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2014. november 25-én, 14 órától 
testületi ülést, azt követően köz-

meghallgatást tartottunk.

7 képviselő volt jelen, Borda Tamás 
betegség, Varga Béla munkahelyi 
elfoglaltság miatt nem tudott részt 
venni.

Napirend előtt a polgármester tájé-
koztatta a képviselő testületet, hogy 
Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet 
képviselő asszony 2014. november 
21-én, írásban interpellációt inté-
zett felé, amelyben 8 pontban kért 
tájékoztatást a START programmal 
kapcsolatban. A polgármester jelez-
te, hogy az SZMSZ-ben meghatáro-
zott határidőre a válaszát írásban 
megadja.

Az alábbi napirendi pontokat tár-
gyaltuk:

•	 2014. évi költségvetésünket 3. 
alkalommal módosítottuk, melyre 
az évközben megérkezett 74.569 
E Ft bevétel, és azok felhasználása 
miatt volt szükség. 

A Szécsény Város Önkormányzata 
által az 1/2014. (II.05.) rendelettel el-
fogadott 2014. évi költségvetési ren-
delet 5. § (1) bekezdésében jelzett 
kiadások összege 1.230.733 E Ft-ra, 
a bevételek összege 1.230.733 E Ft-
ra változik.

•	 Bár a hatályos államháztartásról 
szóló törvény a helyi önkormányzat 
gazdálkodásáról évközi beszámo-
lást már nem ír elő, de az eddigiek-
hez hasonlóan, a megszokott for-
mában tájékoztatót tartottunk a 
2014. évi költségvetés I-III. negyed-
évi teljesítéséről.

Ez a költségvetési évünk eddig lik-
viditási problémák nélkül telt el, az 
adósságkonszolidáció, a működési 
támogatások miatt pénzügyi hely-
zetünk stabilizálódott, azonban fo-
lyamatosan ügyelni kellett a taka-
rékos gazdálkodásra. A tényadatok 
a tervszámok időarányos teljesíté-
sét mutatják.

•	 Felülvizsgáltuk a helyi adóren-
deleteinket. A képviselő-testület úgy 
határozott, hogy a helyi adók eseté-
ben az adómértéket 2015. évre vo-
natkozóan nem módosítja.

•	 Dr. Bagó József jegyző úr segít-
ségével megalkottuk és elfogadtuk 
az önkormányzat és szervei szer-
vezeti és működési szabályzatát. 
Fontos változtatásunk az előző cik-
lushoz képest, hogy kezdeményez-
zük a két településrész, Benczúrfalva 
és Pösténypuszta lakossági képvi-
seletét. Felhívást intézünk a lakos-
ság felé, hogy válasszanak maguk 
közül 1-2 főt, aki tanácskozási jog-
gal részt vehet a testületi üléseken, 
összegyűjtheti a közösségükben fel-
merült kérdéseket, problémákat, ja-
vaslatokat. 

•	 Szécsény város több társulás-
nak is tagja a térségben. Mivel né-
hány településnél változás történt 
a polgármester személyében, illet-
ve Hollókő kilépett a házi segítség-
nyújtás szakfeladat ellátásából 2014. 
december 31-gyel, így a Kelet-Nóg-
rádi Hulladékrekultivációs-, a Szé-
csényi Szennyvíz-Agglomerációs Ön-
kormányzati-, az Észak-Nógrádi Vízi-
közmű-kezelő Önkormányzati-, va-
lamint a Szécsény Térsége Humán-

A Szécsényi Hírek 
szerkesztői ezzel a verssel 
kívánnak minden kedves 

szécsényi, pösténypusztai 
és benczúrfalvai lakosnak 
Áldott, Békés Karácsonyi 

Ünnepet!

Amikor kigyúlnak a 
karácsonyi fények,

együtt kell dobbanni az 
emberek szívének.

Szóljon idén arról minden 
mese, ének:

-varázslata van a szív 
szeretetének.

Nyisd hát meg szívedet, 
öleld a világot,

minden ember legyen 
örömmel megáldott, 

mosollyal vidíts fel, szóval, 
öleléssel,

tiszta érzésekkel, mit 
szívedbe vésel.

Teremts egy szeretőbb, 
élhetőbb világot,

amilyet az ember eddig még 
nem látott.

Megfagyott szíveket tölts 
meg szeretettel,

legyen a világon boldog 
minden ember!

Aranyosi Ervin: 
Karácsonyi kívánságom

Önkormányzati hírek
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szolgáltató Intézményfenntartó Tár-
sulás Társulási Megállapodását, va-
lamint az utóbbi SZMSZ-ét módo-
sítani kellett. A Társulások ezeket 
megtették, melyeket az önkor-
mányzatunk jóváhagyott.

•	 Módosítottuk lakossági kom-
munális hulladék szállítására vo-
natkozó közszolgáltatási szerző-
dést a BÁVÜ-vel. A módosítás ér-
telmében a szolgáltató

„4.4 Biztosítja a gépi kapacitás üzem-
biztos működését. Amennyiben a meg-
hirdetett hulladék-begyűjtési napon 
műszaki hiba, vagy egyéb ok miatt a 
hulladék begyűjtésére és szállításá-
ra nem kerül sor azt köteles két na-
pon belül pótolni. A közszolgáltatás 
biztosításához szükség esetén jogo-
sult teljesítési segédet alkalmazni.

A BÁVÜ Szécsény város Hulladékgaz-
dálkodási Közszolgáltatásának ellá-
tásának során, teljesítési segédként 
SzVÜ Szécsényi Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft.-t jelöli meg.”

•	 Szécsény Város Önkormányza-
ta Képviselő-testülete a 178/2014.
(IX.15.) határozata alapján pályáza-
tot hirdetett a fenntartásában mű-
ködő Kubinyi Ferenc Múzeum és 
Krúdy Gyula Könyvtár magasabb ve-
zető (igazgató) beosztás ellátására 
vonatkozóan.

A pályázat kiírását az indokolta, hogy 
a Múzeum vezetésével megbízott 
Gusztiné Dr. Toronyi Judit igazga-
tói megbízása 2014. december 31. 
napján lejár. A pályázatok benyúj-
tási határideje 2013. október 31. 
volt. A határidőre 5 pályázat érke-
zett.

A pályázat elbírálásának módja, rend-
je címszó alatt szereplő „A képviselő-
testület a pályázat bármely szakaszá-
ban az eredménytelenné nyilvánítás 
jogát fenntartja.” kitétel alapján a 
Képviselő-testület a Kubinyi Ferenc 
Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 
magasabb vezető (igazgató) be-
osztás ellátására kiírt pályázatot 
eredménytelenné nyilvánította. 

A képviselő-testület megbízta a jegy-
zőt, hogy a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően készítse el az új pályá-
zati kiírást, és a 2015. márciusi ülé-
sen terjessze a képviselő-testület 
elé.

•	 Egyebek napirendi pontban Bo-
rik Albert és Smelkó István képvise-
lő urak, Dr. Serfőzőné dr. Fábián 
Erzsébet képviselő asszony, vala-
mint Dr. Bagó József jegyző úr kért 
szót.

- Borik Albert a hátrányos helyze-
tű gyermekek részére kezdeménye-
zett Mikulás rendezvénnyel kapcso-
latban tolmácsolta a szervezők ké-
rését. A „Rigó Miklós-ügy” fejlemé-
nyeiről érdeklődött, melyben tájé-
koztatás kapott, hogy megítélt ösz-
szeg kiutalása folyamatban van.

- Smelkó István csángó gyerme-
kek számára szervezett adomány-
gyűjtési akcióra hívta fel a figyelmet, 
és kérte a képviselők segítségét.

- Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet 
a kedvezményes tűzifa akcióval kap-
csolatban kért tájékoztatást. Válasz-
ként elhangzott, hogy a lehetősége-
ket többszörösen meghaladó igény-
lés, valamint egy tájékoztatási hi-
bából adódó félreértés miatt a pol-
gármester még a kiosztást megelő-
zően az akciót leállíttatta, és a Szo-

ciális Bizottság segítségét kérve ki-
fejezetten rászorultság alapján ja-
vasolta a támogatást. A választ a 
képviselőasszony elfogadta.
- Dr. Bagó József tájékoztatta a kép-
viselő testületet, hogy a polgármes-
ter kérésére, az előttünk álló felada-
tok mennyiségére és súlyára való 
tekintettel „Roma tanácsadó” mun-
kakörben Oláh Róbert urat fogja al-
kalmazni, akinek kifejezett feladata 
lesz a település roma lakossága és 
az önkormányzat közötti minél ha-
tékonyabb kapcsolattartás és együtt-
működés biztosítása.

•	 Zárt ülés keretében lakásbér-
leti ügyeket tárgyaltunk. A már 
hosszabb ideje meglévő szerződé-
sek esetében szigorú feltételekkel, 
határozott időre hosszabbítottunk, 
új igényeket, viszont nem tudtunk 
befogadni, mivel nincs üres önkor-
mányzati lakás.

A testületi ülést követő közmeg-
hallgatáson 1 fő jelent meg. Bunder 
Ferencné kifogásolta, hogy a testü-
let munkáját segítő bizottságokban 
több olyan személy van, aki korá-
nál, vagy egészségi állapotánál fog-
va már nem oda illő. A polgármes-
ter válaszában elmondta, hogy az 
előző ciklusban elégedett volt a ne-
vezett személyek munkáját illetően, 
így bízik bennük továbbra is. 

Alpolgármester asszony kiegészítet-
te, hogy egészségügyi probléma, 
kortól függetlenül bármelyikünkkel 
előfordulhat, bízunk benne, hogy 
akinek ilyen jellegű gondja van, mi-
előbb felépül. Jó egészséget kívá-
nunk valamennyiüknek!

Stayer László           Dr. Bagó József
 polgármester                       jegyző 

.......................................................................................................................
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A Szécsényi Közművelődési Nonpro-
fit Kft. munkatársai ezúton szeret-

nék kifejezni köszönetüket azoknak, 
akik az év folyamán ellátogattak a 

rendezvényekre. Valamennyiük szá-
mára Áldott, Boldog Karácsonyi Ün-
nepet Kívánunk!

Garamvölgyi Andrea
Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.

KULTURÁLIS KÖRKÉP
Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. hírei

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

Felhívás a Szécsényi Települési 
Értéktár feltöltésére!

Tisztelt Szécsényiek!

A Szécsényi Települési Értéktár a 
Szécsény területén fellelhető nem-
zeti értékek adatait tartalmazó gyűj-
temény lesz, ezért kérjük a tisztelt 
Lakosságot, hogy segítsenek azt tar-
talommal megtölteni! 

A nemzeti értékek települési 
értéktárba történő felvétele: 

A Szécsény közigazgatási területén 
fellelhető, illetve az itt létrehozott 
nemzeti érték felvételét a települé-
si értéktárba bárki írásban kezde-
ményezheti, a polgármesterhez cím-
zett javaslatában. 

A javaslatot a 114/2013. (IV.16.) Korm. 
rendelet 1. melléklete alapján kell el-
készíteni és elektronikus úton vagy 
postai út esetén elektronikus adat-
hordozón mellékelve kell benyúj-
tani. 

A  Települési Értéktárba felvett nem-
zeti értékek bekerülhetnek a Megyei 
Értéktárba, onnan pedig a Magyar 
Értéktárba, majd a következő lép-
csőfokként a Hungaricumok Gyűj-
teményébe. 

A nemzeti értékek szakterületen-
kénti kategóriái a következők: 

a)  agrár- és élelmiszergazdaság: 
az agrárium szellemi termékei és tár-
gyi javai – beleértve az erdészet, 
halászat, vadászat és állategészség-
ügy területét -, különösen a mező-
gazdasági termékek és az élelmi-
szerek, a borászat, továbbá az állat- 
és növényfajták; 

b)  egészség és életmód: a tudo-
mányos és népi megelőzés és gyógy-
ászat, természetgyógyászat szelle-
mi termékei és tárgyi javai, különö-
sen a gyógyszerek, gyógynövények, 
gyógyhatású készítmények, gyógy-
víz- és fürdőkultúra; 
c)  épített környezet: a környezet 
tudatos építési munka eredménye-
ként létrehozott, illetve elhatárolt 
épített (mesterséges) része, amely 
elsődlegesen az egyéni és közössé-
gi lét feltételeinek megteremtését 
szolgálja; valamint az embert körül-
vevő környezet fenntartásához kap-
csolódó szellemi termékek; 

d)  ipari és műszaki megoldások: 
az ipari termelés – beleértve a kéz-
műipart, kézművességet is – szel-
lemi termékei és tárgyi javai, külö-
nösen az egyes technológiák, tech-
nikák, berendezés-, gép- és műszer-
gyártás, műszaki eszközökkel vég-
zett személy- és áruszállítás; 

e)  kulturális örökség: a kulturális 
örökség szellemi és tárgyi javai, kü-
lönösen az irodalom, a tudomány, 
a népművészet és népi kézműves-
ség, néprajz, filmművészet, iparmű-
vészet, képzőművészet, táncművé-
szet és zeneművészet; továbbá a 
védett ingatlan értékei, különösen 
a nemzeti vagyon körébe tartozó, 
kiemelkedő értékű műemlékek és 
régészeti lelőhelyek, nemzeti és tör-
ténelmi emlékhelyek, világörökségi 
helyszínek; 

f )  sport: a fizikai erőnlét és a szel-
lemi teljesítőképesség megtartását, 
fejlesztését szolgáló, a szabadidő 
eltöltéseként kötetlenül vagy szer-
vezett formában, illetve versenysze-
rűen végzett testedzés vagy szelle-
mi sportágban kifejtett tevékeny-

ség, különösen a sportolói életmű-
vek és csúcsteljesítmények; 
g)  természeti környezet: az em-
ber természetes környezetének tár-
gyi javai, különösen a fizikai és bio-
lógiai képződmények vagy képződ-
ménycsoportok, geológiai és geo-
morfológiai képződmények, termé-
szeti tájak, természeti területek, élet-
közösségek és ökológiai rendszerek; 
valamint az embert körülvevő kör-
nyezet fenntartásához kapcsolódó 
szellemi termékek; 
h)  turizmus és vendéglátás: a tu-
rizmus és a vendéglátás szellemi ter-
mékei és tárgyi javai, különösen a 
turisztikai attrakciók, szolgáltatások, 
a vendéglátó-ipari termékek, vala-
mint a vendéglátás körébe tartozó 
étel- és italkészítési eljárások. 

A város vezetése és a bizottság szá-
mára egyaránt fontos és igen nagy 
jelentőséggel bír az, hogy a város 
lakóinak lehetőséget nyújtson ab-
ban, hogy a kérdést a saját szem-
szögükből vizsgálva, és javaslatai-
kat elénk terjesztve a segítségünk-
re lehessenek egy különleges, való-
ban városunkra jellemző értéktár 
létrehozásában. 

Minden ötletet, véleményt, elképze-
lést örömmel várunk, és köszönet-
tel fogadjuk együttműködési szán-
dékukat. 

Kérjük, éljenek a javaslattétel lehe-
tőségével! 

Tisztelettel:
Stayer László
polgármester

Gusztiné dr. Toronyi Judit
értéktár bizottság elnöke
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November 23-án, vasárnap este 
Salgótarjánban – a zsűri érté-

kelésével – hivatalosan is lezárult a 
Néptáncosok Országos Bemutató 
Színpadának 2014-es minősítő fesz-
tiválsorozata. Nagy köszönettel és 
hálával tartozunk mindazoknak, akik 
közreműködtek és segédkeztek 
együttesünk ’Ars poetica’ című mi-

nősítő programjának létrejöttében!
Köszönjük a tánckarnak, a muzsiku-
soknak és énekeseknek, a viseletké-
szítőknek és koreográfusoknak, a 
fotósunknak, a hozzátartozóknak és 
barátoknak, s végül, de nem utolsó-
sorban minden támogatónknak.

Paluch Norbert

November 24-én „Csipkebogyó 
Nap” került megrendezésre, ahová 
több mint 150 gyermek látogatott 
el. Megismerhették a csipkét, vala-
mint a csipkelekvár főzés rejtelme-
it. Emellett megízlelhették a csipké-
ből készült teát, szörpöt és lekvárt. 
Az egész nap folyamán a szécsényi 
Nyugdíjas Klub tagjai irányították 
a lekvár főzést. Ezúttal is köszönjük 
a sok segítséget. Az ellátogató cso-
portok és osztályok pedig néhány 
nappal később átvehették a kósto-
lót az elkészült csipkelekvárból!

November 27-én az Ifjúsági Fil-
harmónia Bérletsorozatának első 
előadására került sor a Művelődési 
Központban, melyre a felső tagoza-
tos és középiskolás diákok látogat-
tak el.

*  *  *
December 4-én két teltházas gyer-
mekszínházi előadást láthattak a Szé-
csényből és környező falvakból ér-
kező óvodások és kisiskolások.

*  *  *
December 4-én, 18 órától Szécsény 
Város Önkormányzata jóvoltából 
230 mikulás csomag került kiosz-
tásra hátrányos helyzetű gyerme-
kek számára. Az átadó ünnepségre 
a Művelődési Központban került sor, 
melyet Ráczné Tóth Ilona és Csóka 
Mária szervezett. Az ellátogatókat egy 
rövid, zenés műsor várta, majd a mi-
kulás csomagokat a télapó adta át. 
Az est védnöke Stayer László Szé-
csény város polgármestere volt.

*  *  *
December 14-én és 21-én az Ad-
vent vasárnapi programok folytatód-
nak kézműves vásárral, gyermekprog-
ramokkal valamint a 17 órai gyertya-
gyújtást kísérő ünnepi műsorokkal.

*  *  *
December 20-án, 18 órai kezdet-
tel a Városi Karácsonyi Hangver-
seny kerül megrendezésre a Műve-
lődési Központban.

Csipkelekvár-készítő nap

Palóc Néptáncegyüttes

A T.C.D. Táncegyesület 4 csoport-
ja szeptember 20-án a VIII. Nóg-

rádi Megyenap kulturális rendez-
vényén, november 15-én Páter Bár-
kányi János Katolikus Óvoda, Általá-
nos Iskola és Gimnázium jótékony-

sági műsorán vett részt nagy siker-
rel. Ezúton is köszönjük a felkérést. 
Jelenleg a csoportok nagy erővel ké-
szülnek a februári musical gálára, 
valamint a tavaszi táncversenyekre.

Deák Réka

Palóc Néptáncegyüttes

T.D.C. Táncegyesület hírei:

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

................................................................................
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Az Erkel Ferenc Vegyeskar nagy 
sikere a jászberényi I. Regionális 
Kórustalálkozón

2014. november 8-án rendezték 
meg Jászberényben az I. Regio-

nális Kórustalálkozót Bárdos Lajos 
emlékére, születésének 115. évfor-
dulója alkalmából. A díszhangver-
senyen, mely az „Éneklő Ifjúság” XIX. 
Országos Kórusminősítő hangver-

senye is volt egyben, számos Nóg-
rád-, Heves-, Pest- és Jász-Nagykun-
Szolnok megyei kórus (mintegy 15 
kórusa) mérte össze tudását. 

E minősítő koncerten úgy ítélte meg 
a zsűri, hogy a szécsényi Erkel Fe-
renc Vegyeskarnak az egyik legma-
gasabb kategóriát, a GÁLAKÓRUS 
minősítést adományozza, mely a kó-
rus történetében egyedülállóan a 
legmagasabb elismerés. 

A zsűri olyan neves, a magyar zenei 
kultúra legrangosabb szakembere-
iből állt, mint Vadász Ágnes (a KÓTA 
főtitkára), Dr. Márkusné Natter-Nád 
Katalin (Kodály Társaság és a Bárdos 
Társaság elnöke) és Nógrády László 
Erkel-díjas karnagy.

A kórus, az előírásoknak megfelelő 
25 perces műsorában a reneszánsz 
zenétől egészen a népdalfeldolgo-
zásokig, minden stílus megtalálha-
tó volt. A zeneszámok igényes meg-
szólaltatásában sokat segítettek a 
közreműködők: Palánki Éva (fuvola) 
és Csuka László (zongora).

A kórust, a több mint 20 éve vezető 
karnagy, Lévárdi Beáta dirigálta. 

Ez az eredmény is méltán bizonyít-
ja, hogy az éneket szeretők közössé-
gének egymás és a zene iránti sze-
retete milyen nagy tettek elérését 
valósítja meg.

Lévárdi Beáta

Jótékonysági bál a Bárkányiban

„Aki nem hisz abban, hogy meny-
nyi jó ember van, az kezdjen el 

valami jót tenni, és meglátja, milyen 
sokan odaállnak mellé” – köszön-
tötte Böjte Csaba szavaival Szenog-
rádi Tamás Igazgató Úr a második 
alkalommal megrendezésre kerülő 

alapítványi jótékonysági bálon meg-
jelent vendégeket. Beszédében ki-
emelte az ünnepek, az iskolai ese-
mények közösségformáló szerepét, 
az örömben, együtt eltöltött idő 
felemelő érzését, s ezzel összefüg-
gésben a diákok - szülők - nevelők 
közti kötelékek elmélyülését, a mi-
nőségi változást. Megköszönte tá-

mogatóink felajánlásait és a Szülői 
Szervezet munkáját, akik mind az 
előkészületekkel, mind a lebonyo-
lítással évről évre elősegítik a ren-
dezvény sikerét. 

Szécsény Város Polgármesteri Hiva-
tala nevében Stayer László Polgár-
mester köszöntötte a vendégeket, 
aki felelevenítette az egykori mun-
kahelyén pedagógusként és veze-
tőként eltöltött éveit, kellemes em-
lékeit. 

A Múzeumbaráti Kör gondozásá-
ban megjelent Kékkői László: 

„Szécsény vára épül szívünk mele-
gébül” című, a szerző visszaemléke-
zéseit tartalmazó helytörténeti ki-
advány. A 250 oldalas könyvben ösz-
szegyűjtve jelennek meg a szerző 
visszaemlékezéseit tartalmazó dol-
gozatai. Részletesen megismerhet-
jük Kékkői László életrajzát a polgár-
iskolai tanárból lett katonatisztet, 
aki a II. világháború alatt hősiesen 
mentette meg bajtársainak életét, 
akit 1966-ban koholt vádak alapján 

bebörtönöztek. Olvashatunk a gyer-
mekévekről, az elemi iskolában szer-
zett élményekről, emléket állítva a 
volt osztálytársainak és tanítóinak, 
a cserkészet szépségéről, Szécsény 
településrészeiről, elpusztult érté-
keiről, jeles személyekről és csalá-
dokról és számos érdekességről. 

A könyv megrendelhető: 
Galcsik Zsolt (06-20-387-3005, 
vagy zsoltgalcsik@gmail.com).

Galcsik Zsolt

Erkel Ferenc Vegyeskar

Múzeumbaráti Kör

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

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium

.......................................................................................................................
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A vendégek között üdvözölhettük 
továbbá Bagó József Jegyző urat, 
dr. Harikné dr. Havasi Beáta Alpol-
gármester Asszonyt, a tisztelt Kép-
viselő urakat és a Ferences Testvé-
reket. A Szülői Szervezet elnökének 
Cservenné Józsa Bernadettnek irá-
nyításával megvalósuló est legfon-
tosabb célja idén is „közös kincse-
ink”, a gyermekek tanulmányainak 
elősegítése és az intézményben fo-
lyó oktatás színvonalának az eme-
lése volt. A Jótékonysági Bálon tett 
felajánlásokat a Szülői Szervezettel 
egyetértésben eszközfejlesztésre, 
természettudományos szemléltető 
eszközök vásárlására fordítjuk.

Az est nyitószámaként a Kicsinyek 
Kórusának, a 3-4. évfolyam furulya-
csoportjának és tanárainknak a kö-
zös produkciója hangzott el. A Pifka 
Zsoltné és Zsíros Szilvia Tanárnők 
által koordinált összeállításban klasz-
szikus zsoltárok csendültek fel mo-
dern értelmezésben. A produkció 
szellemisége és mondanivalója is-
kolánk szellemiségéhez méltó mó-
don nyitotta meg az est műsorrend-
jét. Bobály Csaba Tanár Úr és növen-
dékei gitár bemutatóval készültek. 
Léna táncosai egy klasszikus, illetve 
egy modern életérzésű produkció-
val léptek színpadra. Iskolánk egy-
kori és mostani tanítványai hosszú 
évek óta aktív résztvevői a város kul-
turális életének. Andi Színjátszósai 
megkapó, színvonalas és szórakoz-
tató musical összeállítást adtak elő. 
Deák Réka tanítványai, a T.D.C. Tánc-
egyesület négy korcsoportja, mo-
dern táncprodukciói látványos és 
pezsdítő darabokkal emelték az est 
hangulatát. Az est záró számaként 
a szülők és pedagógusok által kö-
zösen előadott Jackson-dal „Prison” 
adoptációját tekinthette meg ked-
ves Közönségünk. A zene és a tánc 
dinamizmusa a gyerekek érdeké-
ben született partnerség metaforá-
ja is lehetne. A koreográfia betanítá-
sáért Garamvölgyi Andreának mon-

dunk köszönetet. A bál további ré-
szében Vendégeink hódították el a 
teret, s a főszerep innentől kezdve a 
táncé, az oldott társalgásé, az öröm-
teli együttlété volt. Hálásan köszön-
jük az iskola alapítványának tett fel-
ajánlásokat minden kedves partne-
rünknek, barátunknak, támogatónk-
nak, munkatársunknak. Köszönjük a 
Szülői Szervezet több hétben, hó-
napban mérhető munkáját, fárado-
zását, lelkesedését. 

További eseményeink 
november hónapban

Mézkóstoló az alsó tagozaton 

November 21-én Várszögi Balázs, 
méhész, mézkóstolóval egybekö-
tött előadásával hívta fel az alsó ta-
gozatos tanulók figyelmét a méz 
fontosságára, szervezetünkre gya-
korolt jótékony hatásaira. A gyere-
kek bepillantást nyertek a mézké-
szítés rejtelmeibe, megismerték a 
különböző mézfajtákat.

*  *  *

Óvó nénik látogatása az első osz-
tályban

Az idén is meghívtuk iskolánkba az 
első osztályosaink óvodapedagógu-
sait, 2014. november 12-én mind-
két első osztályban két - két tan-
órán vehettek részt a látogatók. A 
gyerekek büszkén mutatták meg 
az alig két hónapja szerzett tudásu-

kat a volt óvó nénijüknek. A prog-
ram végén az elsősök saját készíté-
sű ajándékaikkal kedveskedtek ven-
dégeinknek.

*  *  *

Kórustalálkozó Balassagyarma-
ton

„Éneklő Ifjúság” címmel került sor 
Balassagyarmaton, 2014. 11. 22-én 
a XXI. megyei ifjúsági kórustalálko-
zóra, melyre iskolánk Kicsinyek Kó-
rusát is meghívták. Iskolánk tagjai, 
mint legkisebbek, nagy sikerrel és 
elismeréssel szerepeltek, „Zsoltárok” 
című repertoárjukat adva elő.

*  *  *

Irodalmi teaház

November 24-én délután a felső ta-
gozatos diákok mutatták be legked-
vesebb magyar verseiket. Hallhat-
tunk ismert és kevésbé ismert, erre 
az alkalomra keresett poémákat, 
megzenésített verseket, de volt 
olyan diákunk, aki saját költemé-
nyét hozta el erre a kötetlen találko-
zóra. 

*  *  *

Ifjúsági hangverseny a Művelő-
dési házban

Iskolánk idén is bekapcsolódott az 
ifjúsági hangverseny nógrád me-
gyei programsorozatába. Az első 
előadásra 2014. november 26-án 
került sor, ahol is felső tagozatos és 
középiskolás tanulók nagy érdeklő-
déssel hallgatták a váci Szimfonikus 
zenekar hangszerelésében előadott, 
az ifjúság körében is ismert tévéso-
rozatok és mozifilmek népszerű be-
tétdalait.

*  *  *

Versenyeredményeink:

PénzSztár verseny.

Országos Középiskolai játékos pénz-
ügyi műveltségi verseny megyei for-
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Szent Erzsébet napján a Betánia 
idősek otthonába látogattunk.

Szent Erzsébet tisztelete és szerete-
te évszázadok óta él a keresztények 
és a karitatív tevékenységet folyta-
tók körében. Olyan példa ma is, ami 
felebaráti szeretetre sarkallja szerte 
a világon a jó szándékú embereket. 
Hagyományainkhoz híven óvodás 
gyermekeink idén is szeretettel ké-
szültek az adakozásra. Szent Erzsé-
bet példája nyomán saját készítésű 
süteménnyel lepték meg az idősek 

otthonának lakóit, akiket megha-
tott gyermekeink kedvessége.

„Jobb érzés adni, mint kapni!”

dulójába jutott iskolánk két közép-
iskolás csapata. A PénzSztár elneve-
zésű verseny feladatai a pénzügyi-
gazdasági tájékozottságra, az aktu-
ális pénzügyi-gazdasági folyama-
tok ismeretére, általános művelt-
ségre vonatkoztak. A 10. A osztályo-
sok csapata 3., a 11. A osztályosoké 
4. helyezést ért el. A versenyre való 
felkészítést köszönjük Dr. Harikné 
dr. Havasi Beáta és Valkárné Kail 
Mónika segítőknek, támogatóknak.

*  *  *

Idegen nyelvi prózamondó ver-
seny

A SKÁID Gagarin Intézményegysé-
gében megrendezett XX. Angol és 
Német nyelvű Prózamondó Verse-
nyen, a 8. osztályosok kategóriájá-
ban Gyebnár Sára 8. b osztályos ta-
nulónk az előző évi sikerét megis-
mételve idén is I. helyezést ért el. 
Felkészítő tanára: Szabó Ferencé. 
Német nyelvből Tőzsér Virág 8.b osz-
tályos tanuló szerepelt elismerésre 
méltóan. Felkészítő tanára Szmol-
nik Ágnes.

*  *  *

Középiskolák helyesírási verse-
nye

November 21-én Vácon az Apor Vil-
mos Katolikus Főiskola szervezésé-
ben megrendezésre került a katoli-
kus középiskolák helyesírási verse-
nye. Iskolánkat két gimnazista ta-
nuló képviselte: Vitek Imola és Kris-
tók Bálint. A diákok ügyes szerep-
lésükkel méltóan képviselték intéz-
ményünket.

További információk: 

3170 Szécsény, Magyar út 15. 

Tel: 32/370-951

www.barkanyisuli.eoldal.hu 

Szenográdi Tamás
igazgató

Karitász jótékonysági bál

Az idei Karitász jótékonysági bálon 
a méhecske csoportos gyermeke-
ink léptek fel, népi gyermekjátékkal 
szórakoztatták a közönséget. Óvo-
dásaink műsora nagy sikert aratott.

Adventi gyertyagyújtás az óvo-
dában

Az adventi hetek, a karácsonyvárás 
egyik legjelentősebb ünnepi idő-
szakunk az év során. Elmélyülünk, 
átgondoljuk mindennapjainkat. Egy 
kicsivel többet foglalkozunk a sze-
retettel, a családdal, az otthon me-
legével. Fontosabbá válnak azok a 

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

Az óvoda hírei

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

................................................................................
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dolgok, amelyek mellett a szürke 
hétköznapokon átsiklunk rohanó 
életmódunk miatt, de bizony min-
den nap gondolnunk kellene rá. Eze-
ket az értékeket már kisgyermekkor-
ban kell elplántálnunk gyermekeink-
ben, hogy felnőve igazi belső érték-
ké, életelvvé válhassanak. Minden 
jeles napot egy hosszabb előkészü-
let előz meg.

Óvodánkban is elkészítettük adven-
ti koszorúnkat, az első gyertyagyúj-
tásra november 28-án került sor. En-
nek keretén belül, a gyertyagyújtás 
után, jelvényavató ünnepségünket 
is megtartottuk. Először az óvoda 
dolgozói, majd a gyerekek kapták 
meg a kis közösségünk összetarto-
zását szimbolizáló jelvényt.

Decemberi programjaink:
December 05. – Mikulás nap
December 12. - Lucázás
December 05., 12., 18., - Adventi 
gyertyagyújtás
December 18. – Karácsony

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

Smelkó Istvánné
intézményegység vezető

Intézményünk a 2015-2016-os tan-
évben négy évfolyamos gimnázi-

umi osztályt indít. Felvételi vizsgát 
nem tartunk, a felvételről a 7. osztá-
lyos év végi és a 8. osztályos fél-
évi eredmények alapján döntünk.

Amit kínálunk:

Személyre szabott oktatás: a 9-10. 
évfolyamos diákok kis csoportok-
ban (heti 2 órában), érdeklődési kö-
rüknek megfelelő területen (informa-
tika, sport, természettudományok, 
művészetek, idegen nyelv) plusz is-

mereteket sajátíthatnak el. A két év 
kellő alapot ad az emelt szintű érett-
ségire való felkészüléshez. 

Idegen nyelvek: kiemelten figye-
lünk a nyelvoktatásra, az első ide-
gen nyelvet (angol, német) heti 5 
órában, a második nyelvet (német, 
angol, orosz) heti 3 órában sajátít-
ják el tanulóink, így lehetőséget kap-
nak arra, hogy középfokú nyelvvizs-
gát tegyenek.

Emelt szintű érettségi: a felsőfokú 
tanulmányoknak (főiskola, egyetem) 

ma már elengedhetetlen feltétele, 
hogy a jelentkező diák rendelkez-
zen valamilyen tantárgyból emelt 
szintű érettségi vizsgával. Iskolánk 
diákjainak a 11-12. évfolyamon le-
hetőséget biztosítunk, hogy az ál-
taluk választott tantárgyból érett-
ségi előkészítőn vegyenek részt.

Tanórán kívüli programok: fon-
tosnak tartjuk, hogy tanulóinknak 
változatos délutáni és iskolán kívü-
li programokat szervezzünk. Né-
hány esemény a közelmúltból: Ma-
gyar Diáksport Napja, Operakaland, 
Zsinórlabda bajnokság, Október 23-i 
emléktúra, Adventi kupa, Adventi 
készülődés és vásár.

Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 

Bölcsődénk udvarán 2014 nyarán 
kezdődtek el a felújítási munkák. 

Kialakításra került egy bicikli út, me-
lyet a gyermekek nagy örömmel vet-
ték a birtokukba, illetve sokkal ki-
használtabbá vált az udvar. 

Az épület fedett terasszal bővült, 
mely lehetővé tette, hogy rossz idő 
esetén ki tudjanak menni a gyerme-
kek levegőzni az udvarra, továbbá 
alkalmas a két csoport közös ren-
dezvényeinek lebonyolítására. Sze-
retnénk, ha tavasszal az egész ud-
var felújítása befejezésre kerülne.

Márkus Tímea

Programjaink:
December 4. 15.30 a bölcsődében 
Mikulás délutánt tartunk
December 4. Színházlátogatás
December 5. Óvodásokhoz érkezik 
a Mikulás
December 16. Karácsonyi ünnepély
December 19. Részvétel az iskolai 
karácsonyi műsoron az óvodások-
kal

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

Mender Andrea Mária
intézményvezető

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola

.......................................................................................................................
Az új teraszon a bölcsikés gyerekek
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Nyílt nap az érdeklődő diákok 
és szüleik számára: 

2015. január 21. szerda
830 - 850 Regisztráció
855 - 1045 Interaktív óralátogatások
1700 - Szülői Tájékoztató

Miért érdemes minket válasz-
tani?

A pedagógusok képzettsége és az 
iskola barátságos, nyugodt légkö-
re biztosítja a jelentkezők számára 
az ismeretek magas szintű elsajátí-
tását. Már több mint egy évtizede 
magas szintű szakmai munka jel-
lemzi iskolánkat. Mi sem jelzi ezt 
jobban, mint az a tény, hogy intéz-
ményünk a város más iskoláinak di-
ákjait is segíti az érettségire való 
felkészülésben. Volt tanítványaink 
közül többen is részt vesznek érett-
ségi előkészítőinken. A tantárgyak 
között fizika, rajz és testnevelés is 
szerepel. Pedagógusaink egyetemi 
végzettsége, hivatásuk iránti elkö-
telezettsége egyaránt garanciát je-
lent arra, hogy a nálunk tanuló diá-
kok minden támogatást megkapja-
nak, amely a sikeres érettségi-felvé-
teli alapját képezheti. Az eddig in-
tézményünkből kikerült végzős di-
ákok nagy százaléka nyert felvételt 
egyetemekre, főiskolákra. Tanulmá-
nyaik befejezése után pedig megáll-
ják helyüket a munka világában is.

Mindig nagy hangsúlyt fektettünk a 
tehetséggondozásra. Szeptembertől 
első osztályban elkezdtük az angol 
nyelv oktatását, heti 7 testnevelés 
órán ismerkedhetnek meg a külön-
böző sportágak alapjaival, a kész-
ségtárgyakat pedig egyetemet vég-
zett kollégák tanítják a kicsiknek. A 

tehetség korai felismerése, segíté-
se elengedhetetlen ahhoz, hogy az 
ki is tudjon bontakozni. A 2015-16-
os tanévben pedig a leendő gimna-
zistáinkat szeretnénk hasonló mó-
don segíteni, támogatni, álmaik, cél-
jaik megvalósításában. A négy éven 
keresztül biztosított plusz órák, a 
kiscsoportos foglalkozások magán-
órák nélkül is megfelelő alapot ad-
nak az emelt szintű érettségi vizs-
gák, nyelvvizsgák letételéhez.

A tanulás mellett változatos tanórán 
kívüli programokkal színesítjük di-
ákjaink hétköznapjait. Ezek közül a 
táblajáték szakkört emelném ki. Min-
den gyermek szeret játszani, s játék 
közben fejlődik logikai készségük, 
gondolkodó, valamint stratégia-al-
kotó képességük. Az így elsajátított 
készségek pedig jól hasznosulnak 
például matematika órán.

A délutáni programok erősítik di-
ákjainkban az együvé tartozás ér-
zését, s összetartó, egymásért ten-
ni akaró csapattá formálódnak. Az 
utóbbi két év változásai után a szer-
vezetépítés kiemelkedő feladataink 
közé tartozik. Az idei tanévben – az 
újabb átszervezésnek köszönhető-
en – nyugodtabb légkörben folyik 
az oktató-nevelő munka intézmé-
nyünk falai között. A kis létszámú 
osztályok pedig nagyban hozzájá-
rulnak a hatékonyság növeléséhez.

Minderről személyesen is meggyő-
ződhetnek, ha ellátogatnak iskolánk-
ba, ahol várjuk Önöket január 21-i 
interaktív nyílt napunkon.

Programjaink:
Iskolánk nyertes pályázatot nyúj-
tott be a Magyar Diáksport Szövet-
ség felé. A TEIS program nyitóren-

dezvényére november 17-én került 
sor. A pályázatban részt vevő isko-
lák nagy értékű sporteszközcsoma-
got kapnak, mely eszközök színesí-
teni fogják a testnevelés órákat, s a 
délutáni tömegsport rendezvénye-
ket.

Már több hete folyik iskolánkban az 
adventi készülődés. Pedagógusok, 
szülők, diákok együtt készítik az el-
adásra szánt ajándéktárgyakat. Aki 
ellátogat a gyertyagyújtásra, keres-
se fel faházunkat, s adományával 
támogassa iskolánkat. 

Sportot kedvelő tanulóink az Adven-
ti kupán mérhetik össze erejüket. A 
sportversenyek mellett különböző 
tanulmányi versenyeken is meghir-
dettünk - természettudományos, 
idegen nyelvi, történelmi -, melyen 
szép számmal vettek részt diákja-
ink. További képekért látogasson 
el iskolánk facebook oldalára (http:// 
www.facebook.com/ rfszkki).

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

2014. november 26-án délelőtt 
„Erős agrárgazdaság, megújuló 

agrárszakképzés” elnevezésű ország-
járó körút keretében a Földművelés-

ügyi Minisztérium agrárszakképzé-
sért felelős helyettes államtitkára, 
Román István tartott sajtótájékozta-
tóval egybekötött szakmai megbe-
szélést a Lipthay Béla Mezőgazda-
sági Szakképző Iskolában. 

Lipthay Béla Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium

.......................................................................................................................
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Román István helyettes államtitkár 
elmondta, hogy a Földművelésügyi 
Minisztérium jelenleg 59 intézményt 
működtet fenntartói szinten ország-
szerte, amelyből országos szakkép-
ző hálózatot szeretnének kiépíte-
ni. Fontosnak ítélik az agrárterüle-

ten folyó felnőttképzés megerősí-
tését, a tangazdaságok fejlesztését, 
az élelmiszeripar szerepének erősí-
tését országos szinten, a magyaror-
szági javak helyben való feldolgo-
zását. A helyettes államtitkár úr fel-
hívta a jelenlévők figyelmét a jól fel-

készült, képzett agrárszakemberek 
fontosságára. E téren fontos feladat 
hárul a szécsényi intézményre, amely 
Nógrád megyében az egyetlen me-
zőgazdasági szakképző iskola. 

Barna Mátyás
igazgatóhelyettes

Szécsény Város Gyermekkará-
nak sikere a XXI. Megyei Ifjúsá-
gi Kórustalálkozón

Szécsény Város Gyermekkara nov-
ember 22-én Megyei Ifjúsági Kó-

rustalálkozón vett részt Balassagyar-
maton, a Rózsavölgyi Márk Alapfo-
kú Művészeti Iskola dísztermében.

A fesztivál főszervezője a Nemzeti 
Művelődési Intézet Nógrád megyei 
Intézete volt.

A megye számos városából (Salgó-
tarján, Pásztó, Balassagyarmat, Szé-
csény), mintegy 8 iskolájából érkez-
tek gyermekkarok a találkozóra, 
ahol a zsűri értékelése alapján Szé-
csény Város Gyermekkara ARANY 
MINŐSÍTÉST szerzett. 
A kórus már több olyan országos 
díjjal is büszkélkedhet, mint az el-
múlt években, az Országos Társas-
éneklési Versenyeken elért arany, 
ezüst és bronz oklevelekre.

A kórus repertoárja főleg ma élő, 
kortárs zeneszerzők műveiből te-
vődött össze. A kórus színvonalas 
előadását emelte Csuka László Ta-
nár Úr zongorajátéka.

A kórus felkészítői: Lévárdi Beáta és 
Sebestyénné Csabai Ildikó.

A kórust vezényelte: Lévárdi Beáta, 
aki egyben a 20 éve működő kórus 
alapítója is egyben.

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

Lévárdi Beáta

Az idén először állított a falu kö-
zössége adventi koszorút. A szé-

csényi művelődési ház segítségével 
sikerült az alapanyagokat besze-
rezni.
November 22-én délután meg is 
kezdtük a díszek készítését a kultúr-
házban. Kicsik és nagyok igen nagy 
lelkesedéssel fogtak munkához. Volt, 
aki rajzolt, színezett, festett. Külön-
böző karácsonyi díszek készültek. 
Kellemes hangulatban telt el a dél-
után. Ezután szeretnénk megköszön-
ni a szécsényi Euro-Candle Gyertya-
gyárnak a gyertyák felajánlását. A 

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szak-
képző Iskolának a koszorúhoz nél-
külözhetetlen bálákat.

November 30-án, Advent első va-
sárnapján sor került az első gyertya-
gyújtásra a templom előtti téren, 
ahol összegyűlt a falu kis közössé-
ge. Reméljük, az elkövetkező három 
alkalommal is közösen ünnepelhe-
tünk!

Tabáné Szeles Katalin

A 11. helyen várhatja a tavaszi foly-
tatást felnőtt labdarúgó csapa-

tunk.

A november elején beszedett Ri-
móc elleni pofont követően a 13. 
fordulóban hosszú idő után tudott 
ismét győzni együttesünk. A Héha-
lom elleni 2-1-es idegenbeli siker-
ből Bogdány duplával vette ki a ré-
szét. Az ősz zárása sajnos azonban 
már nem igazán jött össze a társa-
ságnak: a Nőtincs vendégeként 5-1-
es vereségbe szaladtunk bele. Egy 
valaminek örülhetünk az elmúlt fél-
év kapcsán: annak, hogy végre vé-
get ért. 

A pontvadászat eddigi része nem 
túl rózsásra sikerült, így a 11. pozí-
cióból várhatjuk a folytatást. Ilyen 
gyatra szereplésre már nagyon ré-
gen nem volt példa az egyesület 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti 
Iskola Szécsényi Tagintézménye

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

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

Szécsény Tv adása

2014.12.20-án 19.00 óra (ismét-
lés: 2014.12.21-én 15.00, 2014. 

12.27-én 19.00 óra, valamint 2014. 
12.28-án 15.00 óra.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és si-
kerekben gazdag Boldog Új Évet kí-
ván a Szécsény Tv szerkesztősége!

Bolgár János
 vezető szerkesztő

Pösténypuszta hírei Szécsény VSE hírei

......................................
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Az OTP BANK Bozsik intézményi 
program téli teremtorna 1. for-

dulóját tartottuk 2014. november 
21-én pénteken Szécsényben az ál-
talános iskola tornatermében.

A legkisebb, óvodás korcsoport tor-
náján négy csapat jelent meg: Ma-
gyargéc, Rimóc, Endrefalva és a há-
zigazda Szécsény.

Eredmények:
Endrefalva-Magyargéc 5:1
Rimóc-Szécsény 1:4
Szécsény-Endrefalva 2:3
Magyargéc-Rimóc 0:3
Magyargéc-Szécsény 0:5
Endrefalva-Rimóc 2:0

Végeredmény:
Endrefalva 9 pont
Szécsény 6 pont

Rimóc 3 pont
Magyargéc 0 pont

Gólokban gazdag, színvonalas mér-
kőzéseket játszottak a kis focisták. A 
torna végén a focistákat egy egy 
szelet csokoládéval jutalmaztuk. A 
torna főszervezője urbányi Tamás, 
lebonyolítója Smelkó István volt. A 
következő forduló januárban lesz a 
gyerekeknek.

Smelkó István
edző

életében. Bízzunk benne, hogy csak 
időleges kisiklásról van szó, és 2015-
ben már több szerencsében lesz ré-
szünk.

A bajnokságában címvédő ifjúsági 
csapatunk az aktuális listavezető 
Nagybátonytól jelenleg négy pont-
tal kevesebbet gyűjtve, a második 
helyen töltheti a pihenőt. A serdü-
lősök is hasonló pozícióban telel-
nek, három bajnoki egységgel le-
maradva az éllovas rimóciak mö-
gött, a szintén Galcsik György által 
trenírozott u14-es alakulat pedig tíz 
győzelmet és mindössze egy vere-
séget jegyezve az aranyérmes po-
zícióból készülhet a tavaszra. 

A Szécsény II. gárdája egyelőre a ta-
bella harmadik fokán állomásozik, 
de egy jó második félévi teljesít-
ménnyel akár még előrébb is lép-
hetnek.

További részletek: 
www.szecsenyivse.lapunk.hu 

Vudini

Szécsény csapatai újra győztek! 
Az NB I-es asztaliteniszezők nov-

ember 22-én szombaton Gödöllőre 
látogattak, ahol meggyőző 14:4 ará-
nyú győzelmet arattak. 

Eredmények: Kriston Dániel 4 győ-
zelem, Podpinka Gábor 3 győzelem, 
Nagy Miklós 3 győzelem, Horváth 
Miklós 3 győzelem, illetve Kriston-
Podpinka páros 1 győzelem.

Az eddig veretlen NB II-es csapat 
szoros csatában, de győzni tudott 
Egerben. A 10:8-as sikerben nagy 
szerepet játszott, hogy a szécsé-
nyiek a két nyitó párost megnyer-
ték. Eredmények: Leinweber József 
3 győzelem, Salamon István 3 győ-
zelem, Györe Sándor 2 győzelem, 
Oravecz Ferenc 0 győzelem, illetve 
Oravecz-Salamon és Leinweber-
Kriston 1-1 győzelem.

dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnöke

„Télen sincs megállás!”

Kedves Futótárs! A SZAFT ezúton 
szeretné értesíteni a szécsényi 

mozogni vágyókat, hogy 2014. dec-
ember 1-től 2015. január 31-ig ked-
den és csütörtökön 17.30-tól 19.00-
ig villanyfényes futóedzésekre van 
lehetősége a Ligeti Sportpályán. 
Mindenkinek jó mozgást kívánunk!

VI. Nemzetközi Betlehemi Láng 
Váltófutás
2014. december 21-én érkezik Lo-
soncból Szécsénybe a Betlehemi 
Láng a szécsényi futók közvetíté-
sével. A Láng teljes útvonala: Bet-
lehem – Bécs – Pozsony – Losonc – 
Szécsény – Varsány

Mindenkinek áldott békés Karácso-
nyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kí-
ván a Szécsényi Amatőr Futók Tár-
sasága!

Czele János 
BSI Futónagykövet

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

Szerva ASE hírei SZAFT hírei

Bozsik Torna
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