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Örömmel tájékoztatom a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a „Szécsény 

kistérség hulladékgazdálkodási 
rendszerének fejlesztése eszköz-
beszerzéssel” című KEOP-os pályá-
zatunk, melyet Hollókő és Nógrád-
sipek településekkel együtt adtunk 
be, pozitív elbírálásban részesült!

Az elnyert összeg: 246.409.433 
Ft, a támogatási intenzitása 95%, 
így a megvalósuló teljes beruhá-
zás értéke: 259.378.350 Ft lesz.

Fő céljaink:
- megfelelni az új Hulladékgaz-
dálkodásra vonatkozó törvényi elő-
írásoknak,
- csökkenteni a hulladéklerakóba 
kerülő mennyiségeket, ezáltal mérsé-
kelni a lakosság terheit és a környe-
zet szennyezését,
- új munkahelyek létrehozása.

Jelenleg a támogatási szerződés elő-
készítése folyik, később részletesen 
tájékoztatjuk a lakosságot.

TÁJÉKOZTATÓ 

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI 
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 
2015. JANUÁR 1-JÉTŐL HATÁLYOS 

VÁLTOZÁSOKRÓL

A pénzbeli és természetbeni szociá-
lis ellátások rendszere 2015. évben 
jelentős mértékben átalakul. Azok-
ra a fontos változásokra szeretném 
felhívni a figyelmet, amelyek már 
2015. január 01-én hatályba lép-
tek. A március 01-én hatályba lépő 
rendelkezésekről a februári szám-
ban részletes tájékoztatást adok.

Az átalakítás fő elemei:

•	 Az állam és az önkormányzat se-
gélyezéssel kapcsolatos feladatai el-
választásra kerülnek:
- egyrészt egységesítésre kerülnek 
a segélyezéssel kapcsolatos hatás-
körök;
- másrészt módosításra került a 
szociális törvény alapján kötelezően 
biztosítandó ellátások köre;
- a fentiek alapján az önkormány-
zat mozgástere is átalakul a szociá-
lis ellátások meghatározásában. 

•	 Átalakul a finanszírozás rend-
szere.

A kapcsolódó törvény-módosításo-
kat a Magyarország 2015. évi köz-
ponti költségvetésének megalapo-
zásáról szóló 2015. évi XCIX. tör-
vény tartalmazza. Néhány kisebb, 
jogalkalmazást elősegítő módosítás 
2015. január 1-jén, az átalakítást érin-
tő fő szabályozási elemek március 
1-jén lépnek hatályba. 

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, 
az egységes jogalkalmazást elő-
segítő változások

Szécsény Város Önkormányzata 
nevében településünk valameny-

nyi lakójának, a Szécsényi Hírek ol-
vasóinak boldog, sikeres és egész-
ségben töltött újesztendőt kívá-
nok!

Köszönjük megtisztelő bizalmukat, 
figyelmüket, és továbbra is számí-
tunk minden tettre-, és segítségre 
kész állampolgárra!

Nagy lehetőségek, fontos feladatok, 
reményink szerint jelentős beruhá-
zások, országos, nagy érdeklődés-
re számot tartó rendezvények vár-
nak ránk.

A fent említett dolgok bármelyike 
komoly előkészítéseket, egyezteté-
seket, lobby tevékenységet, a meg-
valósítások időszaka aktív részvé-
telt, sokszor áldozatvállalást, he-
lyenként az érintettek megértését 
türelmét igényli.

Nagyon sokan dicsérik településünk 
épített, élő és működő értékeit, de 

tudjuk és érezzük, vannak még ki-
aknázatlan, vagy eddig meg nem 
valósult értékek, amelyekkel még 
vonzóbbá tudjuk tenni Szécsényt és 
környékét az idelátogató turistáknak, 
a munkahely teremtési szándékkal 
ideérkező-, vagy itt élő, működő vál-
lalkozóknak.

Természetesen továbbra is kiemelt 
feladatunk, hogy az itt élők komfort-
érzetét folyamatosan javítsuk, egy-
egy út, vagy járdaszakasz rendbe-
tételével, parkjaink, közterületeink 
gondozásával, közintézményeink fej-
lesztésével, gazdag programkínálat-
tal, szabadidős-, kulturális-, sport 
tevékenységekkel.

Ahogy eddig, ezután sem működ-
hetnek ezek másként csak együtt-
működéssel, párbeszéddel, aktív 
részvétellel.

Számítunk Önökre, és Önök is szá-
míthatnak ránk!

Boldog Új Évet!

Stayer László
Polgármester

Szécsényi Hírek
............................................................................................
Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek Információs havi kiadványa
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1. Általános szabályok
A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vény 4. § (1) bekezdés d) pontjának 
dd) alpontja a közeli hozzátartozók 
fogalmának a 18 év alatti gyermek 
szempontjából történő meghatáro-
zását kiegészítette a gyermek azon 
testvérével, aki egyébként a közeli 
hozzátartozók körébe tartozó gyer-
mek fogalmának megfelel.

2. Ápolási díj
Pontosításra kerültek a más rend-
szeres pénzellátásban is részesülő 
ápolási díjra jogosult személyek 
részére megállapítandó ápolási díj 
összegének számítási szabályai, mi-
vel a korábbiakban nem volt egyér-
telmű, hogy ilyen esetben az ápo-
lási díj összegéből a megállapított 
rendszeres pénzellátás bruttó vagy 
nettó összegét kell-e levonni. A mó-

dosítás értelmében az ápolási díj 
havi összege az ápolási díj bruttó 
összegének és a jogosult részére 
folyósított más rendszeres pénzel-
látás havi bruttó összegének a 
különbözete. 

Az új rendelkezéseket az ápolási díj 
megállapítása iránt 2015. január 1-jét 
megelőzően benyújtott, de 2014. 
december 31-éig el nem bírált kére-
lem alapján indult ügyekben is alkal-
mazni kell. A 2015. január 1-jét meg-
előzően megállapított ellátás ese-
tében az ápolási díj 2015. december 
31-ét követő első felülvizsgálatakor 
kell alkalmazni.

3. Közgyógyellátás

A pénzbeli és természetbeni szociá-
lis ellátások igénylésének és megál-
lapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. 

(III. 27). kihirdetés előtt álló módosí-
tása rendelkezik a követendő eljá-
rásról abban az esetben, ha a köz-
gyógyellátásra jogosult számára 
1 000 Ft-ot el nem érő gyógyszer-
költsége okán egyéni gyógyszerke-
ret nem került megállapításra, azon-
ban az időközben bekövetkezett vál-
tozások miatt gyógyszerköltsége már 
eléri az 1000 Ft-ot. A pontosítás egy-
értelművé teszi, hogy ilyen esetben 
a gyógyszerkeret felülvizsgálatára 
lehetőség van, mivel a felülvizsgá-
lathoz szükséges 1000 Ft-os gyógy-
szerköltség-változást nem az ere-
deti, tényleges gyógyszerköltségé-
hez, hanem a 0 Ft-os összegű gyógy-
szerkerethez viszonyítva kell vizsgál-
ni.
Szécsény, 2015. január 12.

Dr. Bagó József 
jegyző

2015. január 23. és 25. között lesz 
látogatható a szécsényi Kubinyi 

Ferenc Múzeumban az a kiállítás, 
mellyen megtekinthető lesz a Hymnus 
eredeti kézirata, a megzenésítéshez 
készült kotta, Szécsény Város alapí-

tó oklevelének eredeti példánya és 
a Kubinyi Ferenc Múzeum által ren-
delkezésre bocsátott kéziratok és 
műtárgyak. A kiállítás a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából január 24-
én megrendezésre kerülő XXIV. 

Nemzetközi Versmondó és Nép-
daléneklő verseny kapcsán érke-
zik Szécsénybe. A verseny délelőtt 
tíz órától kezdődik a szécsényi Mű-
velődési Központban.

Február 7-én Farsangi Musical Gála. 
Sok ismert musicalrészlettel állnak 
színpadra Andi Színjátszósai, akik 
idén ünneplik 10. születésnapjukat. 

KULTURÁLIS KÖRKÉP
Szécsénybe érkezik a Hymnus eredeti kézirata

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

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

Elérhetőségeink: 

Nyitva tartás / kölcsönzési idő:

Kubinyi Ferenc Múzeum 
3170 Szécsény, Ady E. u. 7.

06 (32) 370-143
www.kubinyimuzeum.hu

Krúdy Gyula Könyvtár
3170 Szécsény, Ady E. u. 12.

06 (32) 370-494
krudykonyvtar.5mp.eu

2015. január havi programjaink

2015. január 22. 12.30 óra  
Benkő Cs. Gyula festőművész kiál-
lításának megnyitója a Kubinyi Fe-
renc Múzeumban.

2015. január 22. 16 óra 
Az Őszi Alkony Nyugdíjasklub és 
a Nógrádmegyer Hagyományaiért 
Egyesület tagjainak közös megem-
lékezése Kölcsey Ferenc születésé-
nek 225. évfordulója és a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából a Krúdy 
Gyula Könyvtárban.

Szeretettel várjuk Önöket 
intézményünkbe!

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

  Délelőtt Délután
Hétfő   12.30–16.30
Kedd 8.00–12.00  
Szerda 8.00–12.00 12.30–16.30
Csütörtök   12.30–16.30
Péntek 8.00–12.00  

hétfő: 
szünnap 

kedd - vasárnap: 
10-16 óra 
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A nyugdíjas klub január 22-én a 
Krúdy Gyula Könyvtár Magyar 

Kultúra Napja alkalmából rende-
zett rendezvényén vesz részt, majd 
azt követően a baráti nógrád-me-
gyeri nyugdíjas klubbal együtt tart-
ja ÚJÉVI klubestjét.

Kiss Lajosné 

Tisztelt Érdeklődők és Könyvba-
rátok!

December elején jelent meg a 
Múzeumbaráti Kör gondozásá-

ban Kékkői László: „Szécsény vára 
épül szívünk melegébül” című, a 
szerző visszaemlékezéseit tartalma-
zó helytörténeti kiadványunk. A 
könyv sikerét jelzi, hogy napokon 

belül elfogyott és egyre többen ér-
deklődnek iránta. Igyekszünk a ké-
réseket teljesíteni utánnyomás for-
májában abban az esetben, ha ösz-
szejön legalább 20 példányra való 
megrendelés. Akit érdekel a könyv 
kérjük, mielőbb jelezze. 

A korábbi felhívásunkat megis-
mételve:

A Múzeumbaráti Kör gondozásá-
ban megjelent Kékkői László: „Szé-
csény vára épül szívünk melegébül” 
című, a szerző visszaemlékezéseit 
tartalmazó helytörténeti kiadvány. 
A 250 oldalas könyvben összegyűjt-
ve jelennek meg a szerző visszaem-
lékezéseit tartalmazó dolgozatai. 
Részletesen megismerhetjük Kék-
kői László életrajzát a polgáriskolai 
tanárból lett katonatisztet, aki a II. 
világháború alatt hősiesen men-
tette meg bajtársainak életét, akit 
1966-ban koholt vádak alapján be-
börtönöztek. 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 családok-
ról és számos érdekességről. 

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

A Múzeumbaráti Kör program-
ajánlója:

Tisztelettel meghívjuk Önt 2015. 
március 20-án (kedd) 17.00 órára a 
Kubinyi Ferenc Múzeumba 

Program:
- a 2014-es munkaév értékelése, 
elnöki és titkári beszámolók ismer-
tetése
- hozzászólások, javaslatok
- programok, tervek az idei eszten-
dőre
- jutalmazás

Rendezvényeink nyilvánosak, min-
den érdeklődőt szeretettel látunk 
és lehetőséget biztosítunk tagként 
való belépésre a Múzeumbaráti 
Körbe.

Galcsik Zsolt
Múzeumbaráti Kör elnöke

A KÉSZ január hónapban egy nyil-
vános programot tervez, melyet 

a Múzeumbaráti Körrel és a Krúdy 

Gyula Könyvtárral közösen szeret-
ne megrendezni. Ez Hidász Ferenc 
ferences atya, a Kárpátaljai egyház 

üldözéséről szóló könyvének bemu-
tatója. 

A helyszín a Kubinyi Ferenc Múzeum, 
az időpontban január 29-e, délután 
17 óra.

Udvardy Erika

Ünnepvárás a Bárkányiban

„Ahol tudnak ünnepelni, ott va-
lódi közösség él.” Adventkö-

szöntő rendezvényeink, ünnepeink 
azt jelzik itt igazi közösség él. Az 
ünnepvárás, a várakozás titkainak 
feltárásához iskolánk is több közös-
ségi programmal járult hozzá. 

December minden hétfőjén, a hét-
indító lelki perceinkben elhangzott 
elmélkedések, imák, a közös adventi 
gyertyagyújtás segítettek közelebb 
kerülni az igazi ünnep fényéhez. 

A betlehemezés valamikor a karácso-
nyi ünnepkör egyik népszerű pász-

torjátéka volt. Ezt a régi szokást ele-
venítették fel a 4.b osztály tanulói 
osztályfőnökük Pifka Zsoltné (Ria né-
ni) irányításával, amikor végigjárták 
iskolánk osztályait, ellátogattak az 
óvodákba, a ferences beteggondozó 
nővérekhez és a városi Idősek Ápoló 
Otthonába. 

Köszönjük mindenkinek a kedves 
fogadtatást, az adventi várakozás 
együtt átélt örömét.

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

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

Őszi Alkony 
Nyugdíjas Klub hírei

A szécsényi Múzeum-
baráti Kör hírei

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

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
programajánló

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium



. 4 .

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek Információs Havi kiadványa
..........................................................................................................................

A városi ünnepségbe bekapcsolód-
va, advent harmadik vasárnapján, 
iskolánk 5. évfolyamos tanulói irá-
nyították rá a figyelmet, hogy már 
nagyon közel az Ígéret beteljesedé-
se, a Messiás megszületése. 

Az ünnep tartalmához igazodva az 
Ószövetségi várakozást jelenítették 
meg, Sántáné Udvardy Erika tanár-
nő összeállításában. A műsort Zsí-
ros Szilvia tanárnő vezényletével az 
iskolai énekkar által előadott zsol-
tárok tették teljessé. 

A plébániai jótékonysági vásárra is-
kolánk felsőbb évfolyamos tanulói, 
pedagógusai is készítettek ajándé-
kokat. Örülünk, hogy a gyerekek ál-
tal készített angyalkákkal, csengők-
kel, karácsonyfadíszekkel mi is hoz-
zájárulhattunk a vásár sikeréhez, mely-
nek bevételéből a plébánia a közös-
ség rászoruló családjait és tagjait 
segíti. 

December 13-án tartottuk az isko-
lai lelki napot. A programot magunk-
ba mélyedéssel, közös iskolai misé-
vel kezdtük, majd csoportfoglalko-
zásokkal folytattuk. Az adventi szent 
időben, Jézus születésére várakoz-
va gondoltuk át együtt – diákok és 
pedagógusok, a hittanárok irányí-
tásával -, hogy Bibliai személyisé-
geken keresztül milyen példaérté-

kű utak adnak nekünk jelzőfénye-
ket. Az elmélkedéseket Csongor 
testvér gondolataival, közös imával 
zártuk le.

Idén is ellátogatott hozzánk a Miku-
lás, akit ebben most is a Szülői Szer-
vezet tagjai segítettek. A gyerekek 
örömmel látták, hogy a Mikulás va-
lóban mindenkit ismer, hiszen név-
re szóló bögrékkel lepte meg a ta-
nulókat. December 5-én iskolánk 8 
tanulója vehetett részt Vácon a 
Püspöki Palotában a Fenntartó ál-
tal szervezett Mikulás ünnepségen, 
ahol a Püspök atyát is köszöntöttük. 

„Mit advent sző titokban, Karácsony 
végzi be. ” A Szent Családot, a Meg-
váltó érkezését jelző angyalokat, a 
pásztorokat, a Napkeleti Bölcseket 
megszemélyesítő másodikos és ötö-
dikes tanulók játéka, az énekkar 
csengő hangja bűvölte el a hallga-
tóságot iskolánk karácsonyi műso-
rán, melyet december 18-án a szü-
lőknek, december 19-én a nagycso-
portos óvodásoknak és iskolánk ta-
nulóinak adtak elő. Meghitt műso-
rukban elevenedett meg előttünk 
Jézus születése. A 2. évfolyam taní-
tói, az osztályfőnökök és a gyerekek 
nemcsak műsorukkal, hanem szalon-
cukorral és mézeskaláccsal is meg-
ajándékozták iskolánk minden ta-
nulóját és dolgozóját.

Adventköszöntő rendezvényünk a 
TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0089 szá-
mú pályázat három hetet megha-
ladó projektje.

Az első szalagavató
2014. december 5-én került meg-
rendezésre a 12. A osztály - egyben 
a katolikus iskola első - szalagavató 
ünnepsége. A végzősök által előa-
dott versek és idézetek után az Igaz-
gató úr beszéde hangzott el. Ezt kö-
vette az est legünnepélyesebb része 
a szalagtűzés. A végzősök mellkasá-

Betlehemezés a Bárkányiban

Szalagavató a Bárkányiban
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ÓVODA FELHíVÁSA

ra osztályfőnökük Sándor Éva ta-
nárnő tűzte fel a megkülönböztető 
szalagot. Az ünnepélyes avatást vi-
dámabb percek követték. „4 év 4 osz-
tályfőnök” címmel előadott jelenet 
és több video összeállítás elevenítet-
te fel egy csokorba gyűjtve, a tanulók 
legemlékezetesebb iskolai élménye-
inek egy-egy mozzanatát. A műsor 
az elmaradhatatlan, menyasszony-
ruhában előadott keringővel és az 
apa-lánya tánccal zárult.

Pingpong Parti
2014. december 12-én rendeztük 
meg az egészséges életmódra, a 
rendszeres testmozgás fontosságá-
ra felhívó rendezvényünket a dec-
emberi pingpong partit. A sport-
délután Vankó Sándor edző veze-
tésével, a szécsényi karatésok in-
teraktív bemutatójával kezdődött, 
majd az aulában a Szerva ASE iga-
zolt játékosainak asztalitenisz be-
mutatójával és pingpongozással 
folytatódott. A tornatermünkben a 
testnevelők felügyeletével folyama-
tosan labdajátékokat játszhattak a 
résztvevők. A parti legsikeresebb 
mozzanata a tanárok, tanárnők csa-
patainak diákok elleni mérkőzései 
voltak. Közben a Szülői Szervezet 
tagjai zsíros kenyérrel, szörppel, te-
ával kínálták a sportolásban elfáradt 
gyerekeket. A 22 óráig tartó rendez-
vényen több mint 150 tanulónk vett 
részt.

Szenográdi Tamás
igazgató

Az újesztendő elején az ember 
mindig számot vet az elmúlt év-

vel, legyen szó társadalmi és magán-
életről. Nem vállalkozhatom arra, 
hogy ez a visszatekintés teljes lesz, 
de néhány fontosabb momentumot 
kiemelnék intézményünk életéből.

Örömmel mondhatom, hogy sokat 
fejlődött, épült, szépült, gazdago-
dott a 2014-es évben a város böl-
csődéje és óvodája. A felújításokról 
már az előző lapszámokban olvas-
hattak, de arról még nem, hogy vég-
re sok év után sikerült a kulturált ét-
kezéshez szükséges, korosztálynak 
megfelelő eszközöket beszerezni. Kö-
szönet érte az Agro-Help vezetőinek, 
Rácz Beának, ki készségesen part-
nerünk volt e nem könnyű feladat 
végrehajtásában. Lehet, hogy most 
sokan legyintenek, hogy – „ez is va-
lami?”– de mi nevelők nagy lépés-
nek tartjuk az egészséges életmód 
szokásainak kialakításában. Hiszen 
egy szépen megterített asztal lát-
ványa, nemcsak a felnőtteknek lehet 
hívogató, egy kisgyermek is jobban 
elfogyasztja az ételeket, s a szülő is 
megnyugodhat, hogy gyermeke jól 
lakik. A nagyobbak, pedig az önki-
szolgáló munkákban jeleskedhet-
nek, ha van elég tál és szedőkanál 
számukra. Persze fontos, hogy ami 
bele kerül, az tápláló, egészséges és 
finom legyen.

Egy rendkívül nemes gesztust tett 
intézményünk felé a Kereskedelmi 
és Hitelbank. Köszönet érte a bu-
dapesti központnak, Zsanettnek 
és Ritának, a helyi bankfiók vezető-
jének és a hivatali összekötőnknek 
a pénzügyi osztály vezetőjének.

A bank kétszázezer forint értékben 
adományozott gyermekjátékokat, 
mozgást fejlesztő eszközöket a Pity-
pang, Katica és Pillangó csoportnak. 
Adományozók, gyerekek, nevelők 
együtt élhettük át az önfeledt pil-
lanatokat, melyeket az ajándékozás 
öröme nyújtott mindanyiunknak. S 
ha már a köszönetnyilvánításnál 
tartok, nem feledkezhetem meg 
azokról sem, akik a Mikulásnak se-
gítettek abban, hogy a gyermekek 
részére átadott csomag minél gaz-
dagabb legyen! Strehóné Végh Zsu-
zsinak a gyümölcs és mogyoró fel-
ajánlását, Simon Balázs Áginak az 
édességeket, Takács Bélának a mé-
zeskalácsot, míg Kissné Anitának a 
plüssfigurákat köszönjük! Remélem, 
hogy az idei év is hasonló jókban 
bővelkedik majd!

Önöknek pedig boldog, sikerekben 
gazdag, szerencsés, egészségben el-
töltött új esztendőt kívánok intéz-
ményünk valamennyi dolgozója ne-
vében!

Mender Andrea Mária
intézményvezető

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy adójuk 1%-val 
támogassák alapítványunkat!

Adószámunk: 18636244-1-12

Kedvezményezett:
„Szécsényi Óvodásokért” 

Alapítvány

Köszönjük!

K&H ajándékozás Cseperedő Óvodában

Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 
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8-os diákok és szüleik 
figyelem!

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

umi osztályt indít. Felvételi vizsgát 
nem tartunk, a felvételről a 7. osz-
tályos év végi és a 8. osztályos 
félévi eredmények alapján dön-
tünk.

Amit kínálunk:
Személyre szabott oktatás: a 9-10. 
évfolyamos diákok kis csoportokban 
(heti 2 órában), érdeklődési körük-
nek 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 
kapnak arra, hogy középfokú nyelv-
vizsgát 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 kívüli 
programokat szervezzünk. Néhány 
esemény a közelmúltból: Magyar 
Diáksport Napja, Operakaland, Zsi-
nórlabda bajnokság, Október 23-i 
emléktúra, Adventi kupa, Adventi 
készülődés és vásár.

Nyílt nap az érdeklődő diákok 
és szüleik számára: 

2015. január 21. szerda

8.30 - 8.50 Regisztráció
8.55 - 10.45 Interaktív óralátogatások
17.00 - Szülői tájékoztató

Decemberi programjaink:
4-e: Alsó tagozatos diákjaink „Tél-
apó karácsonyi rénszarvasa” című 
színdarabot nézték meg a Művelő-
dési Házban.

Pásztón megrendezésre került a 
„Dobd a kosárba” program megyei 
fordulója. A 8 csapatos mezőnyben 
iskolánk nagy csatában a 2. helye-
zést érte el, maga mögé utasítva 
többek között két sportiskolát is. 

Csapatunk tagjai:

Molnár Violetta, Oláh Debóra, Jus-
csák Nóra, Düz Shemus, Mészáros 
István, Máté Annabella, Gombár 
Lívia, Gombár Noémi, Oláh Szand-
ra, Varga Veronika, Raák Gábor, Rácz 
Márk 

5-e: Nálunk is járt a Mikulás. Minden 
tanulónknak hozott ajándékot, akik 
dallal köszöntötték, s azzal is búcsúz-
tak tőle. Köszönjük Simon Tamás szü-
lőnek és Dr. Barrak Ahmad igazga-
tó főorvosnak, hogy mindezt lehe-
tővé tette számunkra. Az iskola hon-
lapján és Facebook oldalán jól lát-
szik, hogy diákjaink, pedagógusaink 
ezen a napon piros-feketébe voltak 
öltözve. Ekkor kezdődött el egy újabb 
rendezvénysorozatunk: a Színes Na-
pok. 

Az ötletgazda László Gézáné Éva 
néni, aki az elmúlt másfél évben kre-
ativitásával, tenni akarásával nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy isko-
lánk ilyen barátságos légkört sugá-
rozzon. A Színes Napok folytatására 
februárban kerül sor.

6-a: Idén is ellátogattunk Bécsbe az 
Adventi vásárra diákjainkkal, taná-
rainkkal és szülőkkel. Délután meg-
tekintettük a Természettudományi 
Múzeumot és szabadprogram ke-
retében lehetett vásárolgatni a for-
gatagban. Minden résztvevő haza-
vihetett emlékbe egy bécsi bögrét.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola

A bécsi Adventi Vásárban Szalagavató a Rákócziban
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12-e: Ezen a napon került megren-
dezésre a végzősök Szalagavatója 
a Művelődési Házban. A szalagtű-
zést megelőzően Hajdú Anna és 
Halász Péter tolmácsolásában szép-
irodalmi művek részleteit hallottuk, 
majd az igazgatói beszéd végén a 
diákok virágot adtak az őket tanító 
tanároknak és osztályfőnöküknek, 
Juscsákné Kovács Juditnak. Az ün-
nepélyes rész zárásaként a 12.b osz-
tály tanulói egy-egy idézettel mond-
tak köszönetet szüleiknek az elmúlt 
18 évben tanúsított megértésükért, 
türelmükért. A műsor második felé-
ben sor került a hagyományos bé-
csi keringőre, Kucsik István és az Etil-
csoport nevű zenekar bemutatójá-
ra, tanárparódiára rövidfilm formá-
ban, fényképes visszaemlékezésre. 
A végzős diákok színpadra hívták 
tanáraikat: Szklenár Tímeát, Bakos 
Tamarát, Paluch Norbertet és Varga 
B. Tamás apukát, akiknek virágcso-
korral, ajándékkal köszönték meg 
a segítséget. Köszönjük a Balassa 
Security Kft.-nek, s végül, de nem 
utolsó sorban a 11. b osztálynak és 
osztályfőnöküknek Vinczéné Hurják 
Mónika tanárnőnek a segítségét is.

Az estét jó hangulatú bál zárta a Rá-
kóczi Étteremben (Omniában), me-
lyet a szülő-diák tánc nyitott meg. 
Mindig megható pillanat, amikor a 
már felnőtt lányukat karjukon ve-
zető büszke apukák, s nagyfiuk kar-
ján a parkettre sétáló édesanyák ar-
cát látjuk.

13-a: Sor került a Nyitott Bíróság 
programsorozat első előadására, 
Győrki Marianna szervezésében. Kö-
zépiskolás tanulóink betekintést 
kaptak a jog világába, interaktív elő-
adás keretében mondhattak véle-
ményt alapvető jogi, valamint mo-
rális kérdésekkel kapcsolatban. Ez-
alatt a kisebb tanulók gyertyát ön-
töttek Török János és Törökné Pet-
ró Mária segítségével, vetélkedtek 
egymással az Adventi Kupa és „A 
tábla királya” programsorozat kere-

tében. A napot tanár-diák röplab-
dameccs zárta, amit hagyományo-
san a jól felkészült és edzésben lévő 
tanári csapat nyert. J

November 3. és 14. között lezajlott 
iskolánkban a matematika, a termé-
szettudományi és a biológia házi 
verseny 1. fordulója. A matematika 
versenyt 5-11. évfolyam számára 
szerveztük, összesen 54 fő részvé-
telével. 

Első helyezést ért el: 5. évfolyamon: 
Molnár Szulamit, 6. évfolyamon: Vin-
cze Mónika és Torda Dávid, 7 évfo-
lyamon: Szalontai Máté, 8. évfolya-
mon: Balázs Kíra Georgina, 9. évfo-
lyamon: Kelemen Gergő, 10. évfo-
lyamon: Rácz Alex, 11. évfolyamon: 
Bangó János és Horváth Ida

A természettudományi versenyen a 
7-8. évfolyam 31 tanulója vett részt. 

Eredmények:
1. Szeberényi Ádám, 2. Balázs Kíra 
Georgina és Csík Dávid, 3. Gazsi Ká-
roly 8.a osztályos tanulók.

A biológia versenyen a 11-12. évfo-
lyamról 11-en indultak. Első helye-
zést Kovács Gábor 12.b osztályos 
tanuló ért el.

A 32. Hatvani István fizikaversenyen 
Agócs Krisztián, Deák Ádám és Raák 
Alex 10.a osztályos tanulók a má-
sodik fordulóba jutottak. Felkészí-
tő tanáruk Juscsákné Kovács Judit.

„A TÁBLA KIRÁLYA” verseny (2. for-
duló) eredményei

Fanorana:
Résztvevők száma: 24 fő. 1. Szalon-
tai Máté 7.b, 2. Szalontai Dávid 6.a, 
3. Kiss Panna Sára 6.a

Surakarta:
Résztvevők száma: 6 fő. 1. Szalon-
tai Dávid 6.a, 2. Szalontai Máté 7.b, 
3. Kiss Panna Sára 6.a

Köszönjük a szervezést és lebonyo-
lítást tanárainknak: Juhász Katalin 
Ágotának, Mihály Olgának, Pásztor 
Péternek és Varga Erzsébetnek.

Istók Ferenc és Pesák Tamás tanár 
urak szervezésében lezajlottak az 
Adventi Kupa mérkőzései. Három 
sportágban versengtek a diákok a 
győzelemért: 5-6. évfolyam floorball, 
7-8. évfolyam teremlabdarúgás, 9- 
12. évfolyam kosárlabda.

A következő eredmények születtek:

Floorballban a 6.a egyes számú csa-
pata, teremlabdarúgásban a 8-a egyes 
számú csapata szerezte meg az első 
helyet, kosárlabdában a 9.a osztály 
csapata volt a legeredményesebb, 
fiúknál és lányoknál egyaránt.

A legtöbb gólt szerző játékos: Oláh 
Áron 7.b osztályos tanuló (16 gól).

A legtöbb kosarat szerző férfi játé-
kosok: Kelemen Gergő (9.a) és Szi-
gedi Ádám (12.b) tanulók (6-6 pont).

19-e: Alsó tagozatos kisdiákjaink is-
mét elkápráztatták nézőközönségü-
ket a karácsonyi műsorukkal. A már 
megszokott magas színvonalú pro-
dukció létrejöttét Bartus Gabriella, 
Bátori Istvánné, László Gézáné, Sza-
bó Györgyné tanító nénik és Sebes-
tyénné Csabai Ildikó tanárnő segí-
tette. Kis énekkarosaink magabizto-
san, csengő hangon adták elő dalai-
kat, melyben Oláh Szandra 6.a osz-
tályos tanuló énekelt szólót. A rén-
szarvasok táncát pedig Éva néni ta-
nította be.

Ebből a műsorból láthattak részle-
teket azok, akik a negyedik adventi 
vasárnapon ott voltak a gyertyagyúj-
táson. Iskolánk mind a négy vasár-
napon részt vett a szécsényi Adven-
ti Készülődés és Vásáron a sétáló ut-
cában. A szülők, tanárok, diákok ké-
szítette dísztárgyak, apró ajándé-
kok ismét megnyerték az arra járók 
tetszését. Nagy sikert aratott a for-
ró Krampampuli! Köszönjük min-
denkinek, aki adományával hozzá-
járult iskolánk működéséhez. Külön 
szeretnénk megköszönni a szülői 
szervezeti tagok és a Farkas család 
segítségét.
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Év végén mindenki leül egy percre, 
hogy végiggondolja az elmúlt év 
történéseit. Így tettünk mi is. Válto-
zatos, fordulatos évet zártunk, so-
kat dolgoztunk, de nem eredmény-
telenül. A fentiekből is látszik, hogy 
összetartó, tenni akaró, kreatív kö-
zösség a miénk. Jó hangulatban, vál-
tozatos programokkal telnek hét-

köznapjaink. Az iskolavezetés egy 
meghitt karácsonyi ebéddel, vala-
mint az iskolai egyenpólóval köszön-
te meg mindenkinek eddigi lelkiis-
meretes munkáját.

A 2015-ös évre is vannak terveink, 
melyek megvalósításában számí-
tunk eddigi partnereink és leendő 
diákjaink közreműködésére.

Iskolánk közössége nevében békés, 
boldog új évet kívánunk mindenki-
nek! 

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

Pancsovai Gergely
igazgató

Felnőttképzés a Lipthay Béla Me-
zőgazdasági Szakképző Iskolában 

2014. december 1-én 16 felnőtt-
képzési tanfolyam indult isko-

lánkban közel 300 fő részvételével. 
A tanfolyamra beiskolázottak Gyógy- 
és fűszernövény gyűjtő, termesztő, 
Tejtermékgyártó, Állatgondozó, Be-
tanított állatgondozó, Zöldség- és 
gyümölcs feldolgozó képzéseken 
vehetnek részt. 

Intézményünk az „Újra tanulok!” 
program keretében 2014 augusz-
tusától a Nemzeti Agrárszaktanács-
adási, Képzési és Vidékfejlesztési 
Intézet megbízásából az ország 4 
megyéjében (Pest, Békés, Heves és 

Tolna megyékben) 6 településen ál-
latgondozó tanfolyamokat szerve-
zett. A Megyei Munkaügyi Közpon-
tok támogatásával 4 hónapon ke-
resztül folyt a képzés. A tanfolyam 
sikeres elvégzése után 103 fő szer-
zett Állatgondozó OKJ-s bizonyít-
ványt. Bízunk benne, hogy a tanfo-
lyamon elsajátított ismeretek bir-
tokában sikeresek lesznek a munka-
erőpiacon, és el tudnak helyezked-
ni ebben a szép szakmában.

Sikeres együttműködés a Lipthay 
Béla Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és a Nógrád Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központ-
ja között

2013. december 2-án intézményünk 
az „Újra tanulok” program kereté-
ben a megye 50 helyszínén 751 hall-
gatót oktatott - a Nógrád Megyei 
Munkaügyi Központ támogatásá-
val - mezőgazdasági tanfolyamo-
kon a következő szakmákban: be-
tanított parkgondozó, segédmező-
gazdász-állattartás, segédmezőgaz-
dász-növénytermesztés és tartósí-
tás, mezőgazdasági munkás beme-
neti kompetenciákra felkészítő prog-
ram és állattartó-telepi munkás be-
meneti kompetenciákra felkészítő 
program, valamint mezőgazdasági 
munkás OKJ-s képzés. Mezőgazda-
sági munkás OKJ-s bizonyítványt 
249 fő szerzett a tanfolyam sikeres 
elvégzése után. Tanúsítványt 502 fő-
nek adtunk ki.

Barna Mátyás
igazgatóhelyettes

Téli programsorozat Benczúrfalván

András-napi disznóvágás – novem-
ber 29.

A Benczúrfalváért Egyesület már 
harmadik éve rendezi meg az 

András-napi disznóvágást Benczúr-
falván. A disznóvágás célja a lassan 
elfeledett ízek és hagyományok fel-
elevenítése, megismertetése a fiata-
lokkal. Ez alkalommal három disz-
nó került feldolgozásra és eladásra. 
A befolyt összegből a téli programo-
kat támogatja az egyesület. Idén is 

sokan részt vettek a rendezvényen, 
sok segítséget kaptunk és igen jó 
hangulatban telt az egész napos 
munka, főzés, majd este a Salgó ze-
nekar jóvoltából a mulatozás. Kö-
szönjük Kovács Norbertnek és fele-
ségének a segítséget!

Mikulás – december 05.

Családias hangulatban telt nálunk 
a mikulásvárás. A szervezőknek kö-
szönhetően a gyermekek ügyessé-
gi játékokkal múlatták az időt, amíg 

a Télapó megérkezett hozzájuk. Min-
den gyermek mondott verset, vagy 
énekelt a Mikulásnak, majd az aján-
dékozás után csemegézhettek, akik 
pedig még nem akartak hazamen-
ni, folytathatták az ügyességi felada-
tokat. Vidám kis estét varázsoltak a 
szervezők a gyermekek és szülők 
számára egyaránt.

Adventi gyertyagyújtás – december 

Az adventi gyertyagyújtásokon a 
falubeliek, a környékbeli falvak la-
kói, és még néhány szécsényi lakos 
is részt vett, hogy meggyújtsuk a 
közös adventi gyertyáinkat. Utolsó 

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium

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

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

Benczúrfalva történései
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alkalommal, Antal Ferencné, Éva né-
ni betanításával gyermekeink „A vak 
asszony” című bibliai történetet ját-
szották el. Köszönjük a színvonalas 
előadást, köszönjük, hogy olyan so-
kan eljöttek, köszönjük, hogy szerep-
lő gyermekeink jól tűrték a hideget 
és szépen felkészültek erre az alka-
lomra. Reméljük jövőre is találko-
zunk!

Köszönet azoknak, akik a benczúrfal-
vi rendezvények előkészületeiben 
részt vettek, köszönjük Hanczikné 
Adroján Györgyinek a szervezése-
ket, köszönet a sok süteményért a 
falubelieknek, amit hoztak az ad-
vent vasárnapokon és a karácsonyi 
ünnepségre.

Nem utolsósorban, köszönetet mon-
dunk a városvezetésnek az egész év-
ben tanúsított nagyfokú támogatá-
sukért.

Az egyesület tagjai Boldog Új Esz-
tendőt kívánnak minden kedves ol-
vasónak!

Kuris Csilla

Év végén az ember összegzi az 
egész évi tevékenységét, szám-

vetést készít. Mi történt az elmúlt 
időszakban? 

2014 pörgős év volt Pösténypuszta 
számára. Kitűztünk egy célt, ami sze-
rencsére megvalósult. Közös össze-
fogással Pösténypuszta elindult egy 
jó úton, felébredt, nem alszik! Hogy 
is volt? 

Kezdődött a Húsvétváró szombat-
tal, amely igazán remekül sikerült, 
élvezték kicsik és nagyok egyaránt 
Fontos lépés volt, hogy megala-
kult a pöstényi Polgárőrség is.

A településrész jelentkezett a Virá-
gos Szécsényért elnevezésű parko-
sítási versenyre, amely jó eredmény-
nyel zárult, a pöstényi lelkes csapat 
harmadik helyezést ért el. Köszö-
net mindenkinek, aki részt vett raj-
ta, és munkájával segített, szépítet-
te a falut! 

Ezeket követően a falu közössége 
összedugta a fejét, gondolkodtunk, 
hogy szervezni kellene egy vidám 
napot, ami még inkább összeková-

csolná az itt lakókat. A falunapnak 
elnevezett rendezvény bográcso-
zással és késő estig tartó élőzenés 
mulatsággal nagyon jól sikerült. Kö-
szönet a falunak, és a Polgármester 
Úrnak a támogatásért!

Részt vettünk a Nemzetközi Tűzol-
tó Hidak rendezvényen, ahol töb-
bek között Lala és Tulipán, a két bo-
hóc vidám műsorral szórakoztatták 
a gyerekeket és felnőtteket, az est 
folyamán pedig a művelődési ház-
ban élőzenével folytattuk a bulit.

December elején, ahogy szokás hoz-
zánk is megérkezett a Mikulás, akit 

már nagyon vártak a gyerekek. A 
nebulók Mikuláshívogató verssel, 
dalokkal kedveskedtek neki, aki min-
den falubeli gyereket megdicsért, 
majd megajándékozta őket almá-
val, dióval, mogyoróval, na és az el-
maradhatatlan édességgel. Aki vi-
szont valamilyen oknál fogva nem 
tudott eljönni, ahhoz házhoz ment 
a Mikulás a krampuszaival, és ott-
honában ajándékozta meg őket. A 
meglepetés teljes erejű volt! 

Először valósult meg, hogy Pöstény-
pusztán adventi koszorú-állításra 
került sor, amelyre a díszeket saját 
magunk készítettük egy vidám 
délután keretében. A munkálatok-

.......................................................................................................................
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ba bevontuk a legkisebbeket is, akik 
kellő lelkesedéssel vették ki részü-
ket a munkából. Betlehemi jászolunk 
is gyönyörűre sikerült, mindenki 
megcsodálta, aki csak áthaladt a fa-
lun. Karácsonyfája is lett a telepü-
lésnek, amelyre a díszítést szintén 
saját magunk készítettünk, az égő-
füzért pedig a jólelkű adakozóknak 
köszönhetjük.

Mind a négy advent vasárnapon na-
gyon sokan összegyűltek a szépsé-
ges adventi koszorúnknál. Vendé-
günk volt Stayer László Polgármes-
ter Úr, dr. Harikné dr. Havasi Beáta 
Alpolgármester Asszony és dr. Bagó 
József Jegyző Úr is. A gyertyagyúj-
tásokat követően mindenkit jó szív-
vel vártunk szeretetasztalkánknál, 
amelyen forralt bor, forró tea, édes 
és sós sütemények várták a közös-
séget. 

Hálásan köszönöm a falu nevében 
is mindenkinek, aki közreműködé-
sével segítette a munkánkat! 

Pösténypuszta lakóinak közössége 
boldog új esztendőt kíván ezúton 
is!

Galbács Veronika

VI. Betlehemi Láng Váltófu-
tás 2014. december 21.

A láng a béke szimbóluma, mely 
karácsonykor több millió otthon-
ban ragyog a világon, mindenki-
hez szól, óvni, táplálni kell, hogy ne 
aludjon ki. 

Idén a SZAFT csapata futva hozta a 
losonci templomból, melyet Ludány-
halászi - Szécsény - Varsány telepü-
lés lakóinak juttatunk el. A táv 42 
km volt. A résztvevők Balázsné Le-
hoczki Piroska, Czele János, Czele 
Jánosné, Homoki Marianna, Kovács-
né Obrecsány Klára, Kovácsné Koz-

ma Ágnes, Molnár Rajmund voltak. 
A támogatók jóvoltából az elhasz-
nált energiát a Bársony vendéglő-
ben pótoltuk. 

47. Karácsonyi futóverseny Losonc 
2014. december 26. Tucatnyi Szé-
csényi döntött úgy, hogy Karácsony 
másnapján futássál dolgozza le az 
ünnep alatt felhalmozott kalóriá-
kat. Ideális futóidőben 5 km távon 
háromszázan sorakoztak fel a rajt-
nál. Szécsényből Czele János, Czele 
Jánosné, Czele Tamás, Jusztin Fe-
renc, ifj. Jusztin Ferenc húztak futó 
cipőt és teljesítve a távot ledolgoz-
ták a bejgliket.

Czele János 
BSI Futónagykövet

A Szerva ASE csapatai a 2015. évet, 
illetve a tavaszi fordulót a baj-

noki tabellák előkelő helyeiről vár-
ják. Az NB I-es csapat egy ponttal 
van mindössze lemaradva a tabel-
lát vezető Eger együttese mögött. 
Az NB II-es második csapat eddig 
veretlenül vezeti a tabellát, jó esé-
lye van a bajnoki címre. A megyei 
csapat is több győzelmet aratott, 
és az ott játszó fiatalok játékában 
benne van egy dobogós hely eléré-
se. E mellett továbbra is heti 3 nagy-
termes és egy kistermes edzéssel ké-
szülnek a játékosok a csapatmérkő-
zések mellett az egyéni versenyek-
re is. Az edzések helye a katolikus 
iskola tornaterme hétfőn, szerdán 

és pénteken 17-19 óráig. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk, de kü-
lönösen olyan fiatalokat (főként 7-11 
éves korig), akik komolyabban - akár 
későbbi versenyzőként - szeretné-
nek megismerkedni az asztalite-
nisszel.

2015-ben korán kezdődött a tava-
szi idény az asztaliteniszezőknél. Az 
NB-s bajnokságokban január 11-én 
vasárnap sor került az első forduló 
lejátszására. A Szécsény NB I-e csa-
pata Kecskemétre utazott, ahol szo-
ros mérkőzésen 11:7 arányban győz-

tek a hazaiak ellen. Eredmények: 
Kriston Dániel 4, Podpinka Gábor 3, 
Horváth Miklós 2 és Nagy Miklós 1 
győzelmet ért el, valamint nyerni 
tudott a Kriston-Podpinka páros is. 

A Szerva ASE NB II-es csapata 17:1 
arányban győzött Apagyon. Sala-
mon István 4, Györe Sándor 4, Ora-
vecz Ferenc 4, dr. Harik Ferenc 3 
győzelem, illetve nyert a Salamon-
Oravecz, dr. Harik-Györe páros is.

dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnöke
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