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10 éves gordiuszi csomót sikerült átvágni Szécsényben
szinte használhatatlan állapotba
került.

M

Henke Norbert

egkapta a működési engedélyt Szécsény régi-új,
sok vihart megért internet
hálózata, amely eddig legtöbbször
csak a botránykrónikákban szerepelt. Henke Norbert, az Eurocable
Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. Könnyű volt eljutni az engedélyig?
Nem volt könnyű. 2007-ben kezdték építeni pályázati pénzből azt
a távközlési hálózatot Szécsényben, amelyet mi 2017-ben vettünk át. Mi csak hallottunk arról,
hogy bár nem volt működési engedélye a hálózatnak, mégis valakik szolgáltattak korábban rajta.
Mi egy olyan rendszert találtunk
2017-ben, amely már több éve
nem működött, sem internet,
sem kábeltévé szolgáltatás nem
volt rajta. Ráadásul időközben a
technológia is elavult, a hálózat

Akkor miért láttak ebben mégis
fantáziát?
Szécsényben egy olyan fejlődő
várost látunk, amelynek mindenképpen szüksége lesz szélessávú
internetre, illetve digitális televízió csatornákra. Az internet ma
már alapközmű szolgáltatásnak
számít, a víz, a gáz és a csatorna
mellett. Cégünk nagy százalékban vidéken szolgáltat, főleg kelet Magyarországon. Budapesten
hatalmas a kínálat, léteznek olyan
tömbházak, amelyekben 3-4 szolgáltató kínálja termékeit, ezzel
szemben vidéken vannak olyan
városközpontok, ahol egyáltalán
nincs ilyen szolgáltatás. Ezért e
területen mi bizony komoly piaci
lehetőségeket látunk.
Mi volt a legnehezebb akadály Szécsényben?
A legnehezebb a hálózat fennmaradási engedélyének megszerzése volt az illetékes hatóságtól, elsősorban a múltbéli
adminisztrációs és kivitelezési
hiányosságok miatt. Némileg szerénytelenül mondhatom, hogy
nagy fegyvertény volt részünkről ezeknek az akadályoknak az
elhárítása, ugyanis sajnos a helyi társszolgáltatók - számunkra
meglepő módon - hátráltatták
az engedélyeztetést, ami kifejezetten város ellenes munka volt
részükről. Különösen úgy, hogy
nekik is lehetőségük lett volna,
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Pataki Tamás
már Társaságunk megjelenése
előtt, átvenni ezt a nem működő
hálózatot. A másik probléma volt,
hogy újra kellett terveztetnünk az
egész rendszert.
Pataki Tamás, az EuroCable operatív igazgatója.
Az újra tervezésre azért volt szükség, hogy akár ezer megabites
internet szolgáltatást is tudjunk
nyújtani, amelyen digitális televíziókat lehet közvetíteni. Ezenkívül
a korábbi kivitelező által itt hagyott hiányosságokat is megszüntettük. Nyugodtan mondhatjuk,
szinte az egész hálózatot kicseréltük! A rendszer így Szécsényben,
Pösténypuszta és Benczúrfalva
település részeken szintén elérhető már, de hamarosan Nógrádmegyeren, illetve további környékbeli településeken is!
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A jelenlegi technológia már
most is tudja a fél gigás (500
Mbitsec)
internetcsomagokat
szolgáltatni és nemsokára ezt
akár megkétszerezhetjük. Így a
szécsényiek egy Európa élvonalához tartozó szolgáltatáshoz,
csúcstechnológiához jutnak. Társaságunk nagyon fontosnak tartja a helyi és a körzeti televíziók
megjelenését a szolgáltatási csomagunkban, ezért a helyi televízió, a Szécsény TV részére például
24 órás megjelenési lehetőséget
biztosítunk analóg, digitális SD
és akár HD minőségben is. Társaságunk a www.szecsenytv.hu
domain nevet is a városi televíziónak ajándékozza, hogy a későbbiekben elkészített weboldalon
keresztül a helyi információkat
azok is megkaphassák majd, akik
nem érik el a helyi kábeltévét.

Összefoglalva Internet, analóg és
digitális SD és HD televízió csatornák csomagokban, illetve VoIP
telefon lesz megrendelhető, akár
Wi-Fi opcióval. TV csatornák egy
lakáson belül, akár több TV készüléken is elérhetők lesznek, ha
szükséges SD, vagy HD átalakítót
(Set Top Box) biztosítunk. Ennek
feltételeiről is tájékoztatást adunk
weboldalunkon.
Milyen teendőik vannak még?
Most éppen a társasházi épületek és lépcsőházak bekábelezését
készítjük elő, hogy az ott élőkhöz
is eljuthasson ez a csúcstechnológia. Mindezt saját finanszírozásban készítjük el, a lakosoktól
mindössze annyit kérünk, hogy
segítsék munkánkat. Épületeken
belüli fejlesztéshez ugyanis az
ott élők engedélye, együttműkö-

dése szükséges, hogy kollégáink
minél gyorsabban kialakíthassák
a rendszert. Nagyon boldogok
lennénk, ha minél többen csatlakoznának hozzánk mielőbb, ahol
hálózatunk nyújtotta szolgáltatások már elérhetőek, hogy ezzel
a csúcstechnológiával az itt élők
pontosan olyan lehetőségekhez juthassanak, mint azok, akik
Európa legfejlettebb régióiban
élnek. A szécsényiek szerintünk
most egy hatalmas lehetőséget
kapnak, a szó valódi és átvitt értelmében, kezükbe vehetik sorsukat. Éljenek vele bátran. Minden
további információt megtalálnak
www.szecsenyikabeltv.hu oldalon, vagy irjonekunk@1240.hu
mail címen, vagy hívják CALL Centerünket a 1240-es rövid hívószámon. Keressenek minket, mi mindenben igyekszünk segíteni.

Önkormányzati hírek
Decemberben két munkarend
szerinti képviselő-testületi ülést
tartottunk.
A DECEMBER 4-i ülésen döntöttünk
• A Szécsényi Közművelődési
Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti
tervének módosításáról
• a Szécsényi Cseperedő Óvoda
és Bölcsőde Alapító Okiratának
módosításáról
• az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételhez szükséges támogatási kérelemről
• a „Szécsény 0289, 0312 és 0331
hrsz-ú külterületi út fejlesztése,
valamint útkezeléshez szükséges erő- és munkagépek
beszerzése” elnevezésű pályázatának építési engedélyéhez
szükséges előzetes környezeti
hatásvizsgálat elkészítésére beérkezett ajánlatokról

• az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodási rendjéről
szóló 17/2018. (XI.22.) rendelet
módosításáról.
Jóváhagytuk
a Manóvár Gyerekház Szakmai
Programját, valamint Szervezeti
és Működési Szabályzatát.
Tájékoztatót hallgattunk meg
a 2018. évi pályázatok és a 2018.
évi közmunkaprogramok időarányos teljesítéséről.
Elfogadtuk
a 2017-2020. évi stratégiai belső
ellenőrzési tervének felülvizsgálatát és a 2019. évi belső ellenőrzési tervet.
Zárt ülésen ingatlan ügyekről
döntöttünk.
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A DECEMBER 17-i ülésen döntöttünk
• az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosításáról
• az átmeneti gazdálkodásról
szóló rendelet megalkotásáról
• Szécsény Város Önkormányzata
számára folyószámlahitel felvételéről
• a Szécsény Holding Nonprofit
Kft. folyószámla hitelkeretének
meghosszabbításáról
• a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
• Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
• Szécsény Város Önkormányzata által elnyert a Belügyminisztérium által támogatott „Az
önkormányzati feladatellátást
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szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat kapcsán az
önkormányzatunk
komplett
klimatizálás megvalósítására indított eljárás eredményéről
• a Szécsény, Rimóci út 13., 671/4
hrsz. és a 671/4/A hrsz. alatti ingatlanok, valamint a Szécsényi
Agro-Help Nonprofit Kft. együttes értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményéről

• Szécsény város településrendezési eszközeinek módosításával
összefüggő környezeti vizsgálat
lefolytatásáról
• Szécsény város településrendezési eszközeinek módosításával
összefüggő partnerségi egyeztetés lezárásáról
• a képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervének elfogadásáról

• Szécsény város 2019. évi
rendezvénynaptárának jóváhagyásáról
• a téli rezsicsökkentés végrehajtásáról.
Stayer László
polgármester
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

Szécsény első közösségi karácsonyfája

E

lőször készült közösségi ös�szefogással
Szécsényben
olyan karácsonyfa, amelyen
nagyon sokan önkéntesként dolgoztak, hogy minél nagyobb öröme teljék benne a szécsényieknek
és az erre járóknak. Külön köszönet Heizerné Zsuzsinak a kreatív
ötletekért és a munkáért. A Házikó Farm Kft-nek a fenyőfáért. A

Szécsény-ért-ékes Alapítványnak
az égőkért, a díszek alapanyagaiért és a munkáért. Az önkormányzat, a civil szervezetek, az iskolák,
a nyugdíjas klub, a múzeum munkatársainak munkájáért és a fa alá
elhelyezett jelképes ajándékokért. A Pizzeria Paternonak a forró
teáért és köszönet mindazoknak,
akik jó tanácsokat adtak és biztat-
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ták a majd 6 órán keresztül dolgozó önkénteseket. Talán ilyen szép
még sosem volt................
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Bárkányi iskola

Édes nap a Bárkányiban
zent Ambrus a méhészek védőszentje. Neve napján december 7-én az Országos Magyar Méhész Egyesület (OMME)
„Legyen minden nap mézes nap”
mézfogyasztást növelő kampányának keretén belül láttuk vendégül a palócföldi méhészeket. A
rendezvényen iskolánk alsó tagozatos tanulói vettek részt, mintegy 200-an.
„Palócország” méhészei 11 évvel
ezelőtt alakították meg a Palóctáj
Mézlovagrendet és azóta népszerűsítik a különböző okta¬tásinevelési és szociális intézményekben és idegen¬forgalmi
eseményeken a gyermekek és
felnőttek körében a méhészeti termékek egészséges táplálkozásban betöltött kiemelkedő

S

szerepét, és a méhészek környezetünk védő, óvó tevékenységét mondta Diósi László a lovagrend
elnöke a rendezvényt megnyitó
köszöntőjében. Az eseményen
rész vett Bross Péter az OMME
elnöke is, aki a méztermelés gazdaságunkban betöltött jelentőségéről és az OMME működéséről
beszélt. A mézlovagok körében
köszönthettük, üde színfoltként
Gondon Dórát a mézkirálynő udvarhölgyét is, aki az udvarhölgyek
és a királynő szerepét mutatta be.
Vendégeinknek a 3. évfolyam
tanulói kedveskedtek egy zenés
méhes-mézes történettel, melyben a táncos méhek mellett a
falánk medvék is megjelentek. A
műsorban valamennyi harmadikos tanulónk aktívan vett részt.
Voltak, akik énekeltek, mások tán-
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coltak vagy szereplőként jelentek
meg.
A műsort követően egy filmvetítésre került sor. A gyermekek
megtudhatták hogyan készül a
méz és hogy a méhek nélkül milyen „sötét” jövő köszöntene ránk.
Természetesen mézet népszerűsíteni kóstolás nélkül igen nehéz. Iskolánkban eddig is került
sor mézes reggelik megszervezésére Várszögi Balázs méhész
felajánlásával. Most más módon
lehetett kóstolni. A rendezvény
végén minden tanulónk egy üveg
mézet kapott ajándékba a Palóctáj Mézlovagrend adományaként,
melyet ezúttal is köszönünk kedves vendégeinknek a palócföldi
méhészeknek.
Szenográdi Tamás
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Christmas time
z idegennyelvi munkaközösség december 13-án
rendezte meg már hagyományosnak tekinthető karácsonyi vetélkedőjét. A program nagy
népszerűségnek örvend, idén az
5-12. évfolyam diákjai közül közel
140 tanuló töltött együtt egy jókedvű délutánt.
Négy fős csapatok bizonyíthatták rátermettségüket többek

A

között a díszcsomagolásukkal és
énekhangjukkal, ezzel sok vidám
percet szerezve egymásnak és
természetesen maguknak is.
A vetélkedő végén a legjobb
csapatok angol nyelvű könyvjutalmakban részesültek, de egy
tanuló sem távozott üres kézzel.
Bízunk benne, hogy a játékos
kedv jövőre is megmarad, amikor
új feladatok elé nézhetnek ismét
a bárkányi lelkes diákcsapatai.
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Mindemellett a munkaközösség tagjai a kisebbekre is gondoltak. A 4. évfolyam tanulói sem
maradtak ki a karácsonyi készülődésből. Ők karácsonyi díszeket
készíthettek, melyekkel az iskola
galériáját díszítettük. Jutalmul ők
is angol nyelvű könyveket és egy
kis édességet kaptak.
Idegennyelvi munkaközösség
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Erzsébet-karácsony az Arénában
skolánk 47 tanulójával egy
nyertes pályázat keretein belül lehetőséget kaptunk ellátogatni a Családok éve 2018. évi
zárókoncertjére.
A viszontagságos időjárás ellenére nagy várakozással indultunk
a rendezvényre, ahol a jegyek és
az ajándékcsomagok átvételét követően arcfestéssel, mutatványokkal kedveskedtek a szervezők.
Rövid várakozás után egy hostess kíséretében elfoglaltuk he-

I

lyeinket a Papp László Budapest
Sportaréna nézőterén. A koncert
kezdetéig kamarazenekar műsora adta meg az ünnepi hangulatot.
A program ünnepi köszöntőkkel kezdődött, folytatásként pedig komoly- és könnyűzenei előadásokat tekintettünk meg híres
előadóművész–családok tolmácsolásában.
A két műsorvezető műsorszámok közti játékos átkötése fokozta a hangulatot, majd az Eötvös
Cirkusz legfiatalabb tagjainak
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légtornász bemutatója aratta a
legnagyobb sikert diákjaink körében.
A finálé a Cantemus Kóruscsalád és a koncerten közreműködő
valamennyi zenész család és a
több ezres közönség részvételével valósult meg.
Az Arénában szerzett élmények
és az együtt töltött idő segítette
a ráhangolódást a közelgő ünnepekre.
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Szalagavatós ünnepség a Bárkányiban
018. december 8-án került
sor a művelődési házban
a végzősök hagyományos
szalagavató ünnepségére. Az
ünnepi rész verses összeállítását
Petrovics Anna újszerű beszéde
követte, aki naplószerűen idézte
fel az osztály fontosnak vélt eseményeit. Megköszönte a szülők
és nevelők munkáját, türelmét,
támogatását. Szenográdi Tamás
igazgató úr idén is személyre szabott gondolatokkal jellemezte a
végzős tanulókat. Az ünnepi rész
egy újabb verses blokk zárta a
végzősök előadásában.

A szünetet követően a hagyományos nyitókeringővel folytatódott a műsor, ami nagy sikert
aratott a nézők körében. A vidám
részből ezúttal sem maradtak ki a
gyermekkori és jelenlegi fényképek diasorozata, az elmúlt három
és fél év legvidámabb, legviccesebb és legemlékezetesebb fotóinak összeállítása. A műsorra még
egy alkalmi zenekar is összeállt a
végzős osztály fiúiból, akik saját
dalukkal szórakoztatták a vendégeket. Színpadi jelenet időutazásában élvezhettük elmúlt ötven
év slágereit és meghallgattuk a
fiúk rímekbe szedett iskolaértékelését is. Nagy sikert aratott a

várt tanárparódia és a műsor befejezéseként közösen elénekelt
dal is.
Ezt követően az iskolában folytatódott az ünneplés, ahol a szülők ismét megcsodálhatták gyermekeik szalagavatós keringőjét.
A felavatott diákokat és szüleiket
Ludányiné Bella Szilvia igazgatóhelyettes köszöntötte, majd
a tanulók egy-egy szál rózsával
fejezték ki hálájukat szüleiknek.
A koccintás és a vacsora után jó
hangulatban, élőzenével kísérve
mulattak diákok-szülők és tanárok közösen.

Szépen beszélők versenye
Tá r s a d a l o mt u d o m á ny i
munkaközösség az idén
is megszervezte a Szép
Magyar Beszéd verseny iskolai
fordulóját az általános iskolások
számára. A tanulók felkészülési

idő után olvasták fel a választott
szépirodalmi szöveget. A pedagógusokból álló zsűrinek nehéz
dolga volt a díjazottak nevét és
a rangsort illetően, hiszen a versenyzők mind nagyon komolyan
vették a feladatukat. Az első két

helyezett lesz iskolánk képviselője a megyei versenyen. Az eredmények iskolánk honlapján tekinthetők meg.
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Ráczné Rankasz Zsuzsanna

Somoskői Beáta
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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 2-án a Kicsinyek kórusa képviselte intézményünket
városunk első adventi gyertyagyújtásán.
December 6-án a Szülői Szervezet hívására a Mikulás látogatott
el iskolánkba kedves ajándékkal
lepve meg a gyerekeket, dolgozókat.
December 11-én alsó tagozatos
tanulóink „Csillagot láttunk!” cím-

mel a Paramisi Társulat interaktív
karácsonyi műsorát tekintették
meg a Művelődési Házban.
December 13-án az óvodások
látogattak el első osztályosainkhoz Luca-napi népszokásokat felelevenítő műsorukkal.
A 4. B osztályosok betlehemes
műsorukkal december 13-án ellátogattak a Mentőállomásra és a
Ferences Betániába, hogy a betlehemi Kisjézus örömét elvigyék
a dolgozóknak és a lakóknak is.
Örömmel és kedves fogadtatással köszönték meg a kicsinyek
szerepjátékát.
December 15-én az alkalmazottak lelki napján vettünk részt
a plébánián a Ferences testvérek
szervezésében.
December 16-án Benczúrfalvára
kaptak felkérést a 3. B osztályosok, akik pásztorjátékukkal
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meghittebbé tették a 3. adventi
gyertyagyújtást a településen. A
meghívást, mely nagy megtiszteltetés számunkra, örömmel fogadtuk. Ezúton is köszönjük a helyiek
kedves vendéglátó szeretetét, valamint a szülők segítségét.
December 20-án délelőtt az
óvodások, délután a szülők és
vendégeink, valamint 21-én 11
órakor iskolánk tanulói láthatták
karácsonyi műsorunkat a 2. évfolyamosok és az iskola kórusának
előadásában.
Az adventi előkészületek az
idén is felkészítették iskolaközösségünk tagjait karácsony méltó,
valódi tartalmának megélésére,
megünneplésére.
Ludányiné Bella Szilvia igh.
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December a Rákócziban

A

december a maga meghittségével és ünnepi készülődésével minden évben a
legnépszerűbb hónap (leszámítva persze a vakációt elhozó júniust), s ilyenkor még az egyébként
visszahúzódó diákok is megmutatják kreatív oldalukat. Az iskolánkban már hagyományosnak
tekinthető programok mellett
minden évben igyekszünk új
rendezvényeket, eseményeket is
szervezni, hogy még színesebbé
tegyük a csábító és pihentető téli
szünidőt megelőző heteket.
Országos Hétpróba táblajáték
verseny (december 1.)

A hónapok óta tartó készülődést
követően a hónap első napján tanulóinknak Hejőkeresztúron volt
jelenésük, ahol évek óta remek
eredményeket érnek el. A versenynapon különböző játékokban mérethették meg magukat
tanulóink és többen nagyon szép
sikerekkel zárták a napot. Simon
Péter nyolcadik évfolyamos tanulónk 4. lett korcsoportjában,
míg iskolánk az 5. pozíciót érte el.
Természetesen minden résztvevő
gyermeknek és kollégának kijár a

gratuláció a remek szereplésért
és bizakodunk benne, hogy a jövőben is hasonlóan szép eredmények öregbítik iskolánk hírnevét.
Bozsik-foci (december 4.)
és Mikulás-kupa (december 7.)

A második osztályosok csapata
ezúttal iskolánkban fogadta ellenfeleit: Hollókőt, Litkét és Rimócot. A kicsik szépen és lelkesen
játszva méltó ellenfelei voltak a
többi iskola tanulóinak.
Felsős futballistáink Rimócon
vettek részt a Mikulás-kupán,
ahol változatos eredmények mellett, helyenként látványos és jól
játszva álltak helyt.
A Mikulás látogatása és a Pirosfekete nap (december 6.)
E jeles napot megelőzően iskolánkban minden szorgos kéz, le-
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gyen akár diáké vagy felnőtté, a
tantermek díszítésén fáradozott,
mivel ekkor két fontos esemény
elébe néztünk. A tantermek, sőt
a folyosó egyrésze is a piros és a
fekete ötven árnyalatában tündöklött. Szerencsére a Mikulás,
aki hűséges és bájos krampuszkísérőivel végigjárta az osztályokat,
ezúttal is otthon hagyta a virgácsés szénkészletét, s csak a csokoládé tartalékait osztogatta szét
nálunk. Azonban több diákunk is
megkapta az utolsó figyelmeztetését, hogy szorgosabban készüljön vagy viselkedjen szelídebben.
Hogy mindez hatott-e valamit
rájuk a csokoládé majszolása közben, jövőre kiderül…
Dobd a kosárba!
(december 14.)
Alsó tagozatos diákjaink ezúttal
Pásztóra utaztak, ahol iskolánk
hagyományaihoz híven részt vettek a Dobd a kosárba! program
aktuális versenyén, ahol az „add
tovább” játékban a 4. osztályosokból álló csapat kissé bátortalanul kezdett, aminek következtében ezúttal az 5. helyezést
sikerült elérniük. Ennek ellenére
sikeres volt a szereplésük, hiszen
a befektetett munka és a jókedv
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Családi nap (december 21.)
Az EFOP 3.1.5 pályázat keretében
a karácsonyi ünnepeket megelőző utolsó napon meghívtuk iskolánkba a gyermekek szüleit is, akik
csemetéikkel közösen különböző
ügyességi feladatokat oldhattak
meg. Ez az esemény kitűnő alkalom volt arra, hogy intézményünk
dolgozói és a családok között
elmélyülhessen a kapcsolat és
megismerhessék egymást más
élethelyzetekben.
A játékos vetélkedőt követően
a Művelődési Házban megtekintettük az idei karácsonyi műsort,
amelyet köszönünk a Paramisi
Társulatnak. A gyermekek roppant élvezték az előadást, amel�lyel különlegesebbé vált az idei
karácsonyuk.

mindenkit kárpótolt a kevésbé jó
eredményekért.
Pinar Bayrak kiállítása
(december 18.)
Iskolánk kitűnő kapcsolatokat
ápol az Egyesekkel, mint erről
többször is beszámoltunk. Ezúttal

egy fiatal, tehetséges török lány
rajzaiból nyílt kiállítás iskolánkban, ami azért is fontos, hiszen a
gyerekek testközelből láthatnak
olyan alkotásokat, amelyek más
kultúrkörből származnak, mégis
sok mondanivaló bír számukra.
- 10 -

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 11741062-20037800as számlaszámára várjuk! Előre is
köszönjük megtisztelő segítségüket!
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Jótékonysági bál
Elmaradhatatlan
jótékonysági bálunkat 2019. január 19-én,
szombaton rendezzük meg 19
órai kezdettel a Művelődési Ház
kamaratermében. A kiváló han-

gulatról 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.

Gokart rally

A

Szécsény-Ért-Ékes Alapítvány sikeresen szerepelt
a Visimpex-Hungary Kft.
„Csavarbarát a gyermekekért”
elnevezésű pályázatán. Ennek
köszönhetően megrendezhették
Szécsény első gyermek gokartversenyét. Interjú Dr. Harikné
Dr. Havasi Beátával az alapítvány elnökével.
Először volt gokartverseny gyerekeknek Szécsényben. Hogyan jött
az ötlet?
Egyik nap, talán ősszel, felhívott
Varga Károly, aki helyi vállalkozó, és megemlített egy izgalmas
pályázati lehetőséget, ami gyermekprogramok megvalósítását
kívánta támogatni. Nekem külön
szimpatikus volt a pályázatban,
hogy ez nem egy állami, vagy
uniós kezdeményezés volt, hanem egy magáncégé, nevesül a
Visimpex-Hungary Kft-é. Ez azért
figyelemreméltó, mert jelenleg
más piacgazdaságokkal szemben, Magyarországon némileg
egyoldalú, nevezzük úgy a pályázati piac. Nekem nagyon hiányoznak belőle a magánkezdeménye-

zések. Így aztán pályáztunk és
nagy örömünkre nyertünk. Az is
nagyon jó érzés volt, hogy tőlünk
teljesen függetlenül pályázott
egy másik szécsényi alapítvány,
a Szécsényi Óvodásokért Alapítvány és ők is nyertek egy egész
más programmal. Az is nagyon
tetszett, hogy a pályázat körülbelül tizedannyi bürokráciát igényelt, mint egy állami, vagy uniós
pályázat.
Mit szóltak a gokartokhoz a gyerekek?
200 ezer forintra pályáztunk 150
ezret nyertünk, ebből 5 gokartot
és 5 bukósisakot tudtunk vásárolni, a maradék pénzből pedig első
versenyünk ajándékait vettük
meg. A Cseperedő óvodát kerestük meg a gokartverseny ötletével, és ott tárt karokkal fogadtak
minket. Középső és nagycsoportos gyermekek jöttek el, fontos
szempontunk volt, hogy mindenki kapjon egy kis ajándékot, így
senki nem távozott üres kézzel.
Azt el kell mondani egy ilyen gokartverseny kapcsán, hogy csak
látszólag egyszerű játékról van
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szó. Egy ilyen versenyen ügyesnek, erősnek és szemfülesnek
kell lenni, így egy nagyon izgalmas kis rally alakult ki az óvoda
udvarán. Mindenkinek csak azt
mondhatom, hogy elképesztő
volt látni azt a sok boldog, izgatott, versenytől átszellemült gyermekarcot és azt is, ahogy szurkoltak egymásnak az apróságok, ezt
soha nem fogom elfelejteni.
Mi lesz most a gokartokkal?
Megint csak hadd dicsérjem meg
a pályázat kiíróit, hiszen bár a
pályázat lezárult, rendesen elszámoltunk a kiíró felé, ennek ellenére egy fenntartható projektet
nyertünk, hiszen a gokartok ott
állnak az „istállóban” és várják
az újabb lehetőségeket. Ezekre
nemsokára sor is kerül, hiszen a
terveink szerint 2019-ben több
versenyt is szeretnénk rendezni.
A Szécsény-Ért-Ékes Alapítvány
megalakulásakor egyébként is az
volt a cél, hogy minél több gyermekprogramot bonyolítsunk, így
ezek a játékok hosszútávon is
hozzájárulnak céljainkhoz.
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Mikulás, Mikulás kedves Mikulás…..

D

ecember 6-án a Bárkányi Katolikus Óvodába is
ellátogatott a Mikulás. A
gyerekek reggel megtisztították
csizmáikat, és szebbnél szebb dalokkal, versek kelkészültek izgatottan várták. A Mikulás kedves
szavaival arra bíztatta a gyereke-

ket, hogy jövőre is maradjanak
jók, fogadjanak szót és szeressék
egymást. Miután mindenki megkapta a csomagját, elköszöntek
piros ruhás barátjuktól, ajtóig kisérték. Nagy meglepetésükre még
az öltözőben levő kis csizmákban
is várt egy kis meglepetés, szalon-
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cukor és egy trombita. amit vidáman szólaltattak meg.
Köszönjük óvodánk Gyermekmosoly Szülői Szervezetének önzetlen támogatását és segítségét
a mikulás csomagok tartalmának
összegyűjtésében és elkészítésében.
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Luca nap a Bárkányi Katolikus Óvodában

Ó

vodánkban hagyománya
van a Luca-napi népszokások felelevenítésének. A
Luca-napi kotyolásnak, ahol tréfás
rigmusokat kántálva járjuk végig
az óvodát a népi táncos gyermekekkel. Már a folyosón rákezdik…
Luca, Luca kitty-kotty, kitty-kotty,

Galagonya kettő, nekem is van
kettő. Ezen a napon meglátogattuk az idősek otthona lakóit is és
előadtuk Luca napi műsorunkat,
illetve az óvoda minden csoportjába és a Bárkányi katolikus Iskola
első osztályosaihoz is ellátogattunk.
Luca menyasszony „kalács kenője” varázserővel rendelkezik a s
a megvarázsolt liszttel mindenki
arcát megcirókáljuk, hogy a jövő
évben egészségesek legyenek
„Jó Luca menyasszony, szép Luca
menyasszony a gyerekseregnek
egészséget hozzon, orcája piruljon, szája mosolyogjon!”
Az adventnek ez a napja nagyon kedves számunkra, hiszen
ez a jeles nap telis-tele van feleleveníthető régi szokásokkal. Tilalmakkal, jóslásokkal és rengeteg
babona kapcsolódik hozzá.
-December 13. Szent Lúcia a

szembetegek és vakok védőszentje. Az év legrövidebb napja, innen számították a nappalok hosszabbodását –ezért
Lucát fényhozónak is nevezték.                                                                                
-Szokás volt e napon elkészíteni a
Luca-pogácsát, a Luca kalendáriumot, -Ekkor kezdtek hozzá a férfiak a Luca szék elkészítéséhez
-Női dologtiltó nap.
-Luca – búzakeltetése:
-Zöldje az adventi remény beteljesülését, -fénye a Megváltó érkezését volt hivatott hirdetni, -búza
az élő kenyeret, Jézust jelképezte.
Luca, Luca tizenhárom… kedves
gazda Isten áldjon!
Percze Katalin
óvodapedagógus

Karácsonyi Ünnepség a Bárkányi Katolikus Óvodában
„Azon a csendes éjszakán…..”
arácsony, maga a megvalósult és beteljesedett csoda,
Jézus születésének napja,
a kereszténység egyik legjelentősebb ünnepe. Ez az ünnep, a
hozzá kapcsolódó Bibliai eseményekkel együtt közel áll az óvodás
gyerekek érzelmi világához, kiváló alkalom az erkölcsi és az érzel-

K

mi intelligencia fejlesztésére, mivel jól átérezhető, szívük mélyéig
ható. Nekik még elég tiszta és nyitott a szívük ahhoz, hogy fenntartás nélkül higgyenek a Születés
örömhírében. Megvan bennük
az a többlet, ami igazán ünneppé teszi számukra a karácsonyt.
Bár lenne olyan hitünk, mint a kis
gyerekeknek….
- 13 -

A karácsonyt megelőző adventi időszak a reményteli várakozás
ideje. Ilyenkor lehetőség van hibáink felismerésére, azok jóvátételére, a bűnbánatra. Az óvodás
korosztállyal is készülődünk nemcsak szeretteink ajándékainak
elkészítésével, sütéssel, nagytakarítással, hanem lelkünk tisztogatására is gondot fordítunk.
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Jócselekedetek gyűjtésével próbáljuk meg őket a jóra ösztönözni,
hogy valóban tiszta szívvel tudják
szívükbe fogadni a Megváltót.
A karácsonyi ünnepkör keretén
belül fontosnak tartjuk megismertetni a gyerekekkel, hogy mi
is történt „Azon a csendes éjszakán”.
Az ünnepi műsorunk fő epizódja ezért a Betlehemi történések
eljátszása felelevenítése volt, a
pásztorok, háromkirályok látogatásának felidézésével, s az angyalok örömtáncának eljárásával,

nagycsoportos, középsős gyerekeink közreműködésével. Ők már
megértették, átélhették a karácsonyi csodát. Reméljük, mindenkihez eljut e szent ünnep üzenete.
S ha az igazi üzenetét keressük,
csendesedjünk el, forduljunk a
szívünkbe. Legyünk nyitottak
észrevenni Jézus hívását, és merjünk odatérdelni a pásztorokkal a
jászol mellé, hiszen csak Jézus az,
aki igazán ünneppé teheti a karácsonyunkat. Ő az, aki megadhatja
az igazi szeretetet és békét, amit
más nem adhat meg nekünk.

Újszülöttek
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„Ő az ég és föld királya, siessetek mind hozzája!”
Rigóné Lehoczki Bernadett
óvodapedagógus
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Palócos Arcképcsarnok
Biácsi Lili
A középfokú tanulmányait Pásztón végző, de jelenleg Vácon élő rimóci
származású Lili viselethez és tánchoz fűződő szoros kapcsolata már egészen kicsi korában kialakult a rimóci hagyományőrzésnek köszönhetően.
7 esztendős korában már tagja annak a maroknyi csapatnak, mely Csivitelők, majd később Kispalócok néven együttesünk közvetlen utánpótlásává vált. A mosolygós, energikus lány az egyik leglelkesebb palócos családtag, s egyben az első, csapatban az együttesbe kerülő fiatal korosztály
tagja.
Ádám Norbert
A feleségével és kislányával ludányhalásziban élő fiatalember az együttes
régi táncos ’bútordarabjainak’ egyike.
Az alapítás után nem sokkal csatlakozott a csoporthoz, s azóta nemcsak
mint táncost, hanem - kifinomult esztétikai szemének köszönhetően mint haj- és ruhaviselet felelőst is számontartják őt a Palócban. A mindig
őszintén kritikus, de jó kedélyű Norbi táncos és öltöztető minősége mellett az együttest fenntartó egyesület elnökségének is tagja.
- 16 -
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Lehoczki Béla
A varsányi fiatalember rimóci párjával - aki ma már felesége - 2011-től
tagja együttesünknek. Szülőfalujuknak köszönhetően mindketten a hagyományok s benne a viselet és a tánc szeretetével érkeztek közénk. Bár
munkája manapság ritkábban engedi, hogy próbáinkat látogassa, Béla
mégis igyekszik feleségével minél több időt nálunk tölteni. Gyakran hozzák magukkal kisfiúkat is, így a legfiatalabb palócos generáció már köztünk topog.

Lehoczkiné Nagy Petra
Petra számára rimóci fiatalként nyilvánvaló volt, hogy részt vesz a hagyományőrzők életében. Így a viselet és a tánc hamar életének része lett. Férjével együtt érkeztek a palócosokhoz 2011-ben. Ugyan gyermekük születése miatt rövidebb ideig távol maradt a próbáktól, ma már újra látogatja
azokat.
Szolnoki Borbála
A több mint 3 évtizede táncoló hölgy végigjárta az amatőr táncosok ranglétráját, hiszen ‚pályafutását’ alapító tagként kezdte a salgótarjáni Viganó
Gyermektáncegyüttesben, majd évtizedeken át a Nógrád Táncegyüttes
meghatározó és stabil táncosa volt. Bár táncpedagógusként 2010-ben
diplomázott, de már mintegy másfél évtizede tanítja is szeretett hobbiját.
Kisterenyei otthonából utazva látja el a szomszéd falu művészeti iskolájának táncpedagógusi munkakörét és mellette oktatja együttesünk közvetlen utánpótlását Szécsényben. Bori 2014 őszétől tagja a Palóc Néptáncegyüttesnek. Néhány hónapja már főiskolás fiával együtt tapossák a
deszkákat nálunk.

Stayerné Szabó Violetta
Sok tagunkhoz hasonlóan Violetta életében is már gyermekkorában jelen
volt a néptánc. Salgótarjáni ‚kistáncos’ évei után örömmel vettük, hogy
felnőtt korára ismét ezt a hobbit választotta. 2011-ben csatlakozott csoportunkhoz, így azóta velünk lehetett minősítőinken és fesztiváli szerepléseink nagy részén. Bár harmadik gyermekének születése némi szünetet
‚rendelt’ el számára, de idén ősztől ismét köztünk van. A civilben általános
iskolai pedagógusként dolgozó fiatalasszony két nagyobbik csemetéje
Kispalócok nevű utánpótláscsoportunk lelkes táncosai.
- 17 -
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Schmid Zsuzsanna
A Tokaj helyett a Nógrádi lankákat választó Zsuzsi ’civilben’ tanárnőként
dolgozik. A tánc és ének szeretetét nem csak nálunk, hanem Andi Színjátszósainak sorában is képviselő 2 gyermekes hölgy 2009-től látogatja
próbáinkat. Így - a néhány éve szintén színjátszós párjával együtt - a két
szécsényi művészeti közösség összekötő kapcsának számít.

Horváth Emese
A napjainkban középfokú tanulmányait Vácon végző fiatal hölgy együttesünk első, nagy utánpótlás generációjának tagja, ahol - több társához hasonlóan - testvérével együtt kezdett táncolni. Az elmúlt években számos
táncanyagot sajátított el, így örömünkre őt is a csoportosan palócossá
váló fiatalok között üdvözölhettünk. Bár iskolai tanulmányai megnehezítik számára a próbalátogatást, mégis olykor még a hétközepi alkalmakra
is kész hazautazni, hogy velünk dolgozzon.
Nagy Abiáta
Szécsényben él, de Salgótarjánhoz kötik középiskolai évei Abiátát, aki 15
esztendővel ezelőtt lépett először próbaterembe. 4 év Iglice Táncegyüttesben eltöltött táncos idő után csatlakozott az akkor Csivitelők névre
hallgató kis csoportunkhoz. Így alapító tagjává vált a Kispalócok Táncegyüttesnek, közvetlen utánpótlás csoportunknak. Szabadidejét a rajzoló és az elsősegélynyújtó tudása bővítésére szánja. Abiáta ugyan hivatalosan csak tavaly ősztől palócos, de a 2014-es minősítő fesztiválon már
beugróként erősítette együttesünket.

Dubovszki Csilla
A civilben könyvelőként dolgozó Csilla Csitárról jár be próbáinkra. A csendes természetéről megismerhető hölgy mindössze néhány esztendeje
csatlakozott csoportunkhoz barátnőjével, de már túl is van egy minősítő
fesztiválon és egy turnén.
- 18 -
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Szécsényi díjugrató

S

zécsényből hetente három
alkalommal utazik Gyöngyösre a 17 éves Szigeti Panna, országosan ismert díjugrató,
ahol várja őt Konrád nevű lova.
Együtt, az utóbbi két évben, sikerek egész sorát érték el. Panna
a Páter Bárkányi János általános
iskola után a balassagyarmati
Szent Györgyi Albert középiskola
testnevelés tagozatán tanul.
- A megyei sajtóban is olvashattuk,
hogy több sportágban is eredményesen szerepeltél.
Valóban, egészen kicsi koromtól
több sportág is komolyan megérintett, így például a sízés, a hegyikerékpározás, a röplabdázás
és a lovaglás.

- Miért éppen a lovaglást választottad?
Anyáék 5 éves koromban elvittek Szécsényben az Ancsa-majorba, majd Ludányhalásziba a
Timi-tanyára, s valósággal szerelmes lettem a lovas sportba.
Egy ideig a hegyikerékpározásban is sikereket értem el, de

éreztem, hogy a lovaglás közelebb áll hozzám.
- A sportsiker jelentős mértékben
az edzőkön is múlik. Kik voltak eddig az edzőid?
Két éve az edzőm a Zsákai Kftnél a gyöngyösi Majláth Csaba,
korábban többen segítették fejlődésemet, így Véghné Turányi
Éva, Bárcziné Végh Tímea, majd a
Pusztaszántói Lovas Egyesületnél
Hesz Mihály irányításával Bandi
Zsanett segített a versenyekre
való fölkészülésben.
-Térjünk ki arra, hogy meddig jutottál, azaz milyen eredményeket értél
el?
Csak néhányat említek. 2015. augusztusában, az első régiós versenyemen, a 22 induló közül aranyérmet szereztem Hevesen. Ekkor
még nem Konráddal.   2016-ban
az országos korosztályos megmérettetésen az 40 induló közül
a 12. lettem, még ugyanebben az
évben Pierrot nyergében ezüstérmet szereztem kategóriámban a
regionális bajnokságban. 2017- 19 -

ben pedig a 8. helyen végeztem
a korosztályos Championátuson.
2018-ban én lettem a Platthy József régió ifjúsági bajnoka, ahol
5 megye (Nógrád, Heves, Borsod, Hajdú, Szolnok) díjugratói
vesznek részt rendszeresen, erre
az eredményemre vagyok a legbüszkébb.
- Az érettségi utáni időszakra mik a
terveid?
A versenyzést, ahol – talán sokan tudják - férfiak és nők együtt
indulnak, nem szeretném abbahagyni. Testnevelő tanár szeretnék lenni, általános, vagy középiskolában. Céljaim elérésében sokat
köszönhetek Tóth Loretta osztályfőnökömnek, aki a testnevelőm is.
Amennyiben testnevelő tanár
leszel, a lovassportot részesíted
előnyben?
Nem biztos. A gyerekek érdeklődése és képessége alapján
segítem majd fejlődésüket, s a
rendszeres testedzéshez való
szoktatásukat.
Czene Gyula
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Sportsiker

Velenczei Ádám - Szedő Csaba
páros a 20. Jubileumi Szilveszter
Rallye-n kimagasló eredményt
ért el. A Hungaroringen megrendezett kétnapos évadzáró versenyen a legeredményesebb magyar páros az abszolút 2. helyen
zárt. Interjú Velenczei Ádámmal.
Én annyit tudok, hogy ez egy nagyon drága sport, a Te életedben
hogyan kezdődött?
Apukámnak volt egy autószerelő
vállalkozása és ugyan tizen évesen még nem volt jogosítványom,
de addig nyaggattam a szülőket,
amíg el-elvittek olyan helyekre vezetni, ahol nem veszélyeztettem
másokat. Ebből alakult ki az első
versenyem 13 éves koromban.
Ott már megvillant valami a tehetségedből?
Abban a korban az is nagy sikerélmény volt, hogy egyáltalán végig
tudtam menni a pályán. Ezt követően elmentünk szinte minden
környékbeli
szlalomversenyre.
Az első nagyobb siker 16 évesen
ért, amikor Budaörsön egy olyan
sorozatot nyertem, ahol minden
versenyen 80-90 induló volt.
Akkor Te egy kitartó ember vagy,
hogy 3 évig küzdöttél az első nagy
sikerért.

Igen, kitartó embernek érzem
magam, de hozzá kell tenni, és
ezt nem álszerénységből mondom, hogy a versenyzés a barátok
és a szülők segítsége nélkül nem
ment volna.
Mikor kopogtak az első szponzorok, mert amennyire ismerem ezt a
világot, nélkülük semmi nem megy
e területen?
Igazából nem kopogtak, mi kerestük folyamatosan a lehetséges szponzor jelölteket az éppen
aktuális csapatommal. Az áttörést a 2013-as év hozta, amikor a
Rally-túra bajnokságon abszolút
3. helyezést értünk el egy Mitsubishi Lancer Evo 9-es versenyautóval. Ezután már az Országos
Rally bajnokságon is el tudtam
indulni, ami a magyar NB I-nek
számít a hazai versenyautózásban.
Melyek szerinted a versenyzői erényeid?
A szorgalom talán a legfontosabb
ebben a sportban. Ezenkívül apu
autószerelői múltja és az, hogy
én mellette, a műhelyben nőttem fel, nagyon sokat számít. Azt
gondolom nagy előnyöm, hogy a
technikai dolgokban jobban képben vagyok versenytársaimnál.
Mi nagyon sokat foglalkozunk az
- 20 -

autónk állapotával, a gépkocsi
felkészítésével.
2018-as év kiemelkedőnek számít
a karrieredben?
Igen, 2018-ban két fajta R5-ös autóval is versenyeztem, ez csúcsmodellnek számít a magyar bajnokságban. Év elején az volt a cél,
hogy az erős mezőnyben bekerüljek a TOP 5-be, ami sikerült is.
Az évvégi hajrá pedig kifejezetten jól sikerült azzal, hogy a Szilveszter Rallyn a legjobb magyar
páros lettünk.
Mi a további vágyálom?
A legfontosabb, hogy 2019-et
végig tudjuk versenyezni, ennek
anyagi hátterét meg kell teremteni. Most a TOP 3 elérése a legfontosabb.
A család, a barátok most is mögötted állnak?
Igen, e nélkül nem is menne.
Édesapám például olyan nagyvonalú volt, hogy átalakította
vállalkozását, hogy az még jobban szolgálja céljaimat. Remélem
előbb-utóbb sikerül megnyerni a
magyar bajnokságot és utána kilépni a nemzetközi porondra, ez a
nagy álmom.
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73 év 40 Senior Magyar Bajnoki cím
Jusztin Ferenc, Palócföld legendás futója, a 2018-as évben 37 versenyen képviselte
városunkat, és 34 szer sikerült felállnia a dobogó valamelyik fokára.

F

eri Bácsi nem áll le és a
2018-as évben is szállította a
jobbnál jobb eredményeket
szécsényi színekben. Az év legfontosabb versenyén, az Atlétikai
Magyar Bajnokságon az M70-es
korosztályban 1500m és 5000 m

versenyszámban megszerezte 39.
és 40. Magyar Bajnoki címeit.
Hosszú évtizedek munkássága
után érkezett el Feri Bácsi az újabb
mérföldkőhöz, az újabb bajnoki
címekkel. Ám mindezek mellett
még természetesen számos versenyen szerepelt eredményesen.
Rendszeres szereplője a Budapest
Sportiroda versenyeinek, amelyek közül kiemelkedik a Kékes
Csúcsfutás, amelyen egy nagyon
szűk csoporthoz tartozik fiával
együtt, akivel valamennyi eddig
megrendezésre került Csúcsfutáson célba értek. De a maratoni
és félmaratoni országos versenyeken is állandó résztvevő, most
már inkább a rövidebb távokon.
A Futapest Klub által szervezett
terepfutásokat sem indították el
nélküle idén, ahol is az összetett
kategóriában 2. helyen végzett,
és valamennyi (21!) versenyen a
dobogóra állhatott.

Természetesen a megyében
rendezett futóversenyeken is
rendszeres résztvevő volt, ahol
szintén sikeresen szerepelt, így
a Kér Vár Futáson, A Két Híd Futáson, de rendszeres résztvevője
az október 23-án megrendezésre
kerülő salgótarjáni emlékfutásnak is.
Ha hívják, akkor szívesen csatlakozik fiatalabb futóbarátaihoz
is akár más sporteseményeken is,
így csapatban vett részt a balassagyarmati Palóc Triatlonon, ahol
természetesen a futás részét vállalta a feladatnak.
„Köszönöm a Családomnak,
feleségemnek és fiamnak, hogy
támogattak idén is a versenyzésemben. Eredményes, sikerekben
gazdag újévet kívánok mindenkinek” Jusztin Ferenc hosszútávfutó, irodalmár.
Hasznosi Márk

Futás

A

betlehemi lángot 10. alkalommal hozta el a SZAFT
csapata 16 fővel december 22-én, Felvidékről. A Születés
templomából hozott láng 1986
óta a Béke szimbóluma. A lángot az Ipolyvarbói Templomban
vettük át, majd hóban és esőben
adtuk tovább futva Hugyag, Őrhalom, Csitár, Iliny, Varsány, Szécsény települések lakóinak, hogy
minél több otthonba eljusson a
láng melege. Ez a láng mindenkié, minden jó szándékú emberé,
nincs egyházhoz, felekezethez
kötve. A táv 23 km volt.

Nagykürtösi barátaink vitték tovább a lángot az Ipoly szlovák oldalán Kékkő váráig. Lantos János
pedig kis csapatával Varsányból
eljuttatta Nógrádsipekre.
A Trianoni Emlékkeresztnél mécsest gyújtottunk.
Szécsényben eljutott a láng a
Ferences Betánia Idősek Otthonába, valamint a Hortenzia Idősek
Ápoló Otthonába is.
Köszönjük a települések szívélyes fogadtatását!
Évtizedek óta hagyomány, hogy
Losonc városában dolgozzák le a
bejgliket karácsony másnapján.
- 21 -

Összesen több mint ezerkettőszáz résztvevő sorakozott az 51.
losonci karácsonyi futóverseny
rajtjánál.
A SZAFTOSOK nyakába is szép
érem került.
Korcsoportos eredmények 20 km
távon:
(30-39 év) Chikán István 18. hely
1:30:03 idő
(40-49 év) Bartus Ferenc 3. hely   
1:27:24 idő
Lantos János 28. hely   1:43:53 idő
Czele János
BSI Futónagykövet
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