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Szent Iván Éji Tűzugrás Fesztivál 
és Múzeumok Éjszakája

Hazánkban a 16. század óta biz-
tosan, de valószínűleg már ré-

gebben is örömtüzet gyújtottak 
ezen az ünnepen. A tűz mellett 
megtisztultak, szerelmet varázsol-
tak az emberek. 

Az egyház ezen a napon ünnepli 
Keresztelő Szent János születése 
napját.

A „Tűzugrás” olyan esemény, amely 
világosan megfogalmazza érték-
válsággal küszködő világunk szá-
mára a népművészet helyét és fel-
adatát, megmutatja a néptánc moz-
galom egyedülálló szervezettsé-
gét, kiemelkedő létszámát, elter-
jedtségét.

A Tűzugráson résztvevő együtte-
sek egy a Kárpát-medence népze-
nei motívumaiból komponált ze-
nére a meggyújtott tűz körül egy 
előre megkoreografált 4-5 perces 
körtáncot járnak el. A kör a közös-
ség erejét, összetartozását szim-

bolizálja, az egy időben történő 
tánc pedig a résztvevők virtuális 
kapcsolatát jeleníti meg. 

Így történik ez Szécsényben is. 
Több éves hagyomány már város-
unkban, hogy Szent Iván napját 
városi rendezvény keretében ün-
nepeljük. 

Az esti körtáncot és tűzugrást meg-
előzően színpadi gyermekprogra-
mok várták a legkisebbeket. Saj-
nos az időjárás ismét közbeszólt, 
így a szabadtéri programokat csak 
a Művelődési Központ aulájában 
tudtuk folytatni. 

Este kilenc órára az időjárás még-
iscsak engedett és az Iglice-, Mik-
száth-, Zobonka- és Palóc Néptánc-
együttesek táncosai és lelkes szü-
lők egy csoportja ismét eljárhatta 
a Szent Iván éji tűzugrás körtán-
cát. A késő éjszakáig kitartókat tűz-
zsonglőr produkció is várta még. 

Városunk múzeumait, kiállító he-
lyeit délutántól kedvezményesen 

lehetett megtekinteni, a Nosztal-
gia Múzeumban régi, korhű, időn-
ként vicces jelmezekbe is belebúj-
hattak a látogatók. 

Júliusi programajánló:

Július 24-25-én ismét megrende-
zésre kerül a Palóc Szőttes Kultu-
rális Napok. A rendezvényen öt 
település, Hollókő, Nógrádsipek, 
Rimóc, Szécsény, Varsány vesznek 
részt. 24-én helyi rendezvényekre 
kerül sor, így Szécsényben két hely-
színen, a Házi Boltban és a Pintér 
ház udvarán különböző kézmű-
ves foglalkozásokkal várjuk majd 
az érdeklődőket. 25-én pedig kö-
zös napot tartanak a részt vevő 
települések Hollókőn, ahol külön-
böző színpadi műsorokkal, kiállí-
tásokkal, kézműves foglalkozások-
kal és különleges ételekkel várják 
majd az érdeklődőket. 

Sáriné Borik Melinda
■

Szécsényi Hírek
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Közeleg a néptáncosok számá-
ra fellépésekkel teli nyári sze-

zon. Legalábbis ezt mutatják a Pa-
lóc Néptáncegyüttes háza táján 
megsűrűsödött júniusi progra-
mok.

A május végi szécsényi gyermek-
napi rendezvényt követően nem 
volt ideje pihenni egyik csopor-
tunknak sem. Míg a legkisebbek a 
június közepi ludányi falunapra 
készülődtek, addig az anya-együt-
tes Nógrádsipeken egy kellemes 
táncos szombattal folytatta az új 
szerkesztett műsorának záróképéül 
szánt rábaközi táncanyag feldol-
gozását. A közel 6 órányi próbát a 
pincesoron elköltött, borral csúsz-
tatott vadpörkölt alkotta tartal-
mas vacsora zárta.

Június közepén már hagyomá-
nyosan a Ludányhalászi falunap 
vendégei voltunk, ahol a Palóc 
Csemetékkel és a Folt zenekarral 
közösen adtunk negyven perces 
műsort. Mindeközben a Kispaló-
cok Gyermektáncegyüttes aktívan 
készült az Egerben megrendezés-
re került IX. Szederinda Nemzet-
közi Néptáncfesztiválra. A kispa-
lócosok idén második alkalommal 
mutatkoztak be a rendezvényen, 
ahol háromtagú zsűri értékelte a 

látottakat. A korábban elkészült 
rábaközi táncanyaguk mellett itt 
mutatták be első ízben a somo-
gyi eszközös, páros ugrós és friss 
csárdás alkotta új koreográfiáju-
kat. A bemutatkozás és a zsűrizés 
jó hangulatban telt. A gyerekek 
egy kellemes belvárosi séta és egy 
rövid, késő esti Dobó-téri táncház 
után kellemesen elfáradva tértek 
haza.

Június 20-án délután aktív részt-
vevői voltunk városunk program-
jainak. Egyrészt sokadik alkalom-
mal csatlakoztunk az Iglice Tánc-
együttes hagyományos közössé-
gi programjához, ahol a nem túl 
barátságos idő ellenére is sok tu-
cat ember elevenítette fel a rituá-
lékkal és hiedelmekkel teli Szent 
Iván-napi tűzugrással egybekötött 
körtáncot. Emellett rövid táncpro-
dukcióval színesítettük a Kubinyi 
Ferenc Múzeum új kiállításának 
megnyitóját és részt vettünk vi-
seletbe öltözött táncosainkkal a 
hagyományteremtő szándékkal 
indított napkerék-gurításon és 
Szent Iván szépe bemutatón.

Paluch Norbert
Palóc Néptáncegyüttes

■

A szécsényi nyugdíjasok kis cso-
portja felvidéki kiránduláson 

járt. 

A Madách hídról az Ipolyba do-
bott virággal és mécsessel emlé-
keztek meg Molnár Katalinról aki 
elévülhetetlen érdemeket szerzett 
a híd újraépítésében.

Bussán, a Zsélyi Aladár emlékmű-
nél koszorút helyeztek el és mé-
csest gyújtottak a nagy hírű, tu-
dós, aviatikus emlékműjénél.

A csalári temetőben Zsélyi Aladár 
sírjánál rótták le tiszteletüket, ha-
lálának 101. évfordulója alkalmá-
ból.

Közben a különleges és egyedi rá-
rósmulyadi templomot is meglá-
togatták.

Smelkó István
■

Palócos események Szent Iván havában Felvidéki kirándulás
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Tájékoztató a június hónapban 
tartott testületi ülésekről

Négy alkalommal tartottunk 
rendkívüli ülést, június 1-jén, 

8-án, 15-én és 23-án, munkaterv 
szerint pedig 30-án. A rendkívüli 
ülések összehívását határidős és 
pályázatokhoz kapcsolódó előter-
jesztések indokolták.

A képviselő-testület

•	 megvitatta az ITS 2014 Kon-
zorcium által elkészített telepü-
lésfejlesztési koncepció (TK) és 
integrált településfejlesztési stra-
tégia (ITS) munkaanyagait, és hoz-
zájárult ahhoz, hogy a TK és az ITS 
tervezetének államigazgatási és 
társadalmi egyeztetésre bocsátá-
sa érdekében a polgármester ezen 
településfejlesztési dokumentumo-
kat a Kormányrendelet 30. § (1) be-
kezdésében meghatározott, állam-
igazgatási egyeztetési eljárásban 
résztvevő szervezetek számára vé-
leményezésre megküldje, 

•	  döntött, hogy pályázatokat 
nyújt be a Belügyminisztérium ál-
tal meghirdetett, önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására, három téma-
körben.

1. A Szécsényi Közös Önkor-
mányzati Hivatal fejlesztésére 
18.662.660 Ft összegben, mely-
hez 933.133 Ft önerőt vállalt,

2. Az Arany János utca, vala-
mint az Arany János utcai és a 
Mindszenty téri járdák felújítá-
sára 17.640.000 Ft összegben, 
melyhez 2.640.000 Ft önerőt vál-
lalt,

3. A Mindszenty téri szabadté-
ri fitnesz-, és szabadidőközpont 
kialakítására 23.530.000 Ft ösz-
szegben, melyhez 3.530.000 Ft 
önerőt vállalt,

•	 döntött, hogy pályázatot nyújt 
be a Közlekedés Operatív Prog-
ram keretében a „Kerékpárút-há-
lózat fejlesztése” KÖZOP-3.5.0- 
09-11 kódszámú pályázati ki-
írásra, „Szécsény kerékpárút ki-
alakítása a jobb elérhetőség és 
a közlekedés biztonságának fo-
kozása érdekében” megnevezés-
sel. A pályázat költségvetése 200. 
000.000 Ft, melyből az igényelt 
támogatási összeg 200.000.000 
Ft. A képviselő-testület a pályázat 
benyújtásához önrészt nem hatá-
rozott meg,

•	 az ÉMOP-4.1.1./A/12-2012-0009 
azonosító számú „Orvosi rende-
lő korszerűsítése a határmenti 
Pösténypusztán” című nyertes 
pályázat megvalósítása érdekében 
az építési kivitelezési feladatokra 
indult beszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevőjének a VL-TEAM Kft-t 
(3170 Szécsény, Attila út 16.) hir-
dette ki, 10.709.160.-Ft+ÁFA ösz-
szeggel,

•	 elfogadta Szécsény város 2015- 
2019. évekre szóló sportkoncep-
cióját,

•	 nyilatkozatot tett, hogy a KLIK 
által fenntartott iskola működ-
tetését 2015. szeptember 1-jétől 
nem tudja vállalni,
•	 Jóváhagyta, hogy Nagylóc Köz-
ség Önkormányzata számára átjá-
rási és használati jogot biztosít, 
az általa épített vízkár elhárítási 
célú zöldtározó megközelítése ér-
dekében,

•	 A betonelemgyártó egység-
nek helyt adó pulykatelepi csar-
nokban ipari padló készítésére 
bekért ajánlatok közül a Hírös-
Róna Építőipari Kft-t (Cg. 03-09-
112106, székhelye: 6000 Kecske-
mét, Vértes u. 5.) hirdette ki nyer-
tesnek 2.150.500.-Ft + ÁFA ösz-
szegben,

•	 a köztemetőkről és a temetke-
zés rendjéről szóló 5/2015. (IV.01.) 
önkormányzati rendeletét mó-
dosította,  

•	 Szécsény város településren-
dezési tervének felülvizsgálatá-
ra és a hozzá kapcsolódó doku-
mentumok elkészítésére megbí-
zott Architechton Építész Terve-
ző és Kivitelező Kft (székhelye: 
Mátramindszent, Petőfi út 30.) ter-
vezési ajánlatát elfogadva, - a 170/ 
2013. (VI.28.) határozat alapján - 
megkötött tervezői szerződésben 
szereplő tervezési díjat bruttó 
10.750.550 Ft-ra módosította,

•	 megismerte és megvitatta a 
KLIK-, és az általa fenntartott II. 
Rákóczi Ferenc Általános Isko-
la, Gimnázium és Szakközépis-
kola, valamint a Páter Bárkányi 
János Katolikus Óvoda, Általá-
nos Iskola és Gimnázium 2014/ 
15-ös tanévről, továbbá a Nóg-
rád Megyei Kormányhivatal Szé-
csényi Járási Hivatal 2015. I. fél-
évi munkájáról szóló tájékoztató-
ját,

•	 elfogadta a 2016. évi vásár-
jegyzéket, továbbá a képviselő-
testület II. félévi munkatervét,

•	 A „Kerékpárút-hálózat fej-
lesztése” KÖZOP-3.5.0-09-11 
kódszámú „Szécsény kerékpár-
út kialakítása a jobb elérhető-
ség és a közlekedés biztonsá-
gának fokozása érdekében” cí-
mű pályázattal kapcsolatos beszer-
zési eljárások során a kiviteli tervek 
és költségvetés mérnöki tervezé-
si szolgáltatás nyertes ajánlattevő-
jének a SALGÓTERV Kft-t (3100 
Salgótarján, Meredek út 3. VI. 
em. 50.) hirdette ki, 6.300.000.- 
Ft+ÁFA összeggel,

•	 Szintén ebben a pályázatban 
a Közbeszerzési eljárás bonyo-
lítására felkért ajánlattevők kö-
zül a PALÓC PROJEKT Kft-t (3170 

Önkormányzati hírek
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Szécsény, Dózsa György út 8.) 
hirdette ki nyertesnek, 750.000. 
-Ft + ÁFA összeggel,
•	 Ugyancsak ebben a pályázat-
ban a projektmenedzseri, vala-
mint a tájékoztatási feladatok 
ellátásával a Szécsényi Városfej-
lesztő Kft-t bízta meg,

•	 Egyebek napirendi pontban 
Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet 
képviselő asszony intézett kérdé-
seket a polgármesterhez, melye-
ket írásban is átnyújtott. A kérdé-
sekre a polgármester írásban fog 
válaszolni.

•	 Zárt ülés keretében lakásbér-
leti szerződéseket tárgyaltunk, két 
esetben egy-egy évre hosszabbí-
tottunk, egy új kérelmet elutasí-
tottunk, három esetben a jelen-
tős tartozást felhalmozó bérlők-
kel az előző testületi ülésen meg-
hozott döntésünket, mely szerint 
velük nem kötünk új szerződést, 
megerősítettük, egy bérlőnél szer-
ződést módosítva 2 hónap hala-
dékot adtunk, míg albérletet ke-
res, egynél pedig 1 hónap hala-
dékot adtunk a fennálló tartozása 
rendezésére. Egy családnál nem 
kis vita után a testület úgy dön-
tött, hogy az előzőleg egyhangú-
an meghozott döntése értelmé-
ben nem köt új szerződést, de tá-
mogatja a család átmeneti otthon-
ban való elhelyezését, ahol remé-
nyeink szerint szakemberek segít-
ségével életvezetési ismereteket 
is tanulhatnak. Amíg az elhelye-
zést intézik, de maximum augusz-
tus 31-ig a lakásban maradhatnak.

•	 Szintén zárt ülés keretében 
döntöttünk, hogy a Szécsényi Cse-
peredő Óvoda és Bölcsőde in-
tézményvezetőjének Mender 
Andrea Mária (3170 Szécsény, 
Dugonics út 5/B) alatti lakost 5 
évre megbízzuk. Gratulálunk és 
jó munkát, sok sikert kívánunk!

■

A Kubinyi Ferenc Múzeum Szent 
Iván ünnepe a múzeumok éjsza-
káján

A Kubinyi Ferenc Múzeum gaz-
dag program kínálattal várta 

a látogatókat a múzeumok éjsza-
káján, június 20-án. Délután 4 órá-
tól kiállítás megnyitón, majd kas-
télybeli kalandtúrán vettek részt 
a látogatók. Az eső elálltával tüzes 
borok bemutatója kezdődött, szur-
dokpüspökiek, köztük Géczi Lász-
lóné jóvoltából. 

A múzeumok éjszakája voltakép-
pen a fény ünnepe, ami Szécsény-
ben különös hangsúlyt kapott Ke-
resztelő Szent János, azaz görögö-
sen Szent Iván ünneplésével. Szü-
letésnapja 6 hónappal előzi meg 
Jézus születését, és a napi világos-
ság maximumának idejére esik. 

Este fél 10-kor indult belvárosi kör-
útjára a napkerék, hogy leírja a 
Nap éves körét. Első, őszi állomása 
a ferences kolostornál volt. Cson-
gor atya megszentelte a tüzet, és 
erről gyúltak meg a napkerék fák-
lyái. Sokan égő gyertyákkal vettek 
részt a menetben. Ami a Nap éves 
járásának legfényesebb ideje az 
esztendő körében, az a házasság-
kötés, a középső életforduló az 

emberi életben. Ezért a napkereket 
és Keresztelő Szent János ikonját 
esküvői pár és viseletük szerint új 
házasok követték. A nyári indulás-
ból négy állomáson keresztül ér-
kezett vissza a napkerék a nyár-
ba, ha az időjárás az évszakhoz 
képest hűvösnek is mutatkozott.

A Napkerék létesülését a balassa-
gyarmati Kábelgyárnak és a szé-
csényi Városfejlesztő Kft. munka-
társainak köszönjük, a világító esz-
közöket az Eurocandel gyertya-
gyártól kaptuk. A négy évszak ál-
lomásainak vendéglátása az Ipoly 
Erdő Zrt. Kelet-Cserháti Erdésze-
te, az abasári Pálinkás Pincészet, a 
Bársony Vendéglő, a szécsényi Vá-
rosi Rendőrkapitányság és a Nem-
zeti Kulturális Alap jóvoltából vált 
valóra.

Az éjszak fénypontjául Szent Iván 
Szépeinek viseletes bemutatója 
következett a kastély dísztermé-
ben, leány, menyasszony és me-
nyecske kategóriában. A szemet 
és lelket gyönyörködtető bemu-
tatón Szécsény környékétől Érsek-
vadkertig és Cserháthalápig vala-
mint Szurdokpüspökiig vettek 
részt indulók, de láthattunk bu-
jáki, sőt határon túli, kalotaszegi 
viseleteket is. Szent Iván Szépeit 

A Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula 
Könyvtár eseményei
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dr. Bárány Dávid táncoltatta meg, 
mint ahogy a Palóc Néptáncegyüt-
tes tagjai az ünnep majd minden 
rendezvényén sikeresen közremű-
ködtek. A Múzeumok éjszakája a 
Múzeum munkatársai és a múze-
umbarátok áldozatos munkájának 
eredménye volt.

A Múzeum új kiállításai

Június 5-étől augusztus végéig 
tekinthető meg a Természet szép-
ségei című kiállítás a Forgách kas-
tély dísztermében, amely vadász 
trófeákat és természetfotókat mu-
tat be, valamint fölhívja a figyelmet 
az ablakokból elénk táruló várkert 
csodálatos látványára.

Június 19-én nyílott meg Kárpáti 
Veronika Csipkekészítő egyéni ki-
állítása, akinek többféle techni-
kával megalkotott viseleti darab-
jai és dísztárgyai harmóniát ké-
peznek a kastély szépségével. A 
tárlat szeptember 6-ig tekinthető 
meg. 

Június 20-án, szombat délután 
négy órakor vehették birtokba a 
látogatók a felújított Nyugati Bás-
tyát. Az emeleti körerkélyen Pano-
ráma címmel Szenográdiné Végh 
Erzsébet tűzzománc képeiből nyí-
lott állandó kiállítás. A festmények 
eligazítanak az elénk táruló pano-
ráma látnivalóiban. Láthatjuk a ha-
táron túli Szécsénykovácsi templo-

mát és haranglábát, Nógrádszakalt 
és a környékbeli, megnevezett he-
gyeket, dombokat. Szép tűzzo-
mánc festmények azonosítják a 
belváros látnivalóit is.

A Bástyában, mint egykori erőd-
ben Templomerődök, erdélyi mű-
veltség címmel nyílott kiállítás ma-
gángyűjtők kölcsönzött műtárgya-
iból, és a múzeumigazgató fény-
képeiből. A téma azért is fontos, 
mert a honfoglalás táján Szécsény 
az akkori morva végek és magyar 
birtoklás határvidékén élő székely 
telepek központja volt. Az egykori 
székely gyepűőrző lakosság em-
lékét földrajzi nevek is őrzik, mint 
például a Hollókői patak egykori 
Székelcse neve. 

A tárlaton székely és szász erőd-
templomokat, templomvárakat lát-
hatunk, ahova veszély idején be-
menekült a település lakossága, 
magukkal víve ingóságaikat. A ki-

állított tároló bútorok, viseletek, 
kultikus és használati tárgyak, mint-
egy a templomerődökbe menekí-
tett ingóságok jelennek meg a 19-
20. századból. A kiállítás üdvözlé-
sére a balassagyarmati Palóc Mú-
zeum múzeumbarát egyesületé-
nek képviselője, Ónodi Krisztián 
egy székely és egy magyar zász-
lót ajándékozott a Nyugati Bástya 
számára. 

Az épület és környezete felújítá-
sában Benedek Mónika, Zsíros Ta-
más, illetve a Szécsényi Városüze-
meltetési Nonprofit Kft és a Szé-
csényi Városfejlesztő Nonprofit Kft 
munkatársai szereztek múlhatat-
lan érdemeket, a városvezetés tá-
mogatásával. 

A Nyugati Bástya október 31-ig 
várja a látogatókat.

dr. Limbacher Gábor
■
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vezésére. Péntek reggel az iskolá-
ból indultak az osztályok bog-
ráccsal, hozzávalókkal és jókedv-
vel felszerelkezve. Minden csapat 
gyorsan elfoglalta helyét, letábo-
rozott, majd lelkesen hozzálátott 
a főzéshez. A fiúk a tüzet éleszt-
gették, a sok szorgos lánykéz mun-
kája nyomán pedig hamarosan a 
bográcsokban gőzölgött a finom 
ebéd.

Közben volt lehetőség beszélge-
tésre, nevetgélésre, érdekes logi-
kai feladványok, logisztorik meg-
fejtésére. A vállalkozó szellemű di-
ákok élő csocsóban is részt vehet-
tek. A meleget enyhítette a meg-
lepetés jégkrém, amit a gyerekek 
örömmel fogyasztottak el. Az el-
készült ételeket a szülők zsűrizték 
és a nap végén díjazták.

Hollókői kerékpártúra

2015. június 5-én néhány felsős 
diák kerékpártúrán vett részt. Az 
útvonal Szécsény – Rimóc – Hol-
lókő volt, melyre Szita Mária, Kiss 
Zoltán és Borda Tamás pedagó-
gusok kísérték el őket. Hollókőre 
érve a bicikliket hátrahagyva gya-
logosan vágtak neki az Ófalu fel-
fedezésének és a tanösvény meg-
ismerésének. A program végén a 
diákönkormányzat támogatásá-
val egy-egy jégkrémet fogyaszt-
hattak el. A nagy meleg ellenére 
mindannyian nagyszerűen érez-
ték magukat, és élményekkel gaz-
dagodva tértek haza.

Megyei díjátadó ünnepség

Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni 
Pedagógiai Oktatási Központja 
2015. június 3-án Balassagyarma-
ton rendezte meg az általános és 
középiskolás tanulók tanulmányi 
és művészeti versenyeinek Nóg-
rád megyei díjátadó ünnepségét. 

A Krúdy Gyula Könyvtár hírei

Könyvajánló felnőtteknek Könyvajánló gyermekeknek

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium

Gyereknap a Várkertben
 és a Ligetben

2015. május 29-én iskolánk 
diákjai számára egy felejt-

hetetlen napot szerveztek a 
Szülői Szervezet tagjai. Az 1-6. 
évfolyam tanulói reggelről már 
a csatakiáltáson törték a fejüket, 
majd kaptak egy titkosírást és egy 
térképet, melyeknek segítségével 
sok-sok meglepetésben volt ré-
szük. Az első helyszínükön csoda-
szép aszfaltrajzokat készítettek. A 
Szent Erzsébet téren helytörté-
neti ismereteiket tették próbára, 

majd a térkép a Frédi fagyizóhoz 
vezetett. A dobozvárépítés után 
a csoportok más-más stílusban ad-
ták elő csatakiáltásaikat, ami na-
gyon vicces volt. A Várkertbe érve 
kötélhúzó versenyen vettek részt, 
ebédre pizzát kaptak, és kipróbál-
hatták az ugrálóvárakat is.

Iskolánk idősebb diákjai, a 7-11. 
évfolyamosok, egy kellemes na-
pot tölthettek el a Ligetben. Elő-
ző héten felhívást kaptak a gyere-
kek egy főzőversenyre, paprikás 
krumpli készítésére, az ezzel kap-
csolatos előkészületek megszer-

................................................................................
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A legeredményesebben szereplő 
157 tanuló közé iskolánkból 5 ta-
nuló és felkészítő tanáraik kaptak 
meghívást. Büszkék vagyunk ta-
nulóink eredményeire, és köszön-
jük felkészítő tanáraik lelkiisme-
retes munkáját.

Nyári napközis tábor

Intézményünk nyári napközis tá-
bort szervezett 2015. június 22-
26. között, melyen 110 gyermek 
vett részt 4 csoportban. A peda-
gógusok változatos, színes prog-
ramokkal várták a tanulókat.

Programjaink között szerepelt hol-
lókői kirándulás, ahol a gyerekek 
megismerkedtek a vár történeté-
vel, kipróbálhatták a középkori 
fegyvereket, és a bátrabbak vár-
játékon vehettek részt.

A nap zárásaként a nebulók fárad-
tan és nagy örömmel próbálták ki 
a Hollókőn létesített új játszóte-
ret. Balassagyarmaton a Palóc Mú-
zeumban megtekintették szülő-
földünk népi kultúrájának emlé-
keit, megismerkedtek dédszüleik 
mindennapi életével, tárgyi esz-
közeivel. Nagy élményt nyújtott 
számukra a nyírjesi Fűvész - és 
Vadaskert, ahol megsimogathat-
ták az állatokat, és együtt játsz-
hattak velük. Két nap a pedagó-
gusok szerveztek kézműves fog-
lalkozásokat, sportvetélkedőket, 
karaoke előadásokat.

Az utolsó nap városunk neveze-
tességeivel találkozhattak: felgya-
logoltak a Tűztoronyba, megtekin-
tették a Tömlöcbástyát, és megis-
merkedtek a plébánia templom 
oltárainak szentjeivel, a templom 
történetével. A hét zárásaként raj-
zaikból kiállítást készítettünk, és 
közös gitárkíséretes énekléssel fe-
jeztük be a tábort.

Szenográdi Tamás
igazgató

■

Újra Erdei óvoda Ráróspusztán
„Vendég vagy a világban, és ez a 
világ szép vendégfogadó. 
Van napsugara, vize, pillangója, 
madara. 
Van virágja, rengeteg sok. 
Tanulj meg örvendeni nekik.”

Wass Albert

Óvodánkban az erdei óvodai 
táborozás már 16 éves hagyo-

mánnyal rendelkezik. Minden év-
ben május végén vagy június ele-
jén itt töltünk egy vagy két napot 
a táborozni vágyó nagycsoportos 

gyerekekkel. Az idén közel 60 gye-
rek részvételével valósítottuk meg 
programunkat. A környezet vé-
delme óvodáskorban az ismerke-
déssel, környezetünk megszeret-
tetésével kezdődik. Fontosnak tart-
juk, hogy óvodás gyermekeink 
közvetlen módon találkozzanak a 
természettel érdeklődésükre, lel-
kesedésükre építve tapasztaláso-
kat szerezzenek. Mindezt változa-
tos módszerekkel, tevékenykedte-
téssel érjük el. Célunk, hogy be-
csüljék meg és óvják a természet 
értékeit, környezettudatos maga-
tartásra neveljünk, nem utolsó sor-
ban egymás iránti tolerálás, kö-
zösségformálás.  

Az óvoda hírei
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Kétféle lehetőséget kínálunk: 

•	 délelőtt az óvó nénikkel és daj-
ka nénivel mennek a gyermekek a 
táborba, a szülők este csatlakoznak 
a táborozókhoz, az éjszaka együtt 
vannak gyermekeikkel másnap 
közös játékokon, vesznek részt.

•	 a másik lehetőségnél szülők 
nélkül, az óvó nénik 1 napot tölte-
nek az ovisokkal a táborban egész 
nap

Az idei évben reggel busszal utaz-
tunk Rárósra, ahol a megérkezés 
után felfedeztük a tábort, elfoglal-
tuk a faházakat. Nagyon várt prog-
ram volt az erdei séta, ahol bo-
gárnézővel és nagyítóval felsze-
relkezve ismerkedtünk a növény- 
és állatvilággal. Kosarakba gyűj-
töttük a természet kincseit, ame-
lyek valamilyen élőlényhez tartoz-
tak pl.: csigaház, madártoll, faág, 
makk… 

A szabad játék során előkerültek 
a különböző sporteszközök: lab-
dák, karikák, babzsákok, ugrókö-
telek. 

A „keresd a madarat” játék során, 
elrejtett madárképeket kereshet-
tek a gyerekek. Képfelismerés után, 
hangutánzásos játékkal vertük fel 
az erdő csendjét. 

Majd sorversenyeken mérhették 
össze ügyességüket, gyorsaságu-
kat. Papírhajtogatás során fényké-
pezőgépet és papírrepülőt hajto-
gattunk. A repülőkkel „Rárósi repü-
lők” versenyt, rendeztünk, a fény-
képezőkkel „Rárósi csodákat” fo-
tózhattunk. Jól megérdemelt „mun-
ka” után közösen malomkalácsot 
sütöttünk a gyerekekkel, amit az-
tán jóízűen megettünk. 

Lazításképpen lerajzolhatták tábor 
legérdekesebb eseményeit, majd 
egy kis pihenő után, élményekkel 
teli hátizsákkal indultunk hazafe-
lé. Akik a két napos táborozáson 
vettek részt az első nap délután-
ján a gyerekek a szüleiket aján-
dékokkal várták, amit saját kezű-
leg készítettek. Majd közösen, 
tábortűz mellett, beszélgettek, 
nyársaltak, malomkalácsot sütöt-
tek. Este elemlámpáikat elővéve 
közös „Szent János bogár túra”- ra 
indultak.

Következő napot zenés tornával 
kezdték, reggeli után mindenki 
örömére, jelháborúra került sor, 
amiben szülők- gyerekek – neve-
lők egyaránt részvettek. Ez egy jó 
móka volt!!! A felnőttek végre egy 
napra gyerekek lehettek, a gyere-
kek élvezhették a szabad együtt-
játszás örömét.

2015. július gólyagyűrűzés
Hagyománnyá vált már óvodánk-
ban a gólyagyűrűzés eseményén 
való részvétel a nagycsoportos 
gyermekek számára. A Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület Nógrád Megyei Helyi 
Csoportja, a Gólya Road Show ke-
retén belül, az előző évekhez ha-
sonlóan idén is sok szeretettel hív-
ta meg óvodánkat a gólyák gyűrű-
zésére. Szécsény városába 2015. 
június 18- án érkeztek az egyesü-
let tagjai. 

Az Előd úton az ovisok csapata 
ámulattal nézhette végig, ahogy 
az egyik fióka leérkezik, őt meg is 
simogathatták, majd a gyűrűzés 
után visszakerült a fészekbe. A fió-
kákat gyűrűző Papp Ferenc sok ér-
dekességet mesélt a gólyák, mint 
költöző madarak, nyomkövetési 
rendszeréről, amit az óvó nénik és 
a gyermekek egyaránt nagy érdek-
lődéssel hallgathattak.

Smelkó Istvánné
óvodavezető

■
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A tanév utolsó hónapjában is 
rengeteg programon vettek 

részt diákjaink és pedagógusaink. 
A közeledő nyár miatt természe-
tesen ezek között egyre több szó-
rakozási lehetőség szerepelt. 

Az Új Nemzedék Plusz TÁMOP 3.3. 
12-12. projekt keretén belül 11 
tanulónk vett részt kétszer 3 órás 
médiaműhely foglalkozáson, mely-
nek folytatása egy teljesen ingye-
nes 10 napos tábor Egerben (júli-
us 10-19.), ahová közülük öten 
jelentkeztek. A tanfolyamon és a 
táborban is az elsődleges cél a 
kommunikációs képességek to-
vábbfejlesztése, elmélyítése, illet-
ve a média alapismeretek meg-
szerzése. Lehetőségük lesz bete-
kinteni a rádiós műsorkészítésbe, 
a vágó munkájába, a sajtó-, hír-
adó-, online-média világába; illet-
ve sport és kulturális programo-
kon is részt vesznek majd.

Június 5-én Hejőkeresztúron zaj-
lott a táblajátékosok IX. Országos 
Hétpróba Versenye, melyre isko-
lánk csapata is meghívást kapott. 
Hét afrikai táblajátékban mérhet-
ték össze a tudásukat a gyerekek: 
Mancala, Mancala-aWari, Szidzsa, 
Bolotudu, Szenegáli Dáma, Alkerk 
Dáma és Fanorona. A három órás 
versenyen 10 alsó és felső tago-
zatos diákunk 14 iskola 111 tanu-

lójával „mérkőzött meg”. Iskolánk 
csapata az 5. helyezést érte el, 
ami egy igazán nagyszerű ered-
mény, hiszen ebben a tanévben 
vezettük be a táblajátékok okta-
tását. Különösen büszkék vagyunk 
Szalontai Dávid 6.a osztályos ta-
nulónkra, aki egyéniben a 9. he-
lyezést érte el. Köszönjük az egész 
éves felkészítő munkáját méltán 
büszke pedagógusainknak: Mi-
hály Olga, Juhász Katalin tanár-
nőknek és Pásztor Péter tanár úr-
nak. Csapatunk tagjainak továb-
bi kitartó gyakorlást és hasonló 
sikereket kívánunk: Dűz Sehmus, 
Harkai Dorottya, Kaluzsa Patrik, 
Mészáros István, Raák Mihály 4., 
Raák Gábor 5.a, Kiss Panna Sára, 
Szalontai Dávid 6.a, Laczkó Gá-
bor és Szalontai Máté 7.b osztá-
lyos tanulóinknak!

9-11. évfolyamosaink a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából a 
Művelődési Házban megtekintet-
ték Matúz Gábor „A legbátrabb vá-
ros (Civitas Fortissima)” című film-
jét, ahol a rendezővel személye-
sen is találkozhattak és beszélget-

hettek vele a balassagyarmati ese-
ményekről, a filmkészítés kulissza-
titkairól.

A KLIK szervezésében tanáraink 
egy jó hangulatú, játékos pedagó-
gus napi programon vettek részt 
június 8-án a Robinson Szigeteken, 
ahol iskolánk csapata a vetélkedő-
ben a 3. helyezést szerezte meg. 
Tapsolhattunk Juhász Katalin Ágo-
ta kolléganőnknek, aki lelkiisme-
retes munkájáért kitüntetésben 
részesült. Gratulálunk neki és kö-
szönjük a sokéves, fáradhatatlan, 
példaértékű pedagógusi tevé-
kenységét, hasonló sikereket kí-
vánunk a továbbiakban is!

A májusi kompetenciamérés után 
11-én lezajlott a 6. és 8. évfolya-
mosok országos nyelvi mérése is. 
Mindkét telephelyünkön az angol, 
illetve német nyelvi tanárok javí-
tották tanulóink dolgozatait.

Június 15-én elérkezett a várva 
várt utolsó tanítási nap, ami em-
lékezetesre és programokkal tar-
kítottra sikeredett. Reméljük a jól 
megérdemelt nyári pihenés után 
szeptemberben jókedvű, feltöltő-
dött diákokat várhatunk vissza és 
hasonlóan izgalmas, eseménydús 
évet indíthatunk el! 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola
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A TÁMOP 3.1.4.C pályázat kereté-
ben Egészségnapot tartottunk az 
iskolában. Ennek a napnak a té-
mája az egészséges táplálkozás, 
a káros szenvedélyek (dohányzás, 
alkoholfogyasztás) nélküli életvi-
tel lehetőségei. Az alsó tagozatos 
diákok Keviczki Viktória volt ta-
nítványunk, dietetikus vezetésé-
vel egészséges ételeket készítet-
tek. Vágvölgyi Zoltán előadásában 
a közlekedésben ránk leselkedő 
veszélyekre hívta fel a felső tago-
zatosok és középiskolások figyel-
mét, illetve az érdeklődők kipró-
bálhattak egy motor-szimulátort. 
Pifka Máté a mindennapi testápo-
lásról tartott előadást, a Palócföl-
di Népi Iparművészek Egyesülete 
kézműves foglalkozáson batikolt 
diákjainkkal. A nap folyamán az 
Egészségügyi Centrum dolgozói 
vércukor szintet és vérnyomást 
mértek az érdeklődő gyerekeknek 
és pedagógusoknak. A Rimóci If-
júsági Egyesület tagjainak és táb-
lajátékos tanárainknak az irányí-
tásával mindenki kipróbálhatta a 
sokféle társasjátékot; melyekkel 
mindenképpen az a tervünk, hogy 
a versenyzés mellett eredménye-
ket érjünk el az oktatásban is, ja-
vuljanak gyermekeink tanulmányi 
eredményei.

Ugyanezen a napon volt 9-11. év-
folyamos tanulónknak a Nyitott 
Bíróság programsorozat 4. előadá-
sa, ahol a börtönlátogatáskor a ra-
bok által bemutatott eset perszi-
mulációja zajlott. 

Iskolánkban már hagyomány, hogy 
a tanév végén jótanulóink eltölthet-
nek egy napot a budapesti Aqua-
world élményfürdőben. Idén júni-
us 16-án Szécsényből 26, Nagylóc-
ról 11 diákunk csúszdázott és für-
dőzött a 15 fedett, illetve szabad-
téri medencében. A mozgalmas 
nap végén egy kis falatozás is az 
ajándék része volt. 

A tanév egyik legnagyobb esemé-
nye volt a TérTáncKoncert júni-
us 18-án, amikor 200 gyerek kö-
zött 18 Rákóczis diák táncolt a Hő-
sök Terén a Budapesti Fesztiválze-
nekar Szentivánéji álom (Mendels-
sohn) című koncertjén. Az egész 
napos program egy életre szóló 
élmény a résztvevőknek, ahol már 
a délelőtti próbákon megismer-
kedtek Fischer Iván Kossuth-díjas 
karmesterrel, majd interjút adtak 
a készülő videó-anyaghoz, 3 tanu-
lónk nyilatkozott a Klasszik Rádió 
riporterének és még kezdés előtt 
találkozott 7 diákunk a backstage-
ben a szponzorokkal. Az egy órás 
műsort újszerű papírszékeken a 

helyszínen élőben nézte végig kb. 
7000 ember, élőben közvetítette a 
Klasszik Rádió és este 10 órától 
felvételről lehetett megnézni az 
ATV-n. Nagyon büszkék vagyunk 
táncosainkra, akik több mint 4 
hónapon keresztül próbáltak heti 
2 órában és a nagy napon hiba nél-
kül adták elő a megtanult koreo-
gráfiákat! Köszönjük a felkészítést 
Nagy Gábor tánctanárnak és a le-
hetőséget a zenekarnak!

Június 19-én a X. Nemzetközi Csip-
kekonferencia és Kiállítás Palócföl-
dön című rendezvényen előzetes 
szakmai bemutatót tartottak csip-
keszakkörös tanulóink tiszteletbe-
li Rákóczis szakkör-vezetőikkel. A 
nap végén a sikeres évet a Bársony 
Vendéglőben egy jó hangulatú fa-
latozással zárták.

Június 20-án ünnepélyes tanév-
zárónkon vettünk búcsút 8. osz-
tályos tanulóinktól, akiknek sok 
sikert kívánunk a továbbtanulás-
hoz és az élethez. Kedves vendé-
geink, szülők, rokonok, diákok és 
tanárok kis műsort láthattak az 
énekkarosok, furulya szakkörösök 
és a 7-8. évfolyamosok előadásá-
ban, az igazgatói beszéd után ki-
osztásra kerültek a jutalomköny-
vek, elismerő oklevelet vett át 
egész éves munkájáért Bátori Ist-
vánné tanítónő és Pesák Tamás 
tanár úr is, majd elhangzott a bű-
vös mondat: „Ezennel a 2014/15-
ös tanévet lezárom.” Köszönjük a 
felkészítést Szklenár Tímea és Se-
bestyénné Csabai Ildikó tanárnők-
nek!

Még ezen a szép szombati napon 
indult 7 tanulónk a ráróspusztai 
Példaképtáborba, ahol jutalom-
ként egy hetet tölthetnek el más 
iskola diákjaival. 

Június 28-án 25 kosarasunk vett 
részt Budapesten a Női Kosárlab-
da Európa Bajnokság döntőjén, 
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amit jutalomként kaptak a „Dobd 
a kosárba” programban nyújtott 
teljesítményükért.

A nyár folyamán két Lovastáborban 
vesznek részt alsó tagozatos ta-
nítványaink, illetve az Iskolaindu-
ló projekt folytatásaként 30 tanu-
lónk és 3 pedagógusunk a Bala-
tonnál tölthet 5 napot egy zenei 

táborban. Kívánunk nekik és min-
denkinek kellemes pihenést és 
szép nyarat, jó feltöltődést a szept-
ember 1-ei kezdésig!

Iskolánkban a nyár folyamán, szer-
dai napokon 8.00-12.00 óráig ügye-
letet tartunk, ahol szeretettel vár-
juk a beiratkozni szándékozó diá-
kokat és szüleiket is!

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

Juscsákné Kovács Judit
igazgató helyettes

■

Gyermeknap a Szécsényi Csepe-
redő Óvoda és Bölcsődében

2015. május 29-én, pénteken 
délelőtt tartottuk a Gyermek-

napot. Reggel vidám zeneszó vár-
ta az érkező kicsiket és nagyokat. 

Mi felnőttek kedves meglepetés 
műsorral ajándékoztuk meg gyer-
mekeinket. Bohócruhában táncol-
tunk, énekeltünk: óvodások, böl-
csődések együtt. A bölcsőde tera-
szán terülj-terülj asztalkán várta 
őket: sütemény, üdítő rostos lé, 
Bohóc csoki és gyümölcs. 

A délelőtt másik meglepetése Kal-
már Tibor ajándék programja volt. 
Saját készítésű biciklis járművé-
vel utaztatta a gyermekeinket az 
óvoda környékén. Ez alatt a töb-
biekkel egymás vállát fogva vo-
natozva énekeltünk, körbeutaz-
tuk a bölcsődét és óvodát. 

A vidám nap harmadik meglepe-
tése következett. Énekelve elsétál-
tunk a közeli fagyizóba, ahol Földi 
Gabi néni már várt bennünket és 
mindenki finom fagyit kapott. 

Ezután visszasétáltunk az óvodá-
ba, bölcsődébe és a finom ebéd 
után hamar elpihentek a kisebb 
és a nagyobb gyermekeink. 

Brezanóczyné Lőrincz Katalin
Óvodapedagógus Pitypang csoport

■

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

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
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A Művészetoktatási Iskola di-
cséretes tanulói a 2014-2015. 
tanévben

Szaktanári dicséretben részesült: 

Imre Sára, Kovács Johanna, Oláh 
Ádám, Szerémi Vivien, Jakus Pé-

ter, Bartus Péter, Kanyó Zakariás, 
Nielsen Kevin, Holub Máté, Der-
vadelin Lili Leila, „Andi Színjátszó-
sai” (Antal Enikő, Balázs Boglárka, 
Beszkid Mátyás, Harik Ferenc Csa-
nád, Harik Zoltán Őrs, Holecz Zol-
tán Ákos, Horváth Márton, Kiss 
Panna Sára, Pothoroczki Balázs, 
Pothoroczki Luca, Strihó Viktória, 
Széles Lilla, Szerémi Gábor Soma, 
Tácsik Vanda Edina, Vanya Noémi, 
Vanya Sára, Virág Brigitta) Krizsa-
nyik Gréta, Harik Zoltán Őrs, Ju-
hász Eszter, Zsíros Zsófia, Kiss Fru-
zsina, Ocsovai Vanessza, Horváth 
Dániel, Oláh Olívia, Jónás Bene-
dek, Szabó Balázs, Sándor Csen-
ge, Golyán Stella, Horváth Emese, 
Ispán Enikő, Sebestyén Balázs, Fi-
lip Laura Lilla, Kazareczki Noémi.

Igazgatói dicséretben részesült:

Andi Színjátszósai (Antal Enikő, Ba-
lázs Boglárka, Beszkid Mátyás, Ha-
rik Ferenc, Harik Zoltán, Holecz Zol-
tán, Horváth Márton, Kiss Panna 
Sára, Pothoroczki Balázs, Potho-
roczki Luca, Szerémi Soma, Szé-
les Lilla, Tácsik Vanda, Vanya Noé-
mi, Vanya Sára, Virág Brigitta), Oláh 
Szandra Klarissza, Polgár Péter, 
Koleszár Csenge, Holecz Martin, 
Valkár Csenge, Vanya Regina, Ta-
kács Dániel, Németh Fanni Anna, 
Somogyi Bálint, Szabó Balázs, Jusz-
tin Violetta, Szenográdi Fanni, Ju-
hász Eszter, Szita Alexandra, Sán-
dor Vanda Julianna, Bagoly Gábor, 
Tőzsér Vivien, Dudok Dorina, Ta-

kács Róbert, Percze Laura, Bagó 
Fanni, Horváth Tamás, Jusztin Vi-
vien, Somogyi Bálint, Baksa Viktó-
ria, Kormány Réka, Kiss Edina, Bar-
na Mónika, Csóri Rozália Katalin.

Tantestületi dicséretben részesült:
Szécsény Város Gyermekkar (Sza-
bó Csenge, Zsidai Kitti Szamóca, 

Koleszár Csenge, Horváth Eszter, 
Valkár Csenge, Vanya Sára, Ho-
lecz Martin, Kormány Réka, Kor-
mány Kinga, Dudok Dorina, Kiss 
Edina, Sándor Vanda, Pásztor Geor-
gina, Krizsanyik Gréta, Ispán Enikő, 
Filip Laura) Nagy Abiáta, Farkas 
Barbara, Lénárt Anna, Mócsány 
Judit, Tácsik Fanni.

Csuka László 
tagintézmény vezető

■

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 
Szécsényi Tagintézménye

Díjak és emlékplakettek átadá-
sa Nógrádban

Elismerést kapott a hat rendőr-
kapitányság legjobb „iskola rend-

őre” és a munkájukat segítő peda-
gógusok.

Az Országos Rendőr-főkapitány-
ság 2008-ban indította útjára „Az 
iskola rendőre” elnevezésű prog-
ramot, amelynek alapvető célja a 
kisiskolások balesetmentes köz-
lekedésének elősegítése, valamint 
a gyermekek biztonságát veszé-
lyeztető egyéb tényezők megszün-
tetése. A program Nógrádban 97 
általános iskolában van jelen, mely 

alapvetően az általános iskolai ok-
tatásra épül, és egyben elősegíti 
a rendőrség által a gyermekek felé 
irányuló baleset-megelőzési tevé-
kenységet. 

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság a hagyományokat foly-
tatva idén is kiválasztotta és jutal-
mazta az év iskola rendőreit, akik 
a 2014/2015-ös tanévben kiemel-
kedő szakmai teljesítményt nyúj-
tottak. Lelkiismeretes munkájuk 
révén folyamatos kapcsolatot tar-
tottak az iskolákkal, a gyerekek-
kel és a szülőkkel, segítették prog-
ramjaikat és előadásokat tartottak 

Rendőrségi hírek

................................................................................
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a gyerekek részére. Idén a rendőrök 
mellett a munkájukat segítő és a 
közlekedésre nevelés terén évek 
óta kiemelkedő tevékenységet 
végző pedagógusokat is jutalmaz-
tak, akik a tanórákon kívül is öröm-
mel és elhivatottan vették ki ré-
szüket a feladatokból. 

Ferencsik Raymond Levente r. al-
ezredes, a Nógrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság főkapitány-he-
lyettese 2015. június 11-én a főka-
pitányság illetékességi területén 
működő hat rendőrkapitányság 
állományába tartozó egy-egy rend-
őrnek „év iskola rendőre” díjat, míg 
a munkájukat legkiemelkedőbben 
segítő pedagógusoknak emlékpla-
kettet adott át.

A díjat Dudás Gyula r. főtörzs-zász-
lós, a Salgótarjáni Rendőrkapitány-
ság, Kohári János r. főtörzszászlós, 
a Rétsági Rendőrkapitányság, Kal-
már László r. főtörzszászlós, a Ba-
lassagyarmati Rendőrkapitányság, 
Magyar Attila r. főtörzszászlós, a 
Pásztói Rendőrkapitányság, Fekécs 
Zsolt r. főtörzszászlós, a Bátonyte-
renyei Rendőrkapitányság és Ge-
mer Gabriella r. százados, a Szé-
csényi Rendőrkapitányság mun-
katársa vehette át.

2015. június 25-én a Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság és a Szécsé-
nyi Rendőrkapitányság munkatár-
sai a „Példakép” táborban lakó gyer-
mekeknek engedtek betekintést a 
rendőri munkába és egyben fel-
készítették őket a biztonságos va-
kációra is.

A Hanns Seidel Alapítvány és a Pol-
gári Szécsényért Alapítvány közö-
sen szervezett negyedik alkalom-
mal üdülést a megyei hátrányos 
helyzetű gyermekek számára Nóg-
rádban, Ráróspusztán. 

A 93 fős tábor célja, hogy a gyer-
mekek elé egy olyan jövőképet 
állítsanak, aminek eléréséért ér-
demes tanulni. Annak érdekében, 
hogy a diákoknak legyen lehető-
ségük közvetlen tapasztalatokat 
szerezni a különböző szakterüle-
tekről a szervezők más-más szak-
ma képviselői között a rendőrség 
munkatársait is meghívták a tá-
borba.

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság és a Szécsényi Rendőrka-
pitányság munkatársai 2015. jú-
nius 25-én a gyermekeket a tábor-
ban felkeresték, ahol személyesen 
válaszoltak a rendőri szakmával 
kapcsolatos kérdésekre.  

A nebulók egy játékos fizikai fel-
mérő - versenyen - vettek részt an-
nak érdekében, hogy tájékoztatást 
kapjanak a hivatásos állományú 
taggal szemben támasztott egész-
ségügyi és fizikális követelmények-
ről. A szakemberek a 8 és 12 év kö-
zötti táborlakókat az egyéb bűn- 
és baleset-megelőzési programok-
kal a biztonságos vakációra készí-
tették fel. Így a rendőr-főkapitány-
ság Közlekedésrendészeti Osztályá-
nak munkatársai egy színlelt - ke-
rékpárost érintő - közlekedési bal-
eset kapcsán mutatták be az ilyen 
esetben legfontosabb teendőket, 
majd ismertették a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés alapsza-
bályait és fontosabb közúti jelző-
táblák jelentését. 

A gyermekek nagy örömére ezt 
követően közelről szemügyre ve-
hették a szolgálati gépjárműve-
ket és eszközöket, megismerked-
hettek a bűnügyi technikusok kü-
lönböző nyomrögzítő módszerei-
vel is.

forrás: www.police.hu
■

2015.07.04-én 19.00 óra (ismét-
lés: 2015.07.05-én 15.00, 2015.07. 
11-án 19.00 óra, valamint 2015.07. 
12-én 15.00 óra.)

2015.07.25-án 19.00 óra (ismét-
lés: 2015.07.26-én 15.00, 2015. 08. 
01-én 19.00 óra, valamint 2015.08. 
02-án 15.00 óra.)

Korábbi adások megtekinthetők: 
www.szecseny.hu 

Bolgár János
vezető szerkesztő

■

Szécsény Tv soron 
következő adásai:

......................................
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2015.06.07-én a Futapest soro-
zatban hetedik alkalommal ke-

rült megrendezésre Nógrád várá-
nál a terepfutó verseny.

A SZAFT csapatából 3 fő vágott 
neki az 5,7 kilométeres távnak a 
nyári kánikulában. Bunder-Har-
man Ágnes, Czele Jánosné, Czele 
János korcsoportokban 4. helye-
zést értek el.

A SZAFT szervezésében 2015.06. 
13-án 10. alkalommal került meg-
rendezésre a Kossuth ligetben a 
Szent Iván éji futás . Egy kilomé-
teres kijelölt és kivilágított pályán 
mindenki saját állóképessége sze-
rint teljesítette a kilométereket.

A versenyt Szécsény város alpol-
gármestere Dr. Harikné Dr. Havasi 
Beáta köszöntötte.

A versenyzőket Mecser Lajos élő 
futó legenda buzdította. A díjakat 
Szécsény város polgármestere Sta-
yer László adta át.

Kánikulában indult 19.00 órakor 
a rajt 30 fokban. Sajnos a 4 órás 
futást este 22.00 órakor le kellett 
állítani a futók személyes bizton-
sága érdekében a megérkezett 
erős szél, eső és villámlás miatt. Így 
3 órára korlátozódott a futás ideje, 
de így is szép eredmények szület-
tek.

Az előforduló problémákért elné-
zést kérünk.

A verseny időmérését a salgótar-
jáni Dornyay SE rendezte. Vala-
mennyi résztvevő emléklapot ka-
pott. Kategória helyezettek érem-
mel lettek gazdagabbak. Az ab-
szolút győztesek ajándékot kap-
tak. Volt tombola is a gyerekek-
nek, felnőtteknek. Az elhasznált 
energiát gulyással, keksszel, víz-
zel, citrommal, szőlőcukorral, pó-
tolhatták.

Köszönjük, hogy részt vettetek a 
versenyen, reméljük mindenki jól 
érezte magát!

Gratulálunk minden résztvevőnek! 
Köszönetet mondunk a támoga-
tóknak és a segítőknek.

4 órás Szent Iván éji futás ered-
ményei

Abszolút győztesek:

Nők: 1. Vincze Barbara, 34 km SAC

Férfiak: 1. Hajdh Nándor, 34 km 
Pomáz 
3 óra alatt 89 fő 1.213 km-t telje-
sített

A legfiatalabb versenyző: Horváth 
Fanni 2 éves

Legidősebb versenyző: Horváth 
János 87 éves

Legtávolabbról érkező versenyző: 
Nyíregyháza

2015. 06. 28-ra a SZAFT csapata 
meghívást kapott Szécsény város 
testvér településéről Niepolomi-
cébe a 7. Bölényfutásra. Táv 8 km, 
résztvevő 8 fő.

Czele János
BSI Futónagykövet és 

a SZAFT csapata
■

SZAFT hírei

Véget ért a 2014/2015-ös baj-
noki év, melyben a Szerva ASE 

három csapattal is versenyzett:

- Az első NB I-ben szereplő csapat 
az év elején dobogós, vagy akár 
bajnoki cím elérését tűzte ki cé-
lul. 

Végül a tabellán a második he-
lyen végzett az Eger csapata mö-
gött, éppen, hogy lemaradva a 
legmagasabb ligába (Extra Liga) 
való feljutástól. Az NB I-es csapat 
tagjai voltak erősorrendben: Kris-
ton Dániel (98%); Podpinka Gá-
bor (80%); Nagy Miklós (66%); 
Horváth Miklós (57%).

- A második NB II-es csapat célki-
tűzése szintén legalább egy do-
bogós hely elérése volt. Ezt teljes 
egészében sikerült, hiszen min-
den mérkőzésüket megnyerve, 
veretlenül lettek bajnokok, jogot 
szerezve az NB I-ben való szerep-
lésre. A csapat tagjai erősorrend-
ben: Salamon István (96%); Lein-
wéber József (84%); Györe Sándor 
(76%), Oravecz Ferenc (63%); dr. 
Harik Ferenc (54%).

A harmadik Megyei bajnokság-
ban szereplő csapat célkitűzése 
egy dobogós hely elérése volt. A 
csapat azonos pontszámmal, csak 
szett-aránnyal lemaradva csúszott 
le bronzérmes helyről. A megyei 
csapat játékosai: Gúth József (77%); 
Rigó János (60%); Kovács Gábor 
(54%); Ispán Csaba (43%).

Összességében tehát elmondha-
tó, hogy a SZERVA ASE sikeres baj-
noki évet zárt. A 2015/2016 éves 
célkitűzések, új igazolások, neve-
zések még nem dőltek el. Legjobb 
esetben az NB I-ben második he-
lyen végző csapat helybetöltőt 
játszhat az extra ligába és Szé-
csénynek újra lesz a legmagasabb 
osztályban játszó asztalitenisz csa-
pata. A második NB II bajnok csa-
pat ebben az esetben NB I-be ne-
vez és újra indít az egyesület csa-
patot a Nógrád megyei bajnokság-
ban is. 

Amennyiben az első csapat Extra 
ligába való feljutása nem sikerül, 
a fő támogató nem biztos, hogy 
két NB I-es csapat indulásához 
biztosítja az anyagi hátteret, ezért 

Szerva ASE hírei

................................................................................
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az NB II-es bajnok csapat marad-
hat NB II-ben. Ez legkésőbb július 
hónapban eldől.

Végül az egyesület és tagjai nevé-
ben szeretnék köszönetet monda-

ni támogatóinknak, akik lehetővé 
tették, hogy az egyesület ilyen 
sikeres bajnoki évet zárjon: fő tá-
mogatónk az Aloe Invest Kft. (dr. 
Sziklai Attila); további támogató-
ink: Szécsény Város Önkormányza-

ta, Borik Albert, dr. Barrak Ahmad, 
Intro Plus Kft. (Nagy Károly), dr. 
Pintér Sándor.

dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnöke

■

Köszöntöm a Szécsényi Hírek ol-
vasóit! A június hónapban be-

fejeződtek csapataink számára a 
bajnokságok.

U 14–es csapatunk megszerezte 
a nyugati csoport első helyét.

Lássuk az eredményeket:

XX. forduló:
Szendehely U14 - Szécsény U14 2-7

Góllövők: Szerémi Erik 3, Kovács 
Simon 3, Oláh Nikolasz

XXI. forduló:   
Szécsény U14 – Nőtincs U14 3 – 0

A Nőtincsiek nem utaztak el a mér-
kőzésre.

XXII. forduló: 
Érsekvadkert U14 – Szécsény U14    
0–9

Góllövők: Oláh Nikolasz 6, Fejes 
Norbert 2, Kökény Tamás

Nagyszerű mérkőzéseket játszott 
az U14–es csapatunk egész évben. 
Lássuk az egész éves adatokat: 
Győzelem 19, döntetlen 0, vere-
ség 1, gólok: 187 rúgott, 22 kapott 

Kapott gólok meccsenként átla-
gosan 9,35, ez azért nem semmi!

Tíz ponttal előztük meg a máso-
dik helyezettet.

A gólkirály is a mi csapatunkból ke-
rült ki , nevezetesen SZERÉMI ERIK 
aki 50 gólt rúgott.

A második helyezett is tőlünk volt 
35 góllal, Oláh Nikolasz. 

Egy kis szerencsével a dobogó 
harmadik foka is a miénk lehetett 
volna. Kovács Simon 1 góllal lema-
radt róla, de így is 30 gólt szerzett.

Nagy gratuláció a gyerekeknek és 
a különdíjasnak. Itt a teljes névsor, 
akik pályára léptek egész évben az 
U14-es csapatban:

Dobsonyi Imre, Oláh Nikolasz I, 
Görcsi Gábor, Bada Gábor , Rácz 
Kevin, Szerémi Alex, Szomor Nor-
bert, Oláh Krisztofer, Oláh Niko-
lasz II, Berki Ronaldó, Fejes Nor-
bert, Kovács Simon, Rácz Adrián, 
Kökény Tamás, Csuka Krisztián, 
Rácz Tibor, Szerémi Erik

A csapat edzője Galcsik György.

Még egyszer nagy gratuláció az 
aranyérmes csapatnak.

Az U16–os csapatunk a nyugati 
csoport második helyét szerezte 

.......................................................................................................................
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meg, így jogosult lett arra, hogy a 
keleti csoport második helyezett-
jével, Jobbágyival, a harmadik he-
lyért szálljon csatába.

Első mérkőzés: Jobbágyi U16 – 
Szécsény U16 3 – 1 gól: Szmolnik 
Máté

Második mérkőzés: Szécsény U16 
– Jobbágyi U16 0 – 6 

Edző: Galcsik György

A két mérkőzés alapján a győzel-
met jobban akaró Jobbágyi sze-
rezte meg. Így is nagy gratuláció 
jár a gyerekeknek, nagyon szép 
eredmény így is. Az U19-es (ifjú-
sági) csapatunknak sikerült meg-
szerezni a Megyei Bajnokság U19-
es bajnokság arany érmét.

XXII. forduló 
Szécsény U19 – Héhalom U19 6 – 
1 Gól: Lotharidesz Máté 5, Lőrik 
Krisztofer 

Nagy küzdelem után egy ponttal 
megelőzte csapatunk a második 
helyezettet.

A bajnokság eredmények tükré-
ben:

22 mérkőzésből 18-szor győzel-
met ünnepelt a csapatunkés 4 –
szer szenvedett vereséget. Dön-
tetlen nem volt. 92 gólt rúgott és 
27-et kapott.

A bajnoki címet megszerző játé-
kosok névsora: 

Csábi Milán, Oláh Martin, Rácz 
Nándor, Lotharidesz Máté, Szép 
Máté, Oláh Szabolcs, Szántó Már-
kó, Szántó Viktor, Szalai Kevin, Kiss 
Ádám, Kormány Dávid, Lőrinc Ba-
lázs, Papp Martin, Lőrik Krisztofer, 
Kiss Balázs, Varga Bálint, Kürtösi 
Gergő, Szmolnik Máté, Csikós Zsolt, 
Kovács Dániel.

Edző: Szenográdi Péter

Nagy gratuláció a fiúknak, szép 
volt srácok!

A felnőtt csapatunk is játszott még 
egy mérkőzést júniusban.

XXVI. forduló: Szécsény – Héha-
lom 3–1 Gól: Rónási Richárd 3

A csapatunk a 9 helyen végzett.

Az elmúlt évad számokban: 10 győ-
zelem, 4 döntetlen, 12 vereség. 42 
rúgott és 49 kapott gól. A tavaszi 
idényünk jobban sikerült, mint 
az őszi, de így is lehetnek hiány-
érzéseink. Összegezve az egész 
idényt, azt mondhatom, hogy si-
keres évet zárt a Szécsényi VSE.

Utánpótlás, U7, U9, U11, U13–as 
csapataink nagyon jól szerepel-
tek a Bozsik tornákon.

Az U14-es csapatunk bajnok lett.

Az U16-os csapatunk megszerez-
te az abszolút 4 helyet a megyé-
ben.

U 19-es ifjúsági csapatunk arany 
érmes lett

A felnőtt csapatunk maradt el a 
várakozásoktól, ők a kilencedikek 
lettek.

A Szécsényi VSE II, megyei III osz-
tályban szereplő csapatunk ezüst-
érmes lett.

Új vezetőség alakult, aki teljes 
mellszélességgel az utánpótlás 
mellett áll.

A jövőt szécsényi és környékbeli 
fiatalokkal képzeli el.

Az évadzáró bankettünket is meg-
tartottuk, ahol az ifjúsági és a fel-
nőtt csapatunk vett részt.

Itt az ifjúsági csapat tagjai átve-
hették az aranyérmeket és a ku-
pát.

Tovább szépül a Liget és környé-
ke. A felső füves, volt salakos pá-
lyán is működik a locsoló rend-
szer és villanyfény is van. Az nagy 
füves pályán is kisebb-nagyobb 
felújítások várhatók.

Köszönöm az olvasóknak, hogy 
időt szakítottak arra, hogy elolvas-
ták a VSE híreit.

Mindenkinek jó pihenést kíván a 
Szécsényi VSE elnöksége.

Doman Gábor 
SZVSE elnökségi tag

■
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