyon hasznos volt 
számunkra, a régi ismereteink felelevenítése mellett 
sok új, hasznos dolgot hallottunk tőle. Az elmélet 
után a gyakorlatban is kipróbálhattuk az újraélesztés 
mozzanatait a felnőtt és a kisgyermek próbababán. 
Mivel egészségügyi intézményben, illetve óvodá-
ban dolgozunk, nagy jelentősége van annak, hogy 
kritikus helyzetekben, gyorsan, szakszerűen lássuk 
el szükség esetén a rászoruló gyermekeket, vagy 
éppen a felnőtteket. Köszönjük szépen Pifka Zsolt-
nak, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönet az 
önzetlen segítőkészségéért, ezért a kedves, jó han-
gulatú képzésért.

Brezanóczyné Lőrincz Katalin
Óvodapedagógus Vöröskeresztes Bázisovi Elnök

Megnyílt a 22. Nógrád Megyei Őszi Tárlat

November 17-én délután 17 
órakor nagy érdeklődéstől 
kísérve megnyílt városunk 

legnagyobb képzőművészeti kiál-
lítása a Nógrád Megyei Őszi Tárlat, 
immár 22. alkalommal. A megye 
számos pontjáról érkeztek kiállí-
tandó alkotások és a megnyitóra 

maguk az alkotók is. 78 beérke-
zett műből kellett a zsűrinek kivá-
lasztani a díjra méltó alkotásokat. 
A megnyitón Stayer László, város-
unk polgármestere köszöntötte a 
vendégeket, a tárlatot pedig Kun 
Péter, grafikusművész-pedagógus 
nyitotta meg és ajánlotta minden-

ki figyelmébe. Beszédében így fo-
galmazott: 
„…valljuk be, rengeteg tenniva-
lónk mellett ritkán jutunk el hason-
ló rendezvényre. Arról pedig már 
nem is beszélve, hogy a média is 
azt sugallja, hogy a legjobb a tv és 
a képernyők előtt ülni és bámulni a 
semmit vagy éppen a bármit, mert 
az kikapcsol… Még véletlenül se 
kelljen gondolkodnunk… Pedig 
hát nagyon is kellene gondolkod-
nunk, elmélyülnünk, ugyanis óriási 
a világban az érzelmi analfabéta, 
empátia nélküli ember, ami ennek 
is köszönhető. Ezért is van szükség 
az ilyen tárlatokra, ahol az alkotók 
fogalmazzák meg gondolataikat, 
gondjukat, örömüket, bánatukat, 
mondanivalójukat, hogy ők ho-
gyan látják, élik az életüket. Ezeket 
nem írásjelekkel, nem hanganyag-
gal, hanem vizuális jelekkel teszik, 
melyeket nem biztos, hogy minden-
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ki egyértelműen értelmez, de az biz-
tos, hogy mindenkihez szól. Vagy 
így vagy úgy, de érzelmeket, gondo-
latokat keltenek az emberben. 
Szóval örülnünk kell és örülök, hogy 
Szécsény városa, a Művelődési. 
Központ és Bakos Feri, valamint a 
díjadományozók szívén viselik en-
nek a tárlatnak a sorsát. Abban a 
világban, ahol minden átalakul, 
minden megszűnik nagyon hamar, 
nagyon nagy szó az, hogy már 22. 
alkalommal állhatunk itt Szécsény-
ben a Művelődési Központ Szabó 
István Galériájában a Nógrád Me-
gyei Őszi Tárlat megnyitóján…”

Péter szólt a kiállításról összessé-
gében, de név szerint is kiemelte 
és bemutatta azokat az alkotáso-
kat, amelyek a legtöbb gondo-
latot, érzelmet, sőt kérdéseket is 
keltett a zsűriben. 

A megnyitó ünnepi része után 
öröm volt becsatlakozni a ven-
dégek, művészek közötti baráti 
beszélgetésekbe, jó volt hallani a 

véleményeket, öröm volt látni a 
régi, avagy újdonsült ismerősök, 
barátok jókedvét, vidámságát, 
igazságot adva ezzel Kun Péter 
szavainak is, miszerint: 
„…az itt megjelent alkotók nem 
idegenek, még ha ismeretlenek is, 
nem űrlények, még ha olyat is csi-
nálnak, ami elképesztő számunkra, 
hanem érző, gondolkodó, egyszerű 
emberek. Ha ajánlhatom, keressék 
őket személyesen, kérdezzenek, be-
szélgessenek velük bátran…”

A 22. Nógrád Megyei Ősz Tárlat 
díjadományozóinak és díjazotta-
inak a Szécsényi Hírek hasábjain 
keresztül is köszönetünket és gra-
tulációnkat fejezzük ki.

Nógrád Megyei Önkormányzat 
díját Óvári János (Rétság), Sal-
gótarján Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának díját Gelencsér 
János (Salgótarján), Pásztó Város 
Önkormányzatának díját Stadler 
Árpád (Pásztó), Szécsény Város 
díját Bakos Tamara (Szécsény), a 
Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. által felajánlott díjat 

Bátori István (Szécsény) vehette 
át. Balassagyarmat Város Önkor-
mányzata pedig különdíjat ado-
mányozott Telek Zoltán Tibort 
(Balassagyarmat) részére

Arany Diploma elismerésben ré-
szesültek továbbá Orbán György 
János (Salgótarján), Németh Ár-
pád (Vác), Bugyi István József (Bol-
dog), Bardócz Lajos (Berkenye) és 
Gregor József (Bátonyterenye)

Köszönetemet fejezem ki Bacs-
kai Balázsnak, Csuka Lászlónak, 
Oláh Krisztofernek, Pilisi Péternek, 
Csonka Kálmánnak, Kanyó Balázs-
nak a színvonalas zenei produkció-
kért, BolgárVideó munkatársainak 
a digitális katalógus elkészítésé-
ért, Kun Péternek, Pápai Flórának, 
Bakos Ferencnek a zsűrizés lebo-
nyolításáért, valamint a szécsényi 
Művelődési Központ munkatársa-
inak a kiállítás megrendezésében 
való segítségükért. 

Sáriné Borik Melinda

Színvonalas Gálaműsor a Művelődési Központ 
30. születésnapja alkalmából

2017. november 11-én ünnep-
lőbe öltözött a Művelődési Köz-
pont. Az intézményben működő 
csoportok köszöntötték műsoruk-
kal a 30 éves épületet. A Gálamű-
sorban közreműködött az Erkel 
Ferenc Vegyeskar, a Rózsavölgyi 
Márk Művészeti Iskola, Bacsai Ba-
lázs és népzenei szakköre, az Igli-
ce Táncegyüttes, a Palóc Néptánc-
együttes, a FéBé Társulat, Andi 
színjátszósai Társulata és a Derűs 
Alkony Nyugdíjas Klub.

Ezúton, itt az újság hasábjain ke-
resztül is köszönetemet fejezem 
ki elődeinknek, akik annak idején 
jelentős anyagi támogatással és 
munkával járultak hozzá a műve-

lődési központ építéséhez. Nél-
külük, ahogy szokták mondani, 
ez az épület nem jöhetett volna 
létre: Földi László tanácselnök, Dr. 
Hütter Csaba a II. Rákóczi MGTSZ 
elnöke, Godó Dezső városi főépí-
tész, Zimonyi László tervező, Szö-
rényi Béla belsőépítész, Rátonyi 
József szobrászművész, Bánfalvi 
András ötvösművész. Valamint 
Máté Sándor, Imre László, Kovács 
Imre, Mosó Zoltán, Balázs An-
zelm, Tóth István, Kolosi Ferenc, 
Dancsok József, Varga Jánosné, az 
ÉPSZÖV kollektívája, a Budapes-
ti Rádiótechnikai Gyár szécsényi 
gyárának kollektívája és a szécsé-
nyi Múzeumbaráti Kör, akik jelen-

tősen hozzájárultak az épület fel-
épüléséhez.

Köszönet a mindenkori vá-
rosvezetésnek, hogy kiemelten 
fontosnak tartották Szécsény 
művelődését és kulturális életét. 
Valamint hálás vagyok a műve-
lődési központ valamennyi dol-
gozójának, kollégájának, akik az 
elmúlt 30 évben itt dolgoztak, 
hogy munkájukkal hozzájárultak 
ahhoz az értékhez, ami ebben az 
intézményben megtalálható. Kö-
szönöm, mindazoknak, akiknek 
része volt akár egyetlen téglajegy 
megvásárlásával is, hogy egy épí-
tett örökséget hoztak létre, amely 
a mai napig a maga szocreál való-
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jában a művészetek és a kultúra 
háza! 

Ha valahol működik eredményes 
tehetséggondozás az országban, 
akkor az a Szécsényi Művelődési 
Központ. Az évtizedek óta itt mű-
ködő csoportok számtalan ered-
ményt értek el, és fel sem tudnám 
sorolni azokat az elismeréseket, 
amelyeket egy-egy személy ért el 
a zenén, a táncon, a színjátékon, a 
rajzon és a képzőművészeten ke-
resztül. Nem beszélve a rengeteg 
szabadidős programról, rendez-

vényről, koncertről, a szerteágazó 
kiállításokról, klubokról, amelyek 
az elmúlt 30 évben nap, mint nap 
megtöltik az épületet. 

A szécsényi Művelődési Köz-
pont egy igazi bástya. Közösség-
megtartó szerepe vitathatatlan! 
Nagyon sok helyi és környékbeli 
fiatalt az a közösség tart még itt, 
amihez ebben a házban tartozik. 
Az itt fellelhető szellemi és kul-
turális érték az egyik alapeleme 
annak, ami Szécsényt várossá 
teszi! Szívből remélem, hogy ez-

zel a rendezvénnyel is felhívtuk 
magunkra a figyelmet, és végre 
valamelyik pályázatunk célba ér, 
és egy közeli születésnapot úgy 
tudunk majd ünnepelni, hogy az 
épület belülről is megújul és le-
veszi 30 éves köntösét, és olyan 
pompájában tündökölhet, amit 
megérdemel nem csak a város, 
hanem a megye egyik legkiemel-
kedőbb kulturális központja!

Garamvölgyi Andrea
igazgató

Pékecskék között élünk

A Magyar Pékszövetség életműdí-
ját kapta Vincze István, aki most 
ugyan Litkén dolgozik, de szécsé-
nyinek vallja magát. Ön nyomdász-
ként kezdte a pályáját, amitől elvi-
leg elég távol áll a sütőipar. Miért 
nyergelt át?
Ennek egyszerű a története, a 
nyomda Salgótarjánban volt és 
amikor szólt az egyik barátom, 
hogy dolgozhatnék közelebb, 
Szécsényben is, ha pék lennék, 
akkor ez nagyon vonzó volt szá-

momra, mert nem szerettem azt 
az ingázást. Ez úgy 65-ben volt, 
amikor még bicikli sem volt na-
gyon és a buszjáratok is gyakran 
kimaradtak.

Ezek szerint nem a pékszakma sze-
retete, hanem csupán praktikus 
okok miatt módosított pályát? Nem 
bánta meg?
Nem bizony, 52 éve pékeskedek. 
1965 március 25-én kerültem 
végülis a szécsényi pékségbe. Ak-

kor ez egy nagyon nehéz munka 
volt, mert szénkosarú és fatüze-
lésű magyar kemencék voltak. 
Elkezdtem a szamárlétrát legalul-
ról. Először, mint kemence kisü-
tő, majd táblás, aztán dagasztó, 
később csoportvezető, végül 
brigádvezető. A 80-as években 
elhelyeztek Balassagyarmatra, 
amíg a szécsényi üzemet korsze-
rűsítették, ekkor szűnt meg a fa és 
széntüzelésű kenyérgyártás Szé-
csényben. Helyette jöttek az olaj-
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fűtésű alagút kemencék. Ezekkel 
nagyságrendekkel könnyebb lett 
a munka. 85-ben a felújítást köve-
tően kineveztek üzemvezetőnek. 
Sok elismerést kaptam, miniszteri 
kitüntetést, igazgatói dicséretet, 
kiváló dolgozó lettem. Eközben 
beiratkoztam egy kereskedelmi 
szakközépiskolába és megszerez-
tem az érettségit.

Minek köszönhette ezeket az elis-
meréseket?
Üzemvezetőként is a pékek között 
dolgoztam. Így lehetett tanítani a 
kollégákat és figyelni a minősé-
get. Kevés volt a pék és 3 kilós ke-
nyereket is gyártottunk. Naponta 
80-100 mázsát, még Budapestre 
is szállítottunk. Annyira figyeltem 
a minőséget, hogy még a boltok-
ba is kimentem, hogy lássam a 
termékeinket. Nem dicsekvéskép-
pen mondom, de megismertem 
a polcokon azokat a pékárukat, 
amelyek az én kezem közül kerül-
tek ki. Úgy bántam a kenyerekkel, 
mint a tojásokkal. Nem lehetett 
rajtuk repedés, meg volt adva a 
bélzet minősége, a színe az alak-
ja. És az enyémek mindig előírás 
szerintiek voltak, mert szigorúan 
betartottam a technológiát. Most 
is a litkei magánpékségemben 6-8 
órán keresztül érleljük a kovászt, 

mert ettől lesz jó a minőség. Nem 
morzsálódik a kenyér és a 3 napos 
szavatosságra, így nyugodtan két 
napot még rá lehet tenni.

Mi a véleménye a mai pékekről?
Keresni kell az igazi péket. Ahogy 
mondani szoktam, pékecskék 
vannak. Megszűnt az igazi oktatás 
ebben a szakmában, ami baj.

Szécsényi üzemvezetőként élte 
meg a rendszerváltást?

Igen, 92-ben aztán négyen úgy 
gondoltuk, hogy inkább vállal-
koznánk. Így nyitottunk péksé-
geket Litkén, Homokterenyén, 
Salgótarjánban és Szlovákiában. 
Mindenkinek lett egy kis saját 

üzeme, enyém 
lett a litkei. Az-
tán nekem fel-
ajánlották a 
többiek, hogy a 
litkei pékséget 
üzemeltessem 
bérleményként, 
mivel egyéni vál-
lalkozó lettem. 
Ezt az üzemet két 
fiammal családi 
vállalkozásként 
m ű k ö d t e t t e m 
és működtetem 
azóta is. 18 al-

kalmazottunk van és a fél megyét 
ellátjuk. 80 üzletbe szállítunk. Van 
két saját élelmiszerboltunk is.
Még ma is simogatja a kenyereket?
Én ma már személyesen nem csi-
nálom, de a minőséget azért min-
dig figyelem. A fiaim mellett nem 
kell már a napi fizikai munkában 
részt vennem, első osztályú szak-
emberek lettek az elmúlt 25 év 
alatt. Én ma már inkább az értéke-
sítéssel foglalkozom. Nagyon sok-
szor látogatom a boltokat, hogy 
lássam a piacot, a vevőket és a ter-
mékeket együtt.

Mit gondol a változó piacról, a 
teljeskiőrlésű és a szénhidrátcsök-
kentett termékek megjelenéséről?
Ezekből szállítunk iskolákba egyre 
többet, mert a tanintézmények-
ben nagyon megszigorodtak a ka-
lórianormák. Ugyanakkor azt látni 
kell, hogy faluhelyen továbbra is a 
hagyományos pékárut keresik.

Mit szólt az életműdíjhoz?
Meglepődtem. Jól esett a kollé-
gák reakciója. Azt mondták, meg-
érdemeltem, mert tényleg mindig 
igyekeztem a legjobb tudásom 
szerint dolgozni. Most azon mes-
terkedem, hogy a 4 unokámat is a 
szakma közelében tartsam. 
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Ady Endre: Kis karácsonyi ének

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten

Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.                                
2.Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Oda haza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

3.Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna
Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…

A Benczúrfalváért Egyesület nevében ez úton is szeretném megköszönni mindenkinek a 2017-ben nyújtott 
támogatását, és áldott , boldog  Karácsonyt kívánok !

H-né Adorján Györgyi
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Foci

Futás

A betlehemi békelángot a Szécsény Amatőr Futók Társasága IX. alkalommal 
hozza el Felvidékről, hogy aztán egymástól egymásnak adva eljusson mi-
nél több otthonba. A láng emlékeztet minket a békére, szeretetre, a kará-

csony ünnepére. A Születés Templomából hozott láng 1986 óta a béke szimbó-
luma. Gyere, csatlakozz te is, hogy minél több otthonba eljusson a láng melege.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván a SZAFT csapata.
Czele János

 BSI Futónagykövet

IX. Nemzetközi Betlehemi Láng váltófutás
 2017.12.22.

A láng érkezése:
Betlehem – Bécs – Pozsony – Ipolyvarbó – Őrhalom – Csitár – Iliny – Varsány – Szécsény

Táv: 20 km
Útvonal Km Érkezés Indulás

Ipolyvarbó 10:00
Őrhalom 2 10:30 10:45

Csitár 3 11:10 11:25
Iliny 3 11:50 12:15

Varsány 7 13:15 13:45
Szécsény 5 14:30

Nyáron az egyesületünknél fon-
tos változások történtek. A fel-
nőtt csapatot egy fél évig irányító 
Kómár Gábor lemondott és he-
lyette kellett keresnünk a rajt előtt 
nemsokkal új edzőt. A keresgélés 
után ismét László Lóránd lett a 
felnőtt csapat edzője. Az ifjúsági 
csapatunk is új edzőt kapott Kele-
csényi Gábor személyében, ő lett 
a serdülő csapatunk edzője is. A 
többi utánpótlás csapatainknál is 
voltak személyi kérdések.

Az U13- nál Strehó József, az 
U11-nél Kurucz Károly és az U7-
es csapatnál Urbányi Tamás irá-
nyít. Egyedül az U9-es korosztály-
nál maradt az edző Árva Róbert.
Sok ismerkedésre nem jutott idő, 

mert kezdődtek a bajnokságok. A 
háttérben az elnökség is lázasan 
dolgozott, hogy biztosítani tudja 
a felkészüléshez és a bajnokságok 
zökkenő mentes lebonyolítás-
hoz a felszereléseket, pályákat és 
minden olyat, ami szükséges a jó 
szerepléshez. Ez nem mindig volt 
problémamentes, de nem egy-
szerű 120 játékost koordinálni.

A befektetett munka már most 
a mögöttünk hagyott őszön is, 
több csapatnál meghozta a várt 
eredményeket.

A felnőtt csapatunk nagyon jól 
szerepelt a bajnokságban és az 
előkelő 4. helyen várja a tavaszt, 
egy ponttal lemaradva a második 
helyezettől. Kezd összeállni a vé-

delmünk, ami az elmúlt években 
nem igen ment, és a bajnokság 
második legkevesebb gól kapó 
csapata lettünk. Hazai pályán nem 
akadt csapat aki pontot, pontokat 
tudott volna elvinni Szécsényből. 
Remélem, hogy a tavasz ilyen si-
keres, vagy még sikeresebb lesz.

Az ifjúsági csapatunknál már 
akadnak problémák. Legfőkép-
pen abban, hogy a srácok nem 
szeretnek edzésre járni. Ez a hoz-
záállás meg is látszott az ősz fo-
lyamán. Sok olyan mérkőzésen 
hagytunk ott pontokat, amiket 
simán hozni lehetett volna, csak 
edzés nélkül, nincs erő sem, és 
ez hiányzott a mérkőzéseken. Bí-
zunk a jobb folytatásban.
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Serdülő csapatunk nagyon so-
kat fejlődött a bajnokság kezdeté-
től. Az első mérkőzésen még ijedt 
kiegerek szaladgáltak a pályán, de 
ősz végére harcos játékosokká vál-
tak. Ahhoz képest, hogy a 17 játé-
kosból 3 embernek volt már nagy-
pályás mérkőzése, a többiek mind 
a Bozsik Programból kerültek a 
csapathoz, nagyon jól teljesítettek. 
A srácok az előkelő 4. helyen telel-
nek, ami nagyon jó, mert egy jó ta-
vasz után meglehet a dobogó is.

Bozsik Tornákon négy csapa-
tunk képviselteti magát. 

Az U7 és az U9 -es csapatok 
fesztiválokon vettek részt. A Szé-
csényi VSE 4 fesztivált rendezett 
a legkisebbeknek, amiből 3 volt 
körzeti, ahol hat település játéko-
sai vettek rész. Egy pedig alköz-
ponti fesztivál volt, ahol 17 csapat 
képviseltette magát. Ezen kívül a 
legkisebbek szerepeltek még két-
szer Balassagyarmaton alközpon-
ti tornákon is.

Az U11 és az U13-as csapataink 
itthon saját környezetben vettek 
részt tornákon, amiket a VSE ren-
dezett. Itt a két korosztály 6-6 csa-
pata versengett egymással.

Nagyon színvonalas tornák vol-
tak, sok jó teljesítménnyel, szép 
gólokkal. Jól el is fáradtak a gye-
rekek, és jól esett az eredmény-
hirdetések utáni csoki.

A tavalyi évadban az U11 és az 
U13 is kiemelt „B” szintű tornákon 
vett részt. Kettőt az egyesületünk 
is rendezett, nagy megelégedés-
sel. Jártunk Vácon, Gödöllőn, és 
Budapest több csapatánál, de 
sehol még meg sem tudták kö-
zelíteni a színvonal rendezést. 
Sok dicséretet kaptunk az csapa-
toktól, és joggal bíztunk benne, 
hogy tavasszal is folytathatjuk 
kiemelt szinten. De a Magyar 
Labdarúgó Szövetségben nem 
így gondolták. A bajnokság raj-
ta előtt egy héttel szóltak, hogy 

nem játszhatunk kiemelt szinten. 
Ez elég nagy érvágás volt nekünk, 
mert a gyerekek megmérethették 
magukat magasabb szinten, erő-
sebb ellenfelek ellen is. Próbálunk 
minden követ megmozgatni de 
az MLSZ hajthatatlan volt. Nem 
maradt más mint csapatainknak 
mint a körzeti bajnokság. Aztán 
jött egy felkérés a Balassagyar-
mati Palóc Farkasoktól, hogy se-
gítsünk neki, és a kiemelt bajnok-
ságban legyünk az U10 és U11 
-es korosztályban a „B” csapatuk. 
Ezt az egyesületünk elfogadta a 
gyerekekre való tekintettel. Ezért 
az egyesületünk semmi juttatást 
nem kap. Itt szeretném megkö-
szönni minden szülőnek a segít-
ségét, hogy támogatják a gyere-
keket minden téren, gondolok itt 
szurkolásra, utaztatásra. 
Még nem közölt eredmények:
Megyei I. osztály.
X. forduló:
Palotás – Szécsényi VSE  1-0
ifi: Palotás U19 – Szécsény U19   
1 – 5 
gól: Pintér Zsolt 3, Oláh Sz., 
Gombár E.
XI. forduló:
Szécsényi VSE – Karancsberény 
gól: Szabó T. 2, Lehoczki Sz., 
Strehó I.

Ifi: Szécsény U19 – Karancsbe-
rény U19 5 – 1
gól: Szmolnik M. 2, Nagy T., Bangó 
A., Gombár E.
Megyei serdülő bajnokság:
Szécsény U16 – Héhalom  1-3
A mérkőzést megóvtuk jogosu-
latlan játék miatt és így a Szé-
csény kapja a 3 pontot 3-0 gólkü-
lönbséggel.
Rimóc U16 – Szécsény U16      3-1
A mérkőzést megóvtuk jogosu-
latlan játék miatt és így a Szé-
csény kapja a 3 pontot 3-0 gólkü-
lönbséggel.
Szécsény U16 – Pásztó U16 4 – 3
Mártranovák U16 – Szécsény 
U16  4 – 2
Szécsény U16 – Buják U16    8 – 0

Egyesületünk részt vett a Bárká-
nyi suliban megrendezett Egész-
ségnapon. A jól sikerült rendez-
vényen az ifi és a serdülő csapat 
tagjai vettek részt és segítettek.

Szeretném megköszönni min-
den játékosnak, edzőnek,  segí-
tőnek, támogatónak, szülőnek, 
az elnökségnek, hogy hozzájá-
rultak csapataink jó szereplé-
séhez.

Minden olvasónak Áldott Kará-
csonyt és Boldog Új Esztendőt 

kíván a Szécsényi VSE.
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Ingyen jogsi
a Lipthayban!

A 2018/2019-as tanévben induló iskolarendszerű, nappalis képzéseinken
ingyen szerezhetsz nagy értékű jogosítványokat!

„AM” kategóriás segédmotoros 
kerékpár jogosítvány (bárme-

lyik szakgimnáziumi osztályunk 9. évfolyamára 
történő beiratkozás esetén, azonnal).

„B” kategóriás személygépkocsi és kis-
tehergépkocsi jogosítvány (szintén 

bármelyik szakgimnáziumi osztályunk 9. évfo-
lyamára történő beiratkozás esetén a szükséges 
életkor betöltése után 11.-ben).

„T” kategóriás mezőgazdasági vontató  
jogosítvány (agrár gépész, vagy 

mezőgazdasági szakgimnáziumi, illetve mező-
gazdasági gépész, vagy gazda szakközépiskolai 

osztályunk 9. évfolyamára történő beiratkozás 
esetén a szükséges életkor betöltése után 
10.-ben).

„C” kategóriás tehergépkocsi jogosít-
vány  (érettségi utáni  mezőgazda-

sági gépésztechnikus és agrár áruforgalmazó 
szaktechnikus  osztályainkban, intézményünk-
kel történő tanulószerződés  kötése esetén).

„C+E” kategóriás nehéz pótkocsi jogo-
sítvány (érettségi utáni  mezőgaz-

dasági gépésztechnikus és agrár áruforgalmazó 
szaktechnikus  osztályainkban, intézményünk-
kel történő tanulószerződés  kötése esetén).
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