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Világszínvonalú termékek Szécsényből
Interjú Lozsádi Dániellel a Házikó Farm Kft. egyik tulajdonosával

Mindenféle csinnadratta 
nélkül szép csendben elin-
dult a szécsényi lé üzem és 

hűtőház. Nem volt szalagátvágás, 
hatszor körbevitt nyolc államtitkár, 
egyszerűen csak elkezdtek működ-
ni. Holott a Szécsényben készült ter-
mékek már külföldön is kaphatók és 
két nagy magyarországi üzletlánc 
polcán is megtalálhatók. Ez részem-
ről egy kis kritika is volt, mert a hely-
béliek is alig tudnak valamit erről a 
sikertörténetről. Akkor most próbál-
juk meg pótolni a kommunikációs 
űrt. Mikor kezdtek el dolgozni és mit 
gyártanak? 
Egy évvel ezelőtt 2019 őszén 
kezdtük meg a próbaüzemet, a 
termékteszteléseket, majd idén 
tavasszal kezdődött az üzem 
négy alaptermékének gyártása. 
Két direktprés-levünk van: alma 
gyömbérrel bolondítva és cék-
la répa kombináció. További két 
smoothie alkotja a kínálatunk 
másik felét, egyik a mangó-sütő-
tök, a másik az eper-tőzegáfonya 
különlegesség. 

Hol kaphatók a Szécsényben ké-
szülő termékek, és milyen néven 
ismerhetjük fel őket a boltokban? 
Funky Forest a termékcsalád neve, 

a négy kis állat jelképezi a négy íz 
karaktert: Horny Hedgehog az al-
ma-gyömbér sünije, Metal Mole 
a cékla répa vakondja, Thirsty 
Tucan a mangó-sütőtök tukán 
madara és Berry Bear az eper-tő-
zegáfonya macija. 

Jelenleg két nagy üzletláncban 
vagyunk jelen, ez a Müller és a 
Reál Alfa, ezen kívül 50 kávézó 
kínálatában érhető el Budapes-
ten, ahol a terítést megkezdtük. 
Tárgyalunk további nagy keres-
kedelmi láncokkal, és további 
vendéglátóhelyekkel is, melyek 
remélhetőleg újabb piaci megje-
lenést fognak eredményezni. 

Ezek élelmiszeripari csúcstermé-
kek, már élettani hatásukat és 
gyártási technológiájukat tekintve. 
Nehéz az ilyen termékek piaci elfo-
gadtatása, vagy fordítva könnyű? 
Alapvetően nyilván nehezebb 
egy nagyon jó beltartalmi értékű, 
lekövethető forrásból származó 
és csúcstechnológiával előállított 
terméknél az árban is érvényesí-
teni a sok hozzáadott értéket. De 
szerencsére egyre több ember-
nek kezd valóban fontos lenni, 
hogy mit visz be a szervezetébe 
étel vagy ital formájában. Ennek 

tudjuk be a kezdeti sikereinket és 
a nagyon bíztató trendet az ela-
dásinkban.

Hogyan barátkoztak meg Szécsény-
nyel? Szinte zöldmezős beruházás-
ként, lerobbant épületeket felújítva 
indultak. Milyen tapasztalatokat 
szereztek az itteni munkaerőpiac-
cal és a lehetséges beszállítói körrel 
kapcsolatban? 
Több vidékfejlesztési kutatás és a 
budapesti vendéglátós vállalkozá-
saink okán is ismerős volt már ne-
künk Nógrád megye nyugati része. 
Személyes kapcsolatban álltunk 
és állunk több helyi gazdasággal, 
mint beszállítókkal is. Most is fo-
lyamatosan bővítjük a beszállítói 
körünket és amennyire csak lehet, 
helyi partnerekre támaszkodunk: 
sok beszállítónk van a környékről. 
Középhosszú távon pontosan az 
lenne a cél, hogy bioregionálisan 
legyünk képesek ellátni magunkat 
minden szükséges alapanyaggal 
– mondjuk a mangó kivételével. 
Szécsény klasszikus mezővárosi 
adottságai nagyon szimpatikus-
nak tűntek, beleértve a mezőgaz-
dasági szakközépiskola nyújtotta 
esetleges lehetőségeket is mun-
kaerő- ügyben. Közel van Buda-
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pest, ez sem hátrány. És persze a 
pályázati feltételek is megfelelőek 
voltak ebben a régióban. Tetszett 
az Önkormányzat hozzáállása is, 
először az interneten kalandoz-
va botlottunk a Szécsény Inveszt 
honlapjába, ahol több ingatlan 
is felkeltette az érdeklődésünket, 
és végül onnan választottunk. Ezt 
mindenképpen egy vállalkozás-
barát kezdeményezésnek gondol-
tuk. Nagyon szeretjük Szécsényt, 
kiváló kapcsolatokat sikerült kiala-
kítanunk a város vezetőivel, a tel-
jes beruházást helyiek végezték, 
ami külön öröm volt számunkra. 
A munkaügyi központtal is szoros 
kapcsolatban dolgozunk munka-
erő állományunk feltöltésében.

Mekkora a kapacitás kihasználtság 
a hűtőházban és mennyi a lé üzem-
ben? 
A koronavírus járvány minket sem 
kímélt, a hűtőház is idén kezdte 
meg érdemben működését, van-
nak már betárolóink, de a kapacitá-
sunk még messze nincs kihasznál-
va, így folyamatosan várjuk azon 
gazdák és vállalkozások jelentke-
zését, akik friss zöldséget és gyü-
mölcsöt szeretnének betárolni. A 
lé üzem maximális kapacitása sincs 
még kihasználva, hiszen a gyártott 
termékek fogyása determinálja azt, 
ez pedig most indult be.

Mi tudná segíteni Önöket a gyors 
fejlődésben és terjeszkedésben?
Tárgyalásokat folytatunk több 
olyan hasonló gondolkodásmó-
dú vállalkozással is, akik szintén 
felelősen és komplexen gondol-
kodnak saját termékeikről. Egy 
velük létrehozható közös plat-

form talán nagyobb hatékony-
sággal lehet képes megjeleníteni 
ezt a szegmenst a piacon. De na-
gyon jót tesz a hírverés is a piaci 
kapcsolatok építésében, mint 
például ez a cikk is …
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Önkormányzati hírek

Szeptemberben egy munkarend 
szerinti képviselő-testületi ülést 
tartottunk.

A SZEPTEMBER 22-i ülésen tájékoz-
tatót hallgattunk meg 

•	a	 Helyi	 Választási	 Bizottságtól	
képviselői hely betöltéséről. Ga-
ramvölgyi Andrea lemondott 
képviselő mandátuma a jövő-
ben Csukáné Szerémy Andreát 
illeti meg

•	Stayer	 László	 Péter	 polgármes-
tertől az alpolgármesteri tiszt-
ség betöltéséről. Felkéri két volt 
polgármesterjelölt riválisát Csu-
káné	Szerémy	Andreát	és	Varga	
Bélát alpolgármesternek

•	a	Szécsényi	Cseperedő	Óvoda	és	
Bölcsőde 2019/2020-as nevelési 
év munkájáról és a 2020/2021-
es nevelési év indításáról

•	az	 oktatási	 intézmények	
2019/2020. tanévi működéséről, 
a 2020/2021-es tanév indításá-
ról

•	a	Kubinyi	Ferenc	Múzeum	állami	
fenntartásba vételéről

•	a	 TOP-3.2.2-15-NGI-2016-00002	
jelű,	 „Szécsény	 Város	 Önkor-
mányzat közcélú épületeinek 
komplex energetikai fejlesztése” 
projekt	 kapcsán.	 a	 Pénzügymi-
nisztérium Regionális Fejlesztési 
Programokért	 Felelős	 Helyettes	
Államtitkári Titkárságának Jogi 
és Felülvizsgálati Főosztálya ál-
tal megállapított szabálytalan-
sági eljárás dokumentumairól, 
jogerősségéről

•	a	 250	 millió	 forintos	 fejlesztési	
hitelfelvétel állapotáról, a kelet-
kezett dokumentumokról

•	az	önkormányzat	 szállítói	 tarto-
zásairól,	2020.07.31-i	állapottal.

Döntöttünk

•	a	„szécsényi	 Forgách-kastély	 tu-
risztikai célú fejlesztése” című, 
GINOP-7.1.1-15-2016-00024	
azonosítószámú projekt meg-
valósításához szükséges „építé-
si és restaurátori tevékenység 
ellátása vállalkozási szerződés 
keretében” tárgyú feltételes köz-
beszerzési eljáráshoz szükséges 
ajánlattételi felhívás jóváhagyá-
sáról

•	a	 Gergi	 Háló	 Szolgáltató	 és	 Ke-
reskedelmi Kft. ingatlanhaszná-
lati kérelmének elbírálásáról

•	a	 Bursa	 Hungarica	 ösztöndíj-
rendszerhez történő csatlako-
zásról

•	a	 Manóvár	 Gyerekház	 Szakmai	
Programjának	jóváhagyásáról

•	a	 Szécsényi	 Szennyvíz-	 Agglo-
merációs Önkormányzati Társu-
lás Társulási Megállapodásának 
módosításáról

•	a	 forgalomszabályozási	munka-
bizottságba új tag megválasztá-
sáról

•	a	Nógrád	Megyei	Kormányhiva-
tal törvényességi felhívásairól

•	a	Szécsényi	Közművelődési	Non- 
profit Kft. 2019. évi szakmai be-
számolójának és mérlegbeszá-
molójának jóváhagyásáról

•	testületi	 bejárásról	 a	 legfonto-
sabb projektek helyszínein: vá-
góhíd, külterületi út, bölcsőde, 
energetika, belterületi út.

Tárgyaltunk

•	a	VP-7.2.1-7.4.1.2-169	 azonosító	
számú „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzé-
se” projekt 1. számú szerződés-
módosításáról és kifizetéseiről, 
valamint késedelmi és meghiú-
sulási kötbér megállapításáról

•	a	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00008	
azonosító számú „A bölcsődei 
ellátás komplex fejlesztése Szé-
csényben” projekt teljesítés iga-
zolásairól, minőségi problémái-
ról és kifizetéseiről.

Zárt ülésen tárgyaltunk:

•	a	 HKB	 Ingatlan	 Kft.	 kérelmét	
a	 Szécsény,	 Haynald	 Lajos	 u.	
4.	 szám	 alatti	 83/A/1-83/A/18	
hrsz-ú ingatlanokkal kapcso-
latos szerződés átruházásának 
megkötéséről

•	lakásbérleti	ügyekről

•	„A	 Köz	 Szolgálatáért”	 kitüntető	
díj adományozásáról.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
   jegyző
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Bárkányiban történt……

A magyar népmese napja 2020.

Idén is sor került Benedek Elek szü-
letésnapja alkalmából a magyar 
népmese napjának megünneplé-
sére a Bárkányiban. Immár hagyo-
mány az alsósok körében, hogy ez 
a nap a népmesék jegyében zajlik 
és egy egész napos rendezvénnyé 
alakul ez a szép évforduló.
Szeptember	30-án,	szerda	reggel	

alsó tagozatos tanulóink és peda-
gógusaik évfolyamonként más-
más jelmezben jelentek meg, hogy 
idén osztályszinten, családias kö-
rülmények között ünnepeljék meg 
a népmesék varázslatos világát. 
Voltak	 itt	 manók,	 tündérek,	 tör-
pék, szegény legények és leányok, 
boszorkányok, varázslók, királyok 
és királylányok. A tanító nénik el-
varázsolták a gyerekeket a mesék 
világába a délelőtti tantárgyakon 
keresztül is: lehetett számolós szí-
nezők, szórejtvények között vá-
logatni, népdalok segítségével a 
régi, népi világ hangulatát felidéz-
ni, hagyományos magyar népme-
sék alapján kézműves foglalkozás 
keretén belül síkbábokat készíteni, 
melyek szemet gyönyörködtető-
en díszítik iskolánk folyosóját, s az 
arra elhaladókat emlékeztetik erre 
a mesés napra.  A folyosó másik ol-
dalán az „Élet vize” feliratú tartály-
ból tölthettek maguknak a tanulók, 
mellyel csillapították a foglalkozá-
sok között fellépő szomjúságukat.

Az ebéd és a délutáni pihenés 
után folytatódtak a délutáni fakul-
tatív szórakozások a tantermekben: 
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meseolvasás, találós kérdések, sze-
replők alapján való mesefelismerés 
töltötte ki a foglalkozások idejét. 
Tanulóink a nagy nap alkalmából 
színes ceruzákat, filctollakat és 
társasjátékokat is kaptak. A foglal-
kozások után finom „meglepetés” 
uzsonna következett: hamuban 
sült pogácsa és finom almalé, mely 
elköltése után szinte varázsszóra 
következett be a rendteremtés és a 
búcsúzás a népmese napjától és a 
mesék világától.          

Reméljük, ez a nap jövőre ismét 
megvalósul, a hagyományt folytat-
ni tudjuk és bízunk benne, hogy 
nemcsak osztályszinten, hanem az 
egész alsó tagozat körében együtt 
tudunk ünnepelni a gyerekek és a 
nevelők legnagyobb örömére.

Szervezők: a 2. évfolyamon tanítók

Hősökre emlékezve
A súlyosbodó járványügy helyzet 
miatt rendhagyó módon emlékez-
tünk meg vérzivataros történel-
münk októberre eső eseményeiről. 

Az	aradi	vértanúkra	és	az	1848/49-
es forradalom és szabadságharc 
eseményeire a 7. B osztály tanuló-
inak hangjátékával emlékeztünk. 
Az	1956-os	 forradalom	és	 szabad-
ságharc történéseit a 10. A osztály 
tanulói elevenítették fel, ugyancsak 
rádiós megemlékezés formájában, 
melyet egy prezentációs képanyag 
egészített ki.  Tanulóink mindkét al-
kalommal saját osztálytermeikben, 
fegyelmezetten hallgatták végig 
az emlékműsorokat, melynek vé-
gén az előadó osztályok tanulói, 
az emlékezés fájánál, egy-egy szál 
virággal és mécses meggyújtásával 
tisztelegtek az események áldozati 
előtt.

Őszi érettségi
Intézményünk tanulói közül min-
den évben igen sokan tesznek 
előrehozott érettségi vizsgát ide-
gen nyelvből és informatikából. 
Idén is többen készültek erre, de a 
COVID-19	 járvány	miatt	májusban	
mégsem kerülhetett sor a vizsgára. 
Ezt jeleztük a fenntartó és a Hiva-

tal felé, akik így az őszi vizsgaidő-
szakban vizsgaközpontnak jelölték 
ki középiskolánkat. A maturálás-
ra már az új épületben kerül sor, 
ahol a jelentkezők 10 középszintű 
vizsgadolgozat elkészítésével már 
megkezdték az előrehozott érett-
ségit. Négy tanulónk emelt szintű 
vizsgára jelenkezet. Ők külsős hely-
színen vizsgáznak.
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Október a Rákócziban

A visszaállást követő kezdeti 
nehézségeken felülemel-
kedve október hónapban 

ismét olyan programokat és verse-
nyeket bonyolítottunk le, amelyek 
segítségével a lehetőségekhez 
mérten izgalmassá tettük az iskolai 
élet mindennapjait.

Magyar Népmese Napja 
– szeptember 30.

Szeptember végén került megren-
dezésre a Magyar Népmese Napja, 
az elmúlt évektől kissé eltérően. 
Idén sajnos nyugdíjas kollégáink 
nem vehettek részt a rendezvé-
nyen, így az alsó tagozatos tanu-
lóink osztályszinten hallgathattak, 
nézhettek meséket, továbbá old-
hattak meg ezzel kapcsolatos fel-
adatokat.

Kedvenc közlekedési eszközöm 
- rajzpályázat

Október	 hónapban	 az	 alsósok	 kö-
zött rajzpályázatot hirdettünk, 
melyben a szívüknek legkedve-
sebb közlekedési eszközöket kel-
lett ábrázolniuk. A művek számos 

technika felhasználásával születtek 
meg és mindegyiket kiállítottuk, 
hogy a felsősök szavazni tudjanak 
rájuk, így megtudhassuk, hogy a 
sok kedvenc közül melyik a leg-
szebb.

Nemzeti évfordulóink, 
ünnepeink – október 6. és 23.

Két októberi jeles napunkra, az ara-
di	 vértanúk	napjára	 és	 az	 1956-os	
forradalom évfordulójára is köz-
ponti faliújságunkon kiállítással 
emlékeztünk meg, illetve október 
22-én a forradalom tiszteletére a 
gyermekek az eseményekhez kap-
csolódó történelmi filmeket tekin-
tettek meg.

Maszk Szépségverseny 
– október 21.

Ha a koronavírus arra kényszerített 
minket, hogy az eddig oly sokszor 
mellőzött maszkok az életünk el-
engedhetetlen részeseivé váljanak, 
akkor igyekeztünk ebből a hely-
zetből kihozni a lehető legtöbbet. 
Ezért rendeztünk az iskola tanuló-
inak részvételével a Maszk Szép-
ségversenyt, ahol minden tanuló 
kiélhette kreatívitását és egyedi 
maszkokat alkothattak.

Halloween bűvkörében 
– október 19-21.

Az alsósok a halloween-i napokra 
tökfaragással hangolódtak. Az el-
készült alkotások iskolánk bejára-
tánál kaptak helyet.

A felsősök körében hagyomá-
nyosan nagy sikerrel szokott zaj-
lani a halloween témakörében 
megrendezett vetélkedő, amelyen 
az idegen nyelvek (angol, német) 
segítségével járjuk körbe ezt a té-
makört. Az érdekes feladatok min-
dig új és új oldalát ismertetik meg 
ennek az ünnepkörben.
Lehetőségeinkhez	 és	 a	 járvány-

helyzet függvényében készülünk 
az adventi vásárokra és a jótékony-
sági bálunkra.

Pancsovai Gergely
       igazgató
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Bárkányi óvoda

Állatok világnapja a Bárkányi 
óvodában
„A természet hatalmas, az ember pa-
rányi, ezért aztán az ember léte attól 
függ, milyen kapcsolatot tud terem-
teni a természettel.” (Dr. Szentgyör-
gyi Albert) 

Október 4. az állatszeretetéről 

ismert Assisi Szent Ferenc ün-
nepe. 
Ez a nevezetes nap egész évre azt 
üzeni nekünk, hogy éljünk harmó-
niában a minket körülvevő élőlé-
nyekkel és a természettel. Az álla-
tok világnapjának alapelve, hogy 
az állatok boldogabbá teszik éle-
tünket, segítőtársként és barátként 
gazdagítják mindennapjainkat. 
A világnapon ma már nem csak 
a vadon élő, hanem minden állat 
védelmére felhívjuk a figyelmet. 
Akinek van valamilyen állata, az 
tudja jól, hogy állatot tartani nagy 
felelősség, ezért törekednünk kell 
arra, hogy megismerjük állataink 
igényeit, életmódjukat, tulajdonsá-

gaikat. Gyermekeinket, pedig mind 
ezekkel nekünk kell megismertet-
nünk.

A Bárkányi óvodában, már ha-
gyománnyá vált ez az ünnep. Jó 
alkalmat kínált, hogy a gyerekek 

megismerkedjenek az állatvilág-
gal, az állatgondozás szabályaival, 
valamint játék és alkotás során 
szerezzenek új ismereteket és él-
ményeket. A gyermekek fantázi-
ájára építve különböző barkács 
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tevékenységgel, mondókázással, 
énekléssel gazdagítottuk és tel-
jesítettük ki az állatokról szerzett 
ismereteiket. Könyveket nézeget-
tünk, képeket csoportosítottunk, 
állatos társasjátékok játszása so-
rán, játékos feladatokon keresztül 
gyakorolhatták az állatok jellemző-
it, hangját, mozgását. A nagyobb 
gyermekek „Ki mit tud az Állatok-
ról?” - játékos délelőttön megmu-
tathatták az állatokról szerzett tu-
dásukat.
Összességében, tapasztalatszer-
zésben gazdag napokat töltöttünk 
el, a gyerekek tudását, ismereteit 
bővítve. Az állatokkal való ismer-
kedés, a változatos tevékenységek 
maradandó közösségi élményt 
nyújtottak óvodás gyermekeink 
számára.

TERMÉNYÜNNEP AZ ÓVODÁBAN
„Csillagoknak Teremtője, vigyázz 
minden kicsi kőre, fűre, fára, szőlőtő-
re. Minden Téged dicsérőre.”
A szüret mindig is fontos és jeles 
napnak számított a régi emberek 
életében, hiszen ilyenkor le tudták 
szüretelni az egész éves munkájuk 

gyümölcsét.	Óvodánkban	már	rég-
óta hagyomány, hogy a népi szoká-
sokat, jeles napokat rendszeresen 
megünnepeljük, és felelevenítjük 
a hozzájuk kapcsolódó népi szoká-
sokat.

Csoportjaink lelkesen készülőd-
tek az ünnep méltó megünneplé-
sére. Minden csoport sort kerített 
arra, hogy részt vegyen valamilyen 
betakarításon.	 Voltak,	 akik	 szőlőt	
szüreteltek, voltak, akik répát ás-
tak, voltak, akik almát, diót szedtek. 
Az őszi gyümölcsökkel kapcsolatos 
énekeket, verseket tanultunk. Őszi 
meséink is az őszi gyümölcsökről 
szóltak. A szülők segítségével fo-
lyamatosan gyűltek az őszi gyü-
mölcsök, őszi termések. Sétáink 
során gesztenyét, őszi faleveleket, 
őszi terméseket gyűjtöttünk, ami-
ket felhasználtunk a csoportszo-
bák őszi sarkainak a dekorálásá-
hoz, illetve barkácsoltunk velük. 
Sok csoport meglátogatta a Műve-
lődési Ház által rendezett Szüreti 
fotókiállítást, ahol régi szüreti ren-
dezvények fényképeit láthattuk, 
valamint a Kertbarát kör idei Ter-
ménykiállítását is, ahol sok – sok 

érdekességgel vártak mindenkit a 
kiállító Kertbarátok.

Az óvodánkban, október 15-
én, csütörtökön került sor, a Ter-
ményáldással egybekötött szüre-
ti ünnepünket. Mindenki a saját 
csoportjában, feldíszített egy kis 
asztalt, amire elhelyezte a sok-sok 
gyümölccsel, terméssel megrakott 
kis kosarát, és várta, hogy Erik atya 
megáldhassa. 

A terményáldás során arról be-
szélt, hogy mi mindent köszön-
hetünk a jó Istennek, aki megte-
remtette a világot, és hogy ilyen 
sokféle finom és bő termést adott 
ebben az évben. Azután megál-
dotta, megszentelte a termésko-
sarakat, hálát adtunk imádkoztunk 
minden jóért! A terményáldást kö-
vetően, mindenki a saját csoport-
jában tartotta a szüreti délelőttöt, 
játékos vetélkedőkkel, táncházzal, 
drámajátékokkal, eszem-iszom-
mal, dínom-dánommal, reméljük 
minden gyermek számára élmény 
volt a délelőtt.

  Csábiné Ocsovai Rita
    óvodapedagógus
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Adventre várva a Bárkányi Kato-
likus Óvodában
Az Úrjövetel, a várakozás ideje min-
den évben ránk köszönt. Aki hittel 
éli meg a karácsonyhoz vezető na-
pokat, elcsendesedik, megerősö-
dik hitében és a szolgáló szeretet-
ben. Közeledik az advent, most egy 
kicsit megállunk, és átgondoljuk, 
hogy mi is történt ebben az évben 
velünk. Sok szép esemény, élmény 
és nemes tettek jutnak az eszünk-

be, melynek részesei és résztvevői 
lehettünk, sok jó emberrel közö-
sen, a nehézségek ellenére is.
Hálásak vagyunk és köszönjük, 
minden szülőnek, magánember-
nek, vállalkozónak, akik egész év-
ben mellettünk álltak, elképzelése-
ink megvalósításában segítettek.  
Jó tudni, hogy problémáinkkal 
megkereshettük őket, kérésünket 
mindig teljesítették, támaszkod-
hattunk segítségükre. Emberek, 

akik bármikor önzetlenül az óvodás 
gyermekeinkért tettek. Reméljük a 
jövőben is számíthatunk önzetlen 
segítségükre, támogatásukra.
Vannak még jó emberek! Köszönjük!

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi 
jó ember van, az kezdjen el valami 
jót tenni, és meglátja, milyen sokan 
odaállnak mellé.” 

Böjte Csaba

A Szécsényi Hírek 2020. szeptemberi kiadványának 12. oldalán megjelent „Amire büszkék vagyunk!” 
Összefogással	megszépült	a	Bárkányi	Katolikus	Óvoda	udvara	című	cikk	kiegészítéseként	hiányossá-
gunkat szeretnénk pótolni! Bár az udvarunkon végzett munkálat megvalósítását közöltük, azonban, 
hogy kik végezték el a munkát, kimaradt a cikkből. Ezúton szeretnénk megköszönni (és egyben elné-
zésüket	kérni)	Percze	Nándornak,	a	Zöld	Élet	Szociális	Szövetkezet	vezetőjének,	és	munkatársainak	az	
udvarunkon	végzett	földmunkákat	és	a	100m2	viacolor	lerakását,	valamint	Kolosi	Ferencnek	a	Pléh	
Ground Bau Kft tulajdonosának és a kollégáinak a fedett terasz elkészüléséért végzett munkáját.

Ajándék alkotások a Kubinyi Ferenc Múzeumnak

A szentlőrinckátai	 Balázs	 La-
jost	középiskolás	évei	(1958-
63)	 Szécsényhez	 kötik.	 A	

kastély és a múzeum szeretett 
helyszínné vált számára. Hivatást 
érez, hogy a Kubinyi Ferenc Múze-
um gyűjteményének képzőművé-
szeti arculatát tovább gazdagítsa. 

Szentendrén töltött munkás év-
tizedei során Kovács Margit mű-
vészete ragadta magával, akinek 
alkotásait az egyetemes művészet 
legkiválóbbjai közé sorolja. . Kerá-
miáit keresni és vásárolni kezdte 
a	 műtárgypiacon.	 16	 plasztikából	
álló gyűjteményt alapított, amit az-
után múzeumunknak adományo-
zott 2017 nyarán.

Most immár ötödik alkalommal 
ajándékoz Kovács Margit plaszti-
kákat, s utóbb festményeket is. Az 
Első szerelem relief és az Asszonyok 
kendővel két szobor felajánlásával 
a múzeumi Kovács Margit gyűjte-
mény a negyven darabot közelíti. 

Kovács Margit (1902 – 1977) kera-
mikus, szobrász, a modern magyar 
kerámiaművészet egyik megte-
remtője. Budapesti, bécsi, münche-
ni iskolák után Dániában és Fran-
ciaországban volt tanulmányúton. 
Egyaránt mestere a körplasztiká-
nak és a domborműnek, az agyag-
ba vésett rajzos csempéknek, ko-
rongolt és felrakott edényeknek, a 
mázak finoman árnyalt keverésé-
nek. Megvásárolt gyönyörű plasz-
tikáit	Balázs	Lajos	nem	 tartja	meg	
magának, „… hogy ne szobafog-
ságban legyenek, hanem a gyö-
nyörű [múzeumi] környezetben 
művészetükkel levegyék a látoga-
tókat a lábukról. Ezek nem szimp-
la díszkerámiát jelentenek, hanem 
klasszikus művészetet. A nők tető-
től talpig érzelmi lények, és ilyen 
sokoldalú, élmény dús ábrázolását 
a nőnek máshol nem láttam, csak 
Kovács Margitnál. (…) Egy alkotás 
akkor szép, ha a környezete is az. A 

kastély is azért oly nagyszerű, mert 
a természeti környezete, parkja is 
az. A képzőművészeti alkotások 
is itt a kastélyban érvényesülnek 
igazán. (…) A művész – a maga 
módján – olyan, mint a történész. 
A történész ÍRJA a múltra tekintő 
valóságot, a művész alkotásával, 
a	 SZÉPSÉG	 EREJÉVEL	 adja	 vissza	
azt. (…) Tulajdonképpen nem is 
én veszem meg a képet, hanem a 
kép	vesz	meg	engem.”	Valóban,	az	
utóbbi ajándékozásai alkalmával 
Balázs	 Lajos	 szép	 festményekkel	
gyarapította a Kubinyi Ferenc Mú-
zeum	 gyűjteményét.	 Legutóbbi	
alkalommal	Pammer	János	Téli	falu	
című nagyméretű olaj-vászon fest-
ményét kaptuk meg aranyozott 
blondel keretben, továbbá Szegedi 
Molnár Géza Önarcképét és I. Fe-
renc József fiatalkori portréjának 
reprodukcióját.
Az	 1885-ben	 született	 Pammer	

János általában táj- és figurális mű-
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veket festett naturalista módon. 
Budapesten	 1914-ben	 kollektív	
kiállításon mutatkozott be. Egyhá-
zi és vallási festményei gyakoriak. 
Szegedi	 Molnár	 Géza	 (1906-1970)	
Elsősorban freskókat készített, 
1928-ban	egyik	rajzáért	megkapta	
a	 Benczúr-díjat.	 1931-ben	 elnyer-
te a római Collegium Hungaricum 
ösztöndíját. Miután külföldről ha-
zatért,	1932-ben	a	csegöldi,	1937–
38-ban	a	nyírbátori	görög	katolikus	
templom freskóit és oltárképeit 

készítette el. Rendszeresen sze-
repelt műveivel a Műcsarnok és 
a Nemzeti Szalon kiállításain. Fő 
művét, a kispesti Wekerle telepi 
Szent József-templom 21 freskóját 
300	 m²-	 en	 1940–41-ben	 festet-
te.	Vallásos	 tárgyú	 festményei	 egy	
részét az esztergomi Keresztény 
Múzeum őrzi. Szegedi Molnárt 
„klerikálisnak” bélyegezték meg, 
és hivatalosan elhallgatták. Képeit 
csak külföldön, nemzetközi tárlato-
kon mutathatta be.

Balázs	 Lajos	 élete	 során	 meg-
tapasztalta a művészet időtálló 
szépségét-értékét a pénz csábító 
múlandóságával szemben. Mű-
gyűjtőként nem magának halmoz-
za az alkotásokat, hanem a köz 
számára adományozza. Hálásak 
vagyunk és a Kubinyi Ferenc Múze-
um nevében ez úton is köszönjük 
Balázs	 Lajos	 művészet-	 és	 múze-
umpártoló tevékenységét.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

I. Ferenc József király fiatalkori 
portréja - reprodukció

Szegedi Molnár Béla - Önarckép

Pammer János - Téli falu

Kovács Margit - Első szerelem
Relief

Kovács Margit -  Asszonyok kendővel
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Támogatókat keres a Múzeum Benczúr-festmény megvásárlására

Benczúr	 Gyula	 1916-ban	
megalkotta Donner Kálmán 
szécsényi tégla- és sajtgyár 

tulajdonos portréját, amit a kö-
vetkező évben a Szépművészeti 
Múzeum kiállításán mutattak be.

Idén a Donner család leszárma-
zottjától a MissionArt Galériába 
került eladásra a nevezett Ben-
czúr Gyula festmény.

A 100 esztendeje elhunyt Ben-
czúr Gyula a 19. századi magyar 
akadémikus történeti festészet 
kiemelkedő alakja. Utolsó alkotói 
korszakát a monumentális törté-
nelmi kompozíciók jellemzik. A 
millenniumra	 1896-ban	 megfes-
tett Budavár visszavétele című 
műve a műfaj egyik legjelentő-
sebb alkotása. 1900-ban a párizsi 
világkiállításon első díjat nyert 
a Nagyváradon festett, Schlauh 
Lőrincz	nagyváradi	bíborost	ábrá-
zoló portréjával. Az 1907-ben be-
fejezett Ezredéves hódolat című 
képe egész Európában feltűnést 
keltett. Élete utolsó éveiben a bu-
dai várba tervezett nyolc képből 
álló történelmi tárgyú képsoroza-
ton dolgozott, melyből kettőt tu-
dott elkészíteni (Mátyás fogadja 
a pápa követeit, A diadalmas Má-
tyás).	 Pályafutása	 során	 számos	

művészeti díjat kapott. Művei-
vel	 aranyérmet	 nyert	 Párizsban	
(1878,	 1900),	 Berlinben	 (1886,	
1910),	 Bécsben	 (1877,	 1888)	 és	
Münchenben	 (1888).	 Amikor	
Benczúr Gyula alkotásra alkalmas 
helyet keresett, barátja, Mikszáth 
Kálmán volt a segítségére. Az író 
kezdetben a horpácsi birtokot 
szemelte ki a festőnek, de a bir-
tokvásárlás sikertelen volt, így 
került Benczúr Gyula Dolányba, a 
mai Benczúrfalvára. A településen 
álló kúriát még a Wattay család 
építtette	a	XVIII.	században,	majd	
többször gazdát cserélt a több 
ízben bővített épület, míg 1910-
ben	 gróf	 Pejácsevich-Mikótól	 a	
festő birtokába nem került. Ben-
czúr Gyula a kúriához közel önálló 
műtermet alakított ki, több híres 
festményén itt dolgozott 1920-
ban bekövetkezett haláláig. 

Itt alkotta meg a Donner Kál-
mánról készült portréját is. A mű 
meghirdetett	ára	1.600.000	forint.	
A tulajdonos azonban kérésün-
ket megértette, hogy a festmény 
legjobb helye közgyűjtemény-
ben volna, leginkább a Kubinyi 
Ferenc Múzeumban, mivel a mű 
Szécsényhez kötődik. E cél érde-
kében	 végül	 400.000	 forint	 ár-

engedményt kaptunk, így a mú-
zeumvezetés 1.200.000 forintra 
szeretne szert tenni közadako-
zásból, hogy a képen látható fest-
mény Nógrád megyébe, a szécsé-
nyi múzeumba kerülhessen. Ha 
ez sikerül, terveink szerint az új ál-
landó kiállításban szerepel majd.

Kérjük, hogy a bőkezű adako-
zók jelentkezzenek a Kubinyi Fe-
renc	 Múzeumban,	 vagy	 a	 06	 20	
96	96	305-ös	telefonszámon!	Kö-
szönjük!

Dr. Limbacher Gábor 
múzeumigazgató 

Benczúr Gyula Donner Kálmán 1916 
olaj, vászon 62.5×53cm, j.j.l  Benczúr 
Gyula, Dolány 1916

Berecz András előadása Szécsényben

A koronavírus-járvány ta-
vaszi kirobbanása miatt a 
legtöbb rendezvény elma-

radt, és a hosszú szünet után na-
gyon sok ember várt arra, hogy 
végre újra beinduljon az élet és, 
hogy többek között újra lehessen 
előadásokat tartani. Ennek a vá-
rakozásnak tett eleget a Fiatalok 
a Nemzetért Alapítvány, amikor 
a szigorú járványügyi szabályok 

betartása mellett megrendezték 
Berecz András „Félbevágott pi-
pafüst” című előadói estjét Szé-
csényben	 a	 Városi	 Művelődési	
Központ színháztermében.

Az alapítvány fő célja, hogy a 
magyar kultúra történelmi, tu-
dományos, művészeti és irodal-
mi értékeit olyan programok és 
előadások megszervezésével 
közvetítsük, amelyek nemcsak 

szórakoztatóak, hanem a közös-
ségi művelődést is elősegítik. Ép-
pen	ezért	a	Palócföldre	első	ven-
dégként Berecz Andrást, hazánk 
méltán ismert és elismert mese-
mondóját, népmesegyűjtőjét és 
előadóművészét hívtuk. A gye-
rekeknek és felnőtteknek szóló 
humoros előadói-esten nemcsak 
a férfi és a nő örök ellentétéről, 
a jó és a rossz küzdelméről vagy 
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épp a világháborúk eseményeiről 
szóló meséket, igazságokat és fél-
igazságokat hallhattak a nézők, 
hanem tréfás történeteket, sőt 
egy nagyon különleges hangzású 
népdal is felcsendült a Kossuth-
díjas előadótól.

„A mesék küzdelmet és irgalmat, 
vitézséget és becsületet tanítanak, 
igazszerelemre készítenek, vigasz-
talnak, jól felépített, tömör és tar-
talmas beszédre nevelnek. Ha a 
végtelen éjszakákon, és milliókon 
kipróbált népmesék kiforrott, tö-
mörítő, képes gondolkozása vérré 
válik, a lényegre törő és lélekisme-
rő beszédnek nyújt védelmet. Nagy 
szükség van rá ma, mikor sikeres a 
parádésan csomagolt üres beszéd.”, 
vallja Berecz András a mesékről, 

melyet Szécsényben a lelkes és 
nevetésben gyakran kitörő kö-
zönség is megtapasztalhatott. 
Egy vidám, ugyanakkor nagyon 

egyedi és értéket közvetítő esté-
nek lehetett mindenki szem és 
fültanúja.

Burik Anett

Tök jó délután

Remek délutánt töltött együtt 
2020.	október	29-én	a	Városi	
Művelődési Központban az 

a	13	család	és	baráti	társaság,	akik	
részt vettek a tökfaragó prog-
ramon és ringbe szálltak a „leg-
szebb, legkreatívabb, legrémisz-

tőbb, legmókásabb, legkirályibb, 
legnagyobb, legfurcsább, leg-
morcosabb, legvidámabb, legcif-
rább, legbarátságosabb, legmíve-
sebb és legtökösebb töklámpást 
készítő csapat” címért. A legek 
versenyének abszolút győztese 

a	Vidu	 család	 alkotta	 Százholdas	
Pagony	 csapata	 lett,	 akik	 kiérde-
melték	 a	 „Legtökösebb	 töklám-
pást készítő csapat” címet. Gratu-
lálunk mindenkinek!

Készül a legtökösebb töklámpás
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Tökfaragók az aulában

Tökfaragók a művelődési ház előtt
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Tökfaragók a töklámpásaikkal

Az elkészült töklámpások
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- 16 -- 16 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs havi kiadványa

Szécsényi siker az őszi tornán
A házigazdák különösen a fináléban mutattak parádés dobóformát

A Nógrád Megyei Kosárlabda 
Szövetség 10 csapat részvételével 
rendhagyó helyszínen, a szécsé-
nyi	Szomszéd	László	Tornaterem-
ben rendezte meg 2020. október 
3-án	a	HE-DO	-	KÖBE	3x3-as	(egy-
palánkos,	 3:3	 elleni	 játék)	 me-
gyei tornasorozat őszi fordulóját. 
Noha a viadalon a mezőny vala-
mennyi együttese pályára lépett, 
néhány gárda némileg foghíjas 
összeállításban vette fel a küzdel-
met. Talán ennek is betudható, 
hogy az előző két alkalommal a 
legjobbnak bizonyuló Concords 
most csupán negyedikként fu-
tott be, ami viszont még mindig 
elegendőnek bizonyult Reichardt 
Jenőék számára az alapszakasz 
megnyeréséhez. A végelszámo-
lásnál a címvédő mögött a tehet-
ségüket ezúttal, házigazdaként, 
egy remek tornagyőzelemmel 
igazoló szécsényi „középkorúak” 
szerezték meg a második helyet, 
míg	a	Jäger	All	Stars	és	a	Veszte-
sek között a harmadik-negyedik 
pozícióban kialakult holtverseny-
ből, jobb győzelem-vereség mu-
tatójának köszönhetően, előbbi 
alakulat került ki nyertesen. A 
játéknap legjobb egyéni telje-

sítményét a szécsényi gárdából 
nem csak keresztnevével kilógó 
Pancsovai	Gergely	mutatta	be.
 A Szécsényi TK eredményei
Csoportmérkőzések:

The Kings – Szécsényi TK 15–
17. Psz: Szőke	Sz.	6,	Jordáki	D.	5,	
Botos	B.	4,	ill.	Pesák	T.	12,	Kiss	T.	4,	
Pancsovai	G.	1.

3100.hu – Szécsényi TK 12–
13 - hu. Psz:	 Laczkó	 S.	 Hábel	 A.	
Skrabák	D.	4-4,	 ill.	Pesák	T.	6,	Kiss	
T.	5,	Pancsovai	G.	2.

Jäger All Stars – 3100.hu 11–
2. Psz:	Viskárdi	K.	6,	Stork	D.	5,	ill.	
Skrabák	D.,	Laczkó	S.1-1.

Szécsényi TK – Vörös Ördögök 
20–10. Psz:	 Pancsovai	 G.	 16,	 Er-
délyi	T.	 3,	 Pesák	T.	 1,	 ill.	Markó	 I.,	
Batta B. 5-5.

Szécsényi TK – Jäger All Stars 
9–11. Psz:	Kiss	T.	4,	Pesák	T.	3,	Er-
délyi	T.	Pancsovai	G.	1-1,	ill.	Stork	
D.	 5,	 Ozsvárt	 B.,	 Tóth-Szarvas	 L.,	
Viskárdi	K.	2-2.

Végeredmény: 1. Szécsényi TK 
3,	2.	Jäger	All	Stars	3,	3.	Vörös	Ör-
dögök	3,	4.	The	Kings	1,	5.	3100.hu	
0. Azonos pontszámnál mini ta-
bella döntött a végső sorrendről.

Döntő:
Vesztesek – Szécsényi TK 

8–21. Psz: Szabó	Z.	5,	Orbay	Cs.	3,	
ill.	Kiss	T.	9,	Pancsovai	G.	8,	Pesák	
T.	4.

 A torna végeredménye: 1. 
Szécsényi Tehetséges Középko-
rúak (Erdélyi Tamás, Kiss Tamás, 
Pancsovai	 Gergely,	 Pesák	 Tamás,	
Tőzsér	Tamás),	2.	Vesztesek	(Orbay	
Csaba,	Soós	Gábor,	Szabó	Zoltán),	
3.	 Jäger	 All	 Stars	 (Stork	 Dávid,	
Tóth-Szarvas	 Levente,	 Viskárdi	
Krisztián),	 4.	 Condords,	 5.	 Szíven	
Szúrt	 Szalmaszál,	 6.	 Vörös	 Ördö-
gök,	7.	The	Kings,	8.	Old	Guys,	9.	
Red	Devils,	10.	3100.hu.

Az alapszakasz végeredmé-
nye: 1.	 Concords	 6	 helyezési	
pont, 2. Szécsényi Tehetséges 
Középkorúak	7,	 3.	 Jäger	All	 Stars	
10	(10–5),	5.	Vesztesek	10	(9–6),	4.	
Szíven	Szúrt	Szalmaszál	13,	6.	Vö-
rös	Ördögök	18,	7.	The	Kings	21,	
8.	Old	Guys	23,	9.	Red	Devils	28,	
10.	3100.hu	29.

 A legjobb pontszerzők listá-
jának élcsoportja: 1. Stork Dávid 
(Jäger All Stars) 95 pont, 2. Sza-
bó	Zoltán	(Vesztesek)	86,	3.	Mar-
kó	 István	 (Vörös	Ördögök)	 85,	 4.	
Szőke Szabolcs (The Kings) 72, 5. 
Monye Martin (Szíven Szúrt Szal-
maszál)	 63,	 6.	 Moravszki	 András	
(Concords)	 58,	 7.	 Tavaszi	 Dániel	
(Szíven	 Szúrt	 Szalmaszál)	 54,	 8.	
Pancsovai	Gergely	(Szécsényi	TK),	
Kovács	 Dénes	 (Old	 Guys)	 53-53,	
10.	Batta	Bálint	 (Vörös	Ördögök),	
Brunda Márk (Red Devils) 50-50, 
12. Kiss Tamás (Szécsényi TK), 
Skrabák	 Dávid	 (3100.hu)	 46-46,	
14.	Soós	Gábor	(Vesztesek)	42,	15.	
Botos	Bence	(The	Kings)	40.

A versenysorozat utolsó fordu-
lójának (rájátszás) a tervek szerint 
november 29-én a Salgótarjáni 
Városi	Sportcsarnok	ad	majd	ott-
hont.
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Futás

2020.10.02. 14. NN Ultrabalaton 
Közép Európa leghosszabb futó-
versenye	222	km,	szintidő	32	óra.
Az idén nem tavasszal, hanem 
ősszel volt hangos a Balaton, a 
versenyzőktől, de a szép őszi táj 
látványa kárpótolt mindenkit. A 
Szécsényi	 Ultrások	 3	 fős	 csapata	
Lantos	 János,	 Pifka	 Gábor,	 Sótér	
Vilmos	Zsolt	rajtolt	Balatonfüred-

ről, hogy nonstop körbe fussa a 
Balatont.	 91	 csapatból	 a	 34.	 he-
lyezést	érték	el,	22:31:24	idővel.

2020.10.18. 14. Sülysápi futó-
nap is tavasszal lett meghirdet-
ve,	 de	 a	 COVID	 19	miatt	 szintén	
ősszel lett megtartva. Résztvevő 
Bartus	Ferenc	 táv	21	km,	1:38:38	
idővel kategóriája III. hely.

A 2020 év a vírus miatt, a verse-
nyeken	 	 SZAFT	 tagjai	 a	 tervezet-
nek megfelelően nem tudtak 
részt venni. Az egészség és a kon-
díció megtartása  miatt az edzé-
seket mindenki egyénileg végzi 
el.	Vigyázzunk	egymásra!	

  Czele János
 BSI Futónagykövet

Ultrabalaton

Sülysáp
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Foci

A nagypályás csapataink és a Bo-
zsik tornákon szereplő csapataink 
vegyesen szerepelnek a bajnok-
ságaikban.

Bozsik tornákon és fesztiválokon 
résztvevő csapataink jó formát 
mutatnak. A gyerekek egyre na-
gyobb létszámban jelennek meg 
és látszik rajtuk, hogy szeretik a 
labdarúgást.

U14-es eredmények:
Szécsény – Mátraderecske 9-1 
gól:	 Fejes	 B.	 3,	 Kovács	 B.,	Mester	
M.,	Balázs	N.	Jandala	Zs.	Szeles	B.,	
Gáspár K.

Szécsény – Érsekvadkert 1-4 
gól: Fejes B.
Nagybátony – Szécsény 2-0 
U16-os eredmények:
Érsekvadkert – Szécsény 10 – 2 
gól: Balázs N. 2.
Szécsény – Bgy Szent Imre 0-4
Karancslapujtő – Szécsény 3-1 
gól: Szabó B.
Szécsény – Recsk 5-2 gól: Király T. 
3	,	Szabó	B.	2.
Mátraterenye – Szécsény 9-0 

U19-es eredmények:
Szendehely – Szécsény 5-2 gól: 
Kovács	S.	Oláh	J.
Bercel – Szécsény 1-18 gól: Ko-

vács	S.	8	,	Oláh	J.	4	,	Bene	A.	3,	Ró-
nai	A.	3.
Érsekvadkert – Szécsény 3-2 
gól: Kovács S. Bene A.

Felnőtt eredmények:
Nőtincs – Szécsény 3-0
Szécsény – Rimóc 7-1	gól:	Lacz-
kó	L.	2,	Juhász	I.	3,	Fábián	R.	Hor-
váth Cs.
Érsekvadkert – Szécsény 1-0
Szécsény	–	Építők	2-4	gól:	Laczkó	
L.,	Kovács	S.
Pásztó – Szécsény 2-1	gól:	Lacz-
kó	L.

Doman Gábor
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