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Tanévnyitók Szécsényben
„Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga
módján éli meg nehézségeit és a sikereit.
Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget.
Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.”
Paulo Coelho
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Elkészült a Magyarok Nagyasszonya szobor
Tisztelt Szécsényiek és
városunkból
Elszármazottak!
Tisztelt Adakozók!
Augusztus 19-én lélekemelő ünnepség keretében
került felavatásra és megáldásra Szécsény új köztéri
alkotása, a Magyarok Nagyasszonya szobor, ami közadakozásból valósult meg.
Mint a szobor ügyintézője,
a Szécsényi Hírek című újságban is szeretném nyilvánosan megköszönni magam és Egyházközségünk
nevében
mindazoknak,
akik anyagilag és más módon segítették, támogatták
a létrejöttét.
				
Galcsik Zsolt

Önkormányzati hírek
Augusztusban egy rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk.
AUGUSZTUS 8-án rendkívüli ülésen
döntöttünk
• a Szécsényi Cseperedő Óvoda
és Bölcsőde óvodavezetői pályázatáról. Fábiánné Keller Zsuzsanna az új óvodavezető

• országos közút térítésmentes
állami tulajdonba átadás-átvételéről
• az új Helyi Esélyegyenlőségi
Program elkészítéséről
• egy építőelem gyár befektetői
megkereséséről
• a 2018. évi hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás - kiskapacitá-3-

sú vágóhíd projekt - keretében
eszközbeszerzésről.
Stayer László
polgármester
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző
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Gólyahír

Sok boldogságot kívánunk
Szécsény újszülött babáinak!
Kovács Botondnak és Kovács Dominiknak,
akik 2018. július 19-én születtek,
és Rostás Benettnek,
aki 2018. július 25-én született.
Jó egészséget kívánunk nekik és a kis családjuknak!

Iskolanyitogató a Bárkányiban
„Elsős leszek
Akár hiszed, akár nem,
Nagyon jó az én kedvem.
Tudod minek örülök?
Iskolába kerülök.”

leendő első osztályosainkat, akik
várakozással telve ízlelgették az
iskola atmoszféráját. Így augusztus utolsó csütörtök délelőttjén
újból megtelt élettel a Bárkányi iskola aulája, mert kisdiákjaink szüagyományainkhoz híven leikkel és nagyszüleikkel együtt
már augusztusban meg- érkeztek, hogy ismerkedjenek az
nyitottuk iskolánk kapuját, iskola épületével és a tanító némelyet most még csak a legkiseb- nikkel.
bek léphettek át. Az alsós tanító
A kiselsősök megismerték osznénik szeretettel fogadták az 53 tálytársaikat, örömmel vették

H
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birtokba szépen feldíszített tantermeiket. A pedagógusok igazán
színes és játékos programokkal
készültek: hangszeres énekléssel,
kézműves foglalkozással, meséléssel és játékos mozgással.
A tízórai után lehetőség adódott a szülőkkel való kötetlen
beszélgetésre és a tankönyvek átvételére. A program a Palóc Néptáncegyüttes vezetőjének, Paluch
Norbert és táncosainak bemuta-
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tójával, és táncházzal zárult. Leendő elsőseink apró ajándékokkal és első iskolai alkotásaikkal
térhettek haza.
Az Iskolanyitogató lehetőséget adott, hogy a gyermekek
félelmeiket legyőzve, kiegyensúlyozott elsősként kezdjék meg

iskolai tanulmányaikat. Szándékunk, hogy ez a délelőtt, érzelmi
biztonságot adjon a szeptemberi
kezdéshez. Bízunk abban, hogy
ezzel a tudatos felkészüléssel,
odafigyeléssel szép élménnyé
tudjuk varázsolni az elsős nebulók iskolakezdését.

Az Iskolanyitogatót nagy érdeklődés mellett a közös ráhangolódás jellemezte, amelyet tisztelettel köszönünk a leendő elsős
gyermekek szüleinek és nagyszüleinek.
Ludányiné Bella Szilvia

Bárkányis Gólyatábor a Robinsonon

A

z idén második alkalommal szervezhettük meg a
9. évfolyamosok részére a
gólyatábort, melyet a fenntartó
Váci egyházmegye finanszírozott,
teljes ellátást biztosítva a résztvevők számára. A diákok két napos
programon vettek részt leendő
osztályfőnökükkel és a leendő
némettanárukkal.
A tábor elsődleges célja az ismerkedésen kívül a közösségépítés és egymás kompetenciáinak,
erősségeinek feltérképezése volt.

A két nap folyamán sor került
csoportos, páros és egyéni feladatokra és játékokra egyaránt.
Az együtt gondolkodás és munkálkodás jelentette a legnagyobb
sikerélményt, a legönfeledtebb
pillanatokat mindannyiunk számára.
A helyszín adta lehetőségeket
is kihasználva óriási élményt jelentett a kenuzás és az éjszakába
hajló tábortűz.
A tábor zárásaként mindenki megfogalmazta véleményét,
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megosztottuk egymással legkedvesebb pillanatainkat, melyekre
biztosan alapozhatunk, illetve
építkezhetünk az előttünk álló
gimnáziumi évek során.
Szabó Ferencné ,osztályfőnök
Szmolnik Ágnes, némettanár
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Az új tanévben is folytatjuk megkezdett programjainkat

V

alljuk, hogy csak az a pedagógia hatékony, ahol a
jelen van a személyes érintettség, az alkotás iránti vágy és a
valóságos kapcsolódásokat biztosító érzelmi élmények. Ezeket
támogatják a korábbi tanévben
bevezetett pedagógia programjaink, melyeket az idei tanévben
tovább folytatunk.
Két éve kezdtük el a családi
életre nevelés programját. Idén,
képzett pedagógusaink vezetésével immáron 11 osztályban fogunk úgynevezett CSÉN órákat
tartani. Továbbra is szervezzük

csütörtökönként az önismereti
foglalkozásokat. Előző tanévben
vezettük be az élménypedagógiára épülő tanórákat alsós tanulóink részére, a drog prevenciós
foglalkozásokat a középiskolásoknak. Folytatjuk a bűn- és balesetvédelmi előadássorozatot és
az antidiszkriminációs műhelyfoglalkozásokat is. A nagyobbak
idén is ellátogatnak a Művelődési
Központ szervezte filharmóniai
előadásokra és a Kubinyi Ferenc
Múzeum
múzeumpedagógiai
foglalkozásaira. Szervezzük az
úszásoktatást, a lovagoltatás és a

megkezdett sportköri foglalkozásainkat is.
Az idei tanévben újabb a közvetlen megtapasztalásra és tanulói aktivitásra épülő foglalkozásokat kezdünk el. A 2. évfolyamon,
énekórákon a tanulók zenei képességeinek fejlődését furulyaoktatással fejlesztjük, még 4. és
9. évfolyamon a nyelvoktatásban
vezetünk be egy új módszert. A
QLL nyelvtanulási program elsősorban szituációkra épülő hallás
utáni tanulást és szövegismétlést
részesíti előnyben.
Szenográdi Tamás

Felújítási munkálatok a Bárkányiban

A

hatékony neveléshez szükséges az esztétikus környezet és a használható
technika biztosítása is. Nyáron
kifestettük a mellékhelységet,
folyosókat, több tantermet. Korszerűsítettük a természettudományi előadót, mely alkalmassá

vált tanulói kísérletek végzésére.
Átalakítottuk a tantermek funkcióval nehezen megtölthető még
a nyolcvanas években beépített
szekrényeit. Alapítványunk támogatásával 12 tanteremben lecseréltük a neonokat korszerű LEDes fénycsövekre. Laptopokat,

táblákat vásároltunk és beszereztünk egy új mikrobuszt a tanulók
utaztatásához. Az udvarról eltávolítottuk a balesetveszélyes fákat, mellyel az udvar átalakítását
is megkezdtük.
Szenográdi Tamás

MAGYARSÁG, PALÓCSÁG, SZÉCSÉNY TÉRSÉGE
30 millió forintos pályázati támogatás a Kubinyi Ferenc Múzeum
köznevelés eredményességét szolgáló tevékenységére

A

Kubinyi Ferenc Múzeum
kereken 30 millió forint
pályázati támogatást kapott a köznevelés eredményességét szolgáló munkájához a
következő két esztendőre. Ennek
keretében a szécsényi és szécsényi járásbeli óvodák, általános
és középiskolák gyermekeinek,
diákjainak kívánunk a formális
oktatást támogató és kiegészítő,
tanórán kívüli tanulási-nevelési
alkalmakat biztosítani, az élmény

alapú kulturális nevelés módszerével.
Célcsoportunk jellemzője a lokális életmód, a hagyományos
kultúrájú családi háttér, mely napjainkra egyre inkább változóban
van. Emellett átlag fölötti a hátrányos helyzetű gyermekek aránya.
Másfelől viszont térségünk jellemzője a tradicionális kulturális
jelenségek és hagyományőrzés
továbbá a vallásosság átlagon
fölüli jelenléte, a társadalmi elide-6-

genedettség viszonylag alacsony
mértéke.
Az iskolai történelem, magyar
nyelv- és irodalom, környezet-,
táj- és népismeret oktatás sikeréhez a lokálisabb és tágabb honismereti foglalkozásaink egyaránt
nagyban hozzájárulhatnak. Az
alkalmazott vetítések, gyakorlati
foglalkozások, vetélkedők, megtalálós és ügyességi játékok élményt nyújtva és a korosztályos
együttműködést fejlesztve érik
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el a célzott ismeretátadást, személyiségfejlesztést. Programunk
egyúttal az esélyteremtő és hátránykompenzációs beavatkozások javítását is jelenti, és azokat
az egész életen át tartó tanulás,
szellemi-lelki gyarapodás perspektívájába helyezi.
Kétrétű programot kívánunk
megvalósítani. Egyrészt a Múzeum mozgósítani kívánja azt a
hatalmas kulturális-műveltségi
potenciált és vagyont, amelyet
kezel, másrészt e mozgósítás rendező szempontjait a nevelési-oktatási intézmények igényei képezik. Tehát pályázati programunk
egy olyan, a kulturális és nevelési-oktatási intézmények közötti
partnerség eredményeként valósul meg, amely nagyban fejleszti
a résztvevő intézmények közötti
együttműködést és az arra való
készséget - a rájuk bízott gyermekek és diákok készségeinek és
tudásának hatékony fejlesztése,
tehetsége kibontakoztatása céljából.
A fentiekben kifejtett céljainkat egyfelől úgy is megfogalmazhatjuk, hogy programunkkal
a résztvevő gyermekek, diákok
önazonosságtudatának fejlesztését kívánjuk szolgálni. Másészt
ráébreszteni őket arra, hogy az
önazonosságtudatunkat döntően az összekapcsoló, illetve közös
tényezők jellemzik. Ehhez választottuk a Magyarság – palócság
– Szécsény térsége tematikus
keretet. A magyarság, amely a
Kárpát-medencében honos, kelet
felé etnikus rokoni kapcsolatok
sokaságával rendelkezik, és történelmi hatásokra tagjai a földkerekség majd minden térségében
megtalálhatók. E jellemző globális áttekintést és megközelítést
tesz lehetővé.
A palócság a magyar-szlovák
országhatár mentén élő, mint-

Foglalkozás tartása a Nógrád megyei mézeskalácsosságról
egy félmilliós néprajzi csoport,
a magyarság immanens része. A
palócság és területe közelebbi és
régmúltjának, kultúrájának megismerése regionális megközelítést igényel, és a régészet, nyelvészet, antropológia, történet- és
néprajztudomány muzeológusi,
múzeumpedagógiai szintű részvételét igényli.
Szécsény térsége leegyszerűsítve egy járásnyi terület, amely
néhány településcsoportból áll.
Ilyen a rimóci – ma inkább Hollókővel fémjelzett, és Varsányt,

Nógrádsipeket, Nagylócot is magába foglaló – együttes. Ilyen a
Ludányhalászi egyesített község
a szomszédos Nógrádszakállal. A
magyarságra, történetiségre mutat, hogy e településcsoport tagja
Rárósmúlyad, amely azonban a
trianoni döntés óta az országhatár túloldalára esik.
E szűkülő hármas tematikát a
régészeti, történeti és néprajzi
muzeológia révén kívánjuk bemutatni:
- a magyarság és a palócság, illetve a Kárpát-medence és Nógrád

Mézeskalács díszítő legények
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létre a múzeumban, egyik jeles városa, Eger közeléés amelyek a térség ben, Síkfőkúton.
A szakmai program megvalótörténetének bemutatásához is útmuta- sulása során megtapasztalják a
résztvevők, hogy mennyi küztóul szolgálnak.
- Magyarság, palóc- delem, mennyi kitartás, áldozat,
ság, szécsényi térség mekkora összefogás kellett időről
m e g i s m e r é s é h e z időre, hogy az elődök életfolyama
kulcsfontosságú a elvezessen a jelenkorig. Sokszor
néprajztudomány, hátrányos helyzet, vesztes törekkulturális antropo- vések, forgandó szerencse közelógia
tudománya, pette vezetett az út, és rendre a
Mézeskalácsos mesterségbemutató
illetve a néprajzi mu- közösségi szemlélet kibontakomegye a régészeti kutatások
zeológia. A gazdag zása, az egymás iránti tolerancia,
eredményei alapján
kép konkrét témaegységekből empátia növekedése idején vál- A szécsényi térség a régészeti
tunk sikeresekké. Foglalkozásaink
áll majd össze, mint:
kutatások eredményei alapján
fontos lépéseket jelenthetnek a
- az emberi élet fordulói
- Az általános témák sorában - jeles napok, az esztendő ünne- diákoknál, gyermekeknél kékonkrét bemutatásokra is sor
pességeik kibontakoztatásában,
pei
kerül. Ilyen például a min- - hagyományozó műveltség és innovatív gondolkodásmódjuk
dennapi élet az újkőkorban, a
kialakításában. Felszínre hozírásbeliség
bronzkori emlékek alapján a - hazaszeretet, ország, haza, nem- zák a gyermekekben rejlő krehitvilág és rituálék, konkrétan a
ativitást, növelik önbizalmukat,
zet
több mint négyezer éves teme- - mit jelent palócnak lenni?
kapcsolatteremtő,
önkifejező,
tési szokások gyakorlata és kép- - Szécsény térségének etnikai problémamegoldó és konfliktuszetvilága. A diákok, gyermekek
kezelő képességüket, aktivitásuképe az elmúlt századokban
a tárgyakból föltáruló régészeti - táplálkozási szokások
kat és erősítik motiváltságukat.
múlt izgalmas folyamatának
Programunk az őszi félévben
Tevékenységeink
kulturális
válhatnak résztvevőivé.
órák, foglalkozássorozat formá- veszi kezdetét.
- A régészethez hasonlóan tör- jában valósulnak meg a múténeti szempontból is bemu- zeumban, havi szakkörként az
Dr. Limbacher Gábor
tatjuk a magyarságot, benne együttműködő intézményekben,
múzeumigazgató
régiónkat, közvetlenül pedig és nyári táborokként a palócság
Nógrádot a szécsényi kistérséggel. Konkrét témákat képeznek
a várak (végvárrendszer), szabadságharcaink, főként II. Rákóczi Ferenc küzdelmei, állama és
1705. évi szécsényi országgyűlése, romhányi csatája. A nemesség szerepét történelmünk,
létünk alakulásában érdekes
témaként mutatjuk be, és a múzeumunknak helyet adó kastély
annak mintegy ikonikus képe
lehet.
- A lokalitás jegyében bemutatjuk
azokat az adakozó személyeket és családokat, akik felajánlásaiból, eladásaiból értékes
gyűjteményi egységek jöttek
Interaktív történelemóra tárgyközelben
-8-
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A Nemzeti Lovas Színház Szécsényben szerepelt

A

Nemzeti Lovas Színház és
a Sziget Színház művészei
2018. augusztus 16-án mutatták be Szécsényben a Honfoglalás című rockoperát!
A színdarabnak a Várkert adott
otthont, mely önmagában is csodálatos helyszínnek bizonyult és
nagyot emelt az előadás hangulatán! A különleges helyszínt még
a szereplők is megcsodálták, és

A

elmondták, hogy ritkán adatik
meg ilyen gyönyörű környezetben fellépniük!
Az előadás sikerét az igazán kellemes nyári este is segítette és a
program végét tűzijáték koronázta meg. Így a közel 700 néző igazán remekül érezhette magát a
szécsényi Várkerti Színházi Napon!
Az előadás támogatói voltak:
Szécsény Város Önkormányzata,

Szécsény Város Önkormányzatának Városüzemeltetési Csoportja,
Polgárőrség Szécsényi Szervezete, Szécsényi Rendőrkapitányság,
Juszt-Bau Kft., valamint a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.
munkatársai! Köszönjük a segítséget!
Garamvölgyi Andrea

Erkel Ferenc Vegyeskar őszi koncertsorozata

szécsényi Erkel Ferenc
Vegyeskar szeptember 21én este 18 órakor a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban
ad koncertet a Vissi D’Arte Művészeti Együttessel közösen Musica
Sacra c. előadás keretében. Szeptember 22-én, szombaton délután

16 órakor a balassagyarmati Palóc
Múzeumban egyházi dallamokat
szólalt meg a kórus. Szeptember
23-án, vasárnap 15 órakor a felvidéki Inámban szerepelnek, ahol
Lénárd atya emlékére rendezett
ünnepi szentmisének hangulatát
emelik énekeikkel. A kórus 7 na-9-

pos olasz koncertkörútra készül,
mely során a római Szent Péter
Bazilikában a Magyar Szentmisén
képviselik hazánkat szeptember
végén.
Lévárdi Beáta
karnagy
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Palócos Arcképcsarnok
Vizi Petra
Petra az első, csapatban a felnőtt együttesbe érkező utánpótlás közösség
tagja. Már a Kispalócok Gyermektáncegyüttes 2011-es megalakulásakor
is a palócosok táborához tartozott húgával és bátyjával. Salgótarjáni Gimnáziumi tanulmányai és a néptánc mellett népi ének tanulással is foglalkozik. A mosolygós, vidám kacajáról felismerhető Petra 2017-től aktív
tagja a Palóc Néptáncegyüttesnek.

Valkár Csanád
A tizenegy esztendeje táncoló szécsényi fiatalember a közvetlen utánpótlásként létrejött Kispalócok Táncegyüttes alapítótagja, s 2017 elejétől
gyarapítja a palócosok férfi tánckarát. Családja táncos családnak mondható, hiszen mindkét testvére és édesanyja is együttesünk tagja. A középiskolai éveit Szécsényben töltő Csanád táncos tehetségén túl az ostor- és
a botforgatásban is jeleskedik.
Nagy Klarissza
A kisgyermekkora óta táncoló szécsényi lány az Iglice Táncegyüttesben tette meg első táncos lépéseit. Fiatal kora ellenére már több mint
10 esztendeje együttesünk táncosa. Klarissza egy éve Németországban
dolgozik, de amikor rövid időkre hazatér szívesen látogat be - a szintén
együttestag - húga kíséretében a palócos próbákra.

Simon Zsuzsanna
A kétgyermekes salgótarjáni táncos a salgótarjáni Viganó Gyermektáncegyüttesben tette meg első táncos lépéseit a nyolcvanas évek közepén. 1998 tavaszán – több táncostársával, köztük öccsével együtt – a Nógrád Táncegyüttesből kiválva vált a Palóc Néptáncegyüttes alapítójává. 20
esztendeje tehát, hogy kezdetben a munka, majd a gyermeknevelés mellett hetente két estéjét Szécsényben tölti. Ez alatt az idő alatt táncosként,
koreográfia készítőként, együttesi asszisztensként és elnökségi tagként is
segítette és segíti, sőt a nehezebb időkön kitartásával átlendítette a csoportot. Zsuzsi, - saját szavajárása szerint – fél életét palócosként élte le, így
azon kevesek egyike, aki a csoport állandó pontjának tekinthető.
- 10 -
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Az esztendő főbb ünnepei nyár derekától az őszi napéjegyenlőségig
aki ezt a templomocskát meglátogatja, teljes búcsút nyerjen. A
kérést Krisztus helybenhagyta és
Ferencet a pápához utasította.
III. Honorius teljesítette Ferenc
kérelmét. Az idők folyamán a
Porciunkula-kiváltságot a Szentszék a világ minden franciskánus
templomára, így Szécsényre is kiterjesztette. A föltételek: gyónás,
áldozás, a templom meglátogatása és hat Miatyánk, hat Üdvözlégy, hat Dicsőség elvégzése a
pápa szándékára. Ez egy időszakon belül többször is elismételhető és a purgatóriumban szenvedő
lelkekért is felajánlható.
Főoltár, Ferences templom,
Szécsény
Porciunkula, augusztus 2. A franciskánus rend három ágának: a ferencrendieknek, minoritáknak és
kapucinusoknak, továbbá a velük
kegyelmi közösségben élő világivagy harmadrendnek nagy ünnepe. Assisi egyik terén Spoleto
mellett egy fenséges templom
és zárda található. Ennek a templomnak van egy kápolnája, mely a
Porciunkula nevet viseli. Ez a név
onnan ered, hogy egy jámbor
lélek, akinek telkén ez a kápolna
állott, örökségként a Benedekrendre hagyományozta telkét. Ezt
később Assziszi Szent Ferencnek
ajándékozták, aki e kápolna mellett telepedett le, s lett legkedvesebb helye. Ez volt az első rend,
vagyis a férfiág bölcsője. Itt lett
apáca Szent Klára, a női ág, vagyis
a második rend társalapítója. Itt
halt meg Ferenc testvér.
Kései legenda szerint egyszer
Jézus és Mária jelent meg a kápolnában Ferencnek. Felszólították,
hogy kérjen valami nagy kegyelmet. Azt kérte, hogy mindenki,

pápához, aki a Hunyadi János és
Kapisztrán Szent János vezette
magyar hadak török túlerővel
szembeni színeváltozása hálaemlékezetére tette az ünnepet az
Egyházban egyetemessé. A déli
harangszót is a pápa rendelte el,
hogy a török elleni összefogásra,
a küzdelem sikeréért végzendő
imára figyelmeztessen, illetve inspiráló hálajelként a nándorfehérvári győzelem emlékezetére.

Nagyboldogasszony,
Mártaverebély Szentkút

Az Úr színeváltozása
az ikonosztázon
Urunk színeváltozása, augusztus 6. Jézus isteni dicsőségének
felragyogása emberi testében a
Táborhegyen még a feltámadás
előtt, a kiválasztott apostoloknak
adott megvilágosító kinyilatkoztatásként. A szécsényi ferences
templom titulusa és búcsúünnepe. A nándorfehérvári győzelem
híre e napon jutott el III. Kallixtus
- 12 -

Nagyboldogasszony – Szűz
Mária mennybevétele, augusztus 15. Az ünnepet Székesfehérvárott első szent királyunk is
megüli, Nagyboldogasszony tiszteltére létesíti a székesfehérvári
bazilikát, királyaink koronázó és
temetkező helyét. Már Árpád fejedelem fehéregyházi sírja fölé is
a Nagyboldogasszony tiszteletére emeltek templomot, de az ő
patronátusa alatt állott az esztergomi bazilika, a kalocsai érseki,
váci, győri püspöki székesegyház,
mind a szent király alapításai, aki
a hazát Boldogasszony országának nevezte. Az Árpád-ház, Árpád
megkeresztelkedett hada, nemzetsége így Nagyboldogasszony
oltalmába ajánlotta magát. Az
országot, vagyis önnön uraságát,
uralmát és a királyságot a Szűzanya szimbolikus tulajdonának,
Mária örökségének érezte, vallotta. Mária az Árpádoknak s általuk
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a magyarság mennyei édesanyja
és oltalmazó királynéja. A Boldogasszony kultuszában és a Hozzá
való ragaszkodásban uralkodó
Szent István király és életműve
szakrális hitelét mutatja, hogy
első máriás királyunk Nagyboldogasszonykor boldogasszonykor boldogult meg, és utolsó,
nemzeti sorsmeghatározó cselekedetével ekkor ajánlotta végrendeletileg hazánkat Boldogas�szony oltalmába: „… ez világnak
megépítő nemes Asszonya dicsőséges Szűz Mária! Te szentséges
kezeidben és oltalmad alá adom
és ajánlom anyaszentegyházad,
mind benne való fejedelmekkel
és lelki népekkel egyetemben.
És ez szegény országot mind
bene való urakkal és szegénnyel,
bódoggal egyetemben… és az
én lelkömet Te szent markodba.”
(Érdy-kódex) Szent királyunknak,
Istvánnak, Boldogasszony pártfogoltjának megadatott, hogy Mária mennybevételének napján ő is
odavitessen. Nagyboldogasszony
ünnepe Mátraverebély-Szentkút
főbúcsúja.
Szent István király, augusztus 20. A szakrális hagyomány
és tudat szerint István az ország
és nemzet mennyei patrónusa,
istápja. István születését csodás
jelek kísérik, akárcsak korábban
Álmosét. Szentté avatásakor is
természetfeletti történések voltak, melyre 1083. Nagyboldogasszony napján készültek. Szent
László király vezetésével kezdték
az oltárra emelést, de a szarkofágot fedő követ nem tudták elmozdítani. László háromnapos
böjtöt rendelt el, de az István
koporsóját fedő követ ekkor sem
tudták elmozdítani. Testvérviszály dúlt ugyanis ebben az időben László és unokatestvére, Salamon között, utóbbi visegrádi
fogságban sínylődött. Ekkor egy

Karitas nevű bakonysomlyói apácával égi kinyilatkoztatás közölte,
hogy mindaddig nem férhetnek
hozzá a szent király testéhez,
míg a korábbi király, Salamon
börtönben sínylődik – István az
égből is megbocsátásra, békére intette a magyarokat. László
így elengedte Salamont, majd
ismét háromnapos böjtöt rendelt. Mikor harmadnapon a szent
maradványok átviteléhez kezdtek, oly könnyedén emelték fel
a koporsóra nehezedő hatalmas
követ, mintha súlya se lett volna.
Véget ért hát a harmadnapi vecsernye, s mindenki várva várta
az isteni irgalom jótéteményeit a
boldog férfi érdemeiért; Krisztus
nyomban meglátogatta népét, és
mennyei csodajelek árasztották
el a szentegyház térségét. István
király testét 1083. augusztus 20án emelték oltárra. Székesfehérvári sírja híres búcsújáró hely lett.
Legfontosabb ereklyéje a szent
király koronája melyet/akit szinte élő személyként tiszteltek: a
megkoronázott király a szertartás
által nemcsak közjogi elismertetésben, hanem István és koronája
szentségi karizmájában részesült.
Az Árpádok kihalása után is mindig ügyeltek a származás folytonosságára és hivatkoztak arra,
hogy a király egészen IV. Károlyig
Árpád, illetőleg Szent István véréből származott.
Keresztelő Szent János vértanúsága és a mohácsi vész emléknapja, augusztus 29. Urunk
színeváltozása ünnephez hasonlóan e napban is összekapcsolódik az egyetemes keresztény és
a magyar történelem. Keresztelő
Szent János helytelenítette, hogy
Heródes Antipász testvére feleségével él együtt, amiért börtönbe
vetették, majd a feleség, Heródiás
fondorlatos kérésére lefejeztették
(Salome tánca).
- 13 -

Tétszentkúti kegytemplom,
Mária születése
Kisasszony, Szűz Mária születése, szeptember 8. „Szent Annának elkövetkezvén az órája, a
hétnek néminemű keddin szüle.
Egészségben szülé az igaz Dávidnak királyi plántáját, ez világnak előtte választott leányt, az
édes Szűz Máriát.” (Teleki-kódex)
Az ünnepnap hajnalán szokás a

Díszítés és ájtatosság
Szűz Mária születése
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napfelkeltét a szabadban várni,
csatlakozni az angyalokhoz, akik
ilyenkor Mária születésén örvendeznek a mennyben. Palóc asszonyok ilyenkor a felkelő Napban
rózsahullást, bölcsőt, örvendező
angyalokat látnak. A szent leszármazás rendjében Mária születését mutatja a gyöngyöspatai
Jessze-fája oltár, Mária születése
ábrázolását megtaláljuk kegyhelyeken is.
Mária nevenapja, szeptember 12. Az egész Egyház számára
az ünnepet Szent XI. Ince pápa
rendelte el a török felett Bécsnél
1683. IX. 12-én aratott győzelem
emlékére. Bécs ostroma alatt Lipót és udvara Passauba menekült, és itt könyörgött a kapucinus
Mariahilf-kolostor kegyképe előtt
a szabadulásért. Amikor ez bekövetkezett, a kegykép a győzelem
napjának is szakrális szimbólumává lett és villámgyorsan elterjedt,
főleg a német telepesek révén hazánkban is. Az ünnep a váci Hétkápolna kegyhely fő búcsúnapja.
Szentkereszt felmagasztalása, szeptember 14. Nagy Konstantin császár édesanyja, a később
szentté avatott Ilona buzgólkodására 320. szeptember 14-én ásták
ki a Kálvária földjéből. Mindhárom
kereszt előkerült, külön a titulus,
vagyis az INRI–tábla, amelyet Pilátus az Úr keresztjére tűzetett.
Nem lehetett megállapítani, hogy
a három közül Krisztus melyiken
adta ki lelkét. Ezért Makárius jeruzsálemi püspök mindhármat
hozzáérintette egy halálos beteg
asszonyhoz. Az egyiktől meggyógyult. Így jelentődött ki, hogy
melyik Krisztus keresztfája. Az e
titulus szerinti nádujfalui templom régi oltárképén megragadó
az áhítat, mellyel a megkerült
Szent Keresztet fogadják. A Szent
Kereszt híres kegyhelye található
Kékkőn és Selmecbányán.

Hétfájdalmú Szűzanya, szeptember 15. Mária felmagasztalt
anyai fájdalmáról való megemlékezésre jellemzően éppen a
Szentkereszt
felmagasztalásának ünnepét követő napon kerül
sor. az egri Servita templomban
szeptember 3., a gyöngyösi ferenceseknél szeptember 4. vasárnapján tartják a búcsút.
Szent Mihály, szeptember 29.
Fény és sötét, hit és hitetlenség,
krisztusi és démoni, egészség és
betegség, szépség és rútság, tisztaszívűség és mocsok, ártatlanság és vétek, élet és halál, fönt és
lent, bent és kint, menny és pokol.
Jónak és rossznak ősi szembenállásai. Égi vonzás és ördögi csábítás antagonisztikus erőterében
való tájékozódás, hovatartozás
a kezdetektől küzdelmes sorskérdés az ember számára. Ennek
egyik jellegzetes sarokpontja az
őszi napéjegyenlőség, amikor a
napi világosságot utoléri a sötétség. Ünnepe Szent Mihály napja.
Szent Mihály arkangyal a men�nyei seregek fejedelme, az Utolsó
Ítélet angyala, az Egyház oltalmazója, küzdelmeinek pártfogója. A
jó angyalok vezetőjeként Mihály
legnagyobb ellenfele Isten elbukott teremtménye és birodalmának lázadó alattvalója, a Sátán. Az
ellene folytatott szent harcában a
hívők védelmezője. A világ végén
harcolni fog minden hívő keresztény lélekért, hogy kiragadja a
sátán hatalmából. Már a haldoklókat is oltalmazza, majd átvezeti őket a másvilágra. Mihály teszi
mérlegre az ember jócselekedeteit és gonoszságait. Varsányban
és Herencsényben Szent Mihály
ősi templomait találjuk.
Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató
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Szentbeszéd búcsúmisén
Kekko kálvária

Selmeci kálvária

Fájdalmas kegyszobor Pieta, Eger

Rimóci búcsúsok
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VII. Ízek Viadala

2

018. augusztus 4-én került
megrendezésre hetedik alkalommal Benczúrfalván az
Ízek Viadala elnevezésű főzőverseny a Benczúrfalváért Hagyományőrző Egyesület szervezésében. 2017-ben a vándorserleget
a benczúrfalvi Hegyi Zsiványok
csapata nyerte el. A rendezvény
kezdetekor visszaszolgáltatták a
vándorserleget, hogy a következő évben más, vagy akár ők címvédésként hazavihessék.
A rendezvény egyre színvonalasabb, egyre több csapat gondolja úgy, hogy meg kell mutatnia a
tudását a versenyen. Ebben az évben 16 csapat vett részt a megmérettetésen. Az ország több részéről érkeztek Benczúrfalvára hogy
bemutathassák, hogy feléjük hogyan készítik az ételeket. A legtávolabbi csapat debreceni volt, de
mellettük érkeztek Budapestről,
Tiszakécskéről, Salgótarjánból és
a környező falvakból, városokból
is csapatok. A résztvevők többek
között készítettek, nyulat, borzot, békacombot, csülköt, lecsót,
leveseket, birkát, vegetáriánus
gulyáslevest is. Volt, aki nokedlit
szaggatott a nagy meleg ellenére.
Rengeteg régi, már visszatérő
csapat érkezett 2018-ban is, hogy
elvigyék a vándorserleget, de
természetesen voltak új nevezők
is. Nagyon jó hangulatban telt a
nap. Akik nem főztek, vásárolhattak kóstolójegyet, mellyel támogathatták az Egyesület munkáját.
A gyerekeknek napközben különféle programok voltak: ugrálóvár,
gólyalábon járás stb.
Az Egyesület hagyományához
híven idén is köszöntötte a faluban élő 80. életévét betöltött
benczúrfalvi lakosokat. Az este
folyamán több nagyszerű elő-

adást, koncertet láthatott a közönség. Az eredményhirdetés
után, a pilinyi Vegyeskar lépett a
színpadra, akiknek köszönjük a
nagyszerű előadást, a közönség
tagjai velük együtt énekelték a
régi slágereket. A férfiak után következtek a női fellépők. A szécsényi Nyugdíjas Klub táncos előadását tekinthették meg a jelenlévők.
Utánuk egy kis stílusváltás érkezett. Két nagyszerű rock koncert
következett a nógrádsipeki Ősiláz
zenekar, és a szécsényi 8th Pub
zenekar előadásában. A koncertek után Molnár Orsi énekelt,
majd végezetül Oláh Józsi zenélt
kifulladásig. Köszönjük a fellépőknek a nagyszerű előadásokat.
Visszatérve a versenyre, délután
16 órakor kezdődött az eredményhirdetés. Minden csapat átvehetett
egy részvételi ajándékcsomagot,
melyben az Egyesület tagjainak a
munkái voltak. Kézzel festett tányér, körtebefőtt, pálinka, tányérfogó kendő, savanyúság, egy kis
fűszer és a kihagyhatatlan fakanál
„Ízek Viadala Benczúrfalva 2018”
felirattal. Minden évben saját készítésű ajándékokkal kedveskedik
a résztvevőknek az Egyesület.
Oláh Gergely, a zsűri elnöke a
Szabadtűzi Lovagrend képviseletében két különdíjat adott át a dobogós helyezések ismertetése előtt.
A III. helyezést, a tavalyi győztes
csapat érte el. A Hegyi Zsiványok
idén galamb levest, csirke májjal
töltött göngyölt karajt olajban
sütve, kolbászhússal töltött karajt
és hercegnő burgonyát készítettek, mely nagyon jól sikerült, és
a 16 csapatból a dobogó legalsó
fokára emelte őket.
A II. helyezést a tavaly szintén II.
helyezést elérő szécsényi Pálinkabarátok kapták. Ezévben egy kü- 15 -

lönleges borzpörkölttel készültek. Természetesen szokásukhoz
híven nem volt elég számukra
egyféle étel, és a borzpörkölt
mellé még készítettek egy katlan vargányás-csülkös káposztát

is. Ezzel nagyon magasra tették
saját maguk számára a mércét
jövőre.
Az VII. Ízek Viadala győztese egy
olyan csapat lett, akik a kezdetektől minden évben eljönnek megmérettetni magukat. Idén nem
maradt Benczúrfalván a Vándorserleg. Pösténypusztára vándorol
a Bárnevóna Bt. csapatához, akik
nagyszerű fogatlan nyúlhúslevest készítettek májgaluskával és
emellé szarvasmarha pörköltet
is főztek. Nagyon meg volt velük
elégedve a zsűri, tökéletesen sikerült elkészíteniük az ételeket.
Gratulálunk a győztesnek még
egyszer, és üzenjük, hogy jövőre
várjuk vissza a serleget.Minden
résztvevőnek és ellátogatónak
köszönetet mondunk, mivel idén
is fergeteges hangulat uralkodott, és jócskán megsokszorozódott Benczúrfalva népessége erre
a napra. Köszönjük a támogatóknak a támogatást és mindennemű hozzájárulást a rendezvény
létrejöttéhez. Jövőre találkozzunk
a VIII. Ízek Viadalán!
Haizer Szabolcs
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A Művelődési Központ háza-tájáról
Napközis táboraink
A nyári szünet ideje alatt
a Művelődési Központ
két nyári napközis gyermek tábort szervezett,
júliusban és augusztusban is 5-5 napra láttuk
vendégül nemcsak a
szécsényi, de a környékbeli településekről érkező gyerekeket is. Színes
programokkal és soksok játékkal vártuk őket
a szabadidejük hasznos
és tartalmas eltöltése
céljából. Több gyerkőc
még ismételt is, mivel
a júliusi táborunkban
olyan jól érezték magukat, hogy már akkor
kérték az anyukát-apukát, hogy augusztusban
is jöhessenek, sőt sokan
már a tavalyi táborunkban is voltak. Ennek nagyon örültünk, hiszen ez
az egyik legjobb visszajelzés munkánkról, mint
ahogy az is, hogy Nagylócról, Endrefalváról és
még Balassagyarmatról
is volt új táborozónk.
Minden foglalkozást,
étkezést és játékot közösen folytattunk, ezzel
is erősítve az összetartozás érzését, még akkor
is, ha ezek a kis közösségek csak öt napokra
álltak össze. A gyerekek
vegyes korúak voltak,
de pozitív volt látni,
hogy milyen elfogadóak, rugalmasak és őszinték egymással. Minden
programra
nyitottak
voltak, örömmel részt
vettek bennük.
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A programok lebonyolításában nyújtott segítséget köszönöm valamennyi partneremnek,
név szerint: Petrovics
Gabriella (GaboArt) Setényi Ferencné, Ifi Istvánné, Farkasné Madaczki
Marika, Vinczéné Herceg Adrienn, Garamvölgyi Andrea, Csizmadia
Kinga, Hugyecz Enikő,
Győri Zoltán, Korcsok
Norbert, Hasznosi Márk,
Bacskai Balázs, Bablena
Ferenc, Majcher Tamás,
Smelkó István.

Szabó István Galéria
elkövetkező kiállításai
2018 szeptember 7-től,
Óvári János, rétsági képzőművész lesz a Művelődési Központ Szabó
István Galériájának vendége, majd októberben, nagy örömünkre
Szenográdiné Végh Erzsébet, szécsényi alkotó szépséges képeiben
gyönyörködhetünk.
A galéria kiállításainak
megtekintése ingyenes,
mindenkit nagyon sok
szeretettel várunk a Művelődési Központ nyitvatartási ideje alatt.
Sáriné Borik Melinda
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A Krúdy Gyula Városi Könyvtár hírei

A

z elmúlt időszakban fontos fejlesztések kezdődtek
meg könyvtárunkban. Az
elektronikus adatbázis átfésülése után olyan fejlesztések bevezetésére nyílt lehetőség, mely a
könyvtárhasználat kényelmesebbé tételét, az információszolgáltatás jobb minőségét eredményezi.
Július hónapban bevezetésre
került az elektronikus kölcsönzési nyilvántartás, amely jelenleg
teszt üzemmódban működik.
A rendszer finomhangolása, az

esetleges programhibák felderítése és javítása után ősztől teljes egészében az elektronikus
nyilvántartásra állunk át. Ehhez
kapcsolódó fejlesztés, hogy az
interneten elérhető adatbázisunk
is könnyebben használható. Az
adatbázis immár valós időben
mutatja állományunkat, látható,
hogy adott dokumentum meg
van-e könyvtárunkban, illetve,
hogy épp kölcsönzésben van-e,
vagy kikölcsönözhető. A szolgáltatás elérhető facebook oldalunkról, valamint a szecseny.info.hu/
konyvtar oldalon.
Fontos esemény a könyvtár
életében, hogy 2018. augusztus
13-án megkezdődött a költözés.
A Művelődési Házból régi-új helyünkre, a Sas út 1. szám alatti
épületbe költözünk. Az új épület
felújítási munkái befejeződtek,

így a költözés után tágasabb, kényelmesebb körülmények várják
látogatóinkat. A felújítás során
korszerűsítésre került az épület
fűtési rendszere, mozgáskorlátozott feljáró, és mosdó került kialakításra. A könyvtár bútorzata
is teljesen megújul. Az épületben
DJP Pont (Digitális Jólét Program
Pont) kerül kialakításra. A munkálatok a tervek szerint haladnak,
az üres épület lassan könyvekkel, majd hamarosan élettel telik
meg.
A nyitás az új helyen szeptember második hetében várható. A
pontos, friss információkért látogassanak el facebook oldalunkra,
vagy a szecseny.info.hu/konyvtar
weboldalra.
Korcsok Norbert
könyvtáros, könyvtárvezető

Futás

2

018. augusztus 5. vasárnap
3. TomTom Pápa Félmaraton
célja, hogy a futást, népszerűsítse úgy, hogy egy kihívás keretében hívják fel a figyelmet az
egészséges életmód fontosságára.
A SZAFT csapatát képviselték:
Bartus Ferenc 14 km, korcsoportjában III. helyezést ért el 1:04
idővel.
Oláh Ferdinándné 7 km távon
ért célba.
2018. augusztus 11. Az I. Robinson Terep-Cross Futó verseny
szervezésével ünnepelte 15. szü-

letésnapját a Szécsényi Amatőr
Futók Társasága (SZAFT). A helyszínt Varga Béla a Robinson szigetek tulajdonosa ajánlotta fel,
aki fiával egyetemben maga is
teljesítette a versenyt. Erre az alkalomra először kialakított akadályokkal tűzdelt pálya próbára is
tette azokat, akik úgy döntöttek,
együtt ünnepelnek a szécsényi
futókkal. Volt 7 akadály, homokban kúszás, árokugrás, vízben
átgázolás, ezek kiegészítésére kerültek még néhány ötletes elemmel. Teljessé téve a 2 kilométeres
pályát, amelyből négyet kellett
teljesíteni. A ráhangolódást Jusztin Timi Spartan fitt edző bemelegítésével végeztük. A gyerek
futamok 100 m, 500 m, 1000 m,
távokon izgalmas küzdelmeket
hoztak. A felnőtt távokon az or- 17 -

szág különböző részeiről és Szlovákiából is érkeztek versenyzők. A
rendezvény résztvevői a BSI által
felajánlott futópólót, és egyedi kő
emlékérmet kaptak, valamint korcsoportos díjazásban részesültek.
Vendége volt minden résztvevő
Hasznosi Márk által támogatott
helyben főtt gulyásra. A versenyt
követően az egyesület tagjai még
maradtak a helyszínen és nosztalgiáztak az elmúlt 15 év fotóalbumait nézegetve. Ünnepeltek
tortával és a hozzátartozó 15
gyertyával. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a sikeres
verseny lebonyolításához, támogatóknak, segítőknek és a SZAFT
tagoknak.
Eredmények és képek a SZAFT
facebook oldalán megtekinthetők.
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2018. augusztus 18-án megrendezésre került a Bazalt 100 teljesítménytúra a Nógrád Geoparkban.
Két középkori várat, Közép-Európa leglátványosabb bazalt fenn-

síkján és megannyi geológiai csoda között vezetett az út, 3.500 m
színt különbséggel. Szint idő 24
óra volt, rajt - cél Eresztvény látogatóközpont. A z egyesületet

képviselte Chikán István, aki ezzel ünnepelte 34. születésnapját.
Eredménye: táv 102 km, idő 18
óra 14 perc.

Foci
A felnőtt csapatunk kerete csak
augusztus végén alakult ki teljesen.
A csapathoz érkeztek:
Laczkó Lénárd (Rimóc), László Lóránd (Mohora), Strihó Zsolt (Bánk),
Velki Gergely (Mátranovák), Langa
Attila (Karancsalja).
Távozott:
SzabóTamás (abbahagyta), Horváth Bálint (abbahagyta), Vincze
Tamás (külföldi munkavállalás)
2018. augusztus 12.-én Magyar
kupa találkozót játszott a csapat, ahol vereséget szenvedett,

így a továbbijutás elmaradt.
Szécsényi VSE - BSE 0-3
Augusztus 18.-án a bajnokságot is
megkezdte a felnőtt és az U19-es
csapat.
Megyei I. osztály I. forduló:
Szécsényi VSE - Berkenye 0-2
U19 Szécsény - Bekenye 3-0, a
Bekenyeiek nem álltak ki.
A második fordulóban szabadnapos volt mindkét csapatunk.
Megyei I. osztály III. forduló:
Szécsényi VSE - Rimóc SE 2-1
gól: Szita L., Laczkó L.
U19 Szécsény - Rimóc 2-0

gól: Szmolnik M., Pintér Zs.
Az U16-os csapatunk augusztus
7.-én kezdi meg a bajnokságot.
Bízunk a jó szereplésükben,
mert nagyon ügyes srácok jöttek
fel az U13-ból és sikerült jól is igazolni.
A Bozsik csapataink is elkezdték a felkészülést a tornákra. Még
nem 100%, de a Szécsényi VSE
nem rendez Bozsik tornákat, így a
csapatainkkal utazni fogunk.
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