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Kültagok: Géczy Ferenc, Oláh Róbert

Az alábbi napirendi pontokat tárgyaltuk.

Szeretném külön kiegészíteni, hogy
valamennyi bizottság kiemelte a
Dr. Bagó József jegyző úr által vezetett Polgármesteri Hivatal munkatársaival való jó együttműködést.

014. szeptember 24-én tartottuk a 2010-2014 közötti ciklus
utolsó hivatalos képviselő-testületi ülését, melyen valamennyi képviselőtársam részt vett.

• Megismertük és egyhangúlag
elfogadtuk a Szociális-, a Pénzügyi-, valamint az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság beszámolóját a 4 éves munkájáról.
Ezúton szeretném megköszönni valamennyi bizottsági tag áldozatos
munkáját! Nagyon sok fontos döntés előkészítésében voltak segítségünkre.
Kérem, engedjék meg, hogy név
szerint is megemlítsem őket!
A Szociális Bizottság tagjai:
Elnök: Juhász Miklós
Képviselő tagok: Makovinyi Sándor,
Dr. Pintér Sándor
Kültagok: Kolosi Tibor, Kovács Antal

A Pénzügyi Bizottság tagjai:
Elnök: Antal Ferenc
Képviselő tagok: Juhász Miklós, Smelkó István

Kültagok: Kériné Szabó Mária, Varga Tibor
Az Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság tagjai:
Elnök: Smelkó István
Képviselő tagok: Borda Tamás, Varga Béla

Köszönjük!
• Tájékoztatót kaptunk a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 4 éves
munkájáról
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott
képviselő testületi tagjai:
Elnök: Rácz Csaba József

.

vásárlása, továbbá egy Bacsó Béla
úti, 239 m2-es önkormányzati terület eladása ügyében.
••Döntöttünk a Petőfi utca esővíz elvezetési problémájának megoldásáról, és a Magyar út 4. és 6.,
valamint a 6. és 8. közötti parkolóhelyek kialakításáról, melyeket
helyi vállalkozóval készíttetünk el.
••Végleges döntést hoztunk a
2003. óta húzódó, Nagy Sándor úti,
szintén esővíz okozta problémák
megoldására, melyre 2006-tól bírósági döntés, 2009-től végrehajtás kötelezte az önkormányzatot.
- Zárt ülésen lakásbérleti kérelmekről döntöttünk.
Legterjedelmesebb és legfajsúlyosabb napirendi pontunk volt a:

Tagok: Rácz Attila, Rácz Julietta és
Horváth Imre László.

• Beszámoló a 2010-2014. éves
időszakra szóló gazdasági ciklusprogram végrehajtásáról.

Idézet elnök úr beszámolójából:

Bár voltak viták, számomra jelzés
értékű, hogy a beszámoló ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett került elfogadásra.

„Az Önkormányzati Hivatal és a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kapcsolatát jónak ítéljük meg, kölcsönösen segítjük egymás munkáját mind a közmunka szervezésében, a segélyezésben, a közszolgáltatási feladatok ellátásában.”
Köszönjük!
-

Egyebek napirendi pontban

••A képviselő testülettől egyhangú felhatalmazást kaptam arra, hogy
a 2014-2020-as fejlesztési lehetőségek ismeretében kezdeményezzek tárgyalásokat a Feszty Árpád
úti, volt Könyvtár épület visszavásárlása, új bölcsőde kialakítása okán a Dugonics út 14. szám
alatti, továbbá az 1261 és 1262/2
helyrajzi számú ingatlanok meg-

Vitáink abból adódtak, hogy Antal
Ferenc képviselő társunk kétségbe
vonta a város működőképessége
megőrzésének, valamint a Kormány
több mint 464 millió Ft-os önkormányzati adósságátvállalásának
jelentőségét. Megítélésem szerint
lekicsinylően szólt a közmunka
programról véleménye szerint nem
történtek érdemi fejlesztések a ciklusban.
Véleményünk szerint igenis óriási
előrelépés, hogy a hosszú éveken
keresztül 100-200 millió Ft mínuszos városi költségvetés a ciklus végére már 30 millió Ft pluszra változott.
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Véleményünk szerint finoman szólva nem elegáns azt mondani, hogy
„hát eddig is megőrizte minden önkormányzat a működőképességet”.
Különösen azoktól nem, akik közel
80 millió Ft kifizetetlen számlát,
több százmillió Ft devizahitelt,
ráadásul 2010. első félévében törlesztő részletet nem fizetve, százmilliós peres ügyeket lezáratlanul hagytak ránk.
Mi azon felül, hogy saját vállalásainkat, kötelezettségeinket teljesítettük, az előző ciklus minden adósságát is lerendeztük. Tettük mindezt
úgy, hogy nem vettünk fel hozzá
hiteleket, és nem árusítottuk ki a
város vagyonát.
Megkérdeztem képviselő urat:
„Tudja-e, milyen értékben adtak
el 2002. és 2010. között önkormányzati ingatlanokat?” Nem
tudta, mint ahogy valószínűleg a
Tisztelt Lakosság sincs tisztában az
összeggel.
Több mint 328 millió Ft értékben!
Ezeket az összegeket fejlesztésre
kellett volna fordítani, de nem tudták, mert működési kiadásokat kellett belőle fedezni. Képviselő úr szerint az, hogy a Kormány átvállalta a
hiteleinket, csak látszatintézkedés,
idézem: „egyik zsebből a másikba
rakták a pénzt”.
Véleményünk szerint minket, önkormányzati képviselőket azzal bízott meg a város lakossága, hogy
olyan intézkedéseket, döntéseket
hozzunk, amik jók a városnak.

Engedjék meg, hogy ezt már ne
kommentáljam!
Kérem a Tisztelt Lakosságot, ennek
fényében ítélje meg, hogy a feltárt
előzmények ismeretében, a hitelfelvétel nélkül megvalósított alábbi beruházások tekinthetők-e úgy,
hogy „nem történt érdemi fejlesztés”. A teljesség igénye nélkül:
• Szennyvíztelep fejlesztés, ös�szefogva a környező települések
önkormányzataival 1,5 milliárd Ft
értékben.
• Szociális városrehabilitáció keretében Tűzoltó őrs kialakítása, 12
önkormányzati lakás és a rendőrség épületének felújítása 260 millió Ft értékben.
• Hulladékrekultivációs pályázat
keretében a volt szemétlerakó területének visszaadása a természetnek, közel 150 millió Ft értékben.
• Az előző városvezetés által elbontásra szánt Sas utcai volt könyvtárépület felújítása, új funkcióval
megtöltve, közel 30 millió Ft értékben.
• Ligeti sportcentrum fejlesztése - világítás, salakos pálya füvesítése, automata öntözőrendszer kiépítése mindkét pályán, játszótér
és szabadidő park kialakítása - közel 40 millió Ft értékben.
• Műfüves focipálya építés a Magyar úti iskola területén közel 25
millió Ft értékben.
• 4 utca aszfaltozása közel 30 millió Ft értékben.
• Napelemek felhelyezése az óvoda épületére 24,5 millió Ft értékben.
• START munkaprogram keretében temetői járda-, kerítés és sze-
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Megkérdeztem képviselő urat: „szerinte jó-e a városnak, hogy nincs
adóssága?”

Azt válaszolta: „Igen.”
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méttároló felújítás, játszótéri kerítésépítés, két kritikus, a Bacsó és
Szontágh utca viacoloros burkolása, a benczúrfalvi közösségi ház
szigetelése, felújítása, a pöstényi-,
és benczúri ravatalozók felújítása,
sertéstelep kialakítása, fóliasátrak
vásárlása, csónakház építése a Várkertben, nézőtér kialakítása a romtemplom környezetében jóval túllépi a 100 millió Ft-ot.
Engedjék meg, hogy itt megálljak
egy kicsit, és utaljak képviselő úr
közfoglalkoztatást lekicsinylő szavaira. Egy pillanatig nem vitatom
el, hogy nincsenek nehézségek ebben a programban.
A Kormány, szerintünk helyesen,
úgy döntött, ne segélyen éljenek
azok az emberek, akik nem tudnak
elhelyezkedni a piaci szférában, hanem kapjanak lehetőséget arra,
hogy visszaszokhassanak a munka világába. Ez egy folyamat. Méghozzá nem is könnyű.
Igazságtalannak érzem viszont az
önkormányzaton számon kérni azt,
hogy élt ezzel a lehetősséggel, és
segítséget nyújtott azoknak az embereknek, akiknek eddig sajnos
nem adatott meg, hogy egy termelő üzemben dolgozzanak.
Igazságtalannak érzem a kritikát
azoktól, akiknek az idején 1 700
munkahely szűnt meg Szécsényben, akiknek az idején több mint
6 hektár ipari terület került ki 0 Ftért a város vagyonából. Azért használok többes számot, mert képviselő úr egy közösség véleményét
tolmácsolta.
Itt teszem meg azt, amit a testületi ülésen is megtettem, és megköszönöm Antal Ferenc képviselő
úrnak, hogy felvállalta az ellenzéki szerepet ebben a ciklusban!
Fontos megemlíteni, képviselő úr
azért került a testületbe, mert Dr.
Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet as�szony, bár erre több mint 1 000
szécsényi lakostól kapott felhatal-
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mazást, nem vállalta a képviselőséget. Pedig 12 éves tapasztalatát
a város javára hasznosíthatta volna!
Folytatom a felsorolást.
• Belterületi földeket, épületeket
vásároltunk.
• Együttműködtünk a Kormányablak kialakításában.
• Az évi 30 milliós működési hiánnyal tervezett Egészségügyi Központot, jó vezető választással, a foglalkoztatottak számát a tervezetthez
képest megsokszorozva, a lakosság
megelégedésére veszteség nélkül
üzemeltettük.
• Három váratlan, súlyos károkat
okozó problémát megoldottunk:
a Varga parti összedőlt ingatlanunkat elbontottuk, a Kossuth úti
ledőlt kapualjat újraépítettük, kijavítva a szomszéd épületén keletkezett kárt is, és a Zöld úton jelentkező szennyvíz okozta problémát
is megoldottuk.
A felsorolás nem teljes, hiszen vannak olyan eredmények, amelyek
nem forintosíthatók, de mindenképpen pozitív megítélésűek. Gondoljunk a katolikus nevelési-, oktatási intézmény alapítására, a gazdag
rendezvény kínálatra, a civil szervezetek aktív életére, a rászorulók
megsegítésére. A testületi ülés jegyzőkönyve megtekinthető a város
honlapján.

Programajánló:

O

któber 18-án a Palóc Néptáncegyüttes szeretettel vár kicsiket és nagyokat táncházi mulatságába a Művelődési Központba.
Október 23-i Ünnepi megemlékezésre invitáljuk az érdeklődőket a
Művelődési Központban.
Minden ügyeskedni vágyó lelkes
kisgyereket és fiatalt, valamint kísérőiket várjuk a Művelődési Központba október 30-án, 16 órakor a
Halloween Tököldébe.
November 5-én 18 órától Fenyő
Gusztáv zongoraművész előadását hallgathatják meg a Művelődési Központ Kamara termében.

Színházi bérletsorozat
indul Szécsényben
Szécsényben kötött újabb helyi bérletes színházi előadás-sorozatról
szóló megállapodást a Zenthe Ferenc Színház, ennek értelmében a
Szécsényi Művelődési Központban
három közkedvelt előadásukat
(Molnár Ferenc: A testőr, Albert Camus: Félreértés és Bernard Shaw:
Sosem lehet tudni) tekinthetik meg
a város és környéke színházkedvelői.

Az erről szóló megállapodást Stayer
László polgármester jelenlétében
szerdán kötötte meg az Andi Színjátszósai Közhasznú Egyesület elnöke, Garamvölgyi Andrea, valamint a Salgótarjáni Közművelődési
Nonprofit Kft. igazgatója, Simon
Lajos.
Stayer László elmondta: a helyi társulatban rendszeresen fellépő színjátszóként különösen fontosnak
tartotta a Zenthe Ferenc színház
megkeresésekor, hogy színesedjen
a városban a kínálati paletta, éppen
ezért örömmel fogadta a kezdeményezést. Örömére szolgál, hogy
a Zenthe társulata újra a városban
játszik, ráadásul mindenki számára elérhető árkategóriában.
Simon Lajos kifejtette: a Zenthe
Ferenc Színház Nógrád megye valamennyi városáiban rendszeresen
közönség elé kíván lépni, könnyebben elérhetővé és ezáltal megfizethetővé téve a színházi élményt
a megye minden polgára számára. Szécsényben olyan partnert sikerült találni Andi Színjátszósai „személyében”, amellyel évek óta jó
kapcsolat alakult ki, sőt, a társulat
2012-ben a Zenthe színház közönségének Vastaps-díját érdemelte
ki a Twist Olivérrel.

A tények, a számok objektív dolgok.
Azok megítélése természetesen lehet szubjektív. Ciklusunk végén
nyugodt lelkiismerettel állunk a
Tisztelt Választópolgárok elé.

A szavazófülkékben Önök fognak
véleményt formálni a munkánkról. Arra bíztatom Önöket, éljenek
ezzel a lehetőséggel!
Valamennyi képviselő társam nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket és bizalmukat!
Stayer László
polgármester

Sajtótájékoztató a színházi bérletsorozatról
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Garamvölgyi Andrea a bérletkonstrukcióval kapcsolatban megjegyezte: a sorozatot nem csak a város, de a Szécsényi járás valamennyi
színházkedvelője számára ajánlja,
a három előadásos bérlet 5000 forintba kerül, a bérletek már megvásárolhatók a Művelődési Központban. A szóló jegyek pedig előadásonként 2000 forintba kerülnek. Az
első előadás, Molnár Ferenc „A testőr” című darabja, mely november
6-án 18 órakor kezdődik.
* * *
Őszi nyitvatartási idő változás:
A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. által üzemeltetett turisztikai épületek nyitvatartási ideje az
őszi-téli szezonban az alábbiak szerint változik:
Nosztalgia Múzeum: október-november hónapban hétfő: zárva, keddszombat: 10:00-16:00 óra, vasárnap telefonos bejelentkezés esetén
kinyitható; december-január zárva
Házi bolt: október-december hónapban hétfő: zárva, kedd-szombat: 10:00-16:00 óra; január hónapban zárva
Tűztorony és Tömlöcbástya: október 15-ig hétfő: zárva, kedd-szombat: 10:00-16:00 óra, vasárnap telefonos bejelentkezés esetén kinyit
ható; október 15-től zárva. Igény
esetén a 32/370-860 telefonszámon
előzetes bejelentkezés szükséges

Koháry-emléktábla
koszorúzás

dr. Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának
emlékbeszéde Pulszky Ferenc
születésének 200. évfordulóján
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dr. Deme Péter, a Pulszky
Társaság elnöke
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Őszi Alkony
Nyugdíjas Klub hírei

A

nyugdíjas klub szeptember 1jén tartotta a szokásos havi (a
hónap első hétfője) összejövetelét,
amikor értékeltük az előző havi tevékenységünket és megbeszéltük
az aktuális havi programot.
Ez főként a mások rendezvényein
való részvételt jelentette, mégpedig:
- szeptember 9-én a Kubinyi Ferenc Múzeum kiállítás megnyitója
- szeptember 13-án a Szécsényi
szüret és Rákóczi fesztivál (díszítés, felvonulás, laskasütés)
- szeptember 16-án könyvbemutató a Krúdy Gyula Könyvtárban
- szeptember 20-án Megyenap,
és megemlékezés a szécsényi
evangélikus templomban Pulszky Ferenc születésének 200. évfordulóján.
- szeptember 23-án a könyvtári
vetélkedő résztvevői számára
kirándulás Alsósztregovára
- szeptember 27-én Idősek Világnapi rendezvény a művelődési
központban
- szeptember 28-án szüreti felvonulás Varsányban
- szeptember 30-án a Népmese
Napja, melynek a Kubinyi Ferenc
Múzeum ad otthont.
Klubunk továbbra is szeretettel várja nemcsak a szécsényi, hanem a
benczúrfalvi és a pösténypusztai
nyugdíjasokat is.

Kiss Lajosné
klubvezető

II. Rákóczi Ferenc
Kertbarát Kör

II.

Rákóczi Ferenc Kertbarát Kör
idén is megrendezte szokásos
terménybemutatóját, amelynek
most a Pintér ház udvara adott otthont. Három napon keresztül lehetett megtekinteni a szebbnél szebb

kerti csodákat, gyümölcsöket, zöldségeket, kertek, udvarok díszes virágait. Az ízléses dekoráció a Kertbarát Kör tagjainak kézügyességét dicsérte.
Köszönet munkájukért!

................................................................................
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium
Tanévkezdés a Bárkányiban

A

Páter Bárkányi János Katolikus
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium iskolai intézményegységében 21 osztályban, az előző tanévhez képest 35 gyermekkel több,
550 tanuló és 46 pedagógus kezdte meg a 2014/2015. tanévet.
Örömünkre szolgál, hogy iskolánk
népszerű és nemcsak a 8. osztályos tanulóink választják intézményünket középiskolai továbbtanulásuk céljául, hanem egyre több
szécsényi kistérségben élő család
is.
Azon munkálkodunk, hogy az idei
tanévben is egy vonzó, megtartó
erővel bíró iskolát működtessünk.
Ehhez feltétlenül szükségesek az
itt tanító pedagógusok. Új és régről ismert visszatérő pedagógusokat köszönthettünk az új tanév elején. Sándor Éva és Kiss Eszter tanárnők GYES után tértek vissza az aktív
pedagóguspályára.
Alsós közösségünk 3 fővel bővült:
Lukács Linda, Kalmárné Lőrincz
Viktória és Csókási Csabáné tanító
nénikkel. Munkába állásukkal szülők és pedagógusok régi óhaja
teljesült, az osztályonkénti két tanító nénis modell bevezetésével.
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Új földrajz-biológia szakos kollégát köszönthetünk Vágvölgyi Péter személyében. Oktató-nevelői
munkánkat 5 óraadó kolléga is segíti.
Intézményünk az idei tanévben is
biztosítja az iskolatejet tanulóink
részére, melyet kiegészítettünk iskolagyümölcs programmal is. A
programok megvalósítására, az étkezések felügyeletére és tanulóink kíséretére október 1-től gyermekfelügyelőt alkalmazunk.
Lehetőségeinkhez mérten bővítettük a nyár folyamán az oktatástechnikai eszközeinket, új számítógépek, szemléltető eszközök vásárlásával. Felújítási munkálatokat
végeztünk az aulában, tantermekben, öltözőkben.
Külön szaktantermeket alakítottunk
ki a technika tantárgy, az idegen
nyelv oktatására, a tanulói laptopok használatára. 16 kamerás térfigyelő rendszer felügyeli tanulóink és vendégeink biztonságát. A
megkezdett és tervezett felújítási
munkálatokat a tanév során is folytatjuk.

Az augusztusi előkészítő munkálatok eredményeként szeptemberre kialakult és beállt az iskola új működési rendje, elkezdődtek a tanórán
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kívüli egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások, szakkörök, és diáksportkörök.
Tanulóink körében továbbra is népszerűek a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti, színjátszó és hangszeres tagozatai. Az intézménnyel kötött
megállapodásunk alapján a hangszeres foglalkozások és a szolfézs
órák az iskolánk épületében kaptak helyet.
Szeptemberben a tanévindító szervezői munkák mellett számos kulturális program megrendezésére
is sor került. Szeptember 8-án gólyabúcsúztató interaktív foglalkozáson vettek részt az első és második osztályos gyermekeink.
Aktív résztvevőként kapcsolódtak
be iskolánk diákjai a városi rendezésű szüreti felvonulásba.
Szeptember 22-én délutáni foglalkozás keretében A fukar gazda és

a csalafinta szolga című előadást tekintették meg az alsós osztályok az
iskola aulájában. A mesébe beleszőve vezette végig a két szereplő
a szőlőszüret és a mustkészítés rejtelmeibe a gyerekeket. Az előadás
során közös énekléssel és versmondással vonták be őket a cselekmény menetébe. A jelenetet végig jellemezte a humor, vidámság,
a jókedv.

A nagyobb tanulóink sem maradtak programok nélkül, szeptember
30-án a Krúdy Gyula Városi Könyvtár szervezésében a Magyar Népmese Napja alkalmából rendhagyó
irodalom órán vettek részt.
Nagy érdeklődés kísérte tanulóink
részéről a Plébánia által szervezett
családi napot is. Jó hangulatú, játékos vetélkedőkkel, bemutatókkal
gazdagított családi délutánon vettek részt a kolostor kertjébe ellátogatók.

A szeptemberihez hasonlóan október hónapban is több programból válogathatnak diákjaink. A természettudományi munkaközösség
szervezésében madárodúk kihelyezésére kerül sor az állatok világnapján.
Október 11-ére Bárkányi családi túrára várjuk az érdeklődő szülőket
gyermekeikkel a Cserhátszentiván
mögött meghúzódó szurdokvölgyek felfedezésére.
Tájékoztatjuk a kedves Szülőket,
hogy október 18-án - szombati munkanapon - nevelési értekezlet miatt
tanítási szünet lesz.
További információk:
3170 Szécsény, Magyar út 15.
Tel: 32/370-951.
www.barkaniysuli.eoldal.hu
Szenográdi Tamás
igazgató

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

nyi János Katolikus Intézmény Óvodája.

Szent Mihály-napi vásár
élménybeszámolója

A nap mottója volt: „Aki nem tud
táncolni, menjen haza aludni! Lám
én tudok táncolni, itt maradok mulatni!”

T

udja meg minden szécsényi lakos, hogy a Mihály-napi vásárnak
ismét otthont adott a Páter Bárká-

És a szécsényi fürge lábú kis óvodásaink, megmutatták, hogy ők

igenis tudnak táncolni és még jobban mulatni. A táncban természetesen megszomjaztak és megéheztek, de tudvalevő, hogy egy igazi
vásárban van minden, mi szemszájnak ingere, sőt még annál is
több. A vásárfiából nem csak a
„csöpp” emberkéknek jutott, minden látogató találhatott magának
valami különleges emléket.
Köszönet illeti a szülőket, akik áldozatos munkájukkal segítettek abban, hogy minél színesebbé tehettük ezt a rendezvényt, valamint
azoknak, akik a helyszínen segítettek a lebonyolításban.

Táncoljunk!
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Köszönjük a látogatóknak, hogy jótékonyságukkal hozzájárultak, hogy
az óvodás gyerekek új, csodálatos
táncos ruhákat kaphassanak. Köszönet illeti a szécsényi Vizi Virágkertészetet a felajánlott virágokért.
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Köszönet a Méhecske csoport apraja-nagyjának és Paluch Norbert
szülőnek, aki vidámságával, táncával mindenkit jó kedvre derített.
Köszönet az óvónéniknek és daduskáknak, akik évről-évre szem
előtt tartják, hogy mire van leginkább szüksége gyermekeinknek.
A Mihály-napi vásár bevétele idén:
122.550 - Ft. Köszönjük!
Sáriné Borik Melinda
szülő

Októberi programjaink:
- október 2-3. Állatok világnapja –
kirándulás az Annus tanyára
- október 7. Furulyás Palkó című
mesejáték az óvodában
- október 9. Szüreti mulatság - terményáldás
- október 16. Egészségnap
- október 22. Megemlékezés október 23-ról

Október 6-tól a különfoglalkozásaink megkezdődnek. Ovifoci, hittan, népi játék-néptánc, gyógytestnevelés, zeneovi, drámajáték, hiphop.
További információk:
3170 Szécsény, Magyar út 13.
Tel: 30/779-6098
Smelkó Istvánné
intézményegység vezető

.......................................................................................................................
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola

E

gy oktatási intézményben a nyári szünet alatt is munka folyik.
Így volt ez nálunk is: megtörtént az
iskola egy részének tisztasági meszelése, valamint kialakításra került
még egy alsós tanterem, hiszen az
alsó tagozatos tanulók létszáma
emelkedett. Ez a növekedés tette
lehetővé, hogy szóló első és harmadik osztályt indítsunk.
Személyi változások is történtek:
Győrki Marianna intézményvezető pályázata sikeres lett, azonban
az eredetileg 5 évre szóló megbízatást később adminisztratív hibára hivatkozva 1 évre módosította a fenntartó. Ilyen előzmények
után az igazgatónő nem vállalta a
megbízást, az intézményvezetői
feladatokat így a tanév végéig Pancsovai Gergely igazgatóhelyettes
látja el. A nevelőtestület is gyarapodott 3 teljes állású kollégával és
3 óraadóval.
Az intézményünk szerkezetileg is
átalakult. A nógrádszakáli tanulók
Ludányhalásziban kezdték meg az
idei tanévet és Nagylócon az alsó
tagozat mellett 5-6. osztályban is
helyben folyik az oktatás. Már az
első néhány héten is tapasztaltuk
az átszervezés jótékony hatásait:

csökkent a mulasztások száma, kevesebb a magatartási probléma és
a diákok közötti konfliktus, növekedett a szülőkkel való kapcsolattartás hatékonysága.

Sikeresen vettünk részt a TIOP 1.1.1-12/1-2012-00001 számú pályázaton, melynek keretében újabb
informatikai eszközök kerülnek beszerzésre.
Iskolánk csatlakozik a TEIS programhoz, amelyben egy tanulókból
álló 10  - 12 fős csoport és az őket
mentoráló pedagógusok szerveznek különböző mozgásprogramokat a többi diák számára.
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„Az iskola közös ügyünk” című pályázaton is nyertünk. Ebben a pályázatban azt vállaltuk, hogy idén
ősszel az iskola tanulói és tanárai
külső partnerek bevonásával több
olyan közösségi eseményt hoznak
létre, amelynek helyi szinten fontos üzenete van, és közösségépítő
céllal bír.

Szeptember közepétől folytatódnak hagyományos délutáni foglalkozásaink: csipkekészítő szakkör
- melynek tagjai a nyár folyamán
Kozárdon, ill. szeptember 20-án Szécsényben a Megyenapon képviselték intézményünket és a „Dobd a
kosárba”– program – ahol az alsó
tagozatos gyerekek fejleszthetik
tudásukat és részt vehetnek versenyeken.
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Október elejétől új foglalkozásokat indítunk az érdeklődő diákoknak: furulya, iskolai énekkar, táblajátékok (dáma, malom, mancala,
reversi, stb.), felzárkóztatók, versenyre felkészítők, sportkörök.
Szeptember 17-26. között ismét
megszerveztük az osztályok közötti papír - és hulladékgyűjtő versenyt.

Játszottak a BKK – Autómentes Napon, ahol megfejtéseikért cserébe
nyalókát és összehajtható papírbuszt kaptak.
A K&H Bank mindenkit egy uzsonnacsomaggal ajándékozott meg,

amely a szendvicseken, innivalón,
almán és müzlin túl egy tornazsákot és egy kulacsot is tartalmazott.
Az egész napos kirándulás nagyon
jó hangulatban telt, mindenki élményekkel gazdagodva tért haza!

Színházak Éjszakája 2014.
szeptember 20.
Iskolánk diákjai (1. – 6. osztályosok)
a K&H Csoport jóvoltából részt vehettek egy egész napos ingyenes
budapesti kiránduláson. A program keretében 50 fő nézhette meg
a Budapesti Operettszínházban a
Musicalmeséket és a Radnóti Miklós Színházban belekóstol hatott a
színészmesterségbe, illetve kipróbálhatták magukat a kulisszák
mögött is a háttérmunkálatokban.
* * *

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

Tervezett programjaink októberre:
október 3: Magyar Diáksport Napja
október 6: Állatok Világnapja alkalmából lovastanya látogatása
október 7: Operakaland – az 5-12.
évfolyamos diákok kirándulása a
budapesti Erkel Színházba
október 10: Pályaválasztási Kiállítás Nógrádmegyerben
október 23: Emlékfutás Salgótarjánban
Az iskolával kapcsolatos legfrissebb
hírek megtalálhatóak a Facebookon és a honlapon!
További információk:
3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
Tel: 32/370-131, Fax: 32/372-490,
e-mail: rfszkki@gimn-szecseny.suli
net.hu, web: www.rfszkki.sulinet.hu
Pancsovai Gergely
igazgatóhelyettes

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti
Iskola Szécsényi Tagintézménye

T

agintézményünkben az idén
is három művészeti ágban a
központi tantervek szerint fogunk
tanítani. Fontos feladatnak tekintjük a színvonalas, eredményes munkát, együttműködve a helyet adó
művelődési központtal, a közismereti iskolákkal, civil szervezetekkel.
Idén is készülünk megyei, területi
és országos versenyekre, találkozókra. Gazdagítani kívánjuk városunk kulturális életét hangversenyekkel, képzőművészeti kiállításokkal és színházi bemutatókkal.
Célunk, hogy munkánk során a tanítványainkban rejlő tehetséget kibontakoztassuk és széles körben
be is mutassuk azt.
Gondot fordítunk nevelő- és oktató munkánk minőségére, az érzel-
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mi, esztétikai nevelésre, az egyéni
és kiscsoportos órák személyiségfejlesztési lehetőségeinek kihasználására.
A fenntartónk, a KLIK új vezetése
egy hatékonyabb, átláthatóbb, olajozottabb működést ígér, melyet
folyamatos szervezetfejlesztéssel
kívánnak elérni. Bízunk benne, hogy
az idei tanév a közoktatás minden
szereplője: a gyermekek, a szülők,
a pedagógusok és az oktatásirányítók számára is sikeres lesz.
Az elmúlt tanévekhez hasonlóan
a művészeti iskola a művelődési
központban kapott helyet, de tartunk órákat a Páter Bárkányi János
Katolikus Iskolában is, ahol négy
tantermet biztosítanak számunkra. Így az ott tanuló gyermekek nagy
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részének helyben tudjuk megtartani az órákat.

tanszakon pedig 32-en kezdenek
ebben a tanévben.

Az oktatáshoz szükséges alapfelszerelések rendelkezésre állnak,
így minden feltétel adott a színvonalas, eredményes munkához.

Személyi feltételeinkben annyi változás történt, hogy Barát Vitalina
tanárnő áthelyezését kérte a pásztói tagintézménybe, így zongorista tanítványainak egy részét új kolléganőnk, Franka Beáta fogja át
venni, egy részét Lévárdi Beáta tanárnő, és Csuka Lászlóhoz is kerülnek néhányan.

Tanulóink létszáma jelenleg 178 fő,
akik közül 91-en, 7 zenei tanszakon:
szolfézs előképzőn, furulyán, zongorán, gitáron, fuvolán, klarinéton
és szaxofonon folytathatják, illetve kezdhetik meg tanulmányaikat.
Képzőművészeten 55-en, színjáték

A többi tanszakon változás nem
történt.

Barát Attila – furulyát, klarinétot,
szaxofont, Bobály Csaba – gitárt,
Lévárdi Beáta – zongorát, énekkart, Palánki Éva – furulyát, fuvolát, Sebestyénné Cs. Ildikó – szolfézst, Bakos Ferenc – képzőművészetet, Csukáné Szerémy Andrea
és Garamvölgyi Andrea színjátékot
fognak oktatni.
Bővebb információk:
3170 Szécsény, Ady Endre út 12.
www.rozsavolgyiart.hu
Csuka László
tagintézmény vezető

.......................................................................................................................
Pösténypuszta hírei

A

Nemzetközi Tűzoltó Hidak rendezvény alkalmából gyűlt ös�sze a falu lakossága. Pösténypuszta
közösségének több csapata is benevezett a főzőversenye, többek
között a Pöstényi Polgárőrség csapata, Sziráki Sándor valamint a szécsényi Önkormányzat csapata is
megmérette gasztronómiai tudását. A gyermekeket ugrálóvár, arcfestés várta, és sok nevetéssel ajándékozta meg őket Lala és Tulipán

bohócok tréfás műsora. Az est folyamán a Katalin-hídon tűzoltófecskendővel létrehozott és megvilágított vízfüggöny kápráztatta el a
közönséget. 21. órától Batyus bálban szórakozhatott a település táncos lábú lakossága, a zenét Bari
nyák Péter szolgáltatta mindenki
örömére.
Ezúton is köszönetünket fejezzük
ki Szécsény Város Önkormányzatának a támogatásáért!
Galbács Veronika

Szécsény Tv
2014.10.11-én 19.00 óra (ismétlés:
2014.10.12-én 15.00, 2014.10.18án 19.00 óra, valamint 2014.10.19én 15.00 óra. 2014.10.25-én 19.00
óra (ismétlés: 2014.10.26-án 15.00,
2014.11.01-én 19.00 óra, valamint
2014.11.02-án 15.00 óra.
Korábbi adások megtekinthetők:
www.szecseny.hu
Bolgár János
vezető szerkesztő

......................................
DSGM gyógytorna
foglalkozás a Manóvár
Gyerekházban

G

yógytornászunk, Bunder-Har
man Ágnes, 2012-től tevékenykedik a Manóvár Gyerekházban,
ahol heti rendszerességgel kezeli
a gyermekeket. A torna pontos ne
ve Dévény Speciális manuális technika–Gimnasztika Módszer.

Lala és Tulipán Pösténypusztán
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Lényege az izmok élettani helyzetének visszaállítása, a rendellenes
módon rögzült izom-ín kötőszövet, és az izompályák fellazítása útján.
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A DSGM
főbb alkalmazási területei:
•

mozgásfejlődésben megkésett
gyermekek (sokszor az ok ismerete nélkül!)

•

magzati életben felvett tartási
rendellenességek, melyek a születést követően is fennállnak

•

gyermekkori agyi eredetű mozgászavarok

•

ortopédiai problémák (pl.: dongaláb, gerincferdülés, csípőficam)

•

reumatológiai megbetegedések

•

mozgásszervek baleseti sérüléseinek utókezelése

Szécsényi sikerek a Rally autóssportban

V

elenczei Ádám a szécsényi fiatalember 1999-ben kezdett el
versenyezni. Első autója egy Lada
2105-ös volt. Első versenyén mindössze 13 évesen vett részt.

Ezután versenyről versenyre gyűjtögette az érmeket és a tapasztalatot. A 2014. szeptember 5-7-én
megrendezett 40. Kassa Rally-n kiérdemelte az ellenfelek tiszteletét. A Maxx Race Team fiatal tehetsége ezen a versenyen mutatkozott
be az első osztályban, s bizonyította ügyességét. Navigátorával,
Toma József, „Csimpikével” bekerültek a TOP 10-be, abszolút értékelést nyertek az egyik szakaszon,

és kitűnőek voltak a részeredményeik is.
Ádám a versenyről: „Fantasztikus élménnyel gazdagodtam, és nagyon
sokat jelentett számomra, hogy az
első osztályban szereplő versenyzőtársak is szeretettel fogadtak be
a mezőnybe. Öröm volt számomra, hogy Csimpi segédkezett.” Az
első ORB-s szereplésünkön abszolút 9.-ek lettünk. És nagyon nagy
öröm volt számunkra hogy sikerült
a magyar értékelésben egy gyorsasági szakaszt is nyerni.
Gratulálunk az eredményhez, és további szép sikereket kívánunk!

A torna időpontja: A hét minden
szerdája
Fogadó nap: (konzultációs lehetőség a gyógytornásszal) Minden hónap utolsó szerdája
Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt!
A Gyerekház minden szolgáltatása
ingyenes!
Erdélyi Viktória

Velenczei Ádám és Toma József

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

V

egyes eredménysorral zárták az
elmúlt hónapot labdarúgóink.

Hét mérkőzést követően két győzelemmel, két döntetlennel, illetve
három vereséggel áll csapatunk a
Megyei I. osztályban. A legutóbbi
hetekben mindenféle eredmén�nyel találkozhattunk a fordulók során. Az augusztust egy hazai pályán lejátszott Nagybátony elleni
1-1-es pontosztozkodással kezdtük. Bárány révén vezettünk is, de
egy szabálytalan góllal végül ega-

lizáltak a vendégek. Az imént említett 90 perc során Bogdány Csaba jóvoltából már egy volt NB1-es
futballista is erősítette alakulatunkat, aki az őszi szezonban besegít
együttesünknek. A bajnokságban
megszerzett első pontunk után Mátranovákra látogattunk és arattunk
2-0-s sikert. Részünkről Heizer és Ró
nási volt eredményes. Az idegenbeli győzelmet követően két házigazdaként megvívandó összecsapás
jött a sorban. A Karancslapujtő ellen 2-1-es vereséget, szenvedtünk.
Nagy esőben maradtunk alul, Ró
nási találatával még egyenlítettünk,
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de aztán mindhárom pontot elvitték a látogatók. A 6. játéknapon
Pásztóval 1-1-es döntetlent könyvelhettünk el. A gólnélküli első félidő után a második 45 percben
hátrányba kerültünk, de Nagy szép
góljával végül egálra mentettük a
mérkőzést negyedórával a lefújás
előtt. Megnyomtuk a találkozó végét, de már nem sikerült mattolni
a rivális védelmét. A hónap utolsó
bajnokiján a vérszegény Palotás otthonában vendégszerepelve arattunk 9-0-s kiütéses győzelmet. Ró
nási háromszor, Vereczki kétszer,
míg Bogdány, Galcsik, Bárány, illet-
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ve egy-egy alkalommal tudott eredményes lenni. Ezt hozta tehát az
elmúlt hónap csapatunk számára.
Mindent összevetve bízzunk bene,
hogy a következő időszakban kicsivel több örömben lehet részünk.
További részletek:
www.szecsenyivse.lapunk.hu
Vudini

......................................
SZAFT hírei

A

SZAFT csapata részt vett a IV.
Előzd meg a kisvasutat elnevezésű 7 kilométeres futóversenyen, Szob és Márianosztra között.
Czele János a korcsoportjában II.,
Czele Jánosné III. helyezést ért el.

2014. szeptember 21-én másodszor
került megrendezésre a nemzetközi Két Híd Futás, amelyen a szécsényi futók is szépen teljesítettek. Gratulálunk a táv teljesítőinek!
A Szécsényi Amatőr Futók Társasága a 11 éves születésnapját kirándulással ünnepelte szeptember el
ső szombatján. 19 fős csapat Nagymarosról komppal kelt át a Dunán
Visegrádra. A fellegvár meghódítása után gyönyörű panoráma tárult elénk. Megtekintettük Visegrád
nevezetességeit, a nap végére mindenki kellemesen elfáradt, ami felért egy edzéssel.
Felhívás! Mindenkit vár a SZAFT
csapata 11 éve jól működő egyesületébe. Amit kínálunk: futás egészségmegőrző hatásának megismertetése, tanácsokkal való ellátás, versenyre való felkészítés kicsiknek és
nagyoknak egyaránt. Közös edzések helyszíne Kossuth liget, kedd csütörtök 17-19 óra. A részvétel díjmentes. Gyere velünk, fuss velünk,
várunk! Edzések vezetője: Czele János
Czele János
BSI Futónagykövet

Szerva ASE hírei

A

Szerva ASE NB I-es csapata
szeptember 14-én vasárnap nagyon szoros mérkőzésen 10:8 arányú vereséget szenvedett hazai
pályán az Egri Áfésztól. A találkozó végig kiélezett és szoros volt, az
utolsó két mérkőzés előtt 8:8 volt
az állás. Sajnos mindkét meccs végül az egrieké lett és így alakult ki
a 10:8-as végeredmény. Eredmények Szécsény: Kriston Dániel 3 győzelem, Nagy Miklós 2 győzelem,
Podpinka Gábor 2 győzelem, Horváth Miklós 0 győzelem, KristonPodpinka páros 1 győzelem. Eger:
Daru Zsolt 4 győzelem, Pálosi Balázs 3 győzelem, Bari csaba 1 győzelem, Timafalvi Gergő 1 győzelem,
Pálosi-Bari páros 1 győzelem.
Annak ellenére, hogy most az egrieknek jött ki a lépés a szécsényiek
nem adják fel és céljuk, hogy tavas�szal visszavágjanak akár nagyobb
arányú győzelemmel, ami a pontversenyben előnyt jelenthet.
Szécsény második NB II-es csapata 12:6 arányban győzött a miskolci Diósgyőr csapata ellen. Az NB
I-es mérkőzéssel párhuzamosan
zajló találkozón végig a szécsényiek
vezettek, bár a teljes képhez hoz-

zátartozik, hogy a miskolciak egy
erős játékosa betegség miatt nem
tudott asztalhoz állni. Eredmények:
Leinweber József 4 győzelem, Györe Sándor 3 győzelem, dr. Harik Ferenc 2 győzelem, Salamon István 2
győzelem és dr. Harik-Györe páros
1 győzelem.
Szécsény mindkét NB-s csapata
nyert a hétvégén. Az NB I-es együttes Szolnokra látogatott, ahol meggyőző 15:3 arányú győzelmet aratott. Eredmények: Podpinka Gábor
4, Kriston Dániel 4, Nagy Miklós 3,
Horváth Miklós 2 győzelem, valamint a Podpinka-Kriston és NagyHorváth páros is győzött.
Az NB II-es csapat a sérülés miatt
tartalékosan kiálló Ózd együttesét
17:1 arányban győzte le. Az egyedüli vendég győzelmet Oláh Krisztián érte el Oravecz Ferenc ellen.
A hétvégén október 4-én 11 órától
ismét dupla rangadó lesz a szécsényi katolikus iskola tornatermében. Az NB I. Cegléd csapatát fogadja és vele egy időben zajlik majd
Szécsény-Nyírbátor NB II-es mérkőzés is. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnöke
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