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kell egy kis idő, amíg alkalmazkodunk az új körülményekhez.
A Szécsény Holding még 2016-ban
nyert egy pályázatot, amelynek segítségével felépülhetett Szécsényben Nógrád megye egyetlen vágóhídja. Ehhez képest az év végén az
Önkormányzat, a múlt év utolsó
ülésén úgy döntött, hogy átveszi a
majdnem kész üzemet, még annak
megnyitása előtt. Ez azért is pikáns,
mert korábban az önkormányzat
ugyanerre a projektre kétszer is sikertelenül pályázott. Valaki úgy is
értelmezheti mindezt, hogy a Holding sikerét most az Önkormányzat akarja learatni. A baloldali képviselők, a jobboldaliakkal szemben
egységesen nemmel szavaztak az
üzem átvételére. Kicsit zavarosnak
és ellentmondásosnak tűnik így a
történet.
Ön hogy látja mindezt?
Kezdjük azzal, hogy semmiképpen nem szeretnénk a Holding
babérjait learatni, hiszen a munka érdemi részét ők végezték el,

Önkormányzati
HÍREK
Decemberben egyetlen képviselő-testületi ülést tartottunk.
19-én döntöttünk
• a 2018. évi startmunka mintaprogramban való részvételről
• a Szécsény Holding Kft. ügyvezetéséről

nem kis nehézségek közepette.
Most abba, hogy hányan szurkoltak a projekt sikeréért és hányan
a bukásáért nem mennék bele.
A valóság az, hogy a Munkaügyi
Központtal és a Belügyminisztériummal egyeztetve a jövőre vonatkozóan olyan információkat kaptunk, hogy a további működtetés
és esetleges fejlesztések tekintetében a következő időszakokban
az önkormányzatok számára nyílnak pályázati lehetőségek és nem
önkormányzati cégek számára.
Ezt mérlegelve gyors döntést kellett hozni, amit a képviselő-testület döntő többsége támogatott.
A baloldali képviselők valóban
nem szavazták ezt meg, ami nem
lepett meg nagyon, hiszen megfigyelhető, hogy az utóbbi időben
ők hárman mindig együtt mozdulnak. Ezeket a döntéseiket inkább politikai jellegűnek látom.
Szerintem a városfejlesztési és a
politikai kérdéseket szét kellene
tudni választani. Nem voltam tagja 2006-tól 2010-ig a testületnek,

de nyomon követtem a munkájukat.
Ettől a mostaninál sokkal nagyobb konfliktusok voltak, mégis
azt lehetett látni, hogy az akkori
ellenzéki képviselők a városfejlesztési előterjesztésekben mindig Szécsény érdekét nézték és
nem a pártutasítást.

• a 2017. évi költségvetési rendelet 3. számú módosításáról
• az átmeneti gazdálkodásról
szóló rendelet megalkotásáról
• a 2018. évre szóló, önkormányzati rendeletekben meghatározott díjakról
• a számlavezető pénzintézet
váltásról
• az 1256/1 hrsz-ú terület rendbetételéről

• a Szécsény, Rákóczi út 72/C.
szám alatti ingatlan értékesítéséről.

-2-

Az év végén egy újabb pályázat
eredményét hirdették ki, amelynek
segítségével több mint 19 millió forinthoz jut az Önkormányzat.
Mire nyerték a pénzt?
A Belügyminisztérium által kiírt pályázatról van szó, hivatalos
megfogalmazásban
kötelező
önkormányzati feladatot ellátó
intézmény fejlesztésére lehetett
pályázni. Nagyon örülünk a sikernek, hiszen ezeken a pályázatokon az elmúlt években is mindig indultunk, de nem nyertünk.
Most végre lehetőségünk nyílik
arra, hogy jobb munkakörülményeket biztosítsunk a Hivatalban
dolgozó köztisztviselőinknek.

Elfogadtuk
• a 2018. I. félévi munkatervet
• a 2018. évi rendezvénynaptárt
• Szécsény város Településképi
Arculati Kézikönyvét, valamint
Szécsény város településképi
rendeletét.
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Módosítottuk
• a közös ellátásáért felelőséggel érintett vízi-közmű megállapodást
• a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát
• Szécsény Térsége Humánszolgáltató
Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodását

• a talajterhelési díjról szóló
17/2015. (XI.04.) rendeletet.
Jóváhagytuk
• a Krúdy Gyula utca és a Tanuszoda kapcsán a végső szakmai véleményt
• a Sportcsarnok kapcsán a közbenső szakmai véleményt
• a 2018. évi belső ellenőrzési
tervet.

Szóbeli beszámolót hallgattunk
meg a Vágóhíd projektről és a
kapcsolódó egyedi közfoglalkoztatási mintaprogram pályázatról.
Zárt ülésen lakásbérbeadásról
tárgyaltunk.
Stayer László dr. Végh Adrienn
polgármester
jegyző

PONTOSÍTÁS
Előző lapszámunkban az egyik
pályázat, amely a GINOP-3.4.1-15
Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése címmel jelent
meg, rossz rovatba került. Így a fő
összegek is módosulnak, vagyis
a Szécsény város által, vagy rész-

vételével eddig megnyert EU pályázatok összege 1 milliárd 899
millió 50 ezer forintra, míg a helyi
egyesületek és vállalkozók által
megnyert összeg 773 millió 240
ezer forintra változik. A számok
egyébként napról-napra módo-
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sulnak, miután az évvégén, a Magyar Közlöny 2017 december 28-i
számában újabb pályázat eredményeit hirdették ki. Ezen a Szécsényi Önkormányzat 19 millió
475 ezer forinthoz jutott.
Gratulálunk a nyerteseknek!
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Adventi készülődés a Bárkányiban

Advent első vasárnapját követő
hétfőn, a hétindító lelki percekben gyújtottuk meg adventi koszorúink első gyertyáját, hogy a
szeretet fénye mellett készülhessünk az Úristen eljövetelére. A
várakozás időszakában intézményünk a lelki ráhangolást több
helyszínen és többféle programmal is segítette:
December 4-én „Az ajándék”
című gyermekszínházi előadást
tekintették meg a Holló együttes
fellépéseként alsó tagozatos tanulóink.
December 3-án a 3.B osztályosok betlehemes műsorukkal és
a Kicsinyek kórusának énekével
képviselték intézményünket városunk első adventi gyertyagyújtásán.
Előadásukkal december 7-én ellátogattak a helyi Idősek Otthonába
és a Ferences Betániába is, hogy
a betlehemi Kisjézus örömét elvigyék a lakóknak. Örömmel és
kedves fogadtatással köszönték
meg a kicsinyek szerepjátékát.

December 6-án a Szülői Szervezet
hívására a Mikulás látogatott el iskolánkba kedves ajándékkal lepve meg a gyerekeket, dolgozókat.
December 11-én délelőtt iskolánkat az a megtiszteltetés érte, hogy
ellátogatott hozzánk Déváról
Böjte Csaba testvér, aki megosztotta a tanulókkal szívmelengető
történeteit, valamint karácsonyi
gondolatait. Arra buzdított mindenkit, hogy legyünk igazi ajándékok embertársaink számára,
„szeressük jóvá a világot”. A gyerekek lélegzetvisszafojtva hallgatták lebilincselő, közvetlen stílusa
miatt. Csaba testvér személyesen
köszönte meg tanulóinknak azt a
sok ajándékot, melyeket heteken
keresztül gyűjtöttek gyermekeink
a dévai árvák számára.
Ugyanezen a napon szeretet szárnyán karácsonyváró programot
szerveztünk alsós tanulóinknak,
melyet a betlehemekből és angyalkákból összegyűjtött kiállítás
megnyitójával kezdtünk. Ezt követően osztályonként különböző
játékos karácsonyi feladatokkal,
kézműveskedéssel,
karácsonyi
történetek feldolgozásával telt el
a délután, melyet az aulában egy
közös uzsonnával zártunk.
December 17-én Benczúrfalvára
kaptak felkérést a 3. B osztályosok, akik pásztorjátékukkal
meghittebbé tették a 3. adventi
gyertyagyújtást a településen. A
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meghívást, mely nagy megtiszteltetés számunkra, örömmel fogadtuk. Ezúton is köszönjük a helyiek
kedves vendéglátó szeretetét, valamint a szülők segítségét.
December 21-én sikeres Erzsébet
pályázat révén vettünk részt az
Erkel Színházban, melynek keretében Csajkovszkíj Diótörőjét
tekintettük meg. Az előadás élményekkel teli kikapcsolódást és
látványt nyújtott az álmot és ébrenlétet, képzeletet és valóságot
összemosó meséhez.
December 19-én az óvodások,
21-én a szülők és vendégeink, valamint 22-én 11 órakor iskolánk
tanulói láthatták karácsonyi műsorunkat a 2. évfolyamosok és az
iskola kórusának előadásában.
Intézményünk nevelőtestülete
boldog, békés új esztendőt kíván
iskolaközösségünk valamennyi
tagjának, hozzátartozójának, valamint a Szécsényi Újság kedves
olvasóinak.
Ludányiné Bella Szilvia igh.
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„Egymáshoz futni vagy kisiklani”
A címbe emelt Rilke-idézet volt a
mottója a tanév második Irodalmi
teaházának. A programra ezúttal
a gimnáziumi tanulókat várták a
Társadalomtudományi munkaközösség tagjai.
A délután két részből állt. Először
a diákok, illetve a tanárok hozták
el azokat a műveket, amelyek számukra különleges jelentőséggel
bírnak a szerelmi költészet témakörében. A felolvasott alkotások
igen sokféle érdeklődési és gondolati körről tettek tanúbizonyságot. A klasszikusnak nevezhető művektől a kortárs magyar
költészetig, illetve az egyre népszerűbb slam poetry irányzatáig meghallgathattak írásokat a
megjelentek, majd megosztották
egymással meglátásaikat. A második részben híres magyar költők
magánéletébe tekinthettek be a
felolvasók/hallgatók. A kora délutáni program tartalmas, tanulságos és szórakoztató elmélkedést
kínált a tanulóknak, nem mellesleg tanáraiknak. Mindezt még kellemesebbé tette a forró tea és a
harapnivaló.
Somoskői Beáta

Látogatás a Püspöki Palotában

dukcióikkal.
A vendégség végén iskolánk diákjaival a püspök atya közelébe gyűltünk, ahol kedves kolléganőnk,
Bablena Piroska, ízes palócsággal,
csengő hangon énekelte el neki a
Betlehem, Betlehem c. karácsonyi
dalt, ezzel köszöntve fel névnapja
minden nap részesülünk ilyen alkalmából. A püspök atyával való
kedves invitálásban. Amint el- közös énekkel zártuk végül ezt a
foglaltuk helyünket, a köszöntést mozgalmas napot.
követően - Miklós püspök atya
Csókási Csabáné
érkezéséig, „bemelegítésként”- vidám Mikulás-énekeket daloltunk
Magyarország, szeretlek!
a teremben egybegyűlt gyereksereggel együtt. Ezután egy vidám, December 14-én az megtisztelteinteraktív koncert következett. A tés ért minket, a Bárkányi suli 11.
tanulóink is részeseivé váltak az A osztályát, hogy részt vehettünk
előadásnak, hisz a Mikulás rén- az MTVA által rendezett vetélkeszarvasait és szánját jelképesen dőn, aminek címe Magyarország,
megjelenítve „körbeszánkózták” szeretlek! Rendkívül izgalmas volt
a termet. A püspök atya mint betekinteni a színfalak mögé, a
mindig, most is mosolygósan és forgatásba és találkozhattunk híkedvesen köszöntött mindenkit. res, ismert emberekkel is. A műA nap fénypontja mégis csak az sorban piros és zöld csapatok
volt, amikor Beer Miklós püspök „versenyeztek” egymással. Mi a piatya személyesen adta át minden ros csapatot képviseltük. Érdekes
jelenlévő gyermeknek a Mikulás- és elgondolkodtató feladatokat
csomagot; természetesen a rá jel- kaptak a versenyzők, amelyekre
lemző néhány személyre szóló, fi- többször mi is tudtuk a választ.
gyelmes, biztató szó kíséretében, Az izgalmak ellenére a végére mi
ami jóérzéssel töltött el minden- is elfáradtunk. A forgatás alatt lekit.
hetőségünk volt megismerkedni
Az ajándékozást követően mi is más iskolák tanulóival is. Örülünk,
megajándékoztuk meghívóinkat, hogy részesei lehettünk ennek az
a bátrabb tanulók verssel vagy ismert és közkedvelt vetélkedőénekkel köszöntötték a házigaz- nek. Már nagyon várjuk adásba
dákat. Mi rendkívül büszkék vol- kerülését. Szurkoljunk együtt a
tunk a diákjainkra, amikor láttuk, nógrádiaknak!
hogy milyen lelkesen és bátran
Petrovics Anna és Szita Klaudia
álltak ki a nagyközönség elé pro11. A osztályos tanulók

2017. december 08-án, pénteken
délelőtt Beer Miklós püspök úr
meghívására iskolánkból 26 gyermek vehetett részt Vácott, az EKIF
Mikulás-napi ünnepségen. Nagy
izgalommal várták a gyerkőcök az
indulás napját – s bevallom mi, felnőtt kísérők is szintúgy -, hisz nem
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Nyertes Kreatív pályázat
Erzsébet pályázatot nyújtottunk
be csoportos képzőművészeti
alkotások kategóriában a nyári
Erzsébet-Napközis táborban részt
vett 116 gyermek közös alkotásával. Örömmel értesültünk róla,
hogy a „Bárkányis tábori zászló”
címmel elnevezett pályamunkával a III. helyezést értük el. Nyereményünk 2018. évre szóló táborozási lehetőség a tavaszi vagy az
őszi turnusok egyikében, amellyel
a Balatonra juthatunk el iskolánk
tanulóival.
Óvó nénik látogatása
Hagyományainkhoz híven az idén
is meghívtuk iskolánkba az első
osztályosaink óvodapedagógusait. A Nyílt napra - melyet 5. alkalommal rendeztünk meg – november 29- én, szerdán délelőtt
került sor.
Minden tanévben a legnehezebb,
de egyben a legizgalmasabb feladat az elsős tanító néniknek jut.
Így érezték ezt idén is az elsős
tanító nénik, amikor szeptember
első napjaiban az aggódó szülők
rájuk bízták gyermekeik összeszoktatását, nevelését, oktatását.
Az elmúlt néhány hónap alatt
látványos haladást értek el, s ezt
meg is mutatták a vendégeknek,
akik ez alkalommal jó hangulatú
magyar és matematika foglalkozásokat tekinthettek meg. A kis
elsősök nagyon örültek a látogatóknak, és büszkén mutatták meg

az órákon, milyen sokat tanultak
már az iskolában.
Az órák megtekintése után hasznos szakmai megbeszélés zajlott
még a csemetékről a tanító nénik
jelenlegi és az óvó nénik korábbi
tapasztalatainak összevetésével.
Fontos, hogy az óvoda és az iskola szorosan együttműködve élje
mindennapjait, hiszen a cél és a
hozzá vezető út közös. Boldog,
kiegyensúlyozott, értelmes gyermekek nevelése.
Ludányiné Bella Szilvia
Szalagavatós ünnepség
a Bárkányiban
2017.december 9-én rendeztük
meg a 33 végzős diák szalagavató
ünnepségét a szécsényi művelődési házban. Az intézményünk hagyományait követve, szalagavatónk az idén is egy ünnepi és ezt
követően, egy vidám részből állt.
Az ünnepi részben Márai Sándor
gondolatait tolmácsolták a végzős diákok képviselői: Mócsány
Judit Széles Lilla, Percze Letícia, és
Verbói Máté; majd egy gitárszólóval szórakoztatta a közönséget
Ispán Róbert. Ezt követte Sárközi
Barbara beszéde, aki megköszönte az eddigi munkájukat, emberi
hozzáállásukat tanáraiknak, az
iskolavezetésnek és természetesen szüleiknek. Szenográdi Tamás
igazgató úr nagy sikert aratott
beszédével, melyben rendhagyó
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módon kifejezetten személyre
szabott gondolatokkal jellemezte a végzős tanulókat és osztályfőnöküket egyaránt. Az ünnepi
rész Filkor Tamás R. J. Kipling Ha…
című versével zárult.
A vidám részben szintén hagyományainknak megfelelően keringővel kápráztatták el a végzős
diákok és párjaik a jelenlévőket. A
keringőt Nyilas Dániel a Havanna
Táncstúdió vezetője tanította be.
Ezután nem maradtak ki a műsorszámok közül a gyermekkori és
jelenlegi fényképek diasorozata,
az elmúlt három és fél év legvidámabb, legviccesebb és legemlékezetesebb fotóinak és videóinak
összeállítása, a várva várt tanárparódia és a közös éneklés sem. Az
ünnepi rész befejezéseként szintén közösen és stílusosan angolul
énekeltek végzőseink.
Ezt követően az iskolában folytatódott az ünneplés, ahol az aulában 20 táncospár keringőzött
egyszerre. Ludányiné Bella Szilvia
igazgató helyettes köszöntötte a
felavatott diákokat és szüleiket,
majd a tanulók egy-egy szál rózsával fejezték ki hálájukat szüleiknek. A koccintás és a vacsora
előtt a diák-szülő tánccal nyitottuk meg a szalagavató bált. Nagyon jó hangulatban ünnepeltek
és táncoltak diákok-szülők és tanárok közösen.
Szabó Ferencné
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Szépen beszélők versenye
A Társadalomtudományi munkaközösség az idén is megszervezte
a Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulóját, ezúttal az általános iskolások számára. A tanulók
felkészülési idő után olvasták fel a
választott szépirodalmi szöveget.
A zsűrinek igazán nehéz dolga
volt a díjazottak nevét és a rangsort illetően, hiszen a versenyzők
mind nagyon komolyan vették a
feladatukat, és mindjüktől szép
közvetítését hallgathatta a háromtagú bizottság (Kissné Csépe
Éva, Horváthné Varga Orsolya,
Adamik Zsolt) a versenyszövegnek.
Másnap, december 8-án a díjazottak nevét is kihirdették, melyet az
Eredmények mappában olvasha-

tóak. A megyei versenyen az első vábbjutók felkészüléséhez pedig
két helyezettek lesznek iskolánk sok sikert kívánunk!
képviselői.
Ezúttal is gratulálunk minden verSomoskői Beáta
senyzőnek a szereplésükhöz. A to-
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Szeretet. Remény. Rákóczi

I

skolánkban a december olyan
színes volt, akár a legszebb
karácsonyfa. A sok program,
amellyel iskolánk hagyományait
őriztük és intézményünk közösségét is lelkesítettük, mindnyájunk szívét melengette. A sok
verseny, melyeken diákjaink kitűnően szerepeltek és öregbítették
a „Rákóczis” nevet, a tanári karnak
oly kedves ajándékok voltak. Az
ajándékvárás és készítés néha
szorongó, néha izgatott pillanatai
a diákok számára maradnak emlékezetesek. Bízunk benne, hogy
a városi adventi vásárban való
találkozásokon már megismertek
minket. Reméljük, hogy az alábbi
cikk szép emléket fog feleleveníteni és egy kicsit a közösségünk
tagjává is teszi a Kedves Olvasókat!
Sporteseményeink
Diákjaink december hónapban
több sporteseményen is részt
vettek. December 1-jén, Rimócon
a Bozsik-foci keretében mérkőzött meg csapatunk más iskolák
ifjú labdarúgóival. A hetedik és
nyolcadik évfolyamos tanulók-

ból álló csapat tisztes helytállással a harmadik helyezést érte el.
Ezt követően Salgótarjánban és
Pásztón vettünk részt különböző
csapatsport
megmérettetéseken. A megyeszékhelyen a tizenkettedikesek B33-as versenyen
vették részt (ez tulajdonképpen
a kosárlabda egy speciális, 3-3
elleni, egypalánkos változata) és
erőfeszítéseik révén negyedik helyezést érték el. Az alsó tagozatos
diákoknak Pásztón, az „Add tovább!” versenyen volt jelenésük.
A kicsik sokszor mókás, de végtelenül szenvedélyes küzdelmében csapatunk az ötödik pozíciót
szerezte meg. Elsős és másodikos
diákjaink december közepén Bozsik intézményi tornán szereztek
első helyet. Ezúton gratulálunk
minden gyermeknek, akik részt
vettek ezeken a megmérettetéseken, és szívből kívánjuk, hogy
a továbbiakban is ugyanilyen lelkesedéssel vessék magukat bele
a sport küzdelmes, de igen szép
világába.
Piros-fekete nap
December 6-án, az elmúlt évek
szokásának megfelelően idén is
megrendeztük a „Piros-fekete napot”, mely az őszi „Fehér nap” után
ismét lelkesítően hatott az osztályokra. A tantermek pirosban és
feketében pompáztak. A diákok
hol több, hol kevesebb énekszóval, izgalommal várták a Mikulást
(és krampuszait), akik idén sem
hagyták cserben a rájuk váró Rákóczisokat. A jóságos nagyszakállú minden osztályban járt és
nemcsak ajándékokat osztogatott, hanem értékelte is a vendégszeretetet. Annak ellenére,
hogy jópáran csak virgácsot vagy
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szenet kaphattak volna, ebben
az évben is a jó gyerekeknek járó
csomagot kapták meg. Bár a Mikulás kijelentette, hogy idén volt
utoljára ilyen elnéző… Reméljük,
hogy jövőre már nem lesz mit elnéznie, mert addigra mindenki
megjavul. A napot a felsőbb évesek Mikulás-bulija zárta.
Szalagavató
December 15-én rendeztük meg
szalagavató ünnepségünket a
Művelődési Központban. Maréknyi végzősünk (9 fő) és osztályfőnökük bebizonyította, hogy a
színvonalas szalagavató nem a
létszámon, hanem a lelkesedésen
múlik, mely, ha családias és közvetlen légkörrel párosul, képes
lehengerelni a közönséget. A szalagtűzés, az ünnepi köszöntők, a
versek és dalok, az ilyenkor elmaradhatatlan tanárparódia, illetve
jelenet, a hagyományos keringő,
továbbá a fiúk feledhetetlen balettja, s végül a (talán még utoljára megengedik, hogy így fogalmazzak…) gyerekek csenevész
mosolya, lelkes készülődése és
néha ki-kigördülő könnycseppjei eszünkbe juttatták a velük eltöltött nyolc évet, amely során
együtt örültünk és együtt sírtunk
velük. S talán ez az igen családias légkörben megrendezett esemény volt az első olyan alkalom,
amikor végzőseink közvetlenül
szembesültek azzal, hogy hamarosan véget érnek a sokszor nehéz, de összességében felhőtlen
és védelmező diákévek. Bízunk
benne, hogy az előttük álló kihívásokat (érettségi, ballagás, pályaválasztás) is oly könnyedén
teljesítik, mint amilyen kitűnőre
sikerül a szalagavató.
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Karácsonyi ünnepség
Az utolsó hét már a karácsony
jegyében zajlott. Az alsósok javában próbálták előadásaikat, amelyeket hagyományainknak megfelelően, a téli szünet előtti utolsó
napon, december 22-én be is mutattak iskolánk karácsonyi ünnepélyének keretében. Az osztályok,
mint minden évben, idén is kitettek magukért. Bebizonyították,
hogy a későbbiekben is igen sok
mindenben számíthatunk rájuk.
Talán nem véletlen, hogy egy
nappal korábban, talán valamit
sejtve, megkapták ajándékaikat
a Jézuskától. Ezúton köszönjük a
varsányi Tisztartó Istvánné Bözsi
néni által felajánlott karácsonyfát.

Erzsébet-kirándulás
Szintén december 15-én utaztak
el második, harmadik és negyedik osztályos tanulóink (mintegy
negyvenen) Budapestre, ahol egy
sikeresnek pályázatnak köszönhetően, az Erzsébet-karácsony keretében tölthettek el egy napot.
A program során a diákok a Csodagömb című előadást nézhették
meg a Fővárosi Nagycirkuszban.
A kisdiákok a tanítási szünet előtti
utolsó héten igen lelkesen meséltek élményeikről, s a pályázatot
megíró és megvalósító kollégák is
büszkék lehetnek arra, hogy ilyen
szép karácsonyi ajándékkal lepték
meg a kicsiket. Reméljük, hogy
a gyermekek emlékeiben igen
sokáig fognak élni az ekkor átélt
események és motiválni fogják
őket egy-egy nyűgösebb napon.

Jótékonysági Bál

táblajáték szakkörünk az egyik
legkedveltebb módja ennek az
időtöltésnek. December 19-én került megrendezésre iskolai versenyünk, mely a három forduló házi
bajnokság első versenynapja volt.
A gyermekek teknősbéka játékban mutathatták meg, hogy mire
képesek.

Táblajáték verseny
Intézményünk évek óta nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy diákjaink tehetségét a lehető legtöbb módon kibontakoztassa.
Ennek egyik legjobb eszköze, ha
fejlesztjük a logikus gondolkodásra épülő problémamegoldó
képességüket. Tanulóink körében
-9-

Ezúton is közöljük a Kedves Olvasókkal, hogy hagyományos Jótékonysági Bálunkat 2018. január
20-án (szombaton) 19.00-tól tartjuk a Művelődési Központban.
Az este során a Santa Fe Zenekar
szolgáltatja a muzsikát. A jegyek
ára (vacsorával együtt értendő)
3.500 Ft/db. További részletekért
keressék Facebook oldalunkat
vagy a titkárságot.
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Mikulás, Mikulás gyere már!

G

yermekeink nagy örömére
az idén is ellátogatott hozzánk a Mikulás, még egy
kis havat is hozott.
Puttonyában minden jóval, alma,
dió, mogyoróval. Krampuszait
nem hozta magával, mert hallotta, hogy ide csak is jó gyerekek
járnak.
A virgács azért előkerült, a zsákjából, de szerencsére nem sok gyermek kapott belőle. A gyermekek
dalokkal, versekkel, készültek, Mikulásnak bátran el is mondtak.
Jó volt újra látni a fehér szakállú
Mikulást, reméljük jövőre is eljön, a gyermekek hangos tapssal
búcsúztak, hosszasan integettek
neki.
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Advent - Szentcsalád járás

A

szentcsaládjárás a 20. század elejéről származó katolikus szokás: a hívek minden nap más házhoz vittek egy
a szent családot ábrázoló képet,
majd imákat mondtak, és kisebb
szertartásokat mutattak be.
Szentcsaládjárás karácsony előtt
kilenc nappal, tehát december
15-én kezdődött.
Kilenc napon át kilenc, szinte
szomszédos család vitte egymáshoz a Szent Család képét vagy
szobrát.
Az utcán a „Szállást keres a Szent
Család...” kezdetű énekkel vonultak. Szentcsaládjárás adventi gyakorlat, amely a közös családi imára és a családok közös imájára ad
lehetőséget.
A házakban, az előre feldíszített
oltárra helyezték a szobrot vagy
képet.
A családok együtt imádkoztak,
énekeltek, majd felajánlták az
egész családot a Szent Család oltalmába.

A szokás nem nagyon régi, csupán a 20. sz. elején született.
Óvodánk egyik kiemelt feladata
néphagyományaink megismertetése, éltetése mindemellett, hogy
tovább örökítsük gyermekeink és
családjaik életébe is.
Ezért az idén is felelevenítjük a
„Szentcsaládjárás” hagyományát.
Óvodás gyermekeinkkel közösen elkészítettük a szálláskereső
Szent Családot ábrázoló képét,
amit egy hétig lát vendégül egyegy csoport.
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Előtte mindennap gyertyát gyújtunk, imádkozunk és énekelünk
a gyerekekkel felelevenítve a régi
népszokást.
A hét elteltével énekkel és égő
gyertyával átvisszük a soron következő csoportba, ahol örömmel és tisztelettel fogadják a szállást kereső Szent Családot. Mire
mindenkihez eljut a kép, kellően
felkészítjük a lelkünket a kis Jézus
születésére.
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Luca napi kotyolás

A népi játékos gyermekekkel,
felelevenítettük a Luca napi hagyományokat,
népszokásokat.
Ezen napon meglátogattuk az
Időseket, körbejártuk az óvodai
csoportokat és az Iskolába is ellátogattunk. Luca napi mondókákat mondtunk, dalokat énekeltünk, jókívánságokat kántáltunk,
szalmát szórva bő termést és jóságszaporulatot ígértünk kisebb
ajándékokért cserébe.
December 13. Szent Luca ókeresztény vértanú ünnepe. Luca napjához számos népszokás köthető.

Kevés olyan jeles nap van, amelyhez annyi szokás, hiedelem, jóslás,
tiltás kapcsolódna, mint december 13-hoz, Luca napjához. A terménység és szaporulat varázslására szolgált a kotyolás. A néphit
úgy tartotta, hogy ez a nap a boszorkányok napja, az ősi hiedelem
szerint e napon tilos volt a lányoknak, asszonyoknak dolgozniuk.
Luca napján kezdtek hozzá a „Luca
széke” készítéséhez is, melyet tizenhárom különböző típusú fából
karácsonyig kellett összeállítani.
Karácsonykor az éjféli misén feláll-
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tak rá s erről meglátták a boszorkányokat. Luca naphoz más népi
hagyományok is tartoztak: férj- és
házasságjóslás, halál- és betegségjóslás Luca pogácsával. Ezen a napon készítik a Luca kalendáriumot,
amely a következő év 12 hónapjának időjárását mutatja meg. Luca
búza: a Luca-napkor csíráztatni
kezdett búzaszemek karácsonyi
kizöldülése, jó termést jósolt a következő évre.
Percze Katalin
Óvodapedagógus
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Újévi visszatekintő
A 2017-es esztendőt is színes
programokkal zárta a szécsényi
Művelődési Központ.
Mennyi minden fér bele egy évbe!
Mennyi minden fér bele egyetlen
hónapba!
Gyermek előadások, felnőtteknek
szóló színházi előadás, klubjaink
évzáró rendezvényei, vasárnaponkénti adventi vásár és egész

estés városi karácsonyi műsor.
Örömünk tellett abban, hogy a
vasárnaponkénti adventi rendezvények és a városi karácsonyi
ünnepség is nagyon sok érdeklődőt vonzott. Köszönjük, hogy
megtisztelték eseményeinket jelenlétükkel. Továbbá köszönetünket fejezzük ki valamennyi városi

Kinyílott a Csodaalbum
2017. december 14-én került sor
Fehér Margit és Majsányi Kati
Csodalbum című kötetének bemutatójára a Művelődési Központ Kamaratermében. Az album
két alkotó, A szécsényi író, költő
és a Gönyűn élő képzőművész
találkozásának eredménye. A versek és tűzzománcok találkozása
hozta létre ezt a csodás albumot.
A találkozón Majsányi Kati mutatta be a könyvet, beszélt szerzőtársáról, a kötet munkálatairól,
és versein keresztül bepillantást
engedett gondolataiba. A népes
közönség többféle magyarázatot
kaphatott arra is, miért lett Csodaalbum a Csodaalbum. Az emelkedett hangulatú este zárásaként
a szerző dedikálta is az albumot.
Korcsok Norbert
Krúdy Gyula Városi Könyvtár
- 14 -

intézménynek, civil szervezetnek,
iskolának, művészeti csoportnak,
hogy munkájukkal hozzájárultak
az ünnepi várakozás szebbé tételéhez.
Nagyon boldog 2018-as esztendőt kívánunk mindenkinek!
Művelődési Központ
kollektívája
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Keresztszülő program

A

„Legyen Ön is Keresztapa,
Keresztanya” program legfőbb célja, hogy egyre több
helyen, egyre magasabb színvonalon tanítsák a magyar nyelvet a
gyermekek számára Moldvában,
a Kárpátok keleti oldalán, tőlünk
csaknem ezer kilométerre fekvő
településeken. A 2000-ben indult
oktatási program hamar népszerű
lett, gyorsan fejlődött. Kezdetben
2–3 faluban tanítottak magyarul,
ma 26 faluban több mint kétezer
gyermek tanulhatja ősei nyelvét
és szokásait 47 tanár és hagyományőrző segítségével.
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány tájékoztatása szerint Pokolpatak volt az a település, ahová
eddig a legkevesebb keresztszülő
„jutott”, itt van leginkább szükség
támogatásra. Bákótól délre helyezkedő, kb 700 fős településről
van szó, ahol jelenleg két tanár,
Benke Pável és Istók Angéla foglalkozik az alsós és felsős gyermekek magyar oktatásával.
A Szécsény-környéki összefogás
révén 10 gyermeknek lett jelképes keresztszülője, akik a levelezésen, csomagküldésen túl
anyagi támogatás befizetését is
vállalják az alapítvány felé. A ke-

resztszülőkön túl további lelkes
támogatók találtak meg minket,
akik egy-egy cipősdoboznyi ajándékot készítettek iskolás korú fiúk
és lányok részére. Az iskola számára is több doboz adományt
juttattunk el az oktatáshoz, kreatív foglalkozásokhoz használható
eszközökből, használt, de jó állapotú cipőket, sapkákat, sálakat,
kesztyűket, iskolatáskákat továbbítottunk, valamint mind a 43 pokolpataki gyermek részére mikuláscsomagot állítottunk össze.
Benke Pável tanárral és feleségével, Paulinával személyesen is
találkoztam, budapesti útjuk alkalmával megkerestük őket a férjemmel, hogy meséljenek a gyermekekről, életkörülményeikről, a
moldvai magyarság helyzetéről.
Megható volt szembesülni azzal
az önzetlen szeretettel, amit bennük éreztem a gyermekek iránt. A
facebooknak köszönhetően aktív
kapcsolat alakult ki közöttünk, rajtuk keresztül jobban belelátunk a
gyermekek mindennapjaiba, tudjuk, hogy egy-egy balladaéneklő vagy népdalvetélkedőn mely
„gyermekünk” vesz részt, milyen
eredményt ér el. A csomagok egy
részét ők maguk vittél el Pokol-
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patakra, másik részüket az alapítvány csomagküldő központjába
juttattuk el, onnan szervezett
úton jutnak el a moldvai falvakba.
Ezúttal szeretném megköszönni,
hogy ilyen sokan álltak mellénk
egy jó ügy érdekében, magánszemélyek, vállalkozók, ki-ki termékekkel, csomagokkal, vagy éppen
anyagiakkal támogatja küldetésünket.
A jótékonykodás karácsony múltával sem áll meg, folyamatosan
továbbítjuk a felajánlásokat, illetve anyagi támogatást gyűjtünk
abból a célból, hogy 2018 nyarán
szécsényi táborozás keretében
tudjuk vendégül látni a határon túli gyerekeket tanáraikkal
együtt.
A Múltidéző Műhely Egyesület
kezdeményezésével Szécsényben és környékén egyfajta összefogás alakult ki a moldvai magyar
oktatásban résztvevő gyermekek
támogatására.
Amennyiben valaki úgy érzi, azonosulni tud az egyesületünk által
felkarolt programmal, szívesen
vesszük megkeresését.
Valkárné Kail Mónika
20/482-8224
valkarne.monika@gmail.com
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Képes krónika Benczúrfalva decemberéről

December Benczúrfalván

Elkészült a Betlehem

Nagyon jó hangulatban telt el a Disznótor

Adventi gyertya gyújtások

Karácsonyi kézműves vásárra vittük el
saját készítésű portékáinkat
- 16 -

Disznótor
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Karácsonyi műsor

Újra indul a Női Szalon Szécsényben!

N

ői Szalonunkat, melynek a
„Csokoládé a Női léleknek”
nevet adtuk, 2016 őszén
indítottuk el. A Harmóniában a
Világgal Mentálhigiénés Közhasznú Egyesület szervezésében 2017
júniusában zárta első évadját a
rendezvénysorozat, azzal az ígérettel, hogy 2018-ban a Női Szalon ismét megnyitja kapuit.
Ezt az ígéretet sokan el is várták,
hiszen az első programsorozaton,
a jelenlévők, sok szép élménnyel
lettek gazdagabbak!
Mi volt az első évad sikerének titka?
Népszerűségét a Női Szalon azzal
érte el, hogy teret és időt biztosí-

tott a nőknek ahhoz, hogy kizökkenve a hétköznapok mókuskerekéből, erőt, energiát, életkedvet,
merítsenek az együttlétekből!
Mindehhez kellettek a jó szakemberek, akik tudásukat, tapasztalataikat átadva tanítottak bennünket többek között arra, hogyan
tudunk szembenézni problémáinkkal, hogyan találjunk megoldásokat nehezebb élethelyzetekre.
Az ismeretek, a bátorítás, a rácsodálkozás öröme mindnyájunkra
hatott!
Ám meggyőződésünk, hogy az
örömteli együttléthez kellett
némi „varázslat” is!
Nem csupán a szellemünket „frissítettük” de testünket, lelkünket is
erősítettük,
kényeztettük egy kis muzsikával,
jóízű beszélgetésekkel, finom
csokoládéval,
süteménnyel és persze szép, ízléses környezettel!
Ebben nagy segítségünkre volt a
Forgách-kastély is, amely elegáns,
meghitt tereivel, szép keretet
adott a találkozásoknak!
Így lesz ez az idei évben is!
2018-ban tehát örömmel nyitjuk
meg ismét a Női Szalon „kapuit”!
- 17 -

Január 22-én, Jakupcsek Gabriella, a méltán népszerű TV-s személyiség lesz a vendégünk!
Februárban Dr. Papp Lajos nemzetközi hírű szívsebész lesz az
előadónk!
Áprilisban Müller Péter írót, spirituális tanítót köszönthetjük a Női
Szalonban!
Eljött tehát az ideje annak, hogy
„díszbe öltöztessük” a szívünket
és készüljünk a
találkozásra!
Ismét megmelengethetjük a lelkünket, s a testünket is a hideg
télben, finom teával,
CSOKOLÁDÉVAL és hangulatos
muzsikával!
S habár kapuit a Női Szalon nyitja
meg, nagyon örülünk minden alkalommal férfi vendégeinknek is!
Ezúttal is várjuk őket nagy szeretettel!
Igazunk van hölgyeim?
Szeretettel várunk tehát minden
érdeklődőt!
Bátori Istvánné
és Babcsány Lászlóné
az Egyesület vezetői
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Futás

A

Betlehemi
Békelángot
2018. december 22-én
9. alkalommal hozta el a
SZAFT csapata Felvidékről, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
jóvoltából. Ez évben is a Születéstemplomából érkezett a láng,
amely 1986 óta a béke szimbóluma. A lángot az ipolyvarbói templomban vettük át az Atyától és a
Polgármester úrtól, majd adtuk
tovább Őrhalom, Csitár, Iliny, Varsány, Szécsény település templomaiban, hogy minél több otthonba eljusson a láng melege.
A táv: 20 km volt. A lángfutás
résztvevői: Bunder-Harmann Ágnes, Czele János, Czele Jánosné,
Chikán István, Csábi Anikó, Kovácsné Obrecsány Klára, Kovácsné Kozma Ágnes, Sótér Vilmos
Zsolt.
Köszönjük a települések szívélyes
vendéglátását, hogy finom túrós
lepénnyel, malomkaláccsal, meleg itókával, mézes süteménnyel
fogadtak minket, így pótolva az
elveszett energiát.
Bízunk benne, hogy teljesebbé
tehettük a karácsonyi ünnepet
azáltal, hogy eljuttattuk a szeretet
lángját az otthonokba.
Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a SZAFT csapatát!
Adószám: 18639931-1-12
Czele János, BSI Futónagykövet

Foci
A Szécsényi VSE játékosai közül
többen teremtornákon szerepelnek, többen pedig pihenéssel
próbálnak feltöltődni a bajnokság második felére.

A felnőtt csapat január 15-én kezdi meg a felkészülést a tavaszi
szezonra.
A vezetőség több olyan játékossal
felvette a kapcsolatot, akik csatla- 18 -

kozhatnak a felnőtt csapathoz.
Utánpótlás csapataink folyamatosan részt vesznek a téli terembajnokságokban.
Doman Gábor
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Általános tájékoztatás leolvasási és számlázási rend változásáról
Tisztelt Felhasználóink!
Társaságunk folyamatosan törekszik az egyre színvonalasabb szolgáltatásnyújtásra, a modern technika által biztosított lehetőségek
működésbe történő beillesztésére azért, hogy felhasználóinak
igényeit a lehető legjobban kielégíthesse.
A regionális víziközmű-társaságokkal együttműködve a tulajdonosi iránymutatást figyelembe
véve elindult az ÉRV ZRt. háttérfolyamatainak és rendszereinek
a fejlesztése is. A cél egy gazdaságosan működő, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthető
rendszer kialakítása.
Ennek a fejlesztésnek az első
lépéseként 2018. 01. 01-től a
Társaság teljes területére vonatkozóan változás következik
be a leolvasási és a számlázási
rendben.

Évi egy elszámoló számla és 11
db részszámla kerül kiállításra az
átlagfogyasztásnak megfelelően.

Évi egy elszámoló számla és 11
db részszámla kerül kiállításra az
átlagfogyasztásnak megfelelően.

Mellékvízmérővel rendelkező,
társasházi felhasználók:
leolvasás: évente egyszer		
számlázás: havonta
Évi egy elszámoló számla és 11
db részszámla kerül kiállításra az
átlagfogyasztásnak megfelelően.

Kivételt képeznek ez alól:
nagyfogyasztó gazdálkodó szervezetek:
kétheti leolvasás és számlázás
(nincs változás)
évi 600 m3-t meghaladó felhasználás esetén:
havi leolvasás és számlázás

Társasházi főmérők:
leolvasás: havonta
számlázás: havonta
Kivételt képeznek ez alól azok a
felhasználási helyek, ahol az éves
ivóvíz felhasználás nem haladja
meg a 11 m3-t. Ebben a körben
negyedévente történik számlázás, így az évi egy elszámoló
számla mellett 3 db részszámla
kerül kiállításra.
Nem érinti a változás azon felhasználási helyeket, ahol nincs
felhasználás és csak alapdíjat
számlázuk. Itt marad a negyedévente történő számlakibocsátás.

Lakossági felhasználókat
érintő változás

Közületi felhasználókat
érintő változás

Bekötési vízmérővel rendelkező
felhasználók:
leolvasás: évente egyszer		
számlázás: havonta

Bekötési vízmérővel rendelkező
felhasználók:
leolvasás: évente egyszer		
számlázás: havonta

közkifolyók:
negyedéves leolvasás és számlázás
Azon felhasználási helyeinkre vonatkozóan, ahol az általánostól
eltérő gyakorlatot vagyunk kénytelenek alkalmazni, egyedileg
történik meg az értesítés a vonatkozó eljárásrendről.
A fejlesztések során hamarosan
széleskörű lehetőségek nyílnak
meg a vízmérőállás diktálására,
Társaságunkkal történő kapcsolattartásra vonatkozóan, melyről
a későbbiekben értesítjük Tisztelt
Felhasználóinkat.
Tisztelettel:
			ÉRV ZRt.
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