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A Múzeum Kovács Margit gyűjteményének gyarapodása

Hálásak vagyunk és ezúton 
is köszönjük Balács Lajos 
művészet- és múzeumpár-

toló tevékenységét. A mostani 
adományozással Galamb, Muzsi-
káló leány, Égre tekintő, meditáló 
asszony, Lábát dézsában áztató 
Zsuzsánna és A Szent Szűz Isteni 
Gyermekével plasztika került a 
gyűjteményünkbe. Ezek az alko-
tások is képviselik Kovács Margit 
művészetének ama jellemzőjét, 
hogy a plasztikák egyszerre mu-
tatnak hétköznapi jelenetet, és 
egyszerre repítenek a természet-
felettibe, illetve mitikus távla-
tokba, aminek így a szocializmus 
évtizedeiben is érvényt tudott 
szerezni. Például a lábával dézsá-
ban lubickoló Zsuzsánna nem 
csak egyszerűen napi tisztálko-
dást végez, hanem utalhat az Is-

tenfélő Zsuzsanna ószövetségi 
esetére. A történet szerint Zsu-
zsanna szépséges nő volt a zsidó 
asszonyok között, de ugyanakkor 
erkölcsös és istenfélő. Ez időben 
két módfelett korrupt bíró mű-
ködött a zsidó igazságszolgálta-
tásban. Férje házában tartották 
a bíráskodásokat. De a két vén 
Zsuzsanna miatt is járt oda, bár 
titkolták a vágyukat. Egyik nap 
külön-külön elsettenkedtek a 
férj házához, ahol végül összefu-
tottak. Mivel mindketten azonos 
érzést tápláltak az asszony iránt, 
megvallották egymásnak, ezért 
elhatározták, hogy egy alkalmas 
pillanatban lecsapnak Zsuzsanná-
ra, és ha kell, erővel szeretkezésre 
sarkallják. E napon szörnyű hőség 
volt, ezért Zsuzsanna úgy dön-
tött, megfürdik a gyümölcsös-
kertben, ahol elrejtőztek a vének 
is. Zsuzsanna elküldte szolgálóit, 
hogy olajat és kenőcsöt hozzanak 
neki, az ajtókat pedig bezáratta. 
Ekkor a vének fogták magukat, és 
odafutottak hozzá. Egyenesen el-
mondták lelkük titkát, és mivel a 
kertajtók zárva voltak, ezért nem 
láthatta őket senki, így nyugod-
tan egymáséi lehettek volna. De 
ugyanakkor megfenyegették, ha 
nem hajlandó átadni nekik teste 
bájait, tanúskodni fognak ellene, 
hogy egy fiatal fiúval házasságot 
tört itt. Zsuzsanna nem állt kötél-
nek, tudván, hogy amit tenne, ha-
lálos bűn, s megpróbált segítsé-
gért kiabálni, de a vének éppúgy 
segítségért kiáltoztak, mintha va-
lakit el akarnának fogni. A szolgák 

berohantak, és a vének nyomban 
vádolni kezdték. A szolgák elszé-
gyellték magukat, hogy miket 

Muzsikáló leány Égre tekintő, meditáló asszony
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beszélnek úrnőjükről. Zsuzsannát 
őrizetbe vették.

A vének hamisan tanúskodtak 
Zsuzsanna ellen, miszerint ők 
tanúi voltak annak séta közben, 
hogy Zsuzsanna két szolgálóval 
bezáratta az ajtókat, a szolgákat 
elküldte, és bájait átadta egy fi-
atal fiúnak, aki elrejtőzött a gyü-
mölcsösben. Ők tetten érték őket, 
és próbálták az ifjút is elfogni, aki 
azonban kereket oldott. Az akkori 
zsidó jogszokás azt mondta ki, ha 
legalább két ember ugyanazt ál-
lítja, az már elegendő bizonyíték. 
Zsuzsannát ezért halálra ítélték, 
de ő Istenhez fohászkodott, kérve 
őt, hogy igazolja ártatlanságát.

Isten elküldte ezért Dánielt, aki 
akkor még fiatal volt. Dániel úgy 
állt ki, mint teljesen független 

bíró. Dániel megfeddte a zsidókat, 
hogy nem tartottak alaposabb 
vizsgálatot, és csak úgy meghall-
gatták a két vént. Ezért utasítást 
adott arra, hogy a két bírót válasz-
szák szét, hogy külön hallgassa ki 
őket. Dániel az első kihallgatásá-
nál ráparancsolt, hogy mutassa 
meg, mely helyén a kertnek érték 
tetten Zsuzsannát. A vén mást 
nem tehetett, egy mézgafát jelölt 
meg a tett helyszínéül. Aztán a 
másik vén aljasságait is felfedte. 
Felszólította őt is, hogy adja meg 
a tett pontos helyét, de ő egészen 
más helyet, egy tölgy környékét 
jelölte meg Zsuzsanna és az ifjú 
szerelme színhelyének. Ezeket 
az ellentétes vallomásokat tanúk 
előtt tették, így mindenki hallhat-
ta az igazságot. Zsuzsanna roko-
nai és férje számára nagy volt az 
öröm, hogy megmenekült, a két 
vént pedig a mózesi törvények 
értelmében halálra ítélték hamis 
tanúzásért és házasságtörés szán-
dékáért.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Lábát dézsában áztató Zsuzsánna

Galamb

Szent Szűz Isteni Gyermekével
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Önkormányzati hírek

Júniusban egy munkarend sze-
rinti és egy rendkívüli képviselő-
testületi ülést tartottunk.

JÚNIUS 8-án rendkívüli ülésen dön-
töttünk

• a Magyar Államkincstár szabály-
szerűségi és pénzügyi ellenőr-
zéséhez kapcsolódó intézkedé-
si tervről

• a 0297/9 hrsz. alatti szántó meg-
nevezésű ingatlan értékesítésé-
re benyújtott pályázatról

• a Szécsény, Rákóczi út 72/K. 
szám alatti ingatlan értékesíté-
séről

• a Szécsény 0103/4 hrsz-ú ingat-
lan ingyenes használatba adá-
sáról.

JÚNIUS 26-i ülésen döntöttünk

• a Szécsény Holding Kft. alapító 
okiratának módosításáról

• a vásár és piactartás szabályo-
zásáról szóló 14/1995. (VII.11.) 
önkormányzati rendelet módo-
sításáról, a 2019. évi vásárjegy-
zékről

• a képviselő-testület 2018. II. fél-
évi munkatervéről

• a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költ-

ségvetési támogatásra vonat-
kozó igénybenyújtásáról

• a 2018. évi hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatáshoz kapcsoló-
dó eszközbeszerzésről

• térítésmentes ingatlanhaszná-
latról.

Zárt ülésen lakásbérleti ügyekről 
döntöttünk.

Stayer László
polgármester 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

Szécsény Város Önkormányzata, Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
107/2018. (V.30.) határozata alapján, nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja, 

a külterületen elhelyezkedő 0103/5 helyrajzi számú, 
az ingatlan nyilvántartás szerint erdő megnevezésű, 9. B. erdőrészletéből érintett, 

2 ha 3400 m2 területű, kitermelendő, lábon álló, akácfa állományát. 
A pályázat részletei a www.szecseny.hu oldalon olvashatóak.

Hirdetmény

Gólyahír

„ A gyermekszem: virág, csillag, oltalom,
csupa játék, csupa mosoly, izgalom.
A gyermekszem: tág világ és kikelet, ha reád
néz, földeríti szívedet.
A gyermekszem: ablak, forrás, dombtető,
erdőzúgás tisztította levegő.
A gyermekszem: a legfurcsább hatalom,
próbáld ki csak másokon vagy magadon,
mert amikor a gyermekszem kérve kér, abba
minden vágy és csoda belefér.
A gyermekszem: szirmát nyitó kék virág, tőle
fordul szebbre, jobbra a világ.
A gyermekszem: fényesség és bizalom,
vezéreljen téged is ez az utadon”.

(Szűcs Imre: A gyermekszem)

Sok boldogságot kívánunk 
a szécsényi újszülött babácskáknak.

Doman Zétény 2018.06.15.

Danyi Nikolasz 2018. 06.12.
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Sportnap a Bárkányiban

A 2017/2018-as tanévben 
is megrendezésre került 
a tanév végi sportnap. A 

napi program ismertetése után 
12 csoport zenés, táncos bemuta-
tója következett, amelyet a részt-
vevők új kéziszerek használatával 
színesítettek. A bemutatók után 
az elmúlt évhez hasonlóan meg-
lepetés vendéget mutattunk be 
tanulóinknak. Most a salgótarjá-
ni Salgó Basket sportegyesület 
két U16-os ifjú játékosa népsze-
rűsítette a kosárlabda sportágat. 
Megismertették tanulóinkat az 
edzéseken végzett munkájuk-

ról, az 1:1 elleni játék trükkjeiről, 
cseleiről. Ezt követően iskolánk 
korosztályos csapatával játszot-
tak egy bemutató mérkőzést. A 
program további részében a fel-
ső tagozatos tanulók egy filmet 
nézhettek meg egy kosárlabda 
csapat igaz történetéről, majd 
tantermi játékokkal zárták ezt a 
napot.

Az alsó tagozatos tanulók a tízó-
raizás után a sportnap bevezeté-
seként egy kosárlabdabemutatót 
tekinthettek meg. Ezután Jusztin 
Tímea, a „Mozogni jó” csoport 
vezetője, spartan fit edző moz-

gatta meg az 1-4 évfolyamos 
gyerekeket. Ezt követően az alsó-
sok évfolyamonként játszhattak 
a tornateremben berendezett 
akadálypályán. Kipróbálhatták 
a bobo car-t, célba dobó játéko-
kat, mozgáskoordinációs létrát, 
ügyességi feladatokkal fejleszt-
hették labdaérzéküket, egyen-
súlyérzéküket és mozgáskoordi-
nációjukat. A gyerekek sporttal 
kapcsolatos ismereteit egy játé-
kos sporttotó kitöltésével igye-
keztünk bővíteni.

testnevelők

Témanap

A tanulás, az ismeretszerzés 
egyre gyakoribb módsze-
re témanapok szervezése. 

Egy-egy ilyen foglalkozáson a 
tanulók a nem formális tanulás 
keretei között jutnak, gyakran in-
teraktív módon, új ismeretekhez, 
miközben szociális kompetenciáik 
is fejlődnek. Ilyen témanappal zár-
tuk az idei tanévet a bárkányiban. 

Mindannyiunk egyik legfőbb 
motivációja: hogy úgy fogadja-
nak el minket, ahogy vagyunk. 
Ennek okán szerveztünk egy pro-
jektet az ötödikeseknek, amely-

ben először magát a hátrányos 
megkülönböztetést vettük gór-
cső alá, majd egy totó segítségé-
vel mértük fel a tanulók ismere-
teit. A fogalmak tisztázása után 
játékosan, az életkornak megfe-
lelően szituációs feladatokban, 
állóképekben igyekeztünk be-
mutatni saját maguknak aktuális 
diszkriminációs problémáikat. A 
projektünk az érdeklődéstől füg-
gően integrálta az egymáshoz 
kapcsolódó ismereteket; a játék, 
a munka, a tanulás ötvöződött. 
A programok - sokféleségükből 

adódóan - több irányból is fej-
lesztették a gyerekeket elfogadá-
sukban, együttműködésükben, 
megbecsülésükben, de fejlődött 
kreativitásuk, fantáziájuk is. Re-
méljük, hogy a projektünk elérte 
a célját, és jobban megértik egy-
mást a tanulóink.

A hatodikosaink a határon túli 
magyarsággal, Erdély természeti 
és kulturális értékeivel ismerked-
tek, melyben segítségünkre vol-
tak pedagógusaink mellett a 9-es 
Székelyföldet megjárt fiatalok, 
valamint az erdélyi származású 
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Klarissza nővér is. A jó hangulatú 
foglalkozással a jövő évi határon 
túli kirándulásukat készítették 
elő.

A hetedikeseink Felvidékről ha-
zatérve a kirándulás projektzáró 
rendezvényén vettek részt, hol 

felelevenítették élményeiket, fel-
dolgozták tapasztalataikat.

Középiskolásaink részére Vág-
völgyi Zoltán közlekedésbizton-
sági és életvédelmi nagykövet 
tartott élményekben gazdag, 
megérintő, sőt több helyen el-

rettentő példákat megjelenítő 
előadást. Fiataljaink közlekedés-
biztonsági ismeretei számos 
hasznos ismerettel bővültek. So-
kan jelezték, hogy a foglalkozást 
követően más szemlélettel ülnek 
volán mögé.

Esélyegyenlőség

Határtalanul

Közlekedésbiztonság
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Nyári napközis tábor

A nyári szünet beköszönté-
vel iskolánk 1-3. évfolya-
mos tanulói – közel száz fő 

– Erzsébet táborban tölthette el 
tartalmasan a szünidő egy részét. 
A 2018. június 25-29. között meg-
rendezésre kerülő napközis tábor 
gazdag programkínálatával elva-
rázsolta a gyermekeket, felnőtte-
ket egyaránt. 

A különféle foglalkozások egy-
egy téma köré csoportosultak, 
melyekben a gyermekek változa-
tos programokkal ismerkedhet-
tek meg. 

Hétindító programként isko-
lánkban üdvözölhettük a „Boldo-
gabb családokért” családi életre 
nevelés iskolai program munka-
társait, akik önismereti és közös-
ségépítő foglalkozást tartottak a 
gyermekeknek.

Tábori program részeként a di-
ákok látogatást tettek a szécsényi 
Kubinyi Ferenc Múzeumba, ahol 

múzeumpedagógiai foglalkozá-
son vettek részt Smelkó István ve-
zetésével. 

Az ismeretterjesztés jegyében 
a gyerekek bepillantást nyerhet-
tek a bolygók csodálatos világá-
ba az Utazó Planetárium segítsé-
gével.

A Baranta Egyesület több alka-
lommal kapott meghívást az is-
kolánkba. Ostoros bemutatójuk-
kal mindig nagy sikert arattak a 
lelkes közönségnél.

A Palóc Néptáncegyüttes tag-
jai - interaktív foglalkozás kereté-
ben - palóc néphagyományokkal, 
népviseletekkel ismertették meg 
a gyerekeket, majd közös táncra, 
játékra invitálták őket. 

A nap zárásaként az Iglice Tánc-
együttes meghívására a tanulók 
a szécsényi Művelődési Központ-
ba érkeztek, ahol az „Aranyma-
dár” című táncmesét nézhették 
meg.

A kézműveskedés is rendszerint 
helyet kap a nyári táborozás pa-
lettájában. 

A tanító nénik segítségével 
mindenki elkészíthette saját kéz-
nyomatát, majd Talpai Zsanett 
kreatív foglalkozás keretében 
tanította meg, hogyan is lehet 
gipszből, illetve süthető gyurmá-
ból maradandót alkotni. 

A tábori programban kiemel-
kedő szerepe volt a sportnak a 
mozgásnak. Minden reggel közös 
tornával indult Szita Mária veze-
tésével. 

A gyermekek akadálypályákon, 
sportversenyeken, mozgást fej-
lesztő játékok segítségével, mé-
rethették meg magukat a hét fo-
lyamán. 

Az egészséges életmód fon-
tosságára Oláh Gergely mester-
szakács hívta fel a figyelmet, me-
lyet egy közös uzsonna követett. 
Nagy hangsúlyt kapott az egész-
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ségfejlesztés is. Ennek jegyében 
az eseményeket interaktív kiállí-
tás, és az OMSZ szakembereinek 
bemutatója gazdagította. 

A kirándulás jótékony hatásaira 
való tekintettel a táborozó cso-
port Katalinpusztára tett látoga-
tást a kirándulóközpontba, ahol 
tanösvényen keresztül ismerhet-
ték meg a rét, az erdő életét, élő-
világát. Kipróbálhatták az íjásza-
tot, utazhattak hangyavasúton és 
játszhattak a kisebbeknek terve-
zett erdei játszótéren is.

Tartalmas, élményekkel teli he-
tet zártunk le, ahol azt gondolom 
mindenki jól érezte magát. 

Veres Viktória

Június a Rákócziban

A tanév vége visszavonha-
tatlanul elérkezett. Az idei 
utolsó csengőszó lassacs-

kán szólalt meg, mintha nem is 
akart volna életjelet mutatni eb-
ben a változékony időjárásban, 
vagy esetleg még egyszer in-
cselkedni kívánt a hosszú szünet 
előtt a nyár szépségeire vágyó 
gyermekekkel. Minden tanévről 
elmondható, hogy szeptember-
ben még végeláthatatlannak tű-
nik, de júniusban már nem egyéb, 
mint egy megfogalmazhatatlan, 
elmúlt pillanat a maga összetett-
ségével, érzelemgazdagságával.

Az alábbiakban azon júniusi 
eseményekből szemezgettünk, 
amelyek hozzájárultak ahhoz, 
hogy Rákóczis közösségünk szá-
mára a június is maradandó és 
tartalmas legyen.

A Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4-én iskolánk közössége is 
megemlékezett a trianoni esemé-
nyekről. A 7. A osztály készítette 
el a bejáratnál lévő, sok hasznos 

információval bíró faliújságot és 
szolgáltatta az iskolarádiós mű-
sort.

Iskolagyűlés
Szintén június első hétfőjére esett 
az éppen aktuális diákgyűlés. Ek-
kor ismertettünk az intézményt 
érintő versenyeredményeket, il-
letve matematika és természet-
tudományi megmérettetéseink 

végeredményeit. A különböző 
kategóriák legjobbjait oklevél és 
édesség formájában is jutalmaz-
tuk.

A hongkongi diákok látogatása
Június 5-én hongkongi diákok 
érkeztek iskolánkba, akik az Egye-
sekkel közösen rendhagyó nyelv 
és kulturális órát tartottak tanuló-
inknak. A gyermekek ekkor meg-
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ismerkedhettek például a kínai 
írásjelekkel, szokásokkal, gyako-
rolhatták, hogy milyen „éles’ hely-
zetben kifejezni magukat ango-
lul, hogyan kell az eltérő kultúrák 
között kapcsolatokat létrehozni. 
Ezt a programot azért is tartjuk 
értékesnek, mert így a gyerekek 
beleszagolhatnak egy másik vi-
lágba és ez nem terheli meg a 
családot.

Jutalomkirándulás 
az AquaWorldben
Azok a tanulók, akik az idei tan-
évben jól tanultak és közösségi 
munkájuk is kiemelkedő volt, júni-
us 7-én részt vehettek a jutalom-
kiránduláson, aminek célállomása 
az AquaWorld volt. A nagylóci és 
a hollókői diákok is velünk tartot-
tak, ami elősegítette a különböző 

települések gyerekei közötti kap-
csolatépítést. A nap fergetegesen 
sikerült, amit mi sem bizonyít job-
ban, hogy a tanulók napokig em-
legették élményeiket.

Táblajátékoztunk Hejőkeresztúron
Az iskolánkkal kapcsolatos cik-
kekben sokszor lehetett olvasni 
a különböző táblajáték esemé-
nyekről, amelyek az éves nagy 
versenyre való felkészülés je-
gyében zajlottak. Június 11-én 
iskolánk legjobb játékosai Hejő-
keresztúrra utaztak, ahol a körül-
belül tucatnyi csapat részvételé-
vel lezajlott megmérettetésen a 
„Rákóczis” csapat a 4. helyezést 
érte el. Továbbá kiváló teljesít-
ményéért (egyéni 9. hely) Oláh 
Kamilla 4. osztályos diákunkat is 
megjutalmazták.

Kollégáink elismerése
Örömmel értesültünk arról, hogy 
egykori kollégánk, Varga Lászlóné 
Editke néni a hosszú évtizedeken 
át végzett kiemelkedő pedagó-
gusi tevékenységét követően, 
diplomaszerzésének 60. évfordu-
lóján gyémántdiplomát vehetett 
át. Editke néni egész pedagógus 
pályafutását városunkban töltöt-
te, melynek során több száz kis-
diáknak adta át ismereteit magas 
színvonalon.

A Balassagyarmati Tankerüle-
ti Központ által megrendezett 
Pedagógus Napi köszöntésen 
Győrki Marianna (intézményünk 
igazgatóhelyettese) és Kovács 
Beáta (a nagylóci feladatellátási 
hely koordinátora) kolléganők ré-
szesültek elismerésben. Ezúton is 
gratulálunk nekik.

Ballagás
Június 15-én újabb tanulók bú-
csúztak iskolánktól. Juhász Kata-
lin 16 fős 8. osztálya ekkor hall-
gatta meg utoljára a „Rákóczis” 
csengőszót. Arcukon az érzések 
sokfélesége jelent meg: várako-
zás, rádöbbenés, ijedtség, felsza-
badultság. Talán ilyenek is voltak 
mindvégig, ilyen változatosak, 
egyediek és szeretetreméltók. 
Ballagási műsoruk, mely éneket, 
verset és táncot is tartalmazott, 
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meghatotta a szép számmal meg-
jelent nézősereget. Még egyszer, 
végső útravalóként kívánok nekik 
– iskolánk minden dolgozójának 
és tanulójának nevében – sok-sok 
boldogságot, erőt és csibészsé-
get az élethez.

TérTáncKoncert
Tanulóink – miként az újság ha-
sábjain is olvashatták – lelkesen 
készültek egész évben a Buda-
pesti Fesztiválzenekar által szer-
vezett TérTáncKoncertre, amelyre 
idén június 17-én a budapesti 
Szent István Bazilika előtti téren 
került sor. Az iskolánkat képviselő 
2-6. osztályos gyerekek más in-
tézmények mintegy 500 diákjával 
közösen adott elő egy igazán jól 
sikerült táncot.

Másnap a fiatalok Szentendrére 
látogathattak el, ahol színes prog-
ramok várták őket. A résztvevők 
sok ajándékkal és feledhetetlen 
élményekkel térhettek haza.

Szóbeli érettségi
Hasonlóan szépeket kívánhat-

tam mindazon diákjainknak, akik 
június 19-én, az érettségi bizo-
nyítványok átvételével végleg 
elváltak iskolánktól. A kézfogás 
pillanatában egyenrangú, felnőtt 
személyek álltak a bizottsággal 
szemben, persze mindez nem 
egy pillanat és nem a bizonyít-
vány műve, de innentől érettnek 
kell tekintenünk azokat a fiatalo-
kat, akik alig pár órája még – diák-
éveik hatására – sok-sok mulatsá-
gos vagy épp bosszantó válasszal 
ajándékozták meg tanáraikat 
feleléseik során. Örömmel jelent-
hetjük ki, hogy minden szóbeli 
vizsga sikeres volt és a hatályos 
jogszabályok-
nak megfele-
lően zajlott le.

T a n é v z á r ó 
gondolatok
Véget ért a 
tanév, a diákok 
m e g k a p t á k 
a bizonyítvá-
nyokat, a pe-
dagógusok a 

nyári szabadságukat töltik. Sze-
retném megragadni az alkalmat, 
hogy a Rákóczis közösség nevé-
ben megköszönjem a Szülői Szer-
vezet egész tanévben nyújtott 
segítségét! Köszönetet szeretnék 
mondani minden partnerünknek, 
támogatónknak, hogy segítsé-
gükkel kicsit színesebbé tudtuk 
varázsolni a 2017/2018-as tan-
évet! A nyári szünetre mindenki-
nek jó pihenést kívánok!

 Pancsovai Gergely
 igazgató
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Óvodások búcsúzása és ballagás a Bárkányi Katolikus Óvodában

„Vigyétek magatokkal a szép él-
ményeket, vidámságot, melyben 
itt éltetek. Vigyétek magatokkal a 
szorgalmat, amellyel az iskolában 
sok-sok piros pontot gyűjthettek. 
Vigyétek magatokkal a figyelmet, 
a szófogadást, amellyel mindig 
örömet szerezhettek. Vigyétek ma-
gatokkal a szeretetet, amellyel bol-
dogabbá válik az élet körülöttetek.”

Egy képzeletbeli kis táblács-
kával kezetekbe indítunk útnak 
benneteket, a hosszú útjaitok 
során bárkivel találkoztok, min-
denki tudja, hogy: „Tanulni sokat 
a gyermektől lehet, mert mindig 
a mosolyt tanítja neked. Tiszta lel-
ke nem bánt, csak kér, csak arra 
vágyik, hogy vele legyél. Elfogad - 
mindegy ki vagy – nem irigy, bár-

mit neked ad. Várja, hogy játssz, 
tanítsd és szeresd, hogy az élet 
iskolájába vezesd.”

Isten áldása kísérje utatokat, 
további sikeres életet kívánunk. 
Viszontlátásra gyerekek!

TE DEUM a Bárkányi Katolikus Óvodában

A 2017-18-as nevelési évün-
ket 2018.06.08-án, 15.30 
órai kezdettel, ünnepi 

Szentmisénk koronázta meg, ahol 
az óvoda apraja és nagyja, szülők 

és hozzátartozók közösen adtunk 
hálát a jó Istennek. Csongor test-
vér kedves történettel példázta a 
gyermekeknek Isten szeretetét, s 
közösen kértük áldást az elkövet-

kezendő időszakra is. Öröm volt 
látni és átélni, hogy gyermekek-
kel volt tele templomunk. 

Smelkó Istvánné
óvodavezető
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Ballagó nagycsoportosok a Bárkányi Katolikus Óvodában

Süni csoport
Szita Natália, Annus Vivien, Oláh Bendegúz, Béres 
Gabrielle Emelita, Zsiros Luca, Juhász Jázmin

Tücsök csoport
Klebniczki Gréta, Sárközi Kata, Szeles Margaréta, 
Kovács Netti, Káplár Panka, Ocsovai Zsombor, Zagyi 
Enikő

Méhecske csoport
Bagoly Levente, Deák-Torák Benedek, Kalmár Esz-
ter, Szajkó Lilien, Paluch Csenge, Balás Lotti, Gonda 
Hanna

Halacska csoport
Miklós-Kuris Rebeka, Vincze Mirjam, Józsa Kitti, Kiss 
Luca, Rigó Hanna, Molnár Levente, Déska Dorián, 
Roik Zalán

Őzike csoport
Kiss Máté, Molnár Petra, Gyetvai Larissza, Bartus No-
rina, Kuris Gellért

Maci csoport
Blaskó László, Krizsanyik Kornél, Bacsa Gábor, Gila 
Hajnalka, Vincze Lili, Kiss Izabella, Virág Fanni, Oláh 
Panna, Barna Viktória, Varga Bálint
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Bárkányi óvodások zarándoklata Szentkúton

Már negyedik éve veszünk 
részt az Óvodások zarán-
doklatán, Szentkúton. 

2018. május 26-án óvodánk 9 
pedagógus kíséretében 37 csa-
lád gyermekeivel együtt, össze-
sen 108 fővel indultunk útnak, 
autóbusszal, autókkal. Megér-

kezéskor a kegytemplom előtt 
gyülekeztünk, több száz óvodás 
társainkkal, majd vonultunk be 
az Irgalmasság kapuján, a Nagy-
boldogasszony-templomba. Éne-
kekkel, imával köszöntöttük a 
Szűzanyát, majd vándorkereszt 
átadására került sor. Ezután közös 

szentmisén vettünk részt, a mise 
után nagycsoportos iskolába ké-
szülő óvodásainkat az atya meg-
áldotta. A nap zárásaként hálát 
adtunk a jó Istennek a zarándok-
lat sikeréért, összetartozásunk 
megtartásáért.

Nyuszi csoport
Vidu Anna, Csókási Maja, Puszta Dominik, Molnár 
Jázmin, Szabó Sára
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Múzeumunk éjszakája

A nyári napfordulót a kultúra 
fényével ünneplő múzeu-
mok sorában a Kubinyi Fe-

renc Múzeum idén nagyrészt a 75 
éve elhunyt Rejtő Jenő munkás-
ságához kapcsolódott. Smelkó 
István és Guba Szilvia ünnepi 
tárlatvezetéseket tartottak a nyár 
végéig látogatható Rejtő kiállítás-
ban. Találós kérdések sorával is 
meg lehetett birkózni. Magulya 
Lívia és Tajti Gabriella jóvoltából 
az érdeklődők a Három testőr Af-
rikában című filmet tekintették 
meg, amely Rejtő híres regényét 
mutatta be. Este 10 órától pedig 
Andi Színjátszósai elevenítették 
fel Rejtő Jenő korát és adtak ízelí-
tőt műveiből.

Emellett sok egyéb program fo-
gadta a látogatókat: A gyermekek 

Hugyecz Enikő kastély festős fog-
lalkozásán vettek részt, a felnőt-
tek Frédi kiváló borait ízlelhették. 
Állandó érdeklődés mutatkozott 
Majcher Tamás és Szabó Tiborné 
kalandtúrája iránt, és megnyitot-
ták a máskor zárt műtárgy rak-
tárakat, továbbá elkalauzolták a 
csoportokat a kastély legrégibb, 
középkori részeibe. A nyugati 
bástya is alkalmi börtön kiállítás-
sal, valamint Nógrád megye ké-
peslapjait bemutató tárlattal, az 
erkélyen pedig impozáns panorá-
mával várta a látogatókat. Sötéte-
déskor tűztánc és Tűzzsonglőrök 
művészete kápráztatta el a kö-
zönséget. Hasznosi Márk vezeté-
sével a Várkert éjjeli élővilágával 
ismerkedhettek meg a kalandra 
vágyók.

A fény éjszakáján, Keresztelő 
Szent János ünnepének előest-
éjén reflektorok helyett gyer-
tyaláng vezette a látogatókat a 
Múzeumba, ahol egészen éjfélig 
tartottak a programok.

Keresztelő Szent János tisztelete 
a népi vallásosságban részint koz-
mikus töltetű. A nyári napfordula-
tot ősidőktől fogva valamiképpen 
minden nép számontartja és leg-
többször lángoló tűz gyújtásával 
ünnepli. Ide kapcsolódik a tűzug-
rás hagyománya is. Az archaikus 
európai képzetvilág kozmikus je-
lentőségét az Egyház magáénak 
is tekintette, és beleépítette az 
esztendő liturgikus rendjébe, s a 
Szent Iván-napi tűzszentelés be-
került az ünnepi szentelmények 
közé. A tűzugrás ősi, biblikus ma-

Borkóstolás Kalandtúra

Kifestő foglalkozás Pincetúra
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Tűztánc

gyarázata, hogy először János 
ugrált az örömtől édesanyja mé-
hében amikor az isteni gyerme-
két váró Szűz Mária meglátogatta 

őket. „Alighogy 
Erzsébet meg-
hallotta Mária 
k ö s z ö n t é s é t , 
fölujjongott mé-
hében a magzat 
és Erzsébetet el-
töltötte a Szent-
lélek” (Lk 1,41). 
Ezért kell a tüzet 
háromszor átug-
rani, hogy János 
közbenjárására 
a Szenthárom-
ság nagyobb ke-

gyelmet adjon. 
A Zobor-vidéki fiatalság 19. 

századi följegyzés szerint úr-

napi párlós füvekkel vegyített 
szalmarakásokat gyújtott meg, 
miközben daloltak, táncoltak. A 
fellobogó lángokat pedig egyen-
ként valamennyien átugrálták. 
A tűzre vetett illatos füvekkel a 
gonoszt vélték elűzni, hogy a 
vetésben kárt ne tegyen, a ku-
takat, forrásokat meg ne rontsa. 
Csíkszentdomonkoson angyaloz-
ni szoktak e napon házról házra, 
ünnepköszöntő énekekkel.

Baja bunyevác lányai Szent Iván 
virágából koszorút fontak és fe-
jükre tették. A Szent Iván tüzét 
legénnyel párosan átugrották, 
hogy megtisztuljanak, és majd 
termékenyek legyenek, magzatot 

Éjszakai várkerttúra Fényünnep

Tűzművészek Részlet a Rejtő kiállításból
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szüljenek. Hazamenve, koszorú-
jukat a ház homlokzatára tűzték. 
Felsőszentiván német-bunyevác 
népe azért szokta a koszorút a ház 
elejére akasztani, hogy a ház le ne 
égjen. Az ivanyicának nevezett 
virágkoszorú kapura, ház falára 

tétele a pravoszláv szerbeknél is 
általános, amint a szokás marad-
ványait Szentendrén is láthatjuk. 

Szent Iván a korán elhalt gyer-
mekek mennyei pártfogója. Ke-
resztelő Szent János tanúságát 
ráimádkozásaink is nagyra tart-

ják. Hagyományosan a gonosz 
betegséget János módjára mint-
egy megkeresztelik, és így ártal-
matlanná teszik.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Andi színjátszósai A várkert Hasznosi Márk kalauzolásával

Trianon-emléknap a Múzeumban - a nemzeti összetartozás jegyében

Június 4-én, az 1920-ban alá-
írt, az I. világháborút lezáró 
országcsonkító békediktá-

tum aláíratásának időpontjában 
tartottuk szécsényi megemléke-
ző rendezvényünket a Kubinyi Fe-
renc Múzeumban. Vendégünk Dr. 
Ablonczy Balázs történész volt, a 

Magyar Tudományos Akadémia 
Lendület Trianon 100 Kutatócso-
portjának a vezetője. Koradélután 
középiskolásoknak tartott elő-
adást a témában, amit az érdeklő-
dő ifjúság nagy tapssal honorált.

A trianoni megemlékezést a 
nemzeti összetartozás jegyé-

ben is tartottuk, és valóban. A 
mintegy félszáz résztvevő fele 
a Felvidékről érkezett, Losonc-
ról, Zsélyből, Nagycsalomjáról, 
Ipolybalogról. Előadásában ven-
dégünk a háborús összeomlás 
és a békediktátum olyan aspek-
tusairól beszélt, amelyek eddig 
kevéssé voltak jelen a közvéle-
ményben: a háborús erőszakról, 
a békeszerződés gazdasági kö-
vetkezményeiről és az utódálla-
mokból menekültek helyzetéről, 
körülményeiről. Választ kaphat-
tunk olyan kérdésekre, minthogy 
vajon milyen szerepet játszott 
Georges Clemenceau francia mi-
niszterelnök magyar menye a 
trianoni döntésben? Tényleg sza-
badkőműves összeesküvés állt 
Magyarország felosztása mögött? 
Valóban hajózható folyónak állí-
tottak be az utódállamok néhány 
patakot, csakhogy nagyobb terü-
lethez jussanak? Tudatlanok let-
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tek volna az antant döntéshozói? 
És egyáltalán: hol írták alá a tria-
noni békeszerződést: a Kis- vagy a 
Nagy-Trianon-palotában? Esetleg 
másutt? Lejár a békeszerződés? 
Van titkos záradéka? Trianon a XX. 
századi magyar történelem egyik 
legtragikusabb eseménye, amely 
mély nyomokat hagyott a magyar 
történeti tudatban és a politiká-
ban. Az előadás jó kiindulópont 
volt mindazoknak, akik az ese-
ménytörténeten túl kíváncsiak a 
mélyebb összefüggésekre, és ér-
telmezni kívánják a mai közélet-
ben és publicisztikában is rend-
szeresen felbukkanó történelmi 
eseményeket. Ablonczy Balázs 
beszélt a kutatócsoport munkájá-
ról és egyes utódállamokbeli kri-
tikákról is: Komoly nehézségeket 
okozott, hogy Ioan Aurel Pop tör-
ténész, a kolozsvári Babes-Bolyai 
Tudományegyetem rektora úgy 
fogalmazott május elején, hogy 
„a magyar kormány románellenes 
propaganda-főosztálya” a kutató-
csoport. Cozmin Gusa politikai 
tanácsadó pedig „egy az egész 
térség destabilizációjához veze-
tő, intelligens, szegregacionista 
bombaként” mutatta be a tör-
ténészeket. „A helyzet ezzel 
szemben az, hogy az MTA BTK 
Történettudományi Intézete ke-
retében 2016-ban, 22 kutató rész-
vételével létrejött munkaközös-
ség nem kormányzati intézmény, 

hanem kizárólago-
san tudományos 
célok mentén, a 
nyilvánosság előtt 
működő kezde-
ményezés. Céljai 
között szerepel 
román, szlovák, 
szerb és nyugat-
európai kutatók 
bevonása a multi-
diszciplináris kuta-
tásokba.” Említést 
tett a Trianon pa-
lotával kapcsolatos élményéről 
is: „Sokszor jártam a Nagy-Tria-
non palotában, ahol aláírták a 
magyar békeszerződést, erre egy 
kis tábla emlékeztet. Amikor elő-
ször bementem a terembe, akkor 
megkérdeztem a teremőrt, hogy 
tényleg itt írták-e alá. ’Igen, igen, 
de nem tehetek róla’ – tehát való-
színűleg szembesült azzal, hogy 
vannak magyar turisták, akik a 
’vérét akarják ontani’.”

A magyarság 20. századi tragi-
kus történelmének következmé-
nye, hogy egyedül a magyarok 
esetében különbözik a haza, a 
nemzet és az ország kiterjedése. 
A hazánk nem politikai erőviszo-
nyok függvénye. Nem csorbul, ha 
elcsatolnak is területeket más ál-
lamokhoz. Tehát a hazánk ugyan-
az, mint Szent István király álla-
ma, melyet a Boldogasszonynak 
fölajánlott. Az országunk viszont 

hatalmi kérdés. akkora, amelyet 
a nemzetközi politikai erőviszo-
nyok meghatároznak. Az I. világ-
háborús vereséggel elveszítettük 
országunk kereken kétharmadát. 
A nemzet kiterjedése jellemzően 
a haza és az ország kiterjedése 
között van: az a terület, ahol ma-
gyarok élnek. Szent István király 
országfelajánlása transzcendens 
dimenziót adott e kategóriáknak. 
S hozzá keresztény normát is kap-
tunk: éljünk úgy, hogy Szécsény-
ben, a Palócföldön a mindennap-
jaink során tanúsított egymás 
iránti nagyra becsülés és össze-
tartás a haza és az ország egysé-
gesülését eredményezhesse.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató
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Rejtő kiállítás

„Háromárbócos Szódavíz”. Rejtő 
Jenő-kiállítás(paródia)
a Kubinyi Ferenc Múzeumban
mottó: 

Szóval, tisztában van az egyet-
len fő törvényével a kalandre-
génynek: az olvasó gyűlöli a re-
formokat! A detektív pipázzon, a 
bűnös legyen cinikus, és az ékszer 
legyen nyakék. És főleg – az író ne 
akarjon okosabb lenni. Ne írjon 
prémboás hölgyet, aki titokzatos, 
mert a titokzatos hölgy az szürke 
ruhás, és lehajtott fejjel siet. Látta 
volna, mennyire megbukott egy 
regény, amikor valaki okosabb 
akart lenni önmagánál, és nyakék 
helyett egy platina harisnyakötő 
tűnt el szerinte. Ezen bukott meg. 
Itt nyakék kell! Egy milliókat érő 
nyakék a cári ékszerek közül. Ol-
csó és nem ráz.
(A detektív, a cowboy és a légió, 
1942)
A Petőfi Irodalmi Múzeum, köze-
lebbről Thuróczy Gergely muzeo-
lógus jóvoltából a 75 éve elhunyt 
Rejtő Jenőt megidéző kiállítás 
nyílt a Múzeumban. A sikeres 
megvalósulást Smelkó István 
szervezte. A tárlat június 23-án, a 

Múzeumok Éjszakáján kísérő ren-
dezvényekkel övezett bemutatá-
sa az egyik fő eseménysor volt.

A Rejtő-kiállítást ismertető gon-
dolatoknak Thuróczy Gergely a 
gazdája. Alapkoncepcióként a 
kalandregény-paródiákat író, a 
ponyvairodalom kliséit kiforgató 
és azokat pesti (zsidó) humorral 
megtöltő P. Howard szellemében 
egy kiállítás-paródiát hoztunk 
létre. A 3 terem nem csak Rejtő 
Jenő (született Reich, 1905-1943) 
életét és korát idézi meg, hanem 
az általa teremtett irodalmi figu-
rák, helyszínek, az abszurd és gro-
teszk helyzetek, utánozhatatlan 
(és fordíthatatlan) nyelvi humorú 
párbeszédek univerzumát is. 

Vidéki gyökerű, Tolna megyei 
Reich-család, Budapestre költöző 
szülők, zsidó asszimiláció, név-
váltás, polgári gyarapodás, majd 
gazdasági világválság és orszá-
gos pusztulás… Könyvkiadók, 
színházak és kabarészínpadok, 
anyagi sikerek, rajongó olvasók 
és csillogó operettvilág – és ezzel 
szemben az író idegronccsá züllő 
szervezete, zsidótörvények, a 2. 
világháború rettenete, munka-

szolgálat és emberhez méltatlan 
halál. A 20. század magyar törté-
nelmének fele, egyetlen ember 
sorsába sűrítetten.

A középső terem matrózkocs-
mája hátba szúrt tengerészünkkel 
a világirodalom egyik legjobb re-
génykezdetét tárja elénk („- Uram! 
A késemért jöttem! - Hol hagyta? 
- Valami matrózban.” – Piszkos 
Fred, a kapitány, 1940). És mivel 
a könyv afféle „pengős regény” 
volt, pregnáns pesti ponyva, a ki-
állításban az ajtószárny mögött 
egy igazi ponyva húzódik meg 
szerényen az ő gyűröttségében… 
A Rejtő-regényekben oly gyakran 
emlegetett kocsmai verekedé-
sek, illetve italos befolyásoltság 
hangulatát számos tárgy jeleníti 
meg: a tyúkitatóba tuszkolt pá-
linkáspoharaktól és a lejárt leme-
zeket (nem) játszó gramofontól a 
szakszerűtlen hóhércsomós mat-
rózkötélen és a lebegő mankókon 
egészen a szilánkosra tört széklá-
bakig. („Esténként az úri közön-
ség verekszik! Kitűnő széklábak! 
Megbízható elsősegély! Belépés 
díjtalan! Kilépés bizonytalan!” – A 
három testőr Afrikában, 1940) 

Ugyancsak itt látható a Rejtő 
által 1930 őszén szerkesztett-
kiadott, csupán egy lapszámot 
megért (és egyetlen példány-
ban fönnmaradt…) Nagykörut c. 
bulvárlapjának másolata – igazi 
ritkaság, kocsmaolvasmány-cse-
megékre vágyó szövegbogará-
szók öröme. Benne pletykák, hí-
rességek, mulatók, táncosgörlök 
toilette-titkai, jósnő és nosztal-
gikus visszarévedés A Pál uccai 
fiúk némafilm-feldolgozására. 
Szabadvers és chanson, pszicho-
analízis, érzelgős novella, mára 
érthetetlen utalások és elavult 
hirdetések, oldalszámozás he-
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lyett gramofonreklám… A pesti 
metropolisz bulvármiliőjének 88 
esztendővel ezelőtti pillanatfel-
vétele. 

A jobb oldali terem afféle gon-
dolattársító poénzuhatag. Tob-
zódik a Rejtő-poénokban: általa 
kitalált tárgyak és személyek, 
könyveiből ismerős helyzetek, 
vagy csak úgy pőre-pörgén, maga 
a vegypiszkos abszurd… Példá-
nak okáért egy maszatos lámpa-
bél – hogy is kezdődik A három 
testőr Afrikában? „Négy különbö-
ző nemzetiség képviselője volt az 
asztalnál: egy amerikai gyalogos, 
egy francia őrvezető, egy angol 
géppuskás és egy orosz hússalá-
ta. A gyalogos, az őrvezető és a 
géppuskás a padon foglaltak he-
lyet, a hússaláta az asztalon, egy 
tálban. (…) A hússaláta egészen 
kitűnő volt, és ezen az sem vál-
toztatott, hogy végül egy igazán 
csak kevéssé használt lámpabelet 
leltek benne.” Nem épp múzeum-
ba való relikvia, ám ebben a tár-
latban épp ez kell. Szabálytalan, 
tehát követ(el)endő. Miképp a 
szanaszét dobált kártyalapok – a 
sors kiszámíthatatlanságát, a Vé-
letlen játékát és az ember esen-
dőségét jelképezendő (hogy Rej-
tő szerencsejáték-szenvedélyéről 
és elkártyázott fizetségeiről ne is 
szóljunk…)

És így tovább, egészen a Bradley 
Tamás visszaüt (1939) dzsungel-
jelenetéig, ahol a vadállatok/
hangyák által felfalt filmforgató 
stábot vérszomjas nyuszik fenye-
getik – hogy a Halloween-kellék 
papírcsontvázakról is szolgáljunk 
némi felvilágosítással. És ott van 
egy igazi rozoga teknő (hajós-
kapitányok szégyene! – efféle 
olykor fel-felbukkan a matrózos 
P. Howardokban), A 14 karátos 
autó (1940) szemlátomást ha-
mis arannyal futtatott ajtaja etc. 
Minden csak látszat, lólábkiló-

gató, kaotikus, poénos vagy épp 
kínos-botladozó. Mindez a Rejtő-
regényekből lehet ismerős: nem 
a szőrszálhasító realizmus szá-
mon kérhetősége, hanem a gro-
teszk hangulat megidézése a cél. 
A látványt domináló tárgyi világ 
nem mellesleg helyi vonatkozás-
sal bír: számos retro objektumot 
a szécsényi Nosztalgia Múzeum 
állományából kaptuk kölcsön. 
A plakátméretűre nagyított első 
P. Howard- és Gibson Lavery-
borítók (Nova Irodalmi Intézet 
– Rejtő legfontosabb kiadója) pe-
dig az 1930-as évek pesti pony-
vapenetrációjából nyújt (hiteles) 
ízelítőt. 

A bal oldali teremben már 
alábbhagy a humorkodás – itt 
minden szabályos, semmi sem 
ferde, dominál a kiporciózott el-
vágólagosság. Számos kéziratot 
tanulmányozhatunk a falakon 
(egynémelyik kiadatlan): a Rejtő-i 
műgond rögtön szembeötlik – 
némelyiken több a javítás, mint 
az eredeti. Már csak ezért sem 
igaz ama legenda, hogy kézirat-
tal egyenlítette volna ki számláit 
– nem készre írta, hanem alapo-
san átdolgozta, több fordulóban 
csiszolgatta. És hogy a Rejtő-féle 
írásművészet sokszínűségére is 
nyíljék rálátás, tájékoztatást kap-
hatunk a film világába tett kitérő-
iről is.

Számos revüplakát és színházi/
kabarészínlap tájékoztat arról, 
hogy Rejtő sikeres operettíró volt 
egyszersmind. A ráfirkált hiányje-
lek pedig arról tudósítanak, hogy 
a zsidótörvények után a „kényes 
származásúak” kezdtek elmara-
dozni a nyilvánosságból, így Rejtő 
szerzősége fokozatosan háttérbe 
szorult. Fotók terén már nem ál-
lunk ilyen jól: a magyar irodalom 
egyik legolvasottabbjáról alig 
tucatnyi fényképes ábrázolás ma-
radt fönn. Az egyiken szerencsé-

re látni, hogy Rejtő valójában szó 
szerint kiemelkedő író volt: közel 
2 méteres magasságú, sportos al-
kat, marcona és sosem-mosolygó 
ábrázattal (mindez sportsérülé-
sének tudható be – fiatalkorában 
arcát nem kímélően bokszolt). 

A régi írógépbe egy 25 éves 
kora táján írott, posztumusz ki-
adott Rejtő-gépirat van befűzve: 
mintha épp most kopogná le a 
Bedekker csavargók számára c. 
esszéisztikus útirajzát. Az utolsó 
szó jogán pedig 1967-es, posztu-
musz kiadott könyvének címe: a 
Világháború árnyékában alkotói 
megsemmisülésén, elhallgatta-
tásán rettegő író létállapotára 
utal. És itt láthatjuk a tárlat leg-
taszítóbb szimbolikus tárgyát: 
egy ütött-kopott, lyukas, rozsdás 
fémkacatokkal teli vödröt. Benne 
gyűrött, agyongyötört versszö-
veg … 

Pepita füzeteimből agnoszkált 
ütemek (1942)

Ajánlás: Jegyzeteket csak olyan 
ember olvasson, aki írni tud

Sír (a) felirat
Ki itt nyugtalankodik csendesen
Író volt és elköltözött az élők so-

rába.
Halt 36 évig, élt egy pár napot,
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Nem gondolkozott és nem ál-
modott

És ha kinevették: azt hitte, hogy 
kacagtatott.

Most itt fekszik e nehéz
Temetői lant alatt,
Zöld koponyáján kiüt a csíra.
És azt álmodja, hogy él.
Béke hangjaira.

A magyar kultúra egyik legní-
vósabb humoristája szomorú, 
embertelen véget ért: 1942 ok-
tóberében egy álneves „gyilkos 
újságcikk” leleplezte, hogy va-
lójában kicsoda is P. Howard, „a 
legdivatosabb magyar író”. Mert 
biza’ nem is Rejtő, hanem Reich, 
és persze zsidó, és hogy-hogy 
még nem vitték el?… Pár napra rá 
megérkezett a behívó és a beteg 
író önként vonult a munkaszolgá-
latos gyűjtőtáborba. Onnét pedig 
rövid úton a megszállt Szovjet-
unióba vezetett az út: a magyar 
bakák és munkaszolgálatosok 
a német hadsereg segédcsapa-
tai lettek. Kegyetlen fagy, fizikai 

munka, „muszosoknak” járó irgal-
matlan „figyelmességek”. Hivata-
losan (vagy inkább: a statisztika 
kiskapuzó elszámolása szerint) 
nem halt meg, hanem „eltűnt”. 
A rideg tények szerint azonban 
Reich Jenő 1943 januárjában a 2. 
magyar hadsereg zsidó kisegítő 
munkaszolgálatosaként, jogfosz-
tott magyar állampolgárként, 
ágyútölteléki minőségben ha-

zájától másfél ezer km-re, isme-
retlen körülmények közt veszett 
oda a Don-kanyarban, százezer 
sorstársával egyetemben. Olvasói 
tudatában – reményeink szerint – 
azonban ma is él…

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

A szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar lengyel-ukrán koncertkörútja

Június 15-19 között kórusunk 
újabb külföldi meghívások-
nak tett eleget. Harmadik 

alkalommal látogattunk el a len-
gyelországi Tyczynbe, ahol a te-
lepülés 650 éves születésnapját 

ünnepelte. Vendéglátóink (Pol-
gármester Úr, A Művelődési Ház 
Igazgatónője) ismét nagy sze-
retettel fogadtak bennünket. A 
Vegyeskar az ünnepi műsor ke-
retében szólalt meg. Műsorunk 

nagy sikert aratott és aranyku-
pával is jutalmazták. Az est foly-
tatásaként a helyi sörfesztiválon 
vettünk részt. A fellépések mellett 
más programokra is szakítottunk 
időt. Megtekintettük Rzeszow 

Tyzcyni fellépés
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városát, majd Lengyelország leg-
szebb kastélyát, a közeli Lancut 
városában. A kastély máig épség-
ben maradt, korhűen berende-
zett termeit és egyedülálló hintó-
múzeumát, valamint rózsakertjét 
ámulattal csodáltuk meg. A bál-
teremben rögtönzött koncertet 
adtunk a turisták nagy örömére. 

Körutunk harmadik napján 
Lengyelországból Ukrajna felé 
vettük az irányt. Dél felé értünk 
a régi Osztrák-Magyar Monarchia 

Galícia tartományának székhe-
lyére, Lembergbe, a mai Lvivbe. 
Szarvash Gábor, a lembergi Ma-
gyarok Szövetségének Elnöke 
kalauzolásával tekintettük meg 
a város nevezetességeit (templo-
mait, zsidó és örmény negyedeit). 
Lemberg belvárosát az UNESCO 
a világörökség részének nyilvá-
nította. Nagy siker övezte a do-
minikánus templom előtt és az 
örmény templomban adott kon-
certünket. Még aznap átkeltünk 

a Kárpátokon és a késő esti órák-
ban megérkeztünk utolsó szál-
láshelyünkre, a munkácsi Retro 
Hotelba.

Utunk utolsó napján megte-
kintettük Munkács belvárosát, 
görög- katolikus templomait, or-
todox kolostorát. Rövid koncert-
tel búcsúztunk szállásadónktól. 
A délutánt Ungváron töltöttük, 
ahol megnéztük a várat, a város 
skanzenjét és az Ung folyó part-
ján sétálgattunk. 

Erkel Vegyeskar a Lancut kastélynál

Erkel Vegyeskar Ungváron
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Az esti órákban indultunk haza, 
majd késő éjszakai órákban ér-
keztünk haza.

Ez a négy napos lengyel-ukrán 
körút során mindannyian szép él-
ményekkel lettünk gazdagabbak.

Hálával tartozunk Báthori Hali-
na lengyel tolmácsunknak, Lovas 
Ilona- A Világpanoráma Klub Me-
gyei Vezetőjének és Lévárdi Beá-
ta karnagyunknak lelkiismeretes 
szervezőmunkájáért.

A körutunkat támogatta a Rákó-
czi Szövetség és Szécsény Város 
Önkormányzata.

Kiss Gabriella,
 Lángné Major Zsuzsanna, 

Jambrik Zsolt

Erkel Vegyeskar Munkácson Erkel Vegyeskar az ukrajnai lembergi operaház előtt

                                                     képviselték Nógrád megyét 
a XXVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón 

A Magyar Drámapedagógiai 
Társaság (MDPT) a megyei 
szervező intézményekkel 

és szervezetekkel együttműköd-
ve 2018-ban huszonhetedik alka-
lommal rendezte meg a Weöres 
Sándor Országos Gyermekszínját-
szó Találkozót (WSO) és Fesztivált.

A felmenő rendszerű találkozó 
megyei versenyét Balassagyar-
maton rendezték meg 2018. áp-
rilis 21-én, ahol Andi színjátszósai 
Társulata a 77 magyar rémmese, 
avagy a butaság határtalan című 
előadásával Arany minősítést ka-
pott, így továbbjutott a május 
12-én megtartott Észak-Magyar-
országi Regionális bemutatóra. 
Innen pedig a szakmai zsűri to-
vábbjuttatta a csapatot Nógrád 
megye képviseletében a debre-
ceni országos fesztiválra, melyre 
június 8-10 között került sor. A 
XXVII. Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó Találkozó 
helyszínét a debreceni Csokonai 
Színház és a Vojtina Bábszínház 
biztosította.

A 25 belföldi és 6 határon túli 
csoport a szakmai seregszemlén 
kívül színházi előadáson, bábelő-
adáson és koncerten is részt vett, 

valamint sok közösségi program 
színesítette a fesztivál három na-
pos programját. 

Garamvölgyi Andrea
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Palócos Arcképcsarnok

Horváth István
A Szécsényben élő rimóci származású fiatalember a Kobela Andrásné 
Erzsike néni vezette hagyományőrző együttesben kezdte táncos pálya-
futását alig 7 esztendősen. Innen került a kilencvenes évek elején a Szé-
csényben működő művészeti iskola akkoriban indult táncos képzésébe. 
Így már egész fiatalon Antalné Editke, Őze János és Hájas Tibor tanítvá-
nyaként elkezdhette látogatni a frissen alakult Palóc Néptáncegyüttest is. 
A kétezres évek elején több hasonló korú társával szinte egyidőben vált 
teljes értékű palócossá. Az azóta eltelt időszakban bekapcsolódott Andi 
Színjátszósainak munkájába is. Így párjához hasonlóan két művészeti 
közösség tagjának is elmondhatja magát. Egy lány és egy fiúgyermek 
édesapjaként néhány év családalapítással eltelt szünet után idén tavasz-
tól ismét bekapcsolódott a táncos munkába. 5 esztendős kislánya már a 
palócosok legkisebb csoportját, az Apró Palócokat erősíti.

Nyílt levél

Tisztelt Szécsényiek, 
Szécsényből Elszármazottak, 

kedves Barátaink és Ismerőseink!
A különböző internetes oldalakon 
és a helyi sajtóban hírt adtunk 
róla, hogy megkezdődtek a Ma-
gyarok Nagyasszonya tiszteletére 
állítandó szobor készítésének és 
felállításának munkálatai. A kőfa-
ragó műhelyben is nagy szakér-

telemmel dolgoznak a művészek, 
napokon belül pedig az alapozási 
munkálatok és a helyszín rendezé-
sének (járda, térburkolat, park) fo-
lyamatát kísérhetjük figyelemmel. 

A szobor ünnepélyes átadásá-
nak és megáldásának tervezett 
időpontja 2018. augusztus 19. 
(vasárnap).

A szobor közadakozásból va-
lósul meg, munkálatainak vár-
ható költsége kettő millió forint. 
A gyűjtésből eddig összejött 1,5 
millió forint, amit nagyon szé-
pen köszönünk minden támoga-
tónak. A hiányzó félmillió forint 
összegyűjtéséhez kérjük a továb-
bi segítségüket. Akik még nem, 
vagy már adakoztak, de még 
szeretnének újabb adományaik-
kal hozzájárulni a kitűzött célunk 
megvalósításához, azok meg-

tehetik névvel és név nélkül is. 
Az Egyházközségünk részéről az 
adományok gyűjtésével továbbra 
is Gajzinger István, Galcsik Zsolt 
és Prókainé Árvay Judit van meg-
bízva. Minden támogatást Isten 
áldásával megköszönünk. 

A képeken a szobor elkészült 
posztamense látható

Közlemény
Tisztelt Olvasóink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Krú-
dy Gyula Városi Könyvtár a nyári 
szabadság, valamint a könyvtár 
várható költöztetése miatt elő-

re láthatólag augusztus 13-tól 
zárva tart. Nyitás szeptember 
első felében várható. Bővebb 
információ kérhető: E-mailben 
a krudykonyvtar@gmail.com cí-

men, telefonon a 06/30 350-6590 
telefonszámon, illetve látogasson 
el facebook oldalunkra, vagy a 
szecseny.info.hu/konyvtar web-
oldalra.  Megértésüket köszönjük!
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Szécsény Városkártya

Csatlakozz Te is a közösséghez, országszerte több mint 1500 elfogadóhelyen azonnali kedvezményre jogo-
sít a Szécsény Városkártya. Felhasználható vásárláshoz, éttermekben, szórakozáshoz, sportoláshoz, szállás-
helyeken egyaránt.  Szécsényi lakosok részére háztartásonként térítésmentesen 1 db kártya igényelhető, 
nem helyiek részére: 3000 Ft/db.
Elfogadóhely szeretnél lenni? Csatlakozz a Társadalmilag Felelős Vállalkozások köréhez
Elérhetőségünk: Szécsény Város Önkormányzata, 3170. Szécsény Rákóczi út 84. tel: 06-32-370-566, e-mail: 
infoszecseny@szecseny.hu. Bővebb információ honlapunkon a www.szecseny.hu oldalon.

- 23 -

A rejtvényfejtő klub hírei

Örömünkre szolgált, hogy 
idén már második alka-
lommal rendezte meg a 

Rákóczi iskola az ifjú rejtvényfej-
tők versenyét, melynek lebonyo-
lításában a klubtagok is aktívan 
rész vettek, ezzel is elősegítve az 
utánpótlás nevelését. Ezúton is 

köszönöm klub-
társaim munkáját!

A rejtvényfej-
tő kör tagjai ez 
évben is heti 
rendszeresség-
gel tartották a 
foglakozásokat, 
majd a „szezon” 
zárásaként össze-
mérték tudásukat 

az ország legjobbjaival a június 
9-10-i, 47.  Balassa Kupán Balas-
sagyarmaton. Ezúttal sem vallot-
tunk szégyent: az egyéni verseny 
kezdő kategóriájában Deák Lajos 
5. helyezést ért el, a haladóknál 
Obrecsányné Tóth Erzsébet 2. lett.

Csapatversenyben a kezdők 
(Deák Lajos, Némethné Murányi 
Zsuzsanna, Percze Balázsné, Szar-
vas Zoltán) 6.helyezést, a haladók 
(Kiss Lajosné, Nagy Piroska, Pintér 
László, Tóth Tiborné) 8. helyezést 
és az egy kategóriával magasabb-
ra lépő, mesterjelölt kategóriában 
először induló csapat (Benkó Ta-
más, Győrki Marianna, Kiss Gabri-
ella, Obrecsányné Tóth Erzsébet) 
5. helyezést ért el.
Gratulálok a szép eredményhez 
és kívánok a továbbiakban is 
sok sikert és ehhez párosulva jó 
egészséget!

Kiss Lajosné klubvezető
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Foci

A Szécsényi VSE felnőtt és utánpót-
lás csapatai befejezték a 2017/2018 
– as évet. A felnőtt csapatunk a me-
gyei I. osztályú bajnokság 5. helyén 
végzett. 22 mérkőzésből 11 alka-
lommal győzelmet, 2 alkalommal 
döntetlent és 9 alkalommal vere-
séget szenvedtek a srácok.  57 gólt 
rúgtak és 25 gólt kaptak.  35 pontot 
szerzett a csapat. Szabó Tamás a 
második helyen végzett a góllövők 
versenyében 23 góllal.  Lesznek tá-
vozók a csapattól. Lesz, aki tanul-
mányai miatt és lesz, aki külföldi 
munkavállalás miatt hagyja itt a 
csapatot. Lesznek új igazolások is, 
de erről majd a későbbi számban 
tájékoztatom az olvasókat, ha már 
biztos lesz minden. Az ifi csapatunk 
szerepelhetett volna sokkal jobban 
is, ha a játékosok egy kicsit komo-
lyabban veszik a meccseket és edzé-
seket. Nagyon nehéz a fiatalokat 
összegyűjteni még a mérkőzésre is. 
Volt olyan mérkőzés, ahol 10 em-
berrel álltak ki a fiúk. Volt 9-10 em-
ber, aki minden mérkőzésen ott volt 

és megtett mindent a csapatért, 
őket nagy dicséret illeti. Tehát nagy 
gondokkal teli szezont a következő 
mutatókkal zárta a csapat.

20 mérkőzésen 9 győzelmet 2 
döntetlent és 9 vereséget értek el a 
fiúk. Lőttek 57 gólt és kaptak 61-et.     
29 pontot szereztek, ami a 6. helyre 
volt elég.   A csapat házi góllövője 
Szmolnik Máté lett 22 góllal. Az u16-
os, serdülő csapatunk nagyon sok új 
játékossal kezdte meg a szezont. A 
tavalyi csapatból 5 ember maradt. 
A keretet a Bozsik programban lévő 
U13-as csapatunkból sikerült feltöl-

teni és érkezett egy pár új játékos 
is. 24 mérkőzést játszottak a fiúk, 
ebből 15 győzelem 1 döntetlen és 8 
vereség jött össze. 93 gólt rúgtak és 
71-et kaptak, 46 pontot szereztek és 
a bajnokságot a 4. helyen zárták. A 
csapat házi góllövője Gerhát Ádám 
lett 31 góllal. Június utolsó hetében 
tábort rendezett a VSE. A táborba 
20 utánpótlás korú játékos jelentke-
zett.  Hétfőtől péntekig tartó tábor-
ban napi két edzés volt. Az edzések 
között csapatjátékok, ügyességi fel-
adatok is színesítették a napokat.

Doman Gábor

Ipoly kupa

Június16-án, a Szécsénykovácsiban 
rendezett, Ipoly kupa nemzetközi díj-
ugrató lovasversenyen Szécsény vá-
ros díjait Smelkó István önkormány-
zati képviselő adta át.

Futás

2018. június 2-án rendezték a 21. 
Kékes csúcsfutást Mátrafüred és 
Kékestető között, ezt a 11,6 kilo-
méteres távot, mely 671 méter 
szintemelkedést takar. Ezt a csúcs-
futást az egyik legszebb és leg-
nehezebb hazai futóversenyként 

hirdetik. Csapatunkat képviselték: 
Bartus Ferenc 1:04:43, Sótér Vilmos 
Zsolt 1:11:51, Tresóné Dr. Percze 
Dorisz 1:20:09, Tresó Tamás 1:20:51 
idővel.   2018. június 10-én tizen-
kettedik alkalommal rendezték 
meg a „ Karancs királya „ hegyi fu-

tóversenyt. A rendezők közölték, 
minden a korábbi években meg-
szokottak szerint zajlik. A futókat 
a salgótarjáni Toyota Kakukk autó-
szalon parkolójában várták.  Táv: 3 
km, szintkülönbség: 205 m. Czele 
János 19:56 idővel korcsoportjá-
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Mozdulj Szécsény!

2018. augusztus 11-én (szombaton) 
14.00-kor először rendezi a SZAFT 
a Robinson terep - cross futást, az 

egyesület 15 éves évfordulójának 
megünneplése céljából. Részletes 
program a Szécsényi honlapon lesz 

megtekinthető. Gyere velünk, fuss 
velünk! Várunk!

Czele János, BSI Futónagykövet

ban I. helyezést, Czele Jánosné 
25:43 idővel korcsoportjában szin-
tén I. helyezést ért el. 2018. június 
17-én második alkalommal kerül 
megrendezésre 10 km távon az 
„Utcai futóverseny” Nagykürtösön, 
Szlovákiában. Csapatunkat kép-
viselték Czele János 54:25, Czele 
Jánosné 1:10 idővel. 2018. június 
24-én rendezték a „Bölény üldözé-
se” futást a Nieplomicei erdőben, 
Lengyelországban. Futó egyesü-
letünk 3. alkalommal kapott meg-

hívást erre a versenyre, melyre 
szívesen mentünk, nem csak a fu-
tás élményéért, hanem a Lengyel 
futóbarátokkal való találkozás 
miatt is. Szombati napon Krakkó 
nevezetességeivel ismerkedtünk. 
Szállásunk egy XII. századbeli ko-
lostorban volt. Szívélyes vendég-
látásban volt részünk.  Az időjárás 
nem fogadta kegyeibe a futókat, de 
a déli rajtnál elállt az eső. A SZAFT 
7 fős csapata a 3. helyet szerezte 
meg 8 km futáson csapatverseny-

ben 7 csapat közül. Szép serleget 
kaptunk. Egyéniben is megmé-
rettettük magunkat, korcsoportos 
eredmények:         
Bartus Ferenc             33:55              7. 
Chikán István             39:36            39.
Czele János                 40:23              6.
Tresó Tamás                41:43              6.
Tresóné Dr. Percze Dorisz 
                                        42:55           13.
Czele Jánosné            50:52             1.
Homoki Marianna    51:02              4.
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