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A nyár utolsó hónapja sem telt 
program nélkül. 

Andi Színjátszósai már hetekkel ez-
előtt megkezdték a próbákat az au-
gusztus 20-ra beharagozott szabad-
téri színházi előadásra. Este nyolc 
órától A dzsungel könyve című mu-
sicalt láthatta és hallhatta a nagyér-
demű közönség a zsúfolásig telt mű-
velődési házban. Sajnos a napokon 
át tartó heves esőzés nem engedte 
meg, hogy a darab az eredetileg ter-
vezett helyén, a Várkertben felállított 
szabadtéri színpadon kerülhessen 
bemutatásra.

A több hetes munka ismét meghoz-
ta gyümölcsét, ezt a szűnni nem aka-
ró taps is bizonyította. A csoport pe-
dig hamarosan ráadás előadással kár-
pótolja azokat, akik nem fértek be az 
előadásra.

Szeptember 12-én, a szécsényi Or-
szággyűlés 310. évfordulója alkalmá-

ból Szécsényben rendezik az Orszá-
gos Vadásznapot és Megyei Hor-
gásznapot. Az egész napos rendez-
vénynek a Várkert ad méltó otthont. 

Szeptember 20-án, vasárnap har-
madik alkalommal kerül megrende-
zésre a Nemzetközi Két Híd Futás, 
amelyet Családi Bringás Nap egé-
szít ki.

Szeptember 22-én, csatlakozunk a 
nemzetközi autómentes naphoz. 
Ezen a napon felkérjük az intézmé-
nyek dolgozóit, hogy ha tehetik, mi-
nél kevesebben közlekedjenek au-
tóval, illetve a gyermekeket játékos, 
mozgásos feladatokkal várjuk.

Szeptember 27-én pedig hagyomá-
nyos őszi rendezvényünk, a Szécsé-
nyi Szüreti kerül megrendezésre. 

Sáriné Borik Melinda
■

Július és augusztus hónapban 
rendkívüli testületi üléseket tar-

tottunk. 

Köszönjük a képviselő-testületi ta-
goknak, hogy a rövid határidők elle-
nére minden alkalommal határozat-
képesek tudtunk lenni! Fontos dön-
téseket kellett hoznunk pályázati-, és 
egyéb ügyekben is.

Július 29-én
•	 Közbeszerzési szabályzatunkat 
és a közbeszerzési tervünket kellet 
módosítanunk, utóbbit az új kerék-
párutas beruházás miatt a kerékpár-
utas pályázat kapcsán feltételes köz-
beszerzési eljárást kellett indítanunk 
az építési munkálatok tárgyában.

Augusztus 5-én
•	 Döntöttünk a Rákóczi út 90. szám 
alatti épület társasházzá alakításáról. 
Az ingatlan 5 részre lesz osztva. A fő-
épület továbbra is az oktatási intéz-
ményt szolgálja, leválasztásra kerül 
viszont teljes egészében a toronyépü-
let, a mosókonyha, a konyhai épület-
szárny a hozzá kapcsolódó tálaló-ét-
kező résszel, irodákkal és a szolgálati 
lakásként funkcionáló épületrész. 

Az iskolaépület területének csökken-
tését a gazdaságos működtetés indo-
kolja, hiszen jelentősen visszaesett a 
tanulólétszám, és a középiskolai kép-
zés is már csak kifutó rendszerben 
működik a II. Rákóczi Ferenc Iskolá-
ban, s azt követően már csak nyolc-
osztályos általános iskola lesz.

•	 Nehéz, de végül is egyhangú dön-
tést hoztunk a II. Rákóczi Ferenc Is-
kola működtetésével kapcsolatban, 
ennek értelmében a következő 5 év-
ben továbbra is az önkormányzat vál-
lalja az intézmény működési költsé-
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geit. Ennek szellemében született meg 
az előző pontban jelzett döntés is, és 
bízunk benne, hogy a következő évek 
energetikai pályázatainak segítségé-
vel tovább tudjuk csökkenteni kiadá-
sainkat.
•	  Ehhez kapcsoló első lépésünk, 
hogy döntöttünk a KEOP-2015-5.7.0 
számú középületek kiemelt jelen-
tőségű épületenergetikai fejlesz-
tése című pályázat benyújtásáról, 
melynek keretében a Rákóczi út 90. 
és a Kossuth út 4. szám alatti épüle-
tek teljes homlokzati és födém szi-
getelését, valamint a Kossuth út 4. és 
a Rákóczi úti Toronyépület nyílászá-
róinak cseréjét tudjuk megvalósítani. 
A pályázat teljes költsége 150 mil-
lió Ft.

Augusztus 10-én
•	 Ismét módosítanunk kellett a köz-
beszerzési tervünket, most az ener-
getikai pályázat kapcsán, így az idei 
évben a közbeszerzések nettó ér-
tékénél már több mint 483 millió Ft-
nál tartunk.
•	 Döntések születtek a „Szécsény 
Város Önkormányzata középüle-
teinek energetikai korszerűsítése” 
pályázat tervezési, műszaki ellen-
őrzési és kötelező tájékoztatási szol-
gáltatásokkal kapcsolatos ajánlattéte-
li felhívásokra beérkezett ajánlatokról. 
A képviselő testület a
- Tervezési feladatokkal a VÁR-
CENTER Kft-t 3.543.000 Ft + ÁFA 
összegben,
- Műszaki ellenőrzési feladatok-
kal Tálos Judit, balassagyarmati egyé-
ni vállalkozót bruttó 2.000. 000.- Ft 
összegben,
- Kötelező tájékoztatási kötele-
zettség szolgáltatással a Szécsényi 
Közművelődési Nonprofit Kft-t 
1.000.000.-Ft +ÁFA összegben, 
- A projektmenedzseri feladatok 
ellátásával a Szécsényi Városfejlesz-
tő Nonprofit Kft-t bruttó 8.660.000 
Ft összegben bízta meg.

•	 Döntöttünk a 2015. évi START-
MUNKA mintaprogramhoz kapcso-
lódó árubeszerzés tárgyában, ahol a 
képviselő testület a JUSZT-BAU Kft-t 
bízta meg 11.110.000. - Ft + ÁFA 
összegben.

•	 STARTMUNKA mintaprogram „He-
lyi sajátosságokra épülő közfoglal-
koztatás” projekt keretében asztalos-
műhely kerül kialakításra, ennek a 
gépeit a pályázati költségvetés fede-
zi. 3 gép kerül beszerzésre, egy sza-
lagfűrész, egy szalagcsiszoló gép és 
egy kombinált faipari gyalugép. A be-
kért ajánlatok alapján az IWOOD Kft-
től fogjuk beszerezni a gépeket, brut-
tó 2.869.819 Ft értékben, melyet a 
pályázat biztosít.
•	 Döntött a képviselő testület, hogy 
a települési önkormányzatok rend-
kívüli önkormányzati költségvetési 
támogatása keretében rendkívüli 
szociális támogatására támogatási 
kérelmet nyújt be a 2015. október 
1. és 2015. december 31. közötti ön-
kormányzati kifizetésekhez.
•	 Szécsény Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Szé-
csényi Tankerület használatába 
adott Szécsény, Kossuth út 3. szám 
alatti ingatlan használati jogát meg-
szünteti, és a Tankerület számára a 

Szécsény, Rákóczi út 79. 1. emeleti 
ingatlan használatát biztosítja hatá-
rozatlan időtartamra térítésmente-
sen, az ingatlan fenntartásával kap-
csolatos (rezsi) költségek KLIK által 
történő megfizetése mellett.

Augusztus 12-én 
•	 A „Szécsény Város Önkormány-
zata középületeinek energetikai 
korszerűsítése” pályázatnál az épí-
tési feladatok elvégzésére, feltételes 
közbeszerzési eljárás keretében 3 cég-
től kértünk ajánlatot:
- Univerzál Építő és Szolgáltatóipari 
Kft, Szécsény,
- SZINKA Kft., Karancsberény,
- Nógrád „kas” Kft., Salgótarján.

Döntés, reményeink szerint augusz-
tus 27-én lesz.

Mozgalmas volt a nyár, de reméljük 
még mozgalmasabb ősz lesz!

Stayer László          Dr. Bagó József            
polgármester                                       jegyző 

■

A Kész szécsényi csoportja szeptemberben 
a következő programokat tervezi

Szeptember 4-én (pénteken) du. 
17 órakor kerül sor Szeredi Amb-

rus Noémi textilműves "Bársonyos 
faliképek" című kiállításának a meg-
nyitására a Kubinyi Ferenc Múzeum-
ban,  mely november közepéig láto-
gatható, A kiállítást Halmosi Sándor 
költő nyitotta meg, csellón közremű-
ködött Puszta Betty. 
Szeptember 19-én ismét bekapcso-
lódunk a "Nyitott templomok napja" 
című országos rendezvénysorozat-
ba. Az idén a zene lesz az, ami köré a 
programokat felépítjük:
- délután háromnegyed 4-től a gyer-
mekekkel indulunk a zene nyomába
- fél 5-től a templom folyosóján kiál-
lított régi és újabb kottákat,  énekes 
könyveket és füzeteket lehet megte-
kinteni, ill. meglepetésként régebbi 
hanganyagokat tervezünk bemutatni.

- negyed 6-tól fél 7-ig vár mindenkit 
a "Zenélő Udvar" a kvadrumban- itt 
a plébánia kiskórusa, gitáros közös-
sége és a fiatalok segítségével ka-
punk ízelítőt abból, hogy a zene és az 
ének nyelvén milyen sokféle módon 
lehet dicsérni az Istent.
- szintén itt hallgathatjuk meg Delé-
nyi Éva tárogatós előadását is
- lehetőség lesz az kórus és az orgo-
na megtekintésére, történetének, fel-
építésének megismerésére, valamint 
érdekességképpen közös liturgikus 
táncra hívjuk az érdeklődőket 
- a 19 órai gitáros szentmise után Ma-
túz Csilla orgonaművész hangverse-
nyével zárul az este.
Mindkét programunkra mindenkit sze-
retettel várunk!

Sántáné Udvardy Erika
■

................................................................................
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Őszi Fesztivál a Múzeumban

A Kubinyi Ferenc Múzeum és part-
nerei gazdag programsorozattal 

készülnek az intézmény őszi fesztivál-
jára:

Október 1. csütörtök 15 órától Ta-
nárok és óvodapedagógusok éjsza-
kája  

KACSALÁB? FORGÁS? – KASTÉLY ÓVO-
DÁSOKNAK 

Első sorban a szécsényi és balassa-
gyarmati járás oktatási intézményei-
ben dolgozó tanárok, óvodapedagó-
gusok számára rendezzük programun-
kat: 
- Tárlatvezetéseket tartunk állandó 
és időszaki kiállításainkban, valamint 
bejárjuk a múzeum összes terét.

- Kerekasztal beszélgetés a múze-
umpedagógiáról, oktatási intézmé-
nyek igényeiről, együttműködésről
- Állófogadás
Október 3. szombat 14 órától Szent 
Mihály ünnep 

CÉL A MÚZEUM! KERÉKPÁR TÚRA A 
FORGÁCH KASTÉLYHOZ

Oktatási intézmények bevonásával a 
szécsényi járás településeiről kerék-
pár túrát szervezünk. A célba érők 
ingyenes tárlatvezetést, hűsítőt és kis 
ajándékcsomagot nyernek. Kerékpár-
ról - ha sikerül - lóra is át lehet majd 
ülni.

- SZENT MIHÁLY ÜNNEPI ŐSZI FESZ-
TIVÁL A KUBINYI FERENC MÚZEUM-
BAN

Szent Mihály-i asszonyok, Szent Mi-
hály-i családok, Szent Mihály-i ifjak – 
tradicionális viselet bemutató - Ter-
mény-bemutató, kézműves termék-
bemutató, kirakodó vásár a Múze-
um parkjában – Fény és sötét. Szel-
lemtörténeti vetített képes előadás 
az évkörről, Szent Mihály térségi és 
egyetemes kultuszáról 

„Vendégség” – települési búcsúün-
nep Szent Mihálykor: Hagyományos 
templomozás, viseletek, ételek, mu-
latság.

- KUKKANTÓ – A MÚZEUM KULISZ-
SZÁI MÖGÉ

Kalandtúra a múzeumban, a kastély-
épület és a Nyugati Bástya fölfede-
zése. Ahová máskor nem léphetünk.

- SZERELEMKASTÉLY, SZERELEM-
BÁSTYA - LÉGYOTT A MÚZEUMBAN

- Oktatási intézményekkel együtt 
működve, diákokkal bejárjuk a kö-
zépkori részletekre épült barokk kas-
tély és Nyugati Bástya romantikus te-
reit. Kérdőív kitöltése keretében ka-
landtúra. Szerelem az arisztokráciánál, 
szerelem a parasztságnál témájú elő-
adás.

Október 15. csütörtök 15 órától 
Mesterségek nyomában…

- KŐBE RÓTT, TÉSZTÁBA ÁLMO-
DOTT KÖLTÉSZET

Szécsényben nagy hagyományokkal 
rendelkező két mesterséget állítunk 
középpontba: Kőfaragás és mézeska-
lácsosság. Gyakorlati bemutató, mú-
zeumi tárgyakból kamara kiállítás, 
termék bemutató, a mesterség kipró-
bálása. Bérczes Gyula egykori szécsé-
nyi mézeskalácsos hagyatékából mű-
tárgyakat kölcsönzünk a Palóc Múze-
umtól.

November 14. szombat 14 órától 
Szent Márton-i őszbúcsúztató

- KASTÉLY A FESTŐVÁSZNON, KAS-
TÉLY A RAJZLAPON

Oktatási intézményekkel, civil szer-
vezetekkel együttműködésben való-
sítjuk meg. A járás rajztanárai segít-
ségével közös rajzolás a KFM alkotásra 
késztető épületeinek, építészeti tere-

A Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula 
Könyvtár eseményei
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inek leképezésére. Meghívott dísz-
vendég a 98 esztendős Veszely Jelena 
festő- és szobrászművész.

- SZENT MÁRTON ÜNNEPI ŐSZI 
FESZTIVÁL A KUBINYI FERENC MÚ-
ZEUMBAN

Szent Márton lúdja. Libakultusz Szur-
dokpüspökiben. Vendég: Szurdok-
püspöki. - „Vendégség” - bujákiak, 
szandaiak búcsúünnepe Szent Már-
tonkor. Hagyományos templomozás, 
viseletek, ételek, mulatság. - Szent 
Márton jeles napja – kultúrtörténeti 
vetített képes előadás.

Sikeres időszaki kiállítások meg-
hosszabbított nyitva tartással

A Palócföldi Népi Iparművészek Egye-
sülete kezdeményezésére és közre-
működésével június 19-én nyílott meg 
Kárpáti Veronika csipkekészítő, oktató 
önálló kiállítása. A tárlat közönség 
sikerére tekintettel, augusztus végi 
zárás helyett meghosszabbítottuk a 
nyitva tartását. Ez úton is köszönjük 
Török János egyesületi elnök úrnak, 
a közreműködő tagoknak és a mű-
vésznek az értékes kiállítást, amelyet 
még az ősz folyamán is láthatunk.

Hasonlóan sikeres a Megtartó család 
című időszaki kiállítás. Az idősebb 
látogatókban megelevenedik gyer-
mekkoruk élménye, amikor az ott-
hon világában a lakás központja a 
sublóton kialakított házi oltár, vagy 
néhol még a szent sarok volt. A tisz-
taszoba még a ház szent térségének 
számított, ahol a családi képeket a 
szentképek köré és oltalmába he-
lyezték. A fiatalokat is megérinti a 
szakrális mintájú családi élet és tár-
gyi világ légköre, sokan szeretnek ott 
időzni.

A Templomerődök – erdélyi művelt-
ség című időszaki kiállításunk erdé-
lyi erődtemplomok fényképei mellett 
háztartási eszközöket, viseleti dara-
bokat, lakásbelső tárgyait, lakástexti-
leket, bútorokat mutat be, amiket 
Nógrád megyében élő magángyűj-
tők vagy áttelepült honfitársaink köl-
csönöztek a kiállítás számára. A tár-
lat népszerűségét – túl azon, hogy 
utal Szécsény és térsége egykori szé-
kely gyökereire – növeli, hogy újra 
belülről is megtekinthető a Nyugati 

Bástya gyönyörű épülete, és az erké-
lyen elénk táruló panoráma. A látni 
valók azonosításában Szenográdiné 
Végh Erzsébet tűzzománc képei segí-
tenek. Mindkét kiállítás október végé-
ig látogatható.

Új vadászati állandó kiállítás és 
festmény tárlat a Múzeumban
A Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy 
Gyula Könyvtár a Országos Magyar 
Vadászkamara Nógrád megyei Terü-
leti Szervezetével együttműködés-
ben kiállításokkal készült az Orszá-
gos Vadásznapra. Nógrád megyei va-
dászok és a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum gyűjteményeiből készült az 
új vadászati állandó kiállítás, amely 
térségünk vadászainak távoli földré-
szekről származó trófeáit is bemutat-
ja. A földszinten kortárs művészek 
vadászati témájú festményeiből nyí-
lott ünnepi tárlat.

A szeptember 4-től látogatható új 
időszaki kiállításunk Szeredi Ambrus 
Noémi textilművész „Bársonyos fa-
liképek” c. kiállítása, amely a Keresz-
tény Értelmiségiek Szövetsége Szé-
csényi Csoportjával együttműködés-
ben jött létre.

Kulturális Örökség Napjai a Mú-
zeumban
Szeptember 19-20-án a Kulturális Örök-
ség Napjai alkalmából a Kubinyi Fe-
renc Múzeumban 10, 12, 14 és 16 órai 
kezdettel ingyenes csoportos vezetés 
lesz. Minden szécsényi és járásbeli lá-
togatót szívesen látunk.

FELHÍVÁS
Szent Mihály-i asszonyok, férfiak, 
Szent Mihály-i családok, Szent Mi-
hály-i ifjak  tradicionális viselet be-
mutató Kubinyi Ferenc Múzeum, 
Szécsény, 2015. október 3. szom-
bat 14-18 óra

Az őszi nap-éj egyenlőség ünnepe – 
amikor a napon belüli sötétség idő-
tartama utoléri a világosságét - Szent 
Mihály napja. 

Ebből az alkalomból Szent Mihály-i 
asszonyok, férfiak, Szent Mihály-i 
családok, Szent Mihály-i ifjak tra-

dicionális viselet bemutatót rende-
zünk.

A Szent Mihály ünnepén a Kárpát-me-
dence bármely etnikuma által bár-
mely településen hagyományosan 
hordott viseletek bemutatására az 
alábbi kategóriákban teszünk fölhí-
vást:
1./ asszony kategória 30-60 éves ko-
rig 
2./ idős asszony kategória a 60 fölöt-
tiek számára 
3./ férfi kategória 35-60 éves korig
4./ idős férfi kategória 60 év fölött
5./ leány kategória körülbelül 30 éves 
korig.
6./ legény kategória 35 éves korig
7./ Család kategória (szülők, gyerme-
kek és/vagy unokák, dédunokák együtt)

Az indulóktól kérjük a következő-
ket:
- Mondják el, hogy településükön 
Szent Mihály ünnepének milyen tar-
talma, esetleg helyi vonatkozása volt/
van
- Ha fűződik a Szenthez, az ünnep-
hez monda, mese, egyéb hagyomány, 
kérjük annak fölelevenítését
- Mutassák be viseletüket a lábbe-
litől kezdve: Milyen anyagokból, ki 
készítette, illetve honnan származik, 
milyen alkalomra volt szokás besze-
rezni. Hagyományosan kik viseltek 
ilyen viseletet? Csak Szent Mihályra 
és esetleg csak a templomba vagy 
egyéb évi alkalmakra is felöltötték?
- Mutassák be haj/fej viseletüket is 
(ha van jelentősége)
- Az indulók

tánccal
zenei aláfestéssel
énekkel

is bemutathatják viseletüket.

Jelentkezni vagy kérdést intézni a 
kubinyimuzeum@gmail.com címen 
vagy a 06/20 969 6305 és a 06/32 
370 143 telefonszámon lehet. Lev-cím: 
Kubinyi Ferenc M. 3170 Szécsény Ady 
u. 7.

dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

■
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Tanévindító előkészületek a Bár-
kányiban

A nyári szünet időszaka alatt is se-
rény munka folyt a Bárkányiban. 

Megszépült óvodánk és iskolánk 
épülete is. Becsengetéskor kifestett 
csoportszobák, tantermek, folyosók, 
öltözők, új székek és tanulói padok 
várják gyermekeinket. Bővítettük in-
fokommunikációs technikai parkun-

kat. További öt tanteremben helyez-
tünk el laptopokat és a mennyezetre 
szerelt projektorokat. Remél-
jük, nagy örömmel fogad-
ják és veszik használatba 
alsó tagozatos tanulóink a 
szeptember hónapban ér-
kező újabb 3 interaktív táb-
lánkat. Ezekkel a fejlesztések-
kel tantermeink 90 %-ában állnak 

rendelkezésre az oktatás-nevelés 
megvalósításához korszerű IKT esz-
közök. 

Új arculatot öltött intézményünk ud-
vara is. Az iskola és az óvoda közötti 
kihasználatlan területen mindkét in-
tézményegység gyermekei által hasz-
nálható, rekortán borítású sportpá-
lyát alakítottunk ki. Ezzel lehetőséget 
teremtettünk új sportágak – kézilab-
da, tenisz - bevezetésére és népsze-
rűsítésére, a mindennapos testne-
velés zökkenőmentes megvalósítá-
sára. Az aszfaltborítású udvarunkon 
a délutáni szabadidős foglalkozások 
és a korszerű testnevelés oktatás fel-
tételeit javítottuk több sportág (atlé-
tika, kosárlabda, labdarúgás) pálya-
vonalainak felfestésével, távolugrógö-
dör és 60m-es futópálya kialakításával.
Iskolánk megszépülését több szülő, 
diákmunkás és támogató együttes 
közreműködésének, a Váci Egyház-
megyei Katolikus Iskolák Főhatósá-
gának, Szécsény Város Önkormány-
zatának, Juszt-Bau Kft-nek, Beszkid 
Elektro Kft-nek köszönjük.

Bárkányisok európai útjai

Iskolánk megalakulásának évében 
első közös utunk Rómába vezetett,  

ahol a gyerekek megtapasztal-
hatták a hittanórán tanulta-

kat, átérezhették a keresz-
tény vallásosság lelkületét. 

A második tanév befejezté-
vel, nyár elején pedig három 

európai fővárosba látogattunk 
el. Ennek az útnak a megszervezésé-

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium

Könyvtárunk szeptember hónap-
ban a szokásos kölcsönzési rend 

szerint várja kedves olvasóit!

Előzetes: 2015. október 6-11. - Or-
szágos Könyvtár Napok Ízelítő a prog-
ramokból: kineziológiai előadás, 
könyvbemutató, könyvtári szaba-
duló show, bábelőadás. 

Részletes programjainkért keresse-
nek minket elérhetőségeinken:

Krúdy Gyula Könyvtár, 
Ady E. u. 12., Tel.: 06 32-370-494
E-mail: krudykonyvtar@gmail.com
Web: krudykonyvtar.5mp.eu
www.facebook.com/krudy.konyvtar

Csatlós Noémi
intézményegység-vezető

■

A Krúdy Gyula Könyvtár hírei

................................................................................
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vel lehetőség nyílt iskolánk diákjai 
számára, hogy megértsék, saját ma-
guk megtapasztalják az angol nyelv 
jelentőségét. Bepillanthattak Brüsz-
szel – London – Párizs mindennapi 
életébe, megismerhették szokásai-
kat és hagyományaikat, gyönyörköd-
hettek a városokra jellemző egyedi 
látványosságokban. 

Az út megszervezésével célként fo-
galmaztuk meg a világlátás és nyelvta-
nulási motiváció mellett azt, hogy is-
kolánk közössége, az úton résztvevő 
különböző életkorú diákok még in-
kább összekovácsolódjanak, erősöd-
jön bennük és büszkén vállalják, hogy 
ők „Bárkányisok”.

Szenográdi Tamás
igazgató

■

Nyári híreink

A 2014-2015-ös tanévben pedagó-
gusgárdánk és az iskola vezeté-

se sokat tett azért, hogy tanulóink-
nak változatos tanórán kívüli foglal-
kozásokat, programokat biztosítson. 
Ennek a munkának köszönhető, hogy 
a nyár ugyanolyan mozgalmasan telt 
diákjaink számára, mint az elmúlt 
tanév. 

Pályázati forrásokat felhasználva vet-
tek részt különböző nyári táborokban, 
amelyek szeptember-október hónap-
ban még folytatódnak.

A TÁMOP 3.1.4. C pályázat keretein 
belül 3-4. osztályos tanulóink közül 
július elején 15 fő vett részt egy egy-
hetes lovas táborban a Liget Lovas-ud-
var szervezésében. A tábor folytató-
dott augusztus hónapban, melynek 
során újabb 15 diákunk ismerkedett 
meg a lovaglás alapjaival. Ugyanezen 
pályázat biztosít anyagi fedezetet két 

úszótanfolyam megszervezésére, me-
lyek 30 tanuló számára teszik lehető-
vé, hogy alapfokú vízi jártasságra te-
gyenek szert. 

Iskolánkban május-június hónapban 
Médiaműhely foglalkozáson vettek 
részt a téma iránt érdeklődők. Ennek 
folytatásaként felsőbb évfolyamos 
diákjaink média táborban voltak jú-
liusban 10-19-ig. A résztvevők felejt-
hetetlen egy hetet töltöttek el Eger 
városában.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola

.......................................................................................................................
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Augusztusban 31 tanulónk Zenetá-
borban volt Balatonkenesén. A tábor 
a Pécsi Tudományegyetem tavaszi 
projektjének a folytatása volt. Tavasz-
szal Szabó Attila (Csík zenekar) veze-
tésével 4 héten át készült az iskolai 
Rákóczis Induló, melyet a Rákóczis 
Napok megnyitóján már hallhatott 
az iskola közössége. A kenesei tábor-
ban pedig elkészült a stúdiófelvétel 
is, amely ezentúl minden iskolai ren-
dezvényünkön felcsendül, jelezve 
egyediségünket, összetartozásunkat. 
Reméljük, jövőre is ilyen tartalmas tan-
évünk, nyári szünetünk lesz!

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani a tanári karnak áldozatos mun-

kájáért, kitartásáért. S végül, de nem 
utolsó sorban kívánunk kitartást, erőt 
a következő tanévhez is.

Elérhetőségeink: 

3170 Szécsény, Rákóczi út 90. 

Tel: 32/370-131, Fax: 32/372-490

e-mail: rfszkki@gimn-szecseny.
sulinet.hu

web: www.rfszkki.sulinet.hu

https://www.facebook.com/
rfszkki 

Györki Marianna
igazgató helyettes

■

A rendőrség, így a Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság is a 2015/ 

2016-os tanévben, ez előző évekhez 
hasonlóan, kiemelt figyelmet fordít 
a gyermekekre. „Az iskola rendőre” 
program keretében a Nógrád megyei 
rendőrök a polgárőrökkel együtt jelen 
vannak az iskolák környékén a for-
galmas időszakokban. A tanórák előtt 
és után - szükség esetén - forgalom-
irányítással is segítik a diákok bizton-
ságos közlekedését. A tanévkezdést 
követően a Nógrád Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság és a városi kapi-
tányságok munkatársai eljuttatják azo-
kat a plakátokat az oktatási intézmé-
nyekbe, amelyekről a tanulók, a szü-
lők és a pedagógusok megismerhe-
tik az iskola rendőrének elérhetősé-
gét. Ezen túlmenően apró ajándékok-
kal, - olyan órarenddel, vonalzóval, 
fényvisszaverő matricával stb. - ked-
veskedtek a gyerekeknek, melyek ve-
szélyhelyzetekre is felhívják a figyel-
met.

Ezen kívül a megye diákjai továbbra 
is részt vehetnek a rendőrség évek 
óta működő, biztonságra nevelő isko-
lai programjaiban, az általános iskolá-
ban D.A.D.A., a középiskolában az EL-
LEN-SZER oktatásokon. A tanórák kere-
tében speciálisan képzett rendőrök tar-
tanak foglalkozásokat az áldozattá vá-
lás elkerülése, valamint a bűn- és bal-
eset-megelőzés témaköreiben. Nóg-
rád megyében a 2013-ban indult is-
kolai bűnmegelőzési tanácsadói szol-
gálat is tovább működik, Salgótarján, 
Balassagyarmat, Szécsény és Bátony-
terenye városokban összesen öt kö-
zépiskolában három bűnmegelőzési 
tanácsadó rendőr lát el szolgálatot, 
és segíti a pedagógusok munkáját. A 
rendőrség drogprevenciós tanácsadói, 
országszerte, így Nógrádban is segít-
séget nyújtanak a szülőknek és a pe-
dagógusoknak a kábítószer-fogyasz-
tás megelőzésében az ehhez kapcso-
lódó jogszabályi háttérről való tájékoz-
tatással. Telefonon, e-mailben és foga-
dóórákon érhetőek el a szakemberek.

www.police.hu
■

Rendőrségi hírek
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2015.09.12-én 19.00 óra (ismétlés: 
2015.09.13-án 15.00, 2015. 09.19-

én 19.00 óra, valamint 2015. 09.20-
án 15.00 óra. 2015.09.26-án 19.00 óra 
(ismétlés: 2015.09.27-én 15.00, 2015. 
10.03-án 19.00 óra, valamint 2015. 
10.04-én 15.00 óra.

Korábbi adások megtekinthetők: 
www.szecseny.hu 

Bolgár János, vezető szerkesztő
■

Köszöntöm a Szécsényi Hírek ol-
vasóit! 

Augusztusban a célegyenesbe érke-
zett a csapat felkészülése.

Edző mérkőzés:
Felsőtold - Szécsény VSE 0-6 gól: Vinc-
ze T., Szép M., Szabó T. , Kelecsényi G., 
Szenográdi P., László L.

A bajnoki rajt előtti hétvégén egy-
mással játszott a felnőtt és az ifjúsá-
gi csapatunk, nem az eredmény volt 
a fontos, hanem a játék. A mérkőzést 
követően együtt fogyasztotta el a két 
csapat a jóízű babgulyást. 

Átigazolási hírek:
Érkezőink a felnőtt csapathoz: Szép 
Máté ifi, Lőrincz Balázs ifi, Lothari-
desz Máté ifi, Molnár Roland Szécsény 
II, Vincze Tamás Szécsény II, Csampa 
Martin Rimóc, Bódis Martin Borsos-
berény
Távozók: Vereczki Balázs Rimóc, Ju-
hász István Rimóc, Rónási Richárd 
Rimóc, Számelcsik Bence Őrhalom, 
Rutai Szilárd Őrhalom, Magáth And-
rás Szlovákia

A Szécsény VSE teljes kerete:
Kapusok: Csábi Milán, Csampa Martin

Védők: Nagy Martin, Sztrigán Kriszti-
án, Farkas Norbert, Végh Marcell, Mol-
nár Roland
Középpályások: Galcsik Szabolcs, Ke-
lecsényi Gábor, Szenográdi Péter, Mol-
nár Krisztián, Lőrincz Balázs, Lehocz-
ki Szilveszter, Vincze Tamás, László Ló-
ránd

Támadók: Szabó Tamás, Lotharidesz 
Máté, Szép Máté, Bódis Martin, Var-
ga Gergő

Edző: László Lóránd

Egy megfiatalított csapattal vágunk 
neki a következő idénynek, ezért ké-
rem a szurkolókat, hogy biztassák, 
szurkoljanak a srácoknak és ne legye-
nek türelmetlenek. Adjunk egy kis időt 
a srácoknak, hogy belerázódjanak és 
tegyék a dolgukat. Ez a fiatal csapat 
sok örömet szerezhet nekünk, ezért 
ne a szidás tóduljon rájuk a lelátóról, 
hanem az, hogy mellettük állunk és 
segítjük őket abban,hogy minél job-
ban szerepeljenek.

I. forduló  

Héhalom U19 – Szécsény U19 1-2    
gól: Szeles B. 2. Héhalom – Szécsény 
VSE 1–2 gól: Szabó T., Bódis M.

Az első mérkőzésen mindkét csapa-
tunk megszerezte a 3 pontot. Jól in-
dult a bajnokság, reméljük, jól is foly-
tatódik a csapataink számára!

Doman Gábor 
SZVSE elnökségi tag

■

A Szerva Asztalitenisz Sport Egye-
sület Extra Ligába Jutott!

A Szerva ASE az elmúlt sikeres baj-
noki évnek köszönhetően fennállá-
sa legnehezebb feladatai elé néz. Az 
egyesület NB I-ben második helyen 
végzett csapata feljutott a legmaga-
sabb osztályba, az extra ligába. Ez ha-
talmas eredmény egy kisváros csapa-
tától, de nagyobb felelősséget is je-
lent. E mellett az egyesület tavalyi NB 
II-ben bajnok csapata feljutott NB I-be, 
ahol nehéz lesz megvetni a lábukat. A 
megyei bajnokságban sikeres csapat 
visszalépések miatt NB III-ban kezd-
heti a 2015/2016 bajnoki évet és az 
egyesület a megyei bajnokságban is 
kíván indítani egy negyedik csapatot. 
Ilyen sikeres éve fennállása óta nem 
volt az egyesületnek, hiszen a legma-

gasabb osztály (extra liga) mellett NB 
I-ben, NB III-ban és a megyei bajnok-
ságban is szerepel összesen négy csa-
pattal. A célkitűzések a következők:

Extra liga: A háromtagú csapatot 
Kriston Dani és Podpinka Gábor mel-
lett Oláh Benedek mint új igazolás 
erősíti. Benedek a sok szakember sze-
rint jelenleg a legjobb formában lévő 
magyar játékos, ezért egy dobogós 
hely elérése a cél. 

NB I: Itt a bent maradás a cél, hiszen a 
húzó emberek Kriston, Podpinka Ext-
ra ligában folytatják, ezért a csapatnak 
nélkülük nehéz dolga lesz. Az együttest 
Nagy Miklós, Horváth Miklós, Sala-
mon István, Györe Sándor és Oravecz 
Ferenc alkotják.

NB III: Itt is a bent maradás a cél, il-
letve fiatal játékosaink játéklehető-
ségének biztosítása NB-s bajnokság-
ban.

Megyei bajnokság: Minél több győ-
zelem elérése, újonc illetve serdülő korú 
leány játékosaink számára versenyzési 
lehetőség biztosítása (női bajnokság 
csak NB I-től van).

Összességében elmondható, hogy a 
Szerva ASE 9 éves fennállása óta a 
legszínvonalasabb magasabb osztá-
lyokban indít csapatokat. Külön ki-
emelendő, hogy a megyében egye-
dül a legmagasabb ligában is szere-
pel. Reményeink szerint csapatink szép 
eredményeket érnek el, melyről az ér-
deklődőket folyamatosan tájékoztat-
juk. Az Nb III-as mérkőzések az NB I-es 
találkozókkal egy időben fognak zaj-
lani, az extra ligás csapat egyedül ját-
szik továbbra is a Páter Bárkányi János 
Katolikus Iskola tornatermében (Szé-
csény, Magyar út 15.).

dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnöke

■

Szécsény Tv soron 
következő adásai:

SZVSE hírek

Szerva ASE hírei

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

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