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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

Balla Mihály képviselő úr beje-
lentette, hogy Szécsény város 
a TOP-3.2.2-15- NG1-2016-

00002 pályázaton 253 millió 653 
ezer 425 forintot nyert energetikai 
fejlesztésre. Dr. Harikné, dr. Havasi 
Beáta alpolgármester ismeri a rész-
leteket, milyen fejlesztésekről van 
szó konkrétan?
Először is hadd mondjam el, hogy 
én ezt egy nagyon nagy siker-
nek tartom, ez a pályázat a szív-
ügyem. És nemcsak azért, mert 
negyedmillió forint értékű beru-
házást nyert a város, hanem azért 
is, mert aki egy kicsit is ismer tud-
ja, hogy elkötelezett híve vagyok 

a környezetvédelemnek. Ezzel a 
pályázattal egy új szintre lépünk 
Szécsényben a megújuló energi-
ák használatában.

Körülbelül egy évvel ezelőtt készí-
tettünk Önnel egy interjút arról, 
hogy mennyire rossz Nógrád me-
gyében a levegő minősége, főként 
azért, mert vannak, akik műanyag 
tartalmú rongyokkal fűtenek. Ez a 
fajta tüzelési mód pedig egyenesen 
rákkeltő.
Így van, sajnos a helyzet egyelőre 
nem javult, hiába bűncselekmény 
eltüzelni veszélyes hulladékot, a 
nehéz felderíthetőség miatt, el-
marad a várt eredmény. Ez is azt 
mutatja, hogy szemléleti fordu-
latra van szükség, ezért kulcskér-
dés, hogy példát mutasson az ön-
kormányzat. Nem titkolt célunk 
a fejlesztéssel, 
hogy az új típu-
sú energiaellátás 
a nagyközönség 
számára megte-
kinthető legyen, 
ezzel is elősegítve 
a szemléletfor-
málást, a műszaki 
információk, ta-
pasztalatok ter-
jesztését. És akkor 

konkrétan a kérdésére válaszolva. 
Szécsény Város Önkormányzata 
a projekt keretében nyolc ingat-
lan energetikai korszerűsítését 
valósítja meg a nyertes pályá-
zatnak köszönhetően.  Ezekből 
hét ingatlan az önkormányzat 
tulajdonában áll, míg egy ingat-
lan a szintén városi érdekeltségű 
Egészségügyi Centrum tulajdo-
na. A Művelődési Ház, Kézműves 
Ház, a Páter Bárkányi János Ka-
tolikus Iskola, a polgári iskola, a 
pösténypusztai orvosi rendelő, 
az Önkormányzat épülete és az 
egészségügyi centrum energia-
ellátását napelemek biztosítják 
majd. A Cseperedő Óvoda és Böl-
csőde, valamint a pösténypusztai 
orvosi rendelő megújuló energi-
ával történő fűtése is ezen prog-
ram keretében valósul meg.
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Újabb félmilliárd forint érkezik Szécsénybe

Március 15.
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A Szécsényi Ferences Templom és Kolostor is megújul 
egy sikeres pályázatnak köszönhetően

A projekt megvalósítását követően 
az önkormányzat és a fenntartók 
energiaszámlái csökkennek majd?
Tudni kell, hogy az önkormányzat 
havonta, főleg télen, több száz-
ezer forintot fizet ki energiára. El-
várásaink szerint az energiaszám-
lák legkevesebb 50-90 százalékkal 

csökkennek majd épületenként. 
Ez fantasztikus könnyebbséget 
jelent majd a fenntartóknak hosz-
szútávon. Az így megtakarított 
összegeket pedig a lakosságnak 
fontos fejlesztésekre tudjuk for-
dítani. Különösképpen odafigye-
lünk majd arra, hogy jó példát 

mutassunk, hiszen erre a pályá-
zatra nagyon sok Nógrád megyei 
település jelentkezett, de egye-
dül mi nyertünk, ami azt mutatja, 
hogy kiváló szakmai anyagot tet-
tünk le.

A következő évben megkez-
dődik a templom és a ko-
lostor műemléki helyreál-

lításának első üteme a szlovákiai 
Kisebb Testvérek Rendje és a ma-
gyarországi FONS SACER belső 
egyházi jogi személy Interreg V-A 
Szlovákia–Magyarország Együtt-
működési Programban megva-
lósuló A határterület ferences 

kulturális örökségi helyszíneinek 
turisztikai célú fejlesztése a két 
rendtartomány együttműködése 
által című projekt keretében.

A projekt célja a határtérség 
ferences kulturális és épített 
örökségének felújítása és turisz-
tikai attrakcióvá fejlesztése révén 
megnyitása nagyközönség szá-
mára, a határ mindkét oldalán a 

kiválasztott helyszínek ferences 
tulajdonban lévő épített örökségi 
helyszíneinek védelme, felújítása, 
valamint látogathatóvá tétele.

A megvalósítási helyszínek Ma-
gyarországon Szécsény és Szent-
kút, Szlovákiában pedig Pozsony 
és Fülek. A két szomszédos feren-
ces rendtartomány együttmű-
ködése egyedülálló, és a pályá-



- 3 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

zat végső célja egy hosszútávú 
együttműködés kialakítása a 
közös történelmi, vallási és kul-
turális örökség védelmére és to-
vábbadására. A turisztikai nyitás 
nemcsak a zarándokok, de a tör-
ténelmi műemlékek iránt érdek-
lődő felnőttek és gyermekek ér-
deklődésére is számot tarthat.

A projekt összköltsége 2 939 
885,12 Euro, amelyhez az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 2 498 
902,34 Euro támogatást biztosít. 
Ebből a szécsényi felújításokra 
818 791,39 Euro fordítható. Ez le-
hetővé teszi számunkra a sekres-
tye átfogó rekonstrukcióját (be-
leértve a teljes régészeti feltárást, 
belső műemléki helyreállítást, 
festést, gépészetet és a sekrestye-
bútorok helyreállítását), valamint 

a templomban történő farestau-
rálási munkák kivitelezését (négy 
mellékoltár, szószék, stallumok, 
pszaltérium).

Kardos Csongor
plébános

A magyar papi fociválogatott EB döntőbe jutott

Minden idők legnagyobb 
sikerét érte el a magyar 
papi fociválogatott az 

olaszországi EB-n Bresciában. A 
válogatott tagja Portik Lukács-Lo-
ránd, a szécsényi ferences közös-

ség tagja. Minek volt köszönhető 
a siker?
Nagyon fegyelmezett csapat jött 
össze. Elszántak voltunk. Nagyon 
jó volt a védekezés, ebből próbál-
tunk támadásokat indítani. Fon-

tos volt egymás bátorítása, dicsé-
rete a játék során, hogy lelkesen, 
összeszedetten tudjunk játszani. 

Mindez a 4. helyhez volt elég, elfo-
gyott a lendület a döntőben?
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Az elődöntőben a lengyel vá-
logatottal játszottunk, a rendes 
játékidőben nulla-nulla volt az 
eredmény és végül hetesek-
kel veszítettünk. Abban is úgy, 
hogy végig tartottuk a lépést, 
végül aranygól döntött, tehát 
azt tudom mondani, hogy egy 
hajszálon múlott a döntőbe ju-
tás. Számomra fantasztikus volt 
megtapasztalni azt a közösségi 
erőt, ami minden meccsünkön 
érezhető volt és hihetetlen, fe-
ledhetetlen érzést adott, hogy a 
mérkőzések előtt elénekelhettük 
a magyar himnuszt.

Hogy tetszett Brescia?
Minden nap szentmisével kezdő-
dött, amelyen mind a 16 ország-
ból érkezett csapat tagjai részt 
vettek. Ez is nagyon felemelő ér-
zés volt nekem, együtt imádkozni 
egy ilyen nemzetközi közösség-
gel. A kulturális programok sem 
maradtak el, például elmentünk 
Szent XXIII. János Pál szülőházá-
ba, Bergamo mellé egy kis falu-
ba. Bresciában pedig megnéztük 
VI. Pál szülőházát, éppen aznap, 
amikor a szentek ügyeinek kong-
regációja elfogadta egyik csoda-
tételét. Különleges élmény volt 
ezeken a helyeken kérni az ő köz-
benjárásukat, misézni és imád-
kozni együtt. Tehát az ittlétünk 
nem csak a fociról szólt, hanem az 
együttlét öröméről, a találkozás-
ról, ahol az ima sem maradt el.

Tervek?
Szeretnék edzésben maradni, 
esetleg pár tornán részt venni. 
Felmerült annak a lehetősége, 
hogy San Siróban rendeznek 
majd egy tornát jótékonysági cél-
lal, ahol a papi válogatottak ismét 
szerephez jutnának, ez nagyon 
megmozgatta a fantáziámat. No, 
meg elkezdtem edzeni a Szécsé-
nyi VSE-ben heti egy alkalommal, 
hogy tovább fejlesszem tudáso-
mat. Persze, életemben a legfon-
tosabb a szerzetesi-papi hivatás, 
ez az első, de úgy gondolom ez a 
sport segítheti testi-lelki fejlődé-
semet. Számomra a foci nagyon 
kifejezi azt a küzdelmet, amit egy 
papnak, szerzetesnek, házasnak is 
minden nap meg kell élnie ahhoz, 
hogy Isten akarata szerint élje éle-
tét. Ebben a szent küzdelemben, 
amit mindennap megvívunk, 
benne van akaratunk legyőzé-
se, áldozat másokért, hogy egy 
szebb, békésebb jövőt építsünk 
egymás számára. Ugyanakkor azt 
is elmondanám, hogy a közösségi 
sport megtanít figyelni a másik-
ra, kimozdít az individualizmus 
ketrecéből, hogy ne az önzőség, 
hanem a jóság és a szeretet felé 
haladjunk.

Hogy került Szécsénybe?
2015-ben szenteltek pappá 28 
évesen Csíksomlyón. Szentelé-
sem után elöljáróim Szécsénybe 
helyeztek.  Számomra ez egy le-

hetőség, hogy még jobban elmé-
lyüljek a szerzetesi életben. Azért 
nevezem „elmélyülésnek”, mert 
a szerzetes folyamatosan kutat, 
keres, hogy Istenhez közelebb ke-
rüljön, és az, hogy ide Szécsény-
be a „szerzetesi élet szülőházába” 
helyeztek, Isten gondviselésének 
tartom – most így visszagondolva 
– azért, hogy még inkább keres-
sem Istennel a kapcsolatot és ez 
által nyitottan, szabadon szolgál-
jam szerzetes testvéreimet és a 
szécsényi híveket.
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Nagyböjt

A karácsony mellett Ham-
vazószerdától a húsvéti 
ünnepkör is kitüntetett 

kozmikus idő. Mert míg Krisztus 
és egyben Örök Napként a Fény 
születése a decemberi napfordu-
lóhoz kötődik, a húsvét ugyanígy 
a megváltó Örök Nap győzelme 
a bűn és a sötétség felett, szintén 
kozmikus sarokponthoz igazodva. 
A Feltámadás ünnepi ideje ugyan-
is a tavaszi napéjegyenlőség utáni 
holdtöltét követő vasárnap. Isten 
születése majd életre támadása 
a halálból, a bűnbeesett ember 
megváltásának két fő mozzana-
ta, kezdete és beteljesítése. Egy-
aránt az isteni tökéletességnek 
az ember teremtéséhez kötődő, 
teremtő erejű megnyilatkozása és 
túláradása. A hagyományos kul-
túra számára a húsvéti ünnepkör 
egyházi liturgiája is beilleszkedik 
e képbe. A nagyböjt kezdetén 
szokásos hamvazás az ember em-
lékeztetése teremtés előtti állapo-
tára, a káoszra, formátlan porra, 
amiből vétetett, és mulandóságá-
ra az ősbűn következtében. Nagy-
böjt első vasárnapján az ember 
teremtése, a bűnbeesés hallható 
az igeliturgiában újszövetségi 
párhuzamaival, mint a bűn és a 
kegyelem, illetve Ádám és Jézus 
szembeállítása és a nyilvános mű-
ködését megkezdő Úr negyven-
napi böjtölése. A genezis egyházi 

hangsúlyozása után Gyümölcsol-
tó Boldogasszony (március 25.) az 
angyali üdvözlet útján az isteni és 
emberi eggyé válásának ünnepe, 
ami archaikus felfogásban a világ 
megújításának is előidézése, aktu-
alizálása. Krisztus szenvedéstörté-
nete, kereszthalála és feltámadá-
sa az egyházi liturgiában további 
számos megnyilvánulásával ins-
pirálta a természettel szoros kap-
csolatban élő parasztság archai-
kus folklórját, annak folyamatos 
működését. A szent időbe vezető 
alapvető előkészületi mód a pa-
lócok „negyvenölése” volt. A nap-
jában csak egyszeri, „napáldozat” 
utáni étkezés - némelyeknél csu-
pán kenyér és víz - Jézus negyven-
napos böjtölését mintázta. A test 
ilyen mértékű, Krisztus követésén 
alapuló megtartóztatásával és 
más rítusok segítségével elérhe-
tővé vált az idő emberfeletti mi-
nősége. Szertartásos munkaként 
ezért például a Gyümölcsoltókor 
(március 25.) végzett gyümölcsfa 
beoltás volt a legsikeresebb, mi-
dőn Szűz Mária „méhébe fogadá a 
Szentlélektől Szentfiát”. Ez az idő-
ponthoz kötődő munka a haté-
konyságon túl is természetfölötti 
minőséget eredményezett, és tu-
dati háttere szemlélteti az ünnep 
eredetével, az eredeti idővel való 
azonosulást: „Gyümölcsoltó Bol-
dogasszonykor beoltott fát nem 
szabad kivágni, amíg magától el 
nem hervad. Ha ilyen fát kivágnak, 
vér jön belőle”, hiszen beoltása Jé-
zus fogantatásával esett egybe. A 
Virágvasárnap hasonló szemléle-
te figyelhető meg gömöriek múlt 
századvégi szokásában, amikor 
a kisgyermekes anyák seregestől 
tódultak a templomba. Még az 
istentiszteleten való részvételnél 
is jobban vonzódtak azon hittől 

hajtva, hogy amint Jézus jeruzsá-
lemi bevonulásakor a gyermekek 
ajka szóra nyílt és Krisztust, mint 
királyt hangosan üdvözölték, úgy 
majd az ő gyermekeik is előbb 
fognak beszélni. „Aki ezt a temp-
lomba menetelt elmulasztja, an-
nak gyermeke néma marad. „A 
mágikus egybeesés okán lett az 
ekkor vagy az előző „virághéten” 
ültetett virágmagból a legszebb 
virág.

Az e napon szentelt barka válik 
orvossággá, véd villámtól és tűz-
vésztől. A katolikus palócok Krisz-
tus királyi bevonulásával össze-
függésben végezték jellegzetes 
szokásukat, a kiszehajtást. A fiatal-
ság egy menyecskének öltöztetett 
szalmabábut hajtott ki a faluból, 
majd elégették vagy folyóvízbe 
dobták. A közben énekelt szöve-
gek szerint így szabadultak meg a 
téltől, böjtöléstől, betegségektől, 
dögtől, jégesőtől és biztosították 
a tavaszt, az egészséget, a bősé-
get, a „sódart”, sőt a párválasztást 
és termékenységet is. Ezen idő-

Jézuska az emberiséget megváltó 
hivatására

Egri székesegyház szentélye nagy-
böjti lepel
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szakos tisztulási szertartást még a 
20. század első felében is többfelé 
gyakorolták. Ugyane jelentéssel 
végezték a következő napokban 
a nagyheti takarítást, meszelést és 
az évi „gyovónást”, péntek hajnali 
mosakodást, miközben betartot-

ták a böjti fegyelmet is. A paraszti 
életmód kötött rendjében a 20. 
századig a palócok évente egy-
szer, nagycsütörtökön végezték 
szokásos gyónásukat, áldozásu-
kat, idézve az Utolsó vacsora ere-
deti, meghatározó eseményét, 
az Oltáriszentség alapítását. Azt 
tartották, hogy aki nagypénteken 
„fütyöl” az Jézus halálakor károm-
kodik (Ipoly-mente). De nagypén-
teken nem is káromkodtak, mert 
„ezzel az Úrjézus halálát kívánnák” 
(Rimóc). Mintha Jézus halála nem 
kétezer éves történelmi tény; ha-
nem jelen idejű aktualitás lenne, 
fütyülés, káromkodás révén a hoz-
zájárulás felelősségével. A férfiak 
az asszonytól is megtartóztatták 
magukat, a legények a lányokhoz 
egész nagyböjtben nem járhat-
tak. Rimócon, nagypénteken még 
beszélniük is tilos volt. Általános, 
hogy a nagyhét estéit imádko-
zással töltötték. Krisztus elfoga-
tásának idején, nagycsütörtökről 
nagypéntekre virradóra sokfelé 

mintegy Jézussal együtt - letakart 
körmeneti feszülettel - indultak 
keresztjárásra felkeresni a helyi 
Golgotaszínhelyeket, útmenti fe-
születeket, temetői nagykeresztet, 
kálváriát. Krisztus ott álló feszüle-
teit megcsókolták, mintha csak a 
történelmi keresztre feszítés ideje, 
helye és keresztje lenne ott. Az így 
átvirrasztott éjszaka után, hajnal-
ban a patakra mentek mosakod-
ni, mert az elfogott Jézust éppen 
ekkor lökték a katonák a Cedron 
patakjába. A települések folyóvi-
ze a kultikus történések eredeti 
színhelyével azonosul, a rítus pe-
dig az isteni áldozat eredeti idejé-
vel. Ezért, a most történt Krisztusi 
érintéstől vált a patakvíz mágikus 
erejűvé, több helyen is szokásos 
elnevezéssel „aranyosvíz”-zé. A 
Medvesalján, az Ipoly mentén, és 
a Mátrában „rózsavíz”-nek is neve-
zik, mert Jézust ekkor feszítenék 
fel, s ezért vér folyik a patakban. 
A Krisztus érintésétől, vérétől cso-
dás erejűvé vált folyóvízben, akár-

Mátraverebély-Szentkút körmeneti 
feszület

Herencsény 2006. IV. 13.
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milyen hideg is volt, megfürödtek, 
mert így nem lettek szeplősök, ra-
gyások, szemük nem fájdult meg, 
frissé, egészségessé és széppé 
váltak. Kivitték a kisgyermekeket 
is és vízbe mártották, hogy a ron-
tás, a fekély elkerülje őket, és fris-
sek, ügyesek legyenek. 

Még a betegek is mentek a vízre, 
ami tükrözi a gyógyulás archaikus 
felfogását, vallásos jellegét.  Egy 
köszvényes zagyvarékasi asszony 
„mindig lement napfölkőtt előtt 
a Zagyvára nagypénteken, és be-
lebukott a vízbe… A lába meg a 
keze, hogy kiegyenesedjen... „ A 
szakrális erejű folyóvízre a férfiak 
lehajtották a lovakat, néhol a bir-
kákat és a teheneket is. A vízbe 
hajtott lovak aztán „jól mentek”, 
„frissek voltak” egész évben. Az 
Ipoly mentén a birkákat, a Zagy-
vánál a lovakat rühesedés ellen 
gázoltatták a vízbe. Zagyvaréka-
son e folyóvízből a méheknek is 
adtak, hogy frissen gyűjtsenek. 
lpolyvarbón az lpoly-ból hazavitt 
vízzel meglocsolták a tehén tő-
gyét a rontás, baj megelőzésére. 
A Hont megyei Felső Szemeréden 
mosakodás után a patak vizéből 
haza is vittek, és még a húsvéti 
ünnepek alatt is ezzel mosdottak, 
az egész évi egészség biztosítá-
sáért. Gömörben, miután a Rima 
vízében megmosakodtak, szintén 
vittek haza, minden házba 7-7 vö-
dörrel a csodás erejű vízből, hogy 
egész évben ne legyen tűz és árvíz. 
Többfelé el is tettek valamennyit a 
hazavitt vízből és azt az év során 
szenteltvíz gyanánt használták fel. 

A nagycsütörtöki-nagypénte-
ki kultikus történéseknél, a kará-
csonyhoz hasonlatosan, szintén 
előtérbe kerül az éjfél misztikus 
időpontja. Bodonyiak azt tartot-
ták, hogy “Jézust ekkor feszítet-
ték fel, akkor este halt meg, ezért 
nagypénteken éjszaka 12 órakor 
vér folyik a patakban”. Ennek meg-

felelően a Karancskesziek is ekkor, 
„nagypénteken éjszaka 12 órakor 
mentek a patakra vízért.” 12 órakor 
mosakodtak és még hajat is ekkor 
mostak, hogy szépek legyenek. 
A karácsonyéj szakrális időpont-
jához hasonlóan - noha kevésbé 
hangsúlyosan - nagypéntek éjje-
lén is felismerhető a boszorkány. A 
keresztjárásból hazatérők meglát-
hatják, amint harmatot szed vagy 
tehenet vezet (Ludányhalászi, Ka-
rancskeszi, rimóci településcso-
port, Nógrád m.)

Karancskesziben még halott 
visszatéréséről is beszéltek, hisz 
az Isten kínszenvedése és kereszt-
halála olyan szakralitás, amely az 
e világi teret és a túlvilágot egy-
aránt érinti, határaik elmosódhat-
nak. Ezért a Mátra vidéki palócok 
húsvétra cipót sütöttek felajánlás-
ként halottaiknak, amelyet azután 
a szegényeknek ajándékoztak, 
hogy imádkozzanak elhunytjai-
kért. Nagypénteken, Krisztus ke-
reszthalála napján az emberek a 
gyász színét mutató ruhába öltöz-
nek az egész Palócföldön, sokszor 
még napjainkban is. A lányok fe-
kete szalagot kötöttek a hajukba. 
Mindenki úgy járt-kelt, mintha 
halott lenne a háznál. Rimóciak 
szerint nagypénteken még az ég 
is gyászol, hogyne osztozna a föl-
di ember is Jézus kereszthalálá-
nak kozmikus gyászában, amikor 
rítusok révén visszatalál a kálvária 
eredeti történéseinek idejébe. Ki-
emelkedő rituális élményt nyújt a 
passióéneklés, mely megidézi szá-
mukra Jézus szenvedéstörténe-
tét. Keresztútjának és halálának e 
szinkronitása eredményezi, hogy 
a passióéneklés időpontja is alkal-
mas mágikus cselekmények vég-
zésére. A szentsír látogatásának 
szokásában az ábrázolás, szobor 
rituális szerepe és a szakrális tér-
idő összefüggő egésze domboro-
dik ki. „Istenkét mentek csókolni”, 

amikor a templom ajtajától térden 
csúszva jutottak a szentsír előtti 
feszülethez, ahol a Krisztustestet 
megcsókolták. A szentsír világa 
ezidőtájt túlnő a templom fala-
in, kivetül a település egészére. 
Ezért Karancskesziben a harangot 
helyettesítő kereplő hangjára az 
emberek a templom felé fordulva 
letérdepeltek és összetett kézzel 
imádkoztak. A Krisztus keresztha-
lálának nagypénteki ideje mági-
kus jelentőségű, de főként külön-
böző tilalmakban jut kifejezésre. 
Gömörben a tyúkültetés tilalmát 
azzal indokolták, hogy úgysem si-
került volna, mert „akkor Krisztus 
halva fekszik”. A paraszti szemlé-
letben nagypéntek szakralitása, 
mágikus hatása, az eredeti törté-
néseknek felel meg. Mivel a leg-
főbb gondviselő, az emberré lett 
Isten halva fekszik, ebben az idő-
tartamban nincs áldás az emberi 
tevékenységen. Ekkor rontó erők 
érvényesülhetnek. Ezért a legtöbb 
helyen tilos volt bármit is kiadni 
a házból. Kiadott tejjel megron-
tották volna a tehenet, tojás vagy 
más egyéb a baromfi hasznát vitte 
volna el. A szemetet sem söpörték 

A keresztre feszített Jézus, a kín-
szenvedés
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Benczúrfalván megélhetjük a keresztutat

ki, vagy ha igen, semmiképp sem 
vitték ki, csak másnap, mert általa 
a tyúkok rontásnak lettek volna ki-
téve. Zagyvarékasiak szerint tilos 
nagypénteken mosni, mert a há-
ziállatok elhullanak, tilos az állatok 
befogása, mert a közlekedés siker-
telen lesz, ugyanezért tilos szánta-
ni, boronálni, de még fésülködni 
vagy fejet mosni is. Csak olyan te-
vékenység lehet sikeres, ami a nap 
szakralitásához illeszkedik. Így a 
haszontalan diófákat Jézus szen-
vedését mintázva tették termé-
kennyé. Nagypénteken többszőr 
fejszét vertek a fába: „Olyan volt, 
mintha vérzett volna a diófa, úgy 
kiforrott.” Jézus mindent átható 
szenvedése, vérrel verítékezése a 
diófán is meglátszott, mint ahogy 
termékenységet hozó feltáma-
dása is: „attól kezdve jobban ter-

mett, nem vet(et)te el a virágját”. 
Nagypénteken valaha a parazsat 
is hagyták kialudni, és tilos volt 
újra gyújtani, vagy kenyeret süt-
ni, mert Krisztus halva fekszik. Ha 
valaki - „nagyon elvetemedett is-
tentelen nép” - mégis sütött, ami-
kor megszegték, a kenyérből vér 
bugyogott, mert érvényesült a pa-
lócság eucharisztikus szemlélete, 
és Krisztus megváltó kínszenvedé-
se mindent áthatott. Áthatott és 
túláradt az év egészére, az összes 
péntekre hatályban tartva több 
tilalmat. A Húsvéti Bárány véráldo-
zatát mintázta a bárányok leölése 
húsvétra, legtovább a juhászattal 
intenzíven foglalkozó barkók kö-
rében. A gyászidőt még inkább 
hangsúlyozta, hogy az anyajuh 
is fájdalmas bégetéssel kereste, 
siratta eltűnt fiát.

Így érkezünk el húsvéthoz, amely 
megújít, és áldást hoz mindnyá-
junk számára.

Limbacher Gábor

Szent Sír nagyszombaton feltáma-
dás előtt

2016-ban áldották meg 
Benczúrfalván a Szent Antal Foga-
dalmi Keresztutat, amelyet Lipthay 
Antal báró úr álmodott meg. Lesz-
nek-e idén esetleg olyan progra-
mok, amelyek a keresztúthoz kö-
tődnek?
Nagyböjt van, ez a keresztút já-
rás ideje. Ilyenkor lehetőség van 
arra, hogy lélekben közeledjünk 
Krisztushoz. Tudatosabban éljük 
meg saját keresztjeinket, fájdal-
mainkat, nehézségeinket. Ahogy 
a Biblia fogalmaz „Ha valaki utá-

nam akar jönni, vegye föl kereszt-
jét és kövessen engem”. A kereszt-
utat nem azért hoztuk létre, hogy 
ott programokat szervezzünk, 
hanem azért, hogy lehetőséget 
teremtsünk mindenki számára 
a keresztút mondanivalójának 
megéléséhez. Ha valaki végig jár-
ja a stációkat és végig elmélkedi 
azokat, akkor saját botlásaira, 
bűneire tud emlékezni, amelyet 
a Megváltó magára vesz. A szen-
vedés mindig titok marad. Misz-
térium. S ha nem azt kérdezzük: 
„Miért engedte Isten?” hanem 
azt: „Miért szenvedett Ő?” akkor 
minden megfordul. Az Isten a 
mi bűneinket vette át, mert ő a 
megértő, szenvedő Isten. A szen-
vedés vállalásának végső célja az 
Üdvösség elérése, aminek lehető-
sége mindenki számára adott, de 
mindenki szabadon választja azt 
az utat, amelyen jár.

Nagyböjt idején a templomokban 
is szokás a keresztútjárás.
A világon több szabadtéri ke-
resztút is van. A benczúrfalvi is 
ezek sorába tartozik. A szabad-
téren más élményt kap a kereszt-
útjáró, mint egy templomban. A 
szabadtéren jobban megélhető 
a Golgota élménye, amikor egy 
nehéz, meredek úton vitte fel a 
hegytetőre Krisztus a keresztet. A 
benczúrfalvi keresztúton is meg-
élhető, hogy milyen az egyre ne-
hezedő, emelkedő úton feljutni a 
domb tetejére. A keresztút végén 
XV. stáció a feltámadásba vetett 
reményt hirdeti.

A keresztút végén épül a Fájdalmas 
Szűzanya kápolna. Hogy állnak az 
építkezéssel?
A kápolna fala épül, rövidesen 
eléri a koszorú magasságát. Az 
építők télen is dolgoztak, amiért 
külön is nagyon hálás vagyok 

Báró Lipthay Antal
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nekik. Az építkezés második sza-
kaszában vagyunk. A koszorú 
elkészülte után lehet a kupolát 
készíteni. Ez már a harmadik sza-
kasz lesz. A negyedik szakasz a 
belső és külső vakolás. Az ötödik 
szakasz az ablakok, padló, oltár, 
padok, berendezés. A hatodik lé-
pés a belső udvar készítése, amit 
zárt fal vesz körül. A kápolna falá-
tól még hat méterre lesz a kerítés. 
Természetesen ezek a szakaszok 
olyan ütemben épülnek, ahogy a 
megvalósításhoz szükséges anya-
gi források érkeznek.

Mi lesz a kápolna sorsa?
A kápolna szolgálja az embereket, 
hogy Istenhez forduljanak. Beer 
Miklós püspök úr többször nyilat-
kozta, hogy ez a hely a Szentkút-
ra vezető zarándokút tematikai 
bővítése. Ilyen bővítések máshol 
is vannak, például a Szent Jakab 
zarándokút mentén. Végrendele-
temben úgy rendelkeztem, hogy 
a kápolnát és a keresztút négy és 
fél hektáros területét a Váci Egy-
házmegyére hagyom. Amíg élek 
gondozom és ápolom a területet. 
Ez érthető, hiszen én vagyok a 
gazdája. 

Hogy állnak anyagilag?
A kezdeményezés az enyém volt, 
de ez a hely a közjó része, amihez 
mindenki hozzájárulhat. A ká-
polna és a keresztút nyitott hely, 

amely minden-
kit szolgál. Arra 
hívok minden jó-
akaratú embert, 
hogy csatlakoz-
zon ehhez a kez-
deményezéshez, 
használja ezt 
a lehetőséget, 
hogy a Szűz-
anyán keresztül 
közelebb kerül-
jön Krisztushoz. 
Ez a kápolna 

egy engesztelő áldozat a békéért. 

Már eddig is többen csatlakoztak 
ehhez az ügyhöz és adományuk-
kal segítették a megvalósulást. 
Minden egyes adománynak örü-
lünk, a legkisebbnek is. Van, aki 
egy krajcárral odaadja mindenét, 
mint az özvegyasszony a Bibliá-
ban. A fontos, hogy minél töb-
ben csatlakozzanak az ügyhöz, a 
béke ügyéhez, amiért bátran kell 
a Szűzanya közbenjárását kérni.

A kápolna építéséről tájékozódni 
lehet a honlapján. 
www.kapolnachapel.org 

Látványterv
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Önkormányzati hírek

Februárban két munkarend 
szerinti és két rendkívüli kép-
viselő-testületi ülést tartot-

tunk.

FEBRUÁR 13-i ülésen döntöttünk
• a Helyi Választási Bizottság pót-
tagjáról
• a HáziCOOL Kft. üzletrészéhez 
kapcsolódó elővásárlási jog le-
mondásáról
• Szécsény Város Önkormányzata 
2017. évi közbeszerzési tervének 
módosításáról
• az Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális és Hulladék-
gazdálkodási és Környezetvédel-
mi Önkormányzati Társuláshoz 
társult tagként történő csatlako-
zásról
• két ingatlan használatának cse-
réjéről.

Véleményt nyilvánítottunk
az általános iskolai körzetekről.

Beszámolót hallgattunk meg
• a Szécsényi Települési Értéktár 
Bizottság 2017. évi munkájáról
• a Palócország Felemelkedéséért 
és Jövőjéért Egyesület 2017. évi 
munkájáról
• a Társadalmi- és Civilkapcsolato-
kért felelős tanácsnok 2017. mun-
kájáról
• a Szécsényi Közös Önkormány-
zati Hivatal 2017. évi munkájáról.
Jóváhagytuk
• a köztisztviselőkkel szemben 
meghatározott 2018. évi teljesít-
ménykövetelmények alapját ké-
pező célokat
• a polgármester 2018. évi sza-
badságolási ütemtervét.

Zárt ülésen lakásügyekről tárgyal-
tunk.
Hollókő Község Önkormányzata 

Képviselő-testületével együttes 
ülésen döntöttünk a Szécsényi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
2018. évi költségvetéséről

FEBRUÁR 15-én rendkívüli ülésen 
döntöttünk
• a TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 
kódszámú, „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések” tárgyú „Nóg-
rádi Szabad Vállalkozási Zóna” 
helyi foglalkoztatási paktum pro-
jekthez kapcsolódó infrastruktúra 
kialakítása, „Kérdőívek alapján vé-
lemény kikérése” megvalósítására 
indított eljárás eredményéről – 
nyertes ajánlattevő: Szécsény-Ért-
Ékes Közhasznú Alapítvány 
• a TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 
kódszámú, „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések” tárgyú „Nóg-
rádi Szabad Vállalkozási Zóna” 
helyi foglalkoztatási paktum pro-
jekthez kapcsolódó infrastruktúra 
kialakítása, „Tanulmányok össze-
fogása” megvalósítására indított 
eljárás eredményéről – nyertes 
ajánlattevő: Szupplementum 
Marketing és Rendezvényszerve-
ző Kft. 
• a TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 
kódszámú, „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések” tárgyú „Nóg-
rádi Szabad Vállalkozási Zóna” 
helyi foglalkoztatási paktum pro-
jekthez kapcsolódó infrastruktú-
ra kialakítása, „Iroda kialakítása” 
megvalósítására indított eljárás 
eredményéről – nyertes ajánlat-
tevő: Zsíros Tamás egyéni vállal-
kozó 
• a Nemzeti Köznevelési Infra-
struktúra Fejlesztési Program 
keretében, Szécsényben megva-
lósuló tornaterem és hozzákap-
csolódó sportpálya, valamint tan-
uszoda építéséről.

FEBRUÁR 22-én rendkívüli ülésen 
döntöttünk
• a 2018. évi startmunka minta-
programra benyújtott pályázat 
visszavonásáról
• a Szécsényi Cseperedő Óvoda és 
Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról.

FEBRUÁR 28-i ülésen döntöttünk
• a Szécsényi Cseperedő Óvoda és 
Bölcsőde indítható csoportjainak 
számáról és a beiratkozás idő-
pontjáról
• Szécsény Város Önkormányza-
ta Közbeszerzési Szabályzatának 
módosításáról
• Szécsény Város Önkormányzata 
2018. évi közbeszerzési tervéről.
• a Szécsény Holding Kft. ügyve-
zetéséről
• a VP6-19.2.1-47-3-17 kódszámú, 
„Helyi turisztikai szolgáltatások 
fejlesztése” című pályázat benyúj-
tásáról
• a VP6-19.2.1-47-5-17 kódszámú 
„Településkép megőrzése” című 
pályázat benyújtásáról
• a Szécsény, Rákóczi út 139. szám 
alatti ingatlan oltóvíz ellátásáról
• a TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001 
kódszámú, „A társadalmi együtt-
működés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok” című 
pályázat keretében, „A Kertépítő 
és - fenntartó OKJ-s képzés meg-
valósítására 480 órában” című 
program megvalósítására indított 
eljárás eredményének megálla-
pításáról – nyertes ajánlattevő: 
Lipthay Béla Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium
• a TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001 
kódszámú, „A társadalmi együtt-
működés erősítését szolgáló he-
lyi szintű komplex programok” 
című pályázat keretében, „A mi 
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kertünk!” című program eszköz-
beszerzésének megvalósítására 
indított eljárás eredményének 
megállapításáról – nyertes aján-
lattevő: „Vikend 90” Bt.

Zárt ülésen a „Szécsény Városért” 
kitüntető díjról döntöttünk.

Stayer László, polgármester
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna, jegyző

Szécsényi vágóhíd – Nyílt nap

2018 tavaszán megkezdi 
működését Nógrád megye 
egyetlen vágóhídja. A majd 

200 milliós beruházás kivitelező-
je a Szécsény Holding Kft, amely 
sikeresen pályázott 2016-ban a 
Belügyminisztérium beruházási 
célú közfoglalkoztatási minta-
programjára. A térség számára 
kiemelkedő jelentősége van a 
létesítménynek, hiszen a nógrádi 

állattartók jelenleg Gyöngyösre, 
vagy Pétervásárára kénytelenek 
szállítani vágásérett jószágaikat, 
ami drága és időigényes számuk-
ra. A pályázattal egy olyan kis ka-
pacitású vágóhíd valósult meg, 
ami gazdaságilag ideális a tér-
ségnek. Az üzem 219 négyzetmé-
teren, heti 50 sertés vágására és 
darabolására lesz képes. Az ipari 
létesítmény 5 embernek biztosít 

majd folyamatosan munkát. A 
vágóhíd, a kiviteli tervek átadását 
követően, 6 hónap alatt készült 
el, szinte kizárólag helyi vállalko-
zók, helyi munkások építették. 
A Szécsény Holding Kft. vezetői 
abban bíznak, hogy a helybéli 
sertéstartók hamar megkedvelik 
a vágóhíd szolgáltatásait és rövid 
időn belül minél többen jönnek 
ide közülük levágatni állataikat. 
A beruházás csökkenti a Nógrád 
megyei állattartók költségeit, így 
várhatóan a piacon nagyobb ha-
szonnal tudják majd értékesíteni 
termékeiket. Hosszútávon pe-
dig a nagyobb profitábilitás arra 
sarkalhatja az érintetteket, hogy 
bővítsék vállalkozásukat. A Szé-
csény Holding Kft. vezetői ezért 
azt tervezik, hogy amennyiben a 
pozitív szinergikus hatások való-
ban érvényesülnek, és a térség-
ben nő az állattartási kedv, akkor 
tovább bővítik majd az üzemet is, 
egy marhavágóval és egy húsfel-
dolgozóval.
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Színes forgatag a Rákócziban

Ha a januárról azt írtuk, hogy 
a kezdés igen nehézkes és 
maga a hónap is igen szür-

ke, akkor februárról kijelenthet-
jük, valódi karneváli kavalkád ke-
rekedett iskolánkban. És itt nem 
csupán a csodás farsangra gon-
dolok, hanem a programok széles 
palettájára is, melyek színessé tet-
ték életünket. Intézményünk, ta-
lán a közelgő tavaszt megérezve, 
de minden fronton „mocorogni”, 
éledezni kezdett. A gyerekek és 
felnőttek számára is szórakoztató 
és informatív események révén ki 
tudtunk lépni a tanítás és tanulás 
megszokott világából, így elérve 
azt, hogy az iskolai tevékenysé-
gek élményszerűvé váljanak.

Farsang
Február 8-án rendeztük meg a 
hagyományos farsangi ünnepsé-
günket. Előbb az alsósok gyűltek 
össze a Kőrösi-teremben, ahol 
kezdésként egy jelenetet láthat-
tak a negyedik osztályosoktól. 
Ebben a darabban a kicsik a várva 
várt tavaszról áradoztak és a kisze 
hagyományát mutatták be társa-
iknak. Majd ezt követően, mivel 
az időjárás nem engedte a kisze 
elégetését, a gyerekek a rossz 
tulajdonságaikat vethették a lán-
gok közé. Ezután kezdődött meg 
a jelmezesek felvonulása osztá-
lyonként: láthattunk méhecskét, 
papagájt, rendőrt, macskát, bé-

kát, továbbá focisták, csontvázak 
és tündérek egész raját. A felvo-
nulást követően az alsósok a tor-
natermet foglalták el, ahol táncos 
mulatságot csaptak. A felsősök a 
kicsiket követően léphettek be a 
legnagyobb karneválok díszített-
ségét idéző terembe. Az ötödikes 
és hatodikos gyerekek jelmezei 
hasonlóképpen árulkodtak krea-
tivitásukról. A diákok a bál során 
humoros versenyszámokban is 
összemérhették tudásukat.

Évfordulók és emléknapok
Februárban több jeles nap is volt, 
amelyekről közösségünk meg-
emlékezett. Február másodikán 
a vizes élőhelyek fontosságára 
hívták fel a figyelmet 6. osztályos 
tanulóink.

A hónap végén pedig a kom-
munista diktatúra áldozataira 
emlékeztünk meg a 8. osztályos 
tanulók által készített összeállí-
tás segítségével. A Kovács Bélával 
történtek mellett a diákok megis-
merkedhettek Nagy Ferenc néhai 
kormányfő, Mindszenty József 
egykori hercegprímás és más ne-
ves, illetve az ismeretlenség kö-
dében eltűnő áldozatok történe-
teivel. Emellett bemutatták, hogy 
milyen szenvedéseken kellett ke-
resztülmenniük a málenkij robot 
elszenvedőinek és mi a különb-
ség a GULAG és a GUPVI táborok 
között. Úgy vélem, hogy ezek a 
kreatív feladatok jobban képe-
sek elmélyíteni a gyermekekben 
ezeket az ismereteket, mint a tan-
könyvek sokszor száraz stílusa.

Kihelyezett történelem óra
Február 6-án a 6. osztályosok a 
Kubinyi Ferenc Múzeumban tar-
tották meg aznapi történelem 
órájukat. A különleges tanórát a 
török hódoltság koráról Majcher 
Tamás tartotta. A gyermekek a ki-
állítás anyagát is megtekintették. 
A tárlat szinte kézzelfoghatóvá 
tette számukra a tantárgyi köve-
telményeket és a korszak világát.

A Magyar Parasport Napja
Február 22-én iskolánk is részt 
vett a fogyatékkal élő ember-
társaink által űzött sportok 
megismertetésében. Az aznap 
testnevelés órán résztvevők – a 
legkisebbektől a legnagyobbakig 
– kipróbálhatták a csörgőlabdát 
és a segítővel történő futást. Ezek 
a gyakorlatok nemcsak arra szol-
gálnak, hogy a fiatalok kikapcso-
lódjanak, és jól érezzék magukat, 
hanem arról is szólnak, hogy éljék 
bele magukat olyan helyzetekbe, 
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melyek parasportolóink számára 
mindennaposok. A fentieken túl 
a diákok meghallgathatták Zilaj 
Csaba szervátültetett sportoló 
előadását, aki már több európai 

és világversenyen is eredménye-
sen képviselte Magyarországot.

Versenyek
Annak ellenére, hogy a reáltár-
gyak nem tartoznak a diákok 
kedvencei közé, iskolánkban 
népszerűek az ilyen témájú ve-
télkedők. Idén is szép számú diák 
képviselte intézményünket a Zrí-
nyi Ilona Matematikaversenyen. 
A Balassagyarmaton megtartott 
fordulóban a harmadik osztálytól 
egészen a kilencedikig voltak ver-
senyzőink, összesen 11 fő. Leg-
többjük igen jó pontszámot ért el 
és elmondásaik alapján megérte 
energiát fektetni a felkészülésbe.

Február 22-én délután került 
sor iskolánkban az Orchidea-Pan-
gea Matematika Verseny megírá-
sára, mely egyben iskolai házi baj-
nokságunk második fordulója is 
volt. Ezen a tudáspróbán harma-

dik osztálytól kilencedikig vettek 
részt diákok, több mint hatvanan. 

Suligyűlés
Minden közösség életében jelen-
tős esemény, amikor kiválóságait 
jutalmazzák és a tagok első kéz-
ből értesülhetnek az őket érintő 
legfontosabb hírekről. Szokásos 
februári suligyűlésünket 23-án 
tartottuk meg, ahol díjazásban 
részesültek a legjobb táblajátéko-
sok, a legkreatívabb jelmezesek, 
a Piros-fekete nap legötletesebb 
és az Arany János Irodalmi Vetél-
kedő legeredményesebb tanulói, 
osztályai. Bízunk benne, hogy ez 
biztatást jelent minden tanuló-
nak és még több közösségi rész-
vételre serkenti őket.

Összességében elmondhatjuk, 
hogy a február hónapunk igen 
eseménydúsra sikerült. Diákjaink-
nak a félévi hajrázást követően 
lehetőségük adódott a szórakoz-
tató tanulásra és a kikapcsolódás-
ra. Bizakodva várjuk a márciust, 
hogy az időjárás enyhülésével és 
a tavasz közeledtével még több 
programot szervezhessünk.

Pancsovai Gergely
                   igazgató

Egészséghét a bárkányi oviban 

Január végén került megren-
dezésre az óvodánkban az 
EGÉSZSÉGHÉT. Célunk volt, 

az egészséges életmód, az egész-
ség megőrzés szokásainak a ki-
alakítása a gyermekek körében.  
Az egészséges táplálkozásra való 
figyelem felhívás, a rendszeres 
gyümölcs – és zöldségfogyasz-
tás fontosságának a kiemelése. 
Programjaink között szerepelt 
az Egészségház meglátogatása, 
azon belül is a fogorvosi rende-
lővel való ismerkedés, a fogor-

vos munkájának a megtekintése. 
Közben ízelítőt kaptunk – az asz-
szisztens néni bemutatója révén 
- a fogmosás helyes technikájáról. 
Egy másik délelőtt, a védőnők is 
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meglátogatták az óvodánk cso-
portjait, és megnézték a gyerekek 
haját és körmeit, beszéltek nekik 
a helyes tisztálkodás fontosságá-
ról.  A kedves szülők segítsége 
és támogatása révén, folyama-
tosan fogyaszthattuk a gyümöl-
csöket és a zöldségeket. Az idén 
- az egészséghét keretein belül 
- először került megrendezésre a 
Szülői fórum is. Meghívott vendé-
geink dr. Balgáné dr. Kovács Éva 
gyermekorvos, a betegségekről, 
megelőzésükről, a védőoltások 
fontosságáról, Kovács-Kozma Kitti 
gyermekpszichológus az óvodás 
korú gyermeket érintő testi és lel-
ki sajátosságokról, az óvodáskor 
jellemzőiről, valamint a nevelési 
praktikákról tartott egy fantasz-
tikus előadást, majd válaszoltak 
a kedves szülők és óvónők kérdé-

seire. Szeretnénk ezt a Szülői Fó-
rumot a közeljövőben többször is 
megrendezni, kiragadva egy-egy 
óvodásainkat érintő aktuális té-
mát. A hét folyamán a gyermeke-
inkkel az egészséges életmódról, 
a gyümölcsök, zöldségek, vitami-
nok fontosságáról, a mozgásról 
beszélgettünk. Gyümölcssalátát, 
zöldségsalátát készítettünk, csu-
pa egészséges ételt kóstoltunk, 
vetélkedőket során, óvodás gyer-
mekekkel különböző játékos fel-
adatokat oldottunk meg, ezzel 
bizonyítva, rátermettségüket, tu-
dásukat, ügyességüket. Csütörtö-
kön került sor a Balázs áldásra is, 
melynek kapcsán Csongor testvér 
beszélt nekünk Szent Balázsról, 
a balázsolásról, majd megáldott 
minket. Közös teázással, nyugta-
tó és lazító zenék hallgatásával, 

mandalák színezésével teremtet-
tük meg a testi és lelki harmóni-
ánkat. 

Ezúton is szeretném megkö-
szönni a kedves szülőknek, az 
egészségház dolgozóinak, a vé-
dőnőknek és a kolléganőimnek, a 
fáradozását, segítségét, az egész-
séghét zökkenőmentes megszer-
vezésében és lebonyolításában. 
Azt gondolom, a hét valamennyi 
programja, tanulságos és feled-
hetetlen élményt nyújtott mind-
annyiunk számára. 
                                    

                                                                                        Csábiné Ocsovai Rita

                                                                                               óvodapedagógus

Farsang a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsődében

A Föld különböző országai-
ban zajló farsangi ünnep-
lések mindegyikének van 

közös eredője a múltban. Megje-
lenési formájukban ezek a tél végi 
maszkos, álarcos, jelmezes ünne-
pi vigaszságok és események. 
Az anyukáknak sok fejtörést, a 
gyerekeknek sok-sok mókázást 
tartogat a farsang időszaka min-
den évben. Így zajlott ez a mi kis 
óvodánkban és bölcsődénkben 
is. Hercegnők, aktuális mese és 
képregényhősök, különböző ál-
latok jelmezeit öltötték magukra 
gyermekeink. A feldíszített ter-
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mekben, megterített asztaloknál, 
hangos zenével, fergeteges far-
sangi mulatságot tartottunk.

Márkus Tímea
Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Wass Albert emlékműsor és a Palóc Néptáncegyüttes 
jubileumi rendezvénye a Múzeumban

Február 17-én megtelt a 
Kubinyi Ferenc Múzeum 
nagyterme a Wass Albert 

munkásságát méltató és a Palóc 
Néptáncegyüttest ünneplő jubi-
leumi rendezvényen. 

Wass Albert apai ágon grófi, 
anyai ágon bárói, összességében 
törzsökös erdélyi arisztokrata 
család sarja. A szécsényi kastély 
utolsó magántulajdonosai, Báró 
Lipthay Béla és felesége, Herceg 
Odescalchi Eugenie családjaihoz 
távoli rokoni szálak fűzték. A 110 
éve született és napra pontosan 

20 éve elhunyt 
Wass Albert előtt 
tisztelgő rendez-
vényünk tehát 
igen alkalmas 
helyszínen kerül 
megrendezésre 
a Kubinyi Ferenc 
Múzeumban.

A fiatal gróf 
számára az iro-
dalmi sikert az 
1934-ben meg-
jelent A farkas-

verem című regénye hozta meg, 
aminek köszönhetően Baum-
garten-díjban részesült (ezt a 
díjat 1940-ben is megkapta) és 
több irodalmi társaság is tagjává 
fogadta. Molter Károly az 1941-
ben megjelent Erdélyi elbeszélők 
című antológiában így méltatta:

„Természetérzéke, tájmegidé-
ző képessége csodálatos. Művei 
szélesen hömpölygő, robbanó 
erejű, nagyvonalú alkotások. A fi-
atal erdélyi prózaírók közül kiválik 
egyéni hangjával, látásmódjával; 

izgalmas történetei úgy áradnak 
belénk, mint egy forró vérhullám.”

A kiváló hazafi és nagyszerű író 
irodalmi munkásságának újabb 
fontos állomása Kolozsvárott volt, 
ahol 33 évesen a Kolozsvári Ellen-
zék c. napilap irodalmi szerkesz-
tője, majd főszerkesztő-helyette-
se lett.

1944 decemberében egyik drá-
máját mutatták volna be a Nem-
zeti Színházban, de a bemutató 
az ostrom miatt elmaradt.

A második világháború utolsó 
szakaszát katonatisztként élte át. 
Észak-Erdély újbóli román elfog-
lalása ellehetetlenítette, hogy ha-
zatérjen. 1945 húsvétján elhagy-
ta a szovjet megszállás alá kerülő 
Magyarországot is, és az emigrá-
ciót választotta.

1951-ig Nyugat-Németország-
ban élt, majd négy fiával Az USA-
ba települt. Itt Erdélyért és a szé-
kely nép sorsának jobbításáért 
folytatott küzdelme – írói mun-
kássága és konkrét politikai tény-
kedése – miatt többször került 
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életveszélybe. 1963-ban meg-
alapította az Amerikai Magyar 
Szépmíves Céhet. Cikksorozatot 
indított Magyar szemmel címmel, 
megküldte saját kiadású lapjait 
az egyetemeknek és a Fehér Ház 
tagjainak. Angol nyelvű lapokkal 
próbálta életben tartani a kossut-
hi Duna-menti Konföderáció esz-
méjét éppúgy, mint a kisebbségi 
magyar lét elleni igazságtalan-
ságok számonkérését a szlovák, 
a román és jugoszláv állammal 
szemben. Nemzetközi tevékeny-
ségéért és művei esztétikai érté-
kének elismeréséül a Száműzött 
Írók Amerikai PEN Klubjának tag-
jává választották. A clevelandi 
Magyar Kongresszus létrehozta 
az Erdélyi Világszövetséget, s a két 
társelnök egyike Wass Albert lett. 
Munkásságuk felbecsülhetetlen 
volt Erdély ügyének a világ előtt 
való megismertetésében, képvi-
seletében. Angol nyelvű könyve-
ket adtak ki Erdély igazságának az 
ismertetésére és védelmére. 

Wass Albert az erdélyi magyar 
irodalomnak Magyarországon 
csak halála után felfedezett alak-
ja. Egyik leghíresebb könyve a 
Kard és kasza, amely több gene-
rációs családi életrajz formájában 
áttekinti történelmünket a 11. 
századtól egészen a mai korig. 
Népszerűsége az 1990-es évek 
végétől az erdélyi olvasók mellett 
a magyarországi olvasóközönség 

körében is folya-
matosan növek-
szik. 2005-ben 
A Nagy Könyv 
című magyar-
országi felmé-
résben már az 
egyik legkedvel-
tebb magyar író-
nak bizonyult: A 
funtineli boszor-
kány című mű-
vét az olvasók a 
legnépszerűbb 

12 magyar regény közé választot-
ták. 

2007-ben Koltay Gábor filmet 
készített Wass Albert életéről Ré-
kasi Károly főszereplésével, Adjá-
tok vissza a hegyeimet címmel.

Trianon előszelének, Kolozsvár 
román megszállásának sokkja 
Wass Albertet tíz éves korában 
érte, s élete további nyolcvan 
esztendeje e magyar és Kárpát-
medencei traumára adott vá-
laszkísérletek sora volt. Versben, 
oratóriumban, novellában, tanul-
mányainak tudatos kiválasztá-
sában, regényeinek témaválasz-
tásában, katonai helytállásában, 
kitüntetéseiben, emigrációs sze-
repvállalásaiban, kultúránk ér-
tékeinek és nemzeti igazsága-
ink önkéntes külképviseletének 
ellátásában, sőt angol nyelvű 
népszerűsítésében tükröződik 
ez. Gróf Wass Albert életműve a 
nagy lélek válasza egy kisstílű, 
egy emberségünkben vérig alá-
zó korszakra, éppúgy a fasizmus 
éveiben, mint a bolsevizmus fél-
földrésznyi „imperializmusa” alatt.

A magyarságtudat gyakorlata 
című művében írja Kárpát-me-
dencei honfitársaival kapcsolat-
ban: „Amit ők nem őrizhetnek 
meg, azt kell nekem megőriznem 
számukra. Amit ők nem mond-
hatnak ki, azt kell nekem kimon-
danom helyettük is. Amit ők nem 

sírhatnak világgá, azt kell nekem 
világgá kiáltanom.” 

Amit ő tett, azt a nemzet min-
den tagjáért tette, sőt, munkái 
alapján mondhatjuk, hogy a Kár-
pátok alatt élő, egymásra uszított 
népek megbékéléséért és Közép-
Európa többszörösen megtört 
nemzeteinek önbecsüléséért is 
hangot emelt.

E nagyszerű magyar író, nagy-
szerű magyar ember kerek élet-
dátumaihoz kapcsolódik a szé-
csényi Palóc Néptáncegyüttes 
fennállásának 20 éves jubileuma. 
1998 márciusában Őze János egy 
felnőtt együttes létrehozásába 
kezdett Szécsényben. A szécsényi 
Boróka Gyermektáncegyüttes so-
raiból kinőtt táncos palántákból, a 
salgótarjáni Nógrád Táncegyüttes 
egykori táncosaiból és szécsényi, 
illetve környékbeli fiatalokból rö-
vid időn belül meg is alakult az a 
csoport, mely a Palóc Néptánc-
együttes nevet kapta. Így az alaku-
lás pillanatától az együttes táncos 
ars poeticája a ránk maradt palóc 
értékek felgyűjtése, ápolása, élte-
tése, továbbadása lett. A tánckar 
már a kezdetektől fogva számos 
Kárpát-medencében található táj-
egység folklórkincsével is ismerke-
dik. A táncosok az évente teljesített 
mintegy 220 órányi próbatermi 
munka mellett 25-30 alkalommal 
lépnek színpadra szűkebb-tágabb 
régiónk településein. Mindezeken 
túl résztvevői az országos és nem-
zetközi fesztiváloknak. Belgium-
tól Törökországig számos európai 
országban vendégszerepeltek 
és szereztek szakmai elismeré-
seket, mint például a Beszkidek 
Fesztivál fődíját és a Zakopanei 
Fesztivál Ezüst Fokos díját. A jelen-
leg 40 főt számláló tánckar után-
pótlás csoportjával a Kispalócok 
Gyermektáncegyüttessel együtt 
megalakulása óta házigazdája a 
közel 100 éves múltra visszatekin-
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tő, minden év októberének elején 
megrendezésre kerülő Szécsényi 
Szüretnek. Mindemellett szívesen 
vesznek részt a társművészetekkel 
közösen létrejövő olyan produk-
ciókban is, mint a Rákóczi ország-
gyűlés 2005-ben Szécsényben 
megrendezett emlékünnepsége 
és az István a király című rock-
opera 2009-ben majd 2014-ben 
feldolgozott szécsényi előadása. E 
ritkábban előforduló, nagyszabá-
sú rendezvények mellett hagyo-
mányosan évente egyszer, nov-
ember utolsó szombatján Adventi 
várakozás című műsorral foglalják 
össze adott évük táncos történé-
seit.

Ünnepi műsorukban Wass 
Albert 7 versét és 7 regényrész-
letét adták elő. A műveket egy-
egy erdélyi táncanyag kötöt-
te össze, sorrendben: válaszúti 
sűrű magyar, feketelaki táncok, 
marossárpataki táncok, Nagy-
enyed környéki román táncok és 

kalotaszegi tán-
cok, melyek 
Wass Albert ifjú-
sága térségét is 
jelzik. 

A műsorban a 
táncegyüttesen 
kívül Kántor Zol-
tán színművész, 
valamint dr. 
Bagó József, Ró-
nai Egon, Stayer 
László és Varga 
Bálint működött 
közre. Hangfelvételről a Folt Nép-
zenei Együttes, Kubinyi Júlia és 
Szoboszlai Balázs volt hallható.

A tisztelgő és ünneplő közön-
ség, talán a tartalmas, felemelő 
kulturális élményt nyújtó előadás 
hatására is összesen 60.000 forint 
jótékony összeggel támogatta 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
munkáját. A salgótarjáni Balas-
si Bálint Megyei Könyvtár pedig 
meghívta a Palóc Néptáncegyüt-

test a Múzeumban megvalósult 
műsor bemutatására.!

A Kubinyi Ferenc Múzeum ne-
vében gratulálok a jubileumhoz 
a mindig minőséget képviselő Pa-
lóc Néptáncegyüttesnek és tagja-
inak, akikre, mint rendezvényein-
ken is készséggel közreműködő 
felekre, és megbízható barátokra 
eddig is számíthattunk. 

Dr. Limbacher Gábor 
múzeumigazgató

Benczúrfalva – Falumúzeum átadás 2018. február 25.

Egyesületünk alakulásakor 
többi között célul tűztük ki 
a hagyományok őrzését, a 

meglévő értékek felkutatását, Fa-
lumúzeum létrehozását a tárgyi 
eszközök megmentésére.

Miért fontos a hagyományőr-
zés? Veres Péter szerint:” Ki mit 
őriz abból él.”

Őrizni kell azt, ami a miénk, s 
miénk az az emlék, ami nemze-
tünk múltjának, történelmének 
egy darabkája. A múltat elfeledni, 
elherdálni nem szabad. 

Hagyományőrzés a híd jelen és 
a múlt között.  Múlt nélkül nem 
lehet jövőt építeni! 

2014-ben Szécsény Város Ön-
kormányzata használatba adott 
az egyesületnek két felújításra 

szoruló házat. Az egyikbe a Falu-
múzeumot terveztük. A felújítási 
munkák sajnos nagyon elhúzód-
nak, még nincs kész, de három 
helyiségbe sikerült egy szép 
gyűjteményt létrehozni. A gyűjte-
ménybe nagyrészt a faluból kap-
tuk a tárgyakat, de más hagyaté-
kokat is elhelyeztünk.

 Ezúton is köszönjük mindenki-
nek a felajánlott tárgyakat.

 Köszönöm mindenkinek a sok 
munkát, ami által létrejöhetett ez 
a szép gyűjtemény!

A Falumúzeum a Közmunka-
program keretében jött létre, 
valamint önkéntes munkával. 
Reméljük, hogy a Szécsényi 
Önkormányzat minél előbb 
folytatja az épület felújítását, 

és tovább bővíthetjük a gyűjte-
ményt.

A gyűjtemény nyitott kulturális 
tér, ahol összeér a múlt a mával, 
a tudomány a tanítással, ahol kul-
túrák és generációk találkoznak.

A Falumúzeum látogatható hét-
köznap 8-15 óráig. 

Hétvégén és ünnepnapokon elő-
zetes egyeztetés szükséges a 06-
30-957-4734-es telefonszámon.

Hanczikné Adorján Györgyi
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Palócos Arcképcsarnok

Filkor Míra
A salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban tanuló fiatal szécsé-
nyi táncoslány 10 esztendeje lépett először próbaterembe. Az Igli-
ce Táncegyüttes növendékeként 2 évet töltött el, majd a Kispalócok 
Gyermektáncegyüttesben folytatta hobbiját. 2017 szeptemberétől más-
fél tucat kortársával együtt fiatalítja és erősíti a Palóc Néptáncegyüttest. 
Középiskolai tanulmányai mellett is rendszeres és lelkes résztvevője a Pa-
lócos próbáknak és közösségi programoknak.

Takács Bernadett
Több mint 20 éve, hogy a törzsgyökeres szécsényi lány belekóstolt a nép-
tánc világába. A Boróka, majd a Tekergő Néptánccsoportok után az Oláh 
házaspár által vezetett Iglice Táncegyüttesbe került. Az itt eltöltött évek 
érlelték meg benne az elhatározást arra, hogy a táncos hivatást válassza. A 
Fóti Népművészeti Szakközépiskola elvégzése után a Magyar Táncművé-
szeti Főiskola néptáncpedagógus alap- majd mesterszakán diplomázott. A 
ságújfalusi Általános Iskolában végzett táncpedagógus munkával párhu-
zamosan immár ötödik éve vesz részt a Palóc Néptáncegyüttes utánpótlás 
képzésében. Mindemellett családjával jelentős szerepet vállal az együttes 
ügyes-bajos dolgainak intézésében is. 2016 őszétől a táncegyüttest fenn-
tartó egyesület elnökségi tagjaként segíti a csoport működését.

Kurucz Boglárka
A néhány esztendeje óvodapedagógusként diplomázott „Bogika néni” 
ötödik évét tölti a Palóc Néptáncegyüttesben. Ugyan az Iglice Táncegyüt-
tes tagjából lett Fóti Népművészeti Szakközepes táncos az érettségi után 
az óvodapedagógus pályát választotta, a tánctól nem távolodott el. A 
varsányi Játékkuckó Óvodában eltöltött munkaidő után gyakran siet 
Apró Palócok névre hallgató táncos növendékeihez Szécsénybe, onnan 
pedig a palócos próbákra. A tánc iránti elkötelezett szeretete érthető, hi-
szen egykor édesanyja is táncolt.
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Paulusz Norbert
Nem esett túl messze az alma a fától Norbert esetében, hiszen rimóci 
dédnagyapja a Népművészet Táncos Mestereként ismert a néptánco-
sok körében. Egy kisebb, kilencvenes évek végi társastánc tanfolyam-
mal leírt vargabetű megtétele után került Póli a palócosok táborába 
2000-ben. Az elmúlt közel két évtizedben magas, langaléta termete 
és vidám természete már egybeforrt az együttessel. Hatvani munka-
helyének olykor megterhelő munkabeosztása sem akadályozza őt ab-
ban, hogy jelen legyen a próbákon, közösségi programokon.

Pifka Katalin
A munkaidejében egy balassagyarmati pénzintézetben tanácsadóként 
dolgozó táncosunk 1997-ben csatlakozott a Szécsényben működő mű-
vészeti iskolai táncos képzésbe, s egy évvel később, az együttes alapításá-
nak évében már a palócosok táborát erősítette. Az elmúlt 20 esztendőben 
- néhány év kihagyástól eltekintve - aktívan kivette részét a táncos felada-
tokból. Kati azon táncosok egyike, aki személyében összeköti a 2000-es 
évek elejének fiatal palócosait a jelenlegi legifjabb csoporttagokkal.

Tolnai Rita
A valószínűtlenül hosszú hajáról megismerhető balassagyarmati 
táncoslány már általános iskolásként megismerkedett a néptánc alap-
jaival a Lajtorja Művészeti Iskolában. Együttesünknek 11 esztendeje 
tagja. Már a középiskolai és egyetemi évei alatt is biztos pontnak szá-
mított az együttesben, így nem meglepő, hogy a diósjenői Szentgyör-
gyi István Általános Iskola tanáraként, a pedagógusmunka mellett sem 
hanyagolja a palócos táncos feladatokat. 

Szabó Gyuláné
A szécsényi származású, de férjével évek óta Vácon élő Andi az együttes 
alapítóinak egyike, hiszen Őze János felkérésének eleget téve elsők között 
csatlakozott az 1998 tavaszán összeálló palócos tánckarhoz. Vállalkozása 
hosszú évekig a környékhez kötötte, így elmaradhatatlan és lelkes tag-
ja volt az együttesnek. Bár az elmúlt 3 esztendőben budapesti munkája 
megnehezíti az együttesi programok és fellépések látogatását számára, 
mégis szabadnapjain olykor-olykor szívesen csatlakozik a próbák mene-
tébe.
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Magyar Széppróza Napja Szécsényben

A Magyar Írószövetség Vá-
lasztmányának döntése 
alapján a 2018-as évtől 

február 18-án, Jókai Mór szüle-
tésnapján tartják országszerte és 
a határon túl is a Magyar Szép-
próza Napját. Ennek keretében 
2018. február 14-én Szécsényben 
Mirtse Zsuzsa író, költő, szerkesz-
tő és Bíró Gergely író, szerkesztő, 
biblioterapeuta közreműködé-

sével Rendhagyó irodalom órát 
szervezett a Krúdy Gyula Városi 
Könyvtár. Két előadásra került sor, 
melyen a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola és Gimnázium 7-8. osz-
tályos, valamint Páter Bárkányi 
János Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium 8. osztályos 
tanulói vettek részt. 
 

Korcsok Norbert

KV-monológok

2018. febru-
ár 16-án került 
megrendezésre 
Keszthelyi Man-
gó Gabriella 
KV-monológok 
című kötetének 
bemutatója a 
Krúdy Gyula Vá-
rosi Könyvtár-
ban. A kötetet 

a szécsényi származású, Gyön-
gyösön élő és ott háziorvosként, 
természetgyógyászként dolgozó 
szerző ajánlotta a nagy számú 
nézőközönség figyelmébe. A hét-
köznapi helyzeteket nem hét-
köznapi módon bemutató kötet 
megvásárolható a Krúdy Gyula 
Könyvtárban. 

Korcsok Norbert

Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. 

2018 áprilisában, a húsvéti 
ünnep hétvégéjén megkez-
dődik a tavaszi turisztikai 

szezon Szécsényben. A téli idő-
szak alatt csak előzetes bejelent-
kezéssel látogatható műemlékek 
ismét teljes nyitva tartással várják 
a városba látogató turistákat. 

Szécsényi Művelődési Központ 
programjai:
Április 29-én, a húsvéti szünet 
első napján kézműves foglal-
kozásra várunk minden kedves 
ügyes kezű gyermeket a Művelő-
dési Központba. A foglalkozás 14 
órakor kezdődik, amelyet Terékné 

Bartus Szilvia horgolt ajándéktár-
gyainak hobby-kiállítás megnyi-
tója követ.

Sáriné Borik Melinda

FUTÁS

2018. február 24-én a Hérics 
Természetjáró és Turiszti-
kai Sportegyesület ötödik 

alkalommal rendezte meg a 
Mátrában a Kiss Péter Emléktú-
rát.  Ő volt az, aki 2013. május 20-

án Erőss Zsolttal első magyar-
ként elérték Földünk harmadik 
legmagasabb csúcsát, a 8586 
méter magas Kancsendzöngát. 
Lefelé jövet mind ketten eltűn-
tek.

Az idei évben 800 nevezője 
volt a túrának,3 távon indult, 20 
km, 37 km és 57 km-es távokon 
próbálhatták ki magukat az in-
dulók. Az emléktúra klasszikus 
teljesítménytúra, ami azt jelenti, 
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hogy megadott időn belül kell 
teljesíteni a távot. Ezen felül az 
emléktúra fő célja, hogy emléket 
állítson Kiss Péternek. A SZAFT 
csapatát Chikán István képviselte, 
hatalmas hóban 37 km távon, 330 
indulóból 12. lett, 7 óra 3 perccel.

Hazánk 19 megyéjének 110 te-
lepülésén, Budapest 21 kerületé-
ben, 3 romániai, 2 szlovákiai és 1 
szerbiai városban és 4 speciális 
közegben összesen 162 BSI Fu-
tónagykövet vállalta, hogy lakó-
helyén, vagy környezetében futó 
közösséget szervez, vagy a meg-
lévőnek új lendületet ad. 

A hétvégén Siófokon találkoz-
tunk a hetedik alkalommal meg-
rendezésre került futónagykö-
vet konferencián. Szombati nap 
programja, előadást hallgattunk 
dr. Herr Gyula, kardiológus-bel-
gyógyász szakorvostól „Fuss és 
pihenj” témakörben. dr. Menczel 
Zsuzsanna sportpszichológus a 
konfliktusok kezelésének megol-
dásáról adott hasznos tanácso-
kat. Délután Katona Zsuzsanna 
fitnesz edző mozgatta meg a hall-
gatóságot. Vasárnap reggel közös 
futással indítottuk a napot. A BSI 
vezetősége február végén érté-

kelte a futónagykövetek munkáit. 
Baráti beszélgetéssel zárult a ta-
lálkozó.

Czele János és Czele Jánosné
Szécsény és térsége 

futónagykövetei

FOCI

A Bozsik tornákon szerep-
lő utánpótlás csapataink 
megkezdték a felkészülést 

a tavaszi szezonra.
A kisebb korosztályok, U7 és U9 

fesztiválokan vesznek majd részt 
a tavasz folyamán.

Az U11-es és U13-as csapatunk 
5 fordulót fog játszani a körzeti 
tornákon.

A Szécsényi VSÉ-t a MLSZ fel-
kérte, hogy tavasszal az U11-es 
csapattal szerepeljen kiemelt 
bajnokságban. Ezt a vezetőség 
elfoglalta, és versenyeztetni fog-
ja a srácokat a kiemelt bajnok-
ságban.

Az U16-os serdülő csapatunk 
edzésekkel és edzőmérkőzések-
kel készül a tavaszra.

Az U19-es ifjúsági csapatunk is 
megkezdte március első hetében 
a felkészülést.

Felnőtt csapatunk heti 3 edzés-

sel és hétvégi edzőmérkőzések-
kel készül a tavaszi folytatásra.

A csapat keretében történtek 
változások is.

Távozott: Sztrigán Krisztián 
(Őrhalom) Strihó Zsolt (Bánk).
Érkezett: Varga Tamás Attila 
(Szügy), Géczi Patrik (BSE Palóc 
Farkasok), Hodur Gergő (Üröm)
Bárány József (sérülés után újra-
kezdte)

Felkészülési mérkőzések:
Patak – Szécsényi VSE 2-1 
gól: Kiss Á.
Bánk – Szécsényi VSE 1-1    
gól: Horváth Cs.
Ipolyság – Szécsényi VSE 2-2     
gól: Bárány J., Hodur G.
A Megyei Kupában is érdekelt a 
csapat. Március 17.-én a Mohora-
Erdőkürt továbbjutójával játszik a 
csapat.

A Megyei I. osztály március 24. 
-én kezdődik.
2018.03.24 szombat 15:00 SZÉ-
CSÉNY VSE - BERKENYE SE
2018.04.01 vasárnap 15:00 
RIMÓC SE - SZÉCSÉNY VSE

2018.04.07 szombat 16:30   
SZÉCSÉNY VSE - SBTC SPORT KFT
2018.04.14 szombat 16:30   
PÁSZTÓ SK - SZÉCSÉNY VSE
2018.04.21 szombat 16:30   
SZÉCSÉNY VSE - HÉHALOM SE
2018.04.28 szombat 16:30   CE-
RED VSE - SZÉCSÉNY VSE
2018.05.05 szombat 17:00   SZÉ-
CSÉNY VSE - ÉRSEKVADKERT SE
2018.05.12 szombat 17:00   MÁT-
RANOVÁKI VSC - SZÉCSÉNY VSE
2018.05.19 szombat 17:00   SZÉ-
CSÉNY VSE - KARANCSLAPUJTŐ 
KSE
2018.05.26 szombat 17:00  
SZÉCSÉNY VSE - PALOTÁS SE
2018.06.02 szombat 17:00   SK KA-
RANCSBERÉNY - SZÉCSÉNY VSE

A hat hazai mérkőzésre bérletek 
kaphatók.

Doman Gábor
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