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Önkormányzati hírek

Ö

römmel tájékoztatom a Tisztelt
Lakosságot, hogy Szécsény Város Önkormányzata a Manóvár
Biztos Kezdet Gyerekház a 2015.
évi működéséhez 6 245 112 Ft
állami támogatást kapott, amely
az alkalmazottak személyi juttatását, a szolgáltatás működési és
fenntartási költségeit foglalja magában.

A Biztos Kezdet Gyerekház (címe:
Szécsény, Rákóczi út 4.) a gyermekszegénységet és a gyerekek
társadalmi kirekesztettségét kívánja visszaszorítani azzal, hogy a
gyermekek fejlődését elősegítse,
a családokat, szülőket támogassa,
az egészségkultúrájukat fejlessze,
a közösségi részvételt és a helyi
közösségek egységét pedig erősítse.
Feladatuk, hogy a programban
résztvevő 0-5 éves korú, még óvodába nem járó gyermekek és családjaik számára a testi-, értelmi-,
érzelmi- és szociális fejlődéséhez a

szakemberek segítségével közvetlenül, folyamatos támogatással sikeresen hozzájáruljon, segítse a speciális nevelést igénylő gyermekek
és családjuk támogatását.
* * *
Tájékoztatom Önöket, hogy a Szenvedélybetegek közösségi alapellátásának 2015. évi finanszírozási költségeire 8 150 000 Ft
összegű működési támogatást
kaptunk. A Szécsény Térség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás (címe: Szécsény, Rákóczi út 41.) látja el szenvedélybetegek közösségi alapellátását.

.

közvetlen segítséget az egészségi és pszichés állapot javításában,
a meglévő készségeik, képességeik megtartásában illetve fejlesztésében, valamit a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában.

Feladatuk a szécsényi járás területén élő, szolgáltatásunkat önként
igénybe vevő, valamint az eddig
kezelés alatt nem álló, illetve betegség szempontjából veszélyeztetett személyek felkutatása, szolgáltatásuk felajánlása.

Céljuk a bevont személyek színvonalas szakmai szociális és mentális gondozásának biztosítása. A
háziorvossal, kezelőorvossal való
kapcsolattartás révén, a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kisérését
biztosítják, hiszen az egészségügyi, pszichés és szociális állapotának folyamatos nyomon követése,
továbbá szükség estén megfelelő
segítségnyújtás, a krízishelyzetek
azonnali megszüntetése, illetve
a problémák megbeszélése, normalizálása fontos elemei a visszaesés,
valamint a betegség krónikussá válásának megakadályozása érdekében.

A gondozott személy otthonában,
illetve lakókörnyezetében nyújt

Stayer László
polgármester

.......................................................................................................................
2015. évi szécsényi
vásárnaptár
AZ ÁLLATVÁSÁR SZÜNETEL!
Csak kirakodóvásár kerül megrendezésre az alábbi hétfői napokon:

2015.
jan. 26.
márc. 23.
ápr. 27.

máj. 18.
jún. 22.
aug. 24.

szept. 21.
okt. 26.
nov. 23.

Értesítjük a Tisztelt
Lakosokat,
hogy a városunkban 2015. január
1-jétől a közvilágítás karbantartásában változás történt.
Az ÉMÁSZ helyett

BP GAMMA-COLOR
2010 Kft.
látja a közvilágítás hálózat karbantartását.

A közvilágítási hiba bejelentésére
- a bejelentő személy elérhetőségi adatainak megadásával az alábbi telefonszámon illetve e-mailcímen van lehetőség:
Szécsény Város Önkormányzata titkársága: 06 32/370-566

Üzenetrögzítő: 06- 32/403-051
BP GAMMA-COLOR Kft:
06/20 561 53 78
Email: gammacolor@invitel.hu
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Kulturális körkép

A

tor Nóra - Nagyoroszi, 3. Matus Laura – Rétság,

Magyar Kultúra Napja alkalmából, 2015. január 24-én megrendezésre került XXIV. Nemzetközi Versmondó és Népdaléneklő
Verseny díjazottjai:

Középiskolai népdalénekesek:
1. Pásztor Viktória – Balassagyarmat, 2. Csiki Sára – Balassagyarmat, 3. Rados Zsófia - Balassagyarmat

Alsó tagozatos versmondók: 1.
Bartus Veronika – Szécsényfelfalu, 2. Bökényi Alex – Balassagyarmat, 3. Szentgyörgyi Kristóf - Szécsény

Különdíjasok: Szécsény Város Önkormányzata: Erdélyi Lilla - Szécsény

Alsó tagozatos népdalénekesek:
1. Golyán Gréta - Rimóc, 2. Bökényi
Alex – Balassagyarmat, 3. Répás
Cintia - Szécsény

Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.: Lengyel Anna – Rétság, Stayer László. Polgár Bence – Nagyoroszi, Dr. Harikné dr. Havasi Beáta: Polacsek Lilla – Szécsény, dr.
Bagó József: Tóth Viktória – Fülek,
Jusztin Ferenc: Harik Zoltán Örs –
Szécsény, Beregi Barnabás: Botos
Máté – Fülek, Szécsényi Iglice Közhasznú Egyesület: Pfaff Csenge –
Rétság, Szécsényi Iglice Közhasznú Egyesület. Rácz Gábor – Varsány, Fülek testvértelepülés: Oláh
Nikolasz – Endrefalva, Anonim: Harik Ferenc Csanád – Szécsény, Anonim: Maczák Anna - Nógrádmegyer

Felső tagozatos népdalénekesek:
1. Koczka Sára - Nagyoroszi, 2. Pász-

Pedagógus különdíj: Simon Katalin

Felső tagozatos versmondók: 1.
Mag Kristóf – Fülek, 2. Sevelya Virág – Pásztó, 3. Huszkó Anna -Varsány
Középiskolai versmondók: 1. Máté Dóra – Balassagyarmat, 2. Matuszka Regina – Balassagyarmat,
3. Szlatinszky Ivett - Balassagyarmat

Február 6-án, 18 órakor a Művelődési Központ Szabó István Galériájában Van Gogh kiállítás nyílik a szécsényi rajzos diákok Van
Gogh képek alapján készített linómetszeteiből. A kiállítást Bakos
Ferenc képzőművész-tanár nyitja
meg, a műsorban közreműködnek
Bobály Csaba és Imre Sára. (A kiállítás február 28-ig tekinthető meg)
Február 7-én, 18 órától kezdődik
a Farsangi Musical Gála Andi Színjátszósai szervezésében és előadásában. Az idén 10 éves művészeti
csoport a műsorban egy picit vis�sza is emlékezik az elmúlt időszak
emlékezetes darabjaira, dalaira így
részleteket láthatnak többek között
A Dzsungel könyve, a Mozart, az
Elizabeth, A Muzsika hangja című
darabokból. Közreműködnek a Mikszáth Táncegyüttes és a T.C.D Táncegyesület.
Február 19-én, 10.30 és 14 órától
A hattyúk tava című zenés-táncos
mesejátékot tekinthetik meg az
óvodások és kisiskolások.

.......................................................................................................................
A Színházbérlet következő előadása

F

ebruár 23-án színházbérletünk
következő előadására kerül sor.
Albert Camus: Félreértés című két
felvonásos drámáját 18 órától tekinthetik meg a Művelődési Köz-

pont színháztermében. A szólójegyek ára 2000 Ft.
Jegyek február 3-tól vásárolhatók
a Művelődési Központban.

................................................................................
Erkel Ferenc Vegyeskar élménybeszámolója
Az Erkel Ferenc Vegyeskar és a
Vissi d’Arte Művészeti Együttes
Újévköszöntő koncertje a balassagyarmati Palóc Múzeumban

A

z immáron már hagyományosan megrendezésre kerülő Újévköszöntő koncerten a 2011-ben

alakult Vissi d’Arte együttest, melynek tagjai (Lévárdi Beáta- művészeti vezető, zongora, Vincze Bernadett- ének, Varga Ivett –ének,
Jambrik Zsolt – ének), gyönyörűen kiegészítette a szécsényi Erkel
Ferenc Vegyeskar kisebb kamara-

.2.

kórusa. A kórus az est során Varga
Ivett szólóénekének aláfestése
mellett, önálló művekkel is (Lassus: Zsoldos-szerenád) színesítette az előadást. A kamarakórust
Lévárdi Beáta vezényelte. A koncerten Mozart Figaró házasságának Grófné és Cherubino áriáit,
Ridente la calma műveit mély átérzéssel adta elő Vincze Bernadett énekes a Lévárdi Beáta által
jól megformált zongora kíséret
segítségével. Löwe: Óra és Ádám
Jenő: Már lenyugszik a Nap című
darabjait hitelesen szólaltatta meg
Jambrik Zsolt. Az előadást jól színesítette a narrátor szövegek mellett a színes diavetítés is. A hangverseny zárásaként és mintegy tetőpontjaként Lehár Ferenc Cigány-
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szerelem és Huszka Jenő Lili bárónő c. operettjeiből hangzottak el
részletek Vincze Bernadett és Lévárdi Beáta előadásában. A közönség vastapssal jutalmazta az előadókat, melyet a fellépők ráadás
számokkal háláltak meg. Az Újévköszöntő koncertet a Palóc Múzeum és Balassagyarmat Város Önkormányzata támogatta.

A szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar vendégszereplése a
lengyelországi Tyczynben
A 40 éves múltra visszatekintő Erkel Vegyeskar tagjai január végén
koncertkörúton vettek részt Lengyelországban. Díszvendégei voltak a Tyczynben megrendezésre
kerülő X. Karácsonyi Kórusfeszti-

válnak. A fesztivál megnyitóján, a
Szent Katalin Templom miséjének
keretén belül egyházi műveket
szólaltatott meg a kórus. A kórustalálkozó bemutatóján a vegyeskar
magyar zeneszerzők, mint Farkas
Ferenc és Wolf Péter zeneszerzők
karácsonyi dalaival kedveskedett
a hallgatóknak. Szólót énekelt Varga Ivett. A kórust Lévárdi Beáta karnagy vezényelte. A hangversenyen
fellépő 10 lengyel kórus mellett
az est zárásaként a kórus által eredeti lengyel nyelven előadott dallamokat a közönség együtt énekelte a szécsényi vegyeskarral. A
szűnni nem akaró vastaps hatására a kórus ráadás számokat is előadott a hálás közönségnek. Tyczyn
város Polgármestere és képvise-

lőtestülete, valamint a helyi Művelődési Központ vezetői fogadást
adtak a kórusnak, melyen a vendégszeretet legnemesebb érzését élhettük át. Külön köszönetet
mondunk Bátori Halina lengyel
tolmácsunknak, aki a kórusfesztiválon való részvételünket és a lengyel dalok tanulását nagy odaadással segítette. Köszönjük Szécsény
Város Polgármesterének, Stayer
László Polgármester Úrnak és a
Képviselőtestületnek, hogy hozzájárultak utazásunk költségeihez.
A kórus lengyelországi fellépésével tovább öregbítettük nemcsak
a vegyeskar, hanem Szécsény város hírnevét is.
Lévárdi Beáta
kórusvezető

.......................................................................................................................
Kubinyi Ferenc Múzeum
és Krúdy Gyula Könyvtár

Ú

jra Nógrád megyébe érkezik
a győri Radnai-gyűjtemény.

iből nyílik kiállítás, a gyűjtemény
másik része pedig a salgótarjáni
Dornyay Béla Múzeumban lesz látható.

2013-ban Egry József képeivel mutatkozott be a szécsényi múzeumban a Rómer Flóris Múzeum Radnai-gyűjteménye.

3170 Szécsény, Ady Endre út 7.
Tel: 32/370-143

2015. február 18-án a szécsényi
múzeumban Szőnyi István képe-

Csatlós Noémi
megbízott igazgató

................................................................................
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium

A

z idei év első eseményei a Bárkányiban

Ásványkiállítás

részt. Az órák témái a természettudományos tantárgyak tananyagaihoz igazodtak, tanulóink életkorának figyelembe vételével.

Január utolsó hetében az esztergomi Geoda Interaktív Ásvány és
Őslénykiállítás munkatársai jártak
iskolánkban. Szenkovics Edina vezetésével minden osztályunk rendhagyó, interaktív előadáson vett

Gyermekeink sok érdekességet
tudtak meg a Föld és az ásványok
kialakulásáról, ipari és háztartási
felhasználásukról, valamint az ősmaradványok fejlődéséről.

.3.

Versmondó- és népdaléneklő
verseny
A szécsényi művelődési központban a Magyar Kultúra Napja alkalmából XXIV. alkalommal megrendezett nemzetközi versmondóés népdaléneklő versenyre idén is
több kategóriába neveztük iskolánk tanulóit. A színvonalas és a
korábbi évekhez képest több iskolát városunkba vonzó rendezvényen idén is szép eredményeket értünk el. A népdaléneklő versenyen az alsó tagozatos korosztályban III. helyezést ért el Répás
Cintia 4. A osztályos tanuló, Horváth Éva Ágnes tanítónő tanítványa. Különdíjban részesült Erdélyi Lilla 2. B osztályos tanulónk,
akit Lénárt Lászlóné készített fel.
A versmondó verseny különdíjazott tanulói Harik Zoltán Örs 3. A
és testvére Harik Ferenc Csanád
6.B osztályos tanulók. Felkészítőik Kalmárné Lőrincz Viktória és Kissné Csépe Éva. Valamennyi tanulónak gratulálunk színvonalas teljesítményükért, köszönjük a pedagógusok felkészítő munkáját.
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Tisztelegtünk Kölcsey előtt
Nagy örömmel kapcsolódtunk be
a művelődési központ és a múzeum szervezte Magyar Kultúra Napi
rendezvénybe. A különleges ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye volt a Magyar Himnusz
eredeti kéziratának megtekintése.
Szervezett keretek között iskolánk
szinte valamennyi tanulója megcsodálta nemzeti kincsünk eme
különleges relikviáját, valamint városunk alapító okiratát.

Educatio Kiállítás
Az iskola 11-12. évfolyamos tanulói
január 23-án külön busszal utaztak fel Budapestre, a 15. Educatio
Nemzetközi Oktatási Szakkiállításra, hogy tájékozódjanak a felsőoktatási továbbtanulási lehetőségekről. A standoknál a felsőoktatási intézmények hallgatóitól
és tanáraitól értékes információkra tettek szert az iskolák képzéseiről. A nagyszínpadon az érdeklődők két átfogó előadást hallhattak a felvételi eljárásról, a pontszámításról és a jelentkezésről.

A 2014-2015-ös tanév I. félévének
kitűnő tanulói

4.A: Rigó Réka

Általános Iskola

5.A: Filkor Mira Bojána, Kanyó Zakariás

1.A: Bunder Zita, Horti Marcell
Noel, Kerényi Dániel Róbert, Kuris
Lili, Lászlók Milán, Miklián Bendegúz Ádám, Puszta Hanna, Stoff
Henrik, Szabó Levente, Szeles Jázmin Veronika, Szőke Bende
1.B: Bablena Borbála, Dobiásik Noémi, Erdélyi Noémi, Gyüre Panna,
Keresztes Lili, Németh Bálint, Szabó Petra, Tornyos Luca, Vitányi Luca, Vizi Eszter Enikő
2.A: Annus Alexander, Csordás Róbert Bence, Makovinyi Zoé, Marcalek Ádám, Ocsovai Eszter

4.B: Borik Bertalan, Farkas Barbara

5.B: Hangel Lili Villő, Horváth Emese, Kiss Gréta, Kormány Kinga, Valkár Csenge
6.B: Harik Ferenc, Szabó Balázs
7.B: Ádám Gréta, Balázs Krisztina
8.A: Kormány Réka
8.B: Gyebnár Sára, Kiss Edina, Tóth
Bernadett

Gimnázium

2.B: Kiss Fruzsina, Pifka Réka, Zsiros Zsófia

11.A: Haizer Gréta Éva

3.A: Erdélyi Gyöngyvirág, Harik
Zoltán Örs, Király Tamás, Komár
Patrik Levente, Sánta Dániel, Simon Violetta Virág, Strehó Krisztián, Varga Eszter, Virág Lilien

12.B: Barna Dóra, Lénárt Anna

3.B: Hódosi Zsófia, Oláh Petra, Petró
Jázmin, Radics Panna, Szeles Máté

12.A: Kurucz Karolina

Az elért eredményekhez szívből
gratulálunk!
Szenográdi Tamás
igazgató

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

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

rosunk vállalkozóitól, magánszemélyektől. Az összegyűlt utalványok, ajándéktárgyak a Zsákbamacska játék során találtak gazdára, ezzel is növelve a bál bevételét.
Az estét Pancsovai Gergely igazgató úr nyitotta meg, beszédét követően pedig két volt diákunk Csiz-

Impresszum: ISSN 2063-868X (Nyomtatott) . HU ISSN 2064-3470 (Online)
Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs kiadványa
Kiadja a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. . Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. . Tel.: 32/370-860
Készült: Várkert-97 Kft. nyomdaüzeme, Pösténypuszta . 2500 példányban

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

I

skolánk közössége az újévet is
ugyanolyan lendülettel kezdte,
ahogyan az óévet zártuk. Már a
téli szünetben elkezdtük a jótékonysági bál szervezését. A szülői
szervezet, a tantestület és a szülői közösség lelkes tagjainak köszönhetően nagyszámú pénzbeli
és egyéb támogatást kaptunk vá-

.4.

madia Kinga és Pesák Ádám szórakoztatta a bálozókat. Az est háziasszonya – Vinczéné Hurják Mónika tanárnő – saját versével kápráztatta el a jelenlévőket, melynek egyéni hangvétele nem egyszer mosolyt csalt a vendégek arcára. A hajnalig tartó mulatozáshoz Beszkid József és zenekara
szolgáltatta a talpalávalót. Ezúton
is szeretnénk köszönetet mondani az Önkormányzat nagyvonalú
felajánlásáért és minden támogatónknak, akik hozzájárulásukkal
lehetővé tették számunkra, hogy
jól tanuló diákjaink ismét jutalomkirándulásban részesülhessenek,
hogy kis kosarasaink tehetségükhöz méltó felszerelésben léphessenek pályára, hogy táblajátéko-
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Az est megnyitója
saink eljuthassanak a Hejőkeresztúron megrendezésre kerülő országos versenyre.
Január 10-én, szombaton is tanítottunk és a nap végén eredményes versenyzőinket iskolagyűlés
keretében oklevéllel jutalmaztuk.
Ekkor mutattuk be diákjainknak az
iskolai egyenpólót és több jövőbeni programról is szóltunk.
2015. január 21-én tartottuk iskolánkban a középiskolába jelentkezőknek a nyílt napot. Az érdeklődő 8. osztályos diákok bepillanthattak egy rajzórára, ahol farsangi
maszkokat készítettek a 9. a osztályosokkal és Bakos Tamara tanárnővel. Közben a tornateremben Istók Ferenc tanár úrral testnevelés óra zajlott, illetve a konditeremben Pancsovai Gergely igazgató úr vezényletével a látogatók
megmérkőztek egymással a „Legfittebb érdeklődő” címért. A Kőrösi teremben a táblajátékok széles
palettájával ismerkedhettek meg
az érdeklődők Mihály Olga tanárnő és a szakkörösök segítségével.
10 órától a 9.a osztály kémia órája
zajlott, ahol Juscsákné Kovács Judit tanárnő látványos kísérletekkel tette izgalmassá a kémiai reakciók témakörét. Délután a szülőket Pancsovai Gergely igazgató
úr ppt-s bemutatóval tájékoztatta a középiskolai jelentkezésről és

Az iskola volt diákjainak műsora
gimnáziumi képzésünkről. A szülők kérdésére válaszolva igazgató
úr azt is elmondta, hogy a végső
iskolaválasztás, beiratkozás eltérhet a felvételi jelentkezéskor megjelöltektől (a 8 osztályt elvégző
tanköteles más iskolába is beiratkozhat 2015. júniusában).
Az Operakaland sorozat folytatásaként a 16 éven felüli diákokkal,
tanárokkal, szülőkkel, volt tanítványainkkal és zenebarát szécsényiekkel a Magyar Állami Operaházba
látogattunk január 22-én. Stravinsky The Rake’s Progress (A kéjenc
útja/A léhaság útja) című angol
nyelvű operáját tekintettük meg
rendkívül kedvezményes áron. Sokan akkor jártunk először a csodá-
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latos falak között és életre szóló
élményekkel gazdagodtunk. Tervezzük hasonló kulturális programok szervezését a későbbiek során is.
Kis diákjaink jutalomként lehetőséget kaptak a KLIK és a Nemzeti
Színház közös szervezésében egy
színházlátogatásra, ahol a János
vitéz című darabot tekintették
meg január 23-án. Külön busszal
utazott 26 tanuló a szécsényi és a
nagylóci telephelyekről 4 felnőtt
kísérővel. A 9-14 éves korú nebulók nagyon élvezték az előadást és
a tanító néniknek is tetszett az újszerű rendezés. Köszönjük a szervezést Kormány Zsoltné Erika néninek!

A Magyar Állami Operaháznál
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9. Szeretem, hogy vannak szakkörök pl. táblajáték, kosár stb.
10. Sokat visznek kirándulni minket.
11. Jól fel van szerelve.
12. Baráti környezet.
13. Tetszik, hogy nagyszünetben
szól a zene.

Az Educatio Kiállítás helyszínén
A végzősök (12.b osztályosok) idén
is ellátogattak a Nemzetközi Oktatási Szakkiállításra. Három órát töltöttek diákjaink az Educatio Kiállítás helyszínén és ismerkedtek
azokkal az oktatási intézményekkel, amelyek saját érdeklődési körüknek, továbbtanulási szándékaiknak a legjobban megfelelnek. Néhányan itt döntötték el, hogy mely
iskolába, vagy mely szakra adják
be jelentkezésüket a 2015. február 15-i határidejű felvételire. Érdekes előadásokat hallhattak a nagyszínpadon és hírességekkel is találkozhattak: Talmácsi Gábor, világbajnok motorversenyzővel; Kovács
Ágnes, úszóolimpikonnal és a Face
Team tagjaival. A hasznost összekötötték a kellemessel és még utoljára eltöltöttek együtt egy bulis estét a fővárosban, osztálykirándulás
gyanánt; hiszen ezután már az érettségi és a továbbtanulás, a nagybetűs élet vár rájuk!
Városunkban a Magyar Kultúra Napja alkalmából alkalmából Versmondó és népdaléneklő versenyt szerveztek, ahol iskolánk tanulói is indultak és tanáraink közül Vinczéné Hurják Mónika, Sebestyénné
Csabai Ildikó és Kiss Gabriella zsűritagok voltak. Gratulálunk Szentgyörgyi Kristóf 2. osztályos diákunknak, aki 3. helyezést ért el (felkészítő tanára László Gézáné).

Mint azt az előző lapszámban is
említettük, év végén összegeztük, értékeltük az addig végzett
munkánkat. Egy intézményről kialakult kép nem lehet teljes, ha
csak az ott dolgozók nézőpontjából ismerjük; ezért megkértük diákjainkat, szüleiket, partnereinket,
hogy pár mondatban véleményezzék iskolánkat.

Tanulói vélemények:
1. Szeretek ide járni a jó osztályom
miatt, a tanárok megértése miatt,
a tanároktól kapott segítség miatt.
2. Azért szeretek ide járni, mert nagyon jó a társaság, az órák.

3. Szeretem a testnevelés órákat.
Azért szeretek ide járni, mert közel van az otthonomhoz.
4. Azért szeretek ide járni, mert ha
hibázok, akkor nem kapok szigorú
büntetést, hanem elnézik a tanárok, ha nehezen is, de megbocsájtanak.

14. A tantermek nagyon szépek,
az épület jó nagy. Családias környezet, nagy udvar és salakos pálya.
15. Itt minden nap jól érzem magam.
16. Jó fej az igazgató úr.
17. A tanárok megértőek és segítőkészek.
18. Sok a barátom itt.
19. Sok érdekes programot szerveznek.
20. Ez az iskola szinte a második
otthonom. Sok szép napot töltöttem el az életem során ebben az
iskolában. Kár, hogy már végzős
vagyok, és nem járhatok ide többet.
21. Ez az iskola pozitív érzéseket
vált ki belőlem.
22. Az órák nagyon vidáman telnek.
23. Az iskolában tanító tanárok
segítőkészek és türelmesek. A különböző programok érdekesebbé
teszik a szürke hétköznapokat. Az
osztályközösségek összekovácsolódnak a közös kirándulások és
programok során.

7. Játékosak a programok. Összetartóak az osztályok.

24. Az iskolánk menő. Tanáraink
közvetlenek és megértőek. Minden problémánkat meg tudjuk beszélni velük. Sokszor olyan témákról beszélgetünk, ami elképzelhetetlennek tűnik, hogy ilyen közvetlenséggel állnak a dolgainkhoz.

8. Az órai anyag előadását élvezni
lehet. A tanárok nem kivételeznek.

25. Ez az iskola volt számomra az
egyik legjobb választás.

5. Azért szeretek ide járni, mert
kedvesek a tanárok és megértőek.
Családias a hangulat.
6. Biztonságban érzem magam.
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Szülői vélemények:
1.II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskoláról elsősorban pozitív véleményt
tudunk megfogalmazni. Nagyobb
gyermekeink a 4. osztály elvégzése után ebben az iskolában folytatták tanulmányaikat egészen az
érettségi megszerzéséig.
Könnyebbséget jelentett szülő és
gyerek számára egyaránt, hogy
nem kellett iskolát keresni, felvételizni, hanem folyamatosan haladtak évről-évre a már összeszokott közösségben a megismert tanárokkal együtt. Jelenleg is két
gyermekünk jár ebbe az iskolába.
Családias, gyerekcentrikus, kis létszámú osztályokban nagyon jól
érzik magukat. Szeretnek ide járni, itt több idő jut egy-egy gyerekkel való foglalkozásra, számonkérésre, szükség esetén a felzárkóztatásra is.
A pedagógusokkal őszinte közvetlen kapcsolat alakult ki. Közös célt
kitűzve segítjük egymást, gyermekeink fejlődése érdekében. Különböző programokkal, szakkörökkel
színesítik, teszik változatossá a diákok mindennapjait.
Ki-ki képességeihez mérten számos tanulmányi, sport, egyéb versenyen vehet részt. Lehetőség nyílik tehetségük kibontakoztatására, ezáltal önbizalmuk megnő bátrabbak és magabiztosabbak lesznek.

Hálás vagyok Istennek, hogy szeptembertől gyermekünk is ennek az
iskolának a tanulója lehet.
2. Megkérdeztem a fiam, hogy szeret-e ebbe az iskolába járni?
- Igen, már teljesen belaktuk az
egész sulit – mondta.
Örömmel töltött el, hogy fontosnak érzi a teljesítést. Az iskola sikereihez ő is hozzájárul. A kosár-

labda csapatban, az Október 23-i
emlékfutáson önmagát adta. A
tanulmányi versenyeken a tanárai
segítségével a tudását gyarapítja.
Fontos, hogy családias a környezet, tanár és diák között összhang
van. Közös célért dolgoznak.

Iskolánk mentora a TEIS
programban
A szécsényi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola közösségét 2014-ben
volt szerencsém megismerni egy
Társadalmat Megújító Operatív
Program (röviden TÁMOP) keretében. Az iskola vezetősége kimagasló sikerrel pályázott egy szervezetet megújító, gyermekek számára szabadidős mozgásprogramot kínáló innovatív pályázatra.
E program keretében coachként,
szervezetfejlesztőként és trénerként nyerhettem és nyerhetek bepillantást az iskolai életbe, annak
mindennapjaiba.
Elsősorban a diákélet az, ami egyedi és nem mindennapi képet mutat az iskoláról. Az iskolában tanulók empatikusak, kreatív megoldó képességgel rendelkeznek,
s érződik mindaz a törődés és közvetített bizalom, melyet tanáraik
nyújtanak számukra. A pedagógusok ritkaság számba menő pozitív egységet alkotnak, s a kötelező tananyagon túl a mindennapi
életben hasznosítható, gyakorlati
tudással igyekeznek felvértezni diákjaikat.
Számomra külön pozitívum, hogy
a „Rákóczis diákok” olyan, nem mindennapi szabadidős lehetőségekkel élhetnek, melyek kivétel nélkül egyfajta tudás és tapasztalati
többletet kínálnak az átlagos programokkal szemben (pl.: Budapesti
Operaházban angol nyelvű ope-
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rán részvétel, csipkeverés, diákok
által szervezett szabadidős tevékenységek)
Magyarországtól nyugatabbra már
bevált és alkalmazott módszer a
diák-pedagógus közötti partneri
viszony és kommunikáció a korábbi hierarchikus fennállással szemben. A járásban elsőként építi be
ezt a módszert az iskola vezetősége, ezzel egy más, közvetlenebb,
odafordulóbb, elfogadóbb szintre emelve az iskola diák-pedagógus viszonyát.

Juhász Adrienn
Budapest, 2015. január

Jótékonysági bál 2015
támogatók
100 Ft-os Szolgáltatóház
Agro-Help Kft.
Andi Virágbolt
Antal Ferenc
Arzenál Ajándék
Bagó Lászlóné
Bakos Tamara
Bali Ákos Józsefné
Báthori Istvánné
Bea Kozmetika
Bodor Norbert
Bogdán Zsóka
Deák Annamária
Diszamé Bt.
Dobsonyi Imre
Dobsonyi Imréné
Düz Klaudia
Dr. Barrak Ahmad
Dr. Bagó József
Dr. Harkai Nóra
Dr. Harikné Dr. Havasi Beáta
Dr. Sefőzőné Dr. Fábián Erzsébet
Farkas Róbert
Gardrób
Gazda Kenyér
Gyetvainé Margó
Győri teniszcentrum
Hanczikné Simó Erzsébet
Hami Büfé
Hanna–Karina
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Hangulat Presszó
Heizer Gyuláné
Horváth Foto Stúdió
Intro Plusz Kft.
Ipoly Patyolat
Juscsákné Kovács Judit
Kerek Perec
Király Patika
Kiss Szimonetta
Könyvtár
Kristály Optika
Lagedo Kft.
Liget Lovasudvar
Magdi Divat
Mezcal Szendvics és BBQ
Mihály Olga
Miss Női Divat
Mobilárium
MPSP Kft.
Oláh Gabriella
Oláhné Bartus Zsuzsanna
Öcsi boltja
Papírmadár Papírbolt
Pásztor Alexandra
Portéka Ajándékbolt
Ramóna Kozmetika
Royalgép Kft.
Rustic-Candle Kft.
Sebestyénné Csabai Ildikó
Stayer László
Strehó Gergely
Spórol6
Sümegi Gábor
Szabó Kristóf
SZAFT
Szeles Zsolt
Szelesné Skrabák Éva
Szentes Lászlóné
Szent Jób Patika
Szélesné Szabó Szilvia
Szigeti Zoltán
Tóth Györgyi
Tóth Zsuzsanna
Varga Béla
Varga Erzsébet
Varga Károly
Várkert 97 Kft.
Zöldségfutár
ZSIA Bútorház

Külön köszönet:
Dekorációért:

Kormány Zsoltné

A rendezvény biztosításáért:
Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.

A PR munkáért:
Sümegi Gábor
Szeréminé Ispán Bernadett
Virág Alexandra

A vendéglátásért:
Rákóczi Étterem

A szervezésért:
A Szülői Szervezet tagjainak
A Szülőknek A Támogatásokért!
Az intézmény igazgatójának, igazgató-helyetteseinek, pedagógusainak, technikai személyzetének és
mindenkinek, aki munkájával elősegítette a jótékonysági bál sikerét!
Győrki Marianna és
Juscsákné Kovács Judit
igazgató helyettesek

......................................
SZÉCSÉNYI TV
Szécsény Tv soron következő adásai:

2

015.02.14-én 19.00 óra (ismétlés: 2015.02.15-én 15.00, 2015.
02.21-én 19.00 óra, valamint 2015.
02.22-én 15.00 óra.
2015.02.28-án 19.00 óra (ismétlés:
2015.03.01-én 15.00, 2015.03.07-én
19.00 óra, valamint 2015. 03.08-án
15.00 óra.
Korábbi adások megtekinthetők:
www.szecseny.hu
Bolgár János
vezető szerkesztő
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SZAFT hírei
SZAFT 2015. évi verseny naptára
Fedett pályás bajnokság
2015.03.06.
IV. Molnár Katalin Futás
2015.03.15. 16 km
Szenior Mezei Bajnokság
2015.04.04
30. Városvédő Futás
2015.04.19. 10 km
Előzd meg a kisvasutat
2015.05.10. 10 km
20. Női Futógála
2015.05.17. 10 km
Terep futás 2015.06.07. 5-11 km
10. Szent Iván Éji Futás
2015.06.20. 4 órás
Terep Futás 2015.07.05. 8 km
Országos Szenior Bajnokság
2015.07.18.
Terep Futás 2015.08.23. 4-10 km
Terep Futás 2015.08.30. 7 km
10. Zelenka István Futás
2015.09.12. 5-10 km
30. NIKE félmaraton
2015.09.13. 21 km
III. Két-híd futás
2015.09.20. 21 km
30. SPAR Maraton
2015.10.11. 42 km
Tókerülő futás
2015.10.18. 4-12 km
Október 23. Emlékfutás
2015.10.23. 1956 m
VII. Betlehemi Láng futás
2015.12.20.

Felhívás
Kérjük, hogy adója 1%-val támogassa a SZAFT csapatát!
Adószám: 18639931-1-12
Köszönjük!
Czele János
BSI Futónagykövet
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