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Tisztelt Választópolgárok!

A 

2014. április 06-i választásokkal 
kapcsolatban néhány fontos tud-

nivalóra szeretném felhívni figyelmü-
ket:

Szécsény város közigazgatási terüle-
tén 6 szavazókör került kialakítás-
ra, melyek közül a 001-004-es számú 
szavazókörök a Szécsény, Magyar út 
15 szám alatti iskola épületében, a 
005. számú a Szécsény (Benczúrfalva), 
Fő út 16. szám alatti Közösségi ház-
ban, a 006. számú szavazókör pedig 
Szécsény (Pösténypuszta), Sport tér 
1. szám alatti Kultúrházban áll ren-
delkezésre a választójogukkal élni kí-
vánók számára. Minden szavazókör-
ben legalább öt fős Szavazatszámlá-
ló Bizottság (SZSZB) végzi feladatát, 
akiknek 3 tagját (és szükséges szám-
ban póttagjait) Szécsény Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 38/2014. 
(III.14.) számú határozatával választott 
meg. Delegált tagjait a választóke-
rületben jelöltet, vagy listát állító je-
lölő szervezet, illetve a független je-
lölt bízhatta meg 2014. március 21-én 
16.00 óráig.

A választott tagok eskütételére, az el-
nökök és elnökhelyettesek megvá-
lasztására, valamint az első választá-
si felkészítésre 2014. március 20-án 
17.00 órától, a delegált tagok eskü-
tételére és az első felkészítésre már-
cius 24-én 17.00 órától került sor. A 
választott és megbízott bizottsági ta-
gok jogai és kötelezettségei azono-
sak. A bizottságok működése és te-
vékenysége, a rendelkezésükre álló 
adatok nyilvánosak, így valamennyi 
nyilvános adatról folyamatos tájékoz-
tatást adunk honlapunkon és lehető-

ség szerint a médián keresztül is. A 
nyilvánosságra hozott adatok a sza-
vazás titkosságát azonban nem sért-
hetik. A SZSZB feladatait a válasz-
tási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény nem sorolja fel tételesen, de 
a legfontosabbak a következők: el-
lenőrzi a szavazóhelyiséget; levezeti 
a szavazást, gondoskodik a szavazás 
törvényes lebonyolításáról; dönt a sza-
vazás közben felmerült vitás kérdések-
ben; megszámlálja a szavazatokat, és 
megállapítja a szavazókörben a sza-
vazás eredményét, amelyről jegyző-
könyvet állít ki. Itt kell megjegyezni, 
hogy minden, a választással kapcso-
latos beadvánnyal az SZSZB mellett 
működő Helyi Választási Iroda (HVI) 
címén lehet, amely jelen esetben 3170 
Szécsény, Rákóczi út 84. szám alatt ér-
hető el.

Fontos tudnivalók a mozgóurna 
igénylésről: mozgóurnát az a választó-
polgár igényelhet, aki a névjegyzéken 
szerepel, de fogvatartása, egészségi 
állapota, vagy fogyatékossága miatt 
nem tud elmenni a szavazókörbe. A 
mozgóurnát igénylő választópolgárok 
külön névjegyzéken szerepelnek. A ké-
relmeket a szavazást megelőző 2. nap 
(2014. 04. 04.) 16.00 óráig a HVI-hez, 
azt követően az illetékes SZSZB-hez 
kell eljuttatni úgy, hogy az a válasz-
tás napján 15.00 óráig megérkezzen. 

A határidőn túl érkező, valamint a rossz 
helyre benyújtott kérelmek elutasítás-
ra kerülnek. A kérelem benyújtható: sze-
mélyesen, levélben, ügyfélkapun, a vá-
lasztások hivatalos honlapján, vagy 
meghatalmazott útján. A kérelem nyom-
tatványok honlapunkról letölthető és 
igényelhető a HVI-nél is. 

A kérelemnek tartalmaznia kell a vá-
lasztópolgár nevét, születési nevét, 
születési helyét, anyja nevét, szemé-
lyi azonosítóját, az igénylés okát és 
ahova a mozgóurna kivitelét kéri. Tá-
jékoztatásul közlöm, hogy akit a moz-
góurnát igénylők névjegyzékébe fel-
vettek, az a szavazókörben nem sza-
vazhat!

A szavazás minden szavazókörben 
06.00 órától 19.00 óráig tart. Felhí-
vom a figyelmet, hogy a szavazás so-
rán az SZSZB-nek kötelessége a sza-
vazópolgár személyazonosságának és 
lakcímének (vagy személyi azonosító-
jának) ellenőrzése, ezért kérem, hogy 
érvényes okmányaikat a szavazásra vi-
gyék magukkal. A választási értesítő 
bemutatása nem kötelező, de megléte 
gyorsíthatja a szavazás menetét. A vá-
lasztás elősegítése érdekében minden 
fontos információt útbaigazító táblák, 
és plakátok kihelyezésével igyekszünk 
biztosítani. 

Fontos tudnivaló, hogy (csakúgy, mint 
az előző országgyűlési választásokon) 
két listára lehet szavazni, egyéni és 
pártlistára (illetve akik nemzetiségi 
névjegyzékbe való felvételüket kér-
ték, ők nemzetiségi listára). Érvénye-
sen szavazni csak egy jelöltre, illetve 
listára lehet úgy, hogy a jelöltre, vagy 
listára leadott szavazatot két egymást 
metsző vonallal a szavazásra szolgáló 
körben helyezik el, és azt tollal töltik 
ki.

Elképzelhető, hogy valamilyen oknál 
fogva a választópolgárt vissza kell 
utasítani a szavazástól. 

Ezek a következők: nem tudja személy-
azonosságát igazolni (nincs nála sze-
mélyazonosításra alkalmas okmány), 
nem szerepel a névjegyzéken (más 
szavazókörbe van felvéve), már szava-

Tájékoztató a 2014. április 6-i 
Országgyűlési képviselők választásáról
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zott (azaz már szerepel az aláírása a 
névjegyzéken), megtagadja a névjegy-
zék aláírását. Ezekben az esetekben a 
választópolgárt fel kell venni a visz-
szautasítottak jegyzékére. Az a válasz-
tópolgár, aki személyazonosságát ké-
sőbb az SZSZB-nél igazolni tudja ter-
mészetesen (ha a névjegyzéket aláírta) 
szavazhat. Az is elképzelhető, hogy a 
szavazó tévesen más jelöltre, vagy 
listára tette a szavazatát, de erre még 
mielőtt az urnába helyezte volna fel-
ismerte. Ebben az esetben lehetősé-
ge van másik szavazólapot kérni, s a 
régit leadni, mely így rontott szava-
zólapként az SZSZB által bevonásra 
kerül. Arra azonban ügyelni kell, hogy 
rontott szavazólap cseréjére csak 
egyszer kerülhet sor.

Mint fentebb jeleztem a szavazás 
19.00 óráig tart, azaz a szavazókörök 
ajtaját az SZSZB bezárja. Azon válasz-
tópolgárok, akik a szavazókörben sor-
ban állnak még szavazhatnak, más 
már nem. A szavazás lezárását köve-
tően az urnák bontásáig és a szava-
zatok megszámlálásáig még sok idő 
fog eltelni, így várhatóan a szavazó-
köri előzetes eredmények éjfél körü-
li időpontban lesznek közzétéve.

Jelentős változás, hogy a szavazás nap-
ján nincs kampánycsend, azaz a vá-
lasztás lezárásig kampánytevékeny-
ség folytatható. Felhívom a figyelmet 
arra, hogy ennek azonban van időbeli 
és területi korlátja, amely szerint a 
szavazókörök bejáratától számított 
150 m-en belül, közterületen kam-
pánytevékenység nem folytatható. 

A későbbi kellemetlenségek elkerü-
lése érdekében kérek minden jelöltet 
és jelölő szervezet, valamint aktivistát 
ennek betartására, és betartatására. 
Egyúttal minden választópolgárnak ja-
vaslom, hogy választójogával és vé-
leményének kinyilvánításával a sza-
vazókörben leadott szavazatával él-
jen!

Szécsény, 2014. március 21.

Dr. Bagó József
HVI vezető
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014. március 25-én tartottuk mun-
karend szerinti testületi ülésün-

ket, melyen az alábbi napirendi pon-
tokat tárgyaltuk. Az ülésen 6 képvi-
selő tudott részt venni.

1. Az Önkormányzat Esélyegyen-
lőségi Programjának felülvizsgá-
latáról
Jegyző úr tájékoztatóját a 2013-2018. 
évekre szóló program időarányos tel-
jesítéséről megismertük és elfogadtuk.

2. A Civil keretre beadott pályá-
zatok elbírálásáról
Erről részletesebb tájékoztatót adunk.

3. Az étkezési térítési díjakról szó-
ló 9/2011. (III.30.) önkormányzati 
rendelet módosítása
Mivel a Lipthay Béla Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola fenntartója a Vidék-
fejlesztési Minisztérium lett, így a ta-
nulók étkeztetése most már az ő fel-
adatuk. Az erre vonatkozó - Önkormány-
zatunkat érintő részt - a rendeletből ki 
kellett vennünk. Nem mellékesen, ez 
a 2014. évi költségvetésünk kiadási ol-
daláról is törlésre került.

4. Szavazatszámláló bizottsági pót-
tag megválasztása
Néhány személy időközben vissza-
mondta a vállalását, így helyettük új ta-
gokat kellett delegálnunk. Megtettük. 
Az eskütételek időközben megtörtén-
tek, felelősségteljes feladatuk ellátásá-
hoz valamennyiüknek sikeres és prob-
lémamentes munkát kívánunk!

5. A 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet 
alapján érdekeltségnövelő pályá-
zat benyújtása
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén 
is élünk azzal a lehetőséggel, hogy 
közművelődési feladatok ellátására pá-
lyázati forráshoz jussunk. Ehhez a Szé-
csényi Közművelődési Nonprofit Kft 
részére 200 000 Ft önerő biztosításá-
val járult hozzá a Képviselőtestület.

6. A Harmóniában a Világgal Men-
tálhigiénés Közhasznú Egyesület, 
mint megbízott részéről szerződés 
felmondásának elfogadása

Az Egyesület jelezte, hogy a Szociális 
városrehabilitációs pályázatban vállalt 
feladatát, váratlanul felmerült szak-
emberhiány miatt nem tudja folytat-
ni, így a vele kötött szerződést 2014. 
április 16. napjával felmondja. A kép-
viselőtestület a felmondást tudomá-
sul vette.

7. Az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0008 
„Társadalmi reintegráció Szécsény-
ben” című projekt keretében szol-
gáltatói szerződés megkötésére

Ez az előző napirend folytatása. A fel-
merült probléma megoldására „há-
zon belül” sikerült sort kerítenünk, s a 
Szécsényi Közművelődési Nonprofit 
Kft-vel kötöttünk szerződést a hátra-
lévő időszakra.

8. „Társadalmi reintegráció Szé-
csényben - pótmunka” tárgyú köz-
beszerzési eljárás eredményhirde-
tése

Az előző testületi ülésen kellett pót-
munkára közbeszerzési eljárást in-
dítanunk, mely a Rákóczi út 70. szám 
alatti bérlakás felújításhoz kapcso-
lódott. Egy érvényes ajánlat érke-
zett, az Út-Garantor kft és Fort-Bau 
Therm Kft konzorcium részéről, net-
tó 1.258.990 Ft értékben, melyet a 
képviselőtestület elfogadott. Az ösz-
szeg nem terheli a város költségveté-
sét, a pályázat keretében elszámol-
ható.

9. Egyebek napirendi pontban egy 
egyéni vállalkozó kérelméhez járul-
tunk hozzá, mely szerint Szécsény vá-
rosnevét használhatja, süthető gyur-
mából készített, palóc mintás hűtő 
mágneseken.

10. Zárt ülés keretében három önkor-
mányzati lakásbérleti szerződés meg-
hosszabbításához járultunk hozzá, szi-
gorú feltételekkel.

 Stayer László Dr. Bagó József
 polgármester jegyző

Önkormányzati hírek
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a civil és sport szervezetek támo-
gatási kérelmének elbírálására

A 

civil szervezetek támogatására 
Szécsény Város Önkormányzata 

2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. 
(II. 05.) számú rendelet 12. § (10) bek. 
alapján 3 500 000 Ft összeget foga-
dott el. E keretből 26 civil szervezet 
igényelt támogatást 6 121 000 Ft ösz-
szegben. Zárójelben jegyezzük meg, 
hogy az előző években 1 500 000 Ft-
ot tudtunk ilyen célra fordítani.

A beérkezett támogatási igények 
meghaladták a keretösszeget, ezért 
a szervezetek eddigi tevékenységét, 
a város életében betöltött szerepét, 
a támogatási célokat értékelve alakí-
tottuk ki a javasolt támogatási ösz-
szegeket.

Szécsény Város Önkormányzatának 
Polgármestere a 2014. évi költségve-
tésben biztosított előirányzat terhé-
re az alábbi önkormányzati támoga-
tásokat adja civil szervezetek részére.

A Képviselő-testület nem kívánta a 
teljes összeget felhasználni, gondol-
ván a később esetlegesen felmerülő 
igényekre, egyéb rendezvényekre.

Stayer László
Polgármester

A 

z 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc évfordulójára rende-

zett megemlékezésen került sor a 
Szécsény Városért Díj ünnepélyes 
átadására, melyet idén Sántáné Ud-
vardy Erika, hitoktató, a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége Szécsényi 
Csoportjának elnöke kapott. Gratu-
lálunk a kitüntetettnek!

*  *  *
Április 10-én, Szécsény Város közin-
tézményeinek férfi dolgozói meglepe-
tés műsorral kedveskedtek a Nemzet-
közi Nőnap alkalmából hölgy kollé-
gáik számára, továbbá a virág mellett 
egy kis megvendégelésről is gondos-
kodtak.

Ss
z.

Civilszervezet Kapott támogatás

neve célja összege 
(Ft)

1.
Szécsényi Óvodásokért 
Alapítvány

Az óvoda eszközállományának fejlesztése 100 000

2.
II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakkö-
zépiskola Szülői Szervezete

Iskolai kirándulások útiköltsége. 100 000

3.
Szécsény Városi 
Sport Egyesület

Sport felszerelések, eszközök vásárlása és 
egyéb működési költségek.

1 500 000

4. Diabetes Klub
Diabetológus előadókkal továbbképzés 
tartása, szaklap és tesztcsíkok beszerzése.

15 000

5.
Vezérlőfejedelmi 
Asztaltársaság Egyesület

Szécsényi Országos Vadásznapok előké-
szítése és egyéb programok rendezése.

50 000

6.
Szécsényi Amatőr 
Futók Társasága

Futóversenyek  rendezése, szervezése, 
díjazása, utazási és nevezési díjak.

100 000

7. Benczúrfalváért Egyesület Zsíros István Emléktorna megrendezésére. 50 000

8. Múzeumbaráti Kör
Kékkői László „Szécsény vára épül…” 
emlékiratának kiadására és dr. Haynald 
Lajos emlékművének restaurálására.

100 000

9.
Szécsényi Népművészeti 
Egyesület

Koreográfia készítéséhez és zenekari 
költségekhez való hozzájárulásra.

100 000

10. Tudásbörze Egyesület
A Vigyázz! Kész! Pénz! Vetélkedő 
útiköltségére és a helyi vetélkedő 
díjazásához.

50 000

11.
Szécsény és Térsége 
Polgárőr, Önk. Tűzoltó és 
Katasztrófavéd. Egyesület

Egyesület működtetésére, formaruhák 
vásárlására és üzemanyag költségekre.

100 000

12.
II. Rákóczi Ferenc 
Kertbarátkör

Működési költségekre, kiállítás 
megrendezésére, szakmai előadására.

30 000

13. Krúdy Rejtvényfejtő Kör Országos versenyeken való részvétel. 10 000

14.
Őszi Alkony 
Nyugdíjas Klub

Országos és megyei nyugdíjas 
találkozókon való részvétel.

30 000

15.
„Szécsényiek a zenéért” 
Alapítvány – Erkel Ferenc 
Vegyeskar

A recski Nemzetközi kórustalálkozón 
való részvételre és az egri Nemzetközi 
kórusfesztiválra.

60 000

16.
Magyar Vöröskereszt 
Területi Szervezete

Jubiláló véradó ünnepség lebonyolítására. 40 000

17.
Szerva Asztalitenisz 
Sport Egyesület

A bajnokságokba benevezett 4 csapat 
útiköltsége, sportszervásárlás, utánpótlás 
nevelés, versenyeztetés.

250 000

18.
Szécsényi Iglice 
Közhasznú Egyesület

A táncegyüttes franciaországi utazási 
költségeinek támogatására.

100 000

19.
Andi Színjátszósai 
Közhasznú Egyesület

Nagybörzsönyi színjátszó tábor 
költségeihez hozzájárulás.

100 000

20.
Igaz Lóbarátok és Jóbarátok 
Közhasznú Egyesület

Gyermekek lovagoltatásának támogatása 
és lovas programok szervezése.

50 000

21.
845.sz.Páter Bárkányi János 
Cserkészcsapatért Alapítvány

A cserkészcsapat nyári táborozási 
költségeihez hozzájárulás.

30 000

22. T.C.D. Táncegyesület Táncverseny, táncgála költségeire 100 000

23.
Szécsény Média 
Kulturális Egyesület

Vezeték nélküli kamera-mikrofon szett 
vásárlása

75 000

Mindösszesen   3 140 000

Előterjesztés

Szécsény Városért Díj

......................................
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A 

Szécsényi Városüzemeltetési Non-
profit Kft. felhívja a Tisztelt Lako-

sok figyelmét, hogy a zöld hulladék 
gyűjtésére kihelyezett konténerek 
nem a zöld és más színű műanyag 
zsákoktól való megszabadulásra szol-
gál, illetve nem bontási törmelék el-
helyezésére. Kérjük, vegyék figyelem-
be a gyűjtőedények funkcióját és csak 

kerti növények szárait, nyesedékeit 
helyezzék el abban, mert a konténer 
tartalma újrahasznosításra kerül ab-
ban az esetben, ha más szemét nem 
kerül közéje. 
Ha zsákban szállítják oda a zöld hul-
ladékot, kérjük, hogy öntsék ki abból 
és a műanyag ne kerüljön a tartályok-
ba. 

Tegyen meg Ön is ennyit a környeze-
te érdekében és másokat is figyelmez-
tessen erre!

Együttműködésüket megköszöni az 
SzVÜ.

További információk: 
3170 Szécsény, Rákóczi út 41. Tel: 32/ 
370-382, www.szecseny.hu 

Velenczei Norbert
ügyvezető

Á 

prilisban átadásra kerül az Ön-
kéntes Tűzoltóőrs

Mint arról már korábban is beszá-
moltunk, az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0008 
számú, „Társadalmi reintegráció Szé-
csényben” című projekt keretében a 
Városi Rendőrkapitányság, a Szé-
csény és Térsége Polgárőr, Önkéntes 
Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egye-
sület, illetve a Nógrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság együtt-
működése, illetve a Rendőrkapitány-
ság rendkívül segítőkész hozzáállá- 
sának és az általuk felkínált kivételes 
lehetőségnek köszönhetően, a vá-
rosban önkéntes tűzoltóőrs kialakí-
tásra is sor kerül. A Rendőrség telkén 
az önkéntes tűzoltóraj elhelyezésére 
a meglévő lakóépület átalakítása, 
teljes körű felújítása, korszerűsítése, 

hiányzó közművek bekötése, a szer-
kocsi számára új garázs építése, tűz-
oltóautó-mosóval együtt. A meglévő 
szolgálati lakásban kerül kialakítás-
ra az öltöző és zuhanyzó helység, egy 
pihenőszoba és egy teakonyha-étke-
zővel. 

Az épületen belül az elektromos há-
lózat és a gépészeti vezetékek teljes 
cserére és átalakításra kerülnek. A tűz-
oltóautó tárolására szolgáló garázs a 
meglévő épületek közé kerül, össze-
kapcsolva a csatlakozó épületekkel. A 
meglévő (jelenlegi) garázs épületben, 
az oltáshoz és ezek karbantartásához 
használt eszközök számára tároló he-
lyiség kerül kialakításra, valamint egy 
kompresszorhelyiség és egy kisebb 
raktár a meglévő válaszfalak megtar-
tásával.

Az épületek külső síkján 7,0 cm-es hő-
szigetelés, a meglévő épület padlásán 
üveggyapot hőszigetelő paplan ke-
rül elhelyezésre, az épület energeti-
kai követelmények biztosítása érde-
kében.

A homlokzati nyílászáróit kicserélik, 
új korszerű hőszigetelt üvegezésű 
műanyag nyílászárók kerülnek beépí-
tésre.

Az épületek összekapcsolása miatt a 
tetőszerkezet megbontásra, ill. a hé-
jazat és a tetőlécezés teljes elbontás-
ra kerül. A garázson kontyolt nyereg-
tető kerül kialakításra, új tetőlécezés, 
új tetőhéjazat készül, tetőszigetelés-
sel egységes kivitelben égetett agyag-
cseréppel natúr színben.

Az épületen belül új padlóburkolatok 
készülnek, a vizesblokk helyiség átala-
kításra és újraburkolásra kerül. A tel-
jes épületben 2-szeri teljes belső fal-
festés készül.

A tűzoltóautó garázsában felgördü-
lő szekcionált ipari kapu kerül beépí-
tésre motoros meghajtással személyi 
bejáróval, így a tűzoltó autó a rendőr-
ség udvarán belül meg tud fordulni. 
Az épület gépészeti rendszere teljes 
felújításra kerül. A tűzoltóautó garázs-
ban az autó karbantartására szerelő-
aknát alakítanak ki.

A Mártírok útja felül a garázs tűzoltó 
autóval történő megközelíthetősé-
ge miatt szegélykővel és lejtéssel ki-
alakított viacolor burkolattal ellátott 
behajtó kerül kialakításra.

A tűzoltó őrsön szolgálatot teljesítők 
az épület a Mártírok út felöli bejára-
tát használhatják.

A Városüzemeltetési Kft. felhívása

A Városfejlesztő KFT. 
hírei

.......................................................................................................................
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Á 

prilis hónaptól minden szombat 
délelőtt ingyenes Gyerekmati-

néra várjuk a régi mesefilmeket, me-
sesorozatokat kedvelő gyermekeket 
a Nosztalgia Múzeumban. (Szécsény, 
Sas út 1, a régi Könyvtár épülete) A 
matiné 10.30-tól 12.00-ig tart. 

Április 5-én ismét Bolhapiac kerül 
megrendezésre a Művelődési Központ 
aulájában, délelőtt 10 órától 12 óráig. 
Helypénz nincs. 

Bővebb információ a 06-20/389-0584 
telefonszámon vagy a csuri60@vipmail.
hu e-mail címen kérhető. 

Április 8-án és 9-én Meccs Klubba vár-
juk a focirajongókat a Művelődési Köz-
pont aulájába, ahol kivetítőn nézhetik 
a mérkőzéseket.

Április 11-én délután 17.00. órakor nyí-
lik Oláh János szécsényi képzőművész 
kiállítása a Művelődési Központ Szabó 
István galériájában. 

Á 

prilis 17-én 14 órától 16 óráig 
várjuk a játszani, alkotni vágyó 

gyerekeket és kísérőiket egy bolon-

dos délutánra a Pintér ház udvarára 
(volt óvoda épülete), ahol próbára te-
hetik ügyességüket, megmutathatják 
kreativitásukat. A legleleményeseb-
bek sok-sok csoki tojást gyűjthetnek! 
Rossz idő esetén a Művelődési Ház ad 
majd otthont a programnak.
16 órától Diák Csocsóbajnokság ke-
rül megrendezésre a Művelődési Ház 
aulájában. Kétfős csapatok jelentke-
zését várjuk. Nevezési díj nincs, jelent-
kezni a helyszínen lehet. 
Este 8 órától pedig LAN-partyra vár-
juk a számítógépes játékok kedvelőit.
Április 26-án este 19 órától kezdődik 
az 5. születésnapját ünneplő Hell Diver 
zenekar koncertje, amelyre minden ér-
deklődőt sok szeretettel várnak.
Április 27-én, vasárnap Fogathajtó 
verseny kerül megrendezésre a Vár-
kertben.
Április 28-án, hétfőn 18.00. órától har-
madik alkalommal várja az egészsé-
ges életmódot követő érdeklődőket 
az Életmód Klub a Művelődési Köz-
pont Kiskamara termében.
Május 1-én a Nosztalgia Majális ke-
rül megrendezésre, amelyről hama-
rosan bővebb információkat adunk. 

2 

014. március 12-én megnyílt a Ku-
binyi Ferenc Múzeum dísztermé-

ben a losonci festőművész Szabó Gyu-
la kiállítása. A kiállítás megtekinthető 
2014. április 30-ig. 
További információk: 3170 Szécsény, 
Ady Endre út 7. Tel. 32/370-143, www.
kubinyimuzeum.hu 

Gusztiné Dr. Toronyi Judit
Igazgató

Programajánló:

Húsvétváró szünidei 
programok

Kubinyi Ferenc Múzeum 
programajánlója

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

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

A Szabó Gyula Kiállítás megnyitóján
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Oktatási Intézmények hírei

Páter Bárkányi János 
Katolikus Óvoda, Általá-
nos Iskola és Gimnázium

T 

élen sem tétlenkedtünk, de a ta-
vasz több tucat további teendő-

vel tette teljesebbé tevékenységeink 
tárházát.

Márciusban számos verseny megyei 
vagy körzeti fordulója zajlott le, ami-
ken diákjaink legtöbbször az élme-
zőnyben végeztek, sokat meg is nyer-
tek, továbbjutottak a területi vagy or-
szágos versenyekre. A K & H bank 
pénzügyi versenyén 3 korcsoportban is 
jutott tovább csapatunk a miskolci 
elődöntőbe (ez egyedülálló a régió-
ban, pl. Miskolcról, vagy Egerből az 
egész városból összesen nem jutott 
be annyi csapat, mint Szécsényből a 
mi iskolánkból). A bejutó csapatok 
tagjai: 
4.b - Gyenes Zsófia, Horváth Emese, 
Kormány Kinga, Bagó Gergő, Virág 
Péter 
6.b: Szerémi Soma, Szilágyi Petra, Bagó 
Fanni, Tőzsér Katrin, Csizmadia Róbert
7.b: Komár Gabriella, Sándor Vanda, 
Varga Zsófi, Tóth Bernadett, Gyebnár 
Sára

A teremsportok, pl. az eddig is gya-
korolt röplabda mellett beindult a 
szabadtéri sportok szezonja. Isko-
lánk csapata nyerte a megyei leány 
Street Ball versenyt (Czank Leonóra, 
Lénárt Anna, Medve Mónika), a kör-
zeti leány focit (Abonyi Gabriella, 
Haizer Gréta, Kanyó Donatella, Kiss 
Luca, Lénárt Anna, Rónai Renáta, Szép 
Cintia, Tóth Krisztina), és a mezei futó-
versenyt (Varga Eszter, Juhász Eszter, 
Király Tamás, Lászlók Kornél, Tihanyi 
Vanda, Gácsi Dorina, Kanyó Zakari-
ás, Kerényi András, Ádám Gréta, Zsi-
dai Kitti Szamóca, Balázs Simon, Bo-
ros Balázs, Mayer Fedra, Széles Lilla, 
Annus Sándor, Szeles Gergő).

A hónap közepén iskolánk 6. osztá-
lyos diákjai adták a városi március 15-i 
ünnepi műsort a Művelődési Központ-
ban.
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Közlemény a 2014/2015. neve-
lési évre történő óvodai és böl-
csődei beiratkozás rendjéről

T 

ájékoztatom a Tisztelt Szülőket, 
hogy a Szécsényi Cseperedő Óvo-

dába és Bölcsődébe a gyermekeket, 
a 2014/ 2015. nevelési évre

2014. április 28-29 (hétfő-kedd) na-
pokon 8,00-16,45 óra közötti időpont-
ban lehet beíratni.

A beiratkozás helyszíne:

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Böl-
csőde

Szécsény, Magyar út 13. Földszint ne-
velői szoba

A bölcsődei és óvoda beiratko-
záskor be kell mutatni:
a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosító és lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolvány,
a gyermek TAJ kártyája,
a gyermek oltási könyve,
a gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata, 
a szülő személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványa, 
amennyiben rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre jogosult a gyermek, 
az erről szóló határozat,

tartósan beteg vagy súlyosan fogya-
tékos, illetve a 3 vagy több gyerme-
ket nevelő család esetén az 50%-os 
kedvezmény igénybevételéhez a be-

tegségről szóló szakorvosi igazolás, a 
Magyar Államkincstár igazolása.

munkáltatói igazolás bölcsődei fel-
vétel esetében

2014.-ben a bölcsődébe a gyermek 
húszhetes korától harmadik élet-
évének, ill. annak az évnek a dec-
ember 31.-éig vehető fel, amelyben 
a harmadik életévét betölti.

2014. szeptember 1-jétől a 2014/ 
2015. nevelési évben az óvodába 
az a gyermek vehető fel, aki

- a 3. életévét betöltötte,

- a 3. életévét a felvételétől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, a településen lakóhellyel, en-
nek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál idő-
sebb gyermek óvodai felvételi kérel-
me teljesíthető.

Óvodai és iskolai programjainkban 
egyaránt nagy szerepet kapott a Víz 
Világnapja köré épült programsoro-
zat. A foglalkozásokon-tanórákon is 
kicsit errefelé vettük az irányt, ezen 
felül óvodásaink és tanulóink kirán-
dultak a Várkerti-tóhoz, a Szentlélek-
patakhoz, vízzel kapcsolatos elméle-
ti és gyakorlati feladatokat oldottak 
meg. Az ovisok például a kirándulá-
son vízmintát vettek és vizsgáltak, 
papírhajót készítettek és úsztattak, 
az óvodában halakat rajzoltak, külön-
böző ízesítésű vizeket kóstoltak, szó-
lásokat és találós kérdéseket gyűjtöt-
tek… Fontos téma volt a víztakarékos-
ság.

Most tekintsünk előre, mi vár ránk a 
következő hónapban, áprilisban!

A 3. életévüket a következő tanév-
ben betöltők (leendő ovisok) be-
íratása április 23–24-én lesz. (A hon-
lapon és a kábel tv-ben olvashatók a 
részletes információk.)

Óvoda:

04.10. Nyílt nap, tanító néniknek

04.16. Tavaszkoncert

04.23. Nagycsoportos kirándulás

04.24. Föld napja

04.29. Majális

Csoportkirándulások

05.05.-05.06. Anyák napja

Iskola:
04.02. Fogadó délután

04.04. kerékpártúra

04.07. iskolai szorobánverseny

04.08. tájékoztató a leendő 1. osztá-
lyosok szüleinek

04.09 területi szorobánversenyt ren-
dezünk iskolánkban

04.14. Miskolci verseny 15 diákunk-
nak (Vigyázz – Kész – Pénz)

04.14-15. regisztráció az iskola 1. osz-
tályába

04.16. lelki nap az iskolában

04.16-21. Velence – Vatikán – Róma – 
Assisi – San Marino kirándulás

04.24-25 Föld napja rendezvények

Iskolánk 1. osztályába április 14-ig le-
het jelentkezni, adatfelvételre 14-én 
és 15-én kerül sor.

Az óvodával kapcsolatosan to-
vábbi információk: 

3170 Szécsény, Magyar út 13. Tel: 30/ 
779-6098

*  *  *

Az iskolával kapcsolatosan to-
vábbi információk:

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

Kovalcsik István
igazgató

Szorgos kis kezek

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

Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
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A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 24.§ (3) bekezdése szerint 
a gyermek abban az évben, amely-
ben az ötödik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától (2014. 
szeptember 1.) napi négy órát kö-
teles óvodai nevelésben részt ven-
ni. A 2014/2015-ös nevelési évre a 
2009. január 1. – 2009. augusztus 31. 
között születetteknek kötelező a be-
íratása, ennek elmulasztása szabály-
sértésnek minősül. A napi négy órá-
ban óvodai nevelésben részvételre 
kötelezett gyermek szülője, ameny-
nyiben gyermeke az óvodakötelezett-
ségét külföldön teljesíti, köteles arról 
a beiratkozás utolsó határnapját kö-
vető 15 napon belül írásban értesíte-

ni gyermek lakóhelye, annak hiányá-
ban a tartózkodási helye szerint ille-
tékes jegyzőt.

Bölcsődei felvételre vonatkozó 
döntés:

A bölcsődei felvétel során előnyben 
kell részesíteni azt aki rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jo-
gosult, akinek szülője igazolja, hogy 
munkaviszonyban vagy munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll.

Óvodai felvételre vonatkozó dön-
tés és jogorvoslat:

A gyermek felvételéről az óvoda ve-
zetője dönt, a felvételi kérelemről ho-

zott döntését írásban közli a szülők-
kel legkésőbb 2014. május 29. napjá-
ig. Ha a jelentkezők száma meghaladja 
a felvehető gyermekek számát, az óvo-
da fenntartója bizottságot szervez, amely 
javaslatot tesz a felvételre. Az óvodá-
nak a gyermek óvodai felvételéről ho-
zott döntése ellen a szülő a közléstől 
számított 15 napon belül érdeksére-
lemre hivatkozással a gyermek érde-
kében eljárást indíthat, a kérelem te-
kintetében a fenntartó nevében a jegy-
ző jár el és hoz másodfokú döntést.

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

Mender Andrea Mária 
Intézményvezető

Az elmúlt időszak eseményei:

I 

skolánk Benczúr Galériájában még 
mindig megtekinthető Csábi Ádám 

– volt tanítványunk - kiállítása.
- Márc. 13-án a Somoskőújfalun meg-
rendezett V. Petőfi Sándor Versmon-
dó Találkozón Szentgyörgyi Kristóf 1. 
o. és Oláh Debóra 2. o. tanulók kép-
viselték iskolánkat, mindketten em-
léklapot és ajándékkönyvet kaptak 
szereplésükért.
- A Fekvenyomó Diákolimpia Nóg-
rád Megyei Döntőjén Gerőcs Dávid 
12.b és Csizmadia Zoltán 10.b osztá-
lyos tanulók 3. helyezést értek el.
- Márc. 14-én, pénteken az iskola di-
ákjai és tanárai közös koszorúzással 
emlékeztek meg az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc eseménye-
iről.
- A „Vitamin – Suli” rajzpályázaton az 
1., 2. és az 5.a osztály ért el jó helye-
zést.

- Márc. 20-án madár lesen jártak a ter-
mészetet kedvelő tanulóink, az alsó 
tagozatos diákjaink pedig elkezdtek 
lovagolni tanulni.
- Márc. 21-én a dr Rajeczky Benjamin 
emlékére meghirdetett rajzpályáza-
ton Molnár Violetta 2.o. tanuló 1. he-
lyezést, Molnár Szulamit 4.o. tanuló 
2. helyezést, Talpai Ádám 12.b o. ta-
nuló 2. helyezést ért el.

- Március 23-án rendezték meg Sal-
gótarjánban a DECATHLON B33 Kö-
zépiskolai Kosárlabda Kupa Megyei 
Döntőjét. Ezen a tornán két csapatunk 
is részt vett, a 2. helyezést elért csa-
pat: Baranyi Nikolett 12.b, Péter Pet-
ra 12.a, Medve Diána 12.a. A 3. helye-
zett csapat tagjai: Hencz Polett 12.b, 
Percze Ramóna 12.b, Szmolnik Betti-
na 12.b. 

- Márciusban két alkalommal jártak 
nálunk az „Elsősegélynyújtó Angyalok” 
csoport és Magyar Imitációs Társaság 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium
és Szakközépiskola

ŐSTERMELŐK, KÉZMŰVESEK

FIGYELEM
Várjuk Szécsény első Házi 

Boltjába termékeiket, mely a 
Kézművesház épületében 

nyílik. Kizárólag feldolgozott 
élelmiszereket (pl: lekvárok, 

szörpök, savanyúságok, 
szószok, stb.), valamint 

ajándéktárgyakat, kézműves 
termékeket várunk.

*   *   *

INFO: Szécsényi 
Közművelődési Nonprofit Kft

3170 Szécsény, Ady Endre út 12.

06/70-3933-965, 06/32-370-860

.......................................................................................................................
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Nógrád Megyei szervezetének önkén-
tesei, akik interaktív módon mélyítet-
ték el tanulóink elsősegély nyújtási és 
újraélesztési ismereteit.

- A középiskolai osztályok hónapok-
kal ezelőtt bekapcsolódtak az Össze-
fogás az áldozatokért TÁMOP pályá-
zat keretében megvalósuló program-
sorozatba. A tanulók osztályfőnöki 
órákon előadásokat hallgattak meg 
a témáról, valamint börtönlátogatáson 
is részt vettek Balassagyarmaton.

Áprilisi programok:

- 14-16. Rákóczis Napok
- 28-30. Az első osztályosok beiratko-
zása
- 30. Középiskolai Ballagás 

Beiskolázási tájékoztató

A 2014/15-ös tanévben a folyamat-
ban lévő intézmény átszervezést – mely 
érinti a nagylóci és a nógrádszakáli te-
lephelyet – követően szóló első osztály 
indítását tervezzük. Leendő tanulóink-
nak már az első osztályban elkezdjük 
az angol nyelv és az úszás oktatását. 
Terveink szerint sportorientációs osz-
tályt indítunk, vagyis heti 5+2 testne-
velés órán ismerkedhetnek meg a ta-
nulók az atlétika, kosárlabda, kézi-
labda, labdarúgás alapjaival. Igény 
szerint lehetőség van a szenzomotoros 
fejlesztésre is.  A későbbiekben szeret-
nénk minden tanítványunkat megis-
mertetni a Nemzeti Lovaskultúra Prog-
rammal is. 

Sok szeretettel várunk minden érdek-
lődő szülőt és leendő első osztályos 
tanulót nyílt napunkra, melynek pon-
tos időpontjáról tájékozódhatnak az 
iskola honlapján, vagy facebook ol-
dalán.

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
igazgató

Benczúrfalva történései

M 

árcius 8-án az egyesület férfi tag-
jai Nőnap alkalmából megaján-

dékozták a hölgyeket. Kellemes estét 
töltöttünk együtt a Közösségi Ház-
ban.

Áprilisi előzetes: 
Ha az időjárás engedi április 5-én fa-
luszépítő napot tartunk. Húsvét hét-
főn túrázunk a Csurgóhoz.

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
és Kollégium

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 
Szécsényi Tagintézménye

S 

ikeres együttműködés a Lipthay 
Béla Mezőgazdasági Szakképző 

Iskola és a Nógrád Megyei Kormány-
hivatal Munkaügyi Központja között

2013. december 2-án intézményünk 
az „Újra tanulok” program keretében 
a megye 50 helyszínén 751 hallgatót 
oktatott - a Nógrád Megyei Munka-
ügyi Központ támogatásával - me-
zőgazdasági tanfolyamokon a követ-
kező szakmákban: betanított park gon-
dozó, segédmezőgazdász-állattartás, 
segédmezőgazdász-növénytermesz-
tés és tartósítás, mezőgazdasági mun-
kás bemeneti kompetenciákra felké-

szítő program és állattartó-telepi mun-
kás bemeneti kompetenciákra felké- 
szítő program, valamint mezőgazda-
sági munkás OKJ-s képzés.

Mezőgazdasági munkás OKJ-s bizo-
nyítványt 249 fő szerzett a tanfolyam 
sikeres elvégzése után. Tanúsítványt 
502 főnek adtunk ki.

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

Barna Mátyás 
igazgató helyettes

A 

nemrégiben, március 21-23-án 
Szentendrén megrendezésre ke-

rülő” VIII. Országos Továbbképzős Év-
folyamokra járó Tanulók” számára 
kiírt versenyen Pap Luca, a Rózsavöl-
gyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 
7. osztályos zongorista növendéke a 
Szóló I. kategóriában III. helyezést ért 
el. Tanára: Lévárdi Beáta. 

A verseny magas színvonalát mutat-
ja, hogy az országban mintegy 200 
indulóból az 5 nagyvárosban lezaj-
lott előselejtezőkből 61 növendék ju-
tott be az országos döntőbe.

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

Lévárdi Beáta

A benczúrfalvi hölgyek 
köszöntése

Pap Luca és Lévárdi Beáta

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

................................................................................
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V 

áltozatos márciuson vannak túl 
focistáink.

Felnőtt együttesünk az esztendő har-
madik hónapjának első hétvégéjén 
kezdte meg szereplését a Megyei I. 
osztály tavaszi szezonjában. A félév 
rajtján meglepően könnyed sikert ara-
tott együttesünk a masszív gárdának 
minősíthető Karancskeszi vendége-
ként. A találkozót 3-0-s sikerrel abszol-
váltuk. Góljainkat Varga, Kelecsényi, 
illetve Szenográdi jegyezte. Egy hét-
tel később a bajnokság egyik rang-
adója következett, a szomszéd rimóciak 
látogattak Szécsénybe. Az érdekes já-
tékvezetői ítéletekkel tarkított mér-
kőzésen 3-0-s vereséget szenvedtünk. 
Míg mi az első félidőben elpuskáztuk 
lehetőségeinket, riválisunk könyör-
telenül kihasználta helyzeteit, így el 
is vesztettük az összecsapást. A 18. 
körben Nagybátonyban volt jelené-
sünk. Ezt a meccset remek rajtunk-
nak köszönhetően húztuk be, hiszen 
már a 30. percre 4-0-ás fórra tettünk 
szert. A második félidőre új erőre 

kapó hazaiak 4-3-ra is felzárkóztak, 
de egyenlíteni már nem tudtak. Csa-
patunkból Galcsik kétszer volt ered-
ményes, rajta kívül Szenográdi és Var-
ga iratkozhatott fel a góllövők közé. A 
19. játéknapon Héhalommal mér-
kőztünk meg saját pályánkon. A re-
meklő és egyben duplázó Varga ve-
zérletévek fektettük két vállra a láto-
gatókat, 2-1-gyel küldtük haza ellen-
felünket. Március utolsó bajnokiján a 
listavezető, bombaerős Somoskőúj-
falunál vendégszerepeltünk. Ezen 
90 perc történéseiről már a követke-
ző lapszámunkban tájékozódhatnak 
olvasóink. Április első erőfelmérőjén 
Mátranovákkal csapunk össze ide-
haza. Április 5-én (szombaton) kerül 
sor a párharcra, 16:30-as kezdéssel. 
Ifjúsági gárdánk is folytatta jó sze-
replését: a második félévben még 
makulátlan mérleggel rendelkeznek 
fiataljaink, így továbbra is több pon-
tos előnnyel vezetik a pontvadásza-
tot.

További részletek: www.szecsenyivse. 
lapunk.hu 

Vudini

Májusi előzetes:

Május 3-án a sporté lesz a főszerep. 
Ekkor rendezzük a II. Zsíros István Em-
léktornát, a foci kedvelőinek. 

Várjuk a környékbeli települések férfi 
és női csapatait. 

Nevezni a benczurfalvaert@gmail.com 
email címen vagy a 30/9574734-es 
telefonszámon lehet.

2013-ban Magyargéc csapata vitte el 
a vándorkupát. Bízunk benne, hogy 
idén is sokan eljönnek, és együtt tölt-
hetünk egy kellemes napot. A női baj-
nokságon újra együtt játszik a 70-es 
évek bajnok benczúri csapata.

Örömmel tájékoztatjuk az olvasókat, 
hogy Egyesületünk a Nemzeti Együtt-
működési Alap Közösségi Kollégiu-
mához benyújtott pályázaton, műkö-
désre is és a falunap megrendezésére 
is, támogatást kapott.

Hanczikné Adorján Györgyi
Benczúrfalváért Kulturális Hagyomány-

őrző és Faluszépítő Egyesület

A 

Szécsényi Közművelődési Nonpro-
fit Kft. sok szeretettel vár minden 

lelkes kisgyermeket, nagy gyermeket és 
szüleiket családias hangulatú Húsvét-
váró rendezvényéra Pösténypusztán, 
2014. április 12.-én szombaton, 14.00 
és 17.00 óra között.

Helyszín: Pösténypuszta, Művelődési 
Ház és annak udvara 
(rossz idő esetén a Művelődési Házban)

Programok:

Tojásfestés
Csoki tojás és csoki nyuszi keresés
Húsvéti ajtó- és ablakdísz készítése
Locsolóvers-tanulás

Bővebb információ: 
Galbács Veronika 

20/355-1704

M 

árcius 14-én az intézményi Bo-
zsik-OTP Bank focitorna utolsó 

téli fordulójára Szécsényben került sor. 
A résztvevő csapatok Endrefalva, Ri-
móc és Szécsény legkisebb korcsopor-
tos (óvodás) csapatai voltak. 

A gyermekek mérkőzéseken döntöt-
ték el a torna végeredményét. A győz-
tes Rimóc csapata, második a szécsé-

nyi, harmadik az endrefalvi csapat lett. 
A torna szervezője urbányi Tamás me-
gyei koordinátor megköszönte a csa-
patoknak a részvételt és a sportszerű 
mérkőzéseket, majd a kis focistákat 
csoki, érem és oklevél jutalomban ré-
szesítette. 

Smelkó István 
edző

Pösténypusztai 
programajánló

Szécsény Tv soron következő adásai:

OTP Bank- Bozsik focitorna

Szécsény VSE hírei

2 

014.04.05-án 19.00 óra (ismét-
lés: 2014.04.06-én 15.00, 2014. 04. 

12-én 19.00 óra, valamint 2014. 04. 
13-án 15.00 óra. 2014.04.19-én 19.00 
óra (ismétlés: 2014.04.20-én 15.00, 
2014. 04.26-én 19.00 óra, valamint 

2014. 04.27-án 15.00 óra. Korábbi adá-
sok megtekinthetők: www.szecseny.
hu 

Bolgár János
vezető szerkesztő

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

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

......................................
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T 

avaszi futás megemlékezéssel. Há-
rom éve annak, hogy tragikus hir-

telenséggel elhunyt Molnár Katalin, 
az Ipoly Hidak Újjáépítéséért Polgári 
Társulás elnöke. 

Emlékére - immár harmadik alkalom-
mal - emlékfutást szervezett a Szécsé-
nyi Amatőr Futók Társasága.

A futók és kerékpárosok idén március 
9-én 13 órakor indultak el Szécsény-
ből a Rákóczi szobor elől, egészen az 
Ipolyon átívelő Katalin-hídig, ahol ko-
szorút és mécseseket helyeztek el. Itt 
csatlakoztak a nagykürtösi futóbará-
taink is a csapathoz.

Következő megállónk Csaláron, a te-
mető volt. Itt Zsélyi Aladár sírjánál 
Smelkó István rövid megemlékezést 
tartott a tragikus hirtelenséggel el-
hunyt, kitűnő repülőmérnökről, aki a 
csalári temetőben nyugszik. A futók 
koszorút és mécseseket helyeztek el 
sírján.

A bussai temetőben dr. Bagó József 
Szécsény Város jegyzője emlékezett 
meg Molnár Katalin munkásságáról, 
majd a futók és Szécsény város képvi-
selői a megemlékezés virágaival és mé-
csesekkel tisztelegtek emléke előtt.

A futás végén baráti találkozóra került 
sor a bussai iskolában, ahol futóink pó-
tolták a 16 km-en elhasználódott ener-
giát, majd vendéglátóinkkal folytatott 
baráti beszélgetés után hazaindultunk 
Szécsénybe.

A SZAFT áprilisi programja:

Április13.
29. TELEKOM Vivicita Városvédő futás

Budapest Margitsziget
Táv: 3,2 km, 7 km, 10 km, 21 km

Április 26.
VI. Zenthe Ferenc emlékfutás Salgó-
bánya. Erdei környezetben a salgói vár 
körül. 
Táv: 2, 4, 6 km

Czele János

SZAFT hírek

Katalin futás résztvevői

Mezei futóverseny nyertes csapata

Óvodás kis focisták a Bozsik Tornán
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FELHÍVÁS
Lelkes személyek, csapatok jelentkezését várjuk!

Fogjunk össze a szebb, virágosabb, élhetőbb környezetért, a közösségekért!

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a SZÉCSÉNY-ÉRT-ÉKES Alapítvány

„A VIRÁGOS SZÉCSÉNYÉRT” 
elnevezéssel versenyt hirdet.

A környezetszépítő verseny célja városunk esztétikus, kulturált, vendégváró településképe kiala-
kításának elősegítése. 

A lakosság, a közösségek, szépítő munkájukkal javítják településünk megítélését, az itt élők élet-
minőségét, elősegítik a turizmus fejlődését, az igényes lakókörnyezet kialakítását, a közös értékek 
védelmét, növelését.

Várjuk magánszemélyek, családok, civil szervezetek, baráti társaságok, intézményi közös-
ségek jelentkezését városunk parkosítására!

A versenyzők a kijelölt, vagy általuk választott területeken, az Alapítvány és a támogatók jóvol-
tából felajánlott összeg felhasználásával virágokat vásárolhatnak, és a Városüzemeltetési Kft. által 
nyújtott segítséggel - öntözés - megvalósíthatják kreatív parkosítási ötleteiket. 

A kijelölt területen kihelyezésre kerülnek a pályázók nevével ellátott táblák, a lakosság tájékozta-
tása céljából.  A versenyről beszámolunk a városunk honlapján, a Szécsényi Hírek városi újságunkban, 
a Szécsényi Napló kábeltelevíziós adásában és az elektronikus hírportálokon is. 

Jelentkezési határidő: 2014. április 14.
Jelentkezés a polgármesteri hivatal titkársági osztályán. 

Telefon: 06-32/370-566, vagy a pm.szecseny@globonet.hu email címen. 

A jelentkezők névsora a városi honlapon is kihirdetésre kerül. 

Mindenkit bátorítunk a részvételre!

 Stayer László
 kuratóriumi elnök
 polgármester


