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R 

övid időn belül két testületi ülést is 
tartottunk, az egyiket február 4-én, 

a másikat február 25-én.

A február 4-ei ülésen
•	 Hollókő és Szécsény önkormányza-
tai együttes ülésen hagyták jóvá a Szé-
csényi Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi költségvetését 139 033 000 Ft 
bevételi és 139 033 000 Ft kiadási főösz-
szeggel.
A kiadási oldalhoz Szécsény városnak 
16 704 000 Ft, Hollókő községnek 1 357 000 
Ft hozzájárulást kell fizetni.
•	 Jóváhagytuk az AGRO-HELP Non-
profit Kft., Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft., a Városfejlesztő Kft., a Közművelő-
dési Nonprofit Kft  2014. évi üzleti tervét
A működéshez az AGRO-HELP-nél 
3  468 000  Ft, a Városüzemeltetés-nél 
27  542  400 Ft, a Közművelődési-nél 
15 544 000 Ft önkormányzati támoga-
tás szükséges, míg a Városfejlesztő Kft. 
előreláthatólag nem igényel önkormány-
zati kiegészítést.

•	 Elfogadtuk Szécsény Város Önkor-
mányzata adósságkonszolidációjáról ké-
szült beszámolót.
Erről az előző számban részletesen ír-
tunk. Még mindig nagyon örülünk!
•	 A Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta az önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetését 955 622 000 Ft bevétellel és 
955 622 000 Ft kiadással. 

Az előző évek költségvetéseinek 150-
240 millió forintos forráshiányaihoz 
képest a 2013-as évünk volt az első, 
amikor nem volt forráshiányunk, s 
a 2014-es az első olyan költségveté-
se a városnak, amikor közel 34 millió 
forint tartalékkal tudunk tervezni!

A költségvetés részét képezik az ön-
állóan működő intézményeink, a Cse-
peredő Óvoda és Bölcsőde, amelynek 

24 438 000 Ft-os kiadásaihoz 763 000 Ft, 
a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyu-
la Könyvtár, amelynek 48 871 000 Ft-os 
kiadásaihoz 16 045 000 Ft önkormányza-
ti kiegészítés szükséges.

•	 A Stabilitási törvénynek megfelelő-
en döntöttünk, hogy önkormányzatunk 
csak olyan adósságot (hitelt) vállalhat, 
amely nem haladja meg a mindenkori 
éves adóbevétel 50%-át. 
Ez az összeg 2014-re vonatkozóan ma-
ximum 73 828 000 Ft lehet.
•	 Képviselő testületünk határozat for-
májában fejezte ki csatlakozási szándé-
kát a járási-, és az Ipoly másik partján 
élő, felvidéki településekkel létrehozan-
dó (EGTC) európai területi együttműkö-
dési csoportosuláshoz. 

Bízunk benne, hogy a következő idő-
szak pályázatainál egységes céljaink-
kal és fellépésünkkel eredményeseb-
bek lehetünk!

A február 25-ei ülésen 
•	 Megismertük és elfogadtuk a Rend-
őrkapitányság, a Polgárőrség, a Kubinyi 
Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyv-
tár éves beszámolóit. 
•	 Döntöttünk a Szécsényi Cseperedő 
Óvoda és Bölcsőde indítható csoportjai 
számáról-előzetes felmérések alapján 1 
óvodai és 2 bölcsődei csoportra számí-
tunk-, valamint a beiratkozás időpont-
járól, amely 2014. április 28-án és 29-én 
8-16 óráig lesz.
•	 A START munkaprogram keretében, 
a tavaly elindított mezőgazdasági-, és az 
értékteremtő program folytatásáról dön-
töttünk. 

A mezőgazdasági részben növényter-
mesztéssel és állattenyésztéssel is foglal-
kozunk, igyekszünk az így megtermelt 
javakat a közétkeztetésben felhasznál-

ni. Az értékteremtő részben folytatjuk, 
illetve bővítjük a betonelem gyártást, 
az előállított térkövekkel járdákat fo-
gunk felújítani, továbbá 3 önkormány-
zati ingatlan - a volt Tüdőgondozó, a 
Hársfa utcai épület, valamint a piac mel-
letti épület - felújítását tervezzük.
•	 Elfogadtuk Közbeszerzési Szabályza-
tunkat, a 2014. évi közbeszerzési tervünket, 
valamint a helyi szociális rendeletünk 
módosítását, továbbá a Szécsény és Térsé-
ge Humánszolgáltató Intézményfenntar-
tó Társulás társulási megállapodásának, 
szervezeti és működési szabályzatának 
módosítását.
•	 Döntöttünk a Benczúrfalva, Fő út 32. 
szám alatti ingatlan megvásárlásáról 1 mil-
lió Ft értékben, melyet a Benczúrfalváért 
Kulturális Hagyományőrző és Faluszépítő 
Egyesület részére használatba adunk. 
Használják egészséggel!
•	 Döntöttünk a kistérségi társulás meg-
szűnésekor megvásárolt 18 személyes busz 
üzembentartói jogának átruházásáról, 
melyet a Zöld Élet Szociális Szövetkezet 
kapott meg. 
Az üzembentartó kötelessége a működ-
tetéssel kapcsolatos minden teher válla-
lása. 
Az önkormányzat és városunk intézmé-
nyei, civil szervezetei számára elsőbb-
séggel és kedvezményes tarifával áll 
rendelkezésre. 
Konkrétan az önkormányzat részére 140 
Ft, a helyi intézmények, civil szervezetek 
150 Ft nettó áron bérelhetik a buszt, 
míg piaci alapon 170 Ft+ÁFA áron lehet 
majd utazni. Éljünk, éljenek a lehető-
séggel!

Zárt ülésen:
•	 Döntöttünk a „Szécsény Városáért” 
kitüntető díj adományozásáról, melyet   
adni. Szeretettel várunk mindenkit!
•	 Döntöttünk behajthatatlan tartozá-
sok törléséről. 

Beszámoló a testületi ülésekről

Csodálatos az, amit egy nő megbír! – Egy nő, aki anya; – egy anya, aki szeret. (Jókai Mór)



. 2 .

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek Információs Havi kiadványa
..........................................................................................................................
Négy sajnálatos elhalálozás esetében 
ítélte meg úgy a testület, hogy össze-
sen 227 702 Ft összegben töröl tarto-
zásokat.

•	 Lakásbérleti ügyekben, nagyobb ösz-
szegű lakbér tartozások esetében a testü-
let szigorú és rövid határidőket szabott 
azok rendezésére, ellenkező esetben a 
bérleti szerződések felmondásra kerülnek. 
Új lakásigényeket nem tudtunk támogat-
ni, mivel jelenleg nincs üres lakásunk.

Több mint 100 rászoruló család 
kapott tüzelő adományt
A korábbi évekhez hasonlóan adomány-
gyűjtést kezdeményeztünk, azzal a cél-
lal, hogy a befolyt összegből tüzelőanya-
got vásároljunk rászoruló családok szá-
mára. A támogatást az egyedül élő nyug-
díjasok, alacsony jövedelmű szép-ko-
rúak, hátrányos helyzetű nagycsaládo-
sok kapták. 

Örömmel számolhatunk be, hogy a 
pénzbeli adományként befolyt összeg 
még több, mint a tavalyi évben, ösz-
szesen: 410 000 Ft, melyet a szociális 
keretből további 1 300 000 Ft-tal egészí-
tettünk ki.

A Szociális Bizottság és az adományo-
zók javaslatai alapján 102 háztartás ré-
szére került 1-1 m3 tűzifa kiosztásra.

Támogatók névsora: 

Ezúton köszönjük a támogatók nemes 
lelkű felajánlását, valamint a tűzifa ki-
szállításban segédkezők munkáját! 

M 

árcius 8-án Városi Egészségnap a Szé-
csényi Művelődési Központban. Bő-

vebb információ a 8. oldalon.
Szintén március 8-án romantikus Nőnapi 
Meglepetés Mozira invitálunk minden 
hölgyet, időset és fiatalt kísérőjükkel 
együtt este 18.00. órától. A belépés díj-
talan!
Március 15-én, szombaton az 1848-49-
es Forradalom és Szabadságharcra em-
lékezünk. 17 órától koszorúzás veszi kez-
detét a Szontágh Pál emléktáblánál, ezt 
követően pedig a Városi Ünnepségre 
kerül sor a Szécsényi Művelődési Köz-
pontban, melyet a „SZÉCSÉNY VÁROS-
ÁÉRT DÍJ” átadása követ.
L a Mancha lovagja Szécsényben. 2014. 
március 21-én, 18 órától a Szécsényi Mű-
velődési Központban a miskolci Fényi 
Gyula Jezsuita Gimnázium MAGIS kó-
rusának vendégelőadása látható!
Március 22-én tavaszi könnyűzenei est 
várja a Szécsényi Művelődési Központ-
ba látogatókat. 20 órától fellép az Ins-
tant Solution és az The Eunice. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

M 

árcius 1-jén az együttes a kelecsény-
pusztai Reviczky kastélyban ven-

dégszerepelt, ahol diplomatáknak, poli-
tikusoknak és üzletembereknek mutatták 
be a Kárpát-medence magyar táncait, 
Ullein-Reviczky Lovice Máriának és fér-
jének, Robert Christian Bachmann-nak 
köszönhetően. A Palóc táncházi mulat-
ságok idén tavasszal is folytatódnak. A 
felnőttek mulatságán túl a gyerekeket 
tánctanulás és kézműves foglalkozás 
várja. Zenél a FOLT zenekar. 

2 

014. február 26-án 17 órakor nyílt meg 
a Kubinyi Ferenc Múzeum időszaki ki-

állítása a kecskeméti Szórakaténusz Já-
tékmúzeum gyűjteményéből „Régi idők 
játékai” címmel. A kiállítás 2014. augusz-
tus 31-ig lesz látogatható.
2014. március 12-én 17 órakor nyílik a 
losonci festőművész Szabó Gyula ki-
állítása a díszteremben. A kiállításon 

Antal Ferenc,
Borda Tamás,
Borik Albert, 

Czaga Ferenc, 
Doman László, 
dr. Bagó József, 

dr. Barrak Ahmad, 
dr. Harikné 

dr. Havasi Beáta, 
Géczy Ferenc,

Halmosi György, 
Juhász Miklós, 
Juhász Péter

Jusztin Nándor, 
Kéri Mihályné,

Kiss Attila, 
Kolosi Tibor,

Kovács Antal,
Makovinyi Sándor, 

Percze Nándor, 
Pintér Sándor, 
Rónai Zoltán, 

Smelkó István, 
Stayer László, 

Streho Gergely, 
Sümegi Ferenc, 
Szécsényi Város-
üzemeltetési Kft. 

Varga Béla,
Varga Krisztina, 

Varga László, 
Varga Tibor,

Velenczei Norbert

Művelődési Központ 
programajánlója

Kommunizmus áldozatainak emléknapja

Palóc Néptáncegyüttes 
hírei

Kubinyi Ferenc Múzeum 
programajánlója

......................................

......................................

......................................

A Szórakaténusz Játékmúzeum 
kiállítása a Kubinyi Ferenc 

Múzeumban

Mécsesgyújtás a Kommunizmus áldozatai emléknapján

F 

ebruár 25. a Kommunizmus áldozata-
inak emléknapja. Szécsény Város kép-

viselő-testülete koszorút helyezett el és 

mécsest gyújtott az áldozatok emlékére 
a Bársony háznál lévő emléktáblánál.

Stayer László

................................................................................
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köszöntőt mond Balla Mihály ország-
gyűlési képviselő úr és Dr. Szabó Kinga, 
a művész özvegye. Közreműködnek P. 
Kerner Edit és Csábi István Madách-dí-
jas előadóművészek. A kiállítást meg-
nyitja: Némethné Bozó Andrea a losonci 
„Nógrádi Múzeum és Galéria“ művé-
szettörténésze.

További információk: 3170 Szécsény, 
Ady Endre út 7. Tel. 32/370-143, www.
kubinyimuzeum.hu 

Gusztiné Dr. Toronyi Judit
igazgató

S 

zécsény várossá nyilvánításának 680. 
évfordulója tiszteletére szervezett hon-

ismereti vetélkedőnkre 8 csapat jelezte 
részvételi szándékát. Az első forduló fel-
adatait már megoldották, márciusban a 
2. forduló feladványaival dolgoznak a di-
ákok. Az egyes fordulók feladatai megta-
lálhatók városunk honlapján és a könyvtár 
újonnan létrehozott weboldalán, mely-
nek elérhetősége:

 http://krudykonyvtar.5mp.eu 

Programajánló:
A Krúdy Gyula Könyvtár tisztelettel in-
vitál minden érdeklődőt a Szécsény ké-
pes történelmi kronológiája című ren-
dezvényére, amely a 68 perc a 680 éves 
városról című előadássorozat keretében 
kerül elsőként megrendezésre 2014. már-
cius 11-én, 17.00. órai kezdettel.  Előadó 
Varga Erzsébet történelemtanár. A ren-
dezvény helyszíne a Krúdy Gyula Könyv-
tár. Az következő előadásra március 
második felében kerül sor.

További információk: 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. Tel: 
32/370-494, krudykonyvtar@gmail.com 

Csatlós Noémi
intézményvezető

P 

áter Bárkányi János Katolikus Óvo-
da beszámolója a 15. Jótékonysági 

Morzsabálról /2014. február 15./

15 évvel ezelőtt, a Szécsényi Óvodáso-
kért Alapítvány, a Szülői Szervezet és 
az óvoda kollektívája indította útjára 
a rendezvényt, s talán még mi, szer-
vezők sem gondoltuk, hogy Morzsa 
bálunkat sikerül 15 évig „életben tar-
tani”, népszerűvé tenni. Idén már az új 
intézmény, a Páter Bárkányi János Ka-
tolikus Óvoda javára rendeztük a bált, 
mivel az óvodás gyermekek legtöbbje 
ide jár. A kezdeti évek óta közös célunk 
rohanó világunk gondjait félretenni, 
vidáman szórakozni, szeretettel adni, se-
gíteni, gyermekeink környezetét szépíte-
ni, nekik örömet szerezni, önfeledt és 
tartalmas óvodás éveket biztosítani.
Az első bál igen nehézkesen indult, az-
tán az évek során, tapasztalatokat gyűjt-
ve, egyre rutinosabbak lettünk. Minden 
bálunk előkészületében, szervezésében 
szülők- és kollégáim igen aktívan veszik 
ki a részüket, de a műsort az első évek-
ben vendégszereplőkkel oldottuk meg. 
Aztán mertünk álmodni egy nagyot, s 
álmunkat valóra is váltottuk. 2005 óta a 
báli műsort is mi készítjük és adjuk elő 
munkatársaimmal- és óvodásainkkal és a 
szülőkkel közösen, s azóta még nagyobb 
sikere van. Jubileumi, 15. bálunkon közel 
300 ember szórakozott és adakozott, 
hogy óvodai eszközállományunkat kor-
szerűsíteni, bővíteni tudjuk. Ezúton sze-
retném megköszönni az óvoda dolgozó-
inak, szülőknek, az óvoda szülői szerve-
zetének segítségét, a tárgyi és pénzbeli 
felajánlásokat magánszemélyeknek, vál-
lalkozóknak, cégeknek. 
Köszönöm továbbá gyermekeink, a lel-
kes szülők, dolgozók színvonalas mű-
sorát. Köszönetem fejezem ki Szécsény 
Város Önkormányzatának, a város intéz-
ményeinek, hogy minden évben hoz-
zájárulnak rendezvényünk sikeres meg-
valósításához. 

Jótékonysági bálunk tiszta bevétele 
1.010.000.- Ft, amihez Szécsény Város 
Önkormányzata az elmúlt évekhez ha-
sonlóan most is 100.e Ft-tal járult hoz-
zá. 
Kérünk mindenkit, hogy SZJA – jának 
1 %-os felajánlásával támogassa ala-
pítványunkat, amelyből minden évben 
karácsonyi meglepetést készítünk, já-
tékokat /képességfejlesztő, szerepjáték 
eszközei, stb./ vásárolunk a fa alá. 

M 

árcius 07. - az óvodás fiúk köszön-
tik a kis „hölgyeket”

Március 14. - megemlékezés a nemze-
ti ünnepről

Március 21. - víz világnapja, természet-
járás „vizes” környezetben

Március 26. – nyílt nap szülőknek, leen-
dő ovisoknak

További információk: 3170 Szécsény, 
Magyar út 13. Tel: 32/370-758

Smelkó Istvánné
intézményegység vezető

Krúdy Gyula Könyvtár 
hírei

Az óvoda márciusi 
programjai:

Páter Bárkányi János 
Katolikus Óvoda, Általános 

Iskola és Gimnázium

.......................................................................................................................

......................................

......................................

Pillanatkép a Megnyitóról

Az alapítvány neve: 

Szécsényi Óvodásokért 
Alapítvány

3170 Szécsény Magyar út 13.
Adószám: 18636244-1-12

Számlavezető bank: Szécsény és 
környéke Takarékszövetkezet
3170 Szécsény Rákóczi út 71.

Számlaszám: 75700403-10410981



. 4 .

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek Információs Havi kiadványa
..........................................................................................................................

Az iskola márciusi programjai:
- Részvétel a „Helyesen magyarul” kis-
térségi versenyen (2., 3. és 4. osztályosok)
- „Százlátó üveg” vetélkedő 3. és 4. 
osztályosoknak az iskolánkban
- Kalmár László Matematika Verseny 
megyei forduló (Salgótarjánban)
- Dugonics András Matematika ver-
seny – Döntő (Vác)
- A hónaphoz kapcsolódó progra-
munk: A Víz Világnapja alkalmából is-
kolai rendezvények és kirándulás

Tájékoztatás a 
versenyeredményekről

A Peák István Nógrád Megyi Matema-
tika Verseny: Megyei fordulójába jutot-
tak:
9. évfolyam: Deák Zsolt, Petrovics János, 
Varga Bence
10. évfolyam: Cserven Vivien, Mészáros 
Gergely, valamint Barna Dóra és Koch-
Gömöri Richárd
A Szécsény Város Rendőrkapitánysá-
ga által meghirdetett rajzpályázat dí-
jazottai:
I. Vitányi Luca Páter Bárkányi János Ka-
tolikus Óvoda méhecske csoport

II. Szabó Petra Páter Bárkányi János 
Katolikus Óvoda nyuszi csoport
III. Sümegi Laura Páter Bárkányi János 
Katolikus Óvoda méhecske csoport
Szécsény Város Polgármesterének kü-
löndíját kapja: Deák-Torák Janka Páter 
Bárkányi János Katolikus Óvoda mé-
hecske csoport
Díjak átadása, ünnepélyes keretek kö-
zött 2014.03.05-én 14.00 órakor a Rend-
őrkapitányságon lesz.

Kiemelkedő eredmények a 
matematika csapatversenyen 

2014.02.24.
A „Matek Guru” általános iskolai mate-
matika csapatversenyben 6. osztályo-
saink, Ádám Gréta, Balázs Krisztina, 
Tőzsér Veronika, Varga Dániel beju-
tottak a Nyíregyházán rendezendő 
országos döntőbe (tanáruk Lantos 
Sándorné). Az 5. osztályos egységünk, 
Balázs Boglárka, Harik Ferenc, Szabó 
Csenge és Vízi Petra is nagyon közel vol-
tak a 12 döntőbe kerülő csapathoz, s a 
14. helyen zártak. Mindkét 8. osztályos 
csapatunk a legjobb 25 között végzett 
magas pontszámmal. Gratulálunk a csa-
patoknak, és sok sikert kívánunk a dön-
tőben való szerepléshez.

Szép magyar beszéd 
2014.02.04.

A Szép magyar beszéd verseny megyei 
fordulóján Danyi Ivett 8.a osztályos ta-
nuló első helyezést ért el, és továbbju-
tott a félországos fordulóra. A kisebbek 
között Balázs Boglárka (5.b) harmadik 
lett. Gratulálunk a szép eredmények-
hez.

Kiemelkedő eredmények angol 
nyelvből 2014.01.27.

Nemrégiben kaptuk meg a Nógrád Me-
gyei Pedagógiai intézettől a tanév ele-
jén végzett angol nyelvi írásbeli teszt 
részletes eredményét. 9.a osztályos 
tanulóink a megye 18 középiskolájá-
nak (gimnáziumok, szakközépiskolák) 
41 db 9. évfolyamos osztályában 764 
tanuló részvételével végzett mérésen 
kiemelkedően jól teljesítettek. 85,1%-
os eredményük jóval meghaladja az 
összes tesztíró 63,4%-os, illetve a gim-
nazisták 73,1%-os átlagát. Diákjaink 
eredménye a más gimnáziumokban 
működő nyelvi előkészítős osztályok 
(NYEK) 81,7%-ánál is jobb, közelít a két 
tannyelvű gimnáziumi osztályok 87,9%-
os értékéhez. (A vizsgálat egyik átfogó 
megállapítása, hogy jobb eredményt 
értek el azok az osztályok, ahol maga-
sabb a heti angol óraszám. Ez is alátá-
masztja azon döntésünket, hogy gim-
náziumban legtöbb plusz órát angolból 
biztosítjuk tanulóinknak.)
Angolból további két versenyeredményt 
is érdemes közreadnunk. 2013. novem-
ber 25-én Salgótarjánban a Gagarin 
Általános Iskolában rendezett Idegen 
nyelvi prózamondó versenyen 11 iskola 
tanulói közül Gyebnár Sára, iskolánk 7.b 
osztályos tanulója 1. helyezést ért el 
(felkészítő tanára: Szabó Ferencné).
Szintén novemberben Varga Bence 
(9.a) Balassagyarmaton a Szent Imre 
Gimnáziumban angol fordítási verse-
nyen a 9-12. évfolyamosok összevont 
kategóriájában (9. évfolyamos létére) 
elhozta az 1. helyezést (tanára: Hor-
váthné Varga Orsolya) Gratulálunk!

Bővebb információk: 3170 Szécsény, 
Magyar út 15. Tel: 32/370-951, www.
barkanyisuli.eoldal.hu 

Kovalcsik István
igazgató

Általános Iskola és Gimnázium hírei

......................................
......................................

......................................

Gyurta Dániel a Katolikus iskola röplabdacsapatával
................................................................................
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Bölcsődei hírek: 
Farsang a bölcsődében

F 

ebruár 28.-án délelőtt tartottuk a far-
sangi mulatságunk a bölcsődében. 

Már napokkal előbb közösen a gyere-
kekkel feldíszítettük a Katica és Pillangó 
csoportokat. Versikékkel, énekekkel ké-
szülődtünk, álarcokat színeztünk, ragasz-
tottunk. Péntek reggel örömmel és izga-
tottan érkeztek a gyerekek, hogy ki milyen 
maskarába öltözködik. Nagy meglepe-
tés volt a gyerekeknek, hogy a felnőttek 
is bohócruhában várták őket. Beöltözés 
után meglepetten csodáltuk egymást. 
Délelőtt ettünk, ittunk, mulattunk és 
vendégül láttuk az óvodásokat is egy 
vonatozás erejéig. Minden kisgyermek 
egy állatfigurás hajtogatott lufinak örül-
hetett! 
Jól szórakoztunk ezen a vidám napon!

Gajzinger Lászlóné 
gondozónő

Óvodai hírek: 
Farsang a Pitypang csoportban
Az egyik legvidámabb ünnepünk a gyer-
mekfarsang, melyet izgatott készülődés 
előz meg. 
Beszélgettünk a tavaszvárásról, népszo-
kásokról, télűzésről. Gyermekeink kíván-
ságait, ötleteit figyelembe véve farsangi 
díszeket, dekorációkat készítettünk, me-
lyekkel vidám hangulatot varázsoltunk a 
csoportban és öltözőben egyaránt. Öröm 
volt látni a csillogó kis szemeket, olykor 
titkolózva, máskor nyíltan tervezgették 
milyen jelmezbe szeretnének öltözni. 
Sok szép verset, dalt tanultunk, ezeket 
egy csokorba kötve kis műsorral ked-
veskedtünk a velünk bálozó kedves szü-
lőknek, vendégeknek. 

ReKláMFilM 
KéSzítéS

A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. 
„Szécsény – kis város, sok látnivaló”

címen ifjúsági, reklámfilm készítő pályázatot hirdet

A pályázat célja: új, fiatalos szemlélettel bemutatni Szécsény városát és 
látnivalóit 
A pályázat témája: Szécsény népszerűsítése a fiatalokon keresztül
A pályázók köre: 14 és 25 év közötti személy vagy közösség
A reklámfilm időtartama: min. 3 perc - max. 5perc

A pályázat leírása: A reklámfilm azoknak szóljon, akiket Szécsénybe 
szeretnénk invitálni, és akiknek szeretnénk megmutatni a város látniva-
lóit és nevezetességeit. A kisfilm fejezze ki az új, fiatal generáció látás-
módját, frissességét, a látványvilága és hangulata pedig figyelemfelkel-
tő legyen. Alappillérként jelenjenek meg a Szécsény főbb nevezetességeihez 
tartozó információk:
- A szécsényi Ferences kolostor – 2013 óta történelmi emlékhely
- Kubinyi Ferenc Múzeum (Forgách kastély) – Magyarország 15 legszebb 

kastélyának egyike
- Tűztorony – közép Európa legferdébb tornya, ahol tűzoltó kiállítás 

működik
- Nosztalgia Múzeum – az ország egyik legnagyobb gyűjteménye az 

elmúlt száz év tárgyaiból

A pályázat díjazása: I. helyezett: 30.000 Ft
 II. helyezett: 20.000 Ft
 III. helyezett: 10.000 Ft

Továbbá, ha a szakmai zsűri úgy ítéli, hogy 
valamelyik pályamű kiemelkedő, és egyedi 
alkotás, 100.000 Ft különdíjban részesül!

A pályázat beadási határideje: 2014. április 15. 
(valamilyen adathordozón, pl. dvd, pendrive)

A leadott pályaművekkel a Szécsényi Közművelődési 
Nonprofit Kft. rendelkezik!

Bővebb információ és a pályázat leadásának hely-
színe: Szécsényi Művelődési Központ, 3170 Szécsény, 
Ady Endre út 12. 

Garamvölgyi Andrea

Cseperedő Óvoda és 
Bölcsőde

......................................

Farsang Cseperedő óvodások 
és bölcsödések körében

PálYázAti FelhíváS
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A nap elmaradhatatlan része a sok játék; 
vetélkedők és ügyességi játékok, mint a 
Bohócos célba dobás, „Fánksütés”, Kincs-
kereső játék, Székfoglaló és Táncverseny. 
Minden kisgyermek meglepetés ajándé-
kot és hajtogatott lufiállatkát kapott. 
Sokat táncoltunk, mókáztunk, pihenés-
képp süteményt és gyümölcsöt fogyasz-
tottak kis bálozóink. Hamar elszaladt 
az idő, délben finom meglepetés, az 
elmaradhatatlan farsangi fánk örven-
deztette meg gyermekeinket.

Brezanóczyné Lőrincz Katalin
óvodapedagógus

Óvodai hírek, programok:
Március 4. Fotózás lesz az intézmény-
ben
Március 6. Színházi előadás érdeklődés 
esetén
Március 19. (szerdán) Nyílt napra vár-
juk a kedves leendő bölcsiseket és óvo-
dásokat a szüleikkel együtt! 
Bővebb információkat az intézmény-
ben ill. a kábel tv-ben kaphatnak az ér-
deklődők! Mindenkit szeretettel várunk!
Március 24.-25. Tanító nénik látogatása 
a Pitypang csoportban (szervezés alatt)

Bővebb információk: 3170 Szécsény, 
Magyar út 13. Tel: 32/370-758

Mender Andrea Mária
intézményvezető

S 

zép sikereket értek el iskolánk alsó ta-
gozatos tanulói az elmúlt hetekben.

Február 7-én Salgótarjánba utaztak, 
ahol a Salgótarjáni Általános Iskola Besz-
terce-lakótelepi tagiskolája által kiírt 
tanulmányi versenyen képviselték ta-
nulótársaikat.
A Móra Ferenc vers- és prózamondó 
versenyen 4 fő vett részt: Szentgyörgyi 
Kristóf 1. osztály, Oláh Debóra 2. osz-
tály, Molnár Szulamit és Raák Gábor 4. 
osztályos tanuló. A nagy létszámú és 
színvonalas megmérettetésen Szent-
györgyi Kristóf III. helyezést ért el kor-
csoportjában

A Salgótarjánban megrendezett „Iro-
dalom képekben” című rajzpályázat 
zsűrije, a 100 éve született Weöres Sán-
dor verseihez készített illusztrációkat 
kimagaslóan jónak értékelte. Tanítvá-
nyaink közül Molnár Szulamit I. helye-
zett, Raák Gábor III. helyezett lett. A 
pályaművek a költő Kék hajnal és Ha 
a nap süt a réten című verseihez készül-
tek.

További versenyek, események, 
amelyeken részt vettek diákjaink:

Február 13. „Dobd a kosárba!” verseny, 
Pásztó IV. helyezés

Február 14. „Vitamin-suli” rajzpályázat, 
Berkenye 1-2-3-4. osztály

Február 19. Szentgyörgyi-napok, Diós-
jenő

Rajzpályázat „Tündérmesék”: 1-3. osz-
tály, 2-4. osztály

Különdíj: Molnár Violetta 2. osztály

Versmondó verseny: Oláh Debóra 2. 
osztály

Raák Gábor elismerést kapott

Felkészítő tanáruk Bartus Gabriella mun-
kája elismeréseképpen különdíjban ré-
szesült!

Tanulóink szép számban vettek részt 
az Orchidea Pangea matematika ver-
seny iskolai fordulóján, valamint a feb-
ruár 22-én megrendezett madárlesen 
a Madártani Egyesület munkatársával.

További információk: 
3170 Szécsény, Rákóczi út 90. 
Tel: 32/370-131, Fax: 32/372-490
e-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu
web: www.rfszkki.sulinet.hu

Györki Marianna
megbízott igazgató

A 
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szak-
képző Iskola diákjai egy érdekes, 

mindamellett igen aktuális témájú elő-
adáson vehettek részt január 27-én, az 
„Internet nem felejt” címmel. 

Az előadás tartalmáról röviden:
A gyermekek jogainak védelme számos 
területet ölel fel és foglal magába, töb-
bek között felhívja a diákok figyelmét 
a rájuk leselkedő veszélyekre. A KIM az 
L-Tender Consulting Kft-vel közösen in-
dította útjára „Az Internet nem felejt” 
elnevezésű programot, amelynek célja, 
hogy tudatosítsa a fiatalokban az inter-
net (ezen belül kiemelten a közösségi 
oldalak) veszélyeit. 
A mai tinédzserek már létezni is alig tud-
nak az internet nélkül – annak minden 
pozitívumával és árnyoldalával együtt. 
A statisztikák szerint évről évre nő Ma-
gyarországon a fiatalok körében az inter-
nethasználattal töltött idő. Míg 2011-ben 
összesen 201, 2012-ben pedig 207 percet 
töltött az interneten egy átlagos felhasz-
náló, addig 2013 első negyedévében 
ez az érték már 209 perc, azaz közel há-
rom és fél óra. Annak érdekében, hogy 
az internetet biztonságosan tudják min-
dennapjaik során alkalmazni, elengedhe-
tetlen, hogy alapos és átfogó ismeretekkel 
vértezzük fel őket. Ennek érdekében sze-
retnénk a Polgári Törvénykönyv erre vo-
natkozó rendelkezéseit megismertetni 
a diákokkal, különös tekintettel az inter-
netes felhasználással kapcsolatos sze-
mélyiségi és adatvédelmi kockázatokra.
„Az internet nem felejt” elnevezésű prog-
ram keretén belül, 2014. március végéig 
az ország 19 megyéjében, valamint Bu-
dapesten megközelítőleg 3000 diákhoz 
jut el a program.
Az utóbbi tíz évben hozzánk nőttek az 
elektronikus eszközeink – vagy éppen 
mi nőttünk hozzájuk. Állandóan online 
vagyunk, bármikor csöröghet a telefo-
nunk, de üzenhetünk akár viberen is, de 
ezzel párhuzamosan pittyeg a Facebook-
chat, miközben képet osztunk meg az 
instagramon. És ez még csak egy átla-
gos multitasking.
Csakhogy míg a digitális bevándorlók (a 
mai fiatalok szülei és tanárai) sok eset-
ben még csak ezeket a szavakat is alig 
ismerik, nemhogy csinálnák is a fent le-
írt dolgokat, addig a mai tinédzserek-
nek, azaz a digitális bennszülötteknek 
ez már a napjaik elválaszthatatlan ré-
sze. Éppen ezért nem mindig végződik 
jó eredménnyel, amikor náluk sokkal idő-
sebb, az okostelefonokhoz, Facebookhoz 
alig értő „felnőttek” akarják megóvni 
őket a valós, általuk azonban még nem 
realizált veszélyektől.

II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola, Gimnázium és 

Szakközépiskola

Lipthay Béla 
Mezőgazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégium

......................................

......................................

......................................
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A mai tinédzserek már létezni is alig 
tudnak az internet nélkül – annak min-
den pozitívumával és árnyoldalával 
együtt.

De mi történik akkor, ha valakit éppen 
ezeken a fórumok „pécéznek” ki a töb-
biek? Ma már nem lehet fél 2-kor ha-
zaszaladni az iskolából, bezárkózni a 
szobába és másnap reggelig még csak 
nem is hallani a többiekről: immár lát-
hatatlanul, otthon ülve is folyamatosan 
érkezhetnek a piszkálódások. Amelyek 
idővel eldurvulhatnak…

A fiatalok azonban akkor, ha zaklatás 
áldozataivá válnak, akkor is csak nagyon 
ritkán mernek a pedagógushoz vagy a 
szülőhöz fordulni, mert ők „úgysem ér-
tik ezt az egészet”. A szülő és a peda-
gógus pedig csak nagyon ritkán veszik 
észre maguktól a problémát, hiszen elő-
lük rejtett platformokon zajlik.

Az előadás egyaránt szólt a diákoknak, 
akik zaklatottakká és zaklatókká is vál-
hatnak, ha nincsenek tisztában a joga-
ikkal és kötelezettségeikkel, szólt a pe-
dagógusoknak is, hogy megismerjék a 
témát és közelebb kerüljenek a fiatalok 
problémáihoz és világához és végül a 
szülőkhöz és a családokhoz, hogy job-
ban értsék a fiatalok internetes létét.

Bővebb információk:
3170 Szécsény, Haynald Lajos út 11. 
Tel: 32/370-936

Barna Mátyás
igazgató helyettes

A 

2014. február 5-én Salgótarján-
ban a Váczi Gyula Alapfokú Művé-

szeti Iskolában megrendezésre kerülő 
Nógrád megyei zongorista növendé-
kek VII. találkozóján a következő, szép 
szécsényi sikerek születtek:
Holecz Martin –Kiemelt Nívódíj (I. kor-
csoport) felkészítő tanára: Barát Vitalina
Horváth Eszter Viktória- Kiemelt Nívódíj 
(I. korcsoport) felkészítő tanára: Lévárdi 
Beáta
Horváth Dániel –Kiemelt Nívódíj (III. kor-
csoport) felkészítő tanára: Barát Vitalina

Pap Luca- Kiemelt Nívódíj (V. korcsoport) 
felkészítő tanára: Lévárdi Beáta

Valkár Csenge- Nívódíj (II. korcsoport) 
felkészítő tanára: Barát Vitalina

Mega Inez Judit- Nívódíj (IV. korcsoport) 
felkészítő tanára: Lévárdi Beáta

Zsidai Kitti Szamóca- Dicséret (III. korcso-
port) felkészítő tanára: Lévárdi Beáta

Beszkid Mátyás- Dicséret (IV. korcsoport) 
felkészítő tanára: Lévárdi Beáta

Takács Dániel- Dicséret (V. korcsoport) 
felkészítő tanára: Csuka László

Felkészítő tanári különdíjat kaptak: Ba-
rát Vitalina és Lévárdi Beáta

A VIII. Országos Verseny Továbbképzős 
tanulók számára rendezett területi vá-
logatóján, melyet január végén Duna-
keszin rendeztek, három megye (Pest, 
Nógrád, Fejér) legjobbjai mérték össze 
tudásukat.

E válogatón három növendékünk 
vett részt: 
Balázs Eszter (tanára: Barát Vitalina), 
Pap Luca (tanára: Lévárdi Beáta) 
Takács Dániel (tanára: Csuka László). 

Miután az ország 5 városában lezajlot-
tak e megmérettetések, az országosan 
meghúzott pontszám alapján Pap Luca 
(tanára: Lévárdi Beáta) növendékünk 
jutott be az Országos Döntőbe, melyet 
március 21-23-án rendeznek Szentend-
rén.

Bővebb információk: 3170 Szécsény, 
Ady Endre út 12. www.rozsavolgyiart.
hu 

Lévárdi Beáta

M 

inden hónap utolsó szerdáján Bunder 
– Harman Ágnes DSGM szakgyógy-

tornász tart fogadóórát.

Legközelebbi időpont: 2014. március 26.

Ideje: 12.00-13.00

Helye: Manóvár Gyerekház

Szécsény Rákóczi út 41. (volt ÉMÁSZ 
épülete)

Erdélyi Viktória és 
Nagyné Vincze Andrea

2014.03.08-án 19.00 óra 

(ismétlés: 2014.03.09-én 15.00,

2014.03.15-én 19.00 óra, valamint

2014.03.16-án 15.00 óra. 

2014.03.22-én 19.00 óra 

(ismétlés: 2014.03.23-én 15.00,

2014.03.29-én 19.00 óra, valamint

2014.03.30-án 15.00 óra.

Korábbi adások megtekinthetők: 
www.szecseny.hu 

Bolgár János
vezető szerkesztő

A 

Közösségi Házban, február 22-én 
a Farsangi mulatság a gyerekek jel-

mezes bemutatójával kezdődött, ahol 
ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket lát-
hattunk. Nehéz volt a zsűrinek dönteni a 
díjazásról, így az első 3 helyezett mel-
lett különdíjakat is kiosztottak. A jutal-
mazás után játékos versenyeken vehet-
tek részt a gyerekek. 

Este 8-tól hajnalig a felnőttek nagyon jó 
hangulatú” Batyus bált” tartottak, a jel-
mezek itt sem maradtak el. Rendezvé-
nyeinkről a Facebookon a Benczúrfalva 
csoportban és a www.benczurfalvaert.
hu oldalon is tájékozódhatnak.

Hanczikné Adorján Györgyi
Benczúrfalváért Kulturális 

Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület

Benzcúrfalva 
történései

Szécsény Tv soron 
következő adásai:

Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészeti Iskola Szécsényi 

Tagintézménye

Manóvár Gyerekház hírei

......................................

......................................

......................................

Felnőttek jelmezben
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eményen végigdolgozott másfél hó-
napon vannak túl focistáink.

A számunkra március 2-án folytatódó 
pontvadászatra való felkészülést nem 
vette félvállról csapatunk. Az elmúlt he-
tekben egyáltalán nem kímélte a társa-
ságot László Lóránd játékos-edző. 

Talán ennek is köszönhető, hogy a gya-
korlásnak szánt összecsapásokon nem 
igazán jött ki a lépés. A javarészt a balas-
sagyarmati műfüves pályán lejátszott ta-
lálkozók pontos eredményei: Szécsény – 
Alsósztregova 3-2, gól: Kelecsényi G. (2), 
Juhász I., Szécsény – Csáb 4-6, gól: Bárány 
J. (2), Bódis M. (2), Szécsény – Hontfüzes-
gyarmat 1-5, gól: Lehoczki Sz., Óvár – 
Szécsény 2-1, gól: Kelecsényi G.

A játékoskeretünkben történt változá-
sok kapcsán elmondható, hogy nem 
volt nagy mozgás a csapatban. Új lab-
darúgóként Rónási Richárd csatlako-
zott Őrhalomból, míg Rácz Róbert (Ba-
lassagyarmat), illetve Szmolnik Bence 
(Érsekvadkert) távozott. Több hónapos 
kihagyást követően újra edzésbe állt Fo-
dor Róbert, jelenlétére nagy szüksége 
lehet az edzőmérkőzéseken nem túl 
fényesen teljesítő védelmünknek. Egy 
ideig úgy nézett ki, hogy Bárány József 
is ismét hadrafogható lesz, sajnos azon-
ban a következő hónapokban csak a 
maródiak listáján találkozhatunk a ne-
vével. 

Ilyen előjelek után nehéz lenne meg-
tippelni, hogy mit hozhat számunkra 
a Megyei I. osztály tavaszi folytatása. 
A második félév nyitányán Karancske-
szin lesz jelenésünk (március 2., 14:30), 
majd a 17. körben jöhet a Rimóc elleni 
hazai pályán esedékes rangadó (már-
cius 8., 14:30).

További részletek: www.szecsenyivse.
lapunk.hu 

Vudini

F 

ebruár 22-én szombaton Szécsény 
NB.I-es csapata az egrieket fogadta, 

akik sajnos sérülés miatt csak hiányos 
csapattal tudtak felállni. Az egyébként 
is esélyesebbnek számító hazaiak 13:5 

arányú győzelmet arattak és ezzel őr-
zik a tabellán második helyüket. Ered-
mények: Podpinka Gábor 4, Nagy Mik-
lós 3, Horváth Miklós 4, Györe Sándor 
1 és Györe-Nagy páros 1 győzelem.

Az eddig veretlen NB III-as csapatnak 
szintén ezen a napon kellett volna ját-
szani a Kömlő együttesével, akik sérü-
lés miatt nem jöttek el. Így szécsény 
NB III-as csapata játék nélkül győzött 
és őrzi makulátlan mérlegét.

dr. Harik Ferenc
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árcius hónapban két futóverse-
nyen mérettetik meg magukat szé-

csényi futóink:
- Március 9-én kerül megrendezésre 
a III. Molnár Katalin Emlékfutás 16 km-
es távon Szécsény–Bussa útvonalon.
- Március 16-án a vácrátóti terepfu-
táson, 4 illetve 12 km-es távon mutat-
hatják meg kitartásukat a sportolók.

Czele János

Szécsény VSE hírei
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