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Nem erre készültünk. Na-
gyon nem erre. Igaz, a töb-
bi év is hozott jót is, rosszat 

is.  Lehet, hogy ez sem hozott se 
többet, se kevesebbet.
Mégis, valahogy máshogy hozta. 
Letette és itt hagyta. Nem kérdez-
te, hogy akarjuk-e vagy nem akar-
juk. Kezdjünk vele, amit tudunk. 
Mi pedig nekifogtunk a megszo-
kott módon:  „Lássuk, mit is!”
De eltelt lassan egy év, és ha be 
merjük vallani magunknak, ha 
nem, még most is azt kérdezzük:
„Mivel is?” Eltelt lassan egy év, köz-
ben ömlött ránk az információ. 
Mondtak az elején ezt is, azt is. Írtak 
közben ilyet is, olyat is. Mi pedig 
hittünk annak, akinek szoktunk. 
És nem értettük, vagy elítéltük 
azt, aki mást mondott, vagy más-
hogy mondta. 
Aztán ahogy telt az idő, akik az 
elején azt mondták, most ilyet ír-
tak, akik meg olyat írtak, most ezt 
mondják. 
Mi pedig igazodunk. Valamihez, 
vagy valakihez. Vagy csak el, vala-
mitől, vagy valakitől. 
Röpködnek a számok. Százak, ez-
rek, tízezrek, milliók. 
Amíg a tévében látjuk, vagy a rá-
dióban halljuk, megszokottá vál-
nak.

-„Mennyi is volt? 175?” 
-„Nem, 176.”
-„Ja, tényleg…”
Csak az az 1, az az aprócska kü-
lönbség, az pont a miénk.
És már nem az, hanem Ő.
És ő nem 1, hanem az EGY, sőt, az 
EGYETLEN.
És minden egészen más lesz, min-
den átértékelődik.
És feltesszük magunknak a kér-
dést.
„Miért csak most értékeljük át?”
És egy kicsit megérezzük azt is, 
hogy a 174-es, a 113-as, a 68-as, a 
7-es is EGY, a 175-ből. 
És Ő is az EGYETLEN valakinek.
Valakinek, aki olyat írt, mikor mi 
ilyet írtunk. Azt mondta, mikor mi 
ezt mondtuk. Úgy tett, mikor mi 
így tettünk. 
És most ő is ott van, ahol mi. Úgy 
érez, ahogy mi. Aggódik és félti 
ŐT, számon kéri magán, az elvesz-
tegetett időt. Akárcsak mi.
Állunk egymással szemben. A 
földre rajzoltam egy 6-ost. És Te 
ott, szemben váltig állítod, hogy 
nem, az egy 9-es. Majd rajzolsz Te 
egy 6-ost, s most én mondom in-
nen: „nem-nem, ez egy 9-es”. 
Ha egyhelyben állunk, ez így is 
marad. 
Pedig minden évben megkapjuk 
a lehetőséget. És rácsodálkozunk, 
hogy milyen szép.
Szép a karácsonyfa is. Akárhon-
nan nézzük. 

De a gyerekek, ahogy elalszik a 
csillagszóró, már azt kutatják, mi 
van a fa alatt. 
És mi, felnőttek, a lassan halvá-
nyuló fények mellett, talán már 
tényleg egyre is gondolunk, de 
a sűrű ágaktól még mindig nem 
látjuk egymást.
De ha a koszorú köré állunk, ak-
kor a kör Neked is kör. 
És mikor már mind a négy gyer-
tya ég, és nem csak a szemünket 
nyitjuk ki, hanem a szívünket is, 
akkor ott, középen Te is azt látod, 
amit én, AKIT én.
AKIBEN ott van a Te EGYETLENED 
és az én EGYETLENEM. 
És látjuk egymást is.
Őszül a halántékod.
Az enyém is.
Egy kicsit Neked is igazad volt.
Egy kicsit nekem is.
De csak részben.
Mert igazság egy van. 
Ott középen.
Amikor odaérünk, meglátjuk.
Te is, én is.
És tudni fogjuk, van IGAZSÁG.
És az ÖRÖK.
Talán így kellett volna élnünk.
Talán még élhetünk így is.

Áldott, békés karácsonyt és bol-
dog új évet kívánok mindenkinek!

 Stayer László
polgármester

Különös év volt
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Adó

Tisztelt Adózóink!

Megjelent az egyes adótörvények 
módosításáról szóló 2020. évi 
CXVIII. törvény, mely több pont-
ban is érinti majd a gépjárművek 
adóztatását és a helyi iparűzési 
adóbevallás benyújtásának sza-
bályait.

Az adótörvények módosítása 
értelmében
- 2021. január elsejétől a gépjár-
műadóval kapcsolatos adóható-
sági feladatokat az állami adó- és 
vámhatóság (NAV) látja el.

- A 2021. január 1-jét megelő-
ző időszakra eső gépjárműadó 
ügyekben (2020. december 31-
ig terjedő időszak adókötele-
zettségének megállapítása, ezen 
időszak adójának be-szedése, 
végrehajtása, erre az időszakra 
vonatkozó ellenőrzés és szankci-
ók megállapítása) az adóhatósági 
feladatokat továbbra is az illeté-
kes Szécsény Város Önkormány-
zati Adóhatósága végzi.

- Megszűnik az ideiglenes jellegű 
helyi iparűzési adó.

- Az adóalanyok a jövőben nem 
az önkormányzati, hanem kizá-

rólag az állami adóhatósághoz 
kötelesek benyújtani a helyi ipar-
űzési adóbevallásokat javításokat 
és önellenőrzéseket elektronikus 
úton. Így, a nyomtatványok majd 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) honlapján https://www.
nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK formá-
tumban fellelhetők.

- Kizárólag az egyéni vállalkozó-
nak nem minősülő magánsze-
mély (vállalkozó) az ipar-űzési 
adóbevallási nyomtatványt pa-
píralapon is benyújthatja, tekint-
ve, hogy e minőségében nem 
kötelezhető elektronikus kapcso-
lattartásra. Amennyiben a ma-
gánszemély vállalkozó a papírala-
pú bevallás-benyújtást választja, 
akkor azt az önkormányzati adó-
hatósághoz teheti meg.

Fontos, hogy maga az iparűzési 
adóbevallás feldolgozása, eset-
leges javítása az önkormányza-
ti adóhatóságnál történik és az 
adófizetést is az önkormányzat 
számlájára 

További lényeges tudnivalók
- Tájékoztatjuk az ügyfélkapu 
nyitására kötelezett vállalkozó-
kat, hogy minden évben kétszer, 
az aktuális adóegyenlegükről / 
fizetendő adóról tájékoztatást 
küldünk az ügyfélkapura, illetve 
az bármikor lekérhető az Önkor-
mányzati Hivatali Portálon ke-
resztül.

- Felhívjuk figyelmüket, hogy 
amennyiben 2020. évben ingat-
lant adtak el, vagy vásároltak, örö-
költek, akkor minél előbb vegyék 
fel a kapcsolatot az adóügyes kol-
légával, aki tájékoztatást nyújt a 
további teendőkkel kapcsolatban.

Adóügyi ügyintéző kollégák te-
lefonos elérhetősége
- Puszta Ágota adóügyi ügyintéző 
(gépjárműadó, idegenforgalmi 
adó, magánszemélyek kommu-
nális adója) 0632/370-199/218 
mellék

- Pintér Enikő adóügyi ügyintéző 
(helyi iparűzési adó, folyószámla 
könyvelés, adóigazolás kiállítás) 
0632/370-199/224 mellék 

- Amennyiben e-mailt írnak, 
kérjük, azt az ado.szecseny@
globonet.hu e-mail címre küld-
jék és mindenféleképpen adjanak 
telefonos elérhetőséget, hogy 
telefonon keresztül is fel tudjuk 
Önökkel venni a kapcsolatot a 
gyorsabb ügyintézés/ válasz ér-
dekében.

Bármilyen kérdéssel kapcsolat-
ban állunk rendelkezésükre.
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XXV. Nógrád Megyei Őszi Tárlat Szécsényben

2020-ban jubileumi kiállítás meg-
nyitóra készült a Városi Művelő-
dési Központ, hiszen november-
ben tárta volna ki kapuit a XXV. 
Nógrád Megyei Őszi Tárlat. A ko-
ronavírus járvány miatt azonban 
személyesen nem találkozhattak 
az alkotók, díjfelajánlók és szer-
vezők, ám a virtuális tér kínálta 
lehetőségeket kihasználva 2020. 
november 20-án 17 órakor a szé-
csényi Városi Művelődési Központ 
közösségi oldalán és weboldalán 
mégis megnyílhatott a kiállítás. 

A tárlatra idén 63 alkotás érke-
zett Nógrád, Heves és Pest megye 
22 településéről, valamint Német-
országból, melyekről a szakmai 
zsűri mondott véleményt. Tagjai 
Shah Gabriella művészettörté-
nész, a Dornyay Béla Múzeum 
igazgatója, Shah Timor rendező, 
operatőr, fotós és Bakos Ferenc 
képzőművész voltak. Bírálatuk 
eredményeképpen 12 elismerés 
került átadásra az alábbiak sze-
rint:

Nógrád Megyei Közgyűlés Díja: 
Botos Zoltán
Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Díja: 
Erdei Sándor
Bátonyterenye Város Önkor-
mányzatának Díja: 
Mester Erzsébet
Balassagyarmat Város Önkor-
mányzatának Díja: Csernák Edit
Rétság Város Önkormányzatá-
nak Díja: 
Pekáryné Mindszenti Csilla
Szécsény Város Önkormányza-
tának Díja: Bakos Tamara
Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. Díja: Bardócz Lajos
Arany Diploma elismerésben 
részesülnek:
Király Mandi
Bugyi István József
Losonczy Ildikó
Dornyay Béla Múzeum 
különdíja:
Kun Péter
Bakos Ferenc

A virtuális megnyitón köszöntőt 
mondott Csatlós Noémi, a szécsé-
nyi Városi Művelődési Központ 
közművelődési referense, dr. 
Bagó József megyei jegyző és Dr. 
Pifka-Boda Zsuzsanna, Szécsény 
város jegyzője. 

A tárlatot Shah Gabriella mű-
vészettörténész, a Dornyay Béla 
Múzeum igazgatója nyitotta meg.

A kiállítás szervezői a szécsényi 
Városi Művelődési Központ mun-
katársai, míg a virtuális megnyitó 
a Szécsény Tv jóvoltából valósult 
meg.

A XXV. Nógrád Megyei Őszi Tár-
lat a korlátozások feloldása után 
2021. március 31-ig tekinthető 
meg.

Csatlós Noémi
közművelődési referens
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Palócok karácsonya

Az egyházi év körében mind-
járt az évkezdő karácsonyi 
ünnepkör érzékelteti a két-

féle idő létezését a népi kultúrá-
ban. A parasztember a naptári 
ünnepek és rítusok segítségével a 
szokásos vagy profán időtartam-
ból átléphet a szent időbe. 

A Karácsony paraszti élmény-
világában összefonódik a termé-
szet körforgásának napfordulati 
időszaka, azaz a fény újjászületé-
se, a néphit ehhez kötődő szak-
rális-démonikus képzetköre és 
a keresztény egyház tanítása. A 
legnagyobb sötétség napjaiban, 
téli kopár ridegség közepette, 
rontó erők, boszorkányság okoz-
ta veszélyeztetettségben, ugyan-
akkor az adventi ünnepek és szo-
kások fénylő-tájoló légkörében a 
jövő esztendő befolyásolásának 
paraszti drámája valósul meg. A 
Karácsonyt bevezető Advent ele-
mi várakozás időszaka Krisztus és 
egyben a Fény születésére, újjá-
születésére, s egyúttal a jövő év 
rituális előkészületi ideje. (1. kép) 
A Luca-nap és Karácsony közöt-
ti időt az egykori öregek nagyon 

számon tartották, végső soron a 
teremtés évkezdeti ismétléseként 
élték meg. Karácsony böjtjéig 
(december 24.) figyelték, melyik 
napon milyen az idő, mert azt 
tartották, hogy e 12 nap a jövő 
esztendő 12 hónapjának időjá-
rását jelzi. A lányok számára ez 
az időszak férjüket jelölhette ki. 
Mindennap egy piros almába ha-
raptak, majd a maradékot elvitték 
az éjféli misére, ahol megszólítot-
ta őket jövendőbelijük. Lényegé-
ben nem vagy nemcsak történel-
mi emlékünnepről, a kétezer év 
előtti biblikus történések meg-
üléséről van szó, hanem olyan 
jelen idejű aktualitásról, amit az 
ünnep szokásos palóc megneve-
zése: „Krisztus születési” is kifejez. 
Nógrádsipeken és környékén a 
Karácsony előtti héten házról-
házra járó betlehemeseket letér-
depelve fogadta a család, mintha 
az elhozott paraszti betlehem az 
eredeti helyet és születést mutat-
ná. (2. kép) Sokfelé a Szentcsalád 
szálláskeresésének szokásakor a 
ház egész népe csókkal köszön-
ti az érkező Szentcsalád-képet.  

(3. kép) Krisztus születésének je-
lenvalóságát alapozza meg az 
ünnep rítusokban megnyilvánuló 
mitikus-mágikus fölfogása, me-
lyet az egyház is elősegített hitet-
len Tamás ünnepének a legsöté-
tebb napra (dec. 21.), az ősbűnbe 
eső Ádám-Éva napjának decem-
ber 24-ére tételével, valamint az 
éjféli időpont kiemelésével. A 
születés e mágikus, nem evilági, 
se tegnap, se ma időpontja, más-
részt a 12 óra, mint a teljesség 
pillanata, mozgósítja a paraszti 
hitvilág természetfelettire vonat-
kozó képzeteit. Ezek nyilvánvaló-
vá teszik az összefüggést az em-
beriség teremtése, bűnbeesése 
és keresztényként való újjáterem-
tése között, mely utóbbi Jézus 
születése majd megváltó áldo-
zata révén valósul meg. A bűn-
beesett első emberpár napját, a 
palócok „Karácsony böjtjé”-nek 
nevezik és tartják, amikor a böjt 
szigorú megtartása valóban egy-
fajta penitenciatartás Ádám vétke 
után, másrészt a betlehemi törté-
nésekkel való rituális azonosulás. 
Szokás volt, hogy estig egyáltalán 

1. kép: Tollfosztás - Szanda 2. kép: Betlehemezés - Hollókő
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nem ettek, a karácsonyi vacsora 
időpontját pedig a felkelő csillag-
hoz kötötték, miként a szállást ke-
reső Szentcsalád is nélkülözött, és 
a bibliai Háromkirályok számára is 
a betlehemi csillag jelezte a Meg-
váltó világra jöttét. (4. kép) Krisz-
tus születésének közelgő idejére 
elkészítették a karácsonyi asztalt, 
az ünnepi étkezés színhelyét. Az 
asztalra búzát, kukoricát, babot, 
kendermagot, az asztal sarkára 
egy cipót tettek, alája ekevasat, 
máktörőt, láncot, vagy kőműves-
szerszámot, a családfő foglalko-
zása szerint. Szénát, szalmát is 
szokás volt berakni. Mátraderecs-
kén azért tettek szalmát az asztal 
alá, „hogy Jézus szamarának le-
gyen mit enni”.

Szandán még jellegzetesebb 
indíték az, amikor a szénát a szü-
lető Jézusnak szánják, „hogy a 
kis Jézuska is szénán született, 
meg hogy legyen helye, hogy-
ha megszület”. Mátra-vidéki pa-
lóc falvakban az asztal alá „Mária 
teknő” - jének nevezett alkalma-
tosságot raktak, nyilván a kisded 
Jézus paraszti szokás szerinti fek-
vőhelyéül. Ebbe aztán ételma-
radékokat tettek a koldusok és 
szegények számára, mert amit 

felebarátunknak juttatunk, azt Jé-
zusnak adjuk, a közismert bibliai 
vonatkozás szerint. 

A karácsonyi előkészületek-
nek e paraszti cselekményei és 
az ünnep megtartása archaikus 
értelemben a történelmi idő ki-
iktatását és a betlehemi születés 
jelenvalóvá válását eredményez-
ték. Az Isten emberkénti meg-
születésének az embert keresz-
ténnyé teremtő, léttel telített, és 
áldást sugárzó pillanata az, ami 
az iménti cselekedeteket is moti-
válta. (5. kép) Mert voltaképpen a 
karácsonyi asztal az ünnepi lakás 
központjaként nemcsak az étke-
zés színhelye, hanem elsősorban 
Krisztus születésének betlehemi 
helye, mely szakrális-mágikus vol-
tát is magyarázza. Ezért vált lehe-
tővé, hogy a „Jézuska születésé-
hez” bevitt szénát a teheneknek 
adva biztosítsák, hogy azoknak 
egész évben legyen táplálékuk. 
Hasonlóan a berakott termények 
és szerszámok is az évente jelen-
valóvá váló Krisztusszületés áldá-
sa révén biztosították a baromfi-
tartás, a földművelés és a munka 
jövő évi sikerét. Ez a felfogás tük-
röződik még egy közelmúltbeli 
történésben is Nógrád közép-

ső térségében. 1978 Karácsony 
böjtjén egy asszony súlyos beteg 
férjével együtt meghívást kapott 
másnapra a testvéréékhez. „Az 
ember (férj) aszonta, hova men-
nék én holnap, holnapig még élni 
is köll. Azt én mondtam, hát itt a 
Jézuska, mondom a küszöbön 
mán, csak az ajtót köll kinyitni, 
oszt mán be is száll, mán megszü-
letik, mondom.” 

Az ünnepben, a megszülető 
Krisztus kortársává váló paraszt-
ember számára a hatékony cse-
lekvés és csodás történések idő-
szaka a Karácsony. Az itt és most 
történő isteni születés magával 
ragadó és megszentelő ideje in-
dokolja például, hogy Karácsony 
böjtjén délben lefeküdjék a 
szilvási (Borsod m.) gazdasszony, 
ha azt akarja, hogy minél hama-
rabb „üleös legyeék a tyúkja”. Ka-
rácsony estéjén a parádi gazda 
ezen okból vitte be kocsijáról a 
kerékkötő láncot, s kötötte az 
asztal lábához azon meggyőző-
désben, hogy abban a kocsiban, 
amelyre ezt a kerékkötő láncot 

3. kép: Szentcsalád képének hordozása - Szálláskeresés - ájtatosság - Csitár

4. kép: Szentcsaládjáráshoz hasz-
nált terítő - Herencsény
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akasztja, sem őt, sem lovát vagy 
ökrét egy álló esztendeig sem-
miféle baj, szerencsétlenség nem 
fogja érni. Nógrádsipeken az asz-
szonyok és a lányok a karácsonyi 
vacsora alatt tettek valamilyen 
vasdarabot a lábuk alá, hogy a 
következő esztendőben a mun-
kavégzéshez olyan erős legyen a 
lábuk, mint a vas, hogy a kelés, a 
törés és egyéb nyavalya kerülje el. 

A születéssel való egybeesés 
okán az ünnep csúcspontja az éj-
féli mise ideje. Szécsényi monda 
szerint minden Nagykarácsony 
éjszakáján, amíg a város temp-
lomában éjféli misére harangoz-
nak, a közeli Kerekdomb teteje 
hatalmas robajjal kettéválik és 
kincsekkel teli barlang lesz látha-
tóvá belsejében. Ekkor a termé-
szetfeletti világot elválasztó hatá-
rok elmosódnak. Az Úrfelmutatás 
alatt biblikus jelentőséggel égi 
fény tölti be egy pillanatra az is-
tállókat, s az állatok hangja ilyen-
kor érthetővé válik. Ugyane pilla-
natban almafa alatt állva - nyilván 
a paradicsomi tudás fáját idézve 
- be lehet pillantani a megnyílt 
égbe, s hallani lehet az angyalok 

kórusát. Krisztus 
születésének éjfé-
li időpontját tehát 
jellemző módon 
a népi szemlélet 
összekötötte ré-
szint az első em-
berpár bűnbeesé-
sével, és főként 
az Úrfelmutatás 
idejével, amikor a 
kenyér Jézus tes-
tévé, a bor pedig 
vérévé válik. Az 
ezt tükröző szo-
kások hosszan so-
rolhatóak. Példá-
ul, aki Karácsony 
éjjelén 12 órakor 

kimegy a temetőbe s ott egy Mi-
atyánkot elmond, meghallja az 
angyalok énekét. 

Karácsony böjtjén sokfelé ösz-
szesöpörték a szemetet az ajtó 
mellett valamelyik szögletbe, egy 
fedél alatt hagyva a ház központi 
ünnepi helyével, a mágikus kará-
csonyi asztallal. Másnap aztán, a 
már megszületett Kisjézus ünne-
pén felrakták a gyümölcsfák ága-
ira, hogy sok gyümölcs teremjék 
rajtuk a következő esztendőben. 
Nógrádi és hevesi palóc falvakból 
a XVIII. század elején újratelepült 
Jászalsószentgyörgyön a kará-
csonyi vacsora minden ételéből 
hagytak az ajtó elé helyezett kis 
asztalon, mert a család halottai 
hazajönnek enni. Az ételekből 
Nógrádsipeken is az asztalra tet-
ték az első falatot a meghalt csa-
ládtagok számára. Ezért még az 
ajtót is nyitva hagyták számukra. 
Hont megyei hagyomány szerint 
a karácsonyi asztal megszentelt 
étkeinek morzsáját a kemence 
tüzébe vetették elhunyt hozzá-
tartozóik számára, és azt tartot-
ták, hogy ahány morzsa került a 
lángokba, annyi lélek szabadult a 
tisztítótűzből. A kemence ünnepi 

tüze így misztikus módon azono-
sult a keresztény túlvilág középső 
szintjével. Ezek a képzetek a Ka-
rácsony idején megszülető Jézus 
fentiekben vázolt paraszti ünnep-

lésével, évkezdő jellegével együtt 
azt fejezik ki, hogy a szakrális 
történelem csúcspontján, az első 
emberpár utáni világ krisztusi új-
raalkotásának, egyúttal a követ-
kező évi élet megteremtésének 
mitikus pillanatában a megszo-
kott idő és a fizikai korlátok eltör-
lése lehetséges, mert a Karácsony 
csodálatos idő, csodálatos ünnep. 
(6. kép)

Áldott, boldog Karácsonyt!

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

5. kép: Betlehem Pásztóról

6. kép: Az évkör szakralizálása, 
karácsonyfa Ádám-Évával
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Élet a Bárkányiban

Kedves Olvasó, Bosco Szent 
János szavait átvéve   „Úgy 
megyünk előre, ahogyan az 

Úristen sugalmaz - és ahogyan 
a körülmények engedik.” A Bár-
kányi Iskolában is - a COVID-19 
járvány második hullámában – a 
legfontosabb, hogy a számunkra 
előírt rendeletek és a meghozott 
megelőző védelmi intézkedések 
betartásával lassítsuk a járvány 
terjedését. A legfőbb szempont 
a tanulók és ezen keresztül a 
családok valamint a pedagógu-
sok egészségének megőrzése 
és védelme, a tantermi oktatás 
fenntartása. Ezért az idei tanévre 
tervezett közösségi programjaink 
jelentős része elmarad, csorbul, 

vagy digitális térbe áthelyezve, 
másként valósul meg. Így jóval 
kevesebb híranyagot tudunk az 
újság hasábjain megosztani az 
irántunk érdeklődő kedves olva-
sóval.

November hónap legfontosabb 
eseménye az őszi érettségi vizs-
gaidőszak megszervezése, lebo-
nyolítása volt. Első alkalommal 
jelölték ki intézményünket vizs-
gaközpontnak az új gimnáziumi 
épületbe.  Iskolánkból 12 tanuló 
tett előrehozott érettségi vizsgát 
két tantárgyból, angol nyelvből 
és informatikából közép és emelt 
szinten. Erre a vizsgafajtára általá-
ban a legkiemelkedőbb tanulók 
jelentkeznek, mégis nagy büsz-

keség tölt el bennünket az elért 
eredmények miatt, hiszen a 14 
vizsgaeredményből 12 jelesre és 
2 jóra sikeredett. Az emelt szintű 
vizsgákkal pedig – melyek között 
94%-os akadt - többen szereztek 
nyelvvizsgát is. Gratulálunk a ta-
nulóknak és a felkészítő pedagó-
gusoknak.

A digitális kultúra kezdi átalakí-
tani kapcsolatinkat. November-
ben az informatika adta lehető-
ségeket kihasználva szerveztük 
meg a szülői fogadódélutánt is. A 
hagyományos, jelenlétet igénylő 
találkozásokhoz képest ugyan ke-
vesebb szülő vállalkozott az on-li-
ne beszélgetésekre, de így is sok 
szülővel sikerült eredményes 10-
10 percet eltölteni.

Sajnáljuk, de elfogadjuk, hogy 
idén nem lesz programokban 
gazdag adventi várakozásban ré-
szünk. Ugyanakkor bízunk benne, 
hogy a karácsonyt, ha szűk kör-
ben is, de szeretteinkkel tölthet-
jük együtt. Ezúton kívánunk a lap 
minden olvasójának áldott, békés 
karácsonyi ünnepet, és a közös-
ségi életet, öleléseket visszaadó 
boldog új esztendőt!

Szenográdi Tamás
igazgató
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November a Rákócziban

Az üdítő, szabadba csábító 
őszi szünetet követően a 
diákok és mi, pedagógusok 

is energiával telve tértünk vissza 
az iskolába. Az iskola közössége 
átérezve a járványhelyzet súlyos-
ságát, maximálisan betartja az 
egészségügyi rendszabályokat. 
Az iskolába csak egészséges tanu-
ló, ill. dolgozó jöhet, belépéskor 
mindenkinek kötelező a lázmérés 
és a kézfertőtlenítés. A közösségi 
terekben mindenki maszkot vi-
sel, emellett ügyelünk a kötelező 
távolságtartásra is. Közös erőfe-
szítéseinknek köszönhető, hogy 
a vírus okozta megbetegedések 
száma elenyésző, ezért az oktatás 
továbbra is – a 12. osztály kivéte-
lével - a hagyományos rendben 
zajlik. A szürke november egy-
hangú hétköznapjait csak néhány 
programmal sikerült érdekessé és 
emlékezetessé tenni. Az alábbiak-
ban erről olvashatnak.
Magyar Tudomány Napja 
– november 3.
Fontosnak tartjuk, hogy a diákok 
számára vonzó és valós példaké-
peket állítsunk az élet minden te-
rületén, így a tanulásban is. Ezért 
emlékezünk meg évek óta a Ma-
gyar Tudomány Napjáról, amely 

kitűnő alkalom arra, hogy megis-
merjék nemzetünk tudományos 
nagyságait, munkásságukat és 
inspirációt szerezzenek iskolai kö-
telességeik teljesítéséhez.
Bolyai Anyanyelvi Vetélkedő 
– november 6.
Tanulóink az online megrende-
zett versenyen hatalmas sikert 
értek el, a nyolcadik osztályo-
sok megnyerték a megyei ver-
senyt és így a december 5-én 
megrendezésre kerülő orszá-
gos döntőben képviselhetik a 
Rákóczis közösséget és Nógrád 
megyét. Ezen a színvonalas, ma-
gyar nyelvi vetélkedőn évek óta 
részt veszünk és idáig ez a legna-
gyobb sikerünk. A csapatot Károsi 
Csabáné tanárnő készítette fel, a 
csapat tagjai (a képen balról jobb-
ra): Simon Miksa, Kiss Márton Bul-
csú, Gyebnár Keve, Nagy Roland. 
A fotóról hiányzik Szentgyörgyi 
Kristóf. Bízunk benne, hogy dec-
emberben is hasonló sikerekről 
számolhatunk majd be! Sok sikert 
kívánunk a csapatnak!
Kézműveskedés – november 24-25.
Talpai Zsanett tanárnő közremű-
ködésével az alsósok két délutánt 
tölthettek el kézműveskedéssel. 
Az ünnepi készülődés során a ne-

gyedikesek manókat, az elsősök 
és másodikosok pedig hóembe-
reket és rénszarvasokat alkottak 
igazodva a közelgő karácsony 
hangulatához.

A korlátozó intézkedések miatt 
az adventi vasárnapokon elma-
rad a hagyományos krampampuli 
készítés és jótékonysági vásár. A 
végzős osztály szalagavató ün-
nepségét is egy későbbi időpont-
ban fogjuk megtartani. 

Pancsovai Gergely
       igazgató

A Bolyai verseny megyei győztesei Elsős alkotások

Másodikos produktumok

A negyedikesek által készített manók
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Márton nap a Bárkányi Katolikus Óvodában

Márton napjáról a hétköz-
napi életben legelter-
jedtebb, hogy libahúst 

eszünk ezen a napon.
A Szent Márton nap, november 

11, jeles dátum a népi kalendáriu-
mokban: ezen a napon zárultak le 
a mezőgazdasági munkák, ekkor-
ra híznak meg a fiatal libák, érik 
meg az újbor. Márton napjához 
számos időjóslás is fűződik, a liba 
csontjából jósolták meg az idő-
járást: Márton olykor fehér lovon 
jár – tehát fel kell készülni a hava-
zásra; ha pedig Márton lúdja jégen 
áll, karácsonykor sárban botorkál, 
vagy ha jókedvű Márton, kemény 
lesz a tél.

A hagyományőrzés elengedhe-
tetlen része, hogy megismertes-

sük az óvodásokat a népszoká-
sokkal és az év ezen időszakára 
vonatkozó hiedelmekkel, jósla-
tokkal, Szent-Márton püspök élet-
történetével, a személyét övező 
különböző mesés történetekkel. 
Elmeséltük Szent Márton törté-
netét a ludakkal: amikor el akart 
bújni püspökké választása elől, 
hogyan buktatták le a rejtőzködő 
Mártont a gágogó szárnyasok. Ezt 
a történetet a gyerekek szívesen 
eljátszották közösen a szabad-
foglalkozások idejében is.

Óvodánkban a vallásos nevelés 
keretében, nagy hangsúlyt fek-
tetünk arra, hogy a szentek éle-
tének megismertetésével olyan 
mintát állítsunk a gyerekek elé, 
akik példájukkal irányt mutatnak 
az Istennel való személyes talál-
kozásra. Szent Mártonra is jellem-
ző a segítőkészség, a jószívűség, 
az Isten és embertárs iránti szere-
tet. Jósága által fényt és meleget 
áraszt a szükségben és nyomor-
ban szenvedő emberek felé. 

Az óvodában gyermekeink Már-
ton napján csoportokban lámpá-
sokat készítettek, amivel később 
körbejárták a folyosót. Segítség-
nyújtás mellett készítették el saját 
lámpásaikat különböző technikák 
segítségével!

Sok libás mesét, kedves dalocs-
kát, mondókát tanultak a lurkók 
a nagy napra. A gyermekek élve-
zettel, aktívan vettek részt a nem 
mindennapi tevékenységekben, 
a kukoricamorzsolásban, a tollfú-
jó versenyen is, és a folyosókra is 
csodás libás alkotások készültek.

Ezen a napon sok finomsággal 
teltek meg az asztalkák, tányé-
rok. A jó hangulatot libazsíros ke-
nyér- falatokkal tetőztük, hiszen a 
közmondás úgy tartja, aki Márton 
napján libát nem eszik, egész éven 
át éhezik.

Burgundiné Sirkó Éva 
óvodapedagógus
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Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe a Bárkányi Katolikus Óvodában

Egy-egy szentünk ünneplése-
kor elgondolkozik az ember 
azon, milyen fontos felada-

tunk van szülőknek, pedagógu-
soknak egyaránt, gyermekeink 
értékrendjének, erkölcsi maga-
tartásának alakításában. Testi-
leg - lelkileg - szellemileg most 

bontakozó 3-7 éves korú gyere-
kek jövője függ tőlünk felnőttek-
től, az őket körülvevő világtól.                                                                                                                                    
Nagyon szerencsés helyzetben 
vannak óvodásaink, hiszen kato-
likus óvodánkban lehetőségük 
adódik a vallásos nevelés keretein 
belül megtapasztalni, meghallani 
Jézus tanítását, ami által formá-
lódik értékrendjük, kialakulnak a 
keresztény magatartás szabályai. 
Hogy mi az a keresztény maga-
tartás? Erre kaphatunk választ 
szentjeink életútját, tetteit kö-
vetve. Szent Márton után, most 
Szent Erzsébet is példaként áll 
mindannyiunk előtt, aki a jóság, 
irgalom mintaképe. Önzetlen ma-
gatartásával, szeretetével méltán 
nyerte el az akkori emberek szí-
vét, mi pedig jó szívvel és szere-

tettel gondolunk rá, elevenítjük 
fel legfontosabb tetteit, próbáljuk 
megismertetni a gyerekekkel a 
róla szóló legismertebb legen-
dákat, s nyomdokaiba lépni jó-
cselekedetekkel, segítségadással, 
örömszerzéssel. Beszélgetünk a 
gyerekekkel ennek módjairól, mi 
hogyan lehetünk jók, hogyan él-
hetünk Istennek tetsző életet. A 
legfontosabb dolog, amit sugall-
ni szeretnénk Szent Erzsébeten 
keresztül, aki minden emberben 
Krisztust látta, hogy minden cse-
lekedet, amit a másikkal teszünk, 
az Krisztussal való cselekedetünk. 
Vegyük észre a jót a másikban, 
szeressük egymást, nyújtsunk se-
gítséget a rászorulónak. A jelen-
legi vírushelyzet korlátozott ben-
nünket abban, hogy a csoportok 
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együtt ünnepelhessenek, tevé-
kenykedjenek, így minden cso-
port a saját környezetében talált 
módot arra, hogy megismertesse 
a gyermekeket Erzsébet különle-
gesen jóságos, szeretetreméltó 
személyével. A csoportok több-
sége ellátogatott az Erzsébet szo-
borhoz, s mécsest gyújtva rótta le 
tiszteletét e szent életű asszony 
előtt, aki a feleségek, a fiatal anyák, 
a ferences harmad rend és a szol-
gáló szeretet védőszentje. Sajnos 
az időseket sem tudtuk meglepni 
látogatásunkkal, de imáinkban, 
gondolatainkban velünk voltak.                                                                          
Legyünk mindannyian, különö-
sen ebben a mostani nehéz hely-
zetben Árpád-házi Szent Erzsébet 
követői. 

„Árpád-házi Szent Erzsébet, 
Magyarország virága, vezess 
minket is a jóság útjára…
Ámen.”

Rigóné Lehoczki Bernadett
óvodapedagógus
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„Szállást keres a Szent Család…” 2020

Az idei advent is teljesen 
más lesz, mint minden eb-
ben az évben. A világcsil-

logó, hangos adventi vásárai és 
összejövetelei helyett, most csen-
des, családias készülődésre van 
lehetőségünk. Jó volna kihasz-
nálni ezt a helyzetet arra, hogy a 
lelkünk javára fordítsuk! Ahogyan 
a Szent Család kereste a szállást, 
most mi is várakozzunk az Úr Jé-
zusra, hogy a lelkünkben érkez-
hessen! Törődjünk hát az igazán 
fontos emberekkel, dolgokkal, 
tevékenységekkel, amik felemel-
nek, közelebb hoznak minket 
egymáshoz és az Istenhez! Csele-
kedjük a tevékeny szeretet diktál-
ta jótetteket, végezzük el régen 
halogatott munkánkat, legyünk 
jóindulattal egymás iránt, imád-
kozzunk szeretteinkért, töltsünk 
több időt velük!

Szép hagyomány már óvodánk-
ban, hogy a Szent Család képét 
csoportról csoportra visszük szál-
lást és bebocsátást kérve számá-
ra. Ez most sem maradt el, csak 
az átadás formája vált egy kicsit 
egyszerűbbé. Eddig bevittük a 
csoportba a gyerekekkel, most 

az ajtóban adtuk át egymásnak 
a képet, de a közös ima és ének-
lés nem maradt el. Az a csoport, 
akinél a kép van, minden nap 
közösen imádkozik és mond ké-
réseket és könyörgéseket a Szent 
Család segítségét kérve. Minden 
csoporthoz eljut a kép, így van 
lehetősége minden gyermeknek 
megismerni a szálláskeresés tör-
ténetét, és imádkozni saját csa-
ládjáért is. Gyermekeink számára 
fontos tapasztalás, hogy hogyan 
lehet egy hagyományt a mai, mo-
dern világban is tovább éltetni és 
részeseivé válva tovább vinni.

Reméljük, hogy az a lelkület 
és készület, amit itt az óvodánk-
ban tapaszthatnak gyermekeink, 
segíti a családokat katolikus ha-
gyományaink megismerésében, 
éltetésében, tovább vitelében. Kí-
vánjuk, hogy ez a békés, csendes 
várakozás, hozza meg az ünnep 
igazi örömét, és a kis Jézus, szál-
lást találjon a szívünkben!

2020. Adventjén                                                                                           
Gajzinger Márta

óvodapedagógus, hitoktató
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A gyermekek mindennapjai a bölcsődében

Az ősz végéhez közeled-
ve bölcsődénkben befe-
jeződött a beszoktatási 

időszak. A Katica csoportban ti-
zennégy, a Pillangó csoportban 
pedig tizenegy gyermek kezdte 
meg az új nevelési évet. A be-
szoktatás a kezdeti elválási ne-
hézségek leküzdése után sikere-
sen zárult. Segítséget jelentett, 
hogy megvalósulhatott a szülő-
vel történő, fokozatos adaptáció. 
Egyre több gyermek alakít ki a 
társaival is kapcsolatot, és közö-
sen vesznek részt különböző já-
téktevékenységekben. Nagyon 
szeretik az ének-zenei- és a moz-
gásos tevékenységeket is. Szíve-
sen vesznek részt az alkotó te-
vékenységekben is, amely során 
gyakorolhatják a nyomhagyást 
és az alkotás örömét is megta-
pasztalhatják.

A Mikuláshoz közeledve külön-
féle dalokkal, mondókákkal és 

alkotásokkal hangolódunk rá az 
ünnepre. A járványhelyzet mi-
att az ünnepség az intézményen 
belül zártkörűen, a dolgozók 
jelenlétében történik. Ettől füg-
getlenül lelkesen készülődünk a 

gyermekekkel a közelgő Mikulási 
ünnepségre.

Baranyiné Makovinyi Krisztina
Márkus Tímea

kisgyermeknevelők
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„Hányat kell még aludni, hogy megérkezzen a Mikulás? 
Mit hoz? Honnan jön? Mivel érkezik? S vajon hogy néz ki a Mikulás? …..„

Az ünnepek, hagyományok 
az összetartozás érzését 
erősítik, a közösséget élte-

tik. Nálunk, a Cseperedő Óvodá-
ban, nagy öröm a mikulásvárás, s 
az ezzel járó készülődés.

November végétől a Pitypang 
csoportban nagy izgalommal 
várják a gyerekek azt a napot, 
amikor eljön a „jóságos Mikulás 
bácsi”. A hosszú előkészület a 
délelőttöket átszövi. Napokkal 
előtte megteremtjük a hangula-
tot, szorgalmasan színezik, fes-
tik a Mikulás csizmáját, mikulást 
hajtogatunk, ragasztunk, arany-
diót készítünk, almát, mandarint 
pucolunk, illatával becsalogatjuk 
a Mikulást a szívünkbe. Közösen 
feldíszítjük a csoportszobát, a 
polcokon megjelentek a Télapós 
mesekönyvek, felcsendülnek a 
Mikulás énekek, mondókák, ver-
sikék......

A faliújság és a csoportszoba 
díszítésével is megteremtjük az 
ünnepi hangulatot a gyerekek 
rajzaival, alkotásaival, égőkkel, 
mikulás díszekkel. 

A nagy napon kis cipőik kipu-
colva sorakoznak majd, melyek 
minden bizonnyal mikuláscso-
magokkal megtömve örvendez-
tetik meg óvodásainkat.

Terveink szerint természetesen 
az idei évben is megérkezik hoz-
zánk a Mikulás, azonban rend-
hagyó módon, hiszen csoport-
szobánk ablaka alatt elsétálva, 
csengőszóval jelzi, hogy „Megér-
keztem gyerekek.”

Jusztin Tímea
óvodapedagógus
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Győztes szécsényi szezonnyitó

A hazaiak hosszabbításos 
mérkőzésen tartották 
otthon a két pontot. Új 

egyesület színeiben, s hosszú 
évek után végre valóban hazai 
környezetben, a helyi II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola és Gim-
názium nemrégiben átadott tor-
nacsarnokában kezdték meg sze-
replésüket a Pest megyei kadett 
bajnokság idei küzdelmeiben a 
szécsényi kosaras lányok, akik a 
szezonnyitón a Parthus SE együt-
tesét fogadták. Pesák Tamás ta-
nítványai ragyogóan nyitották 
a múlt szombati meccset, a kez-
dés után, Szabó Virág kosaraival, 
6–0-ra, majd az első félidő végén, 
Berki Boglárka eredményes játé-
kának köszönhetően, 22–15-re 
is vezettek. Csakhogy a solymá-
riak a nagyszünetet egy 11–2-es 
futással foglalták keretbe, így a 
harmadik felvonás derekán már 
ők jártak előbbre. Pityi Zsanett 
hat pontja azonban szerencsére 
gyorsan visszahozta a meccsbe 
a mieinket, s bár két kései triplá-
jával a vendéggárdának sikerült 
a találkozót hosszabbításra men-
tenie, az extra öt percben Kiss 

Fruzsina, Kiss Emma és Kómár 
Zsófia találatai végül meghoz-
ták a győzelmet a nagyot küzdő 
szécsényieknek.

Pesák Tamás, a szécsényiek 
edzője: – Ugyan a klubunk válto-
zott, de a játékos garnitúra össze-
tétele és az edző személye nem. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy 
végre tényleg HAZAI pályán játsz-
hattunk. Tempós, kiélezett meccs 
volt, amit jó fizikai állapotunknak 
köszönhetően tudtunk megnyer-
ni, helyenként igen biztató táma-
dójátékkal és nagyszerű zónavé-
dekezéssel. Végig fej-fej mellett 
haladtunk a solymáriakkal, végül 
a ráadásban sikerült érvényesí-
teni az akaratunkat! Gratulálok a 
Parthusnak, várjuk a visszavágót, 
de most a következő fordulóra 
koncentrálunk!

Veres László Pest megyei le-
ány kadett bajnokság

Bárkányi DSE – Parthus SE 
52–46 (10–7, 12–10, 10–13, 12–
14, 8–2) – hosszabbítás után

Szécsény. Bárkányi DSE: Kiss 
Fruzsina 8, Kiss Emma 6, Szabó 
Virág 11, Berki Boglárka 7, Kómár 
Zsófia 8. Csere: Pityi Zsanett 8, 

Marton Virág 2, Erdélyi Gyöngy-
virág, Radics Panna, Rigó Leila 2. 
Edző: Pesák Tamás. 

Alacsonyabb korosztályú kosár-
labda csapataink jelenleg online 
formában vannak szinten tartva 
Kiss Tamás áldozatos munkája ál-
tal, akik a januári időszakban kez-
dik a bajnoki menetelést!

Továbbá itt is szeretnénk meg-
köszönni a támogatóinknak, 
hogy hozzá segítenek bennünket 
a zavartalan működéshez!
Név szerint:
Páter Bárkányi János Katolikus 
Óvoda, Ált. Isk. és Gimnázium
Mosó Család
Páter Bárkányi János Iskola Szülői 
Szervezete
Süm-Agro Kft
Tartalmasabb Szebb Jövőért Ala-
pítvány
Zöld Élet Szociális Szövetkezet
Borda Tamás
Lőrik István
Pesák-Végh Zsófia
Urbányi Tamás
Szécsény Város Önkormányzata

Pesák Tamás
edző
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Futás

2020. november 2. Akiket az 
esős este sem tántorított 
el az Achilles napi futástól. 

Szécsény Kossuth liget 400 m ki-
világított futópályán 18 fő rótta a 
köröket. Volt, aki 1 km gyalogolt, 
és akadt, aki 21 km futott. Csat-
lakoztunk a BSI által meghirde-
tett kilométer gyűjtő futáshoz, a 
Covid szabályok betartásával. A 
kétórás idő alatt 103 km gyűjtött 
össze a lelkes csapat. 

Így 2021. évre biztosítottuk a 
sérülésmentes Achilles inak vé-
delmét.

A futás ideje alatt mécses éget 
az elhunyt három SZAFT tagunk 
emlékére. 

Minden kedves olvasónak, bé-
kés boldog karácsonyt, és egész-
ségben gazdag boldog új évet 
kíván a SZAFT csapata!

Czele János
BSI Futónagykövet

Foci

Járvány miatt a Magyar Lab-
darúgó Szövetség az amatőr 
bajnokságok beszüntetése 

mellett döntött.
Az Bozsik tornákon résztvevő 

csapataink sem tornára, sem fesz-
tiválokra nem mehettek, ezek is 
beszüntetésre kerültek.

A nagypályás csapatainknál 
annyi kivétel volt, hogy bármelyik 
csapat mindenféle szankciók nél-
kül lemondhatta a mérkőzést.

A felnőtt csapatunk őszi soros 
ellenfelei, a Héhalom, a Diósjenő, 
a Palotás, a Berkenye egyformán 
lemondták a mérkőzéseket. A mi 
felnőtt csapatunk szeretett vol-
na játszani, de az ellenfelek nem 
akartak. Ezt tudomásul vettük, 

mást nem tehettünk. Így az őszről 
két mérkőzés maradt el, és kettő, 
amik a tavaszi fordulókból lettek 
előre hozva.

Így a felnőtt csapatunk a telet a 
13. helyen zárta. 11 mérkőzésből 
3-szor győzött, 1-szer döntetlent, 
7-szer pedig vereséget szenve-
dett. Gólkülönbsége 21 rúgott és 
25 kapott gól. A lejátszott mérkő-
zéseken 10 pontot szerzett.  Bí-
zunk a tavaszi jobb folytatásban.

Szécsény VSE - Szendehely 4-0 
gól: Horváth Cs. 3, Laczkó L.
Az U19-es csapatunknak sikerült 
befejezni rendben az őszi idényt. 
A srácok a tabella második he-
lyét foglalják el. 10 mérkőzésből 

8-szor győztek és 2 vereséget 
szenvedtek el.

A tíz mérkőzésen 59 gólt rúgtak, 
22-t kaptak, és 24 pontot szereztek.

Szécsény VSE U19 - Romhány 
U19 8-1 gól: Gombár 3, Pityi 2, 
Komár, Lőrik, Kovács.
Az U16-os csapatunk nem büsz-
kélkedhet jó eredménnyel, de 
reméljük, az alakulóban lévő csa-
patunk tavasszal jobban szerepel. 
Öt mérkőzést sikerült lejátszani, 
ezeken egyszer győztesen, négy-
szer vesztesen hagyták el a pályát 
a fiúk, egy mérkőzés pedig elma-
radt. 8 gólt sikerült rúgni 28-at 
pedig kapni.
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Bátonyterenye U16 - Szécsény 
U16 elhalasztva
U14-es csapatunk jól zárta a fél-
évet. A tabella második helyéről 
várják a folytatást.

A srácok igen jól szerepeltek ősz-
szel. A lejátszott 7 mérkőzésből öt-
ször győztek és csak kétszer szen-
vedtek vereséget. Rúgtak 34 gólt 
és kaptak 8-at. 15 pontot szereztek.

Rimóc U14 - Szécsény U14 1-2 
gól: Mester M. 2.
A tavaszi folytatást még senki 
nem tudja. A járvány átír mindent. 

Minden kedves olvasónak Kel-
lemes Ünnepeket és Boldog Új 
Esztendőt kívánok a Szécsény VSE 
nevében.

Vigyázzanak magukra és egymás-
ra is.






