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Kulturális körkép
A szécsényi Művelődési
Központ hírei

M

ájus 30-án, végre igazi nyárias idő közepette került megrendezésre a Városi Gyermeknap
és Civil Korzó. A délután 14 órától
kezdődő rendezvényen a gyermekeknek szánt szórakozási lehetőségen túl bemutatkoztak a
helyi művészeti csoportok, illetve
a legaktívabb helyi civil szervezetek, akik fényképekkel, oklevelekkel és különböző díjakkal „felszerelkezve” mutathatták meg munkájuk eredményét. Mindezek is
igazolják, hogy érdemes szerepet
és feladatokat vállalni a magán-

életen túl is, megéri becsatlakozni a város egyre színesebb civil életébe.
Köszönet illeti az önzetlen segítőket és programot színesítő résztvevőket! Név szerint: Cserhát Mentőkutyás Egyesület, az Egy Másért
- Egymásért közösség, a szécsényi
Rendőrkapitányság és kollégái, a
szécsényi Tűzoltóság és kollégái,
a Bojtorján zenekar, a 8th Pubnak
zenekar.
Továbbá köszönet a részt vevő közösségeknek, civil szervezeteknek,
akik jelenlétükkel és színpadi műsorukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez! Név szerint: Andi

.

színjátszósai, Mikszáth Táncegyüttes, Palóc Néptáncegyüttes, T.C.D.
Táncegyesület, Léna táncosai, Benczúrfalváért Egyesület, SZAFT, Szerva Asztalitenisz Sportegyesület,
Őszi Alkony Nyugdíjas Klub, eMultiCoop Szociális Szövetkezet.
Végül pedig köszönet minden érdeklődő, a szécsényi rendezvényekre újra és újra ellátogató családoknak, közösségeknek, személyeknek, akik időről időre megtalálják szórakozásukat a helyi programokon is.
Találkozunk június 20-án a Tűzugrás Fesztivál és Múzeumok Éjszakája rendezvényen.
Sáriné Borik Melinda

■
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Szécsény Város Gyermekkarának
megyei és országos sikerei

M

ájus 22-én Szécsényben rendezték meg az „Éneklő ifjúság” mozgalom jegyében a XXII.
Megyei Ifjúsági Kórustalálkozót.
A rendezvényt a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Iro-

dája, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézménye és a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft-vel közösen
szervezte. A találkozón a megye
számos ifjúsági kórusa fellépett.

Név szerint: Szécsény Város Gyermekkara- Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti iskola szécsényi
Tagintézménye (karnagy: Lévárdi
Beáta), a Balassagyarmati Rózsavölgyi Márk AMI Kisvegyeskara
(karnagy: Franka Beáta), a salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolájának Kicsinyek kórusa (karnagy: Póczos Zsóka), a Ko-
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dály Zoltán Tagiskola Gyermekkarának Kamarakórusa (karnagy:
Karácsonyné Kaposi Ida), valamint
a balassagyarmati Balassi Bálint
Gimnázium Vegyeskara (karnagy:
Mátyás Levente).

saséneklési Verseny Országos döntőjében Szécsény Város Gyermekkara kamarakórus kategóriában
EZÜST OKLEVELET nyert. A kórus
a capella előadásában reneszánsz,

barokk és XX. századi művek hangzottak el a neves karnagyokból álló zsűri előtt.
Lévárdi Beáta

■

A zsűri értékelése alapján, melynek elnöke Ember Csaba karnagy
volt, a salgótarjáni Kodály Zoltán
Általános Iskola Kicsinyek kórusa
(karnagy: Póczos Zsóka) ARANY
MINŐSÍTÉST kapott, Szécsény Város Gyermekkara pedig EZÜST MINŐSÍTÉSSEL büszkélkedhet (karnagy: Lévárdi Beáta, Felkészítő tanárok: Lévárdi Beáta, Sebestyénné Csabai Ildikó.
A május végi, a budapesti Szent
Margit Gimnázium dísztermében
megrendezett VIII. Országos Tár-

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

z egyesület két csoportja május 30-án a városunkban megrendezett gyereknapi program színpadi műsorának fellépői voltak.
Másnap május 31-én 8 táncos a
The Eunice zenekar videoklipjének
forgatásán vett részt, amely pár
héten belül bemutatásra kerül.
Az előző évekhez hasonlóan idén
is megrendezésre kerül a T.C.D.
Táncegyesület Táncgálája. 2015.
június 27-én, szombaton 19 órától
mindenkit várunk sok szeretettel
a művelődési házba.
Az egyesület 7 csoportja lép színpadra az elmúlt tanév során megtanult koreográfiákkal. Vendég fellépő ismét a The Eunice zenekar
két tagja Deák Lotti és Jakus Dániel.
Deák Réka

■

K

lubunk tagjai május hónapban
sem unatkoztak. Számos helyi
és távolabbi programon vettünk
részt. A szokásos havi klubnapunkon kívül részt vettünk Salgótarjánban a Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége által szervezett
Dalosversen, Kisterenyén nyugdíjasok részére rendezett megyei
sportversenyen, Egerben a Richter
Gedeon Gyógyszertár által szervezett egészségügyi vetélkedőn és
az eredményhirdetésen, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége küldöttértekezleten.
A tagok igyekeztek minden szécsényi rendezvényen képviselni a
klubot, meghallgatták a Művelődési Központban a Tavaszi hangversenyt, színes ruháikkal és még

színesebb egyéniségükkel gazdagították a Városi Gyermeknap és
Civil Korzó programját, ahol a bemutatkozó és vendéglátó sátor
alatt fényképalbumokkal és isteni finom házi süteményekkel várták az érdeklődőket.
Júniusban a Tűzugrás Fesztivál és
Múzeumok Éjszakája rendezvényen ismét találkozhatnak az Őszi
Alkony Nyugdíjas Klub szorgos kezű tagjaival, ahol a már ismert és
közkedvelt krumpli laska kerül kínálásra. A klub örömmel várja új
tagok jelentkezését! Várunk minden lelkes nyugdíjast, aki aktívan
szeretné élni mindennapjait!
Kiss Lajosné

■
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Palócok a Szentföldön

D

r. Nagy Andor Magyarország
izraeli nagykövetének meghívására négy napot Tel-Avivban töltött a szécsényi Palóc Néptáncegyüttes néhány párja, hogy az
ott megrendezésre kerülő Magyar
Napok programjait folklórműsorral gazdagítsa.
2015. februárjában érkezett az a
felkérés, melyben a szécsényi néptánccsoport 12 tagját a magyar kultúra táncos képviseletére invitálták Izraelbe. Így 2015. május 13-án
a Szécsényi Népművészeti Egyesület elnöke, Halmosi György vezetésével 11 táncos repülhetett a
közel-keleti ország fővárosába.

A Tel-Avivban első alkalommal megrendezett Magyar Napok iránt érdeklődő közönség - a Magyar Kereskedelmi Központ hivatalos megnyitójától eltekintve - olyan programokon vehetett részt, melyek
felvonultattak néhány magyar
gasztronómiai különlegességet a
pálinkától a lángosig, bemutattak
híres magyar alkotásokat, mint a
Rubik-kockát, valamint egy négytagú jazz-zenekar segítségével
megvillantották a magyar cigány
muzsikusok tehetségét.

E összetett programsorozatban kapott helyet a Palóc Néptáncegyüttes kifejezetten erre az alkalomra
szerkesztett közel 20 perces műsora is. A négy ízben előadott műsort a rendezvény fő helyszínén felállított színpadon összesen közel
5.000 néző tekintette meg 15-én
és 16-án.
A bemutatókra készülve az együttes táncosainak fő célja egy olyan
összefüggő, szünetmentes, kompakt műsor színpadra állítása volt,
melyben a Kárpát-medence magyar tánctípusainak, és a hozzájuk
tartozó viseleteknek, valamint a

hangszeres zenéknek legjava mintegy esszenciaként sűrűsödik.

Így került színpadra a mezőföldi
üveges, a tolnai Sárköz verbunkja
és csárdása, a Rábaközből való
dus és csárdás, a Palócföld képviseletében a rimóci csárdás, a Szeged környékéről származó oláhos,
lassús és frisses, a Felvidéket reprezentáló gömöri botoló, valamint
Erdélyből a marossárpataki forduló és a magyarpalatkai korcsos és
csárdás.
A táncok zenei kíséretét a Folt zenekar és barátai rögzítették az
utazás előtt néhány héttel. Ennek
köszönhetően a vonósokon túl
olyan különlegesnek számító tánckísérő hangszereket is hallhatott a
közönség, mint a prím- és basszprím tambura, cimbalom, tárogató, esz-klarinét, tekerőlant. A hanganyagon énekesként közreműködött Hetényi Milán, a Magyar Állami Népi Együttes énekes szólistája.
A néhány napos izraeli tartózkodásban a hivatalos megnyitó fo-

gadáson és táncbemutatókon túl
természetesen szabadidő is volt.
A palóc folkdelegációnak alkalma
nyílt földközi-tengeri pancsolásra, Tel-Aviv belvárosának megtekintésére, valamint Jeruzsálem ősi
magjának bebarangolására. A történelem során több mint ötvenszer ostromolt és tizenkétszer földig rombolt, számos világvallás
kegyhelyeként tisztelt Jeruzsálem
szakrális és profán helyszínei lenyűgöző hatással voltak a táncosokra. Megannyi fotóval, ajándékkal s itt-ott túlpirult bőrrel emelte
palócainkat magasba május 17-én
este a repülőgép, hogy hétfőn hajnalban már Budapesten lélegezhessenek sótlan magyar levegőt.
Az együttes ezúton fejezi ki köszönetét Dr Nagy Andor nagykövet úrnak, Halmosi György úrnak,
Stayer László polgármester úrnak,
valamint Szécsény város Önkormányzatának, hogy lehetővé tették, támogatták a táncosok kiutazását.
Paluch Norbert
Palóc Néptáncegyüttes

■
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Önkormányzati hírek
Beszámoló a május 28-án tartott testületi ülésről

K

épviselő testületünk megtárgyalta és elfogadta
• A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót,
• Az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet módosítását,
• Az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének I. számú mó-

.3.

dosítását, mely szerint a bevételi
és kiadási főösszeg 242.384 e Fttal nő,
• Az önkormányzat 2015-2019.
időszakra szóló gazdasági programját, melynek alappillérei a munkahelyteremtést ösztönző beruházások, intézkedések, a turisztikai
kínálatbővítést elősegítő-, az itt
élők életminőségét javító, a közintézményeink energiahatékonyságát növelő fejlesztések. Céljaink
eléréséért mindent meg kell tennünk a rövidesen megnyíló pályá-
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zati források minél hatékonyabb lehívása érdekében. Számítunk minden szécsényi polgár együttműködésére!
• Négy önkormányzati tulajdonú cégünk, az ügyvezető által elkészített, a felügyelő-bizottságok
és könyvvizsgáló általjóváhagyott
2014. évi mérlegbeszámolóját
• A Városfejlesztő Nonprofit Kftnél 12.349 e Ft mérleg főösszeggel, -5.947 e Ft mérleg szerinti
eredménnyel,
• A Közművelődési Nonprofit Kftnél 2.986 e Ft mérleg-főösszeggel,
1.920 e Ft mérleg szerinti eredménnyel,

• A Városüzemeltetési Kft-nél
39.284 e Ft mérleg főösszeggel,

-4.580 e Ft mérleg szerinti eredménnyel,
• Az AGRO-HELP Nonprofit Kftnél 55.768 e Ft mérleg főösszeggel, 3.826 e Ft mérleg szerinti eredménnyel,
• A pösténypusztai orvosi rendelő felújítására vonatkozó nyertes pályázatunk kivitelezési munkálatainak elvégzésére négy szécsényi cégtől kérünk ajánlatot. A
pályázat befejezési határideje 2015.
október 31.
• A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési pályázatunk kapcsán érintett három cégünknél a
megbízási szerződések módosítását, mely szerint a 25 %-os előleg 30 %-ra módosul,

................................................................................
Befektetési Konferencia Szécsényben

2

015. június 5-én került megrendezésre a SzécsényInvest befektetési konferencia, amely alkalmából bemutatásra került a város
befektetési csomagja.
Szécsény városban a közeljövőben számos új befektető fog megjelenni, amelyek fejlesztéseikkel, beruházásaikkal számos új munkahelyet fognak teremteni az itt élők számára.

■

• A Települési Értéktár Bizottság elnöki tisztségéről Szép Boglárka május 12-én, egészségügyi
okok miatt lemondott. A képviselő testület megköszöni eddig végzett munkáját, és jó egészséget kívánunk neki! Új elnöknek Dr. Limbacher Gábort, a múzeum igazgatóját választottuk,
• Értékesítésre hirdetjük az önkormányzat tulajdonában lévő,
Szécsény, Magyar út 4/A fsz. 1.
szám alatti, 56 m2-es, 1,5 szobás
bérlakást. Az induló pályázati ár
3.700.000 Ft. A lakás felújítása jelentős összeget igényelne, ezért
döntöttünk az eladás mellett,
• Befektetési célra kiajánljuk az
1990 hrsz. alatti 10.2452 m2, valamint az 1982 hrsz. alatti 8.0957
m2 területű ingatlanjainkat 1.000
Ft/m2 áron.
Zárt ülés keretében egyhangú
határozatokkal döntöttünk önkormányzati bérlakások ügyében.
• Új lakásbérleti kérelmeket el
kellett utasítanunk, mivel jelenleg
nincs üres bérlakásunk,
• A jelentős lakbértartozást felhalmozók esetében környezettanulmányt végeztetve, megvizsgálva a bérlők fizetési hajlandóságát,
a szociális-, és a pénzügyi bizottságok véleményét kikérve egy
esetben engedélyeztük új lakásbérleti szerződés megkötését, három esetben viszont nem.
Június 1-jén rendkívüli testületi
ülést tartunk, melyről a következő
lapszámban fogunk beszámolni.
Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

* * *
Smelkó István önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2015.június
15-én hétfőn, 16-18 óráig a Városháza kistermében.
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Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium
Országos
Szorobánverseny

Tanulmányi kirándulás a
Felvidéken

diákjaink az országos szorobán
verseny döntőjében az idei tanévben is elismerésre méltó teljesítményt nyújtottak.

Iskolánk 44 hetedik osztályos tanulója „A gótika és a reneszánsz
emlékei a Felvidéken” elnevezéssel négynapos tanulmányi kiránduláson vett részt 2015. május 2730-a között. Az utazást az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1.074.460,- Ft-tal támogatta a
„HATÁRTALANUL!” elnevezésű
program keretén belül. Pályázatunknak az volt a célja, hogy tanulóink megismerjék a határon túli
magyarság helyzetét, életét, a történelmi Magyarország kulturális
értékeit.

A

3.helyezettek: Kerényi Dániel 1.A,
Kiss Fruzsina 2.A
4.helyezettek: Puszta Hanna 1.A,
Annus Alexander 2.A, Kanyó Blanka 4.B, Ádám Gréta 7.B, Csábi Bianka 8.B
5. helyezettek: Lászlók Milán 1.A,
Rigó Leila 2.A, Horváth Emese 5.B,
Kiss Edina 8.B Felkészítők: Czaga
Ferencné, Lénárt Lászlóné, Ludányiné Bella Szilvia, Lukács Linda

Nyelvművelő vetélkedő
A Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Lőrincze Lajos
születésének 100. évfordulója tiszteletére nyelvművelő vetélkedőt
rendezett a 7-8. évfolyamos tanulók részére. Iskolánk 4 csapata
bejutott a döntőbe és az első három helyezést meg is nyerték. Jutalomként az 1-2. helyezettek kiránduláson vesznek részt Széphalomban a Magyar Nyelv Múzeumában.
1.helyezettek: Danyi Kitti, Kormány
Réka, Nagy Abiáta, Pásztor Boglárka 8.A
2.helyezettek: Antal Eszter, Kiss
Karolina, Ocsovai Eszter, Szenográdi Judit 7.B 3.helyezettek: Ádám
Gréta, Kozma Fanni, Szigeti Panna, Velenczei Lilla 7.B
Felkészítők: Kissné Csépe Éva, Gál
Maja

A kiutazást megelőzően a diákok
énekekkel, versekkel, kiselőadásokkal készültek a megemlékezésekre. Megismerkedtek az út helyszíneivel, látnivalóival, a gót és reneszánsz motívumokkal, melyeket az út során több helyszínen is
beazonosítottak, megtekintettek.
Az első nap délelőttjén – Füleken
- bepillantást nyertek a szlovákiai
magyar fiatalok oktatásába, majd

Kassán Rákóczi- és Márai-emlékhelyeket tekintettek meg, felidézve történelmünk és irodalmunk
két kiemelkedő alakjának életútját, munkásságát. A napi programot az eperjesi Szent Miklós templomban zárták, egy rövid hálaadó
imával.
A második nap Bártfán felidézték
a gótikáról tanultakat, Ólublón
megtekintették az egykori parasztság életstílusát, aVöröskolostornál
a szerzetesi élet jellemzőit. A harmadik nap Késmárkon a Thökölyek
várában a középkori váréletet tanulmányozták, majd az ebédet
követően gyalogtúrán vettek részt
a Magas-Tátrában. Az utolsó nap
a világörökség részét képező lőcsei műemlékegyüttest és KözépEurópa legnagyobb várrom együttesét, a szepesi várat barangolták
be. A résztvevők fáradtan, de élményekben gazdagon tértek haza.
Itthon az értékelő foglalkozáson
fogalmazhatják meg érzéseiket, élményeiket. A program az utolsó
tanítási héten a tanultakat felelevenítő és rögzítő témanappal zárul.
Szenográdi Tamás
igazgató

■
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Az óvoda hírei
„Uram, jó nekünk itt lennünk”
(Péter apostol)

J

ó nekünk itt lenni”- ez a szentírási idézet volt azokra a karkötőkre írva, amelyeket a váci
„Pünkösdváró Gyermeknapon” viseltek a gyerekek. Május 22-én a
Váci Egyházmegye szervezésében
28 településről érkeztek óvodások
és iskolások erre a jutalom rendezvényre. Gödöllőtől Szolnokig,
Tiszajenőtől Dunakesziig képvisel-

„
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ték a katolikus oktatási intézményeket a jó magatartású, jól tanuló, szorgalmas diákok.
Szécsényből 10 nagycsoportos óvodás és 11 iskolás „Bárkányissal” vettünk részt ezen a közös rendezvényen.

A délelőtt a váci székesegyházban
kezdődött, egy gyermekmise keretén belül, melyet Beer Miklós
püspök atya celebrált kedves, közvetlen és oldott hangulatban, ahol
a több száz gyerek együtt imádkozott és énekelt.
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focizhattak. A tanulók éhségüket
finom „hot-dog”-gal csillapíthatták.
A nap zárásaként a fergeteges hangulatú „Így tedd rá” Góbé népzenei együttes koncertjén vettünk
részt, ahol kedvünkre énekeltünk
és táncoltuk.

Ezután a különböző korosztályok
más-más tevékenységekbe kezdtek. Az esős idő miatt nem a Duna-parton, hanem egy közösségi

házban követték egymást a programok: „Így tedd rá!” vidám táncházban mozgattak meg minket.
Ezt arcfestés követte, majd a fiúk

Hálaadó szentmise

Megköszöntük a nevelési évünk
során kapott gondoskodást.

Hazafelé a buszon a gyerekekkel
az élményekről beszélgetve mindenki azt mondta, hogy tényleg
nagyon jó volt nekünk itt lenni…
Igazán feledhetetlen élményben
volt része gyermekeinknek, melyet köszönünk a váci szervezőknek.
Várszöginé Csábi Szibilla
óvodapedagógus

■

.......................................................................................................................
2015.05.28-án Csongor testvér celebrálásában sor került az év végi
záró misénkre, melyen a nagycsoportos gyermekeink vettek részt.

A csoportok képviseletében egyegy gyermek, pedagógusok képviseletében pedig Smelkó István-

né óvodavezetőnk és Rigóné Lehoczki Bernadett óvodapedagógusunk mondott hálát a jó Istennek.

■

.......................................................................................................................
Gyermeknap
2015. május 21-én a szülői szervezet szervezésében megrendezésre került óvodai gyermeknapunk.
A rossz idő ellenére is nagyon jól
érezték magunkat a gyermekek.
Hagyományainkhoz híven külön-

böző állomások voltak a gyerekek
számára: az elmaradhatatlan ugráló vár, Izolda népi játékai, a jól
bevált dobozvár építés, pihenésképpen pedig lehetett pattogatott
kukoricát enni, teát inni és minden kis óvodás kapott egy szülők

.6.

által készített ajándék hajtogatott
lufit. Köszönet a szülői szervezetnek és a segítő szülőknek.
A programot a Szécsényi Óvodásokért Alapítvány és a Szülői Szervezet támogatta.

■

.

.
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Óvodások zarándoklata
Szentkúton
2015. május 30-án óvodánk nevelőtestületének képviseletében, 10
pedagógus kíséretében 8 család
gyermekeivel együtt vett részt a
szentkúti óvodás zarándoklaton.

■

.......................................................................................................................
Búcsúzás az óvodától
Programjaink változatosak, jeles
napokhoz, néphagyományokhoz
és a keresztény ünnepekhez kötöttek, jelentős alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. Célunk, hogy óvodás gyermekeinket
megismertessük múltunkkal, hagyományainkkal miközben fontos
az ünnepi készülődés sajátos hangulata, a hozzákötődő hagyományok, szokások felelevenítése
Már hagyománnyá vált, hogy Nagycsoportosaink búcsúzása az óvodától, búcsú napok – hetek keretén
belül történnek. Különböző tevékenységekkel, számtalan programokkal színesítve tervezzük meg
ezeket, a napokat. Az idei nevelési évünkben elmúlt óvodás évekről felvételeiket, képeket, nézegettünk „nosztalgiázunk”, Teadélután”
keretén belül szülőkkel közösen
meglepetés könyvjelzőt készítettünk gyermekeiknek. Minden iskolába készülő gyermeknek Meglepetés” dobozt készítettünk, amibe
társaik saját készítésű ajándékokat, meglepetést helyezhettek el.

Ezekben, a napokban már az iskolával és a tanító nénikkel ismerkedtünk, elsős osztályos gyermekek jöttek át megmutatni, hogy
mennyit tanultak milyen ügyesen
olvasnak, számolnak. Hiszen a legfontosabb szempont, az hogy óvodás gyermekeink az óvodából – iskolába indulást fokozatosan, pozitív élményként éljék meg. Jó hangulatú, változatos kirándulásokon
vettünk részt, Hollókőn ismerkedtünk Palócföld nevezetességeivel
s a gyermekek alkotó, aktív részesei voltak a néphagyomány, népi
kultúra felfedezésének. Cserhátszentiváni kiránduláson ügyességi verseny játékok segítségével pünkösdi királyt választottunk, kézműveskedtünk.

.7.

A búcsú napunkat - „ballagást” június 3-án és 4-én tartottuk, ahol
56 nagycsoportos gyermeket búcsúztattunk. Az iskolába készülő
gyermekeink Pünkösdi népszokás felelevenítő műsorukkal kedveskedtek a résztvevőknek.
Majd elbúcsúztak kisebb társaiktól, nevelőiktől, óvodájuktól. Kisebbek virággal, tarisznyával, búcsúztató versikékkel kedveskedtek a nagyoknak.
Kívánunk nekik szép iskolás éveket, nagyon jó tanulást, sok sikert,
szüleiknek sok-sok örömet és kitartást.
Smelkó Istvánné
óvodavezető

■
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Kirándulás
Cserhátszentivánra
Az iskolába készülő gyermekek
óvodánk mind a hét csoportjából
idén is ellátogattak Cserhátszentivánra az Angyalkert táborba.
Cserhátszentivánra érve Zsolti bácsi a tábor megalkotója, és vezetője már várt minket, ismerősöknek
kijáró széles a mosollyal az arcán.
A gyerekek végre megláthatták az
Angyalkertet, amiről már olyan sokat beszéltünk előtte. Csoportonként bevonulva, elfoglalták az asztaloknál a helyüket és előkerültek
a hátizsákokból a csomagolt finomságok. A gyerekek jóízűen csemegéztek, nem kellett senkit bíztatni.
A napi program ismertetése után
végre elérkezett a táborral való ismerkedés ideje. Felfedezhették a
nem mindennapi látványosságot
nyújtó „teraszosan kiépített” táborhelyet. Miután kijátszották magukat, elindultunk Cserhátszentiván nevezetességeinek felfedezésére, amit egy kis erdei túra zárt.
Visszatérve, finom ebéd, gulyásleves és sütemény várt minket. Délután csoportokra osztottuk a gyerekeket, a fiúk ügyességi játékokban, a lányok kézműveskedésben
vettek részt.
A kirándulás célja, hogy kiválas�szuk a pünkösdi király, aki majd
királylányt választ maga mellé.
Hogy ki érdemli meg a pünkösdi
király megtisztelő címet, minden
évben, a hagyományokat követve, ügyességi játékok segítségével döntjük el. A fiúknak erőpróbán kellett részt venni, ahol egy
hosszú botot addig tartottak a
kezükben, amíg csak bírták, célba dobásból kellett jeleskedniük,
söprűvel labdát vezetni, majd belőni egy kis lyukba, lengőtekében
kellett megmutatni tudásukat, kiderült az is, hogy milyen ügyesen

bánnak a futball labdával és népi
hagyományokhoz híven patkódobálásban is helyt kellett állniuk. Aki ezekben a feladatokban a
legügyesebbnek bizonyult, ő lett
a pünkösdi király, aki jutalmául
kiválaszthatta a szépséges pünkösdi királylányt. Vidám énekléssel ért véget ez a program. De
egyszer minden jó véget ér, elköszöntünk hát vendéglátóinktól és

.8.

élményekkel gazdagodva indultunk hazafelé.
A gyerekek az autóbuszról leszállva vidáman meséltek szüleiknek,
élményeikről.
A kirándulást a Szécsényi Óvodásokért Alapítvány finanszírozta.
Horváth Józsefné
óvodapedagógus

■

.
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II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola

Májusi híreink

V

égzős diákjaink számára a május 4-18. közötti időszak nagyon fontos volt, hiszen ebben a két
hétben zajlottak le az írásbeli érettségi vizsgák. 23 tanulónk érettségizik középszinten magyar, matematika, történelem, angol nyelv,
német nyelv, informatika, földrajz,
fizika, rajz tantárgyakból, 6 diákunk
egy-egy tárgyból emelt szinten teszi próbára tudását. A szóbeli vizsgákra június 22-24-én kerül sor.
* * *
Május 7-én folytatódott az Operakaland, 135 diákkal, vonattal utaztunk Budapestre és az Erkel Színházban megtekintettük Mozart
Szöktetés a szerájból című vígoperáját.

szágos Jamboree-ján! Budapesten
Trudival, a 2015-ös női EB kabalafigurájával fényképezkedtek, akivel nemsokára újra találkoznak személyesen. Az érem mellé ajándékba kapták, hogy részt vehetnek az
EB-döntőn június 28-án! A csapattagok: Gombár Lívia, Gombár Noémi, Oláh Szandra, Varga Veronika,
Düz Shemus, Juscsák Nóra, Raák
Gábor, Vidu Eleonóra, Mészáros István, Máté Annabella, Oláh Debóra, Kaluzsa Patrik, Molnár Violetta,
felkészítő tanáruk Pesák Tamás.
Május 15-én iskolagyűlést tartottunk, ahol az iskola közössége előtt
jutalmaztuk az eredményesen teljesítő tanulókat, ill. csapatokat.
57 oklevél és számos ajándéktárgy került kiosztásra, ezúton is
gratulálok a díjazottaknak.
A Kihívás Napján, május 20-án az
iskola udvarán ugróköteles és hullahopp-karikás flashmob-ot szerveztünk a nagyszünetben. A villámcsődületbe mintegy 70 diák és
néhány pedagógus is bekapcsolódott és együtt mozogtak 15 percet a szép napos időben.

A szép napsütéses időben jó hangulatban telt a vonatozás, az előadás pedig egy újabb felejthetetlen élményt adott mindannyiunknak. A következő tanévben is folytatjuk a megkezdett sorozatot,
amikor majd Bernstein West Side
Storyját és Mozart Varázsfuvoláját láthatjuk, hallhatjuk.
* * *
Kis kosarasaink országos sikert értek el! Május 8-án 3. helyezettek
lettek csoportjukban a „Dobd a
kosárba” program Add tovább Or-
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* * *
A Vezérlő Fejedelmi Asztaltársaság
alelnökével, Rácz Andrással és 37
diákunkkal, pedagógusokkal felkerestük a Szécsényben lévő Rákóczi emlékhelyeket és mécseseket gyújtottunk a Rákóczi-szabadságharc (1703-1711) május 21-i kitörésének évfordulója alakalmából. Az iskola udvarán lévő Rákóczi-szobornál pár mondatban beszélt Rácz András a történelmi
háttérről, majd felkerestük az Önkormányzat dísztermében lévő
festményt, az épület előtt lévő
szobrot, a turulmadarat és a téren
lévő egészalakos szobrot.
* * *
Május 27-én 6., 8. és 10. évfolyamos
tanulóink részt vettek az országos kompetenciamérésen, ahol
szövegértési és matematikai feladatokat tartalmazó tesztfüzetet
kellett kitölteniük az első négy tanórán. Május 29-én délután gyermeknapot tartottunk az iskolában,
ahová sztárvendéget is hívtunk.
Awful Dog – rapper, volt tanítványunk – műsora nagy sikert aratott a diákok között, rengeteg autogram került kiosztásra és sok
közös fotó készült. Az enni- és innivalóról a szülői szervezet tagjai
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gondoskodtak, akiknek szeretném
megköszönni a segítséget!

Szeretném tájékoztatni az érdeklődőket, hogy a tanévzáró ünnepélyünk a nyolcadikosok ballagásával együtt 2015. június 20-án
10 órakor lesz az iskola udvarán –
rossz idő esetén a Művelődési Házban.
A nyári szünetben és a következő
tanév elején a TÁMOP 3.1.4.C pályázat jóvoltából tanulóink részvételi díj nélkül ismerkedhetnek
meg a lovaglás alapjaival és részt
vehetnek egy 10 alkalomból álló
úszásoktatáson is. Továbbra is várjuk az iskolánk iránt érdeklődő diákokat és szüleiket. A beiratkozással, vagy átiratkozással kapcsolatban, érdeklődjenek személyesen,
vagy telefonon!

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
„A nagy szavak nem érnek semmit,
Elszállnak, mint az őszi szél
De a szeretet, ha tiszta szívből fakad,
Elkíséri az embert, amíg él.”

József Attila

2014-2015. tanév ballagói:
Tamási Viktor

Nagy Napsugár
Chen Yun Wen
Lakatos Mirjam
Szedmák Máté
Farkas Georgina
Lakatos Brendon

Elérhetőségeink: 3170 Szécsény,
Rákóczi út 90. Tel: 06-32-372-490
e-mail: rfszkki@gimn-szecseny.
sulinet.hu
web: www.rfszkki.sulinet.hu
https://www.facebook.com/
rfszkki
Pancsovai Gergely
igazgató

■
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A Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula
Könyvtár eseményei
A múzeum hírei:

Ú

jra nyílik a Nyugati Bástya a Kubinyi Ferenc Múzeumban

A Kubinyi Ferenc Múzeumban
Szent Iván ünnepére kiállításokkal
újra nyílik a kastély melletti Nyugati Bástya június 20-án, szombaton délután négy órakor. A tervek
szerint az épület mindhárom szintjére kiterjed a Templomerődök –
erdélyi műveltség című kiállítás,
melynek anyagát több magánszemély, köztük Gyenes Tamás, Lengyel Ágnes, Limbacher Gábor, Paluch Norbert és Szenográdiné Végh
Erzsébet műtárgykölcsönzése biztosítja. Ahogyan a Nyugati Bástya
egykor védelmi célt szolgált, úgy
veszély esetén az erőd templomok
is a település lakóit és ingóságait
védte.
A kiállításban fényképeket láthatunk erdélyi magyar és szász temp-

lomerődökről. Szintén az erdélyi
műveltségbe engednek bepillantást azok a kultikus, viseleti, lakás
berendezésére szolgáló és egyéb
használati tárgyak, amelyek megjelennek majd a tárlaton, pincétől
az emeletig.
Panoráma című állandó kiállítás
is nyílik ugyanekkor. Szenográdiné Végh Erzsébet tűzzománcon
örökítette meg a Nyugati Bástya
emeletén körben elénk táruló gyönyörű látványt. E képek megmutatják és azonosítják a látogatók számára mindazt, amit látunk: a határon túli településeket, Petőt és
Szécsénykovácsit, a hegyeket, délre pedig a belváros nevezetes épületeit.
Az épület és környezete megújítása a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft és a Szécsényi
Városfejlesztő Nonprofit Kft. munkatársait dicséri.

Apácamunka kiállítás a
kastély dísztermében
A Kubinyi Ferenc Múzeum dísztermében június 3-án nyílott meg
a Természet szépségei című időszaki kiállítás Faragó Zoltán közreműködésével.
Sarlós Boldogasszony ünnepén,
új kiállítás nyílik az egri Dobó István Múzeum gyűjteményéből, 1819, századi Apácamunkák bemutatásával. Sarlós Boldogasszony
Szűz Mária találkozása Erzsébettel, és a Forgách kastélyban találkozhatunk Jézus menyasszonyaiként az Istennek elkötelezett apácák gyönyörű fémszálas díszítésű
polion munkáival. A tárlat Magyarok Nagyasszonya ünnepéig (okt.
8.) várja a látogatókat.

Szent Iván Szépei viselet
bemutató Szécsényben
Június 20-án, a szécsényi Múzeumok Éjszakája rendezvényen viselet bemutató és vetélkedő kerül
megrendezésre a Kubinyi Ferenc
Múzeumban. Hiteles viselet bemutatására leány, menyasszony és
menyecske kategóriában kerül sor.
Bármelyik magyar, nemzetiségi és
etnikai népcsoport viselete bemutatható.
A hagyományból merített egyéni
öltözetben is lehet jelentkezni a
bemutatóra, itt a vetélkedés külön
csoportban történik.
Várjuk a jelentkezőket, hogy akár
palóc vagy például kalotaszegi,
akár cigány vagy szlovák, német
viseletben vegyenek részt a Szent
Iván Szépei bemutatón és vetélkedőn. A jelentkezéseket kérjük a
kubinyi.muzeum@gmil.com címre elküldeni vagy a 20/969-6305
illetve 32/370-143 telefonszámot
hívni.
dr. Limbacher Gábor
igazgató
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A könyvtár hírei:

A

Kubinyi Ferenc Múzeum és
Krúdy Gyula Könyvtár Lőrincze Lajos születésének 100. évfordulója tiszteletére nyelvművelő
vetélkedőt rendezett a szécsényi
járás 7-8. évfolyamos tanulói részére. A versenyre 14 csapat jelentkezett, közülük 6 jutott be a
2015. május 18-án megtartott döntőbe.

rolina, Ocsovai Eszter, Szenográdi
Judit. Felkészítő: Gál Maja
3. helyezett:
Páter Bárkányi János Katolikus
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 7.B: Ádám Gréta, Kozma
Fanni, Szigeti Panna, Velenczei
Lilla. Felkészítő: Gál Maja

A 3. helyezett csapat könyvjutalomban részesült, míg az 1. és 2.
helyezett csapatok ellátogathatnak Széphalomba a Magyar Nyelv
Múzeumába.
Csatlós Noémi
intézményegység vezető

■

Eredmények:
1. helyezett:
Páter Bárkányi János Katolikus
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 8.A: Danyi Kitti, Kormány
Réka, Nagy Abiáta, Pásztor Boglárka. Felkészítő: Kissné Csépe Éva
2. helyezett:
Páter Bárkányi János Katolikus
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 7.B: Antal Eszter, Kiss Ka-

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

A

86. Ünnepi Könyvhét szécsényi rendezvényén, 2015. június 8-án a Krúdy Gyula Könyvtárban mutatták
be Majsányi Kati: Lina című regényét. A könyvet a Álomgyár Kiadó vezetői és a szerző ajánlották a népes
hallgatóság figyelmébe.
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Pösténypuszta hírei

2

015.05.21-én örömteli hírt kapott az önkormányzatunk: az
ÉMOP 4.1. 1/A-12-2012-0009 számú „Orvosi rendelő korszerűsítése
a határmenti Pösténypusztán” című pályázatunk támogatást nyert.

A 100% os- vissza nem térítendőtámogatás összege bruttó 16.715.
698 Ft.
A beruházással célunk a szakmai
feltételeknek megfelelő olyan orvosi rendelő kialakítása, amely az
energiahatékonyság jegyében a
lakosság igényeinek, a minőségi
munkafeltételeknek helyszínt teremthet az alapellátásokon túlmenően az egészséges életmódra nevelésre, ösztönzésre is.
Ennek jegyében sor kerül az egykori istállókból kialakított orvosi
rendelő bővítésére: megfelelő számú és funkciót ellátó helyiségek
kialakítására (váró, rendelő, mozgáskorlátozott toalett, mosdó, öltöző, pihenő, stb. összesen 83 m3
területen), szennyvízcsatorna bekötésére, gáz üzemű központi fűtés kiépítésére. Az épület új tetőszerkezetet kap, a belső elektromos rendszer felújításra kerül,
energiahatékonysági szempontokra tekintettel hőszigetelt nyílászárók kerülnek beépítésre, külső hőszigeteléssel látjuk el és gondoskodunk a nedvességszigetelésről is a falak és a padló alatt. Az
épület akadálymentes lesz, azaz
a bejárat, a toalett kialakítása en-

nek megfelelően történik és 2 db
akadálymentes parkolóhely is biztosítja majd a rászorulók kényelmét.
A pályázatban mindezen munkálatokra 13.575.766 Ft keret áll rendelkezésükre. A fennmaradó ös�szegből egyrészt az épület berendezésre kerül, az orvosi alapellátáshoz szükséges eszközöket beszerezzük (pld: EKG, dopler, vérnyomásmérő, vizsgálóágy, egyéb
orvosi műszerek beszerzésre kerülnek).
Kiemelt figyelmet kap, és megrendezésre kerül majd az egészségre nevelő és szemléletformáló előadás sorozat, mely keretében például a dohányzás káros
hatásairól, az egészséges táplálkozás fontosságáról, a cukorbetegségről, vitaminok szerepéről és a
testmozgás jelentőségéről hallhatnak előadást a helyiek. Fontos
a betegség megelőzése és felismerése is, ezért évente - kapcsolódva
a falunaphoz - ingyenes egészségügyi állapotfelmérő és tanácsadó
nap megtartását szorgalmazzuk.
A munkálatok várhatóan június elején kezdődnek és őszig tartanak.
Egyeztetve a helyben rendelő orvossal, a felújítás alatt is igyekszünk a helyiek ellátásának zökkenőmentességét biztosítani, ennek érdekében megszervezzük és
biztosítjuk az orvosokhoz bejutást.
A részletekről tájékoztatást kapnak a helyiek.
Látva, hogy a pöstényiek – legnagyobb örömünkre- rendszeresen
használják a Művelődési Házat és
figyelemmel arra, hogy itt kap helyet a polgárőrség helyi szervezetegysége, megkezdtük a művelődési otthon felújítását.
Az épület külső és belső falfelületének javítása már megkezdődött,
az ajtók és ablakok és a színpad ja-
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vításával, felújításával együtt. A
belső burkolat cseréje a helyiek
kérésének megfelelően járólapokkal fog megtörténni. Az önkormányzat saját forrásból a villanyhálózatot felülvizsgálja, korszerűsíti, és kiépíti a víz és szennyvízhálózatot az épületben, így akadálymentes toalett és mosdó is a helyiek rendelkezésére áll majd a Művelődési házban. Új világítótesteket helyezünk fel, kijavítjuk a lépcsőket, átnézzük és javítjuk a tetőszerkezetet. A polgárőrségnek
– elismerve és ezúton is megköszönve munkáját – az épület bejáratánál található helyiséget a felújítást követően átadjuk használatra. Természetesen a terület vízelvezetését és parkosítását, a játszótér átalakítását is megvalósítjuk. Ezen túlmenően a jövőben is
kihasználunk minden további lehetőséget, amellyel a helyiek, városrészünk lakói életterét javítani
tudjuk. (Művelődési ház nyílászáró cseréi, szigetelése, tetőjavítása,
útépítés, sportpálya kialakítása stb.)
Dr. Harikné dr. Havasi Beáta
alpolgármester

■

......................................
Szécsény Tv soron
következő adásai:

2

015.06.06-án 19.00 óra (ismétlés: 2015.06.07-én 15.00, 2015.
06.13-án 19.00 óra, valamint 2015.
06.14-én 15.00 óra.
2015.06.20-án 19.00 óra (ismétlés: 2015.06.21-én 15.00, 2015. 06.
27-én 19.00 óra, valamint 2015.
06.28-án 15.00 óra.
Korábbi adások megtekinthetők:
www.szecseny.hu
Bolgár János
vezető szerkesztő

■
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SZVSE hírek

K

öszöntöm a Szécsényi Hírek olvasóit! Május hónapban is történtek események a Szécsényi VSE
életében. Az utánpótlás és felnőtt
csapataink elég vegyesen szerepeltek májusban. Lássuk is az eredményeket.
Az U 14-es csapatunk menetel a
nyugati csoport bajnoki címe felé.
Minden mérkőzésen begyűjtötte a
3 pontot.

XVII. forduló Május 22. Szécsény
U16 – Rimóc U16 2 – 4 Góllövők:
Szmolnik M. 2

XXV. forduló Május 31. Rimóc U19
– Szécsény U19 Góllövők: Szép M.,
Kormány D. 2

XVIII. forduló Május 29. Nőtincs
U16 – Szécsény U16 1 – 2 Góllövők: Oláh Sz., Gombár E.

Felnőtt csapatunknak nem a május lesz a kedvenc hónapja. Az előző hónaphoz képest nem sok babér termett számukra. Kereshetünk kifogásokat, hogy mit csinálhattunk volna jobban, de ez felesleges. A kitűzött cél még elérhető, ehhez azonban az kell, hogy
látogassuk többen az edzéseket
és tegyük oda magunkat még egy
kicsit jobban.

Ezzel az U16 (serdülő) csapatunk
befejezte a csoportban a mérkőzéseit, ahol a második helyen zárt.
Jöhet a helyosztó a keleti csoport
2. helyezettjével. Remélem, a fiúk
átérzik a mérkőzések fontosságát
és megszerzik a bronzérmet.

XVII. forduló Május 5. Szécsény
U14 – Héhalom U14 13 – 2 Góllövők: Oláh Nikolasz 6, Görcsi G. 2 ,
Szerémi E. 2, Dobsonyi I., Fejes N.,
Rácz A.

XXI. forduló Május 03. Berkenye –
Szécsény 3 – 0
XXII. forduló Május 09. Szécsény
– Cered 2 – 1 Góllövők: Molnár K.,
Rónási R.

XVIII. forduló Május 12. BSE Palóc
Farkasok II U14 – Szécsény U14 1
– 4 Góllövők: Szerémi E. 2, Kovács
S. 2
XIX. forduló Május 19. Szécsény
U14 – Buják U14 26 – 1 Góllövők:
Szerémi E. 6, Oláh N. 4, Görcsi G.
4, Kovács S. 3,Berki R. 2, Kökény T.
2, Fejes N., Rácz A., Rácz K., Dobsonyi I., Csuka K.
XX. forduló Május 28. Szendehely
U 14 – Szécsény U14 Elmaradt,
Szendehely csapata nem tudott
kiállni. Az U16-os csapatunk felemás eredményekkel zárta a május
hónapot, mivel két győzelem mellett két vereséget is szenvedett.
XIV. forduló Május 02. Szécsény
U16 – Berkenye U16 5 – 0 Góllövők: Oláh Sz. 2, Szerémi E., Kovács
S., Baranyi D.
XV. forduló Május 08. Szécsény U16
– Érsekvadkert U16 4 – 2 Góllövők:
Gombár E. 2, Oláh Sz., Szerémi E.

XVI. forduló Május 15. Héhalom
U16 – Szécsény U16 5 – 4 Góllövők : Szmolnik M. 3, Szenográdi B.

XXIII. forduló Május 16. BSE – Szécsény 1 – 0
XXIV. forduló Május 23. Szécsény
– Somoskőújfalu 0 – 4
Az U19-es (ifjúsági) csapatunk jól
szerepelt, de egy váratlan vereség
miatt egy kicsit jobban kell figyelni az utolsó fordulókban, hogy
meglegyen a bajnoki cím. A rangadón is alulmaradt a csapat Rimócon. Az utolsó fordulóban csak
győzelem esetén lehet meg a bajnoki cím.
XXI. forduló Május 3. Berkenye U19
– Szécsény U19 0 – 3 Góllövők: Az
eredmény megállapított, mert a
Berkenye levonult a pályáról, ahol
a meccset 8-an kezdték el.

XXII. forduló Május 09. Szécsény
U19 – Cered U19 4 – 1 Góllövők:
Lotharidesz M. 2, Varga B., Szép M.

XXV. forduló Május 31. Rimóc –
Szécsény 1 – 1 Gól: Szabó T.
Szécsény II, megyei III. osztályban
szereplő csapat is jól szerepelt
májusban.
XVIII. forduló Május 02. Szécsény
II – Nógrádmarcal 7 – 0 Góllövők:
Sztrigán K. 4, Hegedűs A., Sümegi
R., Németh I.
XIX. forduló Május 09. Szent Imre
DSE – Szécsény II 1 – 1 Gól: Lőrik Sz.
XX. forduló Május 17. Szécsény II
– Nógrádsipek 4 – 1 Góllövők: Németh I. 2, Vincze T., Lászlók Cs.
XXI. forduló Május 24.

XXIII. forduló Május 16. A csapatunk szabadnapos volt

Csitár – Szécsény II 0 – 4 Góllövők:
Németh I. 3, Varga B.

XXIV. forduló Május 23. Szécsény
U19 – Somoskőújfalu U19 2 – 4
Góllövők: Szép M., Lőrincz B.

XXII. forduló Május 31. Szécsény II
– Hont a Hontiak nem utaztak el a
mérkőzésre
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A Szécsény VSE II csapata a megyei
III. osztály közép csoportjában a
második helyet szerezte meg. Csak
rosszabb gólkülönbségüknek köszönhetően szorultak le a dobogóról, ezzel együtt nagy gratulá-

ció jár a csapatnak, mert volt sok
olyan mérkőzés, ahol csak 11 ember volt, csere pedig egy sem. Mindent egybevéve ez a május sem
telt el sikerek nélkül, de egy kis
odafigyeléssel, komolyabban véve

az edzéseket, még jobb eredményeket érhettek volna el csapataink.
Doman Gábor
SZVSE elnökségi tag
■

Szerva ASE hírei

feljut-e az Extra Ligába. Ha nem
lehet, hogy fő támogatónk nem
vállalja két NB I-es csapat indítását az egyesületen belül. Ebből
adódóan, ha új forrást nem talál az
egyesület a veretlen NB II-es bajnok lehet, hogy NB II-ben marad.

elején kerül megrendezésre minden nap reggel 9-től du. 15.30-ig.
Várjuk főként 7-12 éves fiúk lányok
jelentkezését Borda Tamás tanár
úrnál, vagy dr. Harik Ferenc egyesületi elnöknél a 30/2090-860-as
telefonszámon. A tábor pontos
ideje a szécsényi tévében, illetve a
katolikus iskola hirdetőtábláján
lesz közölve, illetve érdeklődni lehet a fent megadott telefonszámon.
dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnöke

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

A

Szerva ASE NB I-es és NB II-es
csapatai számára befejeződött a bajnokság. Az NB I-es csapat második helyen végzett, ezért
van esély arra, hogy helybetöltőt
játszik a legmagasabb osztályba
(Extra Ligába) való feljutásért. Ez
2-3 héten belül kiderül.
Az NB II-es csapat veretlenül lett
bajnok, ezért feljutott az NB I-be.
Mégis a második csapat sorsa függ
attól is, hogy az első NB I-es csapat

A harmadik megyei csapatnak még
egy forduló van hátra a bajnokságból, ahol még esélyesek egy dobogós hely elérésére.

A Szerva ASE idén nyáron is egy
hetes asztalitenisz tábort szervez.
A tábor június végén, vagy július

■

.......................................................................................................................
SZAFT hírei

S

zécsényi Amatőr Futók Társasága 2015. május 17-én Budapest Város ligetben hat futamon
rajtolt el a 20. Coca-Cola Testébresztő Női Futógálán. Összesen
10.150 nevező között ott volt a
szécsényi SZAFT lányok népes csapata 16 fővel, 9 fő 2,1 km gyaloglást, 7 fő 10 km futást teljesítettek.

A 10 km időeredményei:
Balázsné Lehoczki Piroska 58:24
Bunder - Harman Ágnes 59:21
Csábi Anikó 59:21
Kovácsné Obrecsány Klára 60:03
Kovácsné Kozma Ágnes 60:04
Czele Jánosné 60:05
Homoki Marianna 60:08

ban negyedik helyezést ért el.
Esős, sáros, csúszós talajon piszkosan de biztosan értek célba.

Salgótarján 2015. május 25.
Fuss együtt Kadlót Zoltán félmaraton Magyar csúcstartójával (Belgrád 1966.21 km 1:02:22) 274-en
indultak az 5 km távon. A SZAFT
csapatából 3 fő futott. Czele János
22:30, Czele Jánosné 25:15, Czele
Tamás 18:30. időeredményt teljesített.

2015. május 23. Diósjenőn a Mentsük meg az erdőt ! elnevezésű jótékonysági futóverseny 10 km távján Czele János korcsoportjában
első, Czele Jánosné korcsoportjá-
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2015. május 30.
A Városi Gyereknap és Civil Korzón
mutatkozott be a SZAFT csapata,
ismertette a 2003-ban alakult egyesület célkitűzéseit és programjait.
Invitálta az érdeklődőket a X. 4
órás Szent Iván éji futóversenyre,
2015.06.13-án a Kossuth ligetbe.
Czele János
BSI Futónagykövet

■

