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Megalakult az új 
Képviselő-testület

S 

zécsény Város Önkormányza-
ta 2014. október 20-án tartotta 

alakuló ülését, amelyről az alábbi 
tájékoztatást adjuk a Tisztelt Lakos-
ság részére.

•	 Elsőként meghallgattuk Rezni
csek László úr, a Helyi Választási Bi
zottság elnökének beszámolóját az 
önkormányzati választások ered
ményéről.

A Helyi Választási Bizottság négy 
polgármester-jelöltet, 26 önkor-
mányzati képviselő-jelöltet és 9 roma 
települési nemzetiségi önkormány-
zati képviselő jelöltet vett nyilván-
tartásba. 

Az önkormányzati képviselő-jelöl-
tek közül egy jelölt 2014. október 
6-án lemondott, így az önkormány-
zati képviselő-jelöltek száma 2014. 
október 7-én 25 főre módosult. 

A választási kampány során írás-
beli kifogás nem érkezett.  

2014. október 12-én a szavazás tör-
vényesen lezajlott. A Szavazatszám-
láló Bizottságok szavazatszámlálá-
sát követően a választások ered-
 ményét a Helyi Választási Bizottság 
állapította meg.

Szécsényben a választásra jogosul-
tak száma a választás befejezésekor 
5052 fő volt, szavazóként megje-
lentek száma 2721 fő, mely a vá - 
lasztásra jogosultak 53,86 %-a. 

A polgármester választás 
eredménye:

Az urnában lévő szavazólapok szá-
ma 2720, érvényes szavazatok szá-
ma 2687, az érvénytelen szavaza-
tok száma 33 volt. 

Az érvényes szavazatok közül: 

Stayer László FIDESZ-KDNP pol-
gármester-jelölt 1407 érvényes sza-
vazatot kapott, ami az érvényes 
szavazatok 52,36 %-a, így a követ-
kező 5 évben ő látja el a polgármes-
teri feladatokat.

Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsé-
bet MSZP-DK polgármester-jelölt 
823 érvényes szavazatot kapott, 
ez az érvényes szavazatok 30,63 
%-a. 

Bárányné Márton Melinda füg-
getlen polgármester-jelölt 423 ér-
vényes szavazatot kapott, ez az ér-
vényes szavazatok 15,74 %-a.

Juhász Ferenc független polgár-
mester-jelölt 34 érvényes szava-
zatot kapott, ez az érvényes sza-
vazatok 1,27 %-a.

Önkormányzati képviselő 
választás eredménye: 

A települési önkormányzati képvi-
selő választáson 25 képviselő-jelölt 
indult. Szécsény Város Önkormány-
zatánál a megválasztható kép viselők 
száma 8 fő.

A legtöbb szavazatot – abc sor-
rendben – az alábbi 8 önkormány-
zati képviselő kapta:

A Roma Települési Nemzetiségi 
Önkormányzati képviselő válasz-
tás eredményéről: A választáson a 
LUNGO DROM jelölő szervezet je-
löltjeként 6 jelölt, a Roma Polgári 
Tömörülés (RPT) jelöltjeként 3 je-
lölt indult. 

A nemzetiségi választói névjegy-
zékben szereplő választópolgárok 
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Önkormányzati hírek

A jelölt neve Jelölő
 szervezet(ek)

Érvényes 
szavazatok

Antal Ferenc Miklós MSZP-DK 899

Borda Tamás András FIDESZ-KDNP 1256

Borik Albert FIDESZ-KDNP 1117

Dr. Harikné 
Dr. Havasi Beáta FIDESZ-KDNP 1262

Makovinyi Sándor József FIDESZ-KDNP 1104

Dr. Serfőzőné 
Dr. Fábián Erzsébet MSZP-DK 1073

Smelkó István FIDESZ-KDNP 1245

Varga Béla Csaba FIDESZ-KDNP 1299
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száma: 174, a leadott szavazólapok 
száma 117, az érvényes szavazatok 
száma 112, érvénytelen 5 szavazat 
volt. 

Az érvényes szavazatok számának 
megoszlása és a roma nemzetisé-
gi települési önkormányzati kép-
viselő választás eredménye szava-
zatok sorrendjében az alábbi:

A HVB 3 jelölt szavazategyenlősége 
miatt a mandátumhoz jutás sor-
rendjét sorsolással állapította meg. 

A Roma Települési Nemzetiségi 
Önkormányzati képviselő-testület 
még nem alakult meg, elnököt, el-
nökhelyettest még nem választot-
ták meg, amennyiben erre novem-
ber 11-ig nem kerül sor, időközi vá-
lasztás ír ki a HVB.

•	 Az önkormányzati választások 
eredményeihez tartozó örömteli hír, 
hogy Varga Béla képviselő társunk 
a Megyei Közgyűlés tagja lett, 
így – ismerve képviselő úr elköte-
lezettségét – biztosak lehetünk ben-
ne, hogy városunk fejlesztési elkép-
zeléseinek kellő súlya és támoga-
tottsága lesz a következő 5 évben, 
hiszen a Közgyűlés elsődleges, sőt 
tulajdonképpen egyetlen felada-
ta, hogy Nógrád megyébe, és ezen 
belül Szécsénybe minél több fej-
lesztési forrás érkezzen! Külön öröm-
teli hír, hogy képviselő úr a Közgyű-
lésben a Területfejlesztési Bizott-
ság Elnöki pozícióját is megkapta! 
Gratulálunk Varga Béla úrnak, és 
bízunk benne, hogy egymást se-
gítve Szécsényt tudjuk erősíteni és 
fejleszteni!

•	 A tájékoztatót követően került 
sor a megbízólevelek átadására, a 
képviselőtestület és a polgármes
ter eskütételére

•	 A következő napirendi pontban 
a Képviselő-testület Dr. Harikné 
Dr. Havasi Beáta képviselőt – tit-
kos szavazással – társadalmi meg-
bízatású alpolgármesterré válasz-
totta

•	 Döntött a Képviselőtestület, hogy 
továbbra is 3 bizottság fogja segíteni 
a munkánkat 55 fővel. 

3-3 képviselő, és 2-2 nem képviselő 
taggal. A pénzügyi bizottság elne-
vezését, de elsősorban feladatait 
bővítettük, így ebben a ciklusban 
Településfejlesztési-, és Pénzügyi 
Bizottságunk lesz. Továbbra is meg-
marad a Szociális Bizottság, valamint 
az Oktatási, Művelődési és Sport Bi-
zottság. A bizottságok tagjairól egy 
héttel később, rendkívüli ülésen ho-
zott a Képviselő-testület határoza-
tot. Ez alapján az egyes bizottsá-
gokat az alábbi összetétellel ala -
kítottuk meg:

Településfejlesztési-, és 
Pénzügyi Bizottság

Elnök: Borik Albert
Képviselő tagok: Antal Ferenc, Var
ga Béla
Kültagok: Kériné Szabó Mária, Var
ga Tibor

Szociális Bizottság
Elnök: Borda Tamás
Képviselő tagok: Makovinyi Sándor
Smelkó István
Kültagok: Juhász Miklós, Kolosi Tibor

Oktatási, Művelődési és 
Sport Bizottság

Elnök: Smelkó István
Képviselő tagok: Borda Tamás
Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet
Kültagok: Géczy Ferenc, Filkor Lajos

Valamennyi Képviselő-testületi és 
bizottsági tagnak gratulálunk, és 
jó munkát kívánunk!

•	 Az alakuló ülésen zárt ülés kere
tében döntöttünk „A Köz Szolgálatá
ért”, valamint a „Szécsény Városért” 
kitüntetői díjak adományozásáról. 
- „A Köz Szolgálatáért” kitünte-
tésben részesült Fekete Kornélia 
nyugalmazott pedagógus, és a test-
vérvárosi kapcsolataink ápolásában 
nyújtott segítségéért Bátori Halina 
asszony. 
- A „Szécsény Városért” kitünte-
tésben részesült az 56-os forrada-
lomban végzett szécsényi tevékeny-
ségéért Horváth János úr.

Kitüntetettjeinknek szívből gra-
tulálunk, s a város lakossága ne-
vében is megköszönve munkáju-
kat, jó egészséget kívánunk!

Stayer László          Dr. Bagó József
polgármester                      jegyző 

Ráczné Tóth Ilona LUNGO DROM 69

Csóka Mária LUNGO DROM 47

Rácz Attila LUNGO DROM 43

Rácz Julietta RPT 43

A Szécsény Városért és A Köz Szolgálatáért díjak kitüntetettjei
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Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc évfordulója alkal-

mából tartott városi ünnepségen 
kerültek átadásra az önkormányza-
ti ki    tüntetések. Horváth János „Szé-

csény Városért” kitüntető díjban ré-
szesült az 1956-os forradalom idején, 
a forradalmi eszme képviselőjeként 
Szécsényben végzett tevékenysé-
géért. „A Köz Szolgálatáért” kitün-
tető díjat kapták: Bátori Halina, Szé-
csény város lengyelországi testvér- 

települési kapcsolatainak erősíté-
sében végzett tevékenységéért. Fe-
kete Kornélia nyugalmazott peda-
gógus, a pedagógusi pályán végzett 
több évtizedes, lelkiismeretes mun-
kájáért, kiemelkedő oktatási-neve-
lési tevékenységéért.

O 

któber 30-án sok gyermek örö-
mére ismét megnyitotta kapuit 

a Művelődési Ház Töklámpás ké-
szítő műhelye. 

A már második alkalommal meg-
rendezett tökfaragó verseny egyik 
célja, hogy a kisgyermekes csalá-
dok, baráti társaságok egy kreatív, 
jó hangulatú délutánt töltsenek el 
együtt, alkalmat kapva a kimozdu-
lásra, a szabadidő hasznos eltölté-
sére. 

Ezzel a lehetőséggel sokan éltek vá-
rosunkban, zsúfolásig megtelt a mű-
velődési ház aulája, a szorgos gyer-
mek kezecskék némi segítséggel 
27 db fantasztikus „tökfejet” készí-
tettek mindannyiunk örömére.

A Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. ezúton szeretné megkö-
szönni a támogatást minden segítő-

nek, akik nélkül ez a remek délután 
nem jöhetett volna létre. Név sze-
rint köszönet illeti:
- a Bársony Vendéglőt, a verseny 
fődíjának felajánlásáért
- Felker Józsefet, Streho Gergelyt 
és feleségét, Marton Gyulát, Rezni-
csek Sándort, Horváth Józsefet, va-
lamint a Páter Bárkányi János Kato-
likus Óvodát, akik a verseny leg-
 fontosabb és elengedhetetlen alap-
anyagát biztosították önzetlenül.

November 14-én, 17 órakor nyílik 
a Szécsényi Nógrád megyei Őszi 
Tárlat, ahol a megye alkotói, kép-
zőművészei mutatják be műveiket. 
A kiállítás január végéig látogatható 
a Művelődési Központ Szabó István 
Galériájában.

November 22-én, 18 órától „Kép-
zelt riport” címmel zenés, irodal-

mi összeállítás kerül megrendezés-
re a Művelődési Központban. Déry 
Tibor születésének 120. évfordu-
lója alkalmából megrendezett mű-
sor a Krúdy Gyula Könyvtár és Andi 
Színjátszósai közös produkciója.

November 24-én Csipkebogyó 
napra várjuk a szécsényi óvodá-
sokat, és alsó tagozatos diákokat. 

Az „Őszi Alkony” Nyugdíjas Klub 
segítségével szeretnénk megmu-
tatni a gyerekeknek, hogyan is ké-
szül az igazi csipkelekvár, más né-
ven hecsedli, valamint a csipkebo- 
gyó szörp. A magunk gyűjtötte csip-
kebogyót a Pintér-ház udvarán kí-
vánjuk feldolgozni, és elkészíteni be-
lőle az egészséges és nem kevésbé 
finom enni- és innivalót. Munkánk 
gyümölcsét természetesen meg is 
lehet majd kóstolni. 

November 29-én, 14 és 18 órai kez-
dettel a Palóc Néptáncegyüttes Ad-
venti várakozás című karácsony-
váró folklórműsora kerül megren -
dezésre a Művelődési Központ szín-
háztermében.

November 30-án, Advent I. Va-
sárnapján ismét színes programok 
várják a látogatókat a Sétálóutcá-
ban. 14 órától kézműves vásár veszi 
kezdetét, majd a délután folyamán 
fellép a Paramisi Társulat, a Páter 
Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
valamint a Városi Gyermekkar és 
az Erkel Ferenc Vegyeskar. A gyer-
tyagyújtásra 17 órakor kerül sor.

Szécsény díjazottjai

KULTURÁLIS KÖRKÉP
Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. hírei

.......................................................................................................................
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Gyermekeinkért bálozunk 

Szeretettel várjuk a szülőket, is-
merőseiket, barátaikat a Bárká-

nyi iskola jótékonysági báljára. 

Rendezvényünk kiváló alkalom a 
színvonalas szórakozásra, beszél-
getésre és a hajnalig tartó mulato-
zásra. A bál programjában nyitó-
műsor, tombola és sok tánc szerepel. 
A jó hangulatról a műsor szereplői 
mellett Holecz Attila gondosko-
dik. 19:30 órakor kezdődő műsor-
ban fellépnek iskolánk ifjú táncte-
hetségei, a jövő nagy zenészei és 
a szülők, pedagógusok alkotta al-
kalmi tánc- és énekkar. Reméljük, 
minél többen megtisztelik rendez-
vényünket jelenlétünkkel 2014. nov-
ember 15-én az iskola aulájában. A 
bál bevételét sport- és szemlélte-
tő eszközök vásárlására és ez által 
munkáltató és tevékenykedtető ok-
tatás színvonalának emelésére for-
dítjuk.

Jelképavató a Bárkányiban

Egy évvel ezelőtt 2014. október 15-
én került sor intézményünk ház-

szentelésére. Ebből az alkalomból 
tartottunk egy hálaadó és érték-
megjelenítő rendezvénysorozatot.
Az iskola által képviselt értékren-
det, hitvallást a benne folyó peda-
gógiai munka fejezi ki a leghitele-

sebben. A tevékeny oktató-nevelő 
munka mellett azonban szükséges 
az értékek egyértelműsített, min-
denki által felismerhető képi meg-
jelenítése is. Az iskolai dekoráció 
és ünnepi öltözetünk megújulása 
is ezt hivatott kifejezni. 

Intézményünk apostoli áldásban 
részesült Ferenc pápától. Az erről 
szóló okirat ünnepélyes elhelyezés-
re került sor október 21-én a hétin-
dító lelki percekben. Ludányiné 
Bella Szilvia igazgatóhelyettes asz-
szony köszöntőjét követően he-
lyezték el a kereszt alatt az osztá-
lyok képviselői azokat az emlékkö - 
veket, melyekre ráírták hálaadó gon-
dolataikat. Rövid kis műsorunkban 
felléptek a Rózsavölgyi Márk Alap-
fokú Művészeti Iskola növendékei 
Bobály Csaba tanár úr közreműkö-
désével, valamint iskolánk gitár- és 
énekkara. A nap végén a templom-
ban iskolánk tanulóival, szüleikkel 
közös imádsággal köszöntöttük a 
Szűzanyát, mellyel hálát adtunk is-
kolánk egy éves fennállásáért, ki-
alakult közösségünkért. Köszönjük 
a szülőknek, nagyszülőknek, bará-
tainknak, hogy velünk együtt vet-
tek részt a Rózsafüzér-litánián. 

Október 22-én Horváthné Varga 
Orsolya irányításával, a 10. A osz-

tály által előadott ünnepi műsor 
keretén belül került sor intézmé-
nyünk jelképének avatására. Szim-
bólumainak értelmezését követő-
en vették át az osztályfőnökök az 
iskola vezetőségétől osztályaik jel-
képünkkel ellátott nyakkendőit, me-
lyet a tanulók nagy örömmel kö-
töttek nyakukba. A jelkép hivatott 
kifejezni az iskolai közösség össze-
tartozását, az intézmény által kép-
viselt keresztény erkölcsi értékeket, 
hitvallásunkat. 

Az ünnepségen hagyományterem-
tő céllal egy új kezdeményezést 
is útjára indítottunk. Sokan viselik 
szívükön és lelkükön iskolánk sor-
sát, munkálkodnak azon, hogy cél-
jait megvalósítsa, küldetését be-
teljesítse. Közülük minden évben 
egy arra érdemes személyt tiszte-
letbeli „Bárkányissá” avatunk. Első 
alkalommal Stayer László, polgár-
mester urat avattuk közösségünk 
tagjává, átadva tiszteletünk és kö-
szönetünk jeléül iskolánk jelképét. 
A polgármester úr kezdeménye-
zésére indult el az iskola alapítása, 
és szerepet vállalt a működési en-
gedély megszerzésének szervezői 
munkálataiban is.

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

Szenográdi Tamás
igazgató

Novemberi programjaink:

November 28. Adventi gyertyagyúj-
tás
November 19. Szent Erzsébet ün-
nepe
November 11. Szent Márton ün-
nepe

Terményünnep az óvodánk-
ban

A szüret mindig is fontos és jeles 
napnak számított az emberek 

életében, hiszen ilyenkor le tudták 
szüretelni az egész éves munká-
juk gyümölcsét. Óvodás gyerme-
keinkkel a terményünnep előtti na-
pokban almát szedtünk, diót vertünk, 
répát ástunk, szőlőt szüreteltünk. A 

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium

Az óvoda hírei

.......................................................................................................................
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terményünnep napján minden cso-
port elmondta az általa tanult őszi 
gyümölcsökkel, termésekkel kap-
csolatos mondókákat, verseket, 
majd közösen dalos játékokat ját-
szottunk. A kosarakba összegyűj-
tött őszi gyümölcsöket és zöldsége-
ket az óvodánk apraja-nagyja elvitte 
a templomba, ahol Csongor testvér 
megáldotta a bő termést és bennün-
ket. A betakarított és összegyűjtött 
termésekből egész héten kedvünk-
re csemegézhettünk.

Egészségnap az óvodánkban

2014. október 16-án, csütörtökön, 
megrendezésre került egészség-

napunk. Vendégünk volt dr. Ko-
vács Éva gyermekorvos, aki a szü-
lők által előzetesen feltett kérdé-
sekre válaszolt egy fórum keretén 
belül. 

Az egészséges táplálkozásról Oláh 
Gergely mesterszakács apukánk 
tartott játékos előadást a gyerme-
keinknek és néhány furfangos öt-
lettel könnyítette meg az egész-
séges táplálkozás bevezetését a 
mindennapi életünkbe. 

A résztvevők sütőtöklepényt kós-
tolhattak, gyümölcssalátát falatoz-
hattak és banánturmixot fogyaszt-
hattak. 

Napunkat tornával nyitottuk és kö-
zös futással zártuk. Igazán egész-
séges, vidám délelőtt volt.

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

Smelkó Istvánné
intézményegység vezető

Sajtos sütőtökös lepény 
receptünk: 

Hozzávalók 10 főre: 
Liszt: 1.1 kg 

Élesztő: 5dkg 
Tej: 0.5 liter 

Cukor: 5 dkg 
Só, őrölt feketebors, olaj: ízlés szerint 

Oreganó, Kakukkfű, Bazsalikom: 
ízlés szerint 

Trappista sajt: 0.3 kg 
Fokhagyma: 3 gerezd 

RÁMA margarin: 0.2 kg 
Szezámmag: 5 dkg 

Sütőtök: 0,5 db

Elkészítés: A sütőtököt előkészítem, 
0,5 x 0,5 méretű kis kockára vágom 
ízlés szerint meglocsolom olajjal 
és megszórom a fűszerekkel. Majd 
sütőpapírral ellátott tepsiben, 180 
fokon félig megsütöm. Az 1 kg liszt 
és a margarin felének a felhaszná-
lásával tojás nélküli kelt tésztát ké-
szítek, amit 40 percig langyos he-
lyen kelesztem. Besamel-mártást 
(tejmártás) készítek: margarinon a 
lisztet felhabzásig hevítem, majd 
forró tejjel felöntöm és habverővel 
mártás sűrűségűre keverem. Tetsző-
legesen sózom, borsozom, reszelt 
fokhagymával ízesítem. A szezám-
magot száraz serpenyőben halvány 
barnára pirítom. A tésztát útnyi vas-
tagra kinyújtom, vékonyan meg-
kenem az ízesített besamellel, majd 
sajtot reszelek rá. Végül egyenlete-
sen elosztva rászórom a félig meg-
sütött sütőtököt és a pirított sze-
zámmagot. 180 fokos sütőben kész  
re sütöm, kisebb vagy nagyobb koc-
kára vágom és ízlésesen tálalom. 
Adható melegen és hidegen is és 
készíthető vajastészta alapon is.

Az elkészítéshez jó munkát, az étel 
elfogyatásához jó étvágyat kívá-
nok!

Oláh Gergely
szakács
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A 

szép októberi őszi idő sokszor 
kicsalogatott bennünket a sza-

badba. A jeles napokat összekap-
csoltuk egy-egy kirándulással, így 
a Mihály napot egy hátizsákos tú-
rával kötöttük össze, míg a szüre-
ti időszakban a szántóföldre láto-
gattunk el. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerme-
kek sokat mozogjanak és tartózkod-
janak a friss levegőn, megtapasztal-
ják a különböző időjárási elemeket, 
megtanulják, hogy azok ellen ho-
gyan védekezhetünk, hogyan erő-
sítjük immunrendszerünket felké-
szítve a téli időszakra. 

Mivel óvodánk Vöröskeresztes Bá-
zisóvoda ehhez is jól kapcsolhatók 
ezek a programok, hiszen a Mit te-
gyünk a hátizsákba? nem csak já-
tékelemként kerül be a minden-
napokba, hanem ott a szabadban 

a tízórai és csemegék elfogyasztá-
sakor az egészséges táplálkozás-
ról is beszélgettünk, ki mit hozott, 
egészséges vagy egészségtelen az 
a nasi, amit elfogyasztott. Ugyan-
akkor az egymás tisztelete, a ter-
mészet védelme sok-sok apró cse-
lekedetünkbe megjelenik ilyenkor. 

Azt gondolom, hogy mégis a leg-
fontosabb dolog az, hogy gyerme-
keink felszabadultan, boldogan, ön-
feledten velünk együtt játszanak!

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

Mender Andrea Mária
intézményvezető

Mindenekelőtt egy kiemelkedő 
Rákóczis sikerről szeretnék be-

számolni!

„A csipke folytatja útját” -  
Nagykálló
Nagykállóban tíz éve indult el a 
„csipkésmozgalom”. A kétévente 
megrendezésre kerülő konferencia, 
kiállítás, szakmai napok alkalmával 
az idén meghirdetett pályázaton 
arattak osztatlan sikert a II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola, Gim-

názium és Szakközépiskola tanu-
lói.

2014. október 10-én a Csipkekészí-
tők VI. Nemzetközi Konferenciáját 
tartották három napon át Nagy-
kálló Város Önkormányzata, a Nagy-
kállói Népművészeti Egyesület, és a 
Magyar Csipkekészítők Egyesüle-
tének közös szervezésében.

A rendezvényre több mint 100 „csip-
kés” érkezett Nagykállóba, a hazai 
meghívott vendégek mellett Né-
metországból, Oroszországból, Ro-

mániából, Lengyelországból és Szer-
biából. A konferencia résztvevői 
előadásokat hallgathattak a sprang 
technikáról, a fonott csipkéről, il-
letve Erdély csipkéiről. Szakmai gya-
korlaton többek között a gömöri, a 
Hunnia csipke készítésével, a csip-
ke és a textil összedolgozásának, il-
letve a láthatatlan eldolgozások tech-
nikájával ismerkedhettek. A szer  
vezők által kiírt pályázatra felnőtt 
és ifjúsági kategóriában szebbnél-
szebb alkotások érkeztek.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola, Gimnázium és Szakközép-
iskola csipkekészítő diákjai éltek a 
megmérettetés lehetőségével, al-
kotásaikat a szakmai zsűri értékel-
te. Szalontai Máté pályamunkája 
I. helyezésben részesült. Polyák 
Violetta II. díjat, Boros Blanka, 
Kiss Panna Sára, Bali Ákos III. dí-
jat érdemelt ki alkotásaival. Gra-

Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola
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tulálunk diákjainknak, valamint a 
Palócföldi Népi Iparművészek Egye-
sület felkészítő mestereinek: Magu-
lya Miklósnénak, Vajda Bélánénak, 
Devecsei Gábornénak, akik a csip-
keverő szakkör munkáját vezetik. 

A megítélt díjakat pénteken este 
Juhász Zoltán Nagykálló polgár-
mestere és Nagy Vincéné, a Magyar 
Csipkekészítők Országos Egyesüle-
tének elnöke adta át. 

Azért is nagy siker ez mind iskolánk, 
mind diákjaink számára, mert tanu-
lóink még csak egy éve foglalkoznak 
csipkekészítéssel. Győrki Marianna 
volt igazgatónő kezdeményezésé-
re indult el iskolánkban a népi ha-
gyományok megőrzésére irányuló 
foglalkozás, s távolabbi tervei kö-
zött más kézműves foglalkozások is 
szerepeltek.

Október 3-án részt vettünk a Ma-
gyar Diáksport Napján. A várkert-
ben az iskola valamennyi tanulója 
- a tantestülettel együtt - lefutotta 
a 2014 méteres távot, majd játé-
kos sor és váltóversenyeken vettek 
részt. 

Október 6-án az alsó tagozatos di-
ákjaink meglátogatták az Annus 
Tanyát, ezzel a programmal emlé-
keztünk meg az Állatok Világnap-
járól.

Operakaland

Október 7-én részt vettünk az 
Operakaland programsoroza-

ton. A programra regisztrált iskolák 
tanulói nagyon kedvezményes jegy-
árak mellett tekinthettek meg egy 
opera előadást a budapesti Erkel 

Színházban. A rendezvényt a MÁV 
is támogatta, így ezen a napon ki-
csit rendhagyó módon, vonattal 
utaztunk Budapestre 145-en! 

A Keleti pályaudvarról mintegy 10 
perces sétával megérkeztünk a szín-
házba, ahol Donizetti: Szerelmi báj-
ital című vígoperáját láthattuk 2 
felvonásban. A darab megtekinté-
se után indultunk a pályaudvarra, 
majd az utazás végén kicsit fárad-
tan, de rengeteg élménnyel gaz-
dagodva indultak haza a kirándu-
láson résztvevő 5-12-es diákjaink.

Szeptember végén, október elején 
hulladékgyűjtést szerveztünk. A ta-
nulók aktivitása felülmúlta a vára-
kozásainkat, hiszen kb. 3700 kg pa-
pír-, illetve műanyaghulladék vár el- 
szállításra. A meghirdetett versenyt 
a 10. a osztály nyerte több, mint 1100 
kg-mal. Nyereményük egy 6000 Ft-
os pizza utalvány és egy nap a tan-
év folyamán, melyet osztálykirán-
dulásra használhatnak fel. Ezúton 
szeretnénk köszönetet mondani 
azoknak a szülőknek is, akik lelke-
sen támogatták kezdeményezésün-
ket.

„Az iskola közös ügyünk” című pá-
lyázaton is nyertünk. Ebben a pá-
lyázatban azt vállaltuk, hogy idén 
ősszel az iskola tanulói és tanárai 
külső partnerek bevonásával több 
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olyan közösségi eseményt hoznak 
létre, amelynek helyi szinten fon-
tos üzenete van, és közösségépítő 
céllal bír. 

Ennek keretében október 14-én A 
háló urai címmel zsinórlabda baj-
nokságot hirdettünk, ahol 12 csa-
pat vett részt, közülük 4 csapat a 
Páter Bárkányi János Iskolát képvi-
selte. A jó hangulatú versengést vé-
gül a nagyobbaknál a 9.a osztály, 
a kisebbeknél a Bárkányi 7. osztá-
lyos csapata nyerte.

Október 18-án túráztak iskolánk di-
ákjai, az akadályverseny feladatai az 
október 23-i eseményeket dolgoz-
ták fel.

Október 21-én „A tábla királya” cím-
mel malom játék versenyt hirdet-
tünk. 36 tanuló vett részt, s nagy 
harcban dőlt el az első helyezés sor-
sa. Végül két győztese lett vetélke-
dőnknek: Szalontai Máté és Szalon-
tai Dávid.

A nevezők magas száma azt bizo-
nyítja, hogy jó döntés volt a táb-
lajátékok bevezetése iskolánkban. 
Egyenlőre szakköri formában ismer-
kednek tanulóink a különféle játé-
kok alapjaival, de akár matemati-
ka órán is lehet használni az eddig 
elsajátított ismereteket. A nyár fo-
lyamán a tantestület táblajátékos 
képzésen vett részt, s most az ott 
megszerzett tudásukat adják át di-

ákjainknak. Terveink szerint legjobb-
jaink lehetőséget kapnak arra, hogy 
tavasszal részt vegyenek a Hejő-
keresztúron megrendezésre kerü-
lő országos táblajáték versenyen. 
Ennek a programnak a bevezetését 
is Győrki Marianna kezdeményez-
te, kereste meg a szakmai, pénzügyi 
forrásait. S később a „Hejőkeresztú-
ri modell” bevezetését is tervezte 
iskolánkban.

Október 23-án egy 8 fős fiúcsapat 
képviselte iskolánkat Pesák Tamás 
tanár úr vezetésével a hagyomá-
nyos emlékfutáson Salgótarjánban. 
A középiskolai kategóriában a mi 
intézményünk volt az egyetlen 
nem Salgótarjáni iskola a résztve-
vő csapatok között

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

Az iskolával kapcsolatos legfrissebb 
hírek megtalálhatóak a Facebook-
on és a honlapon!

Pancsovai Gergely
igazgató

LIPTHAY BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Cím: 3170 Szécsény, Haynald L. út 11. OM azonosító: 032305

Telefonszám: 32/370-573

Faxszám: 32/370-573

Honlap: www.lipthay.hu

Email cím: lipthayiskola@gmail.com

Igazgató: Filkor Lajos

Pályaválasztási felelős: Király Tibor

Nyílt napok: Szakközépiskolába jelentkezőknek: 2014. november 27. (csütörtök) 9.00 óra
                         Szakiskolába jelentkezőknek: 2014. november 28. (péntek) 9.00 óra

Szülői értekezlet: A fenti időpontokban

.......................................................................................................................
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Felvétel rendje:
Felvételi vizsga nincs. A felvehetők 
rangsorát az általános iskola 7. év 
végi és a 8. osztály félévi érdem-
jegyek súlyozott átlaga határozza 
meg.

Képzési szerkezetünk néhány 
jellemzője:
Három darab légkondicionált csúcs-
technológiás Internet hátterű infor-
matikai szaktanterem (labor) LCD 
monitorokkal, webkamerákkal fel-
szerelve. Iskolánk 2004 nyarától 
ECDL vizsgaközpont.
Az agrár-, gépész- és élelmiszeripa-
ri szakképzést és a szakmai előké-
szítést, -alapozást speciális beren-
dezésű laboratóriumok és gyakorló 
helyek és tangazdaságunk biztosít-
ják. Hatékony módszerekkel (pro-
jektmunka, kooperatív tanulás, 
tevékenységközpontú oktatás) és 
korszerű tárgyi eszközök alkalma-
zásával tanulóink a munkaerőpiaci 
igényeknek megfelelő szakmai is-
meretekhez juthatnak.
A nyelvtanulást korszerű (2009-
ben átadott) légkondicionált, szá-

mítógépes munka állomásokkal fel-
szerelt nyelvi labor, és oktatószoft-
verek segítik.

Tangazdaságunkban lehetőség van 
a szakmai gyakorlatok tanulószer-
ződéssel való teljesítésére, termé-
szetesen az előírásoknak megfelelő 
anyagi feltételeket is biztosítjuk.

Az iskola kapcsolatai révén segíti a 
végzett tanulók munkába állását. 
Napi kapcsolatban állunk a szapo-
rítóanyag ellátó és forgalmazó cé-
gekkel, valamint a térség agráriu-
maival.
Németországi kapcsolataink nyo-
mán tanulóink szakmai gyakorla-

tot tölthetnek, és a végzettek mun-
kát vállalhatnak bajor gazdáknál.
Nemzetközi kapcsolataink révén 
tanulóink kirándulásokon, sport és 
kulturális programokon vehetnek 
részt Straubingban (Németország), 
Perstein nad Bystrice (Csehország), 
Sahyban (Szlovákia), Sedzijovice 
(Lengyelország) és Erdélyben. Ki-
egészítő képzések, diákkörök, diák-
rendezvények színesítik a Szécsény-
ben tanuló ifjúság hétköznapjait:
Gépjármű vezetői engedély (B, T), 
ECDL modulvizsgák, lovaglás, fo-
gathajtás.

Barna Mátyás
igazgatóhelyettes

Képzési kínálatunk:
Képzési forma Tagozat 

kód Jellemzők Felvehető 
létszám

Szakközépiskola 11
4 évfolyam; mezőgazdaság ágazati képzés idegen nyelv: angol vagy 
német; Szakmai kimenet: 13. évfolyam; mezőgazdasági technikus

40 fő

Szakközépiskola 13
4 évfolyam; mezőgazdasági gépész ágazati képzés; idegen nyelv: 
angol vagy német; Szakmai kimenet: 13. évfolyam; mezőgazdasági 
gépész technikus

40 fő

Szakközépiskola 14
4 évfolyam; élelmiszeripari ágazati képzés; idegen nyelv: angol vagy 
német; Szakmai kimenet: 13. évfolyam; élelmiszeripari technikus

34 fő

Szakiskolai szakképzés 30
3 évfolyam; mezőgazdasági szakmacsoport. Szakmai kimenet: me-
zőgazdasági gépész

40 fő

Szakiskolai szakképzés 31 3 évfolyam; mezőgazdasági szakmacsoport. Szakmai kimenet: lovász 40 fő

Szakiskolai szakképzés 32 3 évfolyam; mezőgazdasági szakmacsoport. Szakmai kimenet: gazda 40 fő

Szakiskolai szakképzés 34
3 évfolyam;  mezőgazdasági szakmacsoport. Szakmai kimenet: mező-
gazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

40 fő

Szakiskolai szakképzés 40 3 évfolyam; élelmiszeripari szakmacsoport. Szakmai kimenet: Pék 28 fő

Kollégiumi elhelyezés: biztosított

Bakos Ferenc tanítványai közül ket-
ten is szép eredményt értek el a 

salgótarjáni Madách Imre Gimnázi-
umban rendezett középiskolai rajz-
versenyen. Somogyi Bálint a 3., Né-
meth Fanni Anna az 1. helyen végzett. 

Gratulálunk nekik!

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

Csuka László
tagintézmény vezető

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti 
Iskola Szécsényi Tagintézménye

................................................................................
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Az október 4-én Szécsényben párhuzamosan zaj-
lott találkozókon az NB I-es csapat 15:3 arányban 

győzte le a Cegléd csapatát. 
Eredmények: Kriston Dániel 4, Nagy Miklós 4, Podpinka 
Gábor 3, Horváth Miklós 3 győzelem, illetve a két páros 
közül a Kriston-Podpinka duó is diadalmaskodott. Az 
eddig veretlen NB II-es csapat sem hibázott ezen a 
hétvégén. A Nyírbátor csapatát szintén nagy fölénnyel 
15:3 arányban győzték le. 
Eredmények: Leinvéber József 2, Orevecz Ferenc (Lei-
wéber helyett csereként beállt) 1, Györe Sándor 4, Sala-
mon István 4, dr. Harik Ferenc 3 győzelem, valamint Gyö-
re-dr. Harik páros 1 győzelem.

A Szerva Asztalitenisz Sport egyesület csapatai túl az 
őszi idény felén jól állnak a különböző szintű bajnok-
ságokban.
Az NB I-es csapat jelenleg a tabella 2-3. helyén áll, harc-
ban az őszi bajnoki címért. Az NB II-es csapat eddig ve-
retlenül vezeti a tabellát. A legnagyobb rivális BVSC 
csapatát is sikerült idegenben legyőzni, ezért nagy 
eséllyel tartható ez az előkelő hely az őszi idény végéig.
A nagyrészt fiatalokból álló megyei csapat több szép 
győzelmet aratott a bajnokságban, de talán leginkább 
rutintalanságuknak köszönhetően két vereség is be-
csúszott. Ennek ellenére tovább küzdenek egy dobo-
gós hely eléréséért.

dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnöke

Gyenge hónapot zártak focistáink

Az elmúlt havi történésekkel fog-
lalkozó összefoglalónkat kezd-

jük a mondhatni legfontosabb infor-
mációval: csapatunk 12 szezonbeli 
találkozó után egyelőre a 11. helyet 
foglalja el a tabellán. Ez az eredmény 
persze lehetne jobb is, utólag azon-
ban már kár keseregni a mutatott 
teljesítmény miatt, elsősorban in-
kább annak javítására kell töreked-
ni. Október hónapot egyébként egy 
győzelemmel kezdtük, ráadásul nem 
is akármilyennel. A Berkenye elleni 
4-3-as diadal sokáig megmaradhat 
még a kilátogatók emlékezetében. 

Történt ugyanis, hogy bár még a 88. 
perc tájékán 3-1-es hátrányban vol-
tunk, ennek ellenére a lefújásig meg-
fordítottuk a mérkőzést. A nem min-
dennapi bravúr felé vezető úton a 
csereként beállva duplázó Varga Ger-
gő indította el a mieinket, aki előbb 
visszahozta a reményt, majd pár pil-
lanattal később kiegyenlítette az 
állást, a megzavarodott vendégek 
ezt követően már az egált sem tud-
ták megtartani, és a szintén két gólt 
elérő Vereczki a 93. percben a há-
rom pontot érő találathoz jutatta 
együttesünket. 

A következő körben Cereden volt 
jelenésünk, ahol ugyan ismét két-
gólos hátrányból tudtunk felállni 
Galcsik, illetve Vereczki révén, en-
nek ellenére mégis a hazaiaké volt 
az utolsó szó, így 3-2-es vereség-
gel hagyhattuk el a játékteret. A 11. 
és a 12. fordulóban újra pont nélkül 
záruló összecsapások jöttek a sor-
ban: előbb a Balassagyarmat elle-
ni rangadón maradtunk alul nem 
túl veretes produkciót bemutatva 
2-0-s arányban, majd a Somoskő-
újfalu múlta felül alakulatunkat 
hasonló különbséggel. 

November első bajnokiján egy 
szomszédvári derbi következett, a 
Rimóc látogatott hozzánk. Több 
szempontból is fontos lett volna 
egy esetleges siker, ami azonban 
sajnos nem jött össze! Nem túl jó 
napot kifogó csapatunk egymás 
után harmadszorra is 2-0-s botlást 
könyvelhetett el, így kijelenthető, 
hogy a hátralévő két őszi összecsa-
pástól függetlenül lesz majd min 
javítani a holtszezonban. Ezt a fél-
évet pedig inkább gyorsan felejt-
sük el.

További részletek: 
www.szecsenyivse.lapunk.hu 

Vudini

Mozgalmas volt az őszi futósze-
zon a SZAFT csapatának. 2014. 

09.27-én Mikszáthfalván 15. alkalom-
mal került megrendezésre a Jána 
Laktis emlékfutás. A táv 10 km volt. 
Korcsoportként elért helyezések: 
Balázsné Lehoczki Piroska II., Homo-
ki Marianna IV., Czele János III., Czele 
Jánosné III. Eredményhirdetés után 
bográcsparti zárta a napot. A szé-
csényiek a maraton fesztiválon októ-
ber 11-én, váltóban futották a 42 km-
es távot. A Czele család (János, Ági, 
Tomi, Gabi) 3:59 óra idővel, 1.242 
csapatból a 397. helyezést érte el.
Gyönyörű szép idő fogadta a VIII. 
Biomed Tókerülő futást Palotáson 
október 19-én. 405-en indultak a 
verseny két távján. Idén 264-en vá-
lasztották a rövid táv 3,8 kilométe-
rét, köztük Czele János és Czele Já-
nosné kategóriájukban II. helyezést 
értek el. Kovácsné Obrecsány Klá-
ra 12.6 km futott. 
Esőben is méltóképpen emlékez-
tek a XXIII. október 23-ai emlékfu-
tásra Salgótarjánban. Dobogósok 
lettek korcsoportjukban: Kovács-
né Obrecsány Klára I., Czele János-
né III., Czele János I.

Czele János 
BSI Futónagykövet

Szécsény VSE hírei SZAFT hírei

Szerva ASE hírei

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