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Új alpolgármestere van Szécsénynek

Bartusné dr. Sebestyén 
Erzsébet Szécsény város 
egyik legismertebb pol-

gára és egyike azoknak, aki-
ket a legnagyobb köztisztelet 
övez. Személyét sokan garan-
ciának tekintik arra, hogy a 
település működése a lehető 
legjobb legyen.

2019 meglepetésembere számom-
ra Szécsényben Bartusné dr. Se-
bestyén Erzsébet. Először is azért, 
mert 40 évi közszolgálat után úgy 
döntött, hogy elindul képviselője-
löltként. Miért?

Mindig szerettem segíteni az ön-
kormányzat munkáját, valamint 
mindig igyekeztem az emberek 
ügyes-bajos gondjait intézni. És 
ezért utána kaptam pozitív visz-
szajelzéseket, gondolok itt arra, 
hogy az emberek mindig biza-
lommal fordultak felém az ut-
cákon is. Aztán úgy másfél éve 
ismét megkeresett a jegyzőasz-
szony dr. Pifka-Boda Zsuzsanna, 
hogy immár nyugdíjasként jöjjek 
vissza dolgozni az önkormány-

zat hivatalához és megmondom 
őszintén kiválóan éreztem ma-
gam. Egy jó közösséget és jó 
munkatársakat találtam, olyan 
volt, mintha el se mentem volna 
nyugdíjba, szinte megfiatalod-
tam. Így aztán, amikor jött az ön-
kormányzati választás elgondol-
kodtam a képviselőjelöltségen.

A második meglepetés, hogy 
Stayer László polgármester csapa-
tát választotta, ezen sokan csodál-
koztak.

Már a nyugdíjba vonulásom előtt 
is, igaz rövid ideig, dolgoztam 
együtt Stayer Lászlóval. Ismer-
tem a polgármester és az önkor-
mányzat gazdasági programját 
és tudtam támogatni a fejlesztési 
elképzeléseket, valamint láttam 
fantáziát a pályázati lehetősé-
gekben.

A harmadik meglepetés pedig, 
hogy ellenszavazat nélkül alpol-
gármesterré választották, ami a 
most megfigyelhető megosztott-
ságban szinte példanélküli. Ezzel 
kapcsolatban a kérdésem pedig 
az lenne, hogy lát-e esélyt egy 
ilyen megosztott képviselő-testü-
let hosszútávú működésére, ami 
nyilván a város érdeke lenne.

Elsősorban köszönöm mindenki-
nek a bizalmat. Úgy gondolom, 
hogy képviselőként valameny-
nyien arra tettünk esküt, hogy az 
önkormányzatot és intézményeit 
működtessük. Pályázatok segít-
ségével fejlesszük ezt a várost. 
Számomra nagyon izgalmas és 
érdekes volt, hogy mindhárom 
polgármesterjelölt program-
ja nagyon hasonló volt. Talán a 
feladatok rangsorolásában volt 

csak különbség. Éppen ezért 
együttesen, egy közösen kidol-
gozott, 5 évre szóló gazdasági 
program elfogadását követően, 
ennek megvalósítására reális 
esélyt látok.

Mit tart alpolgármesteri munkájá-
ban a legfontosabbnak?

A legfontosabbnak azt tartom, 
hogy új vállalkozások jöjjenek 
Szécsénybe. Ennek két nagy 
haszna lenne, egyrészt a munka-
helyteremtés, másrészt az ipar-
űzési adón és a több munkavál-
laló erőteljesebb fogyasztásán 
keresztül fejlődhetne jobban a 
város. Aztán olyan beruházáso-
kat szeretnénk megvalósítani, 
ami az itt élő emberek életét 
megkönnyíti. Gondolok itt utak, 
járdák felújítására, környezetvé-
delemre, köztisztaságra és nem 
utolsósorban egészségügyi, szo-
ciális, kulturális célú fejlesztések-
re. És az már csak egy női sóhaj 
tőlem, hogy nagyon szeretném, 
ha mindez kevesebb intrika, tor-
zsalkodás közepette történne, 
egymás jobb megbecsülésével, 
szeretetben, békességben, az al-
kotó energiák kölcsönös erősíté-
sével Szécsény érdekében.
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Önkormányzati hírek

November második felében és 
decemberben két rendkívüli és 
két munkarendszerinti képviselő-
testületi ülést tartottunk.

A NOVEMBER 26-i ülésen felülvizs-
gáltuk
• az önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatát
• a helyi adórendeletet.

Megválasztottuk
• az alpolgármestert, aki egyhan-

gú szavazást követően Bartusné 
dr. Sebestyén Erzsébet lett

• a bizottságok tagjait.

Megállapítottuk
• az alpolgármester tiszteletdíját, 

költségtérítését

Megalkottuk
az önkormányzati képviselők tisz-
teletdíjára vonatkozó rendeletet.

Jóváhagytuk
a 2020. évi belső ellenőrzési ter-
vet.

Döntöttünk
• az I. számú háziorvosi körzet el-

látásáról
• közterület jellegének módosítá-

sáról 
• a Kelet-Nógrádi Hulladékrekulti-

vációs Társulás Társulási Taná-
csában való részvételről

Zárt ülésen döntöttünk a BURSA 
Hungarica Ösztöndíj pályázat el-
bírálásáról, a Szécsény, Hársfa út 
4. szám alatti bérlakásról, ingatlan 
ügyekről.

DECEMBER 10-i rendkívüli ülésén 
döntöttünk
a Szécsény, Haynald Lajos utca 
4. szám alatti önkormányzati tu-

lajdonban lévő lakások együttes 
értékesítéséről.

DECEMBER 17-i ülésén ismertetésre 
került
a polgármester programja.

Jóváhagytuk
• az önkormányzat 2019. évi költ-

ségvetési rendeletének 2. számú 
módosítását

• Szécsény város 2020. évi 
rendezvénynaptárát.

Megalkottuk
az átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendeletet.

Felülvizsgáltuk
a 2020. évre szóló, önkormányza-
ti rendeletekben meghatározott 
díjakat, a lakás és nem lakás célja 
szolgáló helyiségek bérleti díját.

Döntöttünk
• Szécsény Város Önkormányzata 

folyószámlahitel felvételéről
• a Szécsény Holding Kft. folyó-

számla hitelkeretének meghosz-
szabbításáról

• a Szécsény Térsége Humánszol-
gáltató Intézményfenntartó Tár-
sulás Társulási Megállapodásá-
nak és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról

• a Szécsény, Rákóczi út 125/A. 
szám alatti 164/1 hrsz-ú ingatlan 
értékesítéséről

• a Szécsény, Rákóczi út 113. szám 
alatti, 129 hrsz-ú ingatlanon 2 
férőhelyes könnyűszerkezetes 
garázs építmény kivitelezési 
munkálataira indított beszerzési 
eljárás eredményéről

• a Szécsény, 064 hrsz. alatti ter-
mőföld végleges, más célú hasz-
nálatáról.

Elfogadtuk
• a képviselő-testület 2020. I. fél-

évi munkatervét
• Dr. Serfőzőné Dr. Fábián Erzsé-

bet önálló indítványát eseti bi-
zottság felállításáról.

Tájékoztatót hallgattunk meg
a 2019. évi pályázatok és a 2019. 
évi közfoglalkoztatási programok 
időarányos teljesítéséről.

Zárt ülésen döntöttünk a Szé-
csény Holding Korlátolt Felelőssé-
gű Társaság felügyelő bizottsági 
tagjának változásáról, az I. számú 
háziorvosi körzet és az I. számú 
fogorvosi körzet ellátásáról.

DECEMBER 23-i rendkívüli ülésén 
döntöttünk
• a Szécsény Holding Kft. folyó-

számla hitelkeretéről
• a Szécsény, Haynald Lajos utca 

4. szám alatti önkormányzati tu-
lajdonban lévő lakások együttes 
értékesítésére érkezett ajánlatok 
elbírálásáról.

Tájékoztatót hallgattunk meg a 
Szécsény, Rákóczi út 125/A. szám 
alatti ingatlan versenytárgyalási 
eredményéről.

Stayer László
polgármester

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző
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Bárkányi iskola

„Harangjáték” versünnep a 
Bárkányi Iskolában
Iskolánk könyvtárában 2019. 
november 28-án azzal a céllal 
gyűltünk össze, hogy „Harang-
játék” elnevezésű versünnepün-
kön alsó tagozatos diákjaink – 
összesen 18 fő – magyar költők 
által megírt versekkel kápráztas-
sanak el bennünket.

A „kis” versmondókat gon-
dosan megterített asztal várta, 
mely finomságok elfogyasztása 
után Szenográdi Tamás igazgató 
úr köszöntötte az egybegyűlte-
ket. Beszédében kiemelte, hogy 
a versek iránti szeretet milyen 
tápláló gyermekként majd fel-
nőttként is kell, hogy fontos ré-
sze legyen az életünknek.

A gondosan megválasztott, 
majd elszavalt költemények után 
a kiemelkedően teljesítőket há-
romtagú zsűri választotta ki. Gál 
Maja és Kosik Szilvia tanárnő 
valamint Adamik Zsolt tanár úr 
négy tanulót emelt ki, akik a ja-
nuárban tartandó Magyar Kul-
túra Napja által megrendezésre 
kerülő, városi rendezvényen kép-
viselhetik iskolánkat.

Minden résztvevőnek és felké-
szítőnek gratulálunk! Kívánjuk, 
hogy jövőre hasonló élmények-
kel gazdagodva ünnepelhessünk 
együtt.

Vaskor Viktória és Veres Viktória
szervezők

Bárkányiban történt…
Szalagavató
November 29-én került sor a 12. 
A szalagavatójára.  Idén is a vég-
zősök által összeállított komoly 
műsorral kezdődött, melynek 
központi témája a boldogságke-
resés volt. A szalagtűzés megha-
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tó pillanatai előtt Loránd testvér 
ferences rendi szerzetes áldot-
ta meg az emlékezés szalagjait. 
Nagy sikert aratott Vágvölgyi 
Péter osztályfőnök úr beszéde, 
melyben tanulóinak rövid jellem-
zésére vállalkozott. Az est fény-
pontja a két részletben előadott 
keringő volt, melyet Nyilas Dáni-
el táncpedagógus tanított be. A 
látványos koreográfiát a vidám 
műsor kacagtató jelenetei követ-
ték, melyben láthattuk a hagyo-
mányos, gyermekkori képekből 
összeállított bemutatót és a négy 
év alatt készült fotók színe-javát, 
melyen keresztül a szülők is be-
pillanthattak gyermekeik iskolai 
életébe.  A tanárokról készült pa-
ródia a humor mezsgyéjét követ-
ve jellemezte az osztályba tanító 
pedagógusokat. A tanulók kre-
ativitását láthatta a közönség a 
modern tánc koreográfiájukban 
és a műsort záró zenei váloga-
tásban, melyben iskolai életüket 
érintő, eddig megválaszolatlan 
kérdéseikre adtak feleleteket.
A műsort követően az este az is-
kola aulájában folytatódott, ahol 
a szülők nemcsak megcsodálták 
a végzősök táncelőadását, ha-
nem keringőztek is gyermekeik-
kel. A bál hangulatáról Szőllősi 
Robi gondoskodott, igen ered-
ményesen, hiszen a fiatalok és 
vendégeik egészen hajnalig ki-
tartottak.

Mikulás ünnepe
Idén is megérkezett messzi 
földről iskolánkba a Mikulás, a 
sok-sok gyereket, pedagógust, 

és iskolánk minden dolgozóját 
meglátogatta, és természetesen 
meglepetést is hozott minden-
ki számára. A Mikulás puttonya 
most is telis-tele volt ajándékkal. 
Segítői, kismanói, ebben az év-
ben is a Szülői Szervezet tagjai 
voltak, akik fáradtságot nem kí-
mélve, mindig ott tüsténkednek 
körülötte, megkönnyítve ezzel a 
munkáját.  

A gyerekek már nagy izgalom-
mal várták és izgatottan füleltek, 
termeikben, hogy mikor hallják 
meg végre a csengettyűjét, mi-
kor kopogtat be végre hozzájuk 
is. Minden osztály, kicsi és nagy 
egyaránt, énekkel, versekkel ké-
szült, és így várta a Mikulást. A 
„Kedves Öreg” minden teremben 
megpihent egy kicsit, és mindig 
volt egy-két kedves szava a gye-
rekekhez, és persze a pedagógu-
sokhoz is. 

Iskolánk stúdiójába is betért, 
ahol a sulirádiós stáb, és a kis el-
sősök, nagy szeretettel fogadták 
őt. A gyerekek vidáman beszél-
gettek vele, és kicsit kifaggat-
ták, hogy hogyan is készülnek 
az ajándékok, és hogy a manók 
valóban szoktak-e csintalankod-
ni, vagy borsot törni az orra alá. 
Mindenkit megnyugtatott, hogy 

a manók olyanok, mint a gyere-
kek, vidámak, viccesek, és szeret-
ni való csöppségek.

Kedves Mikulás! Jövőre is vá-
runk nagyon!

Gazsiné Oláh Anita

Adventi lelkinap
Az adventi készület jegyében 
december 7-én tartottuk isko-
lánk lelki napját, melynek témája 
„Jézus, a világ világossága”. 

A közös ráhangolódást követő-
en tanulóinkkal tagozatonként 
külön helyszíneken és változatos 
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formában kezdtük meg a dél-
előttöt.

Az alsó tagozaton osztályok-
ban történő beszélgetésekkel, 
történetekkel, interaktív játékok-
kal, kézműves foglalkozással és 
énekléssel tettük érzékelhetővé 
gyermekeink számára, hogy Jé-
zus fényt hoz életünkbe.

A felső tagozatosok az üdvtör-
ténet néhány jeles eseményén 
keresztül követték az Ábrahám-
nak tett Ígéret beteljesülését. Öt 
helyszínen, különböző közös-
ségi feladatok és játékok várták 
őket. Emellett lehetőségük volt 
szépen berendezett imaszobák-
ban közös elcsendesedésre is. A 
nap folyamán az őket megérin-
tő gondolatokat a szívükben, az 
ebből fakadó jó elhatározásaikat 
pedig az ezt megjelenítő - álta-
luk készített - kis mécsesekben 
vihették haza.

A gimnazisták a kolostorban 
Urbán Erik Erdélyi Ferences Rend-
tartomány tartományfőnökének 
elmélkedését hallgatták meg 

arról, hogy milyen módon ke-
rülhetünk kapcsolatba Istennel, 
melyben gyakran segít az elcsen-
desedés. Ezt követően nyílt erre 
lehetőség 4 helyszínen, melyek 
közül szabadon választhattak a 
tanulók. Voltak, akik rózsafüzért 
imádkoztak, mások szentíráson 
elmélkedtek vagy szentségimá-
dáson vettek részt. 

Mind az általános iskolások, 
mind a gimnazisták számára a 
foglalkozásba illesztett két szent-
mise tette teljessé a lelki napot.
     

Hitéleti munkaközösség

„Menjünk mi is Betlehembe…”
2019. december 11-én délelőtt 
a téli ünnepkör dramatikus szo-
kásaiból a betlehemezés hagyo-
mányát elevenítettük fel, amikor 
ellátogattunk a szécsényi men-
tőállomásra, az idősek otthoná-
ba és a Betánia lakóihoz. Délután 
iskolánk aulájában a szülők is 
gyönyörködhettek gyermeke-
ik játékában. Legkisebbjeink 
szereplését az 5. b osztály lány-
tanulói, énekükkel és furulya 
játékukkal tették még szebbé, 
emlékezetesebbé. Köszönjük ál-
dozatos munkájukat.        
Amellett, hogy felelevenítettünk 
egy régi szokást, fontosnak tar-
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tottuk karácsony szent titkának 
közvetítését is.  Hajdan a pász-
torok meglepődve vettek tudo-
mást a kisded születéséről, de 
nem kételkedtek, azonnal útnak 
indultak, hogy lássák a Megvál-
tót. Ezzel a kíváncsisággal teli hit-
tel várakozunk mi is, hogy amikor 
meghalljuk az örömhírt, azonnal 
útnak indulhassunk és imáinkkal, 
énekünkkel dicsőíthessük.
Reméljük, hogy lelkes pásztora-
ink, csengő hangú angyalkáink 
szavai megérintették a hallgató-
ság szívét, és segítik a közeledő 
ünnep örömteli megélését.
 1. b osztály

Christmas Time a Bárkányiban
Idén is nagy sikert aratott isko-
lánkban a Christmas Time elne-
vezésű vidám délutáni vetélke-
dő, melyet hosszas előkészületek 
után december 12-én, csütörtök 
délután rendeztünk meg.

Az Idegennyelvi munkaközös-
ség szervezte szórakoztató és 
színes délutáni elfoglaltság ke-
retében a tanulók négyfős cso-
portokban oldották meg a fel-
adatokat. Közel negyven csapat, 
azaz 160 tanuló vett részt ezen a 
programon. 

A karácsony tematikájához 
kapcsolódó vetélkedő változatos 
megmérettetések elé állította a 
diákokat. Az „angyal” témakör-
ben a tudást, kreativitást és moz-
gást igénylő feladatok váltakoz-
tak. A délutánt egy nagy közös 
tánccal zártuk, amin részt vett az 
iskola apraja-nagyja. A végén a 

pedagógusokból átváltozott an-
gyalok senkit sem hagytak üres 
kézzel távozni, hiszen minden 
résztvevő kis angyalkás ajándék-
csomagot kapott. Az első 12 he-
lyezett csapat külön jutalmazás-
ban is részesült.

Az Idegennyelvi munkaközös-
ség Christmas Time programja 
az – immár évek óta – az egyik 
legnépszerűbb vetélkedője az 
iskolának, ahol a felső tagozatos 
és gimnazista gyerekek együtt 
játszanak, miközben nyelvi tu-
dásukat kamatoztatják. Igazi kö-
zösségformáló szerepet tölt be, 
valódi egységet kovácsol mind 

a tanulókból, mind a tanárokból. 
Ez egy igazán önfeledt együttlét 
a karácsonyi időszakban, melyen 
csak a játék és a jó hangulat szá-
mít.

A következő tanévben is ha-
sonló fogadtatásra számítunk, 
és mint minden évben, jövőre 
is, sok meglepetéssel készülünk 
erre a fantasztikus az eseményre.

Szmolnik Ágnes Idegennyelvi 
munkaközösség-vezető
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December a Rákócziban

A naptári év végéhez köze-
ledve kissé összesűrűsöd-
tek iskolánkban a progra-

mok, amelyek bár sok szervezést 
és munkát igényeltek, de mind-
annyiunk számára sok örömteli 
pillanatot okoztak. Ezeket a ki-
sebb-nagyobb örömöket osztjuk 
meg most Önökkel.

Házi labdarúgó bajnokság
Iskolánk múltjában nagy szerepe 
volt a sportnak, mint közösség-
formáló erőnek. Emiatt idén fel-
elevenítettük a sportbajnokságok 
hagyományát kezdve a teremlab-
darúgással. A bajnokságra, mely 
két héten át zajlott, 4 csapat adta 
le nevezését. A diákok és a taná-
rok csapatai sportszerű és magas 
színvonalú mérkőzéseken csap-
tak össze. A bajnokság megfelelő 
felkészülést jelentett az aktuális 
Bozsik fordulókra is.

Bozsik Intézményi Program
Évek óta aktív résztvevői vagyunk 
a Bozsik Intézményi Programnak 
ezért mi sem hiányozhattunk a 
téli teremtornák első köréből. Az 
első két korcsoport küzdelmei-
nek intézményünk adott otthont 
és szép sikereket értünk el.

December 4-én az első korcso-
portos tanulóink két győzelem-
mel és egy döntetlennel, helyen-
ként szép játékot produkálva 
mutatták meg tehetségüket.

December 9-én a harmadik kor-
csoport tagjai Rimócon vettek 
részt az aktuális forduló meccse-
in, amelyeken egy győzelmet és 
egy döntetlent ért küzdőszelle-
mük.

December 12-én a második 
korcsoportba tartozó gyermekek 
küzdelmére került sor.

Anyanyelvi vetélkedő 
– december 2.
Ezt a tradicionálisan jó hangulatú 
versenyt idén sem hagyhattuk ki, 
mert tapasztalatunk, hogy sokan 
és szívesen mérettetik meg tudá-
sukat. A feladatok inkább a gya-
korlati ismeretek irányába hatnak 
és számos furfangos kérdés is fel 
szokott bukkanni. Erre azért is 
van szükség, hogy az eltérő osz-
tályok tanulói egyenlő esélyekkel 
küzdhessenek meg egymással.

Piros-fekete nap – december 6.
A Színes Napok programsorozat 
második fordulója hagyományo-
san a Mikulás napjához kapcso-
lódik. Ekkor a tantermeket e két 
szín díszíti és így várják a gyerme-
kek a megérdemelt ajándékaikat. 
A dekorálás okozta fáradalmak 
feledtetésére az előző nap dél-
utánján megtartottuk a Mikulás 
Bulit, amelyen sokan táncoltak 
és érezték jól magukat. A Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat „Tél-
apója” minden elsősünk számára 
hozott ajándékot, amelyet az ő 

nevükben is köszönünk.

Hétpróbások Országos Bajnok-
sága – december 7.
Iskolánk 10 fős táblajátékos csa-
pata immár 5. alkalommal vett 
részt a Hejőkeresztúron megren-
dezett országos versenyen, ahol 
a vetélkedő diákok számára min-
den évben kijelölésre kerül hét 
különböző táblajáték, amikben 
összemérhetik tudásukat a ver-
senyzők. Tanítványaink idén az 
előkelő 7. helyezést érték el, ami-
hez gratulálunk nekik és felkészí-
tő tanáraiknak!

Családi nap 3. – december 7.
Az EFOP 3.1.5.-16 pályázat kere-
tében iskolánkban harmadik al-
kalommal került megrendezésre 
a Családi nap, amely a korábbiak-
hoz hasonlóan nagy sikert aratott 
a résztvevők körében. A sokszínű 
feladatok, a mozgalmas kikapcso-
lódás (az iskola mellett helyszínt 
és feladatot biztosított a Kubinyi 
Ferenc Múzeum és a Krúdy Gyu-
la Könyvtár is – köszönet érte) és 
a közösen, vidáman eltöltött idő 
reményeink szerint mind-mind 
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elősegítik azt, hogy az iskola és a 
szülő kapcsolata megerősödjön 
és a gyermekek is sok pozitív él-
ményt szerezzenek az itt eltöltött 
idő alatt.

Bátrak Ligája – december 13.
Iskolánk is meghívást kapott a 
balassagyarmati Városi Sportcsar-
nokban megrendezésre kerülő 
Bátrak Ligájára, amelyben 7. és 8. 
osztályos diákok mérhették össze 
tudásukat az első világháborúról 
szóló ismeretekben, illetve kü-
lönböző hadászati gyakorlatok-
ban (lövészet, vívás, szimulátor, 
falmászás, ügyességi játékok). A 
gyermekek rendkívül élvezték ezt 
az igen színvonalas vetélkedőt, 
amelyen méltón képviselték in-
tézményünket.

Szellemjárás – december 13.
Ha péntek 13, akkor szellemjárás. 
Ez ebben az évben sem lehetet 
másképpen. A 11. osztályosok 
különleges, már-már horrorisz-
tikus sci-fi pályával készültek a 
kalandvágyó felsősök részére. A 
megoldandó rejtvény igencsak 
próbára tette a sikoltozó nagyo-
kat, de voltak csapatok, akik igen 
szépen teljesítettek. Köszönjük a 
gimnazistáknak a felkészülést és 
a lebonyolítást.

Programajánló
A hagyományosan fergeteges 

hangulatú jótékonysági bálun-
kat 2020. január 18-án rendezzük 
meg 19 órai kezdettel a Művelő-
dési Központban, amelyre min-
den érdeklődőt örömmel várunk! 
A Santa Fe Zenekar szolgáltatja a 
talp alá valót, és a hagyományos 
zsákbamacska nyeremények is 
gazdájukra várnak! Jegyek (3.500 
Ft/fő) az iskola titkárságán elővé-
telben kaphatók. A bővebb infor-
mációkért keressék fel iskolánk 
honlapját és közösségi oldalát.

Pancsovai Gergely
igazgató
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Bárkányi ovi

Szent Ambrus nap a Bárkányi 
Katolikus Óvoda részvételével
A Palóctáj Méhész és Környezet-
védő Egyesület és a Palóctáj Méz-
lovagrend Szent Ambrus napja 
alkalmából tartott adományozá-
si ünnepséget Szécsényben. Ez 
alkalomból a Bárkányi Katolikus 
Óvoda őzike és nyuszi csoportos 
gyermekei, egy kedves kis mű-
sorral tették színesebbé az estét. 
Minden szereplő gyermek kapott 
ajándékcsomagot és az óvoda 
minden csoportja 3-3kg mézet.

Köszönjük a lehetőséget a Pa-
lóctáj Mézlovagrendnek és Vár-
szögi Balázs mézlovagnak.

Kuris Csilla

A Bárkányi Katolikus Óvodában 
járt a Mikulás
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Luca nap a Bárkányi Katolikus 
Óvodában
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! 
Szabad-e bejönni, Lucázni?
A népi játékos gyermekekkel, fel-
elevenítettük a hagyományokat, 
népszokásokat. Luca napján fehér 
lepedőbe burkolódzva, megláto-
gattuk a Betániába lakó időseket 
és a nővéreket, a Ferences Kolos-
torba is Lucáztunk, aztán körbe-
jártuk az óvodai csoportokat és 

az Iskolába is ellátogattunk. Luca 
napi mondókákat tanultunk, da-
lokat énekeltünk, jókívánságokat 
kántáltunk, szalmát szórva bő ter-
mést és jóságszaporulatot ígér-
tünk kisebb ajándékokért cseré-
be (… és átkot, ha nem kaptunk 
volna ajándékot).

Percze Katalin
óvodapedagógus
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Karácsony a Bárkányi Katolikus Óvodában
Az év egyik legszebb ünnepe a Karácsony, a Meg-
váltó születésének ünnepe. Az öröm, a békesség, 
a szeretet, ünnepe, amikor végre együtt a család, 
együtt lehetünk szeretteinkkel. Karácsonyi ünnep-
ségünkre műsorral az őzike és a nyuszi csoport 
gyermekei kedveskedtek. Mellyel mindenkinek Ál-
dott Békés Ünnepeket kívántunk. A műsor végén 
minden csoport megcsodálhatta az ünneplőbe öl-
töztetett karácsonyfánkat.

Smelkó Istvánné, óvodavezető

Segíthetünk, segítsünk

Ülést tartott a Szécsényi Be-
teg Gyermekekért Alapít-
vány kuratóriuma. A testü-

let tagjai először megköszönték a 
kuratórium leköszönt elnökének, 
Dr. Harikné Dr. Havasi Beátának az 
elmúlt években végzett önfelál-
dozó munkáját. 2002 májusában 
egy kis gyermek súlyos beteg-
sége hívta életre az alapítványt, 
együttérzésből, a helybéli beteg 

gyermekek és családjaik támo-
gatása érdekében.  Az alapítvány 
alapító tagjai, kiváló szakembe-
rekből kerültek ki: Kaszás Gábor, 
dr. Zsók Ildikó Julianna, Kériné 
Szabó Mária, Gyarmatiné Ros-
tás Ida Mária, Frischné Szeredai 
Emese. Az eltelt években az Ala-
pítvány közel 20 gyermeket és 
családját segítette, több mint, 
2 millió forint adományból.  Az 

Alapítvány feladata a súlyosan 
beteg gyermekek gyógyításának, 
a megbetegedések megelőzé-
sének anyagi segítése, diagnosz-
tikus és terápiás eszközök, vala-
mint berendezések beszerzése. 
A legcsekélyebbnek tűnő felaján-
lás is fontos számunkra, hiszen 
a legkisebb összeg is hatalmas 
segítséget nyújthat egy-egy kis 
betegnek és családjának. Több 
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gyermek harcol különböző tar-
tós vagy akut súlyos betegséggel, 
mely sok esetben hatalmas anya-
gi terhet jelent, az amúgy is sok-
szor nehéz helyzetben élő csalá-
dok számára. A beteg gyermek 
24 órás ápolást igényel, emiatt az 
ápolást végző szülő legtöbbször 
kiesik a munkából, és egykere-
setűvé válik a család. A segítség, 
melyet az alapítvány nyújt, nem 
szociális alapú. Kérelem benyúj-
tásával, orvosi igazolással, súlyos 
és tartós krónikus betegségek 
esetében igényelhető támoga-
tás, melynek megítéléséről az 
alapítvány 5 tagú kuratóriuma 
dönt.  A kuratórium jelenlegi tag-
jai: Frischné Szerdai Emese, Kéri-
né Szabó Mária, Lénárt Lászlóné, 
Szabóné dr. Rózsahegyi Katalin 
és Erdélyi Anett. A pénzügye-
ket Valkárné Kail Mónika intézi, 
mindannyian ellenszolgáltatás 
nélkül dolgoznak az alapítvány 
érdekében.

A városvezetés támogatásával 
az alapítvány elkötelezett szán-
déka a rászorulók megsegítése!

Támogasson Ön is minket, hogy 
segíthessünk!

Minden kis összegű felajánlás 
nagy segítség lehet. 

Kérjük, adományozzon Ön is a 
Szécsényi Beteg Gyermekekért 
Alapítvány javára (címe: Székhely: 
3170 Szécsény, Rákóczi út 115.)
- a magánszemélyek személyi 

jövedelemadója 1%-ának fel-
ajánlásával az alábbi adószám-
ra: 18639199-1-12

- bankszámlára befizetéssel, a 
Takarékbank Zrt. Szécsény, 
614. fiók 2. Bankszámlaszám: 
75700403-10411607-00000000

- Adomány gyűjtődobozon ke-

resztül, melyek az alábbi két 
üzlethelyiségben találhatóak: 
Beszkid Elektro Szaküzlet (cím: 
3170. Szécsény, Rákóczi út 69.) 
és Benu Gyógyszertár Szécsény 
Szent Jób Patika (cím: 3170. 
Szécsény, Rákóczi út 94.)

Az alapítvány képviselői elkö-
telezetten vallják: „A legdrágább 
kincsünk a gyermek, mely Isten 
ajándéka, áldása az életben, fog-
juk meg hát segítségre szoruló 
csöpp kis kezét!”
     

Erdélyi Anett
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Decemberi múzeumpedagógia

A decemberi múzeumpeda-
gógiai foglalkozásainkon a 
Palócföld téli ünnepeit (Mi-

kulás, Luca-nap, karácsony) idéz-
tük föl a gyerekekkel. 

Egy nagyszerű kiállításon Bocsi 
Éva népi iparművész népvisele-
tes babakiállításán nem csak a 
viseletet, hanem különböző régi 
hímzett terítőket, párna és pap-
lanhuzatokat, főkötőket, vala-
mint kis jeleneteken a különböző 
paraszti munkákat, a hétköznapi 
szórakozást, az ünneplést is meg-
nézhettük. Beszélgetés közben a 
gyerekek elmondták, hogy a déd-
szüleiknél még sok helyen fellel-
hetőek ezek a kiállított tárgyak. 
Még egy életnagyságú felöltözte-
tett bábon, teljes viseletet is meg-
néztünk.

A beszélgetések után kreatív 
foglalkozásokon különböző ka-
rácsonyi ajándéktárgyakat készí-
tettünk, amiket a gyerekek haza 
is vihettek. December 5-én még a 
Mikulás bácsi is ellátogatott a mú-
zeumi foglalkozásra és kis ajándé-
kot adott a szorgalmas Bárkányi 
sulis diákoknak, akik énekszóval 
várták.

A decemberi múzeumpedagó-
giai foglalkozássorozatunk utolsó 
napján hóemberes üdvözlőkár-
tyát készítettek a gyerekek.

Smelkó István múzeumpedagógus
Kubinyi Ferenc Múzeum 
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Magyar Kultúra Napja január 22-én a múzeumban

2020. január 22-én 17 órá-
tól, a Magyar Kultúra Nap-
ján „Több országban, közös 

hazában” címmel ünnepi nagy-
rendezvényre kerül sor magyar, 
határon túli magyar és Kárpát-
medencei nemzetiségek föl-
lépésével a szécsényi Kubinyi 
Ferenc Múzeumban. Mások mel-
lett vendégünk lesz Somorjáról 
Németh Imre előadóművész, 
Ipolybalogról Híves István, a helyi 
Művészeti Alapiskola igazgatója 
és Híves Boglárka énekes. Szlovák 
együttest is várunk, szintén a Fel-
vidék képviseletében. Kárpátalját 

és térségét a beregszászi illetősé-
gű Lőrinc Gabriella költőnő és a 
Lembergből származó Schúr Ale-
xander tárogatóművész képviseli.

A trianoni békediktátum 100. 
évében ünnepünk a Kárpát-me-
dencei népek együttműködését 
szolgálja, és együvé tartozását 
építi. Segíteni kívánja az ősi evi-
dencia újra elevenedését: a Kár-
pát-medence mindannyiunk kö-
zös hazája. Ezt a hazát, az akkori 
országot ajánlotta föl minden itt 
élő etnikum királya, Szent István 
a Boldogasszonynak végrendele-
tileg. Összeköt bennünket a mint-

egy 900 éves közös államiság, kö-
zös királyaink, közös szentjeink, 
közös sorsunk. A Szent Korona 
közös szakrális ereklyénk, amely 
a pozsonyi Szent Márton temp-
lom, az ipolybalogi és a kővágó-
örsi templom és a II. világháborús 
bombázások előtt a budai vár ku-
polája csúcsát egyaránt ékesíti.

Ezúton tisztelettel invitáljuk Szé-
csény és térsége kultúrát pártoló 
polgárait a volt Forgách-Lipthay 
kastélyba, a fenti időpontra.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Karácsony-ünnep a Latte Maffiatoval a kastélyban

Már-már sorozattá gazda-
godik a balassagyarmati 
Latte Maffiato szalonjazz 

zenekar föllépése a Kubinyi Fe-
renc Múzeumban. 

2019. augusztus 4-én sokak 
számára emlékezetes szabadté-
ri koncertet adtak filmrészletek 
megjelenítésével és gasztronó-
miai élvezetekkel a Bársony Ven-
déglő jóvoltából. A rendezvényre 
minden jegy elkelt, sőt túlkereslet 
mutatkozott. 

Október 4-én a muzsika, a bor 
és ételfinomságok találkozása 
valósult meg a múzeumban. A 

Juhász Családi Pincészet képvise-
letében Juhász Ferenc Frédi mu-
tatta be és kóstoltatta nagyszerű 
borait, szolgáltatott remek vacso-
rát, és az esthez a Latte Maffiato 
adott fölemelő zenei atmoszférát, 
Emberné Rédei Renáta lebilincse-
lő énekével.

A Latte Maffiato szalonjazz ze-
nekar december 7-i karácsonyi 
estjéhez Ember Péter és felesége, 
Renáta varázslatos környezetet 
teremtett a kastély dísztermének 
sejtelmes, fényjáték elemekből 
összeálló karácsonyváró ünnepi 
világával. Az együttes diszkrét 

háttér muzsikát szolgáltatott a 
Paterno Étterem ízletes vacsorá-
jához, majd következett a kará-
csonyra hangoló színes, élmény-
dús koncert.

Műsorukban francia olasz ame-
rikai és magyar karácsonyi dalok 
hangzottak el, valamint megszó-
laltatták néhány mindnyájunk 
számára kedves régi film zenéjét 
az 1950-60-as évekből. Az est fo-
lyamán vendégművész-palánták 
is fölléptek.  Borda Zoé 7 évesen 
elénekelt egy dalt franciául és 
elszavalt egy gyönyörű magyar 
nyelvű verset is. Molnár Lara pe-
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dig trombitán működött közre, és 
előadta a Gyertyafény keringőt. 
Elementáris sikert arattak, és az 
együttes nemes muzsikája har-

monikusan kapcsolódott össze a 
Kastély advent-esti ünnepi meg-
jelenésével, látványával. A közön-
ség tapssal, tánccal aktívan járult 

hozzá az est nagyszerűségéhez.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Palóc textilkultúra-kiállítás Kazárról és Vizslásról

Az elmúlt év őszén Sasvári 
János és Fiser Józsefné si-
keres népi iparművésze-

ti kiállítását látta a szép számú 
érdeklődő közönség a Kubinyi 
Ferenc Múzeumban. December 
elején a Palócföldi Népi Iparmű-
vészek Egyesülete egy másik jeles 
nógrádi alkotójának, a Kézműves-

Remek díjas népviseleti babaké-
szítő Bocsi Évának rendeztünk 
jubileumi kiállítást 70. születés-
napja alkalmából. 

A Borbála napi megnyitón (XII. 
4.) Stayer László polgármester 
úr, Török János egyesületi elnök 
és Limbacher Gábor igazgató 
mondott köszöntőt. A tárlatot 
Dr. Györgyi Erzsébet kiváló nép-
rajzkutató, a Kiss Áron Magyar Já-
téktársaság elnöke nyitotta meg, 
méltatva Bocsi Éva országosan is 
jelentős munkásságát. A beszé-
dek közben Holecz Istvánné éne-
kes, a Népművészet Mestere és a 
Palóc Néptáncegyüttes tagjai va-
rázsolták el a közönséget.

A Kazárhoz, Vizsláshoz kötődő 
kiállításban viseletes babákkal 
kialakított jelenetek a karácsonyi 

időszakhoz kapcsolódnak, vagy 
a téli időtöltést mutatják be. Pél-
dául Borbála napi népszokást, 
borfejtést láthatunk, és megje-
lenik a Luca napi szerelmi jóslás 
gombócfőző lányok konyhai je-
lenetével. Legény szerepel Luca 
ostorral, és egy másik jelenetben 

Polgármester úr köszöntő beszéde Viseletesek a viselet kiállításban, 
Bocsi Éva és Holeczné Margit
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Fiatalember a Luca székkel ha-
zafelé fut a templomból. Éjféli 
mise előtti dió nyereményért való 
kártyázás is megelevenedik ka-
rácsony estéjén. Nagymama és 
unokája imádkoznak a kis Jézus-
ka jászolánál. Fiatalasszony arany-
csipke „fékető”-ben a legjelesebb 
egyházi ünnepen megy a nagy-
misére. Menyecske ezüst-csipke 
féketőben karácsony másnapján 
(XII. 26-án) megy a templomba. 
Fiatalasszony a hónap első vasár-
napján ezüstcsipke féketőben in-
dul a templomba.

Láthatjuk milyen a hagyomá-
nyos téli este Kazáron, a család 
szokásos elfoglaltsága közben. 
Középkorú asszony guzsallyal 
fon. Egy asszony a neki segítő fi-
atalasszonnyal rongyospokrócot 
sző szövőszéken. Fiatal lány segít 
a szövésnél, „csőröl”. Középkorú 
asszony tüzelőnek való gallyat 
visz a hátán. Fiatalasszony te-

jért megy. Ezt a viseletes babát 
Bocsi Éva édesanyja készítette, 
aki Vizslás legismertebb baba-
készítője volt. A többit ő maga, 
miután a babák készítését és az 
összes kézműves gyakorlatot el-
sajátította édesanyjától. A babák 
ruháit régi viseletek darabjaiból 
készíti. Ugyanis édesanyával 1970 
óta gyűjti a két faluban fellelhető 
régi tárgyakat. Több száz darabos 
néprajzi gyűjteményük van, ami-
nek jó része népviseleti ruha. Cél-
ja ezekkel és főleg babái segítsé-
gével bemutatni Kazár és Vizslás 
gyönyörű viseletét, annak válto-
zását, szokásaikat, hagyománya-
ikat és hagyományos életüket. 
Benne fölmutatni a hitélet és a 
közösség megtartó erejét.

Sajátos Kazár-vizslási fejlemény, 
hogy Kossuth Lajos halálát köve-
tően a helyiek hosszú időn át sa-

játos félgyászos viseletben jártak, 
melyben pirossal mintázott kék-
festő szoknyát hordtak. Az első 
világháború után a búzát gyá-
szolták évente e viseletben: fia-
talasszony aratás idején Kossuth-
gyász felső szoknyában megy a 
vasárnapi szentmisére. További 

viseletes jelneteket is láthatunk: 
középkorú asszony selyemken-
dőben, vizitkében megy a temp-
lomba. Vénlány nagyünnepi vi-
seletben a templomba megy. 
Öregasszony szintén a templo-
mot közelíti.

A viseletes babákkal kialakított 
jeleneteken kívül életnagyságú 
„jövő-menő” viseletes bábút és 
eredeti viseleti darabokat is lát-
hatunk a tárlaton. Piros „gázsmér” 
és fekete selyem vizitkét, fehér 
selyem ingvállat, fehér karton, 
piros olajos, kék lángszín, sárga 
virágú festő és veres eres festő 
Kossuth-gyász felsőszoknyákat, 
Nagyrózsás féketőt, Kossuth-
gyász féketőt, kék és piros pánt-
likás féketőket külön vitrinben 
láthatunk. Van két szőttes dunna-
huzat, négy szőttes párnahuzat, 
továbbá hímzett dísztörülközők, 
asztalkendők és abrosz valamint 
két keresztvarrásos, illetve tö-
mött varrásos hímzett lepedő. 
Ezeket az édesanyja, Bocsi Jó-
zsefné, született Sándor Rebeka 
készítette.

Két szőttes asztalkendő és két 
slingelt, horgolással díszített le-
pedő nagyanyja, Sándor István-
né, született Nagy Erzsébet keze 
munkája.

A Kazár-vizslási textil kiállítás 
olyan rangos életművet mutat be, 
amely a nagyszülőktől és szülők-
től való hagyományozódás ered-
ménye. Az ünnepi és hétköznapi 
öltözetek jelezték viselőjük ne-
mét, életkorát és élethelyzetét, 
módosságát valamint az alkalmat, 
amelyre a ruhát felöltötte.  A ha-
gyomány ismerete és értékelése 
mindnyájunk életét teheti bizto-
sabbá és nemesebbé. 

Kiállításunk február 22-ig láto-
gatható.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Dr. Györgyi Erzsébet megnyitó be-
szédet mond

A palóc néptáncegyüttes néptán-
cosai

Borbála-napi borfejtés estje, ab-
rosz és lepedő

Diora kártyázás éjféli mise előtt
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Fiatalasszony karácsony másnap-
ján megy a templomba

Asszony gallyat visz az erdőből tü-
zelőnek

Kossuth gyász fékető

V. Palóc Bál a múzeumban

Balassagyarmati és több felvi-
déki helyszínt követően az V. 
Palóc Bál idén Szécsényben, 

a Kubinyi Ferenc Múzeum kastély 
épületében kerül megrendezés-
re a farsangi időszakban, február 
8-án. Idén, a trianoni békediktá-
tum 100. évfordulóján a rendez-
vény a nemzeti összetartozás je-
gyében valósul meg. A szervezők 
a Palócföld felvidéki oldaláról 
Horváth Magdolna és a CSEMA-
DOK Nagykürtösi Területi Választ-
mánya, magyarországi részről a 
Kubinyi Ferenc Múzeum. Ugyan-
így a felvidéki és magyarországi 
oldalról is egyaránt lesznek föllé-
pők és vendégek. Szívesen látunk 
szlovák résztvevőket is, hiszen 
jelenleg ugyan két országban, de 
közös hazában, együvé tartozunk.

A bál fővédnöke Stayer László 
polgármester úr, aki köszönti is 
a vendégeket. A részvételi díj 50 
euro vagy 15 ezer forint/fő. A jö-
vedelem kizárólag a július végi 
Palóc Világtalálkozó megrende-
zésére kerül fölhasználásra.

A bálon sztárvendég, kiváló ze-
nekarok, remek ételek és táncos 
jó hangulat várja a résztvevőket. 
Részletes program a plakáton lát-
ható.
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Szezonzáró könyvbemutató a Krúdy Könyvtárban

Egy abszolút telt házas, remek 
hangulatú könyvbemutató-
val zártuk az évet és a könyv-

tár 2019-es író-olvasó találkozó 
sorozatát. Magdus Melinda, a 
Pilinyben élő költő Zümmögése-
im című kötetének bemutatójára 
2019. december 13-án került sor. 
Az érdeklődők betekintést nyer-
hettek egy igen termékeny alko-
tó munkájába, alkotói tevékeny-

ségébe. Az est folyamán Kusik 
Nikoletta előadásában szólaltak 
meg a költő művei.

2020-ban folytatjuk könyvbe-
mutató sorozatunkat, melynek 
egyik legfontosabb célja tovább-
ra is a helyi és környékbeli alko-
tók bemutatása.

Legyen vendégünk 2020-ban 
is!

Korcsok Norbert

Anyák és lányok

November 23-án, szom-
baton rendeztük meg 
Babcsány Lászlóné Marian-

nal, az „Anyák és lányok” trénin-
get a Kézműves Házban, amely 
nagyszerű helynek bizonyult e 
rendezvényhez. A csaknem egész 
napos programban 7 édesanya és 
egy-egy 15-16 éves leánya vett 
részt.

Nekünk szervezőknek az volt 
a célunk, hogy álljunk meg né-
hány órára, s ezen a napon, az 
anyák csak lányaikra figyeljenek 
teljes lényükkel, a lányok pedig 
az édesanyjukra. Értsék meg még 
jobban egymás gondolatait, érzé-
seit. Legyen idejük őszintén, nyíl-
tan beszélgetni. Szerettük volna 
elérni, hogy a közös élmények, 
feladatok, játékok erősítsék kettő-
jük kapcsolatát, s az együtt töltött 
napokból erőt tudjanak meríteni 
a későbbiekben is.

A foglalkozás bemutatkozással 
kezdődött, ám rendhagyó mó-
don. A lányok bemutatták édes-
anyjukat, ők pedig leányaikat. 
Anélkül, hogy részletezném mi 
minden történt még, csupán né-
hány gondolat erejéig emlékez-
nék a történtekre.

Mindnyájan visszaemlékeztünk 

„kislányságunkra”, beszéltünk a 
hitrendszereinkről, a szeretet-
nyelv fontosságáról, e kapcsán 
pedig hiányállapotainkról, saját 
érzéseinkről. Jó volt látni, hogyan 
múlik el a kezdeti feszengés, át-
adva helyét a bizalomnak, az 
együttérzésnek.

Mindenki őszintén vállalta gon-
dolatait, érzéseit.

Megfogalmazódtak kritikák 
és önkritikák is. Megannyi élet, 
megannyi sors. Örömök és vesz-
teségek, fájdalmak és erőpróbák. 
Láthattuk, mint nyílik meg az 
anyák bölcsessége, hogyan szem-
lélik a lányok az anyák minden-
napjait, szokásaikat, az élethez 
való hozzáállásukat, elmondva 
saját vágyaikat, elképzeléseiket 
az életről. Megindító volt látni, 
milyen bátran fogalmazzák meg 
a nőiség „előszobájában” lépkedő 
lányok érzéseiket és azt is, aho-
gyan ezt az őszinteséget fogadják 
az anyák. A mesék hősei mindig 
kapnak hamuban sült pogácsát, 
amelyek azt szimbolizálják, hogy 
az útjára bocsátott legény vagy 
leány viszi az otthonról kapott ér-
tékeket, segítve őt az útja során.

Szép epizódja volt a program-
nak, amikor a lányok megkapták 

édesanyjuktól a „hamuban sült 
pogácsákat” vagyis azokat az ér-
tékeket, amelyeket ők fontosnak 
tartanak az életben. Szerepelt 
közöttük a hit, a remény a szere-
tetet, a kitartás és még megannyi 
fontos érték. Mindnyájan tanul-
tunk e napon, szervezők és cso-
porttagok egyaránt. A nap egyik 
derűs eseménye a meglepetés 
tortácska volt, amelyet László Ka-
rolina készített számunkra. A tíz 
darab finomság hamar gazdára 
lelt!  Az apró édességet ajándék-
ba adtunk a pároknak. Csupán 
egy feladatuk volt, hogy díszítsék 
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fel a finomságot, s ehhez minden 
kellék, eszköz a rendelkezésükre 
állt. Mindenki saját ízlésének, fan-
táziájának megfelelően készítette 
el az édességet. Igazi remekmű-
vek születtek.

E feladatban, valamint a prog-
ram végén jó hangulatot terem-
tő táncban részt vettek ügyes 
házigazdáink is, a nagyszerű sal-
gótarjáni OTP Bank Nyrt. Pemzli 
nevű Önkéntesei, akik mindent 
elkövettek, hogy valamennyien 
jól érezzük magunkat. Az önkén-
tesek, Baran Flórián Szenior PB 
tanácsadó vezetésével szervezték 
meg a feladatokat. Szendvicsek-
kel, különféle finomságokkal, fris-

sítőkkel valamint kitüntető figyel-
mükkel láttak el bennünket. A 
segítésben szécsényi önkéntesek 
is részt vettek, így Petrovics László 
az OTP Bank Nyrt. Szécsényi fiók-
jának igazgatója, valamint Kanyó 
Gábor OTP Bank Nyrt. munkatár-
sa, önkormányzati képviselő is. 

Ezúton is köszönjük figyelmes-
ségüket! 

S végül, de nem utolsó sorban 
álljon itt e cikk írójának személyes 
véleménye is.

Úgy vélem nagy szükségünk 
van arra, hogy megéljük és kimu-
tassuk örömeink mellett a lelkünk 
legmélyéből fakadó fájdalmain-
kat, veszteségeinket is, mert csak 

ezek megmutatásával láttatjuk 
másokkal milyen küzdéseink van-
nak, s kik is vagyunk valójában. 

Csak ezen érzések elfogadásá-
val és megmunkálásával fejlőd-
hetünk igazán.

Szép nap volt, széplelkű embe-
rekkel, akik bátrak voltak, mert 
eljöttek, s remélem kincseket ta-
láltak!

Mi szervezők, biztosan!
A programot az OTP Bank Nyrt. 

valamint a Harmóniában a Világ-
gal Mentálhigiénés Közhasznú 
Egyesület szervezte és támogat-
ta.

  Bátori Istvánné

Futás

2019. november 24. Kerepes 
terepfutás. Résztvevő Bartus 
Ferenc táv 17.2 km, 300 m 

szint, 1:20:52 idővel erős mezőny-
ben XI. helyezést ért el.

2019.december 22.  A  Szécsé-
nyi Amatőr Futók Társasága ti-
zenegyedik alkalommal hozta el 
a lángot, amit mi futva vittünk 
tovább. A Betlehemi Béke Lán-
got Losoncon a Sarlós Boldogasz-
szony templomban kaptuk meg 
Korponai István felvidéki bará-
tunktól. Az útvonalunk Losonc, 
Ipolytarnóc, Litke, Nógrádszakál, 
Ludányhalászi, Szécsény, Varsány, 
Nógrádsipek, ez a táv 50 km. 
Megálltunk Kaloda és Ipolytarnóc 
között található Palóc Határke-
resztnél és mécsest gyújtottunk.

 A résztvevők közül 50 km telje-
sített Pifka Gábor

45 km  Bartus Ferenc, Lantos Já-
nos.

További résztvevők: Czele Já-
nos, Czele Jánosné, Chikán István, 
Bunder-Harman Ágnes, Sótér Vil-
mos Zsolt, Kovácsné Obrecsány 
Klára, Tresó Tamás, Tauner Henri-
etta, Pifka Zsolt, Kiss Róbert, Kiss 
Gábor, Léva család.

A Szécsényi Rendőrkapitányság 
a Magad Döntesz projekt kereté-
ben  csatlakozott a Betlehemi láng 
biztonságos célba érkezéséhez.

Önkéntes futók segítségével 
(Vajda Andrea, Pancsovai Ger-
gely, Hasznosi Márk) Szécsényből 
eljutott a láng Rimóc, Hollókő, 
Nagylóc településekre.

A Betlehemi Békeláng idei jel 
mondata: „Keresd a Békét, és járj 
a nyomában!”

Köszönjük a települések szívé-
lyes fogadtatását.

2019. december 26. 52.Karácso-
nyi futás Losoncon.

Tavaly 1300 résztvevőt számlál-

tak, az idén a gyerekeket is beszá-
mítva csaknem elérte az 1500-at. 
Az indulásnál másfél percig tar-
tott, amíg minden résztvevő át-
haladt a rajtvonalon. Az  időjárás 
idén kegyes volt a résztvevőkhöz, 
a verseny ragyogó napsütésben 
zajlott.  

Sok Szécsényi futó részt vett a 
versenyen. Korcsoportos ered-
mények:
20 km Bartus Ferenc               
1:24:17   8.   hely  SZAFT
Pifka Gábor                   1:26:45  28. „
Lantos János  1:39:07  29.„    SZAFT
10 km  Chikán István  42:11   27.    
„SZAFT
Tresó Tamás     53:47   52.    „SZAFT
Jusztin Ferenc                      58:23    3. „  
5 km    Hasznosi Márk   22:35   21. „
Pancsovai Gergely         23:36   29.  „
Vajda Andrea                    25:22   10.  „
 ifj. Jusztin Ferenc         29:05    88 . „

Czele János
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Foci

A Szécsényi VSE elnökségé-
nek lejárt a megbízatása, 
így új elnökséget és új 

elnököt kell választani. Az nov-
ember végén megtartott köz-
gyűlésen a megjelentek arról 
döntöttek, hogy január 18.-án 
újból összeül a közgyűlés és ott 
megválasztják az új elnökséget.
 Két személy kapott felhatalma-
zást, hogy az új elnökségbe jelöl-
teket állítson.
Bár mérkőzések nincsenek, de 
azért a focival foglakozni kell. A 
legfontosabb, hogy sikerült fel-
tölteni a tao-s keretet. Köszönet 
érte a felajánlóknak és külön kö-
szönet annak a pár embernek, aki 
minden követ megmozgatott an-
nak érdekében, hogy sikerüljön.
Vannak még labdarúgást szívü-
kön viselő emberek, akik bíznak 

benne, hogy lesz labdarúgás 
Szécsényben. Igen, hogy egyál-
talán lesz-e, ez a nagy kérdés. Az 
utánpótlás csapatokkal nagyobb 
gond nincs, a gond a felnőtt csa-
pattal van. Többen jelezték, hogy 
máshol képzelik el a labdarúgást, 
van, aki külföldi munka miatt tá-
vozik.
Sajnos helyettük nem nagyon to-
longanak az emberek, sőt inkább 
lassan bizonytalanok az itt mara-
dók is.
Új elnökség nincs, a régi pedig 
nem akar új játékosokkal meg-
állapodni, mert nem tudja, hogy 
az új elnökség is ezeket a lehető-
ségeket ajánlaná fel a játékosok-
nak.
Az utolsó utáni pillanatokban 
van az egyesület. Nagyon bizony-
talan a felnőtt csapat jövője.

De, hogy sikerekről is szó legyen, 
megemlíteném a VSE U9-es csa-
patát. A srácok két tornán vettek 
részt, és megszerezték mindkét-
szer az első helyet.
Mikulás Kupa a Szécsényi VSE 
rendezésében:
1. Szécsényi VSE 
2.Zebegény Garvittax SE
3. Nagymaros SE
4. Rózsaszín Párduc TE Salgótar-
ján
Itt a gólkirály Vincze Máté, Szé-
csényi VSE, lett.
A másik torna Salgótarjánban 
volt:
1. Szécsényi VSE
A gólkirály pedig Kabda Péter 
Szécsényi VSE lett.

Doman Gábor
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