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Szécsényi Vágóhídavatás
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018 végén megkezdi működését Nógrád megye
egyetlen vágóhídja. A majd
200 milliós beruházás kivitelezője a Szécsény Holding Kft, amely
sikeresen pályázott 2016-ban a
Belügyminisztérium beruházási
célú közfoglalkoztatási mintaprogramjára. A térség számára
kiemelkedő jelentősége van a
létesítménynek, hiszen a nógrádi
állattartók jelenleg Gyöngyösre,
vagy Pétervásárára kénytelenek
szállítani vágásérett jószágaikat,
ami drága és időigényes számukra. A pályázattal egy olyan
kis kapacitású vágóhíd valósult
meg, ami gazdaságilag ideális a
térségnek. Az üzem 219 négyzetméteren, heti 50 sertés vágására és darabolására lesz képes.
Az ipari létesítmény 5 embernek
biztosít folyamatosan munkát. A
vágóhíd, a kiviteli tervek átadását
követően, 6 hónap alatt készült
el, szinte kizárólag helyi vállalkozók, helyi munkások építették.

A sikeres kivitelezést követően a
Szécsény Holding Kft. a vágóhidat üzemeltetésre átadta a Szécsényi Önkormányzatnak, ahol
abban bíznak, hogy a helybéli
sertéstartók hamar megkedvelik
a vágóhíd szolgáltatásait és rövid
időn belül minél többen jönnek
ide közülük levágatni állataikat.
A beruházás csökkenti a Nógrád
megyei állattartók költségeit,
így várhatóan a piacon nagyobb
haszonnal tudják majd értékesíteni termékeiket. Hosszútávon
pedig a nagyobb profitábilitás
arra sarkalhatja az érintetteket,
hogy bővítsék vállalkozásukat.
A
Szécsényi Önkormányzatnál ezért
azt tervezik, hogy
amennyiben a pozitív
szinergikus
hatások valóban
érvényesülnek, és
a térségben nő az
állattartási kedv,
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akkor tovább bővítik majd az üzemet is, egy marhavágóval és egy
húsfeldolgozóval.
Kapcsolat:
vagohidinfo@szecseny.hu,
+ 36 70 377 0827
Árak:
1 db sertés vágása, tisztítása,
ketté hasítása, nettó: 7500 Ft,
bruttó: 9525 Ft.
Fél vagy negyed állati test
darabolása esetén + 2000 Ft,
vagyis összesen nettó: 9500 Ft,
bruttó: 12065 Ft. (köröm,
lapocka, comb, karaj, fej, oldalas)

L
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Ingyen hitel a szécsényi vállalkozóknak

G

yakorlatilag ingyen hitelhez juthatnak a szécsényi
vállalkozások. Erről írt alá
együttműködési megállapodást
Szécsény Város polgármestere
és a Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány elnöke.
A konstrukció megvalósítására
évente 50 millió forint áll rendelkezésre, amely összeg megduplázható. A hitelt az Alapítvány
adja, a kamatait az Önkormányzat
fizeti. Egy vállalkozás maximum
10 millió forintot kaphat, a futamidő pedig akár 10 év is lehet. A hitelkérelmet a Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz
kell benyújtani, a kamattámogatási kérelmet Szécsény jegyzőjéhez.
További információ:
http://www.nmrva.hu/
elerhetosegek/

Önkormányzati hírek

N

ovemberben két rendkívüli képviselő-testületi ülést
tartottunk.

A NOVEMBER 7-i ülésen döntöttünk
a VP6-19.2.1-47-7-17 kódszámú
„Népi hagyományokra, kulturális
és természeti értékre épülő ren-

dezvények támogatása” című pályázat benyújtásáról.
Zárt ülésen lakásügyekről határoztunk.

az önkormányzati utak felújítására érkezett ajánlatokról és az
önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló
rendeletről.

A NOVEMBER 21-i ülésen döntöttünk

Stayer László, polgármester
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna, jegyző
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I. Palócföldi Tortafesztivál a Múzeumban

Fogadó sarok a múzeum bejáratánál

A

betakarítást követő őszi
hetek, benne Szent Márton ünnepe (XI. 11.), a
terményekkel, hízott jószágokkal hagyományosan a bőség, a
templombúcsúk azaz a palóc
„vendégség” időszaka. A tortafesztivál is egy nagy vendégséggé kerekedett Márton napján a
Múzeumban, majd ezer látogatóval. Másrészt a kastély utolsó
Nagyasszonya, herceg Odescalchi
Eugénie a cukrászat és a torták nagy kedvelője volt. A bécsi
Gerstner, a pozsonyi Mayer majd
a pesti Gerbeaud cukrászdák
gyakori vendégének számított.
Leánykorában többször nyaralt
Teleki Sámuel nagybátyjáéknál
az erdélyi Sáromberkén. Ilyenkor
Sámuel napon az ünnepi asztal
ékessége a „Habsburg-torta” volt.
Lenyűgöző méretű, toronysze-

rű építmény, egy csokoládéval
bevont piskótaféleség, amiben
elszórtan fagyasztott ananászszeletek rejtőztek. Ez a torta volt
gyermekkoruk álma, de csak ritkán, kivételes alkalmakkor sütötték, mert nagyon sok minden
kellett az elkészítéséhez, mivel a
csokoládé bevonatra még vaníliakrém-díszítés is került. A tortának
a nevéhez illően fekete-sárgának
kellett lennie, mert ez volt a Habsburgok színe. Az első ilyen tortát
szakácsuk Rudolf trónörökös tiszteletére készítette. A torta leírását
a hercegnő megőrizte mindvégig
konyhakönyve receptjei között.
A hercegnő számára emlékezetes volt még a csokoládébomba,
ami a karácsony szentesti böjtös
vacsorához tartozott, és a 24 tojásból készült legendás lovrini
diótorta.
-3-

E motívumok szinte magától
értetődővé tették, hogy a Kubinyi
Ferenc Múzeum megrendezze
az I. Palócföldi Tortafesztivált,
együttműködve Bartus Dóra
cukrásszal, aki mind a szervezés,
mind a fesztivál napján pótolhatatlan volt. Mellette a szervezés
és a lebonyolítás a Múzeum és a
Művelődési Központ munkatársainak kitűnő együttműködésével valósult meg.
A fesztivál változatos, tartalmas, felnőtt és gyermek programokban gazdag nap lett, és a
belga csokis, gyümölcsös sasliktól Jagyutt Péter mesteri torta
finomságaiig sok minden ínyencséget vehettünk és ehettünk.
A megnyitón Lévárdi Bea kínai
tanítványával és Jambrik Zsolttal
remek kezdő impulzusokat adott
a programokhoz, és Stayer László
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polgármester úr köszöntője is fokozta a jó hangulatot.
E napon a torta pályamunkákból készült kiállítás volt a leglátogatottabb tárlatunk, 950-en
tekintették meg, számosan a Felvidékről is.
Pályamunkákat szintén nyújtottak be a határon túlról, így Nagyszalontáról (ma Románia) és a felvidéki Szádalomásról, Tornaljáról
valamint Apátújfaluból. Összesen
45 tortában gyönyörködhettünk.
A pályamunkák amatőr és cukrász
kategóriák szerint érkeztek. A Bartus Dóra, Jagyutt Péter, Magyarné
Fekete Veronika és Vaslóczki Orsolya tagokból álló szakmai zsűri 6-6
pályamunkát minősített aranyérmesként. Köztük amatőr kategóriában Rugóné Kovács Tünde
a Sopron megyei Röjtökmuzsajról, a cukrászoknál pedig Oláhné
Farkas Edina Nógrádsipekről lett
abszolút győztes. Ők vehették át
a Szécsény Város Önkormányzata
által felajánlott fődíjakat.
A kastély minden szegletében
volt valamilyen program vagy vásárlási, étkezési, kóstolási lehetőség, például csoki szökőkút, csoki
nyalóka készítés és büfé. [20-23.
kép] Smelkó István, a fesztivál
alapötletének kigondolója kézműves foglalkozásokat, köztük
okos toboz bagoly készítést vezetett az egymást váltó családok
és gyermekek számára, akárcsak
Takács Béla mézeskalácsos, aki
mézeskalács díszítésre tanította a
gyermekeket.
Bartus Dóri mini cukorvirág készítő tanfolyamot tartott az előzetesen jelentkezők számára, és cukorvirág bemutatót az érdeklődő
sokaságnak. Sas Lászlóné és Pásztorné Ónodi Erika grillázs bemutatót és kóstolót tartott, Pálmai
Zsuzsanna bonbon bemutatót,
Magyarné Fekete Veronika pedig tortadekorációs bemutatót.

Megnyitó, polgármesteri köszöntő

Telt ház volt

A zsűri és a torták
-4-
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C1 torta ARANY Velencei karnevál, Guttmann Adrienn, Budapest

Csokiszökőkút

A14 torta ARANY Kukolikova Szilvia, Apátújfalu, Felvidék

A6 torta ARANY
Béres Mária, Szécsény

A8 torta ARANY Little ballerina
Balázsné Oroszi Mária Mónia, Aszód

C6 torta ARANY Reneszánsz üzenet
Dienes Andrea, Pilisszentiván

A4 torta ARANY
Belica Anikó Tornalja, Felvidék

A5 ARANY Kincsesláda torta
Kövér Józsefné, Jászberény
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C3 torta ARANY
Nagy Nikoletta, Kisvárda

C8 torta ARANY Békakirályfi
Németh Noémi, Sóskút

C20 torta ARANY Kincs a kincseimnek
Jónás Anna, Penc

Rugóné Kovács Tünde, Rojtokmuzsaj
Az amatőr kategória győztese

A17 torta ARANY abszolút győztes Rugóné Kovács Tünde, Rojtokmuzsaj

C14 torta ARANY abszolút győztes
Oláhné Farkas Edina, Nógrádsipek

Oláhné Farkas Edina cukrász
kategória győztese, Nógrádsipek
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Kóstoló a házibolt termékeiből
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Dr. Hausel Sándor történész-levéltáros, múzeumunk korábbi
igazgatója Balassagyarmat és
Szécsény cukrászat történetéről
tartott vetített képes előadást.
Az estébe nyúlóan került sor a
tombolahúzásra, és gazdára talált
a szép számmal felajánlott nyeremény. Sokan megtekintették a folyosón fölállított alkalmi tárlatot
Majcher Tamás főmuzeológus és
Hugyecz Enikő restaurátor munkájának köszönhetően, a Kubinyi
Ferenc Múzeum történeti gyűjteményében lévő mézeskalács
termékekből és sütemény készítő
eszközökből.
Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Jól fogytak a torták Mazsi büféjében

Takács Béla mézeskalács díszítést
vezet

Tortadekorációs bemutató
Magyarné Fekete Veronikával

Mini cukorvirág tanfolyam
Bartus Dórival

Grillázsbemutató kóstolóval Sas
Lászlóné és Pásztorné Ónodi Erika

Hausel Sándor előadása a balassagyarmati és szécsényi cukrászat
történetéről

Csokinyalóka készítése

Smelkó István okos toboz bagoly
készítést vezet

Tortadekorációs bemutató
Magyarné Fekete Veronikával
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Alkalmi kiállítás a tortafesztiválra
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Faültetés a gyermekekért

A

Szécsényi Önkormányzat
és a SZÉCSÉNY-ÉRT-ÉKES
Közhasznú Alapítvány képviselői 21 facsemetét ültettek a
Kossuth út mentén a 2018. évben született 21 szécsényi újszülött tiszteletére. Miért gondolták,
hogy szerveznek egy ilyen akciót.
Dr. Harikné, dr. Havasi Beáta az
Alapítvány elnöke.
Több oka volt ennek. Az Alapítvány 2011-ben azzal a céllal
alakult, hogy Szécsényben mind
a gyermekek, mind a fiatalok,
mind pedig a felnőtt lakosság a
jelenleginél gazdagabb, színesebb közösségi életet élhessen
és egyáltalán, hogy jól érezze
magát szülővárosában. Fontosak
a gyökerek, és ahogy az elültetett kis fák gyökeret eresztenek,
úgy reméljük, újszülöttjeink is
kötődnek majd Szécsényhez. Ehhez a gondolathoz társult, hogy a
2018-as év, a Családok Éve és úgy
éreztük egy ilyen faültetés, mind
szimbolikusan, mind a gyakorlatban pontosan kifejezi céljainkat,
szándékainkat. Az pedig külön
örömmel töltött el minket, hogy
az emberek mennyire pozitívan
fogadták a kezdeményezésünket.

Miből finanszírozták az ötletet?
Kezdeményezésünk mellé odaállt
Szécsény Város Önkormányzata,
ennek köszönhetően már az év
eleje óta, minden családhoz elmegyünk, ahová újszülött családtag érkezett és egy kis ajándékkal
kedveskedünk a gyermeknek és
szüleinek. A faültetéshez az Önkormányzat azzal is hozzájárult,
hogy a közfoglalkoztatási programjába beillesztette és 10 darab
fa megvásárlását ebből tudtuk
finanszírozni, a többi csemete
árát pedig az Önkormányzat és az
Alapítvány közösen állta. Szeretnénk, ha ez a kezdeményezés hagyománnyá válna, ezért nagyon
örültem, hogy több vállalkozó
is jelezte, szívesen csatlakozik a
programhoz.
Hogyan választották ki a fákat?
Nem titkolt célom volt, hogy különleges fákat találjak. Olyanokat
kerestem, amelyek évek múlva
is azonosíthatók lesznek ezzel a
kezdeményezéssel. A fák közös
gyökere a vörös szilva, de azon
belül több fajtát vettünk, mert
ahogy a fák, úgy a gyermekek
is sokfélék. Ezek a fák abban különböznek a Szécsényben meg-8-

szokottól, hogy mindnek vörös a
levele, emellett fontos szempont
volt, hogy illeszkedjenek a környezetükbe. A Kossuth út, mint
főút mellett tetszetős lesz középnagyságú koronájuk lesz, miközben kellemes árnyat nyújtanak a
járdán sétálóknak.
Ha egy festőművész az élet nagy
dolgaival kapcsolatban szeretne
kifejezni valamit, akkor biztosak lehetünk abban, hogy munkájában
megjelenik az élő fa ábrázolása.
Mit gondol miért?
Nem véletlenül lett Csontváry
Kosztka Tivadar Magányos cédrusa a világ egyik legismertebb
alkotása, amelynek értékét több
száz millió forintra becsüli a hálás utókor. Minden növény közül
ugyanis a fának van a legös�szetettebb és legegyetemesebb
jelentése. Utal életre, halálra, az
örök fejlődésre, növekedésre, a
folytonos megújulásra. A Fa általánosságban az életerő, az élet,
a regeneráció, az öröklét, az ember, a Szent Tudás szimbóluma.
Növekedjenek a csemeték tehát
együtt, reményt adva az itt élőknek, hogy mindannyian alkotó
részesei lehetünk a lét örök kör-
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forgásának. Ennek szimbólumai a
fák, mint összekötői az anyagi és
szellemi minőségnek.
Szécsény újszülöttjei 2018-ban:
Oláh Alex 2018.01.20, Oláh
Rella 2018.02.27, Cseri Benedek 2018.03.05, Kuris Zétény 2018.03.12, Gácsi Bálint
2018.03.21,
Danyi
Nikolasz
2018.06.12,
Doman
Zétény
2018.06.15,
Kovács
Botond
2018.07.19,
Kovács
Dominik 2018.07.19, Rostás Benett
2018.07.25,
Tóth
Dominika Vera 2018.07.29, Baranyi Máté 2018.08.15, Pász-

tor Léna 2018.09.06, Szabó
Konrád 2018.09.18, Oláh Nikolasz Renátó 2018.09.31, Balás Dominik 2018.10.08, Mosó
Konor 2018.10.16, Nagy Balázs 2018.10.18, Bencze Li-
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liána 2018.10.24, Máté Ádám
2018.10.26,
Kormos
Liána
2018.11.05,
Lázár
Benedek
2018.11.11
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Karácsony ideje

Terény Szent András templom oltárképe

A

mikor a Jóisten teremtette
a világot, kezdetben a Földön sötétség honolt. De
nem hagyta ennyiben, hanem
teremtő erejű beszéddel szólt:
»Legyen világosság!« És lett világosság. Teremtett hozzá a Jóisten
időt is, hogy legyen időnk. És lett
időnk, éves időnk, ami Őt idézi.
Őt idézi, mert az éves idő körös
idő, végtelen. Végtelen, mert egymásba olvadó évek vég nélküli
egymásutánja. Végtelen, mert
egyetlen évben is benne van a
Mindenség. Benne van a Mindenség a kozmikus történésekkel, a
Hold járásával, a Napfordulókkal
és napéjegyenlőségekkel, az ünnepekkel, az ünnepek és a hétköznapok együttesével. Amikor a
fény utoléri a sötétséget, az a tavaszi napéjegyenlőség (III. 21.). Ezt
követő holdtölte utáni vasárnap
a Fény diadala, húsvét, az ősbűnből való megváltottságunk ünnepe. A nyári Napforduló (VI. 21.),
amikortól a fényesség csökkenni
kezd, Szent Iván azaz Keresztelő

Jánosnak, az Úr útja előkészítőjének az ünnepe, aki Jézusra mutat.
Az őszi napéjegyenlőség (IX. 23.)
ünnepe Szent Mihályé (IX. 29.),
aki majd a végítélet végrehajtója, a világosság és sötétség, jó- és
rosszcselekedeteink mérlegelője. Azután jő az év megújulása, a
Nap születése (XII. 21.), ünnepe a
karácsony, Krisztus, az Örök Nap
születése (XII. 25-26.).
Nagy eredményekre, jóságra,
boldogságra csak úgy juthatunk,
ha fölkészülünk, gyakorolunk. A
sportban sincs győzelem edzés
nélkül. A Nap megújulását, az
Örök Nap születését, Jézus születését, a karácsonyt sem élhetjük
meg, csak, ha rákészülünk, ha kilendülünk hétköznapiságunkból,
ha megnyílunk és megtisztulunk.
Ennek edzésideje az Advent. Valamikor hat hétre terjedt ki, s kezdődött Szent Mártonnal, hazánk,
Pannónia szülöttjének ünnepével
(XI. 11.). Nem véletlenül. Ő, aki a
rászorulónak odaadta palástja felét, valójában mindazon részét,
amivel ő rendelkezett, mert fele
a császáré. Az irgalmas szeretet
szentje, Krisztusra, karácsonyra
mutató. S jő Szent Erzsébet, hazánk másik nagy szülöttje, aki a
női irgalmas szeretet példaképe.
Hasonlóan adakozó szent Miklós
is (XII. 6.), aki minden örökségét
szétosztotta a rászorulóknak, és
egy zacskó arany ajándékozásával
megmentette az elszegényedett
nemesember lányait a rossz élettel
való jövedelemszerzéstől. Jézusra
mutató élet. Jönnek az ókeresztény szent szüzek, Katalin (XI. 25.),
Borbála (XII. 4.) és Luca (XII. 13.),
akik életükkel a tisztaságot, Éghez
való hűséget tanítják nekünk.
Év vége utal a világvégére. Katalin és Borbála kiérdemelte, hogy
- 10 -

Szent Lucia kisszentképen
valaki az ő nevükben hittel fordul
Krisztushoz, megmenekül az ítélettől.
Az utóbbi századokban Advent
már Jézus négy adventusa, négy
eljövetele szerint alakul: Jézus
megszületik a földre, beszáll szívünkbe és megtérít bennünket,
eljő érettünk halálunk óráján, és
eljő végül megítélni minket. E
négy hét, a négy hangsúly szerinti Advent nyitó szentje András
apostol (XI. 30. 1. kép), aki elhívta öccsét Pétert, hogy legyenek
az Úr tanítványai. Mi is hívást kapunk. A következő nap szentje
Eligius, aki a germánokat hívta,
térítette Krisztus egyházába. Xavéri Szent Ferenc (XII. 3.) ázsiai népek misszionáriusa, aki fölszította
a szíveket Jézus, az Istenember
szeretetére. Ott van december
nyolcadika, amikor Szent Anna a
Paradicsomból kitaszító ősi vétek
áteredése nélkül, szeplőtelenül
foganta az Istenszülő Szűz Máriát.
A kegyelem és a malaszt ünnepe.
S ott a legsötétebb nap (XII. 21.),
Tamás apostol ünnepe. Tamás
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Szentcsalád képének hordozása
nem hitte Jézus feltámadását,
csak, ha meglátja és megérinti a
feltámadt Krisztus sebeit. A hitetlenség napja. De azé a hitetlenségé, amely képessé válik a hitre,
amelyben megszületik a Fény.
Advent. Magyar eleink az Adventtal kezdődő új év első vasárnapján sajátos, de lényeglátó
módon Jézus királyként való jeruzsálemi bejövetelét ünnepelték.
Krisztus a századok Királyaként,
az idő Uraként vonul be az új egyházi évbe, hogy a Vele tartóknak
békét és boldogságot hozzon.
Szintén magyar és közép-európai fejlemény az adventi roráté.
Ahogyan Padányi Bíró Márton
veszprémi püspök mondta: Most
ezekben a szent napokban, egyéb
időknek szokásán kívül, még nap
felkölte előtt, hajnalban a Názáreti
Mária Szent Szűznek angyali üdvözlésérül avagy az Isten Fiának
megtestesülendőségérül szentmisét hallgatunk, melyet is mi magyarok az ő nagy tiszteletéért és
méltóságáért aranyos misének nevezünk. Igen, a Szűzanya aranyos,
mert az Aranyalmát, Jézust szülte
a világra. E világra születést közvetlenül megelőző 12 nap, Lucától (2. kép) karácsonyig az adventi

Az évkör szakralizálása,
Betlehemezés
napokban a hétköznapiságából
már kilendülő keresztény ember
számára lehetővé teszi a jövő esztendő, s vele a világ újra teremtését, a teljes megújulást. Ezért nem
állt föl az asztaltól a gazdasszony
a Luca napi étkezéskor, hogy jó
ülősek, termékenyek legyenek
tyúkjai, ezért koledáltak, jártak
karácsonyt köszönteni, énekkel,
rigmussal-szóval teremteni, mentek a Szentcsalád képével szállást
keresni, betlehemmel örömhírt
hozni (3-4. kép), ezért böjtöltek
Adventben, különösen Ádám-Évakor (XII. 24.), s csak akkor ettek,
amikor a betlehemivel azonosuló
csillag az égen föltűnt. Mindezt
azért, hogy a kis Jézus valóban
megszülessen. S hogy legyen hol
megszületnie, szénát és szalmát
tettek be a karácsonyi asztal alá.
(5. kép) Tettek oda gazdasági eszközöket és terményeket is, hogy a
születő Jézus csodája a következő
év gazdasági sikereit is biztosítsa.
Az átváltozott ember Jézus születésekor aztán transzcendens érzékelésre jut. Meghallhatja, hogy az
istállóban még a jószágok is beszélnek, és dicsőítik Teremtőjüket,
almafa alatt állva megnyílik az ég
és látni az örvendező angyalokat.
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A megszentelő szent idő képes
újra támasztani bennünket bajainkból, válságainkból, elidegenedettségeinkből. E megszentelő
szent idő, mintegy a betlehemi
születés időbeliségébe avatva képes az öröm, boldogság, szeretet
alanyaivá változtatni bennünket.
Derengjen Advent, fényes csillaggal csillogjon karácsony egész
Szécsényben, és minden környező településen!
Dr. Limbacher Gábor
Kubinyi Ferenc Múzeum

Karácsonyi asztal készítése,
Ipolyszög

Ostyasütővas
Csuka József kovácsmesetertől
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Bárkányiban történt

Csodák már pedig vannak
Egy novemberi pénteken szokatlan felfedezésre vállalkoztunk a
felső tagozatos tanulókkal: csodákat kerestünk. Vállalkozásunk
kimenetele több esélyes lehet,
hiszen már az is csoda, ha valaki
hisz a csodákban, mert tapasztalatink, ismereteink alapján már
mindent lehetségesnek tarthatunk és cinikusan megjegyezhetjük, hogy nincs új a nap alatt, de
be kell látnunk, hogy mégis van.
Csodákat indultunk keresni és
hol máshol, mint a Csodák Palotájában igyekeztünk ezt meg-

tenni. Megérkezésünkkor a Buda
Entertainment & Gastro Szórakoztatóközpont (Budapest Bécsi
út 38-44) falán a világűrt és annak felfedezését láthattuk, ami
már felkelthette érdeklődésünket. Gyors bejelentkezés után a
Természet Műhelyében kezdtük
kutatásunkat, ahol rácsodálkozhattunk a természet csodás alkotásaira: érzékszerveinkre, a
hangokra, a tükröződésre. A Tudósok Csarnokában tisztelegtünk
felfedezőink munkássága előtt, a
Mágneses Mezőben a vonzások
és taszítások világát ismerhettük
meg. Az Űrállomáson a végtelen birodalom szépségeit ismerhettük meg regisztráció után és
interaktívan segíthettük egy földönkívüli hazajutását.
Az emeleten Illúziókban merültünk el, sétáltunk Newton
almáskertjében, ahol megtapasztalhattuk a mechanika és
a tömegvonzás törvényeit. A
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Playbar játéktérben érintőképernyős asztalon játszhattunk, különleges csocsókon üthettük a
golyót, és élő biliárd focizhattunk.
Az idő múlását észre nem véve
fáradtunk el kellemesen, és az
Öveges teremben megpihenve
gyorsan elröppenő félórában tűzgömböket és lángoló mennyezetet varázsoltak elénk látványosan.
Csodákat indultunk keresni.
Nem tudni, hogy ki hogyan fedezte fel, de amit itt is megtapasztalhattunk az, hogy a természet csodálatos. Öveges József professzor
szavait idézve a természet mesevilágának kapuit bárki, bárhol
kinyithatja és nem is sejtett csodákat láthat. A professzor ezt egyszerű kísérletekkel oldotta meg.
Szerintem ez nekünk nagyobb
kihívás, de ha felfedezhetjük és
élményt adunk, az tényleg maga
a csoda.
reál munkaközösség
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Lelki nap a Bárkányi Iskolában
Iskolánk öt évvel ezelőtt kezdte
meg működését városunkban.
Erre az eseményre emlékeztünk
az őszi lelki napon, melyen a hálaadás fontosságára próbáltuk ráirányítani a figyelmet, és amelyre
már az ezt megelőző hetekben is
készültünk. Szerettünk volna, minél több lehetőséget adni a vis�szatekintésre, hogy újra felfedezhessük azokat az eseményeket és
élményeket, amelyeket közösen,
osztályonként, kisebb – nagyobb
közösségekben, vagy egyénileg
átéltünk.
Ezért készült el „Hála temploma” melynek tégláira az osztályok

írhatták fel közös élményeiket,
ezért gyarapodtak napról-napra a
kis színes hálacédulák az aulában
elhelyezett táblán, ahová az egyéni örömeink kerültek fel. Versenyt
hirdettünk a tanulóinknak, melyben – a számok és az események
tükrében - azt mérhették fel, hogy
mennyire ismerik az iskolánkat.
Szintén a visszatekintésre adott
lehetőséget az aulában megrendezett, - és azóta is látható – kiállítás, ami tematikusan mutatja be
az elmúlt öt év eseményeit. Azt
hiszem, a képeket nézve, mindannyian elcsodálkoztunk, hogy
milyen sokszínű az iskolánk élete,
amire talán a mindennapok „szür-

keségében” fel sem figyelünk, és
mindezt olyan természetesnek
vesszük. Pedig van miért hálát
adni, és ha ezt meg tudjuk tenni,
az nekünk jó, minket gazdagít.
Ezt tapasztaltuk meg a lelki napon is, mikor a délelőtt folyamán
tagozatonként azokra az iskola által nyújtott lelki programokra tekintettünk, amelyek sokféle módon segítettek és gazdagítottak
minket. E programokra visszatekintve a kicsik hálafüzéreket készítettek, a nagyobbak Szent Ferenc
példája nyomán tették mérlegre
ezeket, a középiskolások pedig
egymásban próbálták felfedezni
az ajándékokat. Jó hangulatú, és
tartalmas beszélgetések kísérték
a foglalkozásokat.
A szentmisében mindannyian örömmel fordultunk az Isten
felé, közös énekléssel, felajánlásainkkal és virágokkal fejeztük ki
hálánkat az elmúlt öt év ajándékaiért. Nagy örömünkre szolgált,
hogy együtt ünnepelt velünk - a
fenntartónk képviseletében - Dr.
Csáki Tibor atya főigazgató úr
és Lux Ambrus tanügyigazgató,
valamint a városunk vezetése
Stayer László polgármester úr és
Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyzőasszony.
Sántáné Udvardy Erika
„Dalos Teaház” az alsó tagozaton
A Bárkányi iskola falai között immár második alkalommal került
sor az alsó tagozatos dalosok tudásának összehasonlítására, mely
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rendezvény a „Dalos Teaház” nevet kapta.
Az eseményre 2018. november
8-án, csütörtök délután került
sor iskolánk könyvtárában, mely
méltó helyszínéül szolgált a rendezvény barátságos és családias
hangulatú lebonyolításához. Már
az előkészületek is örömmel teltek, hiszen bíztunk benne, hogy
a gyerekeknek is szívmelengető
lesz munkánk gyümölcse: a helyszín „átvarázsolása”, a dekoráció
készítése, ajándékok megtervezése, kivitelezése, s természetesen a
tanulók számára kiválasztott dalanyag igényessége.

A népdaléneklő versenyt iskolánk igazgatója, Szenográdi
Tamás nyitotta meg, rövid beszédében hangsúlyozta a közös
éneklés fontosságát, népdalaink
gazdagságának személyiségformáló szerepét. Igazgatóhelyettes
asszonyunk, Ludányiné Bella Szilvia kedves szavakkal biztatta a kis
versenyzőket. Tanulóink bátran,
szorongások nélkül néztek a vidám délután elébe. Ezután Zsiros
Szilvia tanító néni bemutatta a
zsűri tagjait, kik között üdvözölhettük Kissné Csépe Éva tanárnőt, Csizmadia Kingát, az ELTE
ének-zene szakos hallgatóját, s

nem utolsósorban Bacskai Balázs
népzene oktatót, kinek ezúton is
köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Rövid közös beéneklés után Golyán Gréta, iskolánk 8.
évfolyamos tanulója egy különleges népdalcsokorral ajándékozta
meg kis diákjainkat, melynek tisztasága igazi példaként szolgált
mindannyiunk számára. Ezután
hallgattunk meg a produkciókat,
melyek zömében egyéni előadások voltak, de több duó, sőt egy
trió is énekelt. A zsűri mérlegelése alatt a kitikkadt versenyzőink a
csábító finomságokkal megrakott
svédasztalos uzsonnával, ízletes
teával csillapították éhségüket,
szomjúságukat. A zsűri előzetes
egyeztetés alapján értékelt, figyelembe vette az intonációt, a
ritmust, az előadásmódot, az artikulációt, a népdalcsokor összeállítását és az összhatást. Célunk az
volt, hogy a délután élményszerű
legyen, ezért minden szereplő
emléklapot, könyvjelzőt és egy
kis édességet kapott ajándékba.
A legügyesebb, legbátrabb, legkreatívabb és legrátermettebb
tanulók oklevelet, hasznos ajándékot kaptak, s természetesen
erkölcsi elismerést, továbbá lehetőséget, hogy iskolánkat képviselhessék a januárban tartandó
városi rendezvényünkön, a Magyar Kultúra Napján, hol számos
vidéki és határon túli intézmény
versenyzőivel mérhetik össze tudásukat.
A díjak átadását Bacskai Balázs,
a zsűri elnöke bonyolította le,
egyúttal hozzáértő szavaival értékelte a szereplők előadását, hasznos és praktikus tanácsokkal látta
el kis nebulóinkat.
Szervezők:
Zsirosné Verbói Brigitta és
Zsirosová Silvia
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Nekünk énekelt Rúzsa Magdi

Rúzsa Magdi november 13-án
délután érkezett iskolánkba. Látogatásának az volt a célja, hogy
megmutassa, híres emberként is
lehet hívő az ember, hogy kitartó munkával, akaraterővel egy
vidéki gyermek is elérheti álmait. Rendkívül szimpatikus embert
ismerhettünk meg benne. Megérkezésekor nagy taps fogadta,
melyen még ős meghatódott. Az
énekesnőt Golyán Gréta iskolánk
tanulója egy népdallal köszöntötte. Rövid bevezető után interjú
formájában folytatódott a program. Kötetlenül és őszintén válaszolt kérdéseinkre. Habár az itt
töltött ideje csekély volt, mégis
sok dolgot tudtunk meg karrierjéről, a dalok születéséről. Beszélt

családjáról, pályája kezdetéről is,
továbbá az Isten és az ima szerepéről. Sok mondanivalója volt
a fiatalok számára, melyből mindenki tanulhatott vagy elgondolkodhatott rajta. A beszélgetés végén hallhattuk különleges
hangját is. A gyerekek csillogó
szemmel hallgatták mikrofon és
zenei betét nélküli énekét. Különleges esemény volt számunkra,
hogy egy padon ülve úgy beszélgethettünk vele, mint osztálytársainkkal.
A közös fotózás után szinte megrohanták a tanulók, hiszen készségesen dedikált minden „rajongónak”. Még a közös
szelfizések elől sem zárkózott el.
Ezt követően meglátogatott néhány alsós osztályt, ahol a gyerekek furulyatudásuk megcsillogtatásával, dalokkal fogadták őt.
Magdi gondolt a legkisebbekre
is és meglátogatta óvodánk két
csoportját, ahol leült a gyerekek
közé játszani, beszélgetni.
Jó volt megtapasztalni, hogy vannak még olyan „sztárok” akik nem
felejtik el, hogy ők is voltak gyerekek, akik egyszerű hétköznapi emberként is képesek viselkedni.
Ezúton is hálásak vagyunk a látogatásáért és köszönjük a szer-
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vezőknek, külön is Loránd testvérnek, hogy részesei lehettünk
ennek az élménynek.
Kiss Mária és Petrovics Anna
tanulók
A gyerekekért báloztunk
2018. november 17-én került
megrendezésre iskolánk jótékonysági bálja, idén immár hatodik alkalommal.
Báli műsorunkat Sándor Kristóf,
2.b osztályos tanulója nyitotta
meg A rossz asszony elleni orvosság c., a közönséget kacagtató
népmesével. A műsort az idén 20
esztendős szécsényi Palóc NTE
folytatta, akik a hajdúságba, majd
az erdélyi Marosszékre kalauzolták el vendégeinket táncos ös�szeállításukkal. A 4. b-sek a jampi
korszakba, a rock and roll világába repítették a közönséget, és felszállhattak velük a Limbó hintóra.
Táncoslábú kisdiákjainkat jótékonysági bálunk állandó vendégszereplői, Andi színjátszósai
követték. Népszerű dalokat adtak
elő ismert musicalekből, iskolánk Kicsinyek Kórusának közreműködésével. Műsorunk végén,
a szülői szervezet műsorszámát
láthatták a vendégek, akik idén is
kiegészültek néhány lelkes pedagógussal és több „titokzatos” szereplővel.
A bál további részében a jó
hangulatért a Santa Fé zenekar
felelt. A szülői szervezet vezetője, Cservenné Józsa Bernadett
elmondása szerint a bál bevétele
minden elképzelésüket felülmúlta, így remélhetőleg a tervezett
eszközbeszerzés mellett egyéb
terveik, álmaik is megvalósulnak.
Ez természetesen nem jöhetett
volna létre önzetlen támogatóink
segítsége nélkül.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a támogatásokat, felajánlá-
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sokat, valamint a szülői szervezet
tagjainak áldozatos munkáját!
Szvetlik Réka
„Harangjáték” a Bárkányiban
Mindannyian tudjuk, hogy egy
szép vers boldoggá tudja tenni az
embert, megmelengetheti a lelkünket. „Harangjáték” versünnepünkön alsó tagozatosaink ilyen
élményben részesítettek minket,
felnőtteket és egymást, amikor
2018. november 22-én délután,
huszonnyolcan magyar költők
verseit szavalták iskolánk könyvtárában.
Célunk elsősorban az volt, hogy
jól érezzük magunkat, megajándékozzuk egymást, és mindenkinek köszönetet mondhassunk
azért, hogy vállalkozott erre a
szép, izgalmas, de sok felkészülést igénylő feladatra.
A kiemelkedően teljesítőket háromtagú zsűri választotta ki. Gál
Maja, iskolánk magyar nyelv és
irodalom szakos tanára, fr. Kar-

dos Csongor plébános és Korcsok
Norbert a városi könyvtár vezetője öt tanulót emelt ki, akik januárban, a Magyar Kultúra Napján, a
városi rendezvényen képviselhetik iskolánkat.
Minden résztvevőnek és felkészítőnek gratulálunk, kívánjuk,
hogy versszeretetüket, kitartásukat még sokáig őrizzék meg, hogy
jövőre is együtt ünnepelhessünk.
Vica néni és Ria néni
- 16 -
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November a Rákócziban

I

dei őszi szünetünk a tervezettnél és a megszokottnál is hos�szabbra sikerült. Ennek oka a
régóta esedékes fűtésrendszeri
felújítás volt, amely sok évre biztosíthatja intézményünkben a
megfelelő hőmérsékletet a hidegebb napokon is. Megköszönjük
a munkálatokban érintett minden félnek a partnerséget, míg a
szülőknek a megértést.
Ennek ellenére a nagy, képzeletbeli Rákóczis-naptár lapjait november hónapban is teleírhattuk
színesebbnél-színesebb programokkal

kiváltképpen a társasjátékok szerepéről beszélt az érdeklődőknek. Előadásában kifejtette, hogy
a gyermekkori játéknak elengedhetetlen szerepe van a kicsik szellemi és mentális fejlődésében.
Kitért arra, hogy kutatások szerint
a szüleivel és kortársaival többet
játszó gyermekek a későbbiekben szabálykövetőbbek, kreatívabbak lesznek és tanulmányai
kötelezettségeiket könnyebben
teljesítik. A résztvevők több táblajátékot is kipróbálhattak, amelyek gyorsan megtanulhatók és
könnyedén játszhatók.

Szülőakadémia
A Szülőakadémia elnevezésű
eseménysor célja, hogy a szülők a gyermekeikkel kapcsolatos
lehetőségekről, veszélyekről értesüljenek és ezeket a hasznos
tapasztalatokat, tudásokat fel is
használják. Iskolánk közösségi
oldalán folyamatosan tájékoztatunk az újabb rendezvényekről és
várunk minden kedves érdeklődőt a további programokra.

Szülőakadémia II. - Online küzdőtér (november 28.)
Liska Márton szakértő előadásában kifejtette, hogy milyen
veszélyeket rejt az internet a
gyermekekre nézve és ez ellen a
szülők mit tehetnek. Külön kitért
a cyberbullying jelenségre, mely
az online térben jelentkezik, de
onnan kilépve a „valós világban”
is erőteljesen hat a fiatalok viselkedésére és lelki állapotára.

Szülőakadémia I - „Aki játszik,
könnyen tanul!” (november 6.)
Ezen az eseményen Fehér Réka
volt a vendégünk, aki a játékok,

Bozsik-foci (november 7.)
Karancsságon gyűltek össze a
legfiatalabbak a Bozsik-foci aktuális fordulójában. Az iskolán-
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kat képviselő csapat remekül
játszott, s ez meg is látszott az.
Ezek az események nemcsak a
gyermekek játéktudásának tesznek jót, hanem a csapatszellem
megerősödéséhez is hozzájárulnak, illetve felkészítik a diákokat
a különböző, nem várt helyzetek
kezelésére is.
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny (november 9.)
Iskolánk adott otthont ennek a
nagymúltú verseny körzeti fordulójának. Intézményünk gyermekei közül sokan gondolták úgy,
hogy érdemes belevágniuk ebbe
a kalandba és – mint elmondták
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bűnügyet kellett megoldaniuk,
a különböző megpróbáltatások
közepette. A győztes csapat tagjai valódi nyomozói és szuperhősi
erényeket csillogtatva fedték fel
az elkövető személyét.

– nem is bánták meg. A különböző évfolyamokon induló tanulók
eltérő nehézségű versenyfeladatokat kaptak, de összességében
elmondható, hogy mindegyik
csapatunk igen magas színvonalon teljesített. Ennek eredményeként a Magyarosokk fantázia
nevű 6. osztályos csapatunk korosztályában a 3., a 8. évfolyamosok között az Igekötők a 4. helyet
szerezték meg. Megérdemelt díjaikat november 19-én, a Művelődési Házban rendezett díjátadón
vehették át, ahol több tanulónk is
közreműködött az esemény színvonalának emelésében.
Könyvtári látogatás
(november 12.)
A negyedik osztályosok a Márton-nap ürügyén látogattak el a
városi könyvtárba, ahol Korcsok
Norbert és munkatársai számos
érdekességgel készültek a tanulóinknak. A fiatalok a látogatás
során számos érdekességről és
újdonságról hallhattak, illetve
megtekinthették Lúdas Matyi történetét – diavetítés segítségével.
Drogprevenciós előadások
(november 16. és 22.)
Az első alkalommal a hetedik és
a nyolcadik évfolyamos tanulóink egy-egy kilencven perces előadást hallgathattak meg a drogfogyasztás ártalmairól. Vendégeink
mondandójának különlegességét

az adta, hogy mindketten egykori
drogfüggők, akik már felhagytak
e káros szenvedéllyel és saját példájukon keresztül is igyekeznek a
fiatalok számára olyan ismereteket átadni, amelyek a legnagyobb
kisértések közepette is meggátolják a drogfogyasztást.
A második alkalommal a
tizedikesek vehettek részt ezen a
programon és elmondásaik szerint a fentiekben ismertetettek
alapján sokkal valóságosabb és
preventívebb volt az előadás és
jobban is megértették a drogfogyasztás veszélyeit.
Anyanyelvi vetélkedő
(november 27.)
A felső tagozatos diákok a magyar
nyelv szépséges világában tehettek egy kalandos utazást a vetélkedőnek köszönhetően. A feladatok
eltérő nehézségűek voltak és sok
esetben a lexikális tudás helyett a
mindennapi ismeretekre és a versenyzők játékos oldalára támaszkodtak. A tanulók szép számmal jelentkeztek erre a megmérettetésre
is, bizonyítva, hogy a rákóczisok
mindig készen állnak a kihívásokra.
Szellemjárás (november 30.)
A hónap utolsó péntekén iskolánkat – a hagyományoknak megfelelően – ismét ellepték a kisértő
lények, a tizedikesek aktív közreműködésével. Ezúttal a résztvevő négy fős csapatoknak egy
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Felhívások
Játszóudvar
Intézményünkben az elmúlt években egyre több gyermek tanul – s
reméljük, hogy ez a szép tendencia a következő időszakban is folytatódni fog. Annak érdekében,
hogy az alsós és felsős gyermekek
számára is megfelelő külső környezetet tudjuk teremteni, arra
az elhatározásra jutottunk, hogy
az iskolaépület előkertjében szeretnénk egy-két paddal, asztallal,
ülőkével otthonosabbá tenni a
környezetet, illetve kisebb mértékű talajrendezést szeretnénk végrehajtani, hogy biztonságosabb
legyen a helyszín.
Abban szeretnénk kérni a város
lakosságának és a helyi vállalkozásoknak a segítségét, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák e
nemes cél megvalósulását. Adományaikat A Rákóczisok Egyesülete
11741062-20037800-as
számlaszámára várjuk! Előre is köszönjük megtisztelő segítségüket!
Jótékonysági bál
Elmaradhatatlan
jótékonysági bálunkat 2019. január 19-én,
szombaton rendezzük meg 19
órai kezdettel a Művelődési Ház
kamaratermében. A kiváló hangulatról a jelenlévők mellett a Santa
Fe Party Band zenekar gondoskodik. A programot zsákbamacska
és élő, humoros kabaré is színesíti. Részvételi és támogató jegyek
az iskolában vásárolhatók. Minden további információ az iskola
facebook oldalán és a város különböző részén elhelyezett plakátjain.
Pancsovai Gergely, igazgató
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Állatok világnapja a Bárkányi Katolikus Óvodában

A

z Állatok világnapját október 4-én ünnepeljük. Ez
a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének
halála napja. Felhívja a figyelmet
a vadon élő és a házi kedvenc állatainkra, az emberek és az állatok
együttélésének szabályaira. Az
Állatok világnapja egész évre azt
üzeni, hogy éljünk harmóniában
a minket körülvevő élőlényekkel
és a természettel. Ha minden nap
október negyedike lenne, sokkal
többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több figyelmet fordítanának az ember legjobb barátjára,
s talán nem kellene annyi ártatlan
életet kioltani, vagy nyomorúságos körülmények között tartani.
Nemcsak az állatok világnapján,
de a hétköznapokban sem szabadna elfeledkeznünk a bennünket körülvevő természetről, élőlényekről. Akkor kedvenceink is azt
hihetnék, hogy minden nap születésnapjuk van.
A rendalapító Assisi Szent Ferenc a legenda szerint nemcsak

értette az állatok nyelvét, hanem
beszélgetett is velük, s már a 13.
század elején azt hirdette, hogy
mindent szeretnünk kell, ami
körülvesz minket, legyen az élő
vagy élettelen.
Természetesen az óvodánkban
is megemlékezünk erről a napról,
kétféle programmal is készültünk:
Reggeli után élvezhettük a Léghajó Színtársulat színvonalas,
szórakoztató interaktív előadását
Csizmás Kandúr címmel.
Ezt követően szerveztünk állatsimogatót az óvoda udvarára. A
hét folyamán a csoportokban állatokkal kapcsolatos mondókákkal, versekkel, találós kérdésekkel
mesékkel ismertetjük meg a gyerekeket. Az élmény-, ill. a tapasztalatszerzés a legjobb lehetőség
arra, hogy az óvodás gyermek az
álatokkal közelebbi kapcsolatba
kerüljön, ezáltal kialakuljon bennük a szeretet és gondoskodás
természete. Megkértük a szülőket, hozzák be a család kis kedvenceit, ha lehetőségük engedi.
Megfigyelhettünk
kisbárányt,
kecskét, nyuszikat, teknőcöket,
gerléket, kiscsibéket, cicákat, kutyusokat.
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Bízunk benne, hogy a programmal egy újabb tartalmas, hasznos
élménnyel lehettek gazdagabbak
gyermekeink.
Záhorszkiné Laczkó Beáta
óvodapedagógus
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Szüreti mulatság és terményáldás a Bárkányi Katolikus Óvodában

A

szüret a különböző történelmi korokban mindig
többet jelentett egyszerű
munkánál. Ünnepnek számított
és számít ma is, hiszen egy egész
évi munkával szembesül a gazda.
Ősz van mindenhol, hideg, ködös
esős az ősz. De mi mégis örülünk
a gyermekekkel az ősznek. Mert
érdekes, színes és gazdag.
Nevelőmunkánk fontos részei
az ünnepek sajátos hangulata, a
hozzákötődő hagyományok, szokások felelevenítése, megélése.

Minden ilyen alkalmat előkészület előz meg, amikor a gyerekek
kíváncsiságára építve változatos
tevékenységet biztosítunk. Ez a
tevékenység, készülődés, tervezgetés teszi az ünnepeket, jeles
napokat izgalmassá, örömtelivé,
amit tevékenyen együtt élünk át.
Az ősz kincsei a különböző gyümölcsök, zöldségek és termények
sok lehetőséget adnak a változatos tevékenységekre, többek között a játékra is. Az előkészületek
egész héten át folytak a csoport
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szobákban: ez sok mindent magába foglal: játszottunk a zöldségekkel, gyümölcsökkel, termésekkel,
színeztünk, festettünk, vágtunk,
ragasztottunk, gyurmáztunk, számoltunk, csoportosítottunk, őszi
gyümölcsökből gyümölcs-salátát készítettünk. A szüreti néphagyomány az egyes tevékenységformákban is megnyilvánult.
Népmesék, mondókák, találós
kérdések, énekes gyermekjátékok, népdalok, népzene, népi jóslások, népszokások, ügyességi
sportjátékok, termésbábok készítése. Erre a napra az óvoda is szüreti hangulatba öltözött, a kisbíró
kidobolta… szüreti mulatságra
hívta az óvoda apraja nagyját.
Csongor testvért felkértük, hogy
terményeinket, őszi kincseinket
megáldja, hogy jövőre is bő termésünk legyen. Majd következett
a szüreti körtánc, aztán a mulatság a csoportokban folytatódott.
Élményekben gazdag, tartalmas
volt ez a közös délelőtt, és ahogy
régebben vidámsággal töltötte
meg a szőlőhegyeket és az emberek szívét a szüreti mulatság, ez
a mi óvodánkban is megvalósult
látva a gyerekek – pedagógusok
tekintetét.
Percze Katalin
óvodapedagógus
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Márton nap a Bárkányi Katolikus Óvodában

H

agyományainkhoz híven
idén is megemlékeztünk
Szent Mártonról. Az ünnepet megelőző héten megismerkedhettünk Szent Márton
életével, a libákhoz kapcsolódó
legendájával.
Ízelítőt kaphattak gyermekeink
a régi korok hagyományairól, mint
a kukoricamorzsolás, valamint a
tollfosztás. Sok élményszerzési lehetőséget biztosítva törekedtünk
arra, hogy a gyerekek minél több
tapasztalatot szerezhessenek.

Rendeztünk tollfújó versenyt,
készítettünk libás képeket, lámpásokat, gyakoroltunk libás énekeket, mondókákat, verseket. A
hét végén természetesen nem
maradhatott el a közös éneklés,
a lámpás felvonulás és a libanapi
lakoma sem.
Pothoroczki Ágnes, óvodapedagógus

Európai mézes reggeli Szécsény városában
a Bárkányi Katolikus Óvodában

A

Palóctáj Méhész és Környezetvédő egyesület vezetőségének kezdeményezte,
hogy Nógrád megye minden településén 2018. november 16-án
(pénteken) minden gyermek kapjon mézes reggelit. Ehhez programhoz, óvodánk örömmel csatlakozott.
A rendezvény hazai elindítását
a Szlovén Mézes Reggeli kezdeményezés sok éves gyakorlata
adta, amit mára Európai Mézes
Reggeli kezdeményezés sok éves
gyakorlata adta, amit mára Eu-
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rópai Mézes reggeli néven több
Uniós tagország is átvett. Az elmúlt években Magyarország is
csatlakozott a mozgalomhoz, az
Agrárminisztérium és az országos
Magyar Méhészeti Egyesület közös felhívására. A kezdeményezés
célja a méhek és az egészséges
életmód népszerűsítése, a helyben termelt élelmiszerek megismertetése. Figyelemfelhívás a
reggeli fontosságára és az egészséges táplálkozásra, mivel a rossz
étkezési szokások gyakran már
gyerekkorban kialakulnak. A méhek munkája jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez és a
biológiai környezet változatosságához.
Várszögi Balázs szervezésében
és segítségével ezen a délelőtt
kisfilm segítségével a gyermekek megismerkedhettek méhek
dolgos életével, majd és a Szécsényi méhészek Oravecz László, Ocsovai János Virág Krisztián,
Antal József, Müller Róbert, Cseri
Richárd Várszögi Balázs jóvoltából mézes kenyeret ehettünk és
mézet kóstolgathattunk.

Egy jó nap, csodás kezdeményezés, köszönjük, hogy részesei
lehettünk.

Smelkó Istvánné
óvodavezető

„Beteg voltam és meglátogattatok” Mt. 25, 36

A

Bárkányi Katolikus Óvoda
nyuszi csoportja Erzsébet
napon, november 19-én
ellátogatott a Ferences Betánia
Idősek Otthonába.
A jóságos magyar királylány,
Árpád-házi Szent Erzsébet emlékezete mindannyiunk számára

fontos. Példakép a mai világnak
is, hiszen ő valóban életre keltette a Szentírásban olvasottakat, az
éhezőknek kenyeret adott, a szegényeket a házába vitte. És még
ennél is többet tett: kórházat alapított, és menhelyet hozott létre
az árva gyerekeknek. A ferences
rendhez is csatlakozott, mert az
ő elhivatottságuk állt hozzá a legközelebb.
Látogatásunk célja elsősorban
az örömszerzés volt. Jó volt megtapasztalni, látni, hogy az idősek
milyen nagy kíváncsisággal és
szeretettel vártak minket. Néhány
éneket, imát vittünk magunkkal,
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amit az óvodásaink összeszedetten és bátran adtak elő. Ezután
az Erzsébet nevű néniket külön
is felköszöntöttük egy dallal, névnapjuk megünnepléséhez finom
édességgel is hozzájárultunk,
amiből persze minden lakónak
jut majd.
A Ferences Szegénygondozó
nővérek és az ápoló nővérek, az
idősekkel együtt a műsorunk
után szép áldást énekelve köszönték meg ottlétünket, majd
egy-egy finom csokit is adtak
ajándékba.
A megilletődés mindannyiunk
arcára kiült, és jóleső érzéssel in-
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dultunk vissza az óvodába, mert
ma is megtettük azt a jócselekedetet, ami nem kerül semmibe,
csupán szeretet és elhatározás
kérdése.
Szeretnénk, ha gyermekeink
számára természetes dolog lenne a karitatív cselekedetek bármelyik formája: a beteglátogatás,
adakozás, segítségnyújtás, mások
elfogadása. Ezek megmutatása,
gyakorlása kiemelt feladatunk.
Hagyományainkhoz híven óvodánk közössége továbbra is, több
alkalommal, más-más csoporttal
meglátogatja az időseket és egy
kis vidámságot és sok-sok szeretetet visz magával. Példával és a
lehetőségek biztosításával mutatjuk meg, hogy mi egy keresztény ember feladata a világban.
Boldog Bernadett
óvodapedagógus

Novemberi események a Szécsényi Cseperedő Óvoda
és Bölcsőde Pitypang csoportjában
Készítette: Mender Andrea Mária
Óvodapedagógus
Mézes reggeli

Hazánkban a mézfogyasztás lassan, de emelkedik, jelenleg 0,8
kg fejenként, ám ez még szerény
teljesítmény, hiszen az uniós átlag 1,7 kg. Amennyiben nálunk a
mézfogyasztás legalább annyira

nőne, hogy minden magyar polgár egy kávéskanálnyit fogyasztana naponta, akkor a nálunk termelt méz teljes egészében itthon
elkelne, ami nem csupán gazdasági hasznot hajtana, hanem komoly egészségmegőrző szerepe
is lenne. A méz egészségmegőrző
szerepe vitathatatlan, példa erre
az a tudományos vizsgálat, mely
bebizonyította, hogy azoknak
a gyerekeknek, akik megfelelő
mennyiségben fogyasztanak mézet, vérének hemoglobin-tartalma akár 60%-kal is több, mint a
mézet mellőző társaiké, így nemcsak nagyobb fizikai teljesítőképességük, hanem könnyebben,
jobban és gyorsabban tanulnak.
Ezért is indult el a „Mézes reggeli
„névű mézfogyasztást ösztönző
kampány. November 16.-án a
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gyerekek mézes tízórait fogyaszthattak, ami igen jólesett a testnevelés foglalkozás után. Köszönet
a Palóctáj Méhész Egyesület méhészeinek, Várszögi Balázs Mézlovagnak, aki segítségével jutott el
hozzánk a fincsi vegyes virágméz!
Majsányiné Kati néni
mesedélelőttje
a könyvtárban

Az óvodás gyermek ön- és világmegértésének két pillére a játék
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és a mese. A játék, mint a világban, ill. a világról szerzett impressziók cselekvéses szimbolikus
rendezése, a mese, mint ugyanezek verbális és szimbolikus
konstrukciója. Mindkettő lehetőséget ad a világ befogadásának
gyermeki módjára. Az irodalom
legfontosabb feladata az önmegismerés, a beavatódás a körülöttünk lévő világba. A mesék révén
elsősorban nem ismereteket kell
átadnunk, hanem heurisztikus élményt nyújtani. A mese képekre,
szimbólumokra, akciókra fordítja
le a világ jelenségeit, s így kínál
lehetőséget a feszültségek feloldására. A mesehallgatás során a
belső képteremtés révén a gyermek szorongásait, feszültségeit
képes feldolgozni a mese cselekményének átélésével.
A mese érzelmi és erkölcsi nevelő hatását Lengyel László így
fogalmazta meg: „a mese erkölcse
sajátos, világi hit, amelyben az
egyik döntő elem, hogy az emberek egyenlők. Hogy az öreg király
és a szegény pásztorfiú, ördög
és isten, sárkány és királyfi között egyenlőség van. A mesében
egyenlő erők küzdelmei zajlanak.
Nincs hierarchia. Nem vetnek meg
valakit azért, mert szegény, nem
hátrány, ha valaki nő vagy gyermek. Épp ellenkezőleg, tisztelettel
néznek királylányokra, gyerekekre
és még a sárkányoknak is megadatik valamiféle megbecsülés, a
maguk gonoszságával együtt. A
mesében alapvetőek a közösségi
értékek. Alapvető, hogy barátok
vagyunk, hogy együtt elindulunk
egy vándorútra, és aki együtt indul el, az nem szúrja hátba a társát.
Ha megteszi, tudjuk a meséből,
amikor a legkisebbet lent hagyják
az alvilágban és nem húzzák fel a
felvilágba –igazi józsefi történet
ez a mesében a legnagyobb lehetséges bűn. Ilyet az ember nem

tesz a barátaival, testvéreivel. Még
akkor se, hogyha ebből haszna
származik. Láttunk eleget abból a
magatartásmódból, hogy „Az Isten szerelmére, nehogy ledobd a
kötelet annak a másiknak…” Ezzel
szemben nagyon fontos, hogy a
mesében szóba állnak egymással,
gonosz és jó párbeszédet, ez természetes. A gyerekek a szemünk
láttára mesén nőnek föl. Jó, ha tudjuk, számontartjuk, hogy a mese
kiemel az állatvilágból, civilizál.
„A mese emberré tesz…”
November 21.-én a könyvtárban egy csodás élménnyel lehettek gazdagabbak óvodásaink
Majsányi Kati néni saját meséjét
hallgathattuk meg egy csodás
kék madárról és egy királylányról,
a szerző előadásában.
Öröm a Szécsényi Cseperedő
Óvoda és Bölcsőde Pitypang
csoportjában

A Magyar Vöröskereszt Fővárosi
Szervezete, októberben pályázatot hirdetett a Vöröskeresztes Bázisóvodák számára, melyben az
volt a feladat, hogy írjunk egy indulót, amely tükrözi a kis Vöröskeresztes Lovagok életét, feladatait,
eszméit. A díj, 5 db két méteres
színes vidám plüsskukac, melyekkel a legjobbakat díjazzák. A Cseperedő Óvoda Pitypang csoportjának gyermekeivel összedugtuk
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a fejünket és felelevenítettük a
bázisovis feladatainkat, visszaidéztük az elmúlt év történéseit.
Amikor elmondtam, hogy 5 szép
nagy plüssjáték a nyeremény,
amelyekből 1 a miénk lehet, ha
pályázunk, nagyon lelkesek lettek
és ezután gyermekek ötletei alapján, hamarosan elkészült az indulónk. Ezt e-mailben továbbítottam
Budapestre, ahonnan két hét múlva megérkezett a csodálatos hír, a
sok pályázó közül a mi indulónk is
elnyerte a zsűrik tetszését és megnyertük a bájos „kis” plüsskukacot.
A nagy örömben külön büszkeség, hogy az országban velünk
együtt 5 óvoda nyerte meg ezt a
kedves játékot. Nagyon boldogok
vagyunk, hogy a Bázisovisok tagjai
lehetünk és ez a kis induló ezentúl
még jobban ösztönöz bennünket
a feladataink elvégzésére.
Pitypang induló
Cseperedő Óvodában
30 Pitypang útra kel,
bármerre jár erdőn-mezőn
vidám dallal énekel.
Vigyázunk a természetre,
nem bántjuk a bokrokat,
összeszedjük a szemetet,
védjük az állatokat.
Segítünk az időseknek,
egymásnak is szívesen,
ez már nekünk természetes,
figyelmeztetni sem kell.
Márton Medve kis barátunk
mindig jó tanácsot ad, hogyan
éljen, cselekedjen,
egy bázisovis kis csapat.
Óvó nénik jó szavára
mindannyian hallgatunk,
mert mi tudjuk nekünk
ez is nagyon fontos feladatunk.
Büszkék vagyunk,
mikor mondják,
jönnek a kis lovagok,
mosolyunkkal hirdetjük
a segítő jó szándékot!
Brezanóczyné Lőrincz Katalin
Óvodapedagógus, bázisovi elnök
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Megnyílt a XXIII. Nógrád Megyei Őszi Tárlat

2018. november 16-án megnyílt
Szécsény város legnagyobb képzőművészeti kiállítása. A rendezvényt évről-évre nagy érdeklődés
övezi, hiszen egy olyan eseményről van szó, amelyet Nógrád megyében számontartanak, és várnak a megyében élő, vagy innen
elszármazott alkotók.
„Minden, ami itt és most van, az
itt és most számít. Annak itt és most
súlya és jelentősége van. Nem pusztán azért, mert egy megye képzőművészeti seregszemléjének tekinthető. Aki körbejár a falak mentén, s
elég időt szán egy-egy műalkotásra,
abban megfogalmazódhat Nógrád
megye jelenlegi művészeti életéről
egy kép. Illetve arról, hogy az itt
élők – és műalkotásaikon keresztül
megnyilvánulók – miben és miről
gondolkodnak, s ez az egyetemes
művészeti tendenciákkal mennyiben azonos, attól eltérő vagy azzal
ellentétes. Klasszikus, korszerű vagy
úttörő. Kísérletező, újraértelmező

vagy utánzó. Dekoratív, intellektuális vagy transzcendens.”
E szavakkal jellemezte összefoglalóan a kiállítást megnyitó
beszédében Handó Péter, salgótarjáni író, alkotó, aki a zsűri elnökeként is feladatot vállalt Bátori
István, szécsényi képzőművész és
Bakos Ferenc Madách-díjas képzőművész mellett.
A képzőművészetet képviselő
idősebb és fiatalabb alkotókon
túl, rendezvényünk vendégei
voltak a megye városainak képviselői, polgármesteri is, akik saját
maguk adták át elismeréseik jeléül ajándékaikat az arra méltónak
ítélt alkotónak.
A felajánlott díjakat a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Salgótarján Megyei Jogú
Önkormányzatának, Bátonyterenye Város Önkormányzatának,
Balassagyarmat Város Önkormányzatának, Szécsény Város
Önkormányzatának és a Szécsé-
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nyi Közművelődési Nonprofit Kft.
köszönhetjük.
A díjazottak: Oláh Lajos, (Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének díja) Losonczy Ildikó, (Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának díja) Ivitz László,
(Bátonyterenye Város Önkormányzatának díja) Czudor Beáta, (Balassagyarmat Város Önkormányzatának díja) Bagó Istvánné, (Szécsény
Város Önkormányzatának díja)
Vigh Annamária (Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. díja)
Arany Diploma elismerésben
részesülhetett: Pécsi Ágnes,
Pekáryné Mindszenti Csilla, Kelemen József, Ghyczy György, Óvári
János és Ispán Tibor.
2019. január 31-ig 59 művész 59
képe csodálható meg a szécsényi
Művelődési Központ Szabó István
Galériájában, a ház nyitvatartási
idejében bármikor.
Sáriné Borik Melinda
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Szent Márton ünnepi kultúrvacsora a Múzeumban

R

égi hagyomány, hogy az őszi
templombúcsúk,
palócul
VENDÉGSÉG-ek az Adventot
megelőző hetekben lakomázással,
a kiforrt új bor kóstolgatásával telnek. Ez a kisfarsang, a bőség ideje.
Így volt ez a szécsényi Múzeumban
november 9-én pénteken este 6
órától, amikor megtelt vendégekkel a Kubinyi Ferenc Múzeum díszterme. Három fogásos vacsorát 21
féle bor kóstolása, nagyszerű élő
muzsika és Szent Márton életéből,
tiszteletéből vett történetek emelték az igényes jódkedv és barátság
magaslataiba.
Néhány történetet fölidézünk
most is:
Szent Márton hazánk területén a
mai Szombathelyen, Savaria városában született 316 táján.
Márton először katonának ment.
Katekumen, vagyis hitújonc volt,
amikor legendájának legemlékezetesebb mozzanata szerint télidőben lován a franciaországi Amiens
felé haladva, félmeztelen koldussal
találkozott. Megesett rajta a szíve,
és köpenyét kardjával kettévágva,
felét a koldusra borította, aki a legenda szerint maga Krisztus volt. A
köpeny másik felét a Merovingok
nemzeti ereklyeként őrizték.
Ő volt az alapítója Ligugé, főleg
pedig Marmoutier bencés apátságoknak. Ez utóbbiban képződött
Márton-legenda szerint a Márton

hun, illetőleg magyar királyok sarjadéka, sőt egyenesen magyar király volt.
A lovagkor Mártont teljesen a
magáénak érezte, hiszen katona
volt, mielőtt a seregek Urának hívását meghallotta volna. Elbocsátási
kérelmét a császár gyávaságnak
bélyegezte. Legendája szerint így
válaszolt neki: ha kérésemet gyávaságnak becsmérled és nem hitnek,
hát holnap majd védtelenül odaállok a csatasor elé és Jézus nevében, a kereszt jelével, pajzs és sisak
nélkül áthatolok az ellenségen. Így
is történt. Ezért tisztelték Mártont
csatadöntő patrónusként a francia
és a magyar királyok egyaránt.
Egy régi deák mondás szerint
gaudia Martini: anser et amphora
vini, vagyis ludat ettek, bort ittak
a szent püspök ünnepén, amely az
óév utolsó nagy jeles napja volt,
mert adventtel már az újesztendő
kezdődött. A nagy áldomásozást
az is magyarázza, hogy a középkorban a karácsonyt megelőző negyvennapos böjti időszak következett, amelynek a németek a találó
Martinifasten, azaz Márton böjtje
nevet adták.
XVII. századi híradás szerint e nap
Martinalia volt, s mint Bacchanalia,
olyan második Fársáng is volt ez a
régieknél. Sült Ludat ettek s új Bort
ittak. E középkorias felfogással függ
össze, hogy a XIX. század végén
- 30 -

még élő mezőkövesdi matyó hagyomány szerint a lakodalmakat az
igazi nagyfarsang mellett Márton
napja táján ülték. A Márton előttiek voltak az első lagzik, a napot
követő első héten a középső lagzik,
a második héten, már közvetlenül
advent előtt az utolsó lagzik.
A Szent Márton lúdja voltaképpen egy régi római étkezési szokásnak, illetőleg hagyománynak tovább élése. Aesculapius ünnepén,
amely éppen erre a napra esett,
liba került az asztalra. Ismeretes
az is, hogy a Capitolium lúdjai ébresztették föl a fáradt őrséget, amikor a gallusok a várost éjszakának
idején el akarták foglalni. Innen a
lúd megtisztelő avis Martis neve,
amelyből könnyen formálódott az
avis Martini megnevezés. Ehhez
utólagos legendai magyarázatot is
költöttek: Márton alázatból a ludak
óljába bújt, hogy püspökké választása elől kitérjen. Ezek azonban zajgásukkal elárulták, és így kénytelen
volt a püspökséget elvállalni.
A lúd csontjából, amelynek Ipolyi
Arnold Márton nyerge nevét is hallotta, országszerte a jövő évi időjárásra jósolnak. Már Apáczai Csere
Jánosnál olvassuk: Ha a Márton
napja ködös, zűrzavaros tél lészen,
ha peniglen hideg, száraz tél. A
Márton-lúd mellye, ha világos,
hó lészen, ha fekete, eső. Márton
napja tehát már a telet jelentgeti.
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Nemcsak lúdjának mellcsontjából,
hanem ünnepének időjárásából is
következtetnek a télre, jövő évi időjárásra, termésre. Bod Péter szerint
szoktak jövendölni is a Szent Márton napjáról a parasztok, ha tisztába mégyen le a Nap, kemény tél, ha
homályba, lágy tél lészen. Többfelé, így vidékünkön is úgy mondogatják, ha Márton fehér lovon jön,
enyhe tél, ha pedig barnán, azaz,
ha nem esik hó, akkor kemény tél
várható.

Márton napjára általában megforr az újbor. Már Thuróczi János
így emlegeti krónikájában. 1456
gazdag eseményeiről szólva ezt
írja: „elkövetkezett az esztendő
ama napja, midőn Szent Márton
püspök alacsony emberi sárhajlékból felköltözött a magas mennyekbe, és a jóízű must borrá változik”. A
bornak Szent Márton a bírája – szól
egy jeles mondás. A régi céhvilágban a jól dolgozó egri mesterlegényre mondták: megérdemli a

A közös éneklés öröme

A

z Erkel Ferenc Vegyeskar
több éves barátságot ápol
a jászberényi Cantate Nobis
Énekegyüttessel, így idén novemberben is meghívást kaptunk hozzájuk, az V. Regionális Kórustalálkozóra. 2015-ben a Jászberényben
megrendezett II. Regionális Kórusfesztiválon kapott a kórus „Gálakórus” minősítést.
A program nyitányaként a részt
vevő 15 énekkar tagjai közösen
énekelték el Erkel Ferenc Szózatát, ezzel is kapcsolódva a rendezvény mottójához: „In memoriam
Brahms, Schubert, Erkel”. Ezt követően minden kórus negyedórás önálló fellépése következett.
Énekkarunk elsőként Gounod
miséjéből szólaltatta meg a Kyrie
és Agnus Dei tételeket, majd a
mottóhoz kapcsolódva Erkel Ferenc: Szép örömkönny ragyogása

című darabját, zárásként pedig
Daróci Bárdos Tamás vidám hangulatú Bükkvidéki lippentősét. Vezényelt: Lévárdi Beáta, zongorán
kísért: Csuka László. Fellépésünk
sikert aratott mind a közönség,
mind a szakmai zsűri (Ember Csaba
és dr. Kiss Katalin zenei szakértők)
körében.
A találkozó beilleszkedett Kórusok Világnapja rendezvénysorozatba, melynek kiáltványa a zene
hatalmát méltatja:
„Énekeljetek, kórusai e világnak!
Hangotok tán forrást fakaszt,
Hol üszkös romok tűzben állnak,
S dalotokból rózsák nyílnak,
Hol földet csata vérrel áztat.
Merre a szeretet magját vetitek,
Ott gyümölcsként majd remény
támad.”
Kiss Gabriella-kórustag
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Márton poharát. A város borából
áldomásbor járt neki.
Csíkszentmárton búcsúnapján
újbort isznak. Innen a patrónusnak
helyi Nagypoharú Szent Márton
neve. Szatymazi, balástyai szőlősgazdák szerint Márton napján már
megforr, lehiggad az újbor. A hordóba a dugót bele lehet ütni, a borból pedig inni. Ezért tisztelték meg
a Borfujtó Szent Márton névvel.
Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató
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Hírek a Krúdy Gyula Városi Könyvtár háza tájáról
22-én a Cseperedő Óvodai óvodásai látogattak el hozzánk, ahol
Majsányi Kati írónő mesélte el nekik egyik saját meséjét. A mesebeli
kék madárról szóló történet elvarázsolta a gyerekeket. Köszönjük
a Cseperedő Óvodai munkatársainak és Majsányi Lászlónénak, hogy
ez a program létrejöhetett.

A

Krúdy Gyula Városi Könyvtár
adott otthont 2018. november 19-én a Nógrád megyei
városi könyvtárak szakmai és információs napjának. A városi könyvtárak vezetői és képviselői gyűltek itt
össze, hogy a könyvtáros szakma
aktuális ügyeiről, eseményeiről tanácskozzanak, informálódjanak.
A program keretében a megújult
könyvtárunk is bemutatásra került.
Emlékkiállítás nyílt könyvtárunk-

ban Vihar Béla költő születésének
110. és halálának 40. évfordulója
alkalmából. Vihar Béla gyermekkorát Szécsényben töltötte, később
is szívesen emlékezett vissza az itt
töltött időkre. Változatok szülőföldre című írásában így ír városunkról.
„Szécsény, szülőföld...nézem partodat... Köröskörül sugárzó változat.” A kamarakiállítás 2019. január
11-ig tekinthető meg a könyvtár
olvasótermében. 2018. november

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy
a könyvtár december 1-én és 15-én
hétfői nyitvatartás szerint látogatható. December 22-től 2019. január
6-ig a könyvtár zárva tart. Nyitás a
megszokott rendben január 7-én.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog új Évet kíván
a Krúdy Gyula Könyvtár.
Korcsok Norbert
könyvtárvezető

Magányosoknak, elváltaknak, gyerekre vágyóknak
rendeznek programokat Szentkúton

A

megújult kegyhelyen Szenteste is
várják a látogatókat. Párt kereső
fiataloknak, gyermekre vágyó pároknak és magányosoknak szerveznek
különböző programokat MátraverebélySzentkúton. A megújult nemzeti kegyhelyen január elején Böjte Csabát is
vendégül látják, de az elváltak, egyedül
maradtak számára is készülnek lelkigyakorlattal. A Ferences rend által működtetett kegyhelyen folyamatosak a
külső és belső fejlesztések, idén pedig a
szlovákiai rendtartománnyal folytatnak
közös, turisztikai célú együttműködést.
Karácsony előtt Adventi felkészülésre
hívják az érdeklődőket MátraverebélySzentkúton december 7 és 9 között. A
lelkigyakorlat arra nyújt lehetőséget,
hogy a karácsony előtti forgatagban
egy békés, pihentető és elgondolkodta-

tó hétvégével kezdjünk hozzá az ünnepi
készülődéshez.
Szentkút egyik legnépszerűbb programja minden évben a magányosok
karácsonya, ahol együtt lehetnek mindazok, akiknek nincs lehetőségük szeretteikkel tölteni az ünnepeket. Januárban
Böjte Csaba atya várja a hozzá fordulókat, februárban az Egyedülálló fiatalok
és a Gyermekre vágyók, márciusban
pedig az Elváltak és egyedül maradtak
lelkigyakorlatára jelentkezhetnek az érdeklődők.
Az ország egyetlen római katolikus
nemzeti kegyhelye 2015-ben esett át
az első felújításon, és azóta is folyamatosak a fejlesztések. Ráadásul 2017.
decemberében egyedülálló együttműködést kezdett a magyar és a szlovák ferences rendtartomány, melynek

célja a kiválasztott helyszínek ferences tulajdonban lévő épített örökségi
helyszíneinek védelme, felújítása és
látogathatóvá tétele.
A program négy megvalósítási helyszínt érint: Magyarországon Szécsény
és Szentkút, Szlovákiában pedig Pozsony és Fülek.
A program az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési
Program keretében megvalósuló A
határterület ferences kulturális örökségi helyszíneinek turisztikai célú fejlesztése a két rendtartomány együttműködése által
(MONUMENTIS)
(SKHU/1601/1.1/060) című projekt keretében valósul meg.
Bővebb információ itt olvasható:
https://szentkut.hu/
Kerekes-Dancsok Regina

Aktuális kiemelt téli, tavaszi programok:
December 7-9.		
Adventi lelkigyakorlat – Bán Jónás OFM
December 23-27.
Magányosok karácsonya – Hágen Edit nővér
Január 11-13. 		
Böjte Csaba atya lelkigyakorlata
Február 15-17. 		
Egyedülálló fiatalok lelkigyakorlata – Elekes Szende és Asztalos Dániel
Február 22-24. 		
Gyermekre vágyók lelkigyakorlata – Csépányi Gábor atya
Március 15-17. 		
Elváltak, egyedül maradtak lelkigyakorlata – Madocsai Bea
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Futás

2

018. december 22-én tizedik alkalommal hozza el a SZAFT csapata a Betlehemi lángot, futva
felvidékről. Útvonal: Ipolyvarbó, Hugyag, Őrhalom, Csitár, Ilíny, Varsány,
Szécsény. Táv 25 km.

A Betlehemi láng eredete.
A Betlehemi láng története a XI. századig nyúlik vissza, mikor II. Orbán
pápa felhívására az olaszországi
Firenzéből fiatal lovagok csoportja csatlakozva a keresztes hadjárathoz Jeruzsálembe ment. Azzal
a céllal, hogy a reményt jelképező
békelángot elhozzák városuk lakosainak. Visszatérésüket a pápa már
nem élte meg, a lovagok ugyanis
három évvel később, 1099-ben épp
karácsony előtt érkeztek csak vissza
Firenzébe, az út viszontagságaitól

megtörve. A békelángot a helyi katedrálisban helyezték el, az emberek innen vitték saját otthonaikba.
Ez volt a középkor első és utolsó békelángja, amelyet egyenesen Krisztus szülőhelyéről hoztak.
Fogadd, és add tovább a Betlehemi lángot, hogy elérhesse küldetésének célját.
Boldog, békés ünnepeket kíván a
SZAFT csapata nevében
Czele János

Kosárlabda hírek

V

árosunkban szeptember óta felpörögtek az események az utánpótláskorú kosárlabdázók körül.
Településünk tornatermeiben, 3 edző
kezei alatt pallérozódnak a lányok és
fiúk. Mindhárom csapat, U11, U12 és
Serdülő Lány, az Országos Utánpótlás
Bajnokság Észak-Keleti régiójában próbál jobbnak bizonyulni ellenfeleinél. A
legkisebbek idén kezdték a komolyabb
munkát és a versenyzést, amiről lentebb edzőjük, Kovács Norbert mutat
be; „Régi vágyam teljesült, amikor kosárlabda edzőként lehetőséget kaptam
a Salgó Basket Szécsény csapatánál. Az
gyerekekkel a közös munkát még csak néhány hónapja kezdtük el, de szépen látom
rajtuk a fejlődést, a játék iránti vágyat és
annak szeretetét. Az edzéseken próbálom
a játékosságra fektetni a hangsúlyt, célom az, hogy még inkább megszeresség
a sportágat, de ugyanakkor a játék sajátosságaiból kifolyólag nem kevés mozdulattal és szabállyal kell megismertetnem,
megtanítanom a kis kosarasokat, hiszen
többségük most ismerkedik a játékkal.
Úgy gondolom, hogy jó úton járunk. Az
első tornánkon nagy volt az öröm, amikor legyőztük Salgótarján csapatát és a
csoportunkban így döntőbe kerültünk,
melyet sajnos már elvesztettünk, de egyegy bedobott kosarunk után jó volt látni
a gyerekek arcán az örömöt. A második
tornánkra sajnos nem tudtam elkísérni
a csapatomat betegség miatt, de Pesák
Tamás tanár úrnak köszönhetően ott

voltak Miskolcon, ahol egy győzelemmel,
egy vereséggel és nagyon jó játékkal szerepeltek. A téli szünet és a karácsony előtt
azért még találkozunk és folytatjuk az
edzéseket.”
Az U12-es csapatunk egy nagy kihívás előtt állt a szezon kezdete előtt,
ugyanis a tavalyi jó eredményeknek köszönhetően erős csoportokat kapott az
első két fordulóban, amit tovább nehezített a játékosállomány egy részének
cserélődése a korosztályváltás miatt,
edzőjük Kiss Tamás nyilatkozik a következő sorokban;
„A szezon kezdeti időszaka az ismerkedés jegyében telt, hiszen a gyermekek
között is sokan vannak, akik először
versenyeznek együtt egymással és én
is első edzői megbízatásomat kaptam
meg az év elején. Sok idő az összehangolódásra nem jutott, hiszen október
elején Tiszaújvárosban már tétmérkőzésen bizonyíthatta rátermettségét a
csapat, és azóta Miskolcon a második
fordulót is megrendezték a gyerkőcöknek. Az eddigiek alapján azt mondhatom, becsülettel helytálltunk a nálunk
nagyobb városi klubok korosztályos
csapatai ellen, és az általában jelentkező magasságbeli hátrányunkat lelkesedéssel, győzni akarással tudtuk ellensúlyozni. Az edzéseken az elsődleges cél a
kosárlabda, mint sportág és csapatjáték megszerettetése a gyerekekkel, természetesen úgy, hogy az edzésmunka
során a sportág fő elemeinek megta-
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nítása, finomítása fontos szerepet kap,
hiszen építkezni csak stabil alapokra
érdemes. A tiszaújvárosi tornagyőzelem után Miskolcon belekóstolhattunk
a B csoport atmoszférájába, így tudjuk,
hogy a feljebb jutáshoz mennyi munkára lesz szükség, és melyek azok a területek, ahol a legtöbbet kell fejlődnünk.
Amennyiben sikerül ezekben az elemekben fejlődni, reális célnak tartom a B
csoport elérését a szezon végén.”
A Serdülő Lány csapatunk egy út kezdete, edzőjük Pesák Tamás nyilatkozik;
„A lányok nagy részével már a 3.
szezonunkat kezdtük szeptemberben,
hozzájuk csatlakozott még 4 iskolai tanítványom és egy „régi-új” játékosom.
Augusztus végén kezdtük az alapozást
2 hét kemény fizikai felkészítéssel, majd
beállt a heti 4 másfél órás edzés rendszere, ami azt mondom, hogy meghozta gyümölcsét. A rengeteg elvégzett
edzésmunka az elején sok kihívással
állította szembe a lányokat, mind a tanulás összeegyeztetése, mind pedig a fizikai fáradtság kipihenése terén. Első két
edzőmérkőzésünk nem is hozott sok jót,
viszont rengeteget tudtunk tanulni a hibákból, és tovább tudtunk építkezni. Olyannyira, hogy az első két forduló után 2
győzelem és 2 vereség a mérlegünk olyan
nagy egyesületekkel szemben, mint a
DVTK, Miskolci VSI vagy a Debreceni KA.
A lányok jó kondiban vannak, a rengeteg
szituációs játéknak, illetve dobóedzésnek köszönhetően, pedig magabiztosan
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nagy győzni akarással és CSAPATKÉNT
állnak szemben bárki is legyen az ellenfél. Célunk a régiós döntőbe való bekerülés, ami nem álom, de rengeteg munka
áll még előttünk.”

Csapataink eddigi eredményei:

Salgó Basket Szécsény U11 – Salgótarján KI 40:31
Salgó Basket Szécsény U11 – Beszterce
KK Bolyki 19:37

Salgó Basket Szécsény U11 – Kövesdi
Oroszlánkölykök 38:17
Salgó Basket Szécsény U11–MEAFC 14:67
Salgó Basket Szécsény U12 – DVTK „T”
55:60
Salgó Basket Szécsény U12 – Tiszaújváros Pheonix KK 82:50
Salgó Basket Szécsény U12 – MVSI
58:108
Salgó Basket Szécsény U12 – Egri KOK

44:72
Salgó Basket Szécsény U14 – MVSI
79:77
Salgó Basket Szécsény U14 – DVTK
55:62
Salgó Basket Szécsény U14 – Debreceni
KA 90:53
Salgó Basket Szécsény U14 – MVSI
68:77

Pesák Tamás

Foci
A Bozsik tornákon szereplő csapatainkra még egy torna vár, amiket már teremben rendeznek meg. A nagypályás
csapataink befejezték az őszi küzdelmeket. A Megyei U16-os bajnokságban
szereplő csapatunk fél távnál a harmadik helyen telel. A srácok 3 ponttal
vannak lemaradva az első helyezettől.
Az utolsó 3 fordulóban 2 győzelmet
és egy döntetlent értek el a fiúk. Így a
bajnokságban 28 pontot szereztek. 9
győzelem 1 döntetlen és egy vereség
szerepel a nevük mellett. 87 gól rúgtak és 21-et kaptak a lejátszott 11 mérkőzésen.
Az utolsó három forduló eredményei: Szécsény U16 – Mátraterenye
U16 3-1 gól: Gerhát Á. 2, Balázs Sz.
Pásztó U16 – Szécsény U16
1-7
gól: Gerhát Á. 4, Oláh M., Balázs Sz. 2
Szécsény U 16 – SBTC U16
3-3
gól: Gerhát Á. 3
Az U19-es bajnokság is jól sikerült a
csapatnak a létszámgondok ellenére
is. A csapat utolsó 3 fordulót sikeresen
megnyerte így a dobogó második fokán várják a tavaszt. Szép eredmény ez
a srácoktól, és ha még edzésre is járnának. A lejátszott 10 mérkőzésen 7 győzelmet 2 döntetlent és 1 vereséget ért
el a csapat. A mérkőzéseken 23 pontot
szereztek a srácok. 32 gólt rúgtak és 12
kaptak.
Az utolsó három forduló eredményei: Szécsény U19 – Érsekvadkert U19

2-1
gól: Petrovics G., Varga P.
Rimóc U19 – Szécsény U19
0-4
gól: Balázs Sz., Dobosnyi I., Szmolnik M.
2
Szécsény U19 – Pásztó U19
110 gól: Bangó A. 3, Pintér Zs. 2, Gombár E. 2,
Balázs Sz., Dobsonyi I., Szmolnik M.,
Szintai Sz
A Szécsényi VSE felnőtt csapata a
dobogó harmadik fokán telelhet.Az
utolsó 5 fordulóból 4 -egy sikerült megnyerni és 1 mérkőzésen szenvedett vereséget a csapat. Sajnos a létszámhiány
nem javult a csapatnál, de akik még
egészségesek maradtak, azok megtettek mindent a sikerért. Így nagyon jó
eredményt sikerült elérni a fiúknak. 13
mérkőzésen 7 győzelmet, 2 döntetlent
és 4 vereséget produkált a csapat.
Ezeken a mérkőzéseken 29 gólt sikerült rúgni és 16-ot kapni.
Az utolsó három forduló eredményei: Berkenye – Szécsényi VSE 1-0
Rimóc - Szécsényi VSE
0-1 gól:
Strehó I.
Szécsényi VSE - Pásztó
3-0 gól:
Striho Zs. 3
Ezen az utolsó őszi mérkőzésen a csapatunk legöregebb szurkolója, aki minden hazai meccsen ott van, Horváth
János, nekünk Jancsi Bácsi, végezte el
a kezdőrúgást. Jancsi bácsi a napokban
tölti be a 90. születésnapját. Isten éltesse és kívánjuk, hogy még sokáig tudjon

kijárni a VSE mérkőzéseire. Reméljük,
hogy a télen felépülnek a sérültjeink
és tavasszal még szebb eredményeket
tudnak elérni a csapataink. Az utolsó
mérkőzés után megtartotta éves közgyűlését a VSE, ahol a nagypályás csapatok mellett a VSE tagjai és a csapatot
támogatók kaptak meghívást.
A közgyűlésen az elnök úr összefoglalta az évet, majd beszélt a tervekről. A közgyűlésen beszámoltak még
az edzők a csapatok munkáiról, és az
egyebekben mindenki elmondhatta a
gondolatait, hozzászólásait. Az egyebekben köszöntötte a VSE az egyik elnökségi tagját - aki nagyon sokat segít
a csapatok körül -Jászberényi Pált, aki
az idén tölti be a 65. születésnapját. A
közgyűlés után pedig megtartotta a
VSE az évzáró vacsoráját.
Köszönjük a szurkolóinknak, hogy
egész évben elkísérték a csapatainkat a
mérkőzésekre. Köszönjük a szülőknek,
hogy idejüket feláldozva segítették
utánpótlás csapatainkat. Szeretném
még megköszönni támogatóinknak a
segítséget, és nem utolsó sorban megköszönném az elnökség munkáját, akik
egész évben nagyban hozzájárultak a
csapataink jó szerepléséhez. Minden
kedves olvasónak nagyon boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet
kívánok a Szécsényi VSE minden egyes
tagja nevében.
Doman Gábor
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