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Új vezetője van a szécsényi közművelődésnek
Interjú Kissné Babinszky Andreával

Váratlanul Ön lett a Szécsényi Köz-
művelődési Nonprofit Kft. ügyveze-
tője, miután elődjét, Garamvölgyi 
Andreát megválasztották a Szécsé-
nyi Önkormányzat képviselőjének 
és ezért összeférhetetlenség miatt 
lemondott. Örült a lehetőségek?
Meglepett. Gondolkodási időt 
kértem. Nyilvánvaló, hogy egy 
ilyen pozíció vonzó, ugyanakkor 
komoly kihívásokkal teli is.  Nagy 
és felelősségteljes feladatnak 
látszott. Mivel két éve vagyok a 
Társaság pályázati-, és projektko-
ordinátora is, így a Kft. működé-
sével abszolút tisztában voltam, 
beleláttam a napi szintű vezetői-, 
valamint döntéshozatali folya-
matokba. Megtiszteltetés volt 
számomra a felkérés és egy rövid 
mérlegelés után örömmel elfo-
gadtam.

Valóban nem lehet egyszerű a sok-
féle elvárásnak megfelelni. Mi a 
végzettsége?
Gazdasági szakirányú egyetemi 
diplomát szereztem a Szent Ist-
ván Egyetemen, vidékfejlesztési 
szaktanácsadói szakon, amely 
illeszkedik a Kft. ügyvezetői fel-

adatellátáshoz. Angol középfokú 
szaknyelvvizsgával és több fel-
sőfokú képesítéssel (pályázatírás, 
vállalati auditálás, minőségbizto-
sítás, logisztika) is rendelkezem. 
Illetve számos, az uniós pályázati 
forrás felhasználási szakterület-
tel összefüggő képzésen vettem 
részt.

Bár még csak pár hónap telt el, de 
nem bánta meg, hogy elvállalta?
Valóban, még nagyon rövid idő 
telt el, jelenleg azt mondhatom 
nem bántam meg. Idő kell, hogy 
felmérjem a helyzetet és kiala-
kítsam a helyem ügyvezetőként 
a szervezetben, de ebben remek 
kollégákra támaszkodhatok. Aki 
ismer, az tudja, mennyire ember-
központú vagyok, bízom benne, 
hogy ezáltal és a szakmai hátte-
rem által jó vezetővé válhatok. 

Vannak-e már tervei, voltak-e fel-
tételei?
Több mint 2 milliárd értékű pro-
jektmenedzselés, és nemzetközi 
projektekben való közreműködés 
után bátran mondhatom, hogy a 
pályázati rendszert már kiismer-
tem, ezért a rövid és hosszú távú 
elképzeléseibe is egyaránt beleil-
let, hogy a pályázati rendszer bü-
rokráciája után új szakterületen 
turisztika és közművelődés sze-
rezhetek tapasztalatot. Egyetlen 
feltételem volt, a rugalmas mun-
kaidő, hiszen van egy 5 éves kisfi-
am és nálam a család az első.

Tervek?
Ez az év nagyon bonyolultnak lát-
szik, elsősorban a kastély projekt 
miatt, ahol az idén elindulnak a 
közbeszerzések, amely önmagá-

ban egy embert próbáló feladat és 
ne felejtsük, hogy a Forgách-kas-
tély megújulását nagy közfigye-
lem övezi. Az nagy segítség, hogy 
Garamvölgyi Andrea továbbra is 
vállalta a Művelődési Központ és 
a turisztikai ágazat szakmai veze-
tését, így tulajdonképpen teljes 
energiával a Kft. ügyvitelére tu-
dok koncentrálni, amely eddig is 
rengeteg feladatot igényelt. Ezzel 
a munkamegosztással a nehézsé-
gekből a szécsényi közönség nem 
sokat érzékel majd, ugyanazt a 
színvonalat, amelyet eddig meg-
szokhattak, tudja a Kft. a jövőben 
is garantálni.  Sőt, ami nagyon 
izgalmas lehetőség, ígéretet kap-
tunk az Önkormányzattól, hogy 
minden segítséget megadnak, 
hogy modernizálhassuk a Műve-
lődési Központ belső tereit. Ezen 
kívül nagyon bízunk abban, hogy 
a Művelődési Központ felújításra 
beadott pályázat is előbb-utóbb 
révbe ér. Úgy vélem, ha ez sikerül, 
a szécsényiek régi vágya teljesül.

Hát, hajrá, ha ez sikerül, akkor ezzel 
tényleg nagy sikert tudna aratni.
Nagyon elégedett lennék, ha si-
kerülne hatékonyan összefogni 
a különböző intézményi terüle-
teket és optimalizált működte-
tést megvalósítani, mindezt úgy, 
hogy közben a bevételek is növe-
kednek. Ennek megfelelően alakí-
tottuk ki a költségvetést, aminek 
elfogadása előtt állunk. 12 éve 
dolgozom Szécsény város fejlő-
déséért és nagyon örülnék, ha 
ebben a pozícióban is bizonyítani 
tudnám elkötelezettségemet az 
itt élők felé.
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Önkormányzati hírek

Januárban egy rendkívüli képvi-
selő-testületi ülést tartottunk.

A JANUÁR 16-i ülésen döntöttünk,
Szécsény Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének a 
153/2018. (IX.25.) számú határo-
zatával jóváhagyott Beszerzési 
Szabályzat módosításáról, amely-
re a következő testületi ülésen ke-
rülhet sor.

Kezdeményeztük
a polgármester azonnali intézke-
dését a UPC Magyarország Kft. 
irányába, a Szécsényi Városi Te-
levízió adásainak bemutatására, 
különös tekintettel a 2019. októ-
berétől lezajlott testületi ülések-
re.

Jóváhagytuk
a turisztikai épületek szerződés 

lejárta előtti visszavételét a Szé-
csényi Közművelődési Nonprofit 
Kft. javára.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

   

Pénzbírságot kapott a polgármester

Polgármester úr jogerős ítélet 
született az internet lekap-
csolás néven elhíresült ügy-

ben és Önt pénzbírságra ítélték, 
miközben Ön azt mondja továbbra 
is, hogy nem érzi magát bűnösnek, 
pedig beismerő vallomást is tett. Ez 
így egy kicsit ellentmondásos.
Így van, ahogy az egész 14 éves 
történet tele van ellentmondás-
sal.

A polgármester választáson ellen-
lábasa, Varga Béla szerint Ön be-
csapta az egész várost, eskü alatt 
hazudott.
Abba, hogy ki, kit és hogyan 
csapott be, Varga Béla kapcsán 
inkább nem mennék bele. Arra 

pedig igazán kíváncsi lennék, 
hogy melyik eskü alatt tett val-
lomásomra gondol, amikoris ha-
zudtam volna. Az elsőfokú ítéle-
tig ugyanis semmiféle vallomást 
nem tettem, tehát ha akartam 
volna se tudtam volna hazudni. 
Egyetlen mondatot mondtam az 
első tárgyalás kezdetekor, hogy 
nem érzem magam bűnösnek, 
amit mindmáig fenntartok, tehát 
semmiféle változás nem történt.

Most akkor mit ismert be?
Azt ismertem be, hogy az ön-
kormányzat egyik helyiségében 
lekapcsoltam egy biztosítékot. 
Ebben a helyiségben egy olyan 
rendszer üzemelt, amelynek sem-
miféle engedélye nem volt. Egy 
olyan szolgáltató használta a vá-
ros tulajdonában lévő eszközö-
ket és helyiséget, amelynek erre 
semmiféle szerződéses felhatal-
mazása nem volt. Tehát egysze-
rűen fogalmazva többszörösen 
lopta a város értékeit, miközben 
a másik oldalon előfizetői díjakat 
szedett szécsényi emberektől, 
intézményektől és vállalkozók-
tól. Szerintem mindenki nagyon 
szeretne egy olyan vállalkozást, 
amelyiknek csak bevétele van, ki-

adásait pedig fizeti Róbert bácsi, 
ez esetben a szécsényi emberek, 
és ha a közszolgáltatókat nézzük 
az állam, vagyis a magyar adófi-
zetők. A népmesében van ilyen, 
aranyalmát termő fának hívják. 
A népmesében ilyenkor jön az 
ifjú herceg, aki kardjával legyőzi 
a hétfejű sárkányt. De idézhetem 
ez ügyben Markos György klasszi-
kusát a herceg és csúf banya ese-
tét. Te még hiszel a mesékben? Én 
már nem.

Ma is ugyanúgy tenne, mint 5 évvel 
ezelőtt?
Válasszuk ketté a dolgot, tovább-
ra sem fogom engedni, hogy va-
laki lopja a szécsényiek pénzét, 
de hogy ezt milyen eszközökkel 
akadályozom meg, abban biztos, 
hogy bölcsebben kell eljárnom.
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TÖBB ORSZÁGBAN, KÖZÖS HAZÁBAN
Magyar Kultúra Napja a Kubinyi Ferenc Múzeumban

100 éve él Magyar-
ország szétda-
ra b o l t s á g b a n . 

Nagyhatalmi döntéssel Magyar-
ország területéből a létrehozott 
Csehszlovákia, Lengyelország, 
Románia, Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság, Ausztria és egy ideig 
Olaszország is részesült. Orszá-
gunk 93000 km2-re csonkult, 
nemzetünk széttagolva az utód-
államokban és majd az egész 
földkerekségen. Hazánk azon-
ban ugyanaz, mint a Szózatban, 
Vörösmarty Mihály idejében!

Száz év után mit tehetünk? Mit 
tegyünk?
1. Legyünk rendületlenül hívei!
2. Ragaszkodjunk a történeti Ma-

gyarország területére kiterje-
dő haza oszthatatlanságához, 
sosem feledve Trianon igaz-
ságtalanságát! Tehát az utód-
államokhoz került részek nem 
jelentenek, nem jelenthetnek 
magyarok számára külföldet, 
azok hazánk elidegeníthetet-

len részei, elismerve, hogy az 
utódállamokat alkotó nemzeti-
ségek számára is az!

3. Az utódállamokat alkotó nem-
zetiségeket ne tekintsük ide-
gen nemzeteknek, régi magyar 
hungarus szemlélet szerint 
együvé tartozunk, a Szent Ko-
rona polgárai vagyunk.
Ezért január 22-én, a Magyar 

Kultúra Napján a Kubinyi Ferenc 
Múzeumban helye volt a román, 
szlovák és ruszin kultúra bemu-
tatásának is.

A Magyar Kultúra Napját 1989 
óta tartjuk. Kölcsey Ferenc január 
22-én tisztázta le a Magyar Him-
nusz szövegét, s nemzeti imád-
ságunkhoz igazodik a Magyar 
Kultúra Napja. 

Stayer László polgármester úr 
Wass Albertet idézve köszöntöt-
te az ünneplő közönséget.

Majd Nagyenyed környéki ro-
mán táncokat láthattunk Paluch 
Norbert és Balázs Krisztina kiváló 
előadásában. 

A magyarságba szervesült né-
met nemzetiséget képviselő 
Tanzen mit Herzen együttes is 
szerepelt a szendehelyi Német 
Nemzetiségi Általános Iskolából. 
Keringőket és polkákat adtak elő 
tehetséggel, fegyelmezetten és 
szépen.

Ezután Skuczi Nándor, a Nóg-
rád Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének elnöke mondott 
tartalmas köszöntő beszédet a 
Kárpát-medencei összetartozás-
ról.

Izgalmas része volt a szerve-
zésnek, hogy vajon jönnek-e 
szlovákok arra a rendezvényre, 
amely címében is mutatja, hogy 
Szlovákia és a trianoni Magyaror-
szág egyaránt a közös haza, egy 
ugyanazon haza részei. Jöttek. 
Jöttek, és megtiszteltük őket: a 
szlovák himnuszt is lejátszottuk 
a magyar előtt. Lehet, újdonság 
volt hallaniuk: a szlovák himnusz 
dallama egészen közeli rokon-
ságban áll Bartók Béla 1908-ban 

Múzeumigazgatói köszöntő Stayer László polgármester Úr kö-
szöntője
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gyűjtötte magyar népies műdal-
lal, az „Azt mondják, nem adnak 
engem galambomnak” kezde-
tűvel. Szlovákia címere is lénye-
gében a magyar címer Golgotát 
mutató egyik fele. A szlovákok 
produkcióiban elhangzott éne-
kek is szinte mind azonosak vala-
mely magyar népdal dallamával. 
Mindez azt mutatta, azt jelenítet-
te meg, hogy együvé tartozunk.

A Nagykürtösi (Veľký Krtíš) 
Művészeti AlapIskola Krtíšanček 
Tánccsoportja adott nagyszerű 
műsort Hrusov/Hrusói táncok, 
Plachtince/Alsópalojtai táncok, 
kelet szlovákiai táncok, Kalo-
taszegi táncok és cigány tánc 
bemutatásával. Vezető tanáruk 
Lýdia Takácova. Ahol szlovák tán-
cosok kalotaszegit mutatnak be, 
ott a jövőt reménnyel szemlél-
hetjük!

Hazánk felvidéki, mai államiság 
szerint szlovákiai részéből érke-
zett Jan Trebul’a, aki a Nagykür-
tös (Velky Krtís) környéki szlovák 
hangszeres és énekelt népzenét 
mutatta be. A gyűjteményében 
található 100 éves hangszere-
ken kívül maga is készít furulyát 
és fujarát is. A fujara Európa ta-
lán legfurcsább, és egyben leg-

nagyobb méretű népi fafúvós 
hangszere. Úgy tartják, hogy 
szlovák eredetű, - de ez vitatott. 
Ami biztos, hogy magányukban 
élő hegyi pásztoroktól ered, és 
hagyományos egyszerűségét 
több száz éve megőrizte. Átla-
gosan öt és fél láb, azaz 1,7 mé-
ter hosszú, bodzafából készült 
hangszer, mely alkalmas több 
mint 5 oktáv hangterjedelemre. 
Jan Trebul’a nagy sikerrel muzsi-
kált és énekelt, minden tót ének 
és zene magyar megfelelőjét is 

dúdolni tudtuk, és énekelni lehe-
tett volna.

Megtisztelte rendezvényünket 
Csúsz Péter úr, a Besztercebányai 
Önkormányzat elnöki megbí-
zottja a déli magyar települések 
számára. Köszöntő gondolata-
iban megélten és igaz magyar-
ként fogalmazta meg a szlovák-
magyar együttélés természetes 
mivoltát, és a közös haza egysé-

Balázs Krisztina és Pauch Norbert - Nagyenyed környéki román táncok

Táncosok a Tanzen mit Herzen 
együttesből

Tanzen mit Herzen együttes
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gét, amelybe a mai Magyaror-
szág és Szlovákia egyaránt bele-
tartozik.

Kárpátalját a Szovjetunió ide-
jén onnan sokak közt Lemgerbe 
települt magyarok egyik leszár-
mazottja, a tárogatóművész 
Schur Alexandr képviselte. A 
Krasznahorka vára és A Csitári 
hegyek alatt hangszeres válto-
zatával igazi hazafias hangulatot 
teremtett.

Skuczi Nándor a megyei közgyűlés 
elnöke

Nagykürtösi Krtisan tánccsoport

Jan Trebula furujázik Szlovák legények kalotaszegit játnak



A csallóközi magyarságot 
Németh Imre előadóművész 
képviselte, aki Rákóczi éneket 
és 17. századi énekeket szó-
laltatott meg. A gömöri palóc 
Zádorházáról származó Bettes 
István költő a Rákóczi-szabad-
ságharc himnuszát adta elő, amit 
prózából ő ültetett át magyaros 
verseléssel.

Híves István zenetanár, igazga-
tó Kodály gyűjtötte csábi nép-
énekeket szólaltatott meg kla-
rinéton. A Palóc Himnuszt az ő 
hangszeres vezetésével énekelte 
a közönség, a szétosztott szöveg 
segítségével.

Majd a Paluch Norbert vezette 
Rimóci hagyományőrzők palóc 
táncokkal örvendeztették meg 
az egybe gyűlteket.

E gazdag Kárpát-medencei kul-
turális csokor összegzéseként a 
zárszóban példák hangzottak el 
a szlovák és magyar nép össze-
tartozásáról és közösségéről az 
elmúlt évszázadokból, majd a 
jövőt illetően megállapításra ke-
rült:
- A közös keresztény mivoltunk 

adja a reményt a jövőnk fölött 

egyaránt tornyosuló vészjósló 
fellegekkel szemben.

- A magyarság körében régi ott-
honos gyakorlat a kulturális, 
etnikus sokszínűség és ezek 
összegzéséből mégis az egy-
ség. Így volt ez már honfoglaló 
eleink törzseinél, így a szászok, 
kunok, jászok stb. népcsopor-
tok befogadásakor, mert a 
hungarus tudat egységesített 
bennünket, hogy mindnyájan 
a Szent Koronához, azaz a ben-
ne manifesztálódó Atyaisten, 

Fiúisten és a szenteket egyesítő 
SzentlélekIsten Szentháromsá-
gának oltalmazottjai vagyunk. 
Ilyen lelkülettel, ilyen kultúrá-
val biztos jövő elé nézhetünk.

Limbacher Gábor
igazgató
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Csusz Péter köszöntő beszéde Schur Alexander tárogatóművész Hives István klarinétművész

Bettes István költő Németh Imre előadóművész
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Versmondók és népdaléneklők versenye Szécsényben

Ebben az évben immáron 29. 
alkalommal került megren-
dezésre a Magyar Kultúra 

Napja alkalmából a nemzetközi 
versmondó és népdaléneklő ver-
seny, a Városi Művelődési Köz-
pontban.

Ebben az évben 114 versenyző 
nevezett a megmérettetésre a 
megye számos településéről, va-
lamint határon túlról is.

Az ünnepi megnyitón Szécsény 
Város polgármestere, Stayer Lász-
ló köszöntötte a közönséget. 

Az ünnepi műsorban az Iglice 
Táncegyüttes működött közre, 
feledtetve a versenyzőkkel izgal-
mukat. 

A népdaléneklők és versmon-
dók három helyszínen, három 
szakmai zsűri előtt versenyeztek. 
Ezúton is köszönjük a szakmai 
zsűri munkáját!

A zsűri tagjai voltak: 
Népdal alsó, felső és középiskolás 
kategóriában: 
Cs. Szerémy Andrea, a Rózsavöl-
gyi Márk AMI szécsényi Tagintéz-
ményének vezetője, 
Oláh Ivett, az Iglice Táncegyüttes 
művészeti asszisztense
Zsírosová Silvia, a Páter Bárkányi 
János Katolikus Általános Iskola 
pedagógusa,

Alsós vers kategóriában:
Csatlós Noémi, a balassagyarmati 
Madách Imre Városi Könyvtár ol-
vasószolgálatának vezetője 
Csizmadia Kinga, a Balassi Bálint 
Gimnázium énekszakos pedagó-
gusa, 
Kiss Gabriella, a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola magyar-angol 
szakos pedagógusa

Felső tagozatos és középiskolás 
vers kategóriában:

Antalné Bába Katalin, a Lipthay 
Béla Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakgimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium magyar 
szakos pedagógusa
Jakus Julianna, a balassagyarma-
ti Mikszáth Kálmán Művelődé-
si Központ művelődésszervező 
munkatársa
Kőműves Klára, költő, publicista 

Díjazottak:
Népdal:
Általános Iskola alsó tagozat:
1. helyezett: Bérces Luca, Rózsa-
völgyi Márk AMI Bgy. felkészítő: 
Csiki Gáborné
2. helyezett: Sándor Dorottya, 
Aba Sámuel Általános és AM Is-
kola, felkészítő: Kubinyiné Szabó 
Katalin
3. helyezett: Varga Luca, Börzsöny 
Ált. Isk. Nagyoroszi, felkészítő: Si-
mon Katalin
Különdíj: Danyi Natália, Mocsáry 
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Lajos Alapiskola Fülek, felkészítő: 
Benkoné Horkay Tünde
Különdíj: Béres Gabriella – Juhász 
Jázmin, Páter Bárkányi János Kat. 
Ált. Isk., felkészítő: Vargáné Ko-
vács Andrea

Általános Iskola felső tagozat
1. helyezett: Vincze Aisa, Váczi 
Gyula AMI, Salgótarján, felkészítő: 
Kubinyiné Szabó Katalin
2. helyezett: Mihalovics Zsófia és 
Varga Vivien, Füleki Gimnázium, 
felkészítő: Varga Lia
3. helyezett: Mátraházi Barbara, 
Váczi Gyula AMI, Salgótarján, fel-
készítő: Kubinyiné Szabó Katalin
Különdíj: Sándor Enikő, Aba Sá-
muel Általános és AM Iskola, fel-
készítő: Kubinyiné Szabó Katalin
Különdíj: Puszta Hanna, Páter Bár-
kányi János Kat. Ált. Isk., felkészí-
tő: Kissné Csépe Éva

Középiskola
1. helyezett: Golyán Gréta, Páter 
Bárkányi János Kat. Ált. Isk. és 
Gimn.
2. helyezett: Horváth Eszter és 
Berki Nikolett Bettina, Balassi Bá-
lint Gimnázium, Balassagyarmat, 
felkészítő: Csizmadia Kinga
3. helyezett: Maczkó Jázmin, Ba-
lassi Bálint Gimnázium, Balassa-
gyarmat, felkészítő: Csizmadia 
Kinga

Vers:
Általános Iskola alsó tagozat:
1. helyezett: Kalmár Eszter, Páter 
Bárkányi János Kat. Ált. Isk., felké-
szítő: Vaskor Viktória
2. helyezett: Lenkó Zalán, Mocsáry 
Antal Ált. Isk. és AMI, Karancsla-
pujtő, felkészítő: Pálné Gordos Zita
3. helyezett: Szabó Szonja, Moc-
sáry Antal Ált. Isk. Karancsal-
jai Tagintézménye, felkészítő: 
Berendi Tiborné
Különdíj: Borda Zoé, Kiss Ár-
pád Ált. Isk. Balassagyarmat,  

felkészítő: Oláhné Kiss Márta
Különdíj: Farkas Ádám Bálint, 
Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek, 
felkészítő: Benkoné Horkay Tünde

Általános Iskola felső tagozat
1. helyezett: Kojnok Fanni Erika, II. 
Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Szécsény, 
felkészítő: Károsi Csabáné
2. helyezett: Botos Máté János, 
Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek, 
felkészítő: Soós Erika
3. helyezett: Herédi Benedek, Szé-
chenyi István Általános Iskola, 
Bercel
Különdíj: Kiss Dániel, Mocsáry An-
tal Ált. Isk. és AMI, Karancslapujtő, 
felkészítő: Baksáné Fodor Krisztina
Különdíj: Madár Veronika, Hesz 
Mihály Ált. Isk. Nógrád, felkészítő: 
Rábavölgyi Adrienn

Középiskola
1. helyezett: Fekete Fanni, Füleki 
Gimnázium, felkészítő: Szvorák 
Zsuzsanna
2. helyezett: Mészáros Rebeka, 
Balassi Bálint Gimnázium, Balas-
sagyarmat, felkészítő: Gyarmatiné 
Rostás Ida
3. helyezett: Huszkó Anna, Balassi 
Bálint Gimnázium, Balassagyar-
mat, felkészítő: Gyarmatiné Ros-
tás Ida

Pedagógus különdíj: 
Benkoné Horkay Tünde, a füleki 
Mocsáry Lajos Alapiskola peda-
gógusa

Minden díjazottnak és ver-
senyzőnek szívből gratulálunk!

Korcsok Norbert
könyvtáros
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Szécsényi értékeink tárháza

Az értéktár a Szécsény terü-
letén fellelhető olyan érté-
kek gyűjteménye, amelyek 

a település, és adott esetben egy-
úttal a megye vagy akár nemzet 
számára is meghatározóak, illet-
ve jelentősek. Tehát a települési 
értéktár számára Szécsény, azaz 
a városunk számít, ugyanakkor 
lehet szécsényi érték egyszerre 
megyei, sőt nemzeti jelentőségű 
is. 

Másrészt viszont nem kell, hogy a 
helyi érték csak Szécsény terüle-
tén és sehol máshol ne forduljon 
elő. Lehet például hagyományo-
san jellemző étel, amit Szécsény-
ben régóta készítenek, de készí-
tenek másfelé is. A lényeg, hogy 
városunk, illetve a szécsényiek 
számára érték legyen, nem baj, 
ha máshol is az. Szécsény önma-
gában és nem másokhoz képest 
vagy másokkal szemben számít.

Helyi érték a szécsényi, benczúr-
falvi, pösténypusztai alkotótevé-
kenységhez, tudáshoz, hagyomá-
nyokhoz, termelési kultúrához, 
tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, 
történelmünk valamint a közel-
múlt során felhalmozott és meg-
őrzött minden szellemi és anya-
gi, természeti, közösségi érték, 
vagy termék, amely településünk 
számára meghatározó jelentő-
ségű, így városunk lakossága 
Szécsényre jellemzőnek és köz-
ismertnek fogad el. Jellemzően 
öregbíti hírnevünket, növelheti 
megbecsülésünket. Hozzájárul új 
nemzedékek lokális hovatartozá-
sának, Szécsényhez kötődésének 
kialakításához, megerősítéséhez. 
Egyúttal erősítheti palóc és nem-
zeti identitásunkat is.

Értéktárunkban lévő javak a 
következők:

1. Palóc szőttes és a népviseleti 
baba (Nógrádikum is)

2. Szécsényi evangélikus temp-
lom oltára (Nógrádikum is)

3. Domina kis-kápolna

4. Ferences templom és kolostor - 
megyei és országos jegyzékbe 
javasolva

5. Ferenczy Teréz munkássága

6. Forgách-Lipthay kastély 

7. Gyógyszertár épülete 

8. Haynald kapu

9. Haynald Lajos munkássága

10. Házi bolt

11. Komjáthy Jenő munkássága 

12. Kubinyi Ferenc Múzeum  

13. Nagylevelű hársfa  

14. Nosztalgia Múzeum  

15. Pintér Sándor munkássága  

16. Római katolikus temetőkápol-
na

17. Romtemplom

18. Szécsény várának maradvá-
nyai (Tömlöcbástyával együtt) 
(Nógrádikum is)

19. Tűztorony (Nógrádikum is)

20. Várkert  

21. Andi színjátszósai  

22. Erkel Ferenc Vegyeskar  

23. Palóc néptánc együttes   

24. Városháza

25. Barják Képeslap Gyűjtemény 
(Nógrádikum is)

26. Szentháromság-szoboroszlop

A Szécsény közigazgatási terü-
letén fellelhető, illetve az itt létre-

hozott települési érték felvételét 
az értéktárba bárki írásban kez-
deményezheti, a Szécsényi Te-
lepülési Értéktár Bizottságnál az 
alábbi, elektronikus formában a 
Kubinyi Ferenc Múzeum honlap-
járól is letölthető nyomtatvány 
kitöltésével. 

Cím: Szécsény, Ady út 7. vagy 
kubinyi.muzeum@gmail.com

A bizottság a javaslatot meg-
vizsgálja, hogy megalapozott-e 
és megfelel-e a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, majd dönt a 
Települési Értéktárba történő fel-
vételről, melyről a javaslattévőt 
írásban értesíti.

Minden ötletet, véleményt, el-
képzelést örömmel várunk, és 
köszönettel fogadjuk együttmű-
ködésüket.

Kérjük, éljenek a javaslattétel le-
hetőségével!

Dr. Limbacher Gábor 
elnök 
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Elhunyt Juhász Miklós, volt önkormányzati képviselő, 
a szécsényi KDNP egykori elnöke

Elment egy igaz ember.
Még csak el sem köszönt.
Ők így mennek el.
Még csak el sem köszöntem.

„Az ember azzá válik, amit tesz. 
A tetteink visszahatnak ránk. A 
jótettek, az erények egyre jobbá 
tesznek, a rossztettek, a bűnök 
lehúznak, beszennyeznek ben-
nünket. Tetteink beépülnek a sze-
mélyiségünkbe. Nem tudunk úgy 
jók lenni, hogy ezáltal egyre job-
bakká ne váljunk. Nem tudunk 
úgy törekedni az igazságra, hogy 
ne váljunk egyre inkább igaz em-
berré.”  Böjte Csaba

Elment egy igaz ember.
Azt tudtuk, hogy gond van.
De nem tudtuk, hogy ekkora a 
baj.
Ő sem gondolta.

Talán megérezte.
Biztos, hogy megérezte, hisz 
elindult végre a segítség irányá-
ba.
De már nem ért oda…
Fél éve még a jövőt tervezget-
tük.
Hihetetlen, mennyi erőt tudott 
adni.
Pedig már akkor is ott voltak a 
gondok.
De a lelkében és az elveiben 
tántoríthatatlan, a gondolkodá-
sában rendíthetetlen volt, mint 
az első perctől, ahogy megis-
mertem.
Még csak meg sem köszöntem.

„Ne hajolj meg a sors előtt, csak 
azért, mert az úgy kívánja. Cé-
lod van, s aki ismeri a célt, merje 
birtokolni a rávezető eszközöket 
is. Ha mégis elgyöngülnél a cél 

előtt, fordulj a szívedhez taná-
csért. Egy kis késlekedés nem árt: 
ami hamar áll elő, hamar a sem-
mibe vész. Nincs jobb társ az erős 
szívnél, mely a kellő pillanatban 
átsegít a bajokon. Élj a szív törvé-
nye szerint! Akinek célja: a helyes 
élet - annak eszköze: az ember-
ség.” Hioszi Tatiosz

Elment egy igaz ember.
Figyelmes volt és segítőkész. 
Gondoskodó és cselekvő. 
A közösségben és a közössé-
gért mindig tenni akaró.
Bölcs volt, megfontolt és követ-
kezetes.
És most már nincs velünk.
De velünk marad mindig, ha 
mi is a szívünkre hallgatunk és 
igyekszünk minél több jót cse-
lekedni.

„Valahányszor valaki jót cselek-
szik ezen a világon: egy (...) pil-
langó száll föl a levegőbe, s viszi 
a hírt a Jóistennek.”
Wass Albert

Miklós! Drága Barátom!
Te nagyon sok pillangót küldtél 
az égbe.
Mostantól együtt őrzitek édes-
apáddal a szent koronát.
Isten Veled!
Nyugodj békében!

Stayer László polgármester 
temetésen mondott beszéde
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Bárkányi iskola

Bárkányisok az Educatio Kiállí-
táson 
A téli szünet utáni első csütör-
tökön indultunk útnak az idei 
Educatio Kiállításra. A jeges utak 
ellenére, időben értük el úti célun-
kat. A kiállításon rengeteg érdek-
lődő diák és szülő keresett választ 
továbbtanulást érintő kérdéseik-
re. Megtapasztalhattuk a felsőbb 
évesek izgalmas, információdús 
toborzását. A tömeg ellenére sok 
főiskolát és egyetemet sikerült 
meglátogatnunk. Hallgatók és 
oktatók adták át a legfontosabb 
tudnivalókat a képzésekről, a szo-
kásokról, kollégiumi elhelyezés-
ről, és akár a tanulmányokat kö-
vető jövőképről is. A szakma iránt 
érdeklődőknek is biztos támpon-
tot kínált a rendezvény, akár sze-
mélyre szabott, külföldi- és egyéb 
nyelvtanulási lehetőségekkel.

A következő állomás egy be-
vásárlóközpont jégpályája volt, 
ahol remekül éreztük magunkat. 
A késő délutáni órákban értünk 
haza, a sok új információtól kime-
rülve.

Csóri Rozália és Mikó Jázmin 
 11. évfolyamos diákok

Házszentelés az iskolában
„Békesség e háznak! És minden la-
kójának!”- Ez a köszöntés hangzik 
fel, mikor a keresztény családok-
nál és hajlékokban az év elején 
házszentelést tartanak. Ez alka-
lommal a pap végig járja a házat, 
és a Vízkeresztkor megszentelt 
vízzel hinti meg a helyiségeket, 
miközben közösen imádkoznak - 
kérve a Jóisten áldását. Az áldást 
az ott élők, tartózkodók életére, 
kapcsolataikra és a mindennapi 
munkájukra kérik. Ezt jelöli az ajtó 

szemöldökfájára felírt évszám, 
és a C+M+B betűk is, melyek a 
„Christus Mansionem Benedicat”- 
„Krisztus áldja meg e hajlékot” 
mondat rövidítései. E felirat az 
év minden napján - örömben és 
nehézségben - emlékezteti őket 
arra, hogy Krisztus áldó keze 
minden körülmények között fe-
lettünk van, a Jóisten „lakást vett 
közöttünk”

Iskolánkban 2020. január 14-
én, hétfőn reggel Csongor és Jób 
testvérrel együtt imádkoztunk, 
kérve a Jóisten áldását, kegyel-
met az itt tanulók és dolgozók 
életére és munkájára. Az ima után 
a ferences atyák külön-külön is 
megáldották az osztályokat és az 
iskola helyiségeit.

Sántáné Udvardy Erika
hitéleti munkaközösség-vezető

Diákjaink a Magyar Kultúra 
Napján
A Magyar Kultúra Napja alkal-
mából a szécsényi művelődési 
központban XXIX. alkalommal 
megrendezett nemzetközi vers-
mondó- és népdaléneklő verse-
nyen 21 tanuló képviselte iskolán-
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kat. A Fülekről és az Ipoly menti 
iskolákból érkezett fellépők közül 
szép eredményeket értek el diák-
jaink. Gratulálunk a résztvevők-
nek, köszönjük a pedagógusok 
felkészítő munkáját, a szülők tá-
mogatását.

Kiállítás a Bárkányiban
A bárkányis és a Rózsavölgyi 
Márk AMI Szécsényi Tagozatának 
képzőművészetet tanuló diákjai 
nagy sikert arattak az első megyei 
gyermektárlaton a salgótarjáni 
Dornyai Béla Múzeumban és a 
megyei középiskolai rajzverse-

nyen. A pályaművekből összeren-
dezett kiállítási anyag immáron 
iskolánk Rákóczi Galériájában is 
megtekinthető. A megnyitóra 
2020. január 16-án került sor. A 
diákság képviselői előtt méltatta 
Bakos Ferenc tanár úr – a tanulók 
felkészítő pedagógusa - a 10 ifjú 
alkotó különböző technikákkal 
készített képeit.

A kiváló eredményekhez gratu-
lálunk, és ajánljuk minden szépre 
érzékeny tanuló és iskolánkba lá-
togató vendég számára a kiállítás 
megtekintését.
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Rákóczi iskola

Új év a Rákócziban
A téli szünidőt követően iskolánk 
vérkeringése is lassan felpezsdült. 
A félév zárása mindenkinek egy 
kis árnyként lebegett fel, de sze-
rencsére ez nem befolyásolta a jó 
hangulatot, mert számos olyan 
program valósult meg, amelyek 
nem hagyták, hogy a gyermekek 
és kollégáim túlságosan rágör-
csöljenek az ilyenkor szokásos 
„Hogyan lehetne jobb jegyet 
adni/kapni?” kérdésre. Az alábbi-
akban ezekből a programokból 
adunk egy kis ízelítőt.

Úszásoktatás
Alig köszöntött be a január, a 4. 
és a 6. évfolyamos diákok máris 
egy újdonságnak örülhettek. Az 
idei tanévtől kötelezővé váló 9 
hetes úszásoktatás számukra is 
megkezdődött. Diákjaink több-
sége örömmel tesz eleget ennek 
a kötelezettségének, mivel az ok-
tatás egy kis utazással is társul, 
hiszen a balassagyarmati uszoda 
került kijelölésre a foglalkozá-
sok lebonyolítására. Az ingye-
nes lehetőség újabb távlatokat 
nyithat meg a sportolni vágyó 
gyermekek előtt és fejleszti moz-
gáskoordinációjukat, amelyre 
napjaink egyszerre rohanó és ülő 

életmódjában hatalmas szükség 
van.

Magyar „Kínai Tavaszünnep” 
Kulturális Fesztivál – január 11.
Az iskolánkban működő csipke-
szakkör két tagja, Mészáros Do-
rina 6.b és Mészáros Tamás 7.a 
osztályos diákok Vajda Béláné 
szakkörvezetővel vettek részt a 
Kozárdon megrendezésre kerülő 
ünnepségen, ahol bemutatták a 
szakkör működését és az eddi-
giekben elkészített munkáikat. 
Köszönjük a meghívást és a köz-
reműködést a Palócföldi Népi 
Iparművészek Egyesülete tagjai-
nak.

Lázár Ervin Program
Szintén ebben a hónapban indult 
el kormányzati kezdeményezésre 
a Lázár Ervin Program, melynek 
célja, hogy az ország minden álta-
lános iskolás diákja évente eljus-
son egy-egy kulturális esemény-
re. Már ebben a hónapban is sok 
osztályunk kapta meg a lehetősé-
get a kirándulásra és igen válto-
zatos, az életkoruknak megfelelő 
programokon vehettek részt a 
tanulók.

A harmadikosok január 8-án te-
kinthették meg a Furfangos Pé-

ter, avagy az egér farkincája című 
színpadi művet a salgótarjáni 
Zenthe Ferenc Színház előadásá-
ban. Január 9-én az ötödik évfo-
lyamosok szintén megyeszékhe-
lyünkön jártak és szórakozhattak 
A vén diófa titka című darabon. 
A hatodik évfolyam január 29-én 
a Fővárosi Nagycirkusz Hófödte 
Álom elnevezésű produkcióján 
lehetett jelen. A programsorozat 
a többi évfolyam számára is tar-
togat meglepetéseket a tavaszi 
félév során.

Jótékonysági bál – január 18.
Leírhatatlan örömünkre szolgált, 
hogy az idei évben is komoly ér-
deklődés mutatkozott bálunk 
iránt, hiszen több mint 120 szó-
rakozni vágyó vendég vett részt 
(többen megyénk határain túlról 
érkeztek)! Az igazgatói és polgár-
mesteri köszöntő után a prog-
ramot ezúttal is a pedagógusok 
rövid kabaréja indította, majd 
az Erkel Ferenc Vegyeskar tagjai 
dalolásztak kedvünkre, de nem 
maradhatott el az immár tradici-
onális zsákbamacska és a kvízjá-
ték sem. A talpalávalóról a Santa 
Fe Zenekar gondoskodott, akik 
ismét varázslatos hangulatot te-
remtettek, így a legkitartóbbak 
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hajnalig mulathattak. Köszönjük 
minden kedves támogatónknak 
az önzetlen és nagylelkű segít-
séget és a vendégeinknek, hogy 
megtiszteltek minket jelenlétük-
kel! Reméljük, hogy 2021-ben 
ismét közösen tehetünk iskolán-
kért a jótékonysági bál keretein 
belül.

Városi Kultúra Napi Ünnepség – 
január 25.
A Művelődési Központban meg-
tartott ünnepi szavaló- és ének-

versenyen 2 versmondó tanulónk 
képviselte az intézményt: az egy-
aránt 7.A osztályos Kojnok Fanni 
és Kiss Márton Bulcsú. Mindket-
ten kiemelkedően teljesítettek, 
de Fanni elhozta az első helyezést 
Romhányi József egyik versével! 
Ezúton is gratulálunk nekik és fel-
készítőiknek!

Csilingelő hangok – január 27.
A Magyar Kultúra Napjához kap-
csolódva, de egyfajta hétindító 
felüdülésként ekkor szerveztük 

meg az 1. és 2. osztályosok ének 
versenyét, melyre a tanulók nép-
dalokkal és egyéb slágerekkel 

készülhettek. A sok pici gyermek 
lelkiismeretesen készült: a bát-
rabbak önállóan, a csoportos 
munkát jobban kedvelők párban 
vagy trióban énekeltek. A művé-
szetek kipróbálása tapasztalatunk 
szerint motiválja a gyermekeket a 
kitartó munka és a tanulás terén.

 Pancsovai Gergely
 igazgató
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Vízkereszt a Bárkányi Katolikus Óvodában

Január 6-a, Vízkereszt napja, 
a keresztény egyházak egyik 
legrégebbi ünnepe. Ezen a 

napon a napkeleti bölcsekről, Jé-
zus megkeresztelkedéséről, va-
lamint Jézus első csodatételéről, 
a Kánai menyegzőről emlékezik 
meg a katolikus egyház. A hagyo-
mány szerint ekkor bontják le a 
karácsonyfát. 

Ehhez a naphoz kapcsolódik a 
házszentelés szokása. A házszen-
teléskor a pap az ajtófélfára írja 
az évszámot és három betűt (pl. 

20†C†M†B†17). A három betű 
jelentése: Christus Mensionem 
Benedicat, azaz Krisztus áldja 
meg e hajlékot. (Amennyiben a 
CMB helyett GMB-t írnak az ajtó-
félfára, akkor azzal azt kérik, hogy 
a három Szent Király közbenjárá-
sára áldja meg Krisztus az adott 
hajlékot.) Egyes helyeken a temp-
lomban aznap szentelt vízzel, ma-
guk a háziak szentelik meg házu-
kat. 

Óvodánkban ezen a napon el-
raktuk a csoportszobák és az öl-

töző ünnepi díszítését, amellyel 
végetért a karácsonyi ünnepkör. 
A Vízkereszt ünnepe kapcsán a 
három királyok látogatásáról, és 
a kánai menyegzőről meséltünk 
a gyermekeknek.

Jó alkalmat adott ez a nap arra 
is, hogy Jézus megkeresztelkedé-
se kapcsán beszélgessünk a saját 
keresztelkedésünkről, a kereszte-
lés szentségéről. Azok a gyerekek, 
akik részt vettek keresztelőn, szí-
vesen meséltek saját élményeik-
ről. 

Fontosnak tartjuk, hogy az óvo-
dánkba járó gyermekek, megis-
merkedjenek evangéliumi tör-
ténetekkel, ismerjék az egyes 
egyházi ünnepek keresztény tar-
talmát, jelentőségét. 

Vízkereszt egyben a farsan-
gi időszak kezdőnapja is, ettől 
kezdve óvodásaink, örömmel 
tervezgetik farsangi maskaráikat, 
lázasan készülődnek a farsangi 
mulatságra.     
  

Gajzinger Márta
óvodapedagógus



- 17 -- 17 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Rajzpályázat 2020

A Szécsényi Beteg Gyerme-
kekért Alapítvány gyer-
mekrajzpályázatot hirdet 

6-13 éves gyerekek számára „Se-
gíts, hogy segíthessünk!” témá-
ban, „Gyógyító alkotások” cím-
mel. 

Az alapítvány már 18 éve tá-
mogatja adományokból, a Szé-
csényben élő súlyos beteg kis 
gyermekek gyógyítását. Fontos 
küldetésének tekinti, hogy a 
gyermekekkel is megismertesse, 
hirdesse: a szeretet, a megértés, 
a segítő szándék, a jóakarat fon-
tosságát, hogy embertársaink 

megsegítésében örömünket lel-
hetjük, hogy közös összefogással 
eredményesebben segíthetünk! 

Az alapítvány célja, hogy a leg-
jobb pályaművekből képeslapot 
készítsen, valamint az adomány-
gyűjtő ládák oldalát a kollázs, 
csoportos kicsinyített alkotások-
kal díszítse. 

Díjazásban nem részesíti a pá-
lyázókat, mert pedagógiai szán-
déka, a gyermek intellektuális 
szellemi, értelmi, lelki folyamat 
ösztönzése. A pályázók névsora a 
városi honlapon www.szecseny.
hu és a Szécsényi Hírek újság 
márciusi számában kerülnek köz-
zétételre! 

A pályázati alkotások készül-
hetnek ceruza, filctoll, zsírkréta, 
vízfesték technikákkal, akár A4-
es vagy A5-ös papírméretben, 
(egyéb alkotással például szobor, 
textil, ragasztás, makett stb.) nem 
lehet pályázni. A pályamunka ol-
dal sarkában, kérjük feltüntetni a 
pályázó keresztnevét, életkorát, 
hátoldalán pedig a pályázó pon-

tos nevét, iskola megnevezését, 
évfolyamát és osztályát. 

Az alkotásokat a polgár-
mesteri hivatal portájára kér-
jük eljuttatni vagy a (Levélcím: 
3170. Szécsény, Rákóczi út 84, 
szecsenyibeteggyermek@gmail.
com  email címre várjuk). 

Pályázat határideje: 
2020. február 27.

Az eredményhirdetés várható 
ideje: 
2020. március 1. 

 „Isten egész népe kellő figyelmet 
szenteljen a betegeknek, segítse 

elő a szenvedés megértését.”
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Újévi dallamok

Az Erkel Ferenc Vegyeskar 
és a Vissi d’Arte Művészeti 
Együttes először 2015-ben 

hagyományteremtő szándékkal 
rendezte meg első újévi koncert-
jét. A kezdeményezés sikeresnek 
bizonyult, így idén már 5. alka-
lommal ünnepelhettünk együtt 
Szécsényben és Balassagyarma-
ton is. A rendezvénynek ezúttal 
is a Kubinyi Ferenc Múzeum és a 
Palóc Múzeum adott otthont ja-
nuár 17-én, illetve 18-án. Ezúton 
is köszönjük a lehetőséget és a 
több éve tartó együttműködést a 
múzeumok igazgatóinak, Dr. Len-
gyel Ágnesnek és Dr. Limbacher 
Gábornak!

A hangverseny elején a karácso-
nyi ünnepkört idéző kórusművek, 

a második részben komolyzenei 
darabok hangzottak el. A záró 
műsorblokkban a magyar ope-
rett nagyjaira, a 150 éve született 
Lehár Ferencre, a 145 éve szü-
letett Huszka Jenőre, valamint 
Eisemann Mihályra és Kálmán Im-
rére emlékeztünk műveik meg-
szólaltatásával.

A koncerteken felléptek: Szé-
csény Város Gyermekkara (felké-
szítő tanárok: Kissné Csépe Éva 
és Lévárdi Beáta), az Erkel Ferenc 
Vegyeskar (karnagy: Lévárdi Be-
áta), Varga Ivett, Lengyel Judit, 
Jambrik Zsolt¸ Svélecz Gyula 
(ének), Csalár Csenge, Fábián 
Sára Noémi, Chen Yun Wen (zon-
gora). Hangszeres közreműkö-
dők voltak: Lévárdi Beáta, Franka 

Beáta, Csuka László (zongora), 
Palánki Éva (fuvola), Láng Attila 
(didgeridoo, dob). A szécsényi 
rendezvényen újévi köszöntőt 
mondott Stayer László polgár-
mester úr.

Mindkét koncerten tartalmas 
zenei élményekkel gazdagodha-
tott a hallgatóság. A közönség 
egyik tagját idézve: „Köszönjük! 
Felemelő, színvonalas, komoly és 
egyben vidám hangverseny volt!” 
Mi pedig köszönjük, hogy ilyen 
szép számban megjelentek, és 
szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt 2020-as fellépése-
inkre is!

Kiss Gabriella kórustag

Múzeumi ikon-kiállítással kezdődik a Nagyböjt

A koncertek megálmodója Lévárdi Beáta karnagy Erkel Vegyeskar újévi koncertje Balassagyarmat

Eredendően az Istent lehe-
tetlenség ábrázolni, neve ki-
mondhatatlan. A zsidók Jah-

ve nevét nem mondták ki, ezért a 
JHVH betűit Adonáj (‚az Úr’) for-
mában olvasták ki. Mivel keresz-
tény hitünk szerint Isten egyszü-
löttje, a második isteni személy, a 
Fiú emberré lett, láthatóvá vált Jé-

zusban, ezért ábrázolásai is széles 
körben elterjedtek. Ezek ősképei 
a Szent Mandylion és Keramidion 
- a Nem Kézzel Festett Ikonok. 
Ezek csoda hatására jöttek létre. 
A mindössze néhány ilyen ikon 
közül a legelső a Mandylion, 
mely még Krisztus életében, az 
Ő közvetlen beavatkozása által 

jött létre. A Mandylion eredeti 
jelentése gyapjúruha, törölkö-
ző. Egy ilyen törölközőt Krisztus 
a nedves arcához érintett, majd 
ezután csodás módon kirajzoló-
dott az arca a gyapjúszöveten. A 
Mandylionról ugyancsak csodás 
módon egy másolat keletkezett 
azon a falon, ahová kihelyezték, 
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ez a Keramidion. A szó eredeti je-
lentése cserép, tégla. Krisztus ke-
resztútja során Veronika kendőt 
nyújtott neki, és ezen is megma-
radt töviskoronás, fájdalmas arcá-
nak képe.

„Szegények Bibliája (Biblia 
pauperum)” címmel nyílik Veres 
József ikonfestő kiállítása ham-
vazószerdán, február 26-án dél-
után 4 órakor a szécsényi Kubinyi 
Ferenc Múzeum Forgách-Lipthay 
kastély épületében.

A kiállítást megnyitja:
Dr. Limbacher Gábor múzeum-

igazgató
Közreműködik:
Majláth György tanár

             
Veres József középiskolai  tanár 

szeretettel ajánlja ikonjait a kiál-
lítás megtekintőinek Remenyik 
Sándor soraival:
„Az életednek van egy titkos csúcsa,
Mely rejtve őrzi boldogságod,
Egy sziklafok, ahonnan Te az élet
Töretlen teljességét látod,
Hol imádkoznál hosszan, térden-
állva,
Mert onnan végtelen a panoráma.
Az életednek van egy titkos csúcsa,
Hová a mélyből kibukkan fejed
S a szépség minden gazdagsága, 
fénye 

Megáldja két csodálkozó szemed,
Hol tiszta vagy, mint kristálypata-
kok 
S megnyitod szíved, mint egy abla-
kot.”

1945-ben született Budapesten. 
Magyar–történelem szakos kö-
zépiskolai tanár.

 Mint mondotta, „nyolc éves 
kisgyermekként láttam először a 
pócsi Szűzanyát. Már akkor is, s 
azóta is mindig megérint a görög 
és pravoszláv templomok belső 
világa, imáik archaikus szépsé-
ge, a gazdag ornátus, az ikonok 
ragyogásában az odaadó Isten-
imádat. Az ószlávul énekelt imád-
ság órákra ott tartott egyszer egy 
szentpétervári ortodox templom-
ban, és a gyertyaerdő fényében 
az ikonképek sejtelmessége, kéz, 
arc és ruha-csillanásai a szentség 
szinte tapintható jelenlétét köz-
vetítették.

Ahogy Florenszkij írta: „Az ikon 
az örökkévalóság képét tárja 
elénk, ha nem is színről–színre, de 
a tükör által homályosan lehető-
ségével. Az ikon felhívja az em-
bert, hogy túllépjen a láthatón, 
hogy egyesüljön a láthatatlannal; 
az Isten képi igéje, amely válasz-
ra vár és döntésre indít. Az ikon 
festett vallásosság, képes igehir-
detés, amelyet imában-imával 
készítenek, a dolgozva imádkozz, 
és imádkozva dolgozz tanítás sze-
rint.”

Az ikonfestéssel az Isten-dicsé-
retnek új imádságát ismertem 
meg húsz esztendeje, amikor 
ecsetet vettem a kezembe. Ezt a 
szentlelkes ajándékot azóta is úgy 
próbálom megköszönni munkás-
áhítatom kiváltságos óráiban, 
napjaiban, hogy kérem, „tegye 
teljessé benne azt, ami bennem 
töredékes”.” 

Kiállításai voltak szűkebb ha-
zája, Balassagyarmat iskoláiban, 
templomaiban, börtönében, a 

környező településeken, Jász-
Nagykun-Szolnok megye több 
városában, Budapesten, az Avilai 
Nagy Szt. Teréz Templomban, a 
Szent Imre Templomban a XII. 
ker. Önkormányzat Galériájában, 
a budai ciszterci gimnáziumban, 
Gödöllőn a premontrei gimná-
ziumban, Bicskén, Piliscsabán, 
Debrecenben, Máriapócson, Ka-
locsán, Szegeden, Békéscsabán, 
Kecskeméten. 

2000-óta, az ikonfestés mellett 
a balassagyarmati fegyházban 
börtönpasztorációt végez, rend-
szeresen jelennek meg publiká-
ciói Balassagyarmati Városi Újság-
ban, melyekből 2003-ban Árkok 
és utak címen jelent meg publi-
cisztikai gyűjteménye. Időközben, 
2005-ben megjelent családtörté-
neti munkája: A tisztesség öröké-
ben, majd 2011-ben az Arannyal 
s égi kékkel, 2017-ben Színek áhí-
tatával című kötete. A két utóbbi 
ikonjai színes reprodukcióinak és 
hozzájuk rendelt verseknek, pró-
zai műveknek válogatása a ma-
gyar és világirodalomból.

Szeretettel hívjuk Önöket a 
megnyitóra, és a kiállítás megte-
kintésére!

Limbacher Gábor
igazgató
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Futás

A Szécsényi Amatőr Futók 
Társasága megkezdte 
2020.01.02-án első futó-

edzését a kivilágított Kossuth li-
getben. Fuss 2020 métert egy po-
hár pezsgőért. Ne feledjétek kedd 
- csütörtök 17 - 19 óráig várunk 
közös futásra.  

2020. január 11. Második alka-
lommal rendezett a Tihany Sport 
és Szabadidő Egyesület téli terep-
futó versenyt a félszigeten. Céljuk 
az volt, hogy alkalmat teremt-
senek a keményebb vonulatok 
meghódítására, hiszen a versenyt 

a terepfutók csak teljesítményha-
táraik átlépésével tudták teljesíte-
ni. Részt vett Tresó Tamás 15 km 
távon, 2:03:50 idővel korosztályá-
ban 35. helyezést ért el.  

2020. január 26. Jó kihívás év-
kezdésnek!!! A hideg ellenére 
harmincöten vállalták, hogy részt 
vesznek a 3. Bátrak Úszásán a 
Balassagyarmat melletti Nyírjesi-
tavon. A vízhőfoka 2 fok, a levegő 
hőmérséklete -4 fok. A jéghideg 
vízbe való merüléssel arra emlé-
keztek, hogy 1919. január 29-én 
a nógrádi város polgárai a kato-

nákat segítve megakadályozták, 
hogy Balassagyarmatot Csehszlo-
vákiához csatolják.  Az esemé-
nyen részt vett Chikán István a 
SZAFT tagja, és sikerrel teljesítet-
te a kimért 50 m-es távot.  

Kérjük, hogy adója 1%-val támo-
gassa a SZAFT csapatát!
Adószám: 18639931-1-12

Czele János
BSI Futónagykövet

Téli alapozás Bátrak úszásaTresó Tamás

Foci

Az elmúlt egy hónapban 
sem sikerült új elnökséget 
választani a VSE-nél.

Ezért a régi elnökség tovább 
intézi a dolgokat a következő fél 
évben, de legfeljebb a bajnokság 
végéig.

Mindenki megnyugtatására 
szeretném elmondani, hogy a fel-
nőtt csapatunknál rendeződtek a 
dolgok.

Voltak távozók, de vannak érke-
zők is. A tavaszi csapat egy fiata-
lokból álló csapat lesz. 

Az úgymond zsoldosok elhagy-
ták a csapatot, és helyi fiatalok 
fognak szerepelni a felnőttek kö-
zött.                                                                                                 

Ez egy fiatal csapat lesz, kevés 
tapasztalattal, de megérdemlik, 
hogy megadjuk nekik a lehető-
séget, és a bizalmat. Arra kérem a 

szurkolókat, hogy biztassák a csa-
patot, és pozitívan álljanak hozzá 
a srácokhoz.

Sokan fognak játszani a felnőtt 
csapatban és másnap az ifjúsági 
csapatban is. Ez igaz a serdülő és 
ifjúsági csapatra is.

Heti két edzéssel és hétvégi 
edzőmérkőzéssel készül a csapat.

Távozók: Strihó Zsolt, László Ló-
ránd, Nagy Martin, Juhász István, 
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Novák János, Oláh Tibor, Varga 
Patrik
Érkezők: Szokács Dániel, Szekeres 
József
Két edzőmérkőzésen van túl a 
csapat:
Szécsényi VSE - Diósjenő 2-3 gól: 
Horváth Cs. 2

Szécsényi VSE - Pásztó 1-2 gól: 
Adorján Z.

A február 22.-én kezdődő rajt 
előtt még játszik a csapat két 
edzőmérkőzést.

Aztán bajnoki rajt a Karancsla-
pujtő ellen.

Február 3.-án megkezdték a fel-

készülést az utánpótlás csapata-
ink is, heti két edzéssel.

Várunk minden focizni szerető 
fiút, lányt, hogy csatlakozzon a 
Szécsényi VSE-hez.

Doman Gábor

Szécsényi VSE U7.

2020. évi vásárjegyzék
1. melléklet a(z) 13/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

  Időpontja:                                                                Jellege:
  1.   2020. február 24.           hétfő   országos kirakodóvásár
  2.   2020. március 30.         hétfő   országos kirakodóvásár
  3.   2020. április 27.            hétfő   országos kirakodóvásár
  4.   2020. május 25.            hétfő   országos kirakodóvásár
  5.   2020. június 29.            hétfő   országos kirakodóvásár
  6.   2020. augusztus 31.      hétfő   országos kirakodóvásár
  7.   2020. szeptember 28.   hétfő   országos kirakodóvásár
  8.   2020. október 26.         hétfő   országos kirakodóvásár
  9.   2020. november 30.     hétfő   országos kirakodóvásár

Az önkormányzat képviselő-testülete 2020. évben szünetelteti az országos állatvásárt.
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TEMETKEZÉS
Ocsovai Gábor 

06-20-66-33-550

Szigeti Mária
06-20-66-33-551

Éjjel-nappal hívható!

Az iroda a Komjáthy úton található.
A szolgáltatás ÁFA mentes!
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• a szécsényi székhelyű vagy telephelyű,
• működő és életképes üzleti tervvel rendelkező

• mikrovállalkozások, melyeknél az összes foglalkoztatotti létszám 10 főnél ke-
vesebb, valamint az előző éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg nem ha-
ladja meg a 2 millió eurót (600 millió forintot)

0%- os kamattal igényelhetnek mikrohitelt.

Az igénylés alapfeltételeit az „Országos mikrohitel” oldalán találja.
A támogatott hitelkérelem a Nógrád Megyei Regioniális Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítványnál nyújtható be, ezzel egyidőben az Önkormányzatnál je-
lezni szükséges a kamattámogatási igényt.
A kamattámogatott hitel BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ finanszírozási cél-
ra fordítható.

A hitel célja:   Beruházás finanszírozás (gép, eszköz beszerzés, 
    ingatlan vásárlás, bővítés, felújítás, stb.) 
    és/vagy forgóeszközfinanszírozás
Hitelösszeg:   akár 2 * 10 000 000 Ft
Szükséges saját erő: -
Futamidő:   Maximum 36 hónap/120 hónap 
    (amennyiben több mint 50% forgóeszköz finanszírozás, 
    akkor maximum 36 hónapos futamidő)
Türelmi idő:   Maximum 12 hónap (tőketörlesztésre)
Kamat:   2020.12.31-ig 0%, azt követően 3,9%

Részletesebb információ:
Dudás Tímea    20/290-3970 
dudastimea@nmrva.hu


