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Önkormányzati híreink

L

egutóbbi képviselő-testületi ülésünket 2014. június 24-én tartottuk, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyaltuk.
• Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletét módosítottuk,
mert a bevételi és kiadási főösszeg
191 875 E Ft-tal nőtt. Ezen belül a
személyi juttatások 133 855 E Ft ös�szeggel és a munkáltatói járulékok
35 916 E Ft-tal a közmunkaprogramban foglalkoztatottak bérjellegű kiadásai miatt nőttek meg.
Így a kiadások és a bevételek főös�szege 1 147 497 E Ft-ra változik.
• Szécsény város közvilágításának
karbantartását az ÉMÁSZ Nyrt. a
„csillagfény” csomagban megkötött
határozatlan idejű szerződés alapján látja el. A jelenlegi szerződést
bármelyik fél 6 hónapos felmondási
idővel felmondhatja. Költségmegtakarítás miatt árajánlatokat kértünk
be 3 arra jogosult szolgáltatótól 2015.
január 1-től, határozatlan időre.
Két szolgáltató cég megküldte ajánlatát, melyek közül a képviselő-testület a GAMMA-KOLOR 2010 Kft.
ajánlatát fogadta el.
A közvilágítás karbantartására 2013ban 4.336.112 Ft került kifizetésre.
Az új szolgáltatóval az éves megtakarítás 1.198.165 Ft lehet a következő évtől.
• Döntöttünk az óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázatról.

A Képviselő-testület a 2013. augusztus 27-én döntött arról, hogy pályázatot hirdet a Szécsényi Cseperedő
Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői
ellátására. A pályázat benyújtásának
határidejéig, 2014. április 30-ig nem

érkezett pályázat, ezért a képviselőtestület a pályázatot eredménytelennek nyilvánította, és megbízta a
jegyzőt, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően az új pályázati
kiírást készítse el, és terjessze a képviselő-testület elé a 2014. decemberi ülésre.
A jelenleg megbízott óvodavezető
mandátuma 2014. augusztus 15-én
lejár, ezért zárt ülés keretében a képviselő-testület Mender Andrea Mária megbízását 2014. augusztus 16tól, 2015. augusztus 15-ig terjedő
időre meghosszabbította.
• A START-MUNKA mintaprogram
„Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási programelem” keretében, a megvalósításhoz szükséges
csarnok, továbbá építőanyagok (cement, sóder, Haynald úti és Hársfa
úti önkormányzati lakások felújításához szükséges költségvetés szerinti építőanyagok) beszerzése és
mielőbbi szállítása érdekében két
ajánlattételi felhívást hagytunk jóvá.
Mindkettőnél törekedtünk helyi vállalkozót is meghívni.
• Önkormányzatunk a Zsigmond
Tibor és Zsigmond Tiborné tulajdonosok által felajánlott Szécsény
belterület 1379 hrsz-ú 214 m2 területű és a 1380 hrsz-ú 274 m2 területű ingatlanokat 146.400 Ft vételárért megvásárolja. A tulajdonjog
átruházásával kapcsolatos költségeket az önkormányzat viseli. Ezzel
a területtel együtt 3.838 m2-re növekszik a város tulajdona a Bajcsy
utca buszmegálló közeli részén. A
felajánlott ingatlan az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységét
segíti.

.

• A sportcsarnok engedélyes tervének elkészítésével a Vár-Center
Kft-t bíztuk meg, bruttó 2.540.000
Ft összegben.
• A START-MUNKA mintaprogram
„Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási programelem” felelős műszaki vezetői feladatával a V.L.
Team Kft-t bíztuk meg 80.000 Ft+ÁFA
összegben 2014. június 1-től 2014
szeptember 30-ig terjedő időszakra.
• A képviselő-testület döntött, hogy
a Tűztorony falán lévő I. világháborús emlékmű felújításához pályázati
forrásokat keres.
• Hosszú ideje foglalkoztatja a város lakosságát, hogy Hollókővel és
Ipolytarnóccal szorosabbra kellene
fűznünk kapcsolatunkat. Szécsény
város polgármestere elkészített egy
együttműködési megállapodás tervezetet, melyet eljuttatott a két érintett település vezetőjéhez is, kérve,
hogy képviselő-testületüktől kérjenek felhatalmazást a dokumentum
aláírására. Szécsény város képviselőtestülete az előterjesztést örömmel
fogadta, és felhatalmazta a polgármestert az aláírásra. A dokumentum
a „HISZEM” nevet kapta.
• Zárt ülés keretében döntöttünk
a „Szécsény Város Díszpolgára” cím
adományozásáról, melyet az augusztus 20-ai városi ünnepség keretében
fogunk átadni.
• Szintén zárt ülés keretében döntöttünk önkormányzati lakásbérleti
kérelmekről. Új kérelmeket üres lakás hiányában továbbra sem tudunk
befogadni. A nagy tartozást felhalmozókkal szemben igyekszünk humánusan eljárni. Aki részletfizetési
kérelemmel él, s azt meg is tartja, segítjük. Aki nem hajlandó sem fizetni,
sem együttműködni, azzal a bérleti
szerződést megszűntetjük. A kila-
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koltatásról és a tartozás behajtásról
a bíróság intézkedik.
2014. június 26-án és 27-én rendkívüli testületi üléseket kellett tartanunk, mivel egy KEOP pályázati lehetőséget szeretnénk megragadni
a Rákóczi út 90. szám alatti ingatlanunk energetikai korszerűsítésére.
Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

......................................
Krúdy Rejtvényfejtő
Kör hírei

K

rúdy Rejtvényfejtő Kör tagjai sikerrel szerepeltek a jún. 7-8-án
Balassagyarmaton megrendezett 43.
Balassa Kupa országos rejtvényfejtő
versenyen.
A kezdő kategória egyéni versenyében Tóth Tiborné I. helyezést ért el.
A csapatversenyben kezdőknél a
Kiss Lajosné, Némethné Murányi Zsuzsanna, Szarvas Zoltán, Tóth Tiborné
összetételű csapat I. helyezést, a
haladóknál a Györki Marianna, Kiss
Gabriella, Kubik Attila, Varga Erzsébet alkotta csapat IV. helyezést ért
el. Gratulálunk és további sikereket
kívánunk.
Kiss Lajosné
klubvezető

„Életet az éveknek” Klubszövetség
Nógrád Megyei Szervezete

N

agy esemény színhelye volt Szécsény belvárosa június 28-án. Működésének 25. évfordulója alkalmából a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége
Nógrád Megyei Szervezete itt rendezte meg jubileumi ünnepségét.

A „Palóc örökségünk” címet viselő
program szervezésében a Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete, a
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szervezete és a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület is nagy részt vállalt.
Mesterné Molnáry Mária megyei elnök, valamint a szécsényi „Őszi Alkony” Nyugdíjas Klub köszöntője
után, délelőtt 17 település (Szendehely, Karancslapujtő, Mohora, Bátonyterenye /Maconka, Kisterenye/ Nógrádmegyer, Karancsberény, Nagylóc,
Magyarnándor, Mátraszőlős, Szurdokpüspöki, Herencsény, Kazár, Sóshartyán, Nógrád, Csécse, Szanda, és
nagy örömünkre egy határon túli
település Felső-Szemeréd) szebbnél
szebb palóc viseleteiben gyönyörködhettek a nézők, melyeket Bodor Pálné és Hegedűsné Jusztin Gizella műsorvezetők, illetve maguk
a viselőik mutattak be szakszerűen.

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

Az ebédszünetben a város néhány
nevezetességével ismerkedhettek
meg a résztvevők.
A délutáni hagyományőrző műsorban palóc anekdotákkal, mesékkel,
népdalokkal és táncokkal szerepelt
nagy sikerrel a viselet bemutatón túli
négy település (Bercel, Karancskeszi,
Szécsényfelfalu, Szűgy) nyugdíjas előadója.
Rendezvényünket jelenlétével megtisztelte dr. Hegyesiné Orsós Éva a
Klubszövetség országos elnöke,
Stayer László Szécsény város polgármestere, dr. Bagó József Szécsény
város jegyzője és Tóth Gabriella Sóshartyán polgármestere.
Természetesen itt voltak társrendezői
szervezeteink vezetői is: Fekete Lászlóné, Nagy Ferencné és Szendrődi
György.
Rendezvényünk sikeréhez támogatásukkal hozzájárultak: Nógrád Megye Önkormányzata, Szécsény Város Önkormányzata, Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft., „Életet
az éveknek” Klubszövetség, Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft., Takács Béla, Bakos Pékség, Nagy és
Fiai Sütőipari Bt., Vincze István és Fiai
Sütőipari Bt., Friss Cipó Kft. Salgótarjáni Üzeme. Köszönjük!
Külön köszönet illeti azokat a nyugdíjas barátainkat, akik Balassagyarmatról, Kisterenyéről, Maconkáról
és Zagyvapálfalváról „csak” közönségként vettek részt programunkban.
Sajnálatos módon városunk lakói –
tisztelet a kivételeknek – nem mutattak érdeklődést a minden túlzás
nélkül színvonalasnak mondható rendezvényünk iránt.
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Kiss Lajosné
megyei elnökhelyettes
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19 nógrád megyei település palóc viseletei
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Mikszáth és Iglice
Táncegyüttes hírei:

J

únius 19-én Budapesten, a Vörösmarty téren a Duna Karneválon egy
órás műsorral mutatkozott a be a Mikszáth és Iglice Táncegyüttes a varsányi hagyományőrzőkkel együtt.

2014. június 21-én a Tűzugrás fesztivál keretén belül került megrendezésre a Mikszáth-, Iglice és Zobonka
Táncegyüttes tanévzáró gálaműsora.
A műsor meghívott vendégei volt a
Pitypang táncegyüttes Losoncról és
Tintér Gabriella, a Fölszállott a Páva
televíziós tehetségkutató különdíjasa. A színvonalas gálaműsort nagy
sikerrel mutatták be telt ház előtt,
melyen 140 táncos vett részt óvodástól a középiskolás és felnőtt korosztályig.
A táncosok, Andi Színjátszósa és a
T.C.D. Táncegyesület tagjaival valamint szülők részvételével közösen

Kis Iglice
eltáncolták a 21 órakor kezdődő hagyományos tűztáncot.
A Mikszáth Táncegyüttes tagjai június 28-án elutaztak Franciaországba. Erről az eseményről a következő
számban fogunk híreket adni.

.3.

Mikszáth Táncegyüttes és a losonci
Pitypang Táncegyüttes július 18-23
részt vesz a Balassagyarmaton megrendezésre kerülő első Nemzetközi
Ifjúsági Néptánc Fórumon.
Oláhné Csercsics Ivett

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek Információs Havi kiadványa

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

M

úzeumok éjszakája a játék jegyében

A Kubinyi Ferenc Múzeum az idei évben is bekapcsolódott a Múzeumok
Éjszakája országos rendezvénysorozatba, A hagyományokhoz híven,
idén is egy tematika köré szerveződött a rendezvény. A múzeumban
még a nyár végéig megtekinthető
„Régi idők játékai” kiállításhoz kapcsolódóan a játék jegyében telt ez
az éjszaka. A kicsinyeket már délután 1 órától várta az ugrálóvár, majd
Izolda népi játékai is megérkeztek. A
bejárat előtt a balassagyarmati Latte
Maffiató együttes koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők a kora
esti órában, majd amikor besötétedett, elkezdődött a látványos lézershow. Az éjszaka pedig a múzeumban a megelevenedő mesefiguráké
volt. Andi színjátszósai 23 alkalommal adták elő a múzeumba érkező
csoportoknak kis történeteiket este
10-től éjjel 1 óráig. Ezen a napon
több mint 1700 látogatót fogadott a
Kubinyi Ferenc Múzeum.

Köszönjük minden kedves vendégünknek, segítőinknek és támogatóinknak (NKA, LAK-ÉP-Ker 1998 Kft.)
hogy hozzájárultak a szécsényi Múzeumok Éjszakája sikeres megrendezéséhez.

85. Ünnepi Könyvhét
Szécsényben

A Kubinyi Ferenc Múzeum
nyári nyitva tartása:

Író-olvasó találkozó
Fábián Jankával

2014. május 30. 2014. szeptember 15.
kedd-szerda-csütörtök napokon:
10.00.-16.00.
péntek-szombat-vasárnap napokon:
10.00-18.00.
hétfő szünnap

Szeretettel várjuk látogatóinkat!
További információk:
3170 Szécsény, Ady Endre út 7. Tel.
32/370-143, www.kubinyimuzeum.
hu
Gusztiné Dr. Toronyi Judit
igazgató

Mesehősök a múzeumban
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Könyvtársátor a
Serházkerti Utcafesztiválon

A Krúdy Gyula Könyvtár

2014. július havi kölcsönzési rendje
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Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium
Tátra Túra
„Amikor rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj.
Nagyon csöndes légy, és akkor hallani
fogod a zöld ruhás tündérke hangját a
surranó vízből. Ha pedig jó füled van,
és érted az erdő nyelvét, akkor meghallhatod azokat a csodaszép meséket, amiket a forrás, a csermely, a patak tündére elmond ilyenkor a fáknak.”

Szerencsére az időnk nagyon szép
volt, a friss, hegyi levegő pedig feltöltött bennünket.
Első napunkat egy könnyű túrával
indítottuk a négy órás buszozás után.
Felsétáltunk a Hriebenoki pihenőhöz,
ahol rövid pihenő után vad folyóval
és vízesésekkel szegélyezett ösvényen indultunk vissza a szállásra.

Kevés gyönyörűbb dolgot láttam eddigi életem során, mint a Zöld tavat
és környékét, második napi túránk
úti célját. A Zöld tó 1500 méterrel a
tenger fölött, maga a béke szigete.
Az apró, sekély Zöld tavat felhőkbe
nyúló, hófödte hegyek keretezik,
közvetlenül mellette egy menedékház épült. A kimerítő séta után mindenkinek jól esett egy meleg tea és
néhány szendvics.
A harmadik napra, azt hiszem már
mindenki kellőképpen kifáradt, de
csapatunk egy része mégis a magasba vágyott. Túránk első részében
elsétáltunk a Csorba tóhoz, onnan pedig tovább indultunk a Poprádi tóhoz, az Oszterva csúcs lábánál fekvő,
tóparti menedékházhoz. Akinek még
maradt egy kis ereje, felmehetett
Osztervára, 2000 méter magasra. A
panoráma már a hegy felénél is gyönyörű volt, de ami a csúcson várt
ránk, elképesztő volt. Előttünk Szlovákia, a Tátra magasba nyúló csúcsai,
alattunk a Poprádi tó, hátunk mögött pedig Lengyelország feküdt.
Kimerülten szálltunk buszra, már mindenki vágyott az otthon melegére, de
fájó szívvel hagytuk ott a Tátra csodavilágát.

Egy csapat diák a Tátrában

M

ájus utolsó szombatján indult
útnak a szécsényi csapat egy
három napos túrára, hogy felfedezze
a Magas Tátra minden szépségét.

Az ebédünket a Nagy Tar-pataki vízesésnél fogyasztottuk el, óriás, víz
ölelte sziklák és varázslatos vízesések között.

Mindannyian izgatottan várjuk a következő túrát, ahol - remélhetően
Szécsény még több lakosával - még
magasabb csúcsokat hódíthatunk
meg.
Bocsó Blanka

.......................................................................................................................
1400 km-t futottak a bárkányisok 3 óra alatt

A

Páter Bárkányi János Katolikus
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium igazgatója furcsa ötlettel állt
elő nem sokkal a tanév vége előtt:
az iskolai közösség együttes teljesítményét bizonyító kilométergyűjtő
futást kellene rendezni az óvodások,
az iskola tanulói és a tanárok-szülők
számára az utolsó tanítási nap dél-

utánján. Az iskola több programjában is megjelent idén a vezérgondolat, az intézmény küldetésnyilatkozatában szereplő közösség-örömfelelősség szókapcsolat gyakorlati kipróbálása. Ezzel a futással is azt kívánták bizonyítani, hogy együtt, egymást lelkesítve, segítve hatalmas
eredmények érhetők el.

.5.

Az előzetes terv 1200 km lefutása
volt, ami a nagy meleg miatt meglehetősen kétségesnek is tűnhetett.
A sportrendezvény előtt Tornay Gábor, az egyházmegye munkatársa
gitárral és énekkel igyekezett hangulatba hozni a rajtra várakozókat
(ő előző nyáron már megjárt egy 30
napos, közel 1000 km-es zarándoklatot Spanyolországban, a Szent-Jakab úton, azaz „El Caminon”). A katolikus iskola épülete körüli 450m-es
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„pályán” lehetett gyűjteni a köröket,
s az elektronikus körszámlálásnak
köszönhetően folyamatosan követhető volt az eredmény. A diákok lelkesedése a vártnál is nagyobb volt,
de a szülők közül is bekapcsolódtak
néhányan. Közel százan jutottak túl
10 körön, s 18-an (köztük több másodikos fiú, és az elsős Kiss Fruzsi is)
elérték vagy meghaladták a 30 körös, azaz 13,5 kilométeres távot. 56
körével a legtöbbet a gimnazista
Lehoczki Szilveszter futotta, de a 7.
osztályos Király András sem sokkal
maradt el tőle. Harmadik helyen,
legkitartóbb hölgyként Kiss Mária
végzett 46 körrel. Vanya Noémi, aki
papucsban kezdte a körözést, s mezítlábasra váltott az utolsó órában,
42 körével az 5. lett (s másnap sem
látszott meg járásán ez a megpróbáltatás).

Eredmények:
Alsós osztályok: 1. helyezett a 2.a
11,1 kör/fő, 2. lett a 3.a (8,6 kör/fő
átlaggal), 3. a 2.b (7,4 kör/fő).
Felsőbb évfolyamokon: 1. lett az 5.a
11,7 kör/fő, 2. a 11.a 6,6 körrel, 3.
helyezett a 9.a 6 kör/fő
Az egyéni versenyben az évfolyamonkénti helyezések mellett szinte-

ket is lehetett teljesíteni: Gyémánt
oklevelet kapott 30 kör fölötti teljesítményéért: Lehoczki Szilveszter 11.a
56 kör, Király András 7.b 51 kör, Kiss
Mária Krisztina 7.a 46, Annus Sándor
8.b 45, Vanya Noémi 5.a, Lászlók Kornél 2.a és Csizmadia Róbert 6.b 42
kör, Tőzsér Balázs 2.a 39, Rigó Patrik 5.b 37, Tőzsér Péter szülő 35,
Ocsovai Kata 5.a és Kolosi Kitti Enikő
5.a 33 kör, Strehó Krisztián 2.a 32,
Vincze Nikolett 8.b 31, Liki Zsófia
9.a 31 kör, Kelecsényi Kitti 9.a, Kiss
Fruzsina 1.b és Csuka Krisztián 5.a
30 kör.
Arany oklevél (27-23 kör): Ferkó Gabriella 6.a, Biácsi Lili 7.b, Petrovics Gergő 7.b, Szita Bence testvér, Kiss Eszter szülő, Zsidai Krisztina 5.a és Balás
Gergő 3.a
Ezüst oklevél (22-18 kör): Ádám Petra
5.a, Ádám Réka 5.a, Kiss Balázs 11.a,
Radics Krisztián 5.a, Gubányi László
2.b, Király Tamás 2.a, Tóth Bogi 7.b,
Tőzsér Kinga szülő, Szita Alexandra
7.b, Márkus Anna 7.a, Bárány Máté
1.b, Bronz oklevél (17-13 kör): Strehó
Kati szülő, Szita Mária osztályfőnök
6.a, Lőrik Edvárd 3.a, Kuris Márk 3.a,
Kanyó Pálma 1.b, Újvári Alexandra
8.b, Haizer Gréta Éva 10.a, Abonyi
Gabriella 10.a, Micsinai Kamilla 8.b,

Rácz Dzsenifer 5.a, Géczy Nikolasz
Ferenc 2.b, Gyebnár Keve 1.b, Somodi Levente 1.b, Baranyi Zalán 3.b,
Kovalcsik István igazgató, Oláh Petra
2.b, Sáriné Borik Melinda szülő, Deák
Zsolt 9.a, Földi Levente 2.a, Csábi
Milán 11.a, Rónai András 2.a, Tóth
Ábel 2.a, Jónás Gergő Keve 2.b, Józsa Dávid 5.a, Deszkovics Noel 3.a.
A családok versenyében Lászlók
Kornélék nyertek Tőzsérék, Szitáék,
Kissék és Strehóék előtt. Vendégként a pataki katolikus iskolából vett
részt egy csapat a futáson, s Jusztin
Feri bácsi is kihasználta a lehetőséget a 3 órás futásra. Az óvodások és
az óvó nénik, dajkáik is lefutottak
1-1 kört, hozzájárulva a közösség
futási eredményéhez. A reméltnél is
többet, összesen bő 1400 km-t sikerült teljesíteni, ami meghaladja a
Szécsény–Róma távolságot.
Jövőre kedvezőbb időpontban, szintén 3 órás változatban tervezik megrendezni a próbát, s a tapasztalatok
alapján ügyesebb szervezéssel elérhetőnek mutatkozik egy újabb rekord is.Kiss Mária és Kiss Fruzsina két
héttel később a 4 órás Szent Iván éji
futáson is az élen végeztek korcsoportjukban, de igazgató úr is éremmel térhetett haza onnan.

.......................................................................................................................
Év végi eredmények

A

katolikus iskolában befejeződött
az első tanév. A kimagasló versenyeredményeket tanévközben is
igyekeztünk rendszeresen közreadni,
most azonban azok neveit kívánjuk
kiemelni, akik egész éves munkájukkal az iskola legjobb tanulmányi
eredményeit érték el, illetve a közösségi munkájukkal érdemelték ki a
nevelőtestületi dicséretet.

1. évfolyam: Ádám Panna, Annus
Alexander, Bárány Máté, Csordás Róbert Bence, Gácsi Bertold, Gyebnár
Keve, Kalmár Emese, Kiss Fruzsina,
Kovács Tamás, Makovinyi Zoé, Ocsovai

Eszter, Pifka Réka, Pityi Zsanett, Pothoroczki Luca, Somodi Levente,
Szmolnik Lili, Zsiros Zsófia
2. évfolyam: Balázs Kitti, Csonka Levente, Harik Zoltán Örs, Horváth Anna,
Hódosi Zsófia, Komár Patrik Levente,
Németh Bence, Oláh Petra, Petró
Jázmin, Radics Panna, Sánta Dániel,
Strehó Krisztián, Szeles Máté, Tőzsér
Áron, Varga Eszter, Virág Lilien
3. évfolyam: Borik Bertalan, Farkas
Barbara, Kanyó Blanka, Rigó Réka,
Répás Cintia
4. évfolyam: Filkor Míra, Haizer Barbara, Hangel Lili Villő, Horváth Emese,
Horváth Eszter, Kanyó Zakariás, Keré-
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nyi András, Kormány Kinga, Kuris
Kitti, Lotharidesz Vanda, Tornyos
Gréta, Percze Elizabet, Valkár Csenge,
Vanya Sára
5. évfolyam: Bartus Péter, Barna Mónika, Harik Ferenc, Kiss Lili, Koleszár
Csenge, Szabó Balázs, Szabó Csenge
6. évfolyam: Ádám Gréta, Balázs
Krisztina, Balázs Simon Péter, Kiss Karolina, Szenográdi Judit, Velenczei
Lilla
7. évfolyam: Gyebnár Sára, Koczalik
Lujza, Kormány Réka, Tőzsér Vivien
8. évfolyam: Danyi Ivett, Mócsány
Judit, Tőzsér Anna, Verbói Máté
10. évfolyam: Cserven Vivien
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11. évfolyam: Bocsó Blanka, Barna
Dóra, Kurucz Karolina, Lénárt Anna,
Oláh Diána

kakörök betöltésére hirdet pályázatot:

Jó pihenést kívánunk a vakáció idejére! – az iskola nevelőtestülete és
dolgozói

- biológia szakos gimnáziumi tanár

A Páter Bárkányi János Katolikus
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium a következő pedagógus mun-

- tanító
- földrajz szakos gimnáziumi tanár
- kémia szakos gimnáziumi tanár

A további tudnivalók megtalálhatók
az intézmény honlapján az álláshirdetés rovatban.
További információk:
3170 Szécsény, Magyar út 15. Tel: 32/
370-951. www.barkaniysuli.eoldal.hu
Kovalcsik István
igazgató

a tanári állásokra többszakos tanárok jelentkezését várjuk.

Kitűnő tanulók a Bárkányiban

.......................................................................................................................
Az óvoda hírei

A

nyár a pihenés, a kikapcsolódás
ideje, de óvodánkban továbbra
sem szűkölködünk programokban.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nógrád Megyei
Helyi Csoportja, a Gólya Road Show
keretén belül, az előző évekhez hasonlóan idén is sok szeretettel hívta
meg óvodánkat a gólyák gyűrűzésére. Nógrád megyében 16 fészekben történt gyűrűzés, és 48 gólyafiókára került jelölő gyűrű.
Szécsény városába 2014. június 11én érkeztek az egyesület tagjai, ahol

az Előd úton a gólyasimogatással
kezdődött az óvodások számára a
program. A szervezők két-két elárvult gólyafiókát helyeztek át más
fészkekbe, de előtte ezeket fiókákat
megsimogathatták a gyerekek. Az
ovisok, több mint 70 főt számláló csa-

.7.

pata ámulattal nézte végig, ahogy az
egyik fióka leérkezik, majd a gyűrűzés után visszakerül a fészekbe. A fiókákat gyűrűző Papp Ferenc sok érdekességet mesélt a gólyák életéről, amit a gyerekek nagy érdeklődéssel hallgattak.

Ismerkedés a gólyával
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Miért van szükség a gólyák gyűrűzésére? Miért színesek a jelölőgyűrűk?
Mikor hagyják el a fiókák a fészket?..
stb.
Ezúton is köszönjük a Magyar Madártani Egyesület részéről Csernák
Szabolcsnak és Papp Ferencnek a
meghívást, és a különleges élményt,
amit óvodásainknak szereztek!

A fehérgólyák életének megismerését tovább bővítettük, amikor Litkei
Krisztina, biológus látogatott el óvodánkba, az MME szervezésében, aki
komplex foglalkozást tartott óvodásainknak e témában. Játékos foglalkozás során mélyítették el a gólyagyűrűzés alkalmával szerzett ismereteket, és sok új érdekes eddig
nem ismert információval gyarapí-

totta a gyerekek ismereteit. A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték
Kriszti néni szavait, szívesen mondókáztak, rajzoltak vele. Köszönjük ezt
a remek délelőttöt a szervezőnek
Csernák Szabolcsnak, Litkei Krisztina
a foglalkozás levezetőjének.

gok, pedagógiai munkánkhoz szükséges eszközök, valamint ajándékkészítésben.

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

Lazsán Zsófia
óvodapedagógus

.......................................................................................................................
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016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele, hogy a 16.
életévüket betöltött tanulók 50 óra
közösségi szolgálatot végezzenek
középiskolai tanulmányaik során. A
közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén
választanak, anyagi ellenszolgáltatás
nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik, például a környezet szépítése, bajba jutottak segítése,
gyakorlat szerzése egy számára fontos területen, stb.
14 diák élt a lehetőséggel és jelentkezett hozzánk, akik különböző tevékenységek során aktívan, segítőkészen vettek részt óvodai életünkben. Óvodapedagógusaink irányításával segítettek dekorációs anya-

A nyár további részében jó pihenést,
kellemes nyaralást kívánok mindenkinek!

Smelkó Istvánné
intézményegység vezető

A közösségi szolgálat résztvevői

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

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola,
Gimnázium és
Szakközépiskola

K

öszönetünket szeretnénk kifejezni Földi Gabriellának (Hangulat Presszó), hogy óvodásainkat a
nyár folyamán fagyival vendégelte
meg! Köszönjük! Szeretettel várjuk
gyermekeiket a 2014.-2015-ös tanévben is intézményünk bölcsődei és
óvodai csoportjaiba! Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde dolgozói!
Mindenkinek szép nyarat kívánunk!
Bővebb információk: 3170 Szécsény,
Magyar út 13. Tel: 32/370-758
Mender Andrea Mária
Intézményvezető

A közelmúlt eseményei:

J
Pitypang csoport ballagók
Cseperedő Óvoda

.8.

únius elején kaptuk meg a hivatalos értesítést arról, hogy intézményünk átszervezését az Államtitkár Asszony támogatja. Ezek szerint
a 2014/15-ös tanévtől a Nógrádszakálban lakó diákok Ludányhalásziba
fognak iskolába járni – az alsó tagozatosok maradnak Nógrádszakálban.
Szintén a jövő tanévtől a nagylóci
telephelyen indul 5-6. osztály is, így
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ezeknek a felső tagozatos gyerekeknek nem kell bejárniuk Szécsénybe.
- Június 7-én 10 éves érettségi találkozó helyszíne volt iskolánk. Nagyon
jó volt újra találkozni régi diákjainkkal, együtt feleleveníteni a közösen
átélt történeteket. Büszkén mondhatjuk, hogy az itt megszerzett tudásra
alapozva többségük egyetemet, főiskolát végzett, s magasan kvalifikált
szakemberként valamennyien megállják a helyüket az életben.
- Június 13-án tartottuk a hagyományos SZER-telenül napot. A diákok a megszokottól eltérő módon
szereztek ismereteket a biztonságos
közlekedésről, az elsősegélynyújtás
alapjairól, az önkéntességről. Kipróbálhatták a kerékpáros ügyességi
pályát és a motor szimulátort is. A
programok lebonyolításában segítségünkre voltak a Nógrád Megyei
és a szécsényi Rendőrkapitányság
munkatársai, az Elsősegélynyújtó
Angyalok aktivistái, az Egyesek önkéntesei és a Török házaspár, akik
a kézműves foglalkozást vezették.
Mindnyájuknak köszönjük a segítséget!
- Június 14-én 10 órától került megrendezésre a ballagás – tanévzáró
ünnepély. Ezzel új hagyományt teremtettünk, hiszen a Rákóczi úti épü-

letben most először került sor általános iskolai ballagásra. A búcsúzó
nyolcadikosok műsora mélyen megindította a jelenlévő szülőket, pedagógusokat. A távolmaradó meghívott vendégeink sajnálhatják, hogy
nem részesültek ebben az élményben!
- Június 16-20. között lezajlottak a
szóbeli érettségi vizsgák.
- Június 17-én a jó tanuló diákok jutalomkiránduláson vettek részt, melynek során az AquaWorld-ben tölthettek el egy felejthetetlen napot.

- Június 26-27-én megtörtént a 9.
évfolyamosok beiratkozása.
Az iskola a nyári szünetben szerdánként 8-12 óra alatt tart ügyeletet. A
javítóvizsgákról és a tanévkezdésről
az iskola ajtaján, ill. a honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.
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 Kubinyi Ferenc Múzeum Báró Lipthay Bélára emlékezett

.......................................................................................................................
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti
Iskola Szécsényi Tagintézménye
Zeneművészet
Nógrád Megyei Zongorista Növendékek VII. Találkozója
Holecz Martin Kiemelt Nívódíj
Horváth Dániel Kiemelt Nívódíj
Valkár Csenge Nívódíj
Felkészítő tanáruk: Barát Vitalina
Horváth Eszter Viktória Kiemelt Nívódíj
Pap Luca Kiemelt Nívódíj
Mega Inez Judit Nívódíj
Beszkid Mátyás Dicséret
Zsidai Kitti Szamóca Dicséret

Felkészítő tanáruk: Lévárdi Beáta
Takács Dániel Dicséret
Felkészítő tanára: Csuka László
IX. Országos Fuvoladuó és Kisegyüttes Tanulmányi Verseny
Barna Mónika – Csóri Rozália Katalin Részvétel
Felkészítő tanáruk: Palánki Éva
VIII. Regionális Gitárverseny
Kanyó Blanka Részvétel
Felkészítő tanára: Bobály Csaba
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Képzőművészet
Megyei Középiskolai Rajzverseny
Lénárt Anna I. díj
Kelecsényi Fanni III. díj
Helyi rendőrségi rajzpályázat
Tőzsér Vivien I. helyezés
Nagy Abiáta II. helyezés
Károsi Gergő III. helyezés
Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola által kiírt Megyei
Rajzpályázat
Cseri Flórián I. helyezés
Mócsány Judit I. helyezés
Szenográdi Judit I. helyezés
Maczák Dóra II. helyezés
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Megyei Általános Iskolai Rajzverseny
Baranyi Hanna Karina II. díj
Tőzsér Vivien Dicséret
Pueri Fabri Nemzetközi Regionális Rajzverseny
Vandornyik andrea Nagydíj

Tácsik Fanni Különdíj
Vizi Petra I. díj
Jusztin Violetta I. díj
Cseri Flórián II. díj
Horváth Tamás II. díj
Szita Dániel II. díj
Koczalik Lujza III. díj
Liki Zsófia III. díj

Regionális Középiskolai Rajzverseny
Lénárt Anna Különdíj
Felkészítő tanáruk: Bakos Ferenc
Bővebb információk:
3170 Szécsény, Ady Endre út 12.
www.rozsavolgyiart.hu

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

A nagysikerű T. C. D. táncgála résztvevői

.......................................................................................................................
Pösténypusztai hírek

Á

prilisban a jól sikerült húsvétváró program után úgy határoztunk, hogy megszervezzük Pösténypuszta első falunapját. Az időpont június 21-re lett kitűzve. Mivel
ez az első szervezésünk, nem tudhattuk milyen lesz az érdeklődés.
Meghirdettük a pöstényi oldalon és
személyesen is felkerestünk mindenkit. A programban szerepelt egy közös főzés, közös játék szülőkkel és
gyerekekkel egyaránt, valamint délután 5 órától utcabál a kultúrház előtti
téren.
Mivel a település lakói igen nagy
számban támogatták a rendezvényt,
így hozzáfogtunk, annak megrendezéséhez. Azt mondják, evés közben
jön meg az étvágy. Velünk is ez történt hisz onnan is kaptunk segítséget ahonnan nem is vártuk. Ezúton
is szeretnénk megköszönni a támogatásokat helyi vállalkozóinknak, név
szerint, Borik Balázsnak és Gyémánt
Lászlónak, a szécsényi önkormányzatnak, végül, de nem utolsó sorban

dr. Harikné dr. Havasi Beátának aki,
amikor tudomást szerzett rendezvényünkről, mindenben segített, amiben csak tudott. Köszönjük szépen!
Mint utólag kiderült nagy fába vágtuk a fejszénket, hisz ezen a napon
sok rendezvény vette körül kis falunkat, de a bővelkedő programok
ellenére a helyiek maradtak.
Szombaton reggel aztán az önkéntes segítőkkel közösen beállítottuk
az asztalokat, elrendeztük a terepet
felállítottuk a sörsátrat, amely most
nem a sörcsapolást szolgálta, hanem a főzésnek adott helyet. Délre
elkészült a 120 liter babgulyás, megérkeztek a házi sütemények, amelyet a szervezők és a helyi lakosok
ajánlottak föl.
Meglátogatta rendezvényünket Stayer László polgármester úr, aki egy
kis köszöntő után részt vett a közös
játékokban családjával együtt, sőt
még röplabdázott is a fiatalokkal.
Köszönjük, hogy a túlzsúfolt napja
ellenére, megtisztelt bennünket jelenlétével.
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Délután 6-órától éjfélig élőzenés
utcabál volt, amelyen mindenki jól
érezte magát. Itt szeretném külön
megköszönni Makovinyi Zoltánnak
a segítségét, aki önként vállalta az
„óvóbácsi” szerepét. Amíg a szülők
szórakoztak, ő addig is játszott a gyerekekkel. Köszönet érte!
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki a szabadidejét nem sajnálva
az első pillanattól kezdve segített a
szervezésben, lebonyolításban. Szeretném megköszönni a falu lakosságának, hogy ilyen pozitívan álltak
rendezvényünkhöz és eljöttek!
Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy emberek maradtunk
és jókedvűen, baráti és szinte családi hangulatban telt el ez a nap.
Végül, ami nálam feltette az i-re a
pontot, az a kérdés volt vasárnap,
hogy: „Kati néni máskor is lesz ilyen?
Mert ez nagyon jó volt, nagyon jól
éreztük magunkat!
Ez igaz gyerekre, idősre, mindenkire.
Tabáné Szeles Katalin
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Benzcúrfalva
történései

E

lindult a kosárfonó tanfolyam.
Szombat délutánonként jó hangulatban tanuljuk ennek az ősi mesterségnek az alapjait.
Június 28. fontos dátum az egyesületünk életében. Immár 3. alkalommal rendeztük meg a Falnapot, aminek ebben az évben a „Hazalátogató
hétvége „ címet adtuk.
Sok ember sok-sok munkája, segítsége szükséges ahhoz, hogy egy
ilyen rendezvény létrejöhessen. Ez
úton is szeretném megköszönni minden segítőnek, hogy létrejöhetett ez
a nap. A rendezvény támogatói: Nemzeti Együttműködési Alap, Nemzeti
Művelődési Intézet és Szécsény Város Önkormányzata.
A rendezvénynek két célja volt: legyen a faluban az itt lakóknak helyben kulturális rendezvény, másrészt
látogassunk „haza” minél többen,
akik elköltöztünk az évek során. Jó
volt találkozni régen látott ismerősökkel. Felemelő érzés volt megtapasztalni a találkozásokat évtizedekkel ezelőtt látott kicsiny falunk szülötteivel. Meg azt, hogy a falu legidősebb lakói is ellátogattak a rendezvényre.
A rendezvény sokoldalú volt. Lehetett a Palócföldi Népi Iparművészek
Egyesületének kézműveseitől tanulni: csipkét készíteni Magulya Miklósné segítségével, ékszert horgolni,
kosarat fonni; megcsodálhattuk a
hímzéseket, fazekas munkákat, mé-

zeskalácsokat. Kóstolhattunk laskát
a megyeri asszonyok jóvoltából, valamint tócsnit, Szentiványiné Borsos
Antóniáéknál, kóstolhattunk tehénsajtot Jászberényi Tamásék jóvoltából, sőt megnézhettük, hogyan készül a sajt.
Kipróbálhattuk az íjászatot, vagy hintóval szétnézhettünk a faluban. A
gyerekek tombolhattak az ugrálóvárban.
A színpadon is színes paletta mutatkozott be. Bohács István nótaénekes, Medalion táncosok, T.C.D. Táncegyesület táncosai. A Palóc Néptáncegyüttes még a közönséget is megtáncoltatta, ők a legkisebbektől a
legnagyobbakig mindenkit megörvendeztettek meg minket táncukkal. A talp alá valót a Folt zenekar
húzta, majd Panniék hastánca ejtette
ámulatba a nézőket. Aztán a Nógrádi
Operett Társulat szerzett kellemes
perceket műsorukkal,
Az esti szórakoztatást a Salgó zenekar kezdte Hrúz Dénessel. A szabadtéri bál jó hangulatát a Moonlight
Duo biztosította, majd Radics Dani
táncoltatta meg a résztvevőket disco
zenével, ezzel zárult a nap.
Köszönöm minden fellépőnek, hogy
megajándékozták a közönséget a
szereplésükkel, és több száz embernek szereztek kellemes perceket.
Nagyszerű hangulatban telt el a nap,
a képek tanúskodnak erről. Úgy váltunk el, hogy „Jövőre veletek ugyanitt.”
Hanczikné Adorján Györgyi
Benczúrfalváért Kulturális Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület

Fantasztikus hangulat a benczúri Falunapon
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Manóvár Gyerekház

Ó

voda előkészítő csoportot indítunk

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 09.00-13.00 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!
Programok június, július, augusztus
hónapokban:
• Kiskert gondozása
• Kézműves foglalkozások meghívott vendégekkel
• Kismama beszélgető kör
• Szoptatási tanácsadás igény szerint védőnői tanácsadással

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek Információs Havi kiadványa

..........................................................................................................................
•

Gyermekpszichológus előadássorozata

•

Sütés-főzés közösen

•

Családi nap

•

Új kenyér ünnepe, kenyérsütés
szülőkkel és gyermekekkel közösen

•

Gyermekmedence felállítása,
minden napos udvari játék

Minden 0-5 éves korú gyermeket és
felnőtt kísérőjét szeretettel várunk
vidám délelőtti kikapcsolódásra, közös játékra!

......................................
Szécsény Tv adása:

2

014.07.12-én 19.00 óra (ismétlés:
2014.07.13-án 15.00, 2014.07.19én 19.00 óra, valamint 2014.07.20án 15.00 óra. 2014.07.26-án 19.00
óra (ismétlés: 2014.07.27-én 15.00,
2014. 08.02-án 19.00 óra, valamint
2014. 08.03-án 15.00 óra.
Korábbi adások megtekinthetők:
www.szecseny.hu

helyről és a záró bajnoki előtt gyakorlatilag eldőlt, hogy nem is maradt reális esélyünk az érem megszerzésére. A szezonbúcsú legalább
szépre sikerült, hiszen Strihó góljával hazai pályán arattunk presztízssikert a rivális BSE ellen.
Mindent összevetve elmondhatjuk,
az elmúlt esztendő kapcsán: szép
volt fiúk!
A következő évaddal kapcsolatban
is tudunk már információkkal szolgálni. Augusztus 9-én rajtol el a versenysorozat. Csapatunk június 25-én
vágott neki felkészülésének, együttesünknél nem várható nagy játékos
mozgás, a fő célkitűzés, hogy 1-2 érkező mellett a gárda gerince együtt
maradjon. Az edzőmérkőzések programja: július 12, (szombat): SzécsényIpolynyék, július 19., (szombat): 4 csapatos torna Hontfüzesgyarmaton,
július 26., (szombat): Szécsény-Csáb,
augusztus 2., (szombat): Érsekvadkert-Szécsény.
További részletek:
www.szecsenyivse.lapunk.hu

SZAFT hírek
Élménybeszámoló a III. Brutál fu-

tásról
nyáregyházi motocross pályán
2014 06.21-én 1370 versenyző
állt rajthoz a harmadik BRUTÁL FUTÁS-on. A futókat ideális környezet,
brutális pálya és kitűnő futóidő várta.
A 7 kilométeres pályán minden adott
volt egy erőt próbáló versenyhez.
Reggel 9 órától 16 óráig futamonként
200 fő állt rajthoz hogy teljesítse élete
legsárosabb 7 kilométerét.
A 14 akadállyal nehezített malackodást ugratók, vizesárok, álcaháló,
szögesdrót, mocsár, szalmabála hegy,
alagút füsttel, homokhegy, csúszda,
gumihegy dombok és sár, sár, sár
nehezítette. Az utolsó brutális akadály egy óriási hideg vizes zuhany
volt tűzoltófecskendőből. A célban
minden versenyző egy különleges
éremmel lett gazdagabb.
A három szécsényi brutál futó Czele
János, Czele Tamás, és Czele Gábor
teljesítette a távot és jó eredmén�nyel zárták a versenyt.

A

Vudini

Bolgár János
vezető szerkesztő

Czele János

......................................
Szécsény VSE hírei
egyedik helyen fejezték be a bajnokságot a focisták.

Brutális futóink

................................................................................
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A Megyei I. osztály 30. fordulóját követően vegyes érzésekkel zárhattuk
le a pontvadászatot. A 2013/2014es idényt megelőzően elfogadtuk
volna az említett helyezetést, de
mivel két körrel a vége előtt még mi
voltunk a bronzérmet jelentő pozícióban, így joggal lehet hiányérzetünk. A 29. játéknapon győzelmi
kényszerben léptünk pályára Berkenyén, ahol sajnos vérszegény játékunknak köszönhetően 2-0-ás vereséget szenvedtünk, melynek köszönhetően le is csúsztunk a harmadik
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