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H 

ollókő Község Önkormányzata 
Képviselő-testületével tartott 

együttes ülésen kívül, melyen

a Szécsényi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámolót hall-
gatta meg és fogadta el a két testü-
let, további 12 napirendi pont volt.

1. A 2013. évi költségvetési elő-
irányzat átcsoportosítása 
A Szécsény Város Önkormányzata 
által az 5 / 2013. (II.15.) rendelettel 
elfogadott 2013. évi költségvetési 
rendelet 5. §-ában jelzett kiadások 
összege 1 541 648 E Ft-ra, a bevé-
telek összege 1 541 648 E Ft-ra vál-
tozik. Az előirányzat módosításra az 
év végéig megérkezett bevételek, és 
azok felhasználása, a 2012. évi pénz-
maradvány felhasználása, valamint 
a tartalék feloldása miatt szükséges. 
Önkormányzati szinten a bevételi és 
kiadási főösszeg 76 715 E Ft-tal nő, 
leginkább az év végén megérkező 
ÖNHIKI támogatás és a szerkezetát-
alakítási támogatás miatt.

A Képviselő-testület megismerte, és 
egyhangúlag elfogadta az alábbi be-
számolókat:

2. Szécsény Város Önkormányzat 
2013. évi költségvetésének teljesí-
téséről

3. A 2013. évi helyi adó bevételek-
ről

Önkormányzatunk 1992. január 1-től 
a 21/1991. (XII.17.) számú rendeleté-
vel vezette be a helyi adókat, melye-
ket „a jogszabályi módosítások, az 
adómérték változások, valamint az 
adómentességek és adókedvezmé-
nyek megállapítása érdekében” az-
óta többször módosított.

Helyi adók kivetési jogával önkor-
mányzatunk a
•	 magánszemélyek kommunális 

adója
•	 helyi iparűzési adó 
•	 idegenforgalmi adó adónemek 

tekintetében élt.

2013. évre a helyesbített folyó évi 
kommunális adóterhelés 13.205 E 
Ft volt, a beszedett bevétel 12.503 
E Ft.

2013. évben a helyesbített folyó évi 
iparűzési adóterhelés 141.867 E Ft 
volt, a beszedett helyi iparűzési 
adóbevétel 117.161 E Ft. 

A 2012. évi adatokhoz viszonyítva 
109 E Ft-tal több idegenforgalmi 
adóbevétel keletkezett, 451 E Ft.

2013. évre vonatkozóan 2.544 db 
gépjárműre, 1.884 adóalany terhére 
45.842 E Ft Gépjárműadó terhelés 
történt. Ebből a tényleges önkor-
mányzati bevétel csak 17.150 E Ft 
volt, mivel a törvény szerint csupán 
a 40% illeti meg a helyi önkormány-
zatokat az addigi 100% helyett. 

Késedelmes befizetés miatt 2.062 fő 
adózónak lett felszámítva összesen 
3 . 685 E Ft, melyről az adózók az 
egyenlegértesítőben tájékoztatva let-
tek.

A befolyt pótlék összege 1.153 E Ft. 

Bevallási kötelezettség késedelme 
miatt 2013. évre a terhelt bírság ösz-
szege 520 E Ft, pénzforgalmi bevéte-
lünk 78 E Ft volt.

Ezek nem kellemes részei az éle-
tünknek, de egy hivatal munkájához 
hozzátartoznak. Sajnáljuk, ha kelle-
metlenséget okoztunk valakinek, de 

a törvények, rendeletek betartása és 
betartatása ugyanúgy kötelessége 
egy hivatalnak, vagy hivatali dolgo-
zónak, mint az állampolgároknak.

4. A 2013. évben végzett belsőel-
lenőrzésekről, melyeket a Szécsé-
nyi Agro-Help Nonprofit Kft-nél 
és a Kubinyi Ferenc Múzeum és 
Krúdy Gyula Könyvtár-nál végez-
tettünk. 

5. A jegyző gyámhatósági hatás-
körben végzett feladatairól, Szé-
csény és Térsége Humánszolgáltató 
Központ 2013. évi munkájáról

6. A 2014. évi országgyűlési kép-
viselők választásának eredményé-
ről

Az eredmények ismertek. A beszá-
moló hivatalt érintő része, hogy a 
lebonyolítás problémamentes volt. 
Köszönjük!

A Képviselő-testület megismerte, és 
egyhangúlag elfogadta:

7. Szécsény Térsége Humánszol-
gáltató Intézmény-fenntartó Társu-
lás Társulási Megállapodásának 
módosítását, melyet jogszabályi vál-
tozások indokoltak.

8. A Szécsényi Cseperedő Óvoda 
és Bölcsőde SZMSZ-nek, az óvo-
da nevelési-, illetve a bölcsőde 
szakmai programját, valamint az 
intézmény érdekképviseleti fóru-
mának megalakítását

9. Előterjesztés a hulladékkeze-
lési közszolgáltatás biztosításá-
ról

A Képviselő-testület a lakossági szi-
lárd hulladékszállítási-, kezelési-, és 
ártalmatlanítási feladatok ellátására 
a Bátonyterenyei BÁVÜ Városüze-
meltetési Nonprofit Kft-ben tőkeeme-
léssel, 100.000 Ft értékben törzsbe-
tétet szerzését határozta el, mely 

Beszámoló az április 29-i testületi ülésről
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az önkormányzat részére 1,3 %-os 
törzsbetét arányt jelent, és a cég-
gel 2014. május 1-jétől határozatlan 
időre szóló közszolgáltatási szerző-
dést kötött.  

10. A Képviselő-testület engedélye-
zi Salgótarján Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata TÁMOP-5.6.1.C-11/2-
11. 2011-0033  „Összefogás az áldo-
zatokért” c. projektjének honlapján 
Szécsény város címerének térítés-
mentes használatát.

12. Zárt ülés keretében 
- lakásbérleti szerződések hosszab-
bításáról, melyeknél az eddigi szem-
pontok alapján, valamint 

- „Szécsény Város Díszpolgára” cím 
adományozásáról döntött a testület. 
A díj átadására augusztus 20-án ke-
rül sor.

Részletesebb leírást az ülésről a vá-
ros honlapján lehet olvasni. Tájékoz-
tatjuk Önöket, hogy a polgármester 
egyéb elfoglaltsága miatt nem tu-
dott részt venni az ülésen, így azt az 
alpolgármester asszony vezette, 5 fő 
részvételével.

Stayer László
polgármester                           

Dr. Bagó József   
jegyző     

T 

ájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, 
hogy Stayer László polgármes-

ter fogadónapot tart

2014. május 13-án (kedd) 900-1200 
óra között, a Városháza (cím: Szé-
csény, Rákóczi út 84.) I. emeleti pol-
gármesteri irodában.

A fogadónapra előzetesen bejelent-
kezni az alábbi elérhetőségeken le-
het: 
tel: 06 32/370-5606, 06 70/382-78-61
email: pm.szecseny@globonet.hu

D 

r. Harikné dr. Havasi Beáta Alpol-
gármester Asszony a pöstény-

pusztai lakosok képviseletében írt 
levelére, melyben a Ludányhalászi 
és Szécsény között közlekedő autó-
buszok Pösténypusztába való beté-
rítését kérte, a Nógrád Volán Zrt. a 
következő választ adta:

Tisztelt Dr. Harikné dr. Havasi Beáta 
Alpolgármester Asszony!

A pösténypusztai lakók menetrend 
módosítási kérelmével kapcsolatban 
tájékoztatom, hogy ismereteink sze-
rint Ludányhalászi irányából minimá-
lis utazási igény jelentkezik Pöstény-
puszta irányába. Ennek ismeretében 
és a Közlekedéstudományi Intézet Non-
profit Kft. Személyközlekedési Igazga-
tóságának általános állásfoglalása 
alapján a járat betérítését nem tartjuk 
indokoltnak. A 16.35 órás iskolás járat 
pösténypusztai betérítését soron kívül, 
a kérés beérkezést követően 2013. nov-
ember 4-től teljesítettük, melyről Önt, 
Szécsény jegyzőjét és az iskolát telefo-
non értesítettük.

Tisztelettel:
V.I. - Volán képviseletében

„Mindig van kiút…”

É 

MOP-3.1.1-12-2013-0008 azono-
sítószámú, „Társadalmi reintegrá-

ció Szécsényben” című szociális város-
rehabilitáció pályázat, ún. „soft prog-
ramja” keretében, a Harmóniában a 
Világgal Mentálhigiénés Közhasznú 
Egyesület Önismereti és személyiség-
fejlesztési képzést valósított meg.  Az 
Egyesület már több évvel ezelőtt akk-
reditációt szerzett munkanélküliekkel 
való mentálhigiénés foglalkozások 
megtartására. A „Mindig van kiút”- 
képzés elsődleges célja, a pályázat 
elvárásaival összhangban a munka-
erő piaci beilleszkedés elősegítése, 
a munkahely nélkül maradt illetve 
egyéb veszteséget elszenvedett em-
berek önbecsülésének, önbizalmá-
nak megerősítése, kompetenciák fel-
tárása, megküzdési stratégiák erősí-
tése.

Bátori Istvánné az Egyesület elnöke 
és mentálhigiénés szakember, ill. 
Babcsány Lászlóné mentálhigiénés 
szakember, a következő képzői ta-
pasztalatokról számoltak be:

„A képzés keretében három csoport-
nak tartottunk mentálhigiénés fog-
lalkozásokat. 

Mi ezt a programot nagyon fontos-
nak éreztük, hiszen a kilátástalanság, 
a szomorúság, a reménytelenség köny-
nyen rátelepszik a lelkünkre különö-
sen akkor, ha több veszteség is ér 
bennünket. E nehéz időszakban még 
fontosabbá válik mások közelsége, a 
sorstársak jelenléte, a beszélgetések. 
Az érzelmek előhívása pedig gyógy-
írt jelenthet a reményvesztettségre, 
a pesszimizmusra.

A tréningen résztvevők életkora a 17 
évestől a 62 éves korig terjedt. El-
mondható azonban, hogy nem csu-
pán a korosztályt tekintve, de élet-
helyzetüket tekintve is a társadalom 
nagy szeletét jelenítették meg a részt-
vevők.

Közös volt azonban az a kimondat-
lan igényük, hogy jelen időszakban 
éppen kapaszkodókat keresnek, ame-
lyek átsegítik őket nehéz élethelyze-
tükön. Ehhez hasonló válságos idők 
bármikor jöhetnek, bármelyikünk éle-
tébe, a kérdés csupán az, hogy van-
nak-e megküzdési stratégiáink ahhoz, 
hogy ebből – egészségünk károso-
dása nélkül – kilábaljunk? 

Bennünket, segítőket, minden eset-
ben az elfogadás, a hit, és a remény 
visz a csoportfoglalkozásokra.

Polgármesteri 
fogadónap

Értesítés a 
pösténypusztai

lakosok számára

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

Városfejlesztő Kft. hírei
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Ez is oka lehet annak, hogy kevés 
ellenállással találkoztunk. E csopor-
tok vezetésénél is számoltunk azzal, 
hogy nem minden ember fogadja 
el a tréning lelki egészségre gyakorolt 
hatását, szabályszerűségeit. Mindez 
érthető.

A krízisben levő ember sebzetté válik 
és „sebeit” inkább takargatni szeret-
né, s nem mutogatni. Az ő olvasa-
tukban fennállhat a veszélye annak, 
hogy valakik „vájkálnak” ebben a 
„sebben”, s méginkább, fájni fog. Per-
sze mindez ritkán tudatosul. Mi „csu-
pán” megtapasztaljuk azt a néma el-
lenállást, hogy nem szeretnének eb-
ben részt venni. Így aztán előfordul, 
hogy vannak, akiket „elveszítünk” An-
nak azonban örültünk, hogy kevés ki-
vételtől eltekintve a csoporttagok 
bátrak voltak, merték vállalni nehéz-
ségeiket, fájdalmaikat, veszteségei-
ket vagyis „sebeiket”, s a következő 
foglalkozásokra mindig visszatértek. 

Éppen ők azok, akik minden bizony-
nyal profitáltak az együttlétekből.

Később az is kiderülhet, hogy a „se-
bek finom védőhártyát” kaptak, s 
elindulhat az erősödés, esetenként 
a lélek gyógyulása is. 

Ahhoz, hogy a csoportfoglalkozások 
eredményesek legyenek, nekünk ma-
gunknak is minden esetben nyitott-
nak kell lennünk. Így történt ez most 
is.

Meg kellett mutatnunk saját sebez-
hetőségünket, saját „sebeinket” is.

E közös munka nem lett volna ered-
ményes, ha kívülállóként mondjuk 
el „okosságainkat”. Hitelesnek kell, 
kellett lennünk. 

Ez volt a bizalomébresztés első fel-
tétele. Csupán a bizalomra, a hiteles-
ségre lehet építeni a lényegi tartal-
makat. Így nyert értelmet az a tartal-
mi munka, amelynek középpontjá-
ban az egyes ember érzelmi, lelki 
története állt.

Azaz: 
- Ki hogyan éli meg jelen helyze-

tét? 

- Milyen érzelmi, magatartásbeli 
reakciói vannak? 

- Kinek milyen erősségei, túlélési 
technikái vannak? 

- Ki mire büszke? 
- Ki miért hálás? 
- Mi az, ami boldogsággal tölti el? 
- Mi ad reményt a továbblépéshez? 

stb. 

Mindez a mentálhigiénés tréning kér-
déseinek legjava, hiszen ezek mutat-
nak rá „gyökereinkre és szárnyaink-
ra”, azaz örökölt és tanult erősség-
einkre. 

Nagyon szeretünk egyszerű embe-
rekkel együtt dolgozni. E tavaszi prog-
ram nem az első az Egyesület életé-
ben. Közel 200 emberrel foglalkoz-
tunk már különböző helyszíneken /
Rimóc, Varsány, Endrefalva stb./

E tapasztalatok birtokában merjük 
mondani, hogy örömmel és szere-
tettel dolgozunk a csoportokkal, így 
az idei tavasz három csoportjával is.

Nem véletlenül fogalmaztunk úgy, 
hogy „ együtt ” dolgoztunk, azaz 
együtt gondolkoztunk történeteken, 
közösen éltük meg a felszínre törő 
érzelmeket és közösen bontottunk 
ki nagy fájdalmakból valami érté-
keset…

Bár a tréninget mi vezettük, a cso-
portfolyamatok során az élmények, 
érzések, történések úgy összefonód-
tak, mint hajszálak egy lány fonatá-
ban.

Minden alkalommal megerősödünk 
abban a hitünkben, hogy az egysze-
rű, a társadalom perifériájára szo-
rult embereknek – bár kevés az ön-
becsülésük – mégis nagyon sok érté-
ket hordoznak. Sokkal értékesebbek, 
mint ahogyan magukat látják. Már-
pedig az önbecsülés nagyon fontos, 
hiszen az tesz bennünket emberivé, 
elfogadóvá, igazán küzdővé. 

Nagyon fontos feltétele a csoportfog-
lalkozások sikerességének az egyen-
rangúság érzése. 

Azt érzékeltettük mindhárom cso-
portban, hogy egyikünk sem jobb 
vagy rosszabb és senki nem ereden-
dően rossz, de körülményeink, bel-
ső lelki folyamataink hatására – ha 
nem kapunk segítséget – „életmoz-
donyunk” kisiklik… Ezek a kudarcok 
azonban életünk velejárói, s a buk-
tatóknak, a válságoknak, sőt veszte-
ségeinknek is értelmet kell adnunk.

„Mi értelme van annak, hogy én ilyen 
helyzetben vagyok?!”

A kézenfekvő válasz persze az, hogy 
semmi, aztán hosszú, mély töpren-
gés után kiderül, ha mindenből tu-
dunk okulni, tanulni, mindenből van 
kiút is. Ha találunk kapaszkodókat 
önmagunkban, családunkban, tár-
sainkban a legmélyebb válságokból 
is van kiút…

Ezt az érzést, élményt, tudást igye-
keztünk közvetíteni, s megerősíteni 
mindannyiunkat abban, hogy sok ér-
téket hordoznak, vannak fogódzóik.

Ha van miért, kiért élnünk – minden 
értelmet nyer.

E tréningnek tehát az alapvető célja 
az volt, hogy mozgósítsuk embertár-
saink erőforrásait lebontva korlátaik 
egy részét biztatást adni, hitet és re-
ményt. Úgy gondoljuk, s úgy érezzük 
e csoportfoglalkozások sok emberi 
értéket hordoztak, eredményesnek 
tartottuk a bennünk zajló folyama-
tokat. 

Mi magunk is sokat tanultunk: csen-
des alázatot, a sors elfogadását. Sok-
féle szép érzést kaptunk: szeretetet, 
elfogadást, tiszteletet, mély megér-
tést. 

Végül, de nem utolsó sorban álljon 
itt néhány vélemény azoktól, akik e 
közös munkában részt vettek: 
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„Úgy érzem pszichológiát is tanultam. 

Nekem nagyon jó és érdekes volt.” 
/Ottilia/

„Nagyon jól éreztem magam! 
Tanulságos volt.”  

/Névtelen csoporttag/

Az írásbeli vélemények megtekinthe-
tők. /Polgármesteri Hivatal/

Köszönjük mindazoknak, akik lehe-
tővé tették számunkra a programban 
való részvételt, s külön köszönjük a 
csoporttagoknak a sikeres együtt-
működést! Szép feladat volt! Élmé-
nyeink, érzéseink, tapasztalataink 
alapján bátran mondhatjuk: „Mindig 
van kiút…”

További információk: 
3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 
Tel: 70/339-2214

Kissné Babinszky Andrea
projektmenedzser

H 

amarosan újra nyitja kapuit a 
megújuló Kézművesház, a Töm-

löc bástya és a Pintér Ház. 
A Nosztalgia Múzeum után a Szécsé-
nyi Közművelődési Nonprofit Kft. 
üzemeltetésében újabb épületek nyíl-
nak meg az érdeklődők előtt. A Kéz-
művesház földszintjén, május köze-
pén nyílik a „Házi Bolt”, a helyi ter-
mékek boltja, ahol a kézműves aján-
déktárgyakon túl feldolgozott helyi 
élelmiszereket, többek között mé-
zet, lekvárt, savanyúságot, szörpöt, 
teákat, mézeskalácsot lehet majd vá-
sárolni. 
Hosszú évek után újra nyitja kapuit 
a Tömlöc bástya is. A berendezett, 
korabeli őrszobán, tömlöcön kívül 
egy logikai szabadulós játék is várja 
majd az érdeklődőket.
A Pintér Ház (volt óvoda épülete) 
pedig a hónap végétől megújuló ki-
állításokkal várja majd látogatóit.

Programajánló:

Május 30-31-én Szécsény ad otthont 
a NEMZETKÖZI HELYI TERMÉK KIÁL-
LÍTÁS ÉS VÁSÁR nevű rendezvény-
nek. 

Pénteken, a négy ország érintettje-
inek szakmai konferencia lesz a Mű-
velődési Központban, szombaton 
pedig a kulturális programoké lesz 
a főszerep. 

Az egész napos kézműves bemuta-
tó és vásár mellett a helyi csoporto-
kon kívül fellépnek többek között a 
Bojtorján együttes, a Madzag Gólyalá-
bas együttes, Beliczai Balázs humoris-
ta, nemzetközi néptáncegyüttesek 
valamint a Holdviola együttes, akik 
élő koncerttel zárják a rendezvényt. 

Június 7-én Regionális Gyermek Nép-
tánctalálkozónak ad otthont város-
unk. A rendezvény a Művelődési Köz-
pontban kerül megrendezésre. 

A 

z Életet az éveknek Klubszövet-
ség Nógrád Megyei Szervezete 

és a nógrádmegyeri Művelődési Ház 
IKSZT szervezésében nyugdíjas me-
semondó versenyre került sor április 
28-án Nógrádmegyerben. A szécsé-
nyi Őszi Alkony Nyugdíjas Klubot 
Nagy Józsefné és a klub rögtönzött 
„színjátszós” csapata képviselte nagy 
sikerrel. 

Jövőbeli programjaink:
2014. május 13-án, kedden elláto-
gatunk a Nyugdíjasklubok és Idősek 

„Életet az éveknek” Országos Szö-
vetségének Egészségügyi Bizottsá-
ga és a Richter gyógyszercég közös 
rendezvényére, Balassagyarmatra. A 
rendezvény célja a lakosság egész-
ségügyi ismereteinek bővítése és a 
prevenciós gondolkodás népszerű-
sítése.

Május 14-én Salgótarjánban régiós 
dalosversenyen, május 17-én pedig 
megyei sport versenyen vesznek részt 
a klub tagjai.

Kiss Lajosné

Á 

prilis 28-án a Tánc Világnapja al-
kalmából a Páter Bárkányi János 

Katolikus Óvoda Általános Iskola és 
Gimnázium iskola épületében lép-
tünk fel a középhaladó csoporttal. 

Május 31-én, szombaton Szécsényben 
találkozhatnak velünk legközelebb az 
érdeklődők. Június 9-én Nógrádsipe-
ken a Falunapon lépünk fel. 

Deák Réka

Kulturális körkép

T.D.C. Táncegyesület hírei

Őszi Alkony Nyugdíjas Klub

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

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

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

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

.....................
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014. április 28-án, kedden a Tánc 
Világnapja alkalmából Hüvösi Csa-

ba fotográfus képeiből nyílt kiállítás 
a Művelődési Központban, amelynek 
megnyitóján közreműködött együt-
tesünk. A képek témája természete-
sen a tánc. Hüvösi Csaba az együttes 
állandó kísérője hazai és külföldi fel-
lépéseken egyaránt, így számos ké-
pen megjelenik együttesünk. A fo-
tókiállítás 2014. június 22-ig megte-
kinthető a Művelődési Központ Sza-
bó István Galériájában.

A néptánc kedvelői május 31-én Szé-
csényben találkozhatnak velünk leg-
közelebb, illetve ugyanezen a napon 
a Ludányhalásziban ilyenkor esedé-
kes Falunapon szerepelünk.

Bárány Dávid

A 

múzeumban 2014. május 22. 
11 órakor nyílik Ács Irén fotó-

művész „Nógrádi életképek” című 
kiállítása. A tárlat 2014. június 22-ig 
látogatható.

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

Gusztiné Dr. Toronyi Judit
igazgató

K 

rúdy Gyula Könyvtár júniusi elő-
zetese: A 85. Ünnepi Könyvhét 

szécsényi programjára 2014. június 
11-én kerül sor.

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

Csatlós Noémi
intézményvezető

Palóc Néptáncegyüttes 
hírei

Kubinyi Ferenc Múzeum 
programajánlója

Krúdy Gyula Könyvtár

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

......................................
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Az iskola fontosabb áprilisi ered-
ményei:

D 

anyi Ivett 8. a. osztályos tanuló 
a szép kiejtési versenyen Kazin-

czy-emlékérem bronz fokozat ered-
ményt ért el. Kanyó Blanka (3.b) má-
sodik helyezést ért el a Megyei Komp-
lex Tanulmányi Versenyen, valamint 
a Megyei Nyelvtan és Helyesíró Ver-
senyen is.

Országos szorobán versenyre be-
jutottak:

Első helyezettként Kiss Edina (7.o) 
és Balázs Krisztina (6. o), második 
lett Csábi Bianka (7.o) és Ádám Gréta 
(6.o). Rajtuk kívül magas pontszámá-
val továbbjutott még az országos ver-
senyre Pifka Réka, Szmolnik Lili és 
Csordás Róbert Bence (1. o), Kanyó 
Blanka (3.o), Haizer Barbara, Valkár 
Csenge és Horváth Emese (4.o).

A Vigyázz-Kész-Pénz vetélkedő re-
gionális (3 megyére kiterjedő) fordu-
lójában 7. osztályos csapatunk győ-
zött, s továbbjutott az országos meg-
méretésre. A csapat tagjai: Gyebnár 
Sára, Sándor Vanda, Varga Zsófi, Ko-
már Gabriella és Tóth Bernadett.

Iskolánk tanulói április 25-én egy-
házmegyei hittanversenyen vettek 
részt, melyet a péceli Szent Erzsébet 
Katolikus Általános Iskola rendezett. 
A feladatok közt általános hittan tan-
anyagból vett kérdések is szerepel-
tek, de a verseny kiemelt feladatai 
voltak a két szenté avatandó pápa 
életútjáról szóló kérdések.

Tanulóink két korosztályban indul-
tak. Tudásukat több, már régóta mű-
ködő egyházi iskola diákjaival kellett 
összemérniük, ahol nagyon szépen 
helytálltak, mindenki magas pont-
számot ért el, sőt a Kormány Réka 
(7.a) Biácsi Lili (7.b) páros korosztá-
lyában a 3. helyezést szerezte meg. 

A április lezajlott iskolai röplabda-
tornán Budapesten iskolánk vegyes 
csapata Pifka Viktória, Vincze Niko-
lett, Csuka Zsolt Attila, Szeles Gergő, 
Kiss Bence, Annus Sándor összeállí-
tásban győzött. A hatodikos lányok 
csapata (Velenczei Lilla, Ádám Gré-
ta, Szigeti Panna, Bablena Dorina) a 
2. helyen végeztek.

Megyei rajzpályázaton, Balassagyar-
maton a KÁÁLTI Szabó Lőrinc Tag-
iskolájában a 3. osztályosoknál 1. 
lett Répási Cintia, 2. Kovács Anna és 
Károsi Gergő. Az 5. osztályosoknál 
1. lett Cseri Flórián, 6. évfolyamon 
1. Szenográdi Judit, 2. Baranyi Han-
na, 8. évfolyamon 1. Mócsány Judit, 
2. Maczák Dóra

Megyei rajzversenyen az 5-6. osztá-
lyosok versenyében 2. helyezett Ba-
ranyi Hanna Karina, 3. Golyán Stella, 
dicséretet kapott Bagó Fanni. A 7-8. 
évfolyamon dicséretet kapott Tőzsér 
Vivien.

Májusi programjaink: 

Május 3-4. Röplabdabajnokság or-
szágos döntő
Május 4. Elsőáldozás Szécsényben

Május 5-6. országos matematika ver-
senyen, Nyíregyházán (Csapatunk: 
Ádám Gréta, Balázs Krisztina, Tőzsér 
Veronika, Varga Dániel és Lantos Sán-
dorné tanárnő)

Május 6. Szécsényben a templomban 
köszöntjük az édesanyákat

Május 8-9. írásbeli előrehozott nyel-
vi érettségik (közép és emeltszinten)

Május 9 - 11. Teleki Pál Földrajzver-
seny Országos Döntő (Verbói Máté, 
Szenográdi Tamás tanár úr)

Május 10. alsósoknak egészségnap, 
felsőben diáknap

Május 10. országos szorobánverseny

Május 13. - án Beer Miklós püspök 
atyát várjuk óvodásainkhoz, s szin-
tén május 13-án az alsós matematika 
alapműveleti verseny tavaszi fordu-
lóját rendezzük

Május 14. Az első évfolyam Ipolytar-
nócra kirándul

Május 17. Az egyházmegye tavasz-
köszöntő rendezvényén és mezei fu-
tóversenyén veszünk részt a Duna-
kanyarban, Törökmezőn.

Május 21. Ovi-suli nap

Május 23 kerékpártúra

Május 24 gyalogtúra (Garáb-Tepke)

Május 28 országos kompetenciamé-
rés

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

Kovalcsik István
igazgató

Év végi kirándulások

A 

környezettel való ismerkedés az 
óvodai nevelésünkben egész 

évben érvényesülő folyamat. Neve-
lési programunkban kiemelt szere-

pet kap a teremtett világ megisme-
rése, a természet tiszteletére, védel-
mére nevelés. 
Célunk: a valóság felfedezése, po-
zitív érzelmi viszony alakítása a ter-
mészethez, környezethez, népi érté-
kekhez, emberi alkotásokhoz. Ezért 
tartjuk fontosnak, hogy a gyerme-

kek minél többet ismerjenek meg 
környezetükből. Különböző megfi-
gyelő, élményszerző sétákat, kirán-
dulásokat szervezünk számukra, ahol 
az élményszerzésen túl a játék, a játé-
kos ismeretszerzés a természetről, a 
népi kismesterségek, népművészet 
megismerése a cél. 

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium

Az óvoda hírei

.......................................................................................................................
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Évek óta szervezzük a nagycsopor-
tos, iskolába induló gyermekek is-
merkedő kirándulását a „Szécsényi 
Óvodásokért” Alapítvány támogatá-
sával. Az idei évben is Cserhátszent-
iván volt az úti cél. 

Reggel még esős idő ígérkezett, de 
ez nem szegte gyermekeink kedvét. 
Alig indult el a busz, máris elővették 
hátizsákjaikat, s nagy – nagy cseme-
gézésbe kezdtek.

Az Angyalkert tábor vezetője el-
mondta, hogy mi a mai nap terve-
zett programja. Reggeli után erdei 
túrára indult a kis csapat. A kilátó-
ból köszöngettek a messzi tájnak, 
és várták az őzikéket. Sajnos meg-
ijedhettek, mert nem jöttek elő. Foly-
tatva a túrát, néha meg – megálltak 
megnézni a gombákat, a ganajtúró 
bogarat, a korhadt, elszenesedett 
famaradványokat, megkóstolták a 
Hármasforrás vas ízű vizét, s közben 
Zsolti bácsi történeteit hallgatták a 
patakhoz látogató állatokról: őzek-
ről, vaddisznókról. Mesélt az erdő, a 
forrás legendájáról, az erdőben el-
hullott ágakról, öreg fákról. Hosszú 
volt az út, el is fáradtak kicsit, de még 
várt rájuk a királyválasztás, amihez 
kellett az erő. Kiadós ebéd, ami gu-
lyásleves, és túrós – lekváros bukta 
volt, és csemegézés után már na-
gyon várták a versenyt. 

És akkor el kezdett esni az eső. Azon-
nal beköltözködtek a nagy étkezőbe, 
és ott versenyeztek a fiúk. Seprővel 
„terelték az állatokat”, dobtak kari-
kákat célba, törtek diót. A lányok 
nagyon biztatták a fiúkat, mert min-
denki szerette volna, ha az ő csoport-
jából lesz a Pünkösdi király. A nagyok 
másik része ez idő alatt kézműves-
kedett, kis bőrtarisznyát készítettek. 
Ez nagyon érdekes volt, és kicsit ne-
héz volt a kalapács. 

De mindenkinek sikerült kilyukasz-
tani, befűzni, megkötni, és így mind-
annyian hozhattak magukkal egy kis 
tarisznyát. Azután még volt idő a kö-
tetlen játékra. Nyuszi, Tücsök, Süni, 

Méhecske, Maci, Őzike, Halacska cso-
portos gyerek, akiknek mindegy volt, 
hogy az elgurult labdát ki adja vissza, 
kitől kap valami finomságot. Megis-
merkedtek egymással. Már lesznek 
barátaik az iskolában még akkor is, 
ha a csoportból a legjobb barát má-
sik osztályba megy, vagy elköltözik. 
Nem lesznek már egymásnak isme-
retlenek.

Az elkövetkező hetekben még sok 
élmény vár óvodásainkra, sok – sok 
kirándulás, új tájak, helyek felfede-
zése. Gyermekeink ellátogatnak cso-
portjukkal a budapesti, a gyöngyösi 
állatkertbe, Hollókőre, a nyírjesi va-
dasparkba, ki – ki a kiválasztott hely-
re. Májusban két napos erdei tábort 
szervezünk Ráróspusztára, ahol kü-
lönböző tevékenységek közben sze-
reznek ismereteket, ahol minden nö-
vényt, állatot a maga természetes kö-
zegében figyelnek meg, ahol meg-
tanulják, hogy a természetben min-
den érték, mindezt kötetlen, játékos 
formában, játékkal fűszerezve. 

Bízunk abban, hogy gyermekeink en-
nek megfelelően tudnak harmóniá-
ban élni a körülölelő világban: 

„Vendég vagy a természetben
 - viselkedj!

Szvetlik Péterné

Májusi programjaink:

05.08. Madarak, fák napja

05.12. Év végi szülői értekezlet

05.13. Ovis mise – dr. Beer Miklós 
püspök atya celebrálásával

05.14. Gyermeknap

05.19.-24. Ráróspuszta – Erdei óvo-
dai tábor 

05.21. Elsősök látogatása óvodánk-
ban – közös játék

06.04.-05. Nagycsoportosok búcsú-
zása

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

Smelkó Istvánné
intézményegység vezető

2 

014. április 12. -én szombaton a 
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bá-

zisiskola és Bázisovi programjának 
soros értekezletén vettünk részt a Ma-
gyar Vöröskereszt Székháza épületé-
ben Budapesten.

A lehetőséggel élve ketten képvisel-
tük óvodánkat, Mender Andrea Má-

Szécsényi Cseperedő 
Óvoda és Bölcsőde

Bárkányi ovisok Cserhátszentiványon

......................................
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ria az óvoda vezetője és jómagam, 
mint ovielnök. A megnyitó után be-
számolót hallhattunk a Magyar Vörös-
kereszt és az Ifjúsági tagozat tevé-
kenységéről, ezt követően az elkö-
vetkezendő programokról és az or-
szágos konferenciáról is. 

Megismerkedhettünk módszertani 
újdonságokkal, futó pályázatokról és 
aktuális hírekről, eseményekről érte-
sültünk. Kellemes hangulatban telt 
el a nap, sok új tapasztalattal, élmény-
nyel gazdagodva tértünk haza.

A Pitypang csoportból is pályáztunk 
a Helpman ismeretterjesztő kisfilm 
diasorozat változatának elkészítésére 
kiírt gyermekrajz pályázaton. Hét raj-
zot küldtünk be elbírálásra. A visz-
szajelzés alapján bekerültünk a ver-
senybe, az eredményekről később 
tájékoztatjuk Önöket!

Brezanóczyné Lőrincz Katalin
Bázisovielnök

Programok májusban:
Május 6. (kedd), ½ 4 órakor Bölcsődé-
ben anyák napi ünnepség

Május 8. (csütörtök) egész nap vár-
juk az édesanyákat egy kis megle-
petéssel, készülünk köszöntésükre
Május 14. Ligeti kirándulás az ovi-
sokkal

Május 26. hétfő közös gyermeknap 
bölcsisek és óvodások részvételével

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

Mender Andrea Mária
Intézményvezető

Az elmúlt időszak eseményei:

Á 

prilis 10-én egy alsós csapat kép-
viselte az iskolát a „… százlátó 

üveg…” kistérségi irodalmi vetélke-
dőn Salgótarjánban, 9. helyezést ér-
tek el.

- Április 14-én délelőtt bemutató órá-
kat tartottunk a leendő első osztályo-
soknak és szüleiknek.

- Április 14–15–16–án tartottuk a Rá-
kóczis Napokat. A hétfői és keddi 
programban szerepelt a zeneiskolai 
tanárok hangversenye, ország isme-
reti vetélkedő, logikai és társasjáté-
kok, rejtvényfejtés, játékos informa-
tika, origami, kézműves foglalkozás, 
kosárlabda házibajnokság, matema-
tika háziverseny, természettudomá-
nyi háziverseny, irodalmi teaház, Rá-
kóczi vetélkedő, Legyen ön is milli-
omos játék, Sudoku. 

Szerdán délelőtt gyalogtúrát szer-
veztünk a város határában, melyen a 
gyerekek osztályonként vettek részt. 
Itt 6 állomáson kellett különböző 
feladatokat végrehajtani a csapatok-
nak. 

A programsorozat zárásaként tanár 
– diák röplabda mérkőzésre került sor, 
amely hagyományosan a tanári csa-
pat győzelmével ért véget.
- A 11.b osztály 2 tanulója – Lakatos 
Gábor, Szilágyi Bence - bejutott az 
Albanegra kiadó által szervezett or-
szágos weblapkészítő verseny 2. for-
dulójába
- Április 23-án az 1-2 osztályos ta-
nulóink is elkezdték a lovas kultúrá-
val való megismerkedést. 
- Április 24-én egészség napot tar-
tottunk a 11-12. évfolyamos tanu-
lók számára. Az esemény a játékos 
sportversenyek, sportágismeret és 

az egészséges táplálkozás jegyében 
zajlott.

- Április 28-30-án lezajlott az első 
osztályosok beiratkozása.

- Április 30-án délután a végzős 12. 
évfolyam 44 tanulója ballagott el 
tőlünk. Rájuk komoly próbatétel vár 
a következő hetekben, hiszen kez-
dődnek az érettségi vizsgák.

Májusi programok:
- 5-7. Érettségi szünet (Magyar, ma-
tematika, történelem írásbelik)
- 7. Dobd a kosárba torna Salgótar-
jánban
- 28. Országos kompetenciamérés 
(6-8-10. évfolyam)

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

A 

z iskola képzőművészeti tago-
zatának eredményei. A balassa-

gyarmati Szabó Lőrinc Általános Is-

kola „csendélet” címmel hirdetett 
megyei rajzpályázatot melyen igen 
jól szerepeltünk (igaz az eredményt 

meg kell osztanunk a katolikus is-
kolával, mivel az összes tanuló oda 
jár és a pályázatot általános iskolai 
kategóriában hirdették meg) így is 
büszkék lehetünk.
Cseri Flórián I., Szenográdi Judit I., 
Baranyi Hanna I., Mócsány Judit I., 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti 
Iskola Szécsényi Tagintézménye

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola

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

.......................................................................................................................
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Maczák Dóra II. és Károsi Gergő II. 
helyezést ért el.

Április 30-án megyünk a megyei ál-
talános iskolák és művészeti iskolák 
felső tagozatos tanulmányi verse-
nyére ezért teljes gőzzel készülünk 
és reménykedünk.

Szintén mostanában május második 
felében értékelik a Pueri Fabri regio-
nális nemzetközi rajzversenyt, melyre 
hosszú hónapok óta készülünk és az 
eredménytől függetlenül nagyon 
szép alkotások születtek. Idén a tánc 
és a ritmus a verseny témája.

A tavalyi megyei középiskolai verseny 
is folytatódik Egerben május 23-án re-
gionális verseny lesz melyen Lénárt 
Anna és Kelecsényi Fanni képviseli 
iskolánkat.

Tehát teendőnk van elég, de megéri.
Bakos Ferenc 

tanár

Az művészeti iskola színjátszó tansza-
kának növendékei – Andi Színjátszó-
sai - az április 27-én, Balassagyarma-
ton megrendezett Weörös Sándor 
Országos Gyermekszínjátszó Verseny 
megyei fordulóján „Ezüst minősítést” 
értek el a Rögtönöz-Ön című elő-
adásukkal. Felkészítő pedagógusok 
Garamvölgyi Andrea. 

Az iskola májusi-júniusi programjai:
2014. május 26. 18 óra Tavaszi hang-
verseny
2014. május 28. Fafúvós, gitár, zon-
gora vizsgák (Barát Attila, Bobály Csa-
ba, Lévárdi Beáta növendékei)
2014. május 28. Alapvizsga
2014. május 28. Növendékhangver-
seny (Barát Vitalina növendékei)
2014. május 29. FELVÉTELI
2014. május 29 Növendékhangver-
seny (Lévárdi Beáta tanítványai)
2014. június 2. FELVÉTELI
2014. június 4. Növendékhangver-
seny (Csuka László növendékei)
2014. június 12. 17 óra ÜNNEPÉLYES 
TANÉVZÁRÓ

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

Á 

prilis 11-én került megrende-
zésre Húsvétváró szombat cím-

mel az a kulturális program, amely 
a pösténypusztai és más település-
ről idelátogatott gyerekek körében 
is nagy örömet okozott. A rendez-
vényt a szécsényi Művelődési Köz-
pont szervezte, amelynek a helyi kul-
túrház előtti játszótér adott otthont. 
A szép napsütéses időnek köszönhe-
tően igen sokan ellátogattak, elkísér-
ték a gyerekeket a szülők és a nagy 
szülők is. 

A programok között szerepelt tojás-
festés, húsvéti díszek, dekorációk ké-
szítése, amiben az anyukák is nagy 
örömmel vettek részt, segítették gye-
rekeiket. 
Voltak, akik papír nyuszikat színez-
tek, de a legnagyobb sikert a kultúr-
ház körül eldugott papír tojások, pa-
pír nyuszik keresése aratta, hiszen a 
megtalált papír nyuszikat csoki to-
jásra cserélhették a legügyesebbek. 

A legkisebbeknek az élő nyuszi si-
mogatás tetszett a legjobban mivel 
őket még nem lehetett bevonni a 
közös játékba. 

Ezenkívül volt, aki hintázott, csúsz-
dázott volt, aki körtáncot járt, ügyes-
ségi feladatokat oldott meg, vagy ki-
ütőzött. Ha valaki megéhezett vagy 
megszomjazott, annak sem kellett 
hazamennie, hiszen a szervezők erre 
is gondoltak. Volt szendvics és tea 
is. 

A nap végére mindenki kellemesen 
elfáradt, és mindenki élményekben 
gazdagon tért haza. Reméljük, hogy 
ezzel a rendezvénnyel elkezdődött 
ennek a kis településnek a közösségi 
élete, és hogy hamarosan újabb kö-
zös program kerül megrendezésre. 

A település nevében köszönjük a szer-
vezőknek és mindenkinek, aki részt 
vett a lebonyolításban. 

Tabáné Szeles Katalin

Pösténypuszta hírei

Szécsény Tv soron következő adásai

Jól érezték magukat a kicsik és nagyok

2 

014.05.10-én 19.00 óra (ismétlés: 2014.05.11-én 15.00, 2014.05.17-én 19.00 
óra, valamint 2014.05.18-án 15.00 óra. 2014.05.24-én 19.00 óra (ismétlés: 

2014.05.25-én 15.00, 2014.05.31-én 19.00 óra, valamint 2014.06.01-én 15.00 óra.
Korábbi adások megtekinthetők: www.szecseny.hu 

Bolgár János
vezető szerkesztő

................................................................................
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014. március 14-én 18 magyar in-
dult útnak Budapestről a Hima-

lájában található Island Peak meg-
hódítására. A 18 vállalkozó szellemű 
emberből öt főnek sikerült a felada-
tot teljesíteni és ebben az öt főben 
benne volt Sümegi Roland szécsényi 
fiatalember is. 

A körülbelül három hétig tartó kaland 
alatt napi 6-7 órát gyalogolt, megta-
pasztalhatta az úgynevezett hegyi 
betegség kínjait, és az oxigénhiány 
szervezetre gyakorolt hatását is. Cso-
dálatos és egyben félelmetes termé-
szeti látványokban gyönyörködhe-
tett, majd végül nem kis erőfeszítések 
árán meghódíthatta a 6195 méter 
magas Island Peak csúcsát, ahová 
egy Szécsény felirattal ellátott ma-
gyar zászlót is magával vitt. 

Gratulálunk a teljesítményhez!

V 

isszafogott teljesítmények után 
eredményes heteken vannak túl 

focistáink. Március utolsó bajnokiján 
a listavezető Somoskőújfaluhoz láto-

Benzcúrfalva történései képekben

Benczúrafalviak kirándulása a Csurgóhoz

A Kala Pattar csúcsán 5550 métren

Szorgos benczúri kezek a 
virágosabb településért

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

6195 méter 
magasságban

Szécsény VSE hírei
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gattunk. A találkozó sajnos a kritikán 
aluli játékvezetői tevékenység mi-
att marad emlékezetes, a sípmester 
gyakorlatilag ott tévedett, ahol tu-
dott. A legnagyobb baj, hogy mind-
annyiszor csapatunk kárára… Nem 
is tudtunk mit kezdeni az ellenszél-
lel, így 2-0-s vereséget szenvedtünk. 

Április első mérkőzésén Mátrano-
vákkal csaptunk össze hazai pályán. 
Az akarással nem volt baj, sajnos 
azonban a játék hagyott kívánniva-
lót maga után, így 1-0-s sikerrel tér-
hetett haza riválisunk. 

A 22. körben Nőtincsen léptünk pá-
lyára. Nagy csatát követően a 92. 
percben, Lehoczki révén mentettük 
döntetlenre az összecsapást. Riváli-
sunk több lehetőséget is elpuská-
zott, de ettől függetlenül rászolgál-
tunk az 1 pontra. Ezt követően a me-
gyei Magyar Kupában várt feladat 
együttesünkre: a Megyei III. osztály 
Közép csoportjában listavezetőt 2-0 
-s győzelemmel búcsúztattuk a soro-
zattól. Az idegenbeli meccsen Strihó, 
illetve László érte el góljainkat. A 
pontvadászat 23. játéknapján Pász-
tóval mértük össze tudásunkat ide-
haza. A nagy esőben megvívott pár-
harcot 2-1-gyel tudtuk behúzni. Sze-
nográdi és László szerezte alakula-
tunk találatait. 

Április utolsó 90 percét Karancslapuj-
tőn töltöttük és arattunk szép 2-0-ás 
sikert. A helyzetkihasználással hadi-
lábon álltunk, de Galcsik és Vereczki 
révén így is könnyedén zsebeltük be 
a fontos három pontot. 24 játékna-
pot követően a negyedik pozíciót 
foglaljuk el a tabellán. 

Május első napjaiban rögtön két fon-
tos erőpróba várt csapatunkra, majd 
május 10-én Cered gárdáját fogadjuk 
17 órás kezdéssel. Ifistáink továbbra 
is az első helyen helyezkednek el. A 
serdülősök is elkezdték második félév 
küzdelmeit: Galcsik György együttese 
háromszor nyerni tudott, míg egy-
szer vereséget szenvedett a tavaszi 
idény eddigi mérkőzésein. 

További részletek: 
www.szecsenyivse.lapunk.hu 

Vudini

Er
ed

m
én

ye
k:

2 km Férfi 12 év 7. helyezés Kanyó Zakariás
2 km Férfi senior 1 3. helyezés Kanyó Gábor
2 km Férfi senior 3 1. helyezés Czele János
4 km Férfi senior 3 1. helyezés Jusztin Ferenc
2 km Női 6 év 4. helyezés Kanyó Pálma
2 km Női senior 1 1. helyezés Kanyóné Lőrincz Hajnalka
2 km Női senior 2 1. helyezés Czele Jánosné

Á 

prilis 19-én, szombaton otthon 
Szécsény NB I-es csapata 15:3 

arányú győzelmet aratott Miskolc 
(Borsod Volán SC) csapata ellen. 

A tényekhez hozzátartozik, hogy a 
vendégek első számú játékosuk be-
tegsége miatt csak hárman érkez-
tek, ezért a hazai csapat előnnyel in-
dult, bár a szécsényiek egyik erős-
sége Leinwéber József is hiányzott, 
akit Györe Sándor helyettesített. Vé-
gül a vendégjátékosok mindegyike 
egy győzelmet tudott szerezni, így 
alakult ki a végeredmény. 

Eredmények: 

Podpinka Gábor, Nagy Miklós, Hor-
váth Miklós 4-4 győzelem, Györe 
Sándor 1 győzelem (j.n), illetve Pod-
pinka-Horváth páros 1 győzelem, 
Nagy-Györe páros 1 győzelem (j.n). 
A Szécsény ezzel biztosította 2. he-
lyét a tabellán.

Ez volt az NB I-es csapat utolsó ittho-
ni mérkőzése, a következő forduló-
ban Nyírbátorba látogatnak. Ennek 
a mérkőzésnek is a szécsényiek az 
esélyesei, de ettől függetlenül el-
mondható, hogy a 2014/2015-ös NB 

I-es bajnokságban csapatunk az elő-
kelő ezüstérmes helyen végzett.

Az egyesület második NB III-as csa-
pata két fordulóval a bajnokság befe-
jezése előtt 4 pont előnnyel vezeti a 
tabellát, ezért szinte biztosra vehető 
a bajnokság megnyerése, illetve az NB 
II-be való feljutás, ami nagyon szép 
eredmény. A csapat tagjai: Salamon 
István, Györe Sándor, Oravecz Ferenc 
és dr. Harik Ferenc.

Az egyesület 2 további 4-4 fős csa-
pata a Nógrád megyei bajnokságban 
szerepel döntő részben fiatal, után-
pótlás korú játékosokkal. Ők ugyan 
nem kerültek a bajnokság megnye-
rése közelébe, de a jövőre nézve egyre 
szebb és biztatóbb eredményeket ér-
tek el.

Az NB I, NB III és megyei csapatbaj-
nokságokon szereplő összesen négy 
csapaton túl a Szerva ASE rendsze-
resen (havi 1-2 alkalommal) részt vesz 
utánpótlás korú játékosaival orszá-
gos egyéni és ranglistaversenyeken 
is, ahol szép eredményeket és érme-
ket szereztünk. 

Mindenképpen kiemelendő Petro-
vecz Gitta, Kuris Kitti, Ispán Csaba 
és Kovács Gábor tanulók teljesítmé-
nye.

dr. Harik Ferenc

A 

verseny előtti órák időjárása nem 
kedvezett a 2014.04.26-án meg-

rendezett VI. Zenthe Ferenc emlék-
futásnak, de így is 78 futó állt rajhoz. 
A Salgói vár körüli sárban csak a leg-
keményebbek teljesítették a három 
táv (2-4-6-km) valamelyikét. A ko-
rábbi napok esőzése alaposan átáz-

tatta a pálya talaját, így jókora sár 
fogadta a versenyre érkezőket. Sze-
rencsére a rajtszóra elcsitultak a fel-
hők, így a benevezett futók nekivág-
hattak a vaddisznó dagonyának.
A szécsényi futók a várakozáson felül 
érem esővel térhettek haza. A díjakat 
a salgótarjáni futó legenda Mecser 
Lajos adta át.

Czele János

SZAFT hírek

SZERVA ASE

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



FELHÍVÁS!
„TE SZEDD! ÖSSZEFOGÁS A TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT” és EURÓPÁÉRT

2014. MÁJUS 10. SZOMBAT
TEszedd szemétszedési akció Szécsényben

Csatlakozz Te is hazánk legnagyobb önkéntes mozgalmához!

Tisztítsuk meg környezetünket, VEGYÜK FEL A KESZTYŰT A SZEMÉTKUPACOK ELLEN!

A rendezvény szervezői: 
Szécsény Város Önkormányzata és a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Az akció fővédnöke: STAYER LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

2014. május 09-ig várjuk a polgárok, önkéntesek, civil szervezetek, intézmények, vállalatok, 
vállalkozások, munkahelyi kollektívák, baráti társaságok jelentkezését és támogatását az alábbi 
elérhetőségeken: tel: 06-32-370-566, fax: 06-32-371-849, Szécsényi Közös Önkormányzati Hiva-

tal titkársága, pm.szecseny@globonet.hu email címen.

A TeSzedd! akcióval hazánk idén az Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében a „Let’s 
Clean up Europe!” („Tisztítsuk meg Európát!”) elnevezésű projekthez csatlakozik. Ennek keretében 

május 10-én 28 európai országban tartanak egyszerre a TeSzedd!-hez hasonló szemétgyűjtési akciót.

Tervezett program:
A résztvevők Szécsény város bel-, és külterületén gyűjtik össze a szemetet. 

Gyülekezőpont:
Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft, 3170. Szécsény, Rákóczi út 41. 

Fontos!
Kérjük, jelentkezési szándékod és elérhetőséged a szervezési feladatok elősegítése miatt, hogy az eszközöket 
(szemeteszsák, kötöző anyag, munkavédelmi kesztyű) biztosítani tudjuk számodra, mielőbb küld el részünkre, 

melyről visszaigazolást küldünk neked!

HULLADÉKSZEDÉS IS LEHET VALÓDI KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY!

8.00-9.00 
Gyülekező, regisztráció, munkavédelmi oktatás, munkaügyi

 eszközök és helyszínek kiosztása

9.00-15.00 
TeSzedd 

SZÉCSÉNY!


