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Elkezdődött a 2015. év 
turisztika szezonja! 

A Szécsényi Közművelődési Non-
profi t Kft. és a Kubinyi Ferenc 

Múzeum örömmel értesíti a szé-
csényi, benczúrfalvai és pöstényi 
lakosokat, hogy 2015. április 1-től 
Szécsény város valamennyi turisz-
tikai látnivalója nyitva áll az érdek-
lődők számára!

Május hónaptól szeptember végé-
ig, nyári nyitva tartás szerint várja a 
látogatókat Kubinyi Ferenc Múze-
um, a Tűztorony, a Nosztalgia Mú-
zeum, a Tömlöcbástya és a Pintér 
Ház Információs Központ és a Kéz-
művesházban található Házi Bolt 
(vasárnap zárva).

Őszintén reméljük, hogy városunk 
látnivalói nem csak a hozzánk ér-

kező turisták, hanem a helyi lako-
sok számára is értéket jelent!

Bízunk abban, hogy az idei évben 
egyre több szécsényi vendéget üd-
vözölhetünk látogatóink között!

■

Kulturális körkép

Május 1-én, idén második al-
kalommal került megrende-

zésre a Nosztalgia Majális a szé-
csényi Nosztalgia Múzeumban, an-
nak udvarán, illetve a szomszédsá-
gában álló áruház parkolójában. 
A programok délután kezdődtek, 
mindenki által reménykedve, hogy 
az idő is kegyes lesz a rendezvény-
re látogatókhoz. A színpadi prog-
ram Bacska Balázs népi hangsze-
res bemutatójával kezdődött, ame-
lyet a Kerek Perec Egylet vidám 
gyermekműsora követett. A dél-
után második felében Baricz Ger-
gő szórakoztatta az esőben is ki-

tartókat. A szakadó eső miatt a 
Latte Maffi  ato együttes koncertjé-
re már a Nosztalgia Múzeumban 
került sor. A színpadi programo-
kon kívül régi szabadtéri, illetve 
társas játékokkal, kézműves fog-

lalkozással, Izolda népi játékaival 
kedveskedtünk az aktív és kreatív 
gyermekeknek és fi ataloknak, va-
lamint lehetőség adódott külön-
leges kerékpárok kipróbálására is. 

Minden segítőnek, fellépőnek és 
vendégnek köszönjük a részvételt! 

■

A szécsényi Művelődési Központ hírei

.......................................................................................................................
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Május hónapban népzenei szak-
kör indul Szécsényben, a Művelő-
dési Központban.

Május 14-én, 10 és 14 órától Gyer-
mekszínházunk következő előadá-
sára kerül sor óvodás és kisiskolás 
gyermekek számára a Művelődési 
Központban. A mesejáték címe: A 
vén diófa titka (hátsó oldal)

Május 30-án, Városi Gyermek-
nap lesz Szécsényben, a sétáló-
utcában. 14 órától ugrálóvár, ku-
tyás bemutató, vidámpark és ze-
nés-táncos színpadi műsor várja 
a kicsiket és nagyokat.

Április 29-én a Tánc Világnap-
ján teltházas előadással tisz-

telegtünk a tánc ünnepe előtt. Mű-
sorunkban a kis táncosok mellett 
a Mikszáth Táncegyüttes új mű-
sorát mutatta be, „Mezőségben 
jártam” címmel. Az előadáson a 
Naszály Zenekar húzta a talpalá-
valót. Meghívott vendégünk Ka-
csó Hanga Borbála, a 2014-es Föl-
szállott a páva népdal kategóriá-
jának győztese volt. A táncegyüt-
tesek előtt májusban is nagy fel-
adatok állnak. Az Iglice Táncegyüt-

tes május 9-én Bagon, a Muharay 
Népművészeti Szövetség orszá-
gos gyermektánc találkozóján vesz 
részt. Május 15-én Salgótarjánban 
a Fölszállott a páva televíziós ve-
télkedő következő fordulóján az 
együttes mellett szólistáink (Fo-
dor Barbara, Bálint Ádám, Oláh Jó-
zsef Márton) is bemutatkozhatnak. 
Május 31-én Budapestre utazik a 
két együttes. A SYMA Csarnokban 
megrendezésre kerülő Magyarok 
Világtalálkozóján a varsányi Mus-
kátli Hagyományőrző Együttessel 
közösen palóc lakodalmat muta-
tunk be. Április 11-én Százhalom-
battán az Országos Gyermektánc 
Antológián együttes vezetőink, 
Oláh József és Oláhné Csercsics 
Ivett Örökség Alkotói Díjat vehet-
tek át. Eddigi munkájukat nagyon 
köszönjük, további sok sikert kí-
vánunk! 

Oláh Ivett
■

Mozgalmas tavasz a 
Palócosoknál

Serényen, munkával telve sza-
ladt el a Palóc Néptáncegyüt-

tes és utánpótlás csoportjainak a 
2015-ös esztendő első harmada. 
A Palócosok ez idő alatt fejezték 
be Szeged környéki táncanyaguk 
elsajátítását és ismerkedtek meg 
több mint egy tucat moldvai csán-
gó tánccal, valamint a Gyimesben 
élő emberek két táncanyagával. A 
nagy örömünkre immáron négy 
csoportban folyó utánpótlás ne-
velő munka szintén új ismeretek-
kel bővítette a névadásban Apró 
Palócok, Palóc Csemeték és Vadóka 

Az Iglice és Mikszáth Táncegyüttes hírei

Palóc 
Néptáncegyüttes

......................................
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Beszámoló az április 28-án 
tartott testületi ülésről

Hollókő Község Önkormányzatá-
val tartott együttes ülésen mind-
két képviselő-testület megtárgyal-
ta és elfogadta a Szécsényi Közös 
Önkormányzati Hivatal beszá-
molóját a 2014. évi költségve-
tés teljesítéséről, 170 290 E Ft 
teljesített bevétellel és 169 313 
E Ft teljesített kiadással. 

Szécsény Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete megtárgyalta és el-
fogadta
•	 Az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének 4. számú mó-
dosítását, mely szerint az előző 
módosításhoz képest a bevételi 
és kiadási főösszeg 183 418 E 
Ft-tal nőtt,
•	 Azt a beszámolót és rendelet-
tervezetet, mely szerint a 2014. 
február 5-én 955 622 E Ft bevé-
teli-, és kiadási főösszeggel elfo-

gadott, azt követően 4 alkalom-
mal módosított 2014. évi önkor-
mányzati költségvetés előirány-
zata 1 414 151 E Ft-ra változott. 
A tényleges teljesített bevétel 
1 413 924 Ft, a teljesített kiadás 
1 352 718 Ft lett az év végével. 
Fontos megemlíteni, hogy a pá-
lyázati támogatásoknak és a szigo-
rú, következetes költségvetési vég-
rehajtásnak köszönhetően minden 
számlánkat határidőre rendez-
ni tudtuk, és saját erőből több 
tízmillió Ft fejlesztést tudtunk 
az elmúlt évben végrehajtani,

•	 Jegyző úr beszámolóját a 2014. 
évi helyi adóbevételekről, gyám-
hatósági hatáskörben végzett 
feladatairól, tájékoztatóját a vá-
ros szociális helyzetének alaku-
lásáról,

•	 A Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat 2014. évi be-
számolóját,

•	 A szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli és természetbeni te-
lepülési támogatásunkról szóló 
rendelet módosítását,

•	 A Városfejlesztő Kft. ügyve-
zetője munkabérének 2015. feb-
ruár 11-gyel, visszamenő hatállyal 
történő rendezését, ezzel össz-
hangba hozva a többi városi cég 
vezetőjének bérével,

•	 3 cégünk 2015. évi üzleti ter-
vét

•	 A Városfejlesztő Kft. esetében 
0 Ft adózás előtti eredménnyel, 
22 312 702 Ft önkormányzati 
támogatással, melyet a kibővült 
tevékenységi kör és megnöveke-
dett feladat indokol,

•	 Az AGRO-HELP Kft. esetében 
-910 400 Ft adózás előtti ered-
ménnyel, 2 569 500 Ft önkor-
mányzati támogatással,

•	 A Városüzemeltetési Kft. ese-
tében 0 Ft adózás előtti ered-
ménnyel, 16 087 000 Ft önkor-
mányzati támogatással,

névre keresztelt gyermek együtte-
sek mintegy 60 táncosának isme-
reteit.

Mindamellett, hogy az anyaegyüt-
tes a Szécsényi Közművelődési 
Nonprofit Kft. és Szécsény város 
támogatásának köszönhetően ro-
hamtempóban dolgozik új, 7 té-
telből álló szerkesztett fél órás mű-
sorának összeállításán, színpadra 
szerkesztésén, viseleteinek és dísz-
letelemeinek elkészítésén, nagy 
örömünkre a Nemzeti Kulturális 
Alap idén tavasszal negyedik tánc-
házi mulatságunkat támogatta 
anyagi forrásokkal. Így 2015 tava-
szán eddig már négy, élő zenés, 
kézműves foglalkozással kiegé-
szült Palóc Mulatságot rendezhet-
tünk a szécsényi Művelődési Köz-

pont aulájában. Legutóbbit ápri-
lis 25-én szombaton a Táncművé-
szet Nemzetközi Világnapja előtt 
tisztelgő TÁNC TÁNC TÁNC című 
műsorunkat követően. A Folt nép-
zenei együttes és barátai által kí-
sért előadáson a Palóc Néptánc-
együttes és utánpótlás csoportja-

in kívül színpadra léptek a szécsé-
nyi katolikus óvoda Takács Berna-
dett által vezetett apró táncos 
palántái, valamint a fülekről érke-
zett Rakonca Néptáncegyüttes.

Paluch Norbert

■

Önkormányzati hírek

.......................................................................................................................
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•	 A „Szécsény kistérség hulladék-
gazdálkodási rendszerének fejlesz-
tése eszközbeszerzéssel” című pá-
lyázatunknál, úgynevezett „in 
house” beszerzéssel, a projekt-
menedzsmenti feladatok ellátá-
sára a Városfejlesztő Kft-t bíztuk 
meg, 8 000 000 Ft+ áfa összeg-
ben, melyet a pályázat biztosít,
•	 Az Állami Számvevőszék 2011. 
II. félévében végzett, a 2007-2010. 
beszámolóval lezárt évekre vo-
natkozó ellenőrzése és utóel-
lenőrzése alapján készült intéz-
kedésekről szóló tájékoztatót,
•	 A Szécsény VSE sporttelep fel-
újítási pályázatának, mely az új 
füves pálya villanyvilágítással va-
ló ellátását biztosítja, 3 000 000 
Ft-os önrészét az önkormányzat 
vállalja,

Egyebek napirendi pontban An-
tal Ferenc képviselő tolmácsolta 
a betonelem gyártó telepen dol-
gozók jogos kérését munkakörül-

ményeik javítása érdekében. A 
szükséges intézkedéseket megtet-
tük. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Er-
zsébet képviselő asszony a varsá-
nyi székhelyű Kistérségi Fejleszté-
si Társulásban, valamint a ludány-
halászi székhelyű EGTC-ben való 
részvételünk hiányát kifogásolta. 
A polgármester válaszában el-
mondta, hogy nyitottak vagyunk 
minden együttműködésre, amely 
a járás és a régió fejlődését szol-
gálja. Az elmúlt hónapban Skuczi 
Nándor, a Nógrád Megyei Közgyű-
lés elnöke és Sándor Ildikó a Nóg-
rád Megyei Fejlesztési Ügynök-
ség ügyvezetője, valamint munka-
társaik megtisztelő jelenlétével a 
járás polgármesterei kölcsönös tá-
jékoztatást adtak és kaptak tele-
püléseik fejlesztési elképzeléseiről 
és lehetőségeiről, azoknak a me-
gyei programba való illeszthető-
ségéről. Valamennyien konstruktí-
van és lojálisan igyekszünk együtt-
működni.

Zárt ülés keretében egy új lakás-
kérelmet tudtunk pozitívan elbí-
rálni, mely valójában kötelezett-
ségünk is volt. A Tűzoltóőrs meg-
építése kapcsán a Rendőrség szol-
gálati lakását be kellett vonni a fej-
lesztésbe, így most az ő igényüket 
tudtuk teljesíteni egy megürese-
dő Rákóczi úti lakás bérbeadásá-
val. Egységesen foglaltunk állást 
abban, hogy a jelentős tartozást 
felhalmozó bérlőinkkel szemben 
szigorú fellépéseket kell tennünk.

Április 27-én örömteli hírt kap-
tunk, az „Orvosi rendelő korsze-
rűsítése a határmenti Pöstény-
pusztán” című ÉMOP pályázatunk 
16 715 698 Ft, 100 %-os támoga-
tást nyert. A támogatási szerző-
dést május hónapban megkötjük, 
és a beruházást még ebben az év-
ben megvalósítjuk.

  Stayer László    Dr. Bagó József
  polgármester            jegyző 

■

A MúZEuM HíREI:
új vezető a múzeum és könyv-
tár élén

2015. április 15-től dr. Limbac-
her Gábor lett a Kubinyi Ferenc 

Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 
új igazgatója. Limbacher Gábor 
újpesti születésű, középiskolai ta-
nulmányait is itt végezte 1972-
1976-ig a Könyves Kálmán Gim-
názium diákjaként.

Első diplomáját a Budapesti Mű-
szaki Egyetem Gépészmérnöki Ka-
rán szerezte 1983-ban, majd az 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Bölcsésztudományi Karán szoci-
ológia szakon szerzett diplomát 
1987-ben. Ezt követte 1988-ban 
az etnográfusi diploma kézhez vé-
tele. Szintén az ELTE szervezésé-
ben szociálantropológiai posztgra-
duális képzésen vett részt, majd 
később ugyanitt kulturális mene-

dzserképzésben részesült. 1996-
ban bölcsész doktori címet szer-
zett folklorisztikából (summa cum 
laude) szintén az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Bölcsész-
tudományi Karán. 2003-ban PhD 
fokozatot ért el néprajz és kultu-
rális antropológia tudományok-
ban (summa cum laude) a Deb-
receni Egyetemen. Szakmai mun-
kája igen sokrétű és szerteágazó. 
Kiemelt szakterülete a néprajzi-
társadalmi jelenkutatás, a vallási 
néprajz és a népi gyógyászat. Az 
eddigiek során több mint 80 tu-
dományos és hatvannál több is-
meretterjesztő írása jelent meg. 
Minden országos szakfolyóirat kö-
zölte már valamely munkáját. Egyéb 
szakmai folyóiratokban is jelennek 
meg írásai (Magyar Múzeumok, 
Múzeumi Hírlevél, Néprajzi Hírek, 
Múzeumi Mozaik). Több könyve 

A Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula 
Könyvtár eseményei

.......................................................................................................................
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látott napvilágot, például a haza-
szeretetről a népéletben, a keresz-
ténység és államiság Nógrád me-
gyei történetéről, a palócok vallá-
si életéről, a Szent Anna kultuszról, 
valamint a Balaton-felvidék szelle-
mi és tárgyi műveltségéről. A mú-
zeum további fejlesztésével kap-
csolatban nagyon sok terve van. 
Ahogyan a kastély kiemelkedő a 
térség épített örökségében, úgy a 
Kubinyi Ferenc Múzeum hivatása 
központi szerepet betölteni a kul-
turális turizmusban és művelődés-
ben.

A család nemzetközi napja

2015. május 15-16.

Tervezett programjaink:
2015. május 15. (péntek) 14 óra
A MEGTARTÓ CSALÁD időszaki ki-
állítás a Kubinyi Ferenc Múzeum-
ban. Felkért megnyitó személy: Dr. 
Beer Miklós váci megyés püspök 
úr. A kiállítás rendezője: Dr. Lim-
bacher Gábor.

A család nemzetközileg elfogadott 
napja adja az alkalmat, hogy fel-
hívjuk a közfigyelmet a házasság 
és család értékére. Sokáig az a ma-
gától értetődőség motivált, hogy 
házasságban, holtomiglan-holto-
diglan hűsségben élni jó. Hogy a 
házasság Isten csodálatos ajándé-
ka és gondoskodása az ember szá-
mára. Mert az édeni létben Isten-
től asszony adatott az embernek, 
hogy egymás feleiként alkossanak 
egészet. Olyan egészet, amely gyer-
mekáldás révén családdá lesz.

Ahogy a kezdetekkor, úgy a törté-
nelem folyamán is, főleg a keresz-
ténységben természetfeletti irá-
nyultság, szakrális minta segíti a 
jó házasságokat. A ferencrendiek 
már a középkorban fölfedezik Szűz 
Mária eljegyzésének természetfe-
letti jelentőségét és szépségét. 
Hatásukra jámbor közösségek is 
ünnepelni kezdik (január 23.). A 

Kánai menyegző szokásesemény-
ként való ünneplése is a vallásos 
népélet jellegzetessége. A polgá-
rosodás, szekularizáció és urba-
nizáció előre haladtával egyre in-
kább profanizálódott és kikez-
detté vált az Isten színe előtti há-
zasságkötés és családeszmény. E 
veszélyhelyzetben jött létre a Szent 
Család ünnep. XIII. Leó pápa azzal 
a nyilvánvaló céllal szorgalmazta 
ezt, hogy a XIX. század végére ki-
alakult nyugati világban a házas-
ság- és családeszménynek imád-
ságos alapokat adjon. Ekkortájt je-
lent meg és kezdett terjedni a Szent 
Család szálláskeresésének adven-
ti rítusa is, amely hamar gyökeret 
vert a népi vallásosságban.

A Kubinyi Ferenc Múzeumban a 
Család Napja alkalmából nyílik 
meg „A megtartó család” című ki-
állítás. Bemutatjuk a szent min-
tát, Boldogasszony menyegzőjét, 
filmen a Kánai menyegző népi rí-

tusát és a Szent Család kultikus 
ábrázolásait, amelyek oltalomul 
bekerültek a falusi otthonokba.

A kiállításban másik szálon a há-
zasságkötés számon tartása, a csa-
lád fontossága és emlékezete je-
lenik meg a nemesi, a palóc népi 
és polgári kultúrában.

2015. május 16. (szombat) 14 és 
16 óra között
Családi alkotó délután a Kubinyi 
Ferenc Múzeum klubhelyiségében 
(olvasósarok könyvajánlóval, csa-
ládi címer készítése, rejtvények, 
memóriajáték)

További részletekkel intézményünk 
weboldalán jelentkezünk. 
www.kubinyimuzeum.hu

Szeretettel várjuk az érdeklődő 
családokat!

dr. Limbacher Gábor
igazgató

■
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A KÖnyVTÁR HíREI:

2015. május 18-án, a múzeumi vi-
lágnapon a döntővel véget ér a 
Krúdy Gyula Könyvtár nyelvmű-
velő vetélkedője, melyet Lőrincze 

Lajos születésének 100. évfordu-
lója tiszteletére rendeztek.

Könyvtári előzetes: 
A 86. Ünnepi Könyvhét és a 14. 
Gyermekkönyvnapok 2015. júni-

us 4 - 8. között kerül megrendezés-
re. Az Ünnepi Könyvhét szécsényi 
programja 2015. június 5-én lesz.

Csatlós Noémi
intézményegység vezető

■

Tanulmányi versenyek eredmé-
nyei:

Gimnázium:
Peák István Matematika Verseny 
megyei fordulóján: 5. helyezett: 
Deák Zsolt 10. A, 4. helyezett: Koch-
Gömöri Richárd 11. A

Gordiusz Matematikaverseny 
megyei fordulóján: 3. helyezett: 
Deák Zsolt 10. A, 2. helyezett: Szé-
les Péter 12. B, 6. helyezett: Barna 
Dóra 12. B, 7. helyezett: Sarankó 
Bence 12. B

Szép Magyar Beszéd Verseny 
megyei fordulóján: 8. helyezett: 
Hódosi Éva 10. A, 10. helyezett: 
Uhrin Beatrix 11. A

Fox Competition nemzetközi 
angol nyelvi versenyen: 7. helye-
zett: Uhrin Beatrix 11. A

Felső tagozat:

Varga Tamás Országos Matema-
tikaverseny megyei fordulóján: 
3. helyezett: Balázs Krisztina 7. B, 
4. helyezett: Kormány Réka 8. A 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulóján: 9. helyezett: 
Vizi Áron 7. B 

Hevesy  György Kémia Verseny 
megyei fordulóján: 5. helyezett: 
Kormány Réka 8. A

Általános Iskolai Tanulók né-
met nyelvi Verseny megyei for-

dulóján: 4-5. helyezett: Deák Nor-
bert 8. B, Takács Róbert 8. B

Általános Iskolai Tanulók An-
gol nyelvi Verseny megyei for-
dulóján: 1. helyezett: Bolgár Já-
nos Bende 8. A, 6. helyezett: Gyeb-
nár Sára 8. B, 9. helyezett: Szenog-
rádi Judit 7. B, 10. helyezett: Antal 
Anna Viola 7. A

Matekguru Csapatverseny or-
szágos döntőjén: 7. helyezettek: 
7. B: Ádám Gréta, Balázs Krisztina, 
Szenográdi Judit, Vizi Áron, 8.B: 

Géczi Karina, Gyebnár Sára, Sán-
dor Vanda, Varga Zsófia, 8.A: Bol-
gár János, 8.B: Deák Norbert, Ki-
rály András, Puszta Dominik, 

11. helyezett: 8.B:  Bangó Alex, 
Laczkó Bálint, Szoó Dániel, Végh 
Ádám, Nielsen Kevin

Alsó tagozat:

Móra Ferenc nógrád Megyei 
nyelvtan és Helyesírási Verseny 
megyei döntőjén: 1. helyezett: Ho-
lecz Martin 4. A, 4. helyezett: Ka-
nyó Blanka  4. B

„Helyesen Magyarul!” kistérsé-
gi helyesírási verseny: 3. helye-
zés: Ocsovai Eszter 2. A

„Százlátó üveg” kistérségi iro-
dalmi vetélkedő: 1. helyezett csa-
pat 4. B: Farkas Barbara, Kanyó Blan-
ka, Jónás Benedek, 3. helyezett csa-
pat 4. A: Kovács Anna, Rigó Hanna, 
Rigó Réka

Szorobánverseny 
eredményei 

Intézményünkben 2015. április 14-
én került megrendezésre a XVII. 
Területi Szorobánverseny, amelyen 
115 tanuló vette fel a küzdelmet az 
országos versenyre való tovább-
jutásért. Iskolánk szorobános tanu-
lói a pásztói, dorogházi és szécsény-
felfalusi iskolák tanulóival mérték 
össze számolási és eszközhaszná-
lati tudásukat. 
1. helyezettek: Ádám Gréta 7. B, 

Csábi Bianka 8. B
2. helyezettek: Balázs Krisztina 

7., Kiss Edina 8. B
3. helyezettek: Kerényi Dániel 1. 

A, Horváth Emese 5. B

Azok a tanulók is megmérettetnek 
az országos döntőben, akik 80% 
felett teljesítették a feladatok meg-
oldásait:
1.A: Lászlók Milán, Miklián Bende-

gúz, Puszta Hanna
1.B: Erdélyi Noémi, Petrovecz Lil-

la, Szabó Petra, Tornyos Luca
2.A: Annus Alexander, Makovinyi 

Zoé, Rigó Leila
2.B: Kanyó Pálma, Kiss Fruzsina, 

Pifka Réka, Szmolnik Lili
4.B: Kanyó Blanka 
5.A: Haizer Barbara 

K&H Vigyázz, Kész, Pénz! 
pénzügyi vetélkedő regio-

nális középdöntőjében
1. helyzettek: 5.B Bank(ok)-osok: 
Horváth Emese, Kiss Gréta, Kor-
mány Kinga, Valkár Csenge, Mó-
csány Martin

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

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium
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4. helyezettek: 2.A Pénzverők: 
Annus Alexander, Csordás Bence, 
Gácsi Bertold, Marcalek Ádám, Val-
kár Zétény
5. helyezettek: 2.A Lóvé: Bárány 
Máté, Gyebnár Keve, Kanyó Pálma, 
Pothoroczki Luca, Zsíros Zsófia
3.A Barca: Damkó Patrik Bendegúz, 
Harik Zoltán, Király Tamás, Kómár 
Patrik Levente, Strehó Krisztián

Felkészítők: Dr. Harikné dr. Havasi 
Beáta, Valkárné Kail Mónika

Sporteredmények 
2015. április 18-án Budapesten 
került megrendezésre a Vollé Röp-
suli program következő versenye. A 
versenyen iskolánk 3 csapattal vett 
részt. A gyermek kategóriában a 
lányok II. helyezést értek el. A csa-
pat tagjai: Szigeti Panna, Velenczei 
Lilla, Ádám Gréta, Kozma Fanni, 
Balázs Krisztina, Filkor Anna, Bab-
lena Dorina. Mini kategóriában a 
versenyt egy küzdelmes döntővel 
a lányok megnyerték. A csapat tag-
jai: Balázs Boglárka, Krenács Dona-
tella, Kolosi Kitti, Petrovecz Gitta, 
Vizi Petra. A harmadik csapat új be-
lépővel indult a versenyen. VII. he-
lyezést érték el: Mákos Veronika, 
Filkor Míra, Gácsi Dorina

Dobd a kosárba
A program keretein belül megren-
dezésre került Pásztón a követke-
ző forduló, ahol az iskola csapata 
nagy küzdelemmel a III. helyezést 
érte el, magunk mögé utasítva 
több salgótarjáni és balassagyar-
mati csapatot. A csapat tagjai: Ba-
gyinszki Denissza, Baranyi Zalán, 
Borik Bertalan, Csuka Zoé, Donerth 
Laura, Király Tamás, Kovács Zsófia, 
Rigó Bálint, Rigó Dávid, Turai Nán-
dor, Virág Enikő.
További versenyeredmények az is-
kola honlapján /www.barkanyisuli. 
eoldal.hu/ megtalálhatók.

Szenográdi Tamás
igazgató

■

További óvodai programjaink:

- árpilis 27. megkezdődnek a nagy-
csoportosok búcsúnapjai - csoport-
kirándulások

- április 29. népi hangszerbemu-
tató

- április 30. majális 

- május 04-05. anyák napja 

- május 07. – ovis mise

- május 13. tanévzáró szülői érte-
kezlet

- május 14. gyermekszínház

- május 18. ” Mekkorát nőttünk…” 
– Szülők bevonásával délelőtti be-
szélgetés, emlékek felidézése – ru-
hapróba-hasonlítgatás, fénykép-
nézegetés, DVD nézés

- május 19. délelőtt: elsősök óvo-
da látogatása-volt óvodai csoport-
jukba

- május 19. délután: látogatás az 
iskolába a leendő elsősökkel, is-
merkedés, közös játék

- május 20. nagycsoportosok ki-
rándulása Hollókőre 7.15-12.30 Sé-
ta az Ófaluban, kirándulás a hol-
lókői várhoz. Közös játék a szabad-
ban. Néphagyományok megisme-
rése.

- május 21, gyermeknap

- május 27. nagycsoportosok ki-
rándulása: Cserhátszentiván, pün-
kösdi királyválasztás, majd király-
né kiválasztása. Népi játékok fel-
elevenítése.

2015.04.22. Föld napja

A Föld napját Magyarországon 
már 25. éve ünnepeljük, ápri-

lis 22-én. Minden évben megem-
lékezünk erről a világnapról. Idén 
a közvetlen környezetünk meg-
óvását, szépítését, rendezését tűz-
tük ki célul. A gyakorlatban ez azt 
jelentette, hogy a gyermekkel az 
óvodánk előtt muskátlikat ültet-
tünk „cserépbabákba”, illetve az 
óvoda udvarán lévő ládákba pe-
dig fűszernövényeket, haszonnö-
vényeket. Mindemellett gyomlál-

tunk a sziklakertben, gereblyéz-
tünk, söpörtünk, homokot ástunk. 
A gyermekek nagy örömmel ve-
tették bele magukat a kerti mun-
kákba. A csoportszobákban a gye-
rekek és szülők által gyűjtött ké-
pekből plakátokat készítünk a sok-
színű Földről, természetvédelem-
ről. Célunk már ebben az életkor-
ban is megláttatni a szépet és a 
jót a környezetünkben. 

Várszöginé Csábi Szibilla
munkaközösség vezető

■

Az óvoda hírei
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- május 28. délelőtt: óvónők aján-
dék pünkösdi műsora a gyerekek-
nek

- május 28. délután: teadélután a 
nagycsoportos szülőkkel

- május 29-30. Ráróspuszta – er-
dei tábor

- június 03. délután: 15.00 PÜN-
KÖSDÖLŐ – ÉVZÁRÓ-BÚCSÚ az 
óvodától a tücsök, maci, nyuszi, 
halacska csoportban

- június 04. délután: 15.00 PÜN-
KÖSDÖLŐ-ÉVZÁRÓ-BÚCSÚ az óvo-
dától a süni, őzike, méhecske cso-
portban

- június 05. OVINAP, Szécsény ne-
vezetességeinek felfedezése, fagyi-
zás a Petra fagyizó jóvoltából

- június – tanévzáró szentmise TE 
DEUM

- június 15. Ráróspuszta – erdei 
tábor

2014.04.30. Majális
„Itt a tavasz tudod-e, Leheletét ér-
zed-e?”

/Gazdag E.: Tavasz/

Hagyományaink átörökítését nem 
lehet elég korán kezdeni. Óvodánk-
ban évek óta, megünnepeljük a ter-

mészet újjászületését, a szép má-
just. Idén április 30.-án csütörtökön 
délelőtt „Majálisoztunk”. A fiúkkal 
a csoportokban színes papírszala-
gokat, koszorúkat készítettünk, - 
minden csoport kedve szerint. Ez-
után kivonultunk az udvarunkra, 
míg a leánykák a „kínálnivalókat” 
készítették elő. A szalagok, koszo-
rúk gyorsan felkerültek az ügyes 
fiúkezek jóvoltából a „csoportok 
fáira”, amelyek rózsaszín viráguk-
kal is éppen a tavaszt hirdették. 
Mire a fiúk és az óvó nénik végez-
tek, a leánykák is megérkeztek az 
udvarra és a szép májusfáért cse-
rébe megkínálták a fiúkat egy kis 
csemegével. Vidám, tavaszi, párvá-

lasztós énekes játékokat játszot-
tunk, ameddig kedvünk tartotta. 
Megeszegettük a maradék finom-
ságokat, a daduska nénik pedig 
innivalóval kedveskedtek. A Ma-
jális hátralévő idejében folytató-
dott a játék! Lehetett kerékpároz-
ni, rollerezni, labdázni, focizni. A 
kisebbek most is szívesen játszot-
tak a homokban, akinek kedve volt 
szép színes krétákkal rajzolgatha-
tott teraszunk kövére.

Finom ebéddel zárult ez a kelle-
mes tavaszt köszöntő délelőtt.

Csábi Györgyné
óvodapedagógus

■

Rákóczis napok

A tavaszi szünetet megelőző na-
pokban iskolánk névadójára 

emlékeztünk. A programsorozat 
hivatalos megnyitója a Krúdy Gyu-
la Művelődési Házban volt, ame-
lyen szerepelt az iskolai kórus Se-
bestyénné Csabai Ildikó vezeté-
sével, Rákóczis-meséket hallottunk 
Holecz Zoltán (8.o) tolmácsolásá-
ban. Ekkor került sor a Tiszteletbe-

li Rákóczisok avatására; oklevelet 
kaptak a csipkeszakkör patroná-
lói: Vajda Béláné (Margó néni) és 
Magulya Miklósné (Ági néni), a TEIS 
Csapat koordinátora: Juhász Ad-
rienn és Szabó Attila Kossuth-díjas 
művész, a Csík Zenekar prímása. Ez-
után meghallgattuk iskolánk va-
donatúj indulóját, melyet diákja-
ink komponáltak Szabó Attila ve-
zetésével.

Méltó helyére került névadónk 
szobra az iskola előkertjében ki-
alakított emlékhelyen. Rövid mű-
sor keretében tisztelegtünk II. Rá-
kóczi Ferenc fejedelem előtt. Be-
szédet mondott Rácz András a 
Vezérlő Fejedelmi Asztaltársaság 
Egyesület alelnöke, verssel emlé-
kezett Farkas Áron (9.a). Koszorút 
helyezett el: Pancsovai Gergely 
igazgató úr, Mohácsi László tan-
kerület igazgató úr, Stayer László 
polgármester úr és Rácz András úr. 
Köszönjük a konferálást Szklenár 
Tímea tanárnőnek és Halász Péter 

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

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola



. 9 .

....................................................................................................................................2015. május . Ingyenes kiadvány  . www.szecseny.hu

Dávidnak és Kovács Gábornak (12.b) 
a korhű ruhában való tisztelgést. 
Május 21-én pedig csendes meg-
emlékezésre készülünk a Szécsény-
ben található Rákóczi emlékhelyek 
végigjárásával.

Három tanítványunk édesanyjá-
nak, Mészáros Hajnalkának a gra-
fikái, rajzai és festményei tekint-
hetők meg az iskola Benczúr Ga-
lériájában május közepéig. A meg-
nyitón Juscsákné Kovács Judit ta-
nárnő beszélt a művészről a hall-
gatóságnak. Köszönjük a galéria 
berendezését Bakos Tamara tanár-
nőnek és a 10.a osztályosoknak; il-
letve a verset Oláh Debóra 3. osz-
tályos diákunknak, akit Bartus Gab-
riella tanító néni készített fel! Ek-
kor köszönte meg Pancsovai Ger-
gely igazgató úr Bátori Istvánné, 
Vali néni szervező munkáját, aki 
lelkes segítőkkel és önkéntesekkel 
szépítette, színesítette iskolánk fa-
lait. Támogatóink névsora az isko-
la Facebook oldalán megtekinthe-
tő.

Balla Nikolett fitness-versenyző, 
akit a TEIS Program keretén belül 
ismertünk meg, az érdeklődő fia-
taloknak egy változatos erősítő fel-
adatokkal tarkított köredzést tar-
tott hétfő délután. Jól megmozga-
tott mindenkit, alternatívát nyújt-
va azoknak, akik izgalmasabbá kí-
vánják tenni a testedzést: érdekes 
eszközök, újszerű gyakorlatok és 
egészséges ételek kerültek bemu-
tatásra. A közös mozgásra meghív-
tuk az Endrefalvai Móra Ferenc Ál-
talános Iskola tanítványait is. Kö-
szönjük a szervezést Juhász Adri-
enn, TEIS koordinátornak, a TEIS-
Csapatnak, Pancsovai Gergely igaz-
gató úrnak és természetesen Balla 
Nikolettnek!

2014 őszén csatlakoztunk az Ope-
rakaland sorozathoz. Néhány elő-
adóművész operanagykövetként 
járja az ország iskoláit, hogy nép-

szerűsítse a műfajt és a balettet. Az 
ünnepségsorozat részeként isko-
lánkban járt Rujsz Edit balett mű-
vész, Laczó András operaénekes, 
Temesi Mária operaénekesnő, il-
letve Ambrus Ákos zeneszerző. A 
folytatásban május elején újra útra 
kelünk és az Erkel Színházban meg-
nézzük Mozart Szöktetés a szeráj-
ból című daljátékát. Köszönjük a 
szervezést Mihály Olga és Juscsák-
né Kovács Judit tanárnőknek!

Természetesen a kicsikről sem fe-
ledkeztünk meg a három nap so-
rán, változatos programokon ve-
hettek részt ők is. A hétfői napon 
az operanagykövetek közül Rujsz 
Edit tartott érdekes előadást a 
balettról, Juscsákné Kovács Judit 
tanárnő Nagy Natália: A Nap szü-
letésnapja című verses meséjét ol-
vasta fel nekik, hogy betekintést 
nyerhessenek a csillagászat világá-
ba. Kedden kézműves foglalkozást 
tartott Törökné Petró Mária és Tö-
rök János, és a tanító nénik is sok 
játékkal színesítették ezt a napot, 
és készültek a szerdai akadályver-
senyre. 

Hidvégi-Üstös Pál túlélési- és na-
vigációs specialista, extrém spor-
toló, túravezető egyik expedíció-
ja alkalmával Kirgizisztánból 1000 
diófát hozott és ezeket Magyaror-
szág iskoláiban diákokkal együtt 
elülteti. Nálunk is járt és egy izgal-
mas előadást hallgathattak meg 
8-12. évfolyamos tanulóink a ka-
landjairól. 

A második nap végén jó hangula-
tú tanár-diák röplabdameccsre ke-
rült sor. Gratulálunk a győztes ta-
nári csapatnak és köszönjük a 8-9-
10. osztályosoknak a résztvételt!

A 11. évfolyam és a TEIS-Csapat 
szervezte meg a Színes Napok kék-
sárga napjával egybekötött aka-
dályversenyt szerdán. Minden osz-
tály kapott előzetes feladatot és 
természetesen a tantermet is ezek-
be a színekbe kellett öltöztetniük. 
A megoldandó feladatok között 
TOTÓ, labirintus, ugróiskola, kere-
sőverseny, darts is volt. Köszönjük 
a szervezést a 11.b osztálynak és 
Vinczéné Hurják Mónika tanárnő-
nek, illetve a TEIS-Csapatnak és 
Győrki Marianna tanárnőnek!

A Rákóczis Napok alkalmával az 
iskolai házi versenyek III. fordulói 
is megrendezésre kerültek Mihály 
Olga, Juhász Katalin tanárnők és 
Pásztor Péter tanár úr szervezésé-
ben, érdeklődő diákjaink többfé-
le délutáni programból is választ-
hattak: kézműves foglalkozás Tö-
rökné Petró Máriával és Török Já-
nossal; Legyen Ön is milliomos - 
Pásztor Péter és Bodor Norbert ta-
nár úrral; rejtvényfejtés Varga Er-
zsébet tanárnővel; Internetes ke-
resőverseny Vernyik István tanár 
úrral.

Versenyeredményeink

„Gyümölcs-Vitamin-Egészség” 
rajzpályázat: 2. osztályosok 2. hely; 
4. osztályosok 3. hely. Felkészítő ta-
náruk Bakos Tamara

„Add tovább!” – megyei kosár Jam-
boree 3-4. osztályosok részére 1. he-
lyezés - ezzel csapatunk országos 
döntőbe jutott. Gratulálunk nekik 
és edzőjüknek, Pesák Tamás tanár 
úrnak a fantasztikus sikerhez!
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Egyéb áprilisi programok

17. Diákparlament – iskolánkat 30 
tanuló és Pásztor Péter a DÖK pat-
ronáló tanára képviselte a rendez-
vényen

27. Végzős diákjaink jó hangulatú 
szerenáddal búcsúztak az őket ta-
nító pedagógusoktól. A felejthetet-
len produkció után vendégül lát-
tuk tanítványainkat, s kellemes be-
szélgetéssel, nosztalgiázással telt 
az est.

Ugyanezen a napon a 9-10-es kor-
osztály meghívásos kosárlabda tor-
nán vett részt Salgótarjánban.

28. A TÁMOP 3.1.4.B-13/1- 2013-
0001 számú, Köznevelés az iskolá-
ban című projekt keretében közös 
programot szerveztünk az Endre-
falvai Móra Ferenc Általános Isko-
lával. Az esemény A sport is lehet 
a szenvedélyed elnevezést kapta. 
A program célja az volt, hogy kül-
ső partnerek bevonásával, segítsé-
gével az egészség jegyében együtt 
sportoljanak a kicsik és nagyok, 
ezzel is erősítve a közösségi akti-
vitást, segítve a szabadidő hasz-
nos eltöltését. A támogatók kö-
zött szerepelt több civil szervezet, 
egyesület, önkormányzat, akik se-
gítették az intézményeket a meg-
valósításban, de a diákönkormány-
zatoknak és a szülői munkaközös-
ségeknek is fontos szerep jutott a 
szervezési és lebonyolítási felada-
tokban. A délután családias, vidám 
hangulatban telt el, a partneri kap-
csolatokat megerősítve. 

30. Végzős diákjaink ezen a napon 
vettek búcsút alma materüktől. A 
megható, időnként mosolyra kész-
tető búcsúbeszédek után a már 
hagyománnyá vált lufieregetéssel 
ért véget ünnepségünk. Köszönet  
Szklenár Tímea és Vinczéné Hurják 
Mónika tanárnőknek a műsor ösz-
szeállításáért, melynek szereplői: 
Jusztin Boglárka, Szeróczki Ádám, 

Bóta István, Bangó János 11. b, 
Tácsik Fanni, Hajdú Anna, Halász 
Péter Dávid, Király Angelika Anna 
12.b osztályos tanulók voltak.

További információk: 3170. Szé-
csény, Rákóczi út 90., Tel.: 32/370-
131, Fax: 32/372-490

e-mail: rfszkki@gimn-szecseny.
sulinet.hu, web: www.rfszkki.
sulinet.hu, www.facebook. com/
rfszkki

Győrki Marianna
igazgató helyettes

■

Tavaszi Bázisovi értekezlet 
Budapesten

2015. április 18-án szombaton, Bu-
dapesten a Vöröskereszt Szék-

házban, Tavaszi Bázisovi értekez-
leten vettem részt. Ez alkalommal 
a fő napirendi pont nógrád me-
gyei Bázisóvodák munkája és ér-
tékelése volt. Mivel 2012 óta a Cse-
peredő Óvoda is büszkélkedhet a 
Vöröskeresztes Bázisovi címmel, 
így én is bemutathattam az eddig 
végzett munkánkat. 

A gyermekeink, az életkori sajátos-
ságaiknak megfelelő szinten meg-
ismerkedhettek az ifjúsági Vörös-
kereszt eszméivel, feladataival, jel-
képeivel. Kedves jelképünk, „segí-
tőnk” Márton medve, aki tanulsá-
gos történeteivel teszi érdekeseb-
bé, könnyen elsajátíthatóbbá a vö-
röskeresztes feladataink elvégzé-
sét, melyek a következők: a Vörös-
keresztes mozgalom eszmeiségé-
nek megismertetése, elmélyítése, 
játékos eszközökkel, az egészség-

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

................................................................................
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tudatos magatartás és szemlélet 
kialakítása. Az éves terv elkészíté-
se során, a gyermekeink életkori 
sajátosságait figyelembe véve 3 
modult választottam:
1. modul: Elsősegélynyújtás és bal-
esetvédelem: Az alapvető elsőse-
gély-nyújtási ismeretek játékos gya-
korlása, az adódó veszélyforrások 
felismertetése az óvodás gyerme-
kekkel.
2. modul: Véradás. Együttműködés 
a helyi szervezettel. A vértől való 
félelem oldása, ismereteik bőví-
tése, a szülők megnyerése a gyer-
mekeiken keresztül az önzetlen 
segítésre. „Adj vért, életet ment!” 
Az óvoda társadalmi szerepválla-
lásának erősítése.
3. modul: Napsugárzás, napvéde-
lem: A gyermekeink egészségének 
védelme érdekében a Nap hasznos 
és káros hatásainak megismerte-
tése.

Feladatainkat heti rendszeresség-
gel, a nevelőmunkába integrált te-
matikus elemekkel, játékokkal va-
lósítjuk meg. Egy kedves dvd ve-
títése során, megismerkedtünk a 
Vöröskeresztes mozgalom tevé-
kenységével és Help Mannel, aki 
egy segítő emberke. Ennek kap-
csán részt vettünk egy óvodások-
nak készülő oktató diafilm készí-
téséhez meghirdetett rajzpályá-
zaton, ahol szép, dicséretes ered-
ményt értünk el. Ősszel a Bakker 

Holland Kft Budaörsön hirdetett 
meg óvodák számára egy lehető-
séget, virággumókat ajánlott fel a 
környezetünk szépítésére. 

Megnyertük! Így kiskertünket szé-
pítve elültettük a virághagymákat. 
Meglátogattuk az Egészségházat, 
az orvosi rendelőt, a Véradó és men-
tőállomást, ahol közvetlen tapasz-
talatszerzést biztosítottunk gyer-
mekeinknek. A véradást megelő-
ző napon plakátokat helyezünk el 
a városban, ezzel segítve a toborzó 
munkát. Ebben Dr. Horváthné Né-
meth Éva néni, a helyi Vöröskereszt 
vezetője ad segítséget gyermeke-
inknek, a kis Vöröskeresztes lova-
goknak. Egész évben, de különö-
sen a Víz, a Föld, a Madarak és fák 
világnapján játékos tevékenysé-
gekkel, tudatosan ráirányítjuk a 
figyelmüket a Földünkre, környeze-
tünk védelmére: szelektíven gyűjt-
jük a hulladékot, etetjük a mada-

rakat, palackpostával hívjuk fel a 
vizeink védelmére a figyelmet. A 
Napvédelem kiemelt feladatunk, 
ezért ezzel kapcsolatban is részt 
vettünk egy Dm rajzpályázaton, 
ennek elbírálása még folyamat-
ban van. A nyeremény: naptejek 
biztosítása a gyermekeink számá-
ra a nyári időszakra. Nagy öröm-
mel tölt el, hogy a kis óvodásaink 
örömmel végzik ezeket a felada-
tokat, büszkék arra, hogy Vörös-
keresztes Bázisóvodába járnak és 
a Pitypang csoport óvodásai le-
hetnek. Budapesten elismerő sza-
vakkal köszönték meg eddigi mun-
kánkat és nagyon örülnek, hogy 
biztosítva látják gyermekeink tu-
datos nevelését. 

Brezanóczyné Lőrincz Katalin
Cseperedő óvoda és Bölcsőde
Vöröskeresztes Bázisovi elnök

■

Zongorista növendékek 
országos sikere 

Háromévente kerül megrende-
zésre, idén már 10. alkalom-

mal az Országos Négykezes és Két-
zongorás verseny. Az országos ver-
senyen ebben az évben mintegy 

1200 zongorista gyermek indult, 
akik az ország 5 nagyvárosában zaj-
ló előselejtezők megmérettetései 
után kerültek be (90 diák) az orszá-
gos döntőbe. 

A szentendrei előselejtezőn (3 me-
gye versenyén) a Rózsavölgyi Márk 

Alapfokú Művészeti Iskolát 2 cso-
port képviselte: a II. korcsoport-
ban Valkár Csenge és Holecz Mar-
tin, az V. korcsoportban Pap Luca 
és Mega Inez. Mindkét csoport fel-
készítő tanára Lévárdi Beáta volt. 
Az április végén megtartott ba-
lassagyarmati Országos döntőben 
bejutott Pap Luca és Mega Inez 
négykezes páros II. helyezést ér-
ték el.

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

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 
Szécsényi Tagintézménye



. 12 .

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

Tavaszi hangverseny a 
Művelődési Házban

Május 19-én, kedden este 18 óra-
kor tartja a Rózsavölgyi Márk Alap-
fokú Művészeti Iskola Szécsényi 
Tagintézménye az immáron ha-
gyományos Tavaszi-tanári hang-
versenyét a Művelődési Központ 
Kamaratermében. A koncerten fel-
lép az Erkel Ferenc Vegyeskar (kar-
nagy: Lévárdi Beáta), Szécsény Vá-
ros Gyermekkara (Felkészítő taná-
rok: Lévárdi Beáta, Sebestyénné 
Csabai Ildikó) és a Művészeti Is-

kola diákjai és művésztanárai. A 
színpadon olyan modern művek 
hangzanak el, mint Tom Jenkins 
vagy a Beatles együttes híres dal-
lamai.

XXIII. „Éneklő ifjúság”- 
Megyei Ifjúsági Kórusfesz-

tivál Szécsényben

Május 22-én, pénteken délelőtt 
rendezik meg a Magyar Művelő-
dési Intézet és a Rózsavölgyi Márk 
Alapfokú Művészeti Iskola közös 
rendezésében a XXIII. Megyei If-

júsági Kórusfesztivált a Művelő-
dési Központ kamaratermében. 

A fesztiválon Szécsény Város Gyer-
mekkara (karnagy: Lévárdi Beáta), 
a szécsényi Páter Bárkányi Keresz-
tény Általános Iskola kiskórusa 
(Zsíros Szilvia), a balassagyarmati 
Művészeti Iskola kis vegyeskara 
(karnagy: Franka Beáta) és a pász-
tói Művészeti Iskola gyermekkara 
(karnagy: Kanyóné Alapi Anna) 
lép színpadra.

Lévárdi Beáta
■

Magyar-szlovák munkaér-
tekezlet Szécsényben

A Nógrád Megyei Rendőr-főka-
pitányság vezetője a Szlovák 

Köztársaság Besztercebányai és 
Nyitrai Kerületi Rendőr Igazgató-
ság képviselőivel értékelte 2014. 
második félévi együttműködését.

Dr. Nagy László r. ezredes, rend-
őrségi főtanácsos, a Nógrád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság veze-
tője és egyben Magyarország 2. 
számú határmegbízottja 2015. 
április 29-én fogadta Ing. Jaroslav 
Esterka ezredest, a Nyitrai Kerüle-
ti Rendőr Igazgatóság vezető he-
lyettesét, valamint JUDr. Štefan 
Šurka ezredest, a Besztercebányai 
Kerületi Rendőr Igazgatóság ve-
zető helyettesét. 

A megbeszélésen részt vett töb-
bek között Dr. Fekete Csaba r. dan-
dártábornok, a Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság vezetőjének ren-
dészeti helyettese és Ferencsik Ray-
mond Levente r. alezredes, a Nóg-
rád Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetőjének rendészeti helyette-
se, határmegbízott helyettesek is.

A résztvevők értékelték a magyar-
szlovák határszakaszon 2014. II. 
félévben végrehajtott közös jár-
őrszolgálatok rendjét, a határfor-
galom ellenőrzésével összefüggő 
közös feladatok végrehajtását, va-
lamint meghatározták az állam-
határ rendje fenntartásának érde-
kében végrehajtandó további fel-
adatokat. 

A felek megállapodtak abban, hogy 
továbbra is folyamatosan fenntart-
ják együttműködésüket az érvé-
nyes nemzetközi szerződések és 
egyezmények alapján. 

A közös járőrszolgálat tekinteté-
ben nagyobb hangsúlyt fektetnek 
az eredményesség fokozására, to-
vábbá nagy figyelmet fordítanak 
a határrendsértések megelőzésé-
re, bekövetkezésük esetén azok 
kivizsgálására.

A szécsényi Forgách-kastélyban 
megrendezett értekezletet köve-
tően a meghívottak megtekintet-
ték a Kubinyi Ferenc Múzeumot, 
majd Hollókőn az Ófalu védett fa-
lurészt.

forrás: 
www.police.hu

■

Nagyszombat délután ismét 
gyerekzsivajtól volt hangos a 

pösténypusztai kultúrház. Immár 
második alkalommal került meg-
rendezésre a húsvétváró rendez-
vény, amely ismét nagyon jó han-
gulatban telt el. A gyerekek, már 
bátrabban viselkedtek, könnyeb-
ben oldódott a hangulat, hiszen, 
emlékeztek, hogy tavaly is milyen 
jól érezték magukat. Most is volt 
tojásfestés, színezés és ügyességi 
játékok, amelyben a szülők is részt 
vettek. A gyerekek egymás után 
változtak kiscicává, pillangóvá vagy 
nyuszivá, hiszen Sáriné Borik Me-
linda ügyesen, pillanatok alatt fes-
tette ki őket. Reméljük, hogy ez a 
rendezvény hagyománnyá válik 
kis falunkban! Szeretnénk a köz-
reműködésben részt vevő felnőt-
tek munkáját is megköszönni!

Április 26-án délután érkezett Pös-
ténypusztára a feltámadási zarán-
dok kereszt. Balatonzamárdiból 
indult és a pünkösdi búcsúra ér-
kezik meg Csíksomlyóra. Magyar-
országon Pösténypuszta volt az 
utolsó állomás, ahol fogadták a 
keresztet. Hozzánk a balassagyar-

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

Rendőrségi hírek: Pösténypuszta hírei
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mati zarándokok hozták gyalog, 
amelynek a megérkezése nagyon 
megható volt. Pöstényben a KÉSZ 
tagjai és a pöstényi lakosok fogad-
ták a templomban. Közös imádko-
zás és ének után, mi is felkötöttük 
a keresztre a település szalagját. 
A félórás pihenés közben megven-
dégeltük a zarándokokat, aztán in-
dult tovább a kereszt. Innen már 
a pöstényiek vitték tovább gya-
log a 15 km-re lévő Busára, és ad-
ták át a következő zarándok cso-
portnak. Nagyon jó érzés és meg-
ható, hogyha személyesen nem is, 
de a szalagunk által mi is ott lehe-
tünk Csíksomlyón, ahová minden 
magyar ember legalább egyszer 
szeretne eljutni. Reméljük lesz rá 
lehetőségünk!

Tabáné Szeles Katalin
■

Babamasszázs tanfolyamot 
indítunk a

Manóvár Gyerekházban!
Várunk minden érdeklődő szülőt 

és kisbabát

Miért jó a babamasszázs?
•	 mert a baba gyorsabban fog 

fejlődni
•	 mert a nagyobb gyermekek-

nek is segít
•	 szorosabb kapcsolat a baba 

és a szülő között

•	 a betegségek kialakulása meg-
előzhető

•	 testi – lelki egészség megtar-
tása

Helye: Manóvár Gyerekház, Szé-
csény, Rákóczi út 41. (volt ÉMÁSZ 
épülete)

Első foglalkozás ideje: 2015. ápri-
lis 27. 09.30 óra

Ezt követően kéthetente hétfőn 
lesznek a foglalkozások. Pontos 
időpontokról érdeklődni lehet 
személyesen, vagy telefonon. (06 
20/4016-577)

A foglalkozást vezeti: Bacsáné Bá-
rány Ottília védőnő

Erdélyi Viktória
■

2015.05.09-én 19.00 óra (ismét-
lés: 2015.05.10-én 15.00, 2015. 

05. 16-án 19.00 óra, valamint 2015. 
05.17-én 15.00 óra.) 2015. 05. 23-
án 19.00 óra (ismétlés: 2015.05. 
24-én 15.00, 2015.05.30-án 19.00 
óra, valamint 2015.05.31-én 15.00 
óra.)

Korábbi adások megtekinthetők: 
www.szecseny.hu 

Bolgár János
vezető szerkesztő

■

Április 11-én szombaton mind-
két szécsényi NB-s csapat a 

miskolci Borsod Volán csapatához 
látogatott. Az NB I-es csapat 12:6 
arányú győzelmet aratott. Kriston 

Dániel 4, Podpinka Gábor 3, Hor-
váth Miklós és Nagy Miklós 2-2 
győzelmet szereztek, illetve nyert 
a Nagy-Horváth páros is.

Az NB II-es csapat is meggyőző fö-
lénnyel 14:4 arányban győzött a 
Borsod Volán NB II-es csapata el-
len. Salamos István 4, Győre Sán-
dor 4, dr. Harik Ferenc 3, Oravacz 
Ferenc 1 győzelmet szerzett, vala-
mint a dr. Harik-Györe és Salamon-
Oravecz párosok is nyertek.

Ezzel a győzelemmel a szécsényiek 
három fordulóval az idény befeje-
zése előtt veretlenül bajnokok, ami 
nagyon szép eredmény.

Április 26-án vasárnap mindkét 
NB-s szécsényi csapat idegenben 
játszott és győzött.

Az NB I-es csapat Szegedre láto-
gatott, ahol a Floratom Szeged 
csapatát példátlan fölénnyel 18:0 
arányban verte, ami azt jelenti, 
hogy a hazaiaknak a 18 mérkőzés-

ből (16 egyéni és 2 páros) egyet 
sem sikerült nyerni hazai pályán. 
A meglepően nagy fölényű győ-
zelemhez hozzátartozik, hogy a 
mellet, hogy a szécsényi csapat 
összességében nagyobb játékerőt 
képvisel, a szoros döntő szettes 
mérkőzések is kivétel nélkül a szé-
csényi játékosok sikerét hozták. A 
csapatban szokás szerint Kriston 
Dániel, Podpinka Gábor, Nagy Mik- 
lós és Horváth Miklós játszottak.

Az NB II-es csapat Vácra látoga-
tott, ahol vendégként is meggyő-
ző 13:5 arányú győzelmet aratott. 
Ezzel a második csapat továbbra 
is veretlen NB II-ben egy forduló-
val a bajnokság befejezése előtt.

Györe Sándor 4, Oravecz Ferenc 
4, dr. Harik Ferenc 2, Salamon Pé-
ter 2 győzelmet aratott, valamint 
a dr. Harik-Györe páros is győzött.

dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnöke

■

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

Szerva ASE hírei

Szécsény Tv soron 
következő adásai:

......................................
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Üdvözlöm a Szécsényi Hírek ol-
vasóit! Április a Szécsény VSE 

sikeres hónapja volt.

TAO-s pénzből a csapataink, a leg-
nagyobbaktól a legkisebbekig új 
szerelést vehettek át, amelyben 
mezek, melegítők, táskák, kabátok 
voltak. A játékosaink most már egy-
forma mezekben, melegítőkben, 
hátukon a Szécsény VSE felirattal 
büszkén jelenhetnek meg a mér-
kőzéseken.

Április hónapban 4 bajnoki mér-
kőzésből mindegyiken begyűjtöt-
te felnőtt csapatunk a 3 pontot.

A győzelmeink mellett annak is 
örülhettünk, hogy 4 ifista, név sze-
rint Lotharidesz Máté, Lőrinc Ba-
lázs, Szántó Viktor és Szép Máté 
sikeresen bemutatkozott a felnőt-
tek között.

XVII forduló 
2015.04.04.

Szécsény – Mátranovák 4-2, gól: 
Szenográdi P., Szabó T. 2, Ferkó 
(öngól )

XVIII. forduló 
2015.04.12.

Karancslapujtő – Szécsény 1-2, gól: 
Galcsik Sz., Szenográdi P.

XIX. forduló 
2015.04.18.

Pásztó - Szécsény  0-3, gól: Galcsik 
Sz., Szenográdi P., Rónási R.

XX. forduló 
2015.04.25.

Szécsény - Palotás  2-0, gól: Lot-
haridesz M., Vereczki B.

A kupában is szerepeltünk ebben 
a hónapban, de sajnos a szügyi 
mérkőzés a számunkra a végállo-
más volt.

Magyar Kupa 
III. forduló:

Szügy - Szécsény 2-1, gól: Vereczki 
B. Az ifjúsági csapatunk listaveze-
tőhöz méltón szerepel a bajnok-
ságban és magabiztosan vezeti a 
bajnokságot.

XVII forduló 
2015.04.04.

Szécsény ifi – Mátranovák ifi  5-0, 
gól:  Szántó V., Szalai K., Lotharidesz 
M., Szép M. 2

XVIII. forduló 
2015.04.12.

Karancslapujtő ifi – Szécsény ifi  
1-10, gól: Lőrik K., Szalai K.  Szán-
tó V., Lehoczki Sz. 2, Lotharidesz 
M. 3, Szép M. 2

XIX. forduló 
2015.04.18.

Ebben a fordulóban szabadnapos 
volt az ifi csapatunk.

XX. forduló 
2015.04.25.

Szécsény – Palotás 3-0 A Palotási-
ak nem mertek elutazni a mérkő-
zésre, így megállapított eredmény 
született.

Az U16-os csapatunk két szabad-
nappal kezdett, két fordulóban 
pedig begyűjtötte a 3-3 pontot.
A nyugati csoport második helyén 
áll.

XII. forduló 
2015.04.19.

Szécsény U16 - Vanyarc U16  2-1, 
gól: Görcsi Gábor 2

XIII. forduló
2015.04.24.

Palotás U16 - Szécsény U16  0-18, 
gól: Szenográdi B. 3, Oláh Sz. 4 , 
Gombár E. 3, Szmolnik M. 3, Sze-
rémi E., Kovács S., Baranyi D., Gör-
csi G., Bangó A.

Az U14-es csapatunknak 4 fordu-
lója volt áprilisban, és vezeti a ta-
bellát.

XII. forduló 
2015.04.04.

Szécsény U14 – Diósjenő U14  13-
0, gól: Szerémi E. 6, Kovács S. 4, 
Kökény T. 2, Oláh N.

XIII. forduló 
2015.04.07.

BSE Palóc Farkasok I. U14 - Szé-
csény U14 1-2, gól: Oláh N., Dob-
sonyi I.

XIV. forduló 
2015.04.14. SZABADnAP

XV. forduló 
2015.04.21.

Palotás – Szécsény 1-8, gól: Szeré-
mi E. 3, Görcsi G. 2, Kovács S., Oláh 
N., Kökény T.

XVI. forduló 
2015.04.28.

Szécsény U14 - Rimóc U14  25-0

Bozsik torna keretében április 11-
én és 25-én találkoztak a környék-
beli U11 és U13-as csapatok a Li-
getben.

SZVSE hírek
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A csapataink kimagaslóan teljesí-
tettek. Szerfelett élvezettel vetet-
ték magukat a játékba. Láthattunk 
nagyon jó teljesítményeket.

U7 és U9-es Bozsik tornát rendez-
tünk április 18.-án a legkisebbek-
nek.

A csapatink itt is nagyon jól sze-
repeltek. Javasolom, hogy egyszer 
látogassanak el a Ligetbe egy ilyen 
tornára, nagyon jól fogják magu-
kat érezni. Ezek a gyerekek egy 
kicsit még ügyetlenül, de annál 
nagyobb elszántsággal fociznak.

A megye III középcsoportjában sze-
replő csapatunk is jól szerepelt eb-
ben a hónapban. 3 győzelmet és 
1 döntetlent ért el, így a második 
a tabellán.

XIV. forduló 
2015.04.05.

Ipolyszög – Szécsény II  1-3, gól: 
Vincze T., Németh I., Lőrincz B.

XV. forduló 
2015.04.11.

Mohora – Szécsény II  1-1, gól: Né-
meth I.

XVI. forduló 
2015.04.18.

Szécsény II – Ludányhalászi 9-0, gól: 
Vincze T. 4, Strehó G. 3, Németh I., 
Hegedűs A.

XVII. forduló 
2015.04.26.

Szécsény – Ipolyvece  1-0, gól: Sü-
megi R.

Összefoglalva, nagyon sikeres hó-
napot tudhatnak maguk mögött 
a csapataink. Csak így tovább srá-
cok!

Doman Gábor 
SZVSE elnökségi tag

■

30. Telekom Vivicittá Városvédő 
Futás Budapest Margit szige-

ten

Napsütésben jó futóidőben zaj-
lottak az események 2015. április 
19.-én. Minden idők legnépesebb 
szabadidő eseménye hazánkban. 
1986 óta minden évben megren-
dezik a futást. Megyénkből ösz-
szesen 145 futó indult a különbö-
ző távokon. 

A SZAFT csapata a 10 km teljesí-
tette 6 fővel: Balázsné Lehoczki 
Piroska, Kovácsné Obrecsány Klá-
ra, Kovácsné Kozma Ágnes, Homo-
ki Marianna, Czele János, Czele Já-
nosné.

VII. Zenthe Ferenc emlékfutást áp-
rilis 24-én rendezték meg Salgó-
bányán, amely során újra tiszteleg-
hettünk a Nemzet Színésze előtt. 2 
km-es körpálya várta a futás sze-
relmeseit, amely megkerülte a vá-
rat. Összesen 107 fő rajtolt el a há-
rom távon, 2, 4, 6, km közül lehe-
tett választani.

A SZAFT csapatából:
4 km Kovácsné Obrecsány Klára II. 
helyezés korcsoportjában
2 km Czele János I. helyezés
2 km Czele Jánosné I. helyezés

A díjakat Mecser Lajos futólegen-
da adta át.

Nagy Civil Futás és Családi piknik 
április 26-án került megrendezés-
re a szentendrei Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum területén. Mesés tá-
jakon, pincék, malmok, pajták, há-
zak között 5 km-es pályát kellett 
futva vagy gyalogolva teljesíteni. 
A SZAFT csapatát kicsik és nagyok 
25 fővel képviselték jó levegőn, 
változatos terepviszonyok között. 
Mindenki teljesítette a távot, iga-
zi kuriózum volt a futást kedvelő-
inek a helyszín. Az esemény arra 
kívánta felhívni a figyelmet, hogy 
az adó 1%-nak felajánlásával bár-
ki támogathatja a civil szerveze-
tek munkáját. Rajt 11 órakor in-
dult, utána különböző programo-
kon vettünk részt.

Czele János
BSI Futónagykövet

■
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