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Önkormányzati híreink

L

egutóbbi képviselő-testületi ülésünket május 29-én tartottuk,
melyet egy napirendi pont kivételével alpolgármester asszony vezetett, köszönet érte.
Az ülésen a betervezett napirendeken túl a fent említett egy napirendi pontban nagyon fontos témát tárgyaltunk…
Kezdjük mégis a betervezettekkel!

- Önkormányzatunk 100%-os tulajdonában lévő nonprofit Kft-k
mérlegbeszámolóit ismerte meg
és fogadta el a testület, valamen�nyit egyhangúlag.

Az AGRO-HELP Kft-ét 54.945 e. Ft
főösszeggel és 7.672 e. Ft mérleg
szerinti eredménnyel, a Városüzemeltetési Kft-ét 49.885 e. Ft főös�szeggel és 60 e. Ft mérleg szerinti
eredménnyel, a Közművelődési Kftét 2.122 e. Ft főösszeggel és -1.908
e. Ft mérleg szerinti eredménnyel,
a városfejlesztő Kft-ét 12.344 e. Ft
főösszeggel és 2.857 e. Ft mérleg
szerinti eredménnyel.

- A bölcsődei térítési díjakat továbbra is 0 Ft/fő/nap összegben
állapítottuk meg.
- A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség 2012-ben kötelezte a Remodis Kft-t és az önkormányzatot arra, hogy a bezárt hulladéklerakó telepen monitoring rendszert alakítson ki, és
nyolc éven keresztül üzemeltesse.
Önkormányzatunk akkor ezzel a

feladattal a bátonyterenyei székhelyű ENVIROMENT Kft-t bízta meg
2 éves időtartamra. A cég az adott
időszakban megelégedésünkre végezte munkáját, így a következő
időszakra vonatkozó árajánlatukat
elfogadtuk, és továbbra is őket bíztuk meg.
- Egy benczúrfalvai, Fő út 19.
szám alatti ház tulajdonosa által
felajánlott, 1621 m2 területű ingatlant önkormányzatunk 1.500.000,Ft vételárért megvásárol, és terveink szerint a Faluszépítő Egyesületnek ajánljuk fel. A lakóépület
és a hozzá tartozó kert közvetlenül
a közösségi ház mögött található,
így szerves egységet képezve további hasznosítási lehetőségeket
nyújthat a település szorgos és lelkes közösségének.
Használják egészséggel!
- Szintén egy magánszemély felajánlására önkormányzatunk a
Damjanich út 60. szám alatti, Szécsény belterület 1371 hrsz-ú, 1271
m2 területű ingatlant 300.000,- Ft
vételárért megvásárolja.

- Ugyanezen a területen, szintén magánszemély felajánlására a
Damjanich út 54. szám alatti, Szécsény belterület 1381 hrsz-ú, 398
m2 területű ingatlant 200 . 000,Ft vételárért megvásárolja. A felajánlott ingatlanon fúrt kút és 24
db gyümölcsfa is található, mely
az önkormányzat mezőgazdasági
tevékenységét is elősegítheti. Így

.

ezzel a területtel együtt 3.350 m2-re
növekszik az önkormányzat tulajdona ebben a táblában.

- Egyebek napirendi pontban
együttműködési keret-megállapodást kötöttünk a SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesülettel.
- Smelkó István képviselő úr
egyéni indítványban jelezte a vásárral kapcsolatos problémát, konkrétan, hogy nem az általunk meghatározott területen – a központi
parkoló részben – folyik az árusítás. Velenczei Norbert ügyvezető
igazgató úr válaszában elmondta,
ennek az az oka, hogy ők a vásár
előtti napokban értesítik az ott lakókat a vásárról és kérik, hogy ne
parkoljanak a parkolóba, azonban
ezt sokan nem tartják be, és amikor elkezdik hajnal 3 és 4 körül kiosztani a helyeket, az autók által
elfoglalt területeket nem tudják
kiadni, ráadásul a „bent ragadó”
autók miatt az utat sem lehet lezárni. Jegyző Úr elmondta, hogy
van lehetőség közterület-felügyelő
tanfolyamra beiskolázni két főt s
majdan alkalmazni, ezt szeretnénk
kihasználni és ez a jövő évre megoldást is nyújthat.
- Zárt ülés keretében a Bartók
Béla út 31. szám alatti ingatlan értékesítéséről tárgyalt a képviselőtestület, mivel az egyik jelenlegi
bérlő írásban bejelentette vételi
szándékát. Döntésünk értelmében
felértékeltetjük az ingatlant, majd
azt követően döntünk az eladásról. Hosszú ideje húzódó problémára lehetne ez megoldás, bízunk
benne, hogy sikerülni fog.
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És akkor az elején beharangozott
fontos téma.
- Egy több mint fél éve tartó
tárgyalás sorozat, előkészítés után
STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
KERETMEGÁLLAPODÁST írtunk alá
Balla Mihály országgyűlési képviselő úr jelenlétében azzal a cégcsoporttal (EVIHOL), akik komoly
beruházási lehetőséget látnak és
fogalmaznak meg Szécsény városában és térségében. Mezőgazdaságra épülő, növénytermesztéshez és állattenyésztéshez kapcsolódó fejlesztésről van szó, melynek
elemei: sertés hizlalda, vágóhíd,
biogáz üzem, gyümölcsfeldolgozó.
Több tíz milliárd forintos beruházást terveznek, ezres nagyságrendű
új munkahely teremtésével az elkövetkező években.

Megértve a Tisztelt Lakosság fokozott érdeklődését és várakozását, arra kérjük Önöket, hogy bizakodva, de türelemmel éljék meg
az előttünk álló időszakot! Nagyon
fontos állomáshoz érkeztünk, de
egy hosszú létrának csak az első
fokára léptünk fel. Bízunk benne,
hogy magasra juthatunk, de azért
még nagyon sokat kell dolgoznunk. Ebben önkormányzatunkra
és munkatársainkra maximálisan
számíthatnak Önök és a befektetők is. Reméljük, hogy ennek rövid időn belül már látható és kézzel fogható eredményei is lesznek!

A Városüzemeltetési Kft. felhívása

A

Szécsényi Agro Help Nonprofit
Kft. tájékoztatja a Szécsényben
és környékén élőket, hogy az önkormányzat sertéshízlaldájában
nevelt sertésekből lehetőség nyílik
élő állat vagy feldolgozott termék
vásárlására. Termékeink között tőkehús, házi disznózsír, tepertő, füstölt szalonna is megtalálható. Az
állatok az önkormányzat saját mezőgazdasági területein megtermelt takarmányából híztak.
Szécsényben élő szécsényi lakosoknak a szabott árakból kedvezményt biztosítunk.

Az élő sertések értékesítése két
súlykategóriában történik: 110 és
130 kg között, illetve 130 és 140 kg
között. Lehetőség van bontott (fél
disznó) vásárlására is.
Cégünk kínálja továbbá 8 m3-es,
-25 C fokig fagyasztani képes, hálózati áramról is működtethető kis
teherautóját, egyedi fuvarok lebonyolítására, illetve rendezvényeken történő bérbeadásra.
Érdeklődni a 20/2934-288 telefonszámon lehet.
Velenczei Norbert
ügyvezető

................................................................................
Kubinyi Ferenc Múzeum programajánlója

A

múzeumban 2014. május 22én nyílt meg Ács Irén fotóművész „Nógrádi életképek” című kiállítása. A tárlat 2014. augusztus
31-ig látogatható.

A Kubinyi Ferenc Múzeum nyári nyitva tartása:
2014. május 30. 2014. szeptember 15.
kedd-szerda-csütörtök:
10.00.-16.00.

péntek-szombat-vasárnap:
10.00-18.00.
hétfő: szünnap

Szeretettel várjuk látogatóinkat!
További információk: 3170 Szécsény, Ady Endre út 7. Tel. 32/370143, www.kubinyimuzeum.hu
Gusztiné Dr. Toronyi Judit
igazgató

Engedjék meg, hogy úgy fejezzem
be, ahogy a testületi ülésen tettem:
„Úgy legyen! Ámen.”
Dr. Harikné Dr. Havasi Beáta alpolgármester asszony és Dr. Bagó József jegyző úr segítségével:
Stayer László
polgármester
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Programajánló:

A

Szécsényi Múzeumbaráti Kör
szeretettel invitál mindenkit
Báró Lipthay Béla halálának 40. évfordulója alkalmából rendezendő
Emléknapra 2014. június 13-án,
15.30. órakor a Kubinyi Ferenc Múzeumba.

család a Múzeumbarátok Köre és
a Kastélymúzeum lehetőséget teremteni a tisztelet kifejezésére az
érdeklődök, s mindazok számára,
akik fontosnak tartják az értéket
és hagyományt képviselő elődök
emlékét ápolni, példáját a jövő
nemzedékének is felmutatni.

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

A 2014. június 13-i Emléknap
előadói:

Sajtóanyag

A család részéről: Lipthay Antal,
Lipthay Béla legidősebb unokája,
Szécsény-benczúrfalvi lakos, kommunikációs szakember, aki többek
között a Pro Art et Natura Alapítvány keretében végzi a hagyományos értékek, a művészet, a kultúra ápolását és továbbadását segítő tevékenységét. Lipthay Endre,
Lipthay Béla unokája, történész,
az Országos Széchenyi Könyvtár
munkatársa.

B

áró Lipthay Béla Emléknap Szécsény, 2014. június 13.

Lipthay Béla emléke nemcsak a
szakmai körökben él tovább, hanem Szécsény város polgáraiban
is. 1994-ben halálának 20. évfordulója alkalmából Emlékülést rendeztek a Kubinyi Ferenc Múzeumban, melyen a tudományos szakma
magyar és külföldi képviselői is jelen voltak.
Szécsény város önkormányzata
1994-ben Lipthay Béla hajdani lakhelyén, a kastélyban emléktáblát
állított „a város önzetlen patrónusa”
tiszteletére, a Mezőgazdasági Szakiskola pedig 1996-ban névadójául
választotta.
Most 2014. június 13-án, egy Emléknap rendezésével kíván a Lipthay-

A szakma részéről: Dr. Patay Pál régész, Lipthay Béla hajdani kollégája a balassagyarmati Palóc Múzeumban. Sokat dolgoztak együtt.
Patay Pál később a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa lett. Jelenleg Budapesten lakik (egyébként most 100 éves). Dr. Bozsik András habil., a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, egyetemi docens; Debreceni Egyetem, Agrár-

és Gazdálkodástudományok Központja, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetvédelmi
Kar, Növényvédelmi Intézet.
Régóta foglalkozik Lipthay Bála
munkásságával, ráadásul életrajzát is színes adatokkal egészítette
ki. A témát a származás, családi és
kulturális környezet alapos vizsgálatával kiegészítve igazán remek tanulmányt írt, s azt több (MTA) konferencia keretében elő is adta. Dr.
Hír János a geológiai tudományok
kandidátusa, Pásztói Múzeum igazgatója. A Lipthay Béla által összeállított gyűjtemények egyik szakavatott gondozója, akinek a Nógrád
megyei Természettudományi Gyűjtemény alapításáról, abban Lipthay
Béla kiemelkedő szerepéről több
tanulmánya is megjelent rangos
szakmai folyóiratokban.
Galcsik Zsolt a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárának munkatársa, a szécsényi Múzeumbaráti Kör elnöke. Helytörténészi munkássága többek között
Szécsény vallási, társadalmi és irodalmi témaköreit öleli fel. Személyesen ismerte még Lipthay Béla
feleségét, Odescalchi Eugénia hercegnőt, akivel többször is beszélgetett a családról, kultúráról és a
régi időkről.

.......................................................................................................................
Lipthay Béla életrajza

L

ovrinban született 1892. május 28-án kisfaludi és
lubellei báró Lipthay Frigyes és szárhegyi Lázár Margit grófnő gyermekeként. Családja apai ágon az egyik
legrégebbi magyar nemei családok egyike. Anyai ágon
a Lázár grófokon keresztül a történeti Teleki és Bethlen
családokkal rokon. Ősei közé tartozott Lipthay Imre
(17. század) Hont és Bars vármegyék alispánja, az országgyűlés tagja, a magyar királyság törökországi,
Konstantinnápolyba kinevezett követe. A család Szécsényhez kötődő tagjai voltak Lipthay István (16. sz.)
Szécsény várának alkapitánya és Lipthay Antal altábornagy, aki Szécsényben született 1745-ben és Itáliá-

ban halt meg 1800-ban. Katonai helytállásáért megkapta a Mária Terézi Rendet, melynek következtében a
Lipthay család a bárói rangot is elnyerte. Lipthay Béla
a középiskoláit a bécsi Theresianumban és a budapesti
Ferenc József Intézetben végezte. Felsőfokú tanulmányait a zürichi Műszaki Egyetem Technikai Karán kezdte
el, majd az I. világháború kitörésekor önkéntesként jelentkezett a frontra. A Monarchia egyik leghíresebb egységéhez, a XIII. huszárezredhez került és végigszolgálva a
háborút főhadnagyként szerelt le. Helytállásáért megkapta a Bronz és Ezüst Katonai Érdemrendet, illetve a
Nagyezüst Vitézségi Érmet. 1918 októbewrében vette
feleségül Odescalchi Eugénia hercegnőt, házasságukból három gyermek született: Frigyes, Antal és Bálint.
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Lovrini birtokán a két világháború között gazdasági
kezdeményezései közé tartozott a lótenyésztés továbbfejlesztése, keményítőgyár majd konzervgyár létesítése. 1943-ban tért vissza családjával Szécsénybe, ahol
feleségével hamar kivívták a helyi lakosok rokonszenvét. A II. világháború alatt, a front átvonulásakor több
száz embert fogadtak be kastélyukba. Feleségével együtt
olykor életét is kockára téve emelt szót a lakosság érdekében az átvonuló német és orosz katonáknál. Lipthay
Béla egy gazdag és küzdelmes élet végén Szécsényben
hunyt el 1974. március 16-án. Felesége, Eugénia hercegnő (+1985) nagy feltűnést keltő emlékirata 1986ben jelent meg, s az antikváriumokban keresett könyvnek számít mind a mai napig. Lipthay Béla természettudós munkássága elég széleskörű volt, amint erről
kutatómunkájának gyümölcsei, muzeológiai tevékenysége és a róla szóló irodalom is tanúskodik. Apja Lipthay
Frigyes és nagybátyja Lipthay Béla tagjai voltak a Magyar Királyi Természettudományos Társaságnak. Természettudományos érdeklődése már fiatalkorában megmutatkozott, mikor a bánáti környezetben végzett gyűj-

tőmunkát. Ezt a tevékenységét később a birtok- és gazdasági
ügyek mellett, majd a Szécsényben töltött évei alatt megszakítás nélkül végezte. Munkássága többek között felöleli az ősbotanika, lepidopterológia és növényvédelmi
állattan szakterületeit. A balassagyarmati Múzeum munkatársaként részt vett az Ipoly melletti őslénytani kutatásokban, rovar- és lepkegyűjteményt gondozott, kiállításokat szervezett és tárlatvezetéseket tartott Élete során egy
60.000 darabos lepkegyűjteményt állított össze és gondozott haláláig, amely jelenleg a Természettudományi Múzeum Állattárában van elhelyezve. Őslénytani kutatásai
során a szakma olyan jeles tagjaival állt kapcsolatban,
mint Andreánszky Gábor akadémikus és Tasnádi Kubacska András a Természettudományi Múzeum igazgatója. Az ipolytarnóci Botos-árokból 295 ősnövényi lenyomatot, a nógrádszakáli Páris-völgyből 757 lenyomatot gyűjtött össze. Az összegyűjtött anyagból a kutatók később új
fajokat is leírtak, melyek közül egyet Lipthay Béláról neveztek el: Lonicera Lipthayana.
Galcsik Zsolt

.......................................................................................................................
Programajánló:

J

únius 14-én Palóc Mulatság a
Palóc Néptáncegyüttes táncházi
mulatsága

Június 15-én Serházkerti Utcafesztivál
Június 16-án, 18.00 órától Dalos
Teaház, a FéBé Társulat énekes színjátszóinak műsora várja az érdeklődőket a Művelődési Központban.

Június 21-én Szent Iván Éji Fesztivál – Múzeumok éjszakája és Tűzugrás fesztivál
2014. június 27-én Táncgála. Ezen
a napon 19:00 órától kerül megrendezésre immár 4. alkalommal a
T.C.D. Táncegyesület Táncgálája. A
táncegyesület 5 különböző csoportja mutatja be a 2013/2014-es
tanévben megtanult koreográfiákat. Közel 70 táncos növendék
készül nagy lelkesedéssel a mű-

sorra. Elsősorban hip-hop stílusban készült koreográfiákat láthat
a közönség, de idén is készülünk
meglepetéssel. A megszokottól
eltérő, egyedi táncvilágot bemutató produkciók várják a nézőket
és hozzátartozókat. A táncgála
meghívott fellépői Deák Lotti és
Jakus Dániel az Eunice zenekar
tagjai, akik saját dalokkal színesítik a műsort. A csoportok vezetője,
koreográfusa Deák Réka. Minden
érdeklődőt várunk sok szeretettel.

.......................................................................................................................
Őszi Alkony Nyugdíjas Klub tájékoztatója

M

űködésének 25. évfordulóját
ünnepli a Nyugdíjasklubok és
Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége, melynek az Őszi
Alkony Nyugdíjas Klub is alapító
tagja.
Ebből az alkalomból a Klubszövetség Nógrád Megyei Szervezete –
a a Nyugdíjasok Nógrád Megyei
Szövetségével és a Sréter Ferenc

Népfőiskolai Egyesülettel közösen
– nagyszabású, egész napos programot szervez Szécsényben.
A Palóc Örökségünk címet viselő
rendezvény célja a palóc népviselet, irodalom, ének- és tánckultúra,
valamint a kézműves tevékenység
bemutatása.
A program időpontja: 2014. június 28., helyszíne: Szécsény tör-
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ténelmi városrésze (Ady Endre utca,
Művelődési Központ)
A népviseletek bemutatása délelőtt
10 órától, a délutáni műsor 14 órától kezdődik. A rendezvényre az
egész palóc vidékről várunk jelentkezőket.
Bővebb tájékoztatás a www.szecseny.hu honlapon található. Rendezvényünkre mindenkit sok szeretettel várunk!
Kiss Lajosné
megyei elnökhelyettes
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Kosárlabda tábor:

Július 21-25. 09.00-14.00 óráig, 1218 éves korosztály számára. 8.000
– Ft/fő/hét, az ár tartalmazza az
ebéd árát. További információk:
Pesák Tamás: 30/532-1085, valamint a szervező facebook oldalán.

Röplabda tábor:

Július 21-25. 09.00-14.00 óráig, 1014 éves korosztály számára. 8.000
-Ft/fő/hét, az ár tartalmazza az
ebéd árát. További információk:
Végh Zsófia 30/407-8545, valamint
a szervező facebook oldalán.

Lovas tábor:

Június 30 - július.04. 15.000 – Ft/
hét. További információk: Végh
Zsófia 30/407-8545, és Véghné Turányi Éva 30/509-9785

T.D.C. Táncegyesület
nyári táborai:
- Augusztus 10-15 Nagybörzsöny.
(az információ csak tájékoztató
jellegű, jelentkezni előzetesen lehetett)
- Július 28-aug. 1. A tábor általános
iskola 1-3. osztályos diákokat vár
és napközis jellegű lesz, reggel 9-től
délután 4-ig jelent elfoglaltságot a
tánc iránt érdeklődő gyerkőcöknek. Jelentkezni és további információt szerezni Deák Rékánál lehet: 20/292-0412
A hip-hop tánc kedvelői és a tánc
iránt érdeklődők június 9-én a nógrádsipeki a falunapon, valamint június 15-én a Serházkerti Utcafesztiválon találkozhatnak a táncegyesület csoportjaival.

Hittan tábor:
A szécsényi Katolikus Plébánia szervezésében két nyári napközis tábor
is megrendezésre kerül.

A 4-8. osztályos gyermekek részére
pedig július 21-26. között Szoko-

lyán, amelyre pedig 45 fő adta le jelentkezését. (Az információ tájékoztató
jellegű, jelentkezni előzetesen lehetett)
Andi színjátszósainak nyári tábora július 27 - augusztus 1. zajlik
Nagybörzsönyben.
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A Krúdy Gyula Könyvtár által
Szécsény várossá nyilvánításának 680. évfordulója alkalmából
rendezett három fordulós honismereti vetélkedő végeredménye:
I. helyezett:
Deák Zsolt, Petrovics
János, Gyenes József
Páter Bárkányi János
Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és
Gimnázium

II. helyezett:
III. helyezett:
Barta Tímea, Priska Cserven Vivien, Polgár
Péter, Uhrin Beatrix
Kitti, Kelemen Attila
Lipthay Béla
Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és
Kollégium

Páter Bárkányi János
Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és
Gimnázium

Gratulálunk!
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Sport táborok:

Az 1-3. osztályos gyermekek részére július 14-16. között Szécsényben, ahová az igényfelmérés alapján 53 fő jelentkezett.

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

Nyári táborok:
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Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium
Májusi eredmények
Pueri fabri - nemzetközi regionális rajzpályázat
Vizi Petra 5.b - I. hely
Jusztin Violetta 8.a - I. hely
Cseri Flórián 5.b - II. hely
Liki Zsófia 9.a - III. hely
Koczalik Lujza 7.b - III. hely

Regionális rajzverseny - Eger
Lénárt Anna 11.b osztályos tanulónk különdíjat kapott.

Megyei rajzverseny
2. Baranyi Hanna Karina
3. Golyán Stella
Tőzsér Vivienn és Bagó Fanni dícséretben részesült.
Rajzpályázat, Balassagyarmat
I. hely Répási Cintia 3.o
Cseri Flórián 5.o
Szenográdi Judit 6.o
Mócsány Judit 8.o
II.hely Károsi Gergő 3.o
Kovács Anna 3.o
Baranyi Hanna 6.o
Maczák Dóra 8.o
„Harmatcsepp” - Katolikus iskolák Országos Levelezőversenye
2. hely Horváth Emese 4.b
6. hely Kanyó Blanka 3.b
10. hely Bándi Hunor 4.b

Teleki Pál Országos Földrajzverseny
17. Verbói Máté 8.b
Országos Szorobánverseny Budapest 2014.05.10.
3. hely Kiss Fruzsina 1.b
Kanyó Blanka 3.b

rendezvényeken való fellépésért
a tantestület dicséretben részesíti
Horváth Emese 4.b-s tanulót.

5. hely Pifka Réka 4.b
Horváth Emese 4.b
Valkár Csenge 4.b
Ádám Gréta 6.b
Balázs Krisztina 6.b
Csábi Bianka 7.b
Kiss Edina 7.b
6. hely Szmolnik Lili 1.b
Makovinyi Zoé 1.a
Haizer Barbara 4.b
8. hely Csordás Róbert Bence 1.a

Közösségi szerepvállalásáért és rendezvényeken való aktív részvételéért a tantestület dicséretben részesíti Kormány Réka 7.a-s tanulót.

Honismereti vetélkedő eredménye
A Szécsény várossá nyilvánításának 680. évfordulójára rendezett
városi három fordulós honismereti vetélkedőn 5 csapatunk indult, s három jutott el a döntőig.
Első lett a Deák Zsolt, Petrovics
János, Gyenes József összeállítású 9.a-s csapatunk, 3. helyezett
a 10.a csapata: Cserven Vivienn,
Polgár Péter, Uhrin Beatrix. A 9.a
másik csapata 4. helyezért ért el.

Május 31- június 2. A Magas-Tátrába kirándul egy közel 30 fős csapatunk

Iskolai matematika alapműveleti verseny végeredmény
3. osztály 1. Kanyó Blanka 3.b
2. Kuris Márk 3.a
3. Borik Bertalan 3.b
4. osztály 1. Kanyó Zakariás 4.a
2. Horváth Emese 4.b
3. Horváth Eszter 4.b
Gratulálunk a versenyzőknek és
felkészítő tanáraiknak!
A tanulmányi versenyeken való aktív részvételért és eredményes szerepléseiért a tantestület dícséretben részesíti Kanyó Blanka 3.b-s
tanulót.
Tanulmányi versenyeken való eredményes szerepléseiért és az iskolai
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Az iskola rendben tartásában, szépítésében végzett egész éves tevékenységéért, segítőkész hozzáállásáért igazgatói dicséretben részesül Annus Sándor és Szeles
Gergő 8.b osztályos tanuló.

Június havi programtervezet

Június 1. Bérmálkozás
Június 2-4. a 3.b és 4.b Erzsébettáborban vesz részt Zánkán
Június 3. Vigyázz! Kész! Pénz! Országos Döntő Budapesten
Június 3. Az érettségi dolgozatok
megtekintése
Június 4-5 Óvodai ballagás
Június 5-8. Látogatás Lengyelországban II. János Pál tiszteletére
Június 7-8. Szentkúti férfi búcsú
Június 12. 6 órás közösségi futás
(szülők-diákok-nevelők versenye)
Június 13. Osztályozóértekezlet
Június 14. Ballagás az általános iskolából
Június 16. Szóbeli érettségik
Június 19. Te Deum. Tanévzáró mise

Június 25. Beiratkozás a 9. évfolyamra
További információk: 3170 Szécsény, Magyar út 15. Tel: 32/370951. www.barkaniysuli.eoldal.hu
Kovalcsik István
igazgató
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Az óvoda hírei
Erdei óvoda Ráróspusztán
„Vendég vagy a világban, és ez a
világ szép vendégfogadó.
Van napsugara, vize, pillangója,
madara.
Van virágja, rengeteg sok.
Tanulj meg örvendeni nekik.”
Wass Albert
Minden évben május végén vagy
június elején erdei óvodai tábort
szervezünk, ahol két napot töltünk
nagycsoportos óvodás gyerekekkel.
A tábor célja a környezettudatos
magatartás alapjainak megismerése és a közösségformálás alakítása. Fontosnak tartjuk, hogy közvetlen módon találkozzanak a gyermekek a természettel. Mindezt
változatos módszerekkel, tapasztalatszerzéssel valósítjuk meg. A gyermekek megtanulják, óvni és szeretni a természet értékeit.
Kétféle lehetőséget kínálunk:

• az egyiknél a szülők este csatlakoznak a táborozókhoz, együtt
nyársalnak, tábortüzet gyújtanak,
másnap közös játékokon vesznek
részt.
• a másik lehetőségnél szülők
nélkül, az óvó nénikkel és dajka
nénikkel együtt táboroznak az ovisok, faházakban alszanak, és különböző programokat szervezünk
erre a két napra.
Reggel busszal utazunk Rárósra,
ahol a megérkezés után felfedezzük a tábort, elfoglaljuk a faházakat. Minden faház egy-egy csapat
lesz, akik nevet választanak maguknak, csatakiáltást és saját jelképet is alkotnak. Idén így lett a
„tízpettyes katicabogár”, „szuper
négyes” és „ötös ficánka” a faházakból.
A szabad játék során előkerülnek a
különböző sporteszközök: labdák,
karikák, babzsákok, ugrókötelek.
Megrendeztük a „Rárósi repülők”
versenyt is-papírrepülő hajtogatással és reptetéssel. Játszunk dramatikus játékokat, ügyességi és
mozgásos vetélkedőket.

Gyermeknap

Nagyon várt program minden évben az erdei séta, ahol bogárnézővel és nagyítóval felszerelkezve
ismerkedünk a növény- és állatvilággal. Kosarakba gyűjtjük a természet kincseit, amelyek valamilyen élőlényhez tartoztak pl. csigaház, madártoll, faág, makk…
Este sötétedéskor indulunk az Ipolyparti „Szentjánosbogár túrára” elemlámpával a kezünkben.

Második nap reggelén zenés tornával kezdjük a napot, majd malomkalácsot sütünk a gyerekekkel
közösen. Találós kérdéseket fejtünk meg a növényekről, állatokról, ezt fakéreg-mintavétel követi.
Izolda népi játékaival is játszhatnak a gyerekek. A programok lezárásaként óvodásaink lerajzolhatják a táborban töltött napok
legjobb és legérdekesebb eseményeit.
Reméljük jövőre is újra együtt táborozhatunk, várjuk a kalandokra
vágyó óvodásainkat!
Várszöginé Csábi Szibilla
óvodapedagógus

Gyermeknap

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

N

agy megtiszteltetés volt számunkra, hogy Csongor testvér
közbenjárásával Dr. Beer Miklós
Püspök Atya 2014. május 13-án
újra ellátogatott hozzánk. Szent-

misét celebrált óvodás gyermekeinknek, pedagógusainknak. Gyermekeink, már ismerősként fogadták, rajzokkal, képekkel, énekekkel
kedveskedtek neki. Püspök Atya
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közvetlen, barátságos és kedves
szavaival elvarázsolt minket. Isten
ajándéka volt ez a nap a nagycsoportosok és a pedagógusok számára egyaránt. Szívből köszönjük.
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Óvodásainknak misézett Dr. Beer Miklós Püspök Atya
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Gyereknap
Minden évben hagyományunkhoz
híven május 29-én, megrendezésre
került a szülői szervezet szervezésében az óvodai gyermeknap. Sok
meglepetéssel, érdekes játékokkal készültek.
• rendőrségi bemutató
• ügyességi játékok
• lufi rajzolás
• dobozvár építés és rombolás
• ugráló vár
• mentőautó megtekintése

•
•

népi játékok
fagyizás

Köszönjük a sikeres gyermeknap
megvalósításához a támogatást:
• FIDESZ-KDNP képviselőtestületi tagok – ugráló vár
• Szécsényi Rendőrkapitányság
- rendőrségi bemutató
• Nagyné Mákos Izolda - népi
játékok
• Dia Speed Kft. - mentőautó
• Percze Nándor – homokozók
feltöltése

• Juhász Péter - fagyi minden
óvodás gyermeknek
• Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. - limonádé
• Kerek-Perec Pékség - pogácsa
• szülőknek, óvoda dolgozóinak
segítségét
További információk:
3170 Szécsény, Magyar út 13.
Tel: 30/779-6098
Smelkó Istvánné
intézményegység vezető

.......................................................................................................................
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

G

yereknap a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsődében

Május 26-án hétfőn tartottuk a gyereknapot az óvodás és bölcsődés
gyerekekkel. A gyerekekkel közösen díszítettük az udvart színes
szalagokkal. Az udvar feldíszítése
után leültek a bölcsisek és az óvodások a padra, kíváncsian várták a
Kerek perec Egylet által előadott
Furulyás Palkó című műsort. A gyerekek nagyon élvezték a műsort,
nevettek, tapsoltak. Polgármester

Úr köszöntötte a gyerekeket a műsor után. Ajándékokkal kedveskedett, majd átadta a Szécsényi Önkormányzat által felajánlott 100
000 Ft értékű utalványt. A gyerekeknek volt még meglepetés, amit
nagyon kíváncsian vártak.
Polgármester Úrral közösen csomagoltuk ki a két kisházat, nagyon
megörültek a gyerekek. A műsor és
a meglepetés után az udvaron fogyasztották el a reggelit. A reggeli
után mentek játszani, gyorsan bir-
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tokba vették az új játékszereket, a
két kisházat, labdákat. A délelőtt
további részében az udvaron játszottuk, és fagyit ettünk, a fagyiért köszönet a Petra fagyizónak.
Az óvódások bábparavánt, bábokat és konstrukciós játékokat kaptak.
Bozsó Klaudia

Programjaink:
Május 29. Kirándulás a Ligetbe.
Június 4. A bölcsődében szülői
értekezlet az új gyermekek szüleinek részvételével.

2014. június
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Június 11. Óvodai évzáró, búcsúzás-ballagás.
Június 12. Bölcsődei búcsúzás.
Ezúton is köszönjük az intézményünkbe járó valamennyi szülőnek
az egész éves együttműködő segítségüket, támogatásukat!

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

Gyereknap a bölcsiben

.......................................................................................................................
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola
A közelmúlt eseményei:

Á

prilis végén rendben megtörtént a leendő első osztályosok
beiratkozása és a létszám alapján
a következő tanévben szóló első
osztályt tudunk indítani. A meglévő osztályainkba is várjuk a jelentkezőket – az iskola átszervezése folyamatban van, barátságos
légkör és a személyre szabott oktatást lehetővé tevő osztálylétszám
várja a diákokat.
- Április 30-án rendhagyó módon
búcsúztattuk a végzős diákjainkat,
hiszen hétköznap délután 5 órakor kezdődött a ballagás. Az időpont mellett a dekoráció is rendhagyó volt. Idén első alkalommal
nem élő virágot használtunk, ezzel
is védve környezetünket. Az időjá-

rás is kegyes volt hozzánk, sikerült
a műsort a terveknek megfelelően
szabadtéren lebonyolítani.
- Május 5-16 között lezajlottak az
írásbeli érettségi vizsgák. A végzős
diákok magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia és
informatika tantárgyakból adtak
számot tudásukról.
- Május 7-én köszöntöttük az édesanyákat.
- Május 12-13-án diákjaink részt
vettek a körzeti atlétika csapatversenyen.
- Május 28-án a 6-8-10. évfolyamos tanulók vettek részt az országos kompetenciamérésen.
- Tovább folytatódott a Dobd a
kosárba program, májusban csapataink két versenyen is szépen szerepeltek.

- Május végén, június elején folyamatosan zajlanak az osztálykirándulások.

Júniusi programok:
- 2. Pedagógus napi műsor
- 13. „Szer-telenül” nap
- 14. Ballagás – tanévzáró ünnepély
- 16-20. Szóbeli érettségi vizsgák
- 17. A jó tanuló diákok jutalomkirándulása
- 26-27. Az 5. és 9. évfolyamosok
beiratkozása
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
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Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti
Iskola Szécsényi Tagintézménye

A

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézményének tanárai, növendékei,

valamint a város művészeti együttesei (Erkel Ferenc Vegyeskar és
Szécsény Város Gyermekkara) má-
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jus 26-án egy nagy sikerű Tavaszi
hangversennyel zárták a 2013/
2014-es tanévet. E koncert keretén belül emlékezett meg az Erkel
Ferenc Vegyeskar a nemrég fiatalon, tragikusan elhunyt, Kecskeméti
Zsolt kórustársukról is. Idézem, a
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koncerten elhangzott rövid kórusvezetői megemlékezésemet:
„Ha Zsoltira gondolunk, eszünkbe
jut jóindulata, barátságos természete, lelkesedése, tiszta gyermekiessége, amely mindannyiunk számára példamutató magatartás lehet. Sokunkban mosolyt csalnak
elő azok az emlékképek, amikor a
lengyelországi élményekre, a hangszercipelésekre vagy a buszmegállóba való óvó kísérgetésekre emlékezünk. A basszus szólam immáron hiányos nélküle, de emléke
szívünkben tovább él.
Végezetül egy közismert dallam
szövegével zárom búcsúmat:
„A gyertya szépen lángol, nem fújja
már a bántó szél.
A viasztest elolvadt, valahol új életre kél.
A föld már elengedte, az égen egy csillag ragyog.
Szelíden kérik ők, s ő játszik egy égi
dallamot.
Egyé forrt kéz a húrral, és már egy új
ütembe kezd.
Lassúbb és csöndesen szól, úgy üzeni:
megérkezett.
Lelkünkből szól ez a dal. Örökre velünk maradsz, Őrizzük mosolyodat.”

A kórus Mendelssohn Búcsú az
erdőtől című dallal búcsúzott elhunyt kórustársuktól.
Lévárdi Beáta
kórusvezető
2014. május 9-11-ig megrendezték az Országos Fuvola-duó és Kisegyüttes versenyt, Balassagyarmaton. Iskolánkat Barna Mónika és
Csóri Rozália Katalin képviselték.
Gratulálunk nekik, hogy a rangos
országos eseményen megállták a
helyüket, ezzel öregbítve iskolánk
jó hírnevét. Tanáruk: Palánki Éva
fuvolatanár
Bővebb információk:
3170 Szécsény, Ady Endre út 12.
www.rozsavolgyiart.hu

Pösténypusztai
hírek

E

bben az évben is meghirdetésre
került a „Virágos Szécsényért”
címmel kiírt pályázat, amelyre
Pösténypuszta is jelentkezett és
sikerrel járt. Megalakult két csoport,
amely a „Pöstényi aktivisták” és a
„Pöstényi fiatalok” nevet kapta.
A település igen nagy lelkesedéssel
fogadta, hiszen ilyen még nem volt
a faluban. A földet egy szécsényi
vállalkozó biztosította, amelybe a
múlt hétvégén beültetésre kerültek a virágok. Virágos parkot kapott a játszótér, az orvosi rendelő
és a templom környéke. Virágosláda került a Katalin hídhoz és a
két buszmegállóba. A falu elején
lévő köszöntő tábla is felújításra
került és házilag készült virágos

ládát kapott, amelyet szeretnék
külön megköszönni készítőjének!
Remélem örömét fogja találni benne
mindenki, hiszen ez nem a munkáról szól, hanem a közösségről, barátságról és az együtt töltött vidám percekről, órákról. Mindenkinek szeretném megköszönni az
eddigi munkáját, és a továbbiakban is számítunk mindenkire!

Tabáné Szeles Katalin

Szorgos kezek Pösténypusztán

................................................................................
Benczúrfalva
történései

M

ájus 1-én részt vett a Benczúr
SC Nógrádsipeken, egy jótékonysági labdarúgó tornán.
Május 3-án rendeztük meg idehaza
a II. Zsíros István Emléktornát, ahol
4 férfi csapat és 2 női csapat küzdött a győzelemért.
Nagyszerű hangulatban telt a nap.

Júniusi előzetes:
Június 7-én a Nemzeti Művelődési
Intézet támogatásával kosárfonó
tanfolyam indul Benczúrfalván a
Közösségi Házban.15 alkalommal
szombaton délutánonként. Részvétel ingyenes.
Június 28-án immár 3. alkalommal
rendezzük meg kicsi falunkban a
Falunapot, a „Hazalátogató hétvégét”
Várunk minden érdeklődőt, nagy
szeretettel, változatos programokkal, szórakozási lehetőséggel. Jöjjünk haza minél többen azon a
napon, hogy rohanó életünkben,
egy kicsit emlékezzünk az együtt
töltött ifjú napokra, és gyermekeink is megismerkedjenek egymással.

Sportos benczúriak
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Hanczikné Adorján Györgyi
Benczúrfalváért Kulturális Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület

2014. június

. Ingyenes kiadvány . www.szecseny.hu

..........................................................................................................................
Óvoda előkészítő csoportot
indítunk a

MANÓVÁR
GYEREKHÁZBAN!
Kedden és csütörtökön szeretettel várjuk a szülőket óvodába
készülő gyermekükkel közösen.
Június 16-tól, heti két alkalommal óvoda előkészítő mini csoportot indítunk, melynek célja,
hogy óvodába lépés előtt a gyermek megtapasztalhassa, hogy
milyen közösségben lenni, más
gyermekekkel együtt játszani, osztozni a játékokon, fokozatosan elválni a szülőtől. Megtanul számtalan írott és íratlan közösségi
szabályt, ami felkészíti őt életének következő fontos állomására,
az óvodára. Korának megfelelő
versekkel, mesékkel, dalokkal,
mondókákkal, játékokkal ismerkedhet.

Nyitva tartás:
Hétfő-péntek 0900-1300 óráig
Helye: Szécsény Rákóczi út 41.
(volt ÉMÁSZ épülete) Bővebb információ az alábbi telefonszámokon kérhető:

Erdélyi Viktória 06-20/401-6577
Nagyné Vincze Andrea
06-20/410-3735
A Gyerekház minden szolgáltatása ingyenes!
További hírek a Manóvár Gyerekházból: A nyári szünet ideje
alatt a Manóvár Gyerekház fogadja az óvodás és bölcsődés gyermekeket is, de kizárólag felnőtt
kísérővel!
Minden 0-5 éves korú gyermeket
és felnőtt kísérőjét szeretettel várunk vidám délelőtti kikapcsolódásra, közös játékra!

Szécsény Tv soron
következő adásai:
2014.06.07-én 19.00 óra (ismétlés:
2014.06.8-én 15.00, 2014.06.14-én
19.00 óra, valamint 2014.06.15án 15.00 óra. 2014.06.21-én 19.00
óra (ismétlés: 2014.06.22-én 15.00,
2014.06.28-én 19.00 óra, valamint
2014.06.29-én 15.00 óra.
Korábbi adások megtekinthetők:
www.szecseny.hu
Bolgár János
vezető szerkesztő

......................................
Szécsény
VSE hírei

A

felnőttek nagy harcban vannak a dobogóért, bajnok lett
az ifjúsági együttes.
Eseménydús májuson vannak túl
focistáink. Felnőtt labdarúgócsapatunk egy Nőtincstől elszenvedett
2-1-es hazai kupakudarccal indította a hónapot, ezután csak egy
cél lebeghetett játékosaink szeme
előtt: megszerezni a harmadik helyet a pontvadászatban. Hamar sikerült kiköszörülni a megyei Magyar Kupa búcsút: egy izgalmas
találkozó keretein belül 5-4-re győztük le Érsekvadkertet idegenben.
Magunknak tettük nehézzé a három pont begyűjtését, de szerencsére összejött. Varga, illetve Strihó
kétszer volt eredményes, rajtuk kívül Szabó vette be a rivális kapuját.
A következő összecsapáson Cered
látogatott Szécsénybe. Galcsik és
Szenográdi révén már a 20. percre
kialakítottuk a 2-0-s végeredményt.
A 27. fordulóban a bajnokság utolsó
pozícióját elfoglaló Palotásnál vendégszerepeltünk. Papíron egy kön�nyed győzelemre készültünk, sajnos azonban nem minden a terve-
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ink szerint alakult. A 2-1-es hazai
előnyt hozó félidő után egy gólos
fórba kerültünk, de a szerencsével
sem hadilábon álló palotásiak egalizálni tudtak, így meg kellett elégednünk a döntetlennel. Több nagy
ziccert is elpuskáztunk, 4 kapufát is
rúgtunk, de Fortuna egyáltalán nem
fogta a kezünket. A 28. játéknapon
a pontvadászat egyik legnehezebb
próbatétele várt csapatunkra. Az
aktuális listavezető SBTC-vel mérkőztünk meg saját pályánkon. Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy
senki sem bánta meg, aki kilátogatott a találkozóra. A volt NB1-es, illetve több külföldi futballistát is felvonultató Stécé lehajtott fejjel volt
kénytelen elhagyni a játékteret. Nagyot küzdő együttesünkre nem volt
ellenszerük a tarjániaknak. Heizer
góljával nálunk volt az előny, erre
még válaszolt Penksa, de a második játékrész 84. percében az 1 minutummal korábban beálló Rónási
bevitte a sorsdöntő találatot. László
Lóránd remek taktikája és minden
egyes játékosunk megsüvegelendő
produkciója egyaránt kellett a megyére szóló diadalhoz. Két körrel a
vége előtt továbbra is nagy csatában vagyunk tehát Nőtinccsel a
harmadik helyért. Reméljük, hogy
feltudjuk tenni a pontot az i-re!
Ifistáink aranyéremmel a tarsolyukban zártuk az év ötödik hónapját.
Stílszerűen, a nagy rivális Érsekvadkert ellen idegenben aratott 5-1-es
sikerrel zsebelték be matematikailag is a végső elsőséget. Szép volt
srácok!

* * *
A labdarúgó egyesületet érintő
hír, hogy a serdülő csapatot trenírozó Galcsik György április 4-én
vehette át Telkiben az UEFA Grassgroots MLSZ „C” labdarúgó edzői
diplomát. Ennek apropóján kértük
őt meg, hogy osszon meg velünk
pár gondolatot az említett képesítéssel kapcsolatban.

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek Információs Havi kiadványa

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

(balról a hatodik) Galcsik György

A futó hölgyek

.......................................................................................................................
Magyarországon 2013-ban indult
el ez a képzés – kezdett hozzá Galcsik
György. Nógrád megyében Taskó
András irányításával balassagyarmati helyszínen került sor a tanfolyam megrendezésére. Ősszel
volt az első foglalkozás és február
15-én vizsgáztunk. A tanfolyam 24
fővel indult és ebből 22-en meg
is szerezték a képesítés, ami lényegében a Bozsik programban
részt vevő korosztályos csapatok
felkészítésére, versenyeztetésére
szakmai munkájának irányítására
hatalmaz fel. Délelőttönként elméleti oktatás volt, délutánonként
pedig a BSE Palóc Farkasok Bozsik
korosztályos csapataival mutattuk
be a gyakorlatokat. Megismerhettük a gyerekek korosztályaira jellemző, biológiai – pszichológiai
jellemzőit, a gyakorlati foglalkozásokon pedig olyan új feladatokat
tanultunk meg, melyek ezen alkalomig számomra ismeretlenek voltak. Az elméleti része egy 100 pontos feladatlapból állt, amely nagyon
széleskörű és viszonylag nehéz
volt. A gyakorlati vizsgán pedig személy szerint az U7-es korosztály
edzésanyagát kellett bemutatnom.
Az elméleti vizsgán én értem el
a legjobb eredményt. A gyakorlati
részén pedig szintén a legeredményesebbek között voltam. Szeretném megemlíteni, hogy ezen a
tanfolyamon részt vett felnőtt csapatunk edzője, László Lóránd is és
ő is sikeres vizsgát tett.
www.szecsenyivse.lapunk.hu
Vudini

SZAFT hírek

2

014. május 18-án került megrendezésre a 19. COCA – COLA
Testébresztő Női Futógála.

Az esős időjárás sem rettentette
el azt a sok hölgyet, 7.580 főt akik
eljöttek a Városligetbe, hogy sétáljanak vagy fussanak egy jót, részt
vegyenek különböző programokon. Eltöltsenek egy remek napot
futótársaikkal. A futás boldogság,
ezt a feliratot lehetett olvasni minden versenyző pólójának hátán.
Ott voltak a SZAFT-os hölgyek, kicsik és nagyok, sétáltak, futottak.
A nap főversenyszáma a 10 km volt,
sok szurkolóval igazi versenyhangulattal.

A távot 5 fő SZAFT-os hölgy teljesítette (Kovácsné Obrecsány Klára,
Balázsné Lehoczki Piroska, Homoki
Marianna, Czele Jánosné, Leléné
Gonda Irén ).
Czele János

......................................
SZERVA ASE

S

ikeres bajnoki évet zártak szécsényi asztaliteniszezők.

A 2013/2014-es bajnoki év befejeztével elmondható, hogy az első
NB I-ben szereplő csapat a bajnok
Kecskemét együttesével azonos

. 12 .

pontszámmal végzett a második
helyen az egymás elleni eredményeket figyelembe véve. Ezzel együtt
még nem zárható ki a legmagasabb osztályba, az EXTRA Ligába
való feljutás, mivel a bajnok Kecskemét lehet, hogy nem tudja vállalni az ottani szereplést és annak
joga a szécsényiekre száll. Ez a júliusi nevezésig dől el.
A Szerva ASE második NB III-as csapata fölényesen megnyerte a bajnokságot, ezért a 2014/2015-ös bajnoki évben már az NB II-ben szerepel, ami kimagasló teljesítmény.
A nógrád megyei bajnokságban
szereplő, döntő részben fiatalokból
álló további két csapat (Szerva ASE
III. és Szerva ASE IV.) több szép győzelmet aratva a 6. és 7. helyen végzett.
Fontos még kiemelni, hogy a fentieken túl az utánpótlás korú játékosok több mint 20 egyéni országos és regionális versenyen vettek
részt, ahonnan rendszerint érmekkel, kupákkal, szép eredményekkel
tértek haza.
A legsikeresebb lányok Petrovecz
Gitta, Kuris Kitti és Elisher Boglárka voltak, fiúk közül Kovács Gábor, Ispán Csaba, Horváth Bendegúz, Porubszki Martin értek el szép
eredményeket.
dr. Harik Ferenc

