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Sűrű szeptember áll a Szécsényi 
Közművelődési Nonprofit Kft. 

munkatársai mögött. Az Országos 
Vadásznap, a 3. Nemzetközi Két Híd 

Futás és Családi Bringás Nap, vala-
mint a Szécsényi Szüret bőven adott 
munkát a szervezőknek és a rendez-
vények segítőinek. 

Így az újság hasábjain keresztül is 
had köszönjük meg mindenkinek, 
akik munkájukkal, támogatássuk-
kal, segítségükkel hozzájárultak a 
rendezvények sikeréhez.

A több soros beszámolók helyett, 
pedig inkább beszéljenek a képek!

Szécsényi Hírek
.......................................................................................
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A számos program mellett az isko-
lai tanév kezdetével a szécsényi Mű-
velődési Központ teltházzal folytat-
ja őszi munkáját. 16 csoport és a 
művészeti iskola növendékei által 
termei ismét megteltek tehetséges 
gyermekekkel, szólnak a hangszerek, 
dobognak a táncos léptek, készül-
nek az alkotások. A Rózsavölgyi Márk 
Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
szécsényi tagintézményében idén 
is folytatódnak a hangszeres kép-
zések, a képzőművészeti, valamint 
a színjáték tanszak órái. Egyéb, nem 
iskolarendszerű keretek között pe-
dig néptánc oktatás, népzenei hang-
szeres képzés, hip-hop tánc tanítás 
is folyik az épület falai között. A 
nyugdíjas és diabetes klub, a Vital 
klub valamint jógások csoportja is 
várja soraiba az érdeklődőket. 

Programajánló:

Folytatódik a színházi bérletso-
rozat. 

A 2015-2016-os évadban is lesz fel-
nőtt színházi előadás, amelyre már 
kaphatók a bérletek a szécsényi Mű-
velődési Központban. A négy elő-
adásra szóló bérlet ára 7.200 Ft.

Liliomfi - zenés vígjáték
Min nevet az ember - zenés ka-
baré
Hazatérés - Mikó István főszerep-
lésével
Képzelte beteg - Koltai Róbert fő-
szereplésével.

Az előadásokra külön-külön szóló-
jegy is vásárolható, az aktuális elő-
adások előtt 2000 Ft-os áron.

A színházi évadot a Liliomfi című 
zenés vígjáték nyitja, 2015. októ-
ber 12-én, 18 órai kezdettel!

Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

Sáriné Borik Melinda
■

Az Erkel Ferenc Vegyeskar au-
gusztus végén a Felvidékre, a 

szlovákiai Inám falujába kapott 
meghívást Lénár Károly pápai káp-
lán halálának 10. évfordulója alkal-
mából rendezett Ünnepi Szentmisé-
re. A kórus Purcell, Josquin des Pres, 
Halmos László egyházi műveivel, 
valamint a Székely Himnusszal gaz-
dagította a misét és azt követő ün-
nepséget.

Lénárt atya volt az, aki 1994-ben 
megalapította a Jópásztor Alapít-
ványt, és fáradhatatlanul szorgal-
mazta a felvidéki magyar püspök ki-
nevezését. Egyik fő szervezője volt 
a Komáromi Imanapoknak, ahol 
1990-től kezdődően évente hívek 
ezrei imádkoztak a magyar papo-
kért és a főpásztorért. A Jópásztor 
Alapítvány elnökeként aláírás-gyűj-
tést szervezett a magyar püspök ki-
nevezéséért, amelyben 53 ezer alá-
írás gyűlt össze. Hűséges magyarsá-
gáért kiérdemelte a Pro-probitate - 
Helytállásért díjat. A kisebbségekért 
folytatott tevékenységéért is díjat, 
elismerést kapott, majd Esterházy 
János Emlékéremmel tüntették ki. 
A 14. Komáromi Imanapokon mond-
ta el emlékezetes szavait, amelyek 
örök érvényűek a felvidéki papság 
és a felvidéki magyar politikusok 
számára: „A keresztet pedig mindig 

a bátor papok tartották! Most is ilyen 
bátor papokra van szükség, akik ösz-
sze tudnak fogni! A fő helyen ülők-
nek, legyenek bár egyházi vagy vilá-
gi vezetők, egyet kell tenni, kössék 
fel a kendőt és szolgáljanak!” Csáky 
Pál, az Európai Parlament ország-
gyűlési képviselője beszédében a 
magyarok összetartozását hangsú-
lyozta. 

Kórusunk büszke volt arra, hogy je-
lenlétével és énekeivel megadta ezen 
ünnep méltó hangulatát. 

Az Erkel Ferenc Vegyeskar idén is 
résztvevője volt annak az őszi hang-
versenysorozatnak, amely a Magyar 
Nemzeti Múzeum balassagyarmati 
Palóc Múzeumában 2015. szeptem-
ber 26-án, szombaton 17 órakor „Mu-
sica Sacra- Az egyházzene gyöngy-
szemei” címmel indult útjára. A kon-
certen a kórus mellett fellépett a 
Vissi d’arte művészeti Együttes, mely-
nek tagjai: Lévárdi Beáta (Artisjus dí-
jas)- zongora, művészeti vezető, Var-
ga Ivett - szoprán, Jambrik Zsolt- ének. 
Az esten a barokk kor nagyjainak, J.S 
Bachnak, Purcellnek és Handelnek 
művei hangzottak fel. A hangver-
senyen közreműködött Palánki Éva- 
fuvola és Franka Beáta-zongora.

Lévárdi Beáta
kórusvezető

■

Az Erkel Ferenc Vegyeskar nyár végi és 
őszi szereplései

Augusztus végén és szeptember 
hónapban három alkalommal 

tartottunk rendkívüli ülést, munka-
rend szerinti ülésünket pedig szept-
ember 29-én. A rendkívüli ülések 
összehívását határidős és pályáza-
tokhoz kapcsolódó feladatok indo-
kolták.

Augusztus 27-én 

•	 A pösténypusztai orvosi ren-
delő felújításához kapcsolódó pá-
lyázatunk részeként, a rendelő esz-
közbeszerzésére kértünk egysze-
rűsített beszerzési eljárás keretében 
3 cégtől ajánlatot.

Önkormányzati hírek

................................................................................
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•	 A Start-munkaprogramban vál-
lalt feladatok teljesítése érdekében, 
a meglévő és jelenleg használhatat-
lan kutak újrafúratásával, melyből 
egyik a betonelem-gyártó üzem mű-
ködéséhez, kettő pedig a kertészet-
ben termesztett növények locsolás-
hoz szükséges a beérkezett ajánlatok 
közül Krizsanyik László salgótarjá-
ni diplomás kútfúró mester 24.000 
Ft/m + ÁFA ajánlatát fogadtuk el.

•	 A Szécsény Város Önkormány-
zata középületeinek - Rákóczi út 
90. és Kossuth út 4.- energetikai kor-
szerűsítése kivitelezési munkáinak 
elvégzésére az UNIVERZÁL Építő 
és Szolgáltatóipari Kft-t bíztuk meg, 
102.400.507 Ft + ÁFA összegben, 
pályázat nyertesség esetén.

Szeptember 9-én

•	 A kerékpárutas pályázatunk-
nál a műszaki ellenőri feladatokkal, 
a beérkezett 3 érvényes ajánlat kö-
zül a legkedvezőbbet nyújtó SALGÓ-
TERV Kft-t bíztuk meg 3.500.000.- 
HUF + ÁFA összegben.

•	 A pösténypusztai orvosi ren-
delő eszközbeszerzésére a beérke-
zett 3 érvényes ajánlat közül a leg-
kedvezőbbet nyújtó salgótarjáni 
REXTRA Orvosi Műszer Kereske-
delmi Kft -t bíztuk meg 1.419.841.- 
Ft+ÁFA összegben.

•	 Kérelmet nyújtottunk be az ál-
lami tulajdonban lévő, Rákóczi út 
79. szám alatti ingatlanban lévő 
emeleti, 45 m2-es irodahelyiség in-
gyenes önkormányzati tulajdon-
ba adásához.

•	  Döntöttünk az önkormányzati 
tulajdonú cégeink modernizációja, 

hatékonyabb és racionalizáltabb 
működtetése érdekében egy Szé-
csény Holding Kft. alapításáról. 

A Holding kialakítására azért van 
szükség, hogy a vállalatcsoporthoz 
tartozó társaságok üzleti céljai a 
csoport egészének célkitűzéseihez 
igazodjanak. A vállalatcsoportban 
a tagvállalatok önállóságának meg-
őrzése mellett létrehozandó hol-
ding társaság feladata az lesz, hogy 
Szécsény Város Önkormányzata 
tulajdonosi érdekeinek megfele-
lően irányítsa és ellenőrizze a 
tagvállalatokat, optimalizálja a 
vállalatcsoport működését, ér-
vényesítse a csoport nagyságá-
ból eredő piaci előnyöket, továb-
bá javítsa a tagvállalatok műkö-
désének hatékonyságát. A hol-
ding ügyvezetői feladatainak ellá-
tásával a képviselő testület Hor-
váth István urat bízta meg, bruttó 
350 000 Ft munkabérrel. Ügyve-
zető urat az újság következő számá-
ban bemutatjuk.

•	  Döntöttünk, hogy a Szécsényi 
Vállalkozói Park projekt előkészí-
tése érdekében előzetes megvaló-
síthatósági tanulmányt készítte-
tünk, az 1990-es helyrajzi számú, a 
ludányhalászi út mellett található, 
önkormányzati tulajdonú, több mint 
10 ha-os terület fejlesztésére vonat-
kozóan.

•	  Döntött a testület, hogy a szé-
csényi székhelyű Vincze Text Kft. 
részére a Kerülő úti 1982. hrsz. 
alatt nyilvántartott beépítetlen te-
rületű ingatlanból minimum 4000 
m2 nagyságú területvásárlásra le-
hetőséget biztosít, 500 Ft/ m2 áron.

Szeptember 18-án

•	 Elfogadtuk a „Szécsény Város 
Településfejlesztési Stratégiája, 
Településfejlesztési Koncepciója 
és a Megalapozó vizsgálat Szé-
csény Város Településfejlesztési 
Koncepciójához és Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégiájához” 
című településfejlesztési dokumen-
tumokat.

•	 Szécsény város olyan komplex 
turisztikai attrakciófejlesztést kí-
ván megvalósítani, amelyhez EU-s 
pályázatok keretében vissza nem té-
rítendő támogatás elnyerésére nyíl-
na lehetőség. A projekt részét képez-
né a Forgách-kastély, a Várkert, a 
művelődési ház fejlesztése, továb-
bá egy járási rekreációs központ 
létesítése. A mielőbbi pályázat be-
nyújtás érdekében szükséges egy 
megvalósíthatósági tanulmány el-
készítése, mely ebben a műemléki 
környezetben nagy szakértelmet 
igényel, ezért 3 olyan cégtől kértünk 
ajánlatot, akik ebben jártasak.

•	  A  képviselő testület megbízta 
Varga Béla képviselő urat, hogy a 
Vállalkozói Park projekt felelős 
koordinátora legyen. Képviselő úr 
a Nógrád Megyei Közgyűlés terü-
letfejlesztési bizottságának elnöke, 
a Regionális Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány ügyvezetője és a gazda-
sági életben is nagy tapasztalatok-
kal rendelkezik. A Vállalkozói Park 
kialakítása az előttünk álló időszak 
egyik legjelentősebb beruházása, 
ezért fontosnak tartottuk, hogy az 
önkormányzat részéről megfelelő 
szakértelemmel rendelkező személy 
felügyelje a projekt előrehaladását. 
Varga Béla képviselő úr díjazás nél-
kül látja el ezt a feladatot. Sikeres 
munkát kívánunk!

•	  Döntöttünk, hogy a települési 
önkormányzatok rendkívüli ön-
kormányzati költségvetési támo-
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gatására vonatkozó igényt nyúj-
tunk be kifizetetlen szállítói számlák 
és lejárt határidejű kötelezettségek 
pénzügyi rendezése céljából.

•	 Elfogadtuk a Szécsény Holding 
Kft. Alapító Okiratát.

Szeptember 29-én

•	  Meghallgattuk a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ, a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Isko-
la, Gimnázium és Szakközépis-
kola, a Páter Bárkányi János Ka-
tolikus Óvoda, Általános Iskola 
és Gimnázium, a Rózsavölgyi Márk 
Alapfokú Művészeti Iskola tájé-
koztatóját a 2015/2016-os tanév 
indításáról.

•	 Meghallgattuk és elfogadtuk a 
Szécsényi Cseperedő Bölcsőde 
és Óvoda beszámolóját a 2014/ 
2015-ös nevelési év munkájáról, va-
lamint a 2015/2016-os nevelési év 
indításáról.

•	 Elfogadtuk a 2015. évi költség-
vetési rendelet 2. számú módosí-
tását, valamint az I félévi költség-
vetési gazdálkodásról szóló tájékoz-
tatót.

•	  A „Szécsény Város Turisztikai 
attrakciófejlesztése” projekt meg-
valósíthatósági tanulmányának el-
készítésére vonatkozó ajánlatkéré-
sünkre a beérkezett három érvényes 
ajánlat közül a legkedvezőbbet nyúj-
tó, budapesti székhelyű, Magyar 
Kastélyprogram Nonprofit Kft-t 
bíztuk meg 4.500.000.- Ft + ÁFA 
összegben.

•	 Döntött a testület, hogy a szé-
csényi székhelyű Mak-Textmark Kft. 
részére a Kerülő úti 1982. hrsz. alatt 
nyilvántartott beépítetlen területű 
ingatlanból minimum 4000 m2 nagy-
ságú területvásárlásra lehetőséget 
biztosít, 500 Ft/ m2 áron.

•	 Döntött a képviselő testület, hogy 
a CURATIO 2003 Egészségügyi Szol-
gáltató Kft-vel orvosi ügyeleti fel-
adatok ellátásra 2003. május 26-án 
kötött szerződést 2015. decem-
ber 31. napjával felmondja. Termé-
szetesen azonnal elindítjuk a szük-
séges előkészületeket, hogy 2016. 
január 1-jétől a szolgáltatás zökke-
nőmentesen folytatódjon.

•	 Egyebek napirendi pontban 
Antal Ferenc és Dr. Serfőzőné dr. Fá-
bián Erzsébet képviselők intéztek 

kérdéseket a jegyzőhöz és a polgár-
mesterhez. A válaszokat a képvise-
lők elfogadták.

•	 Zárt ülés keretében döntés szü-
letett  a 2015. évi „Köz Szolgálatáért” 
kitüntetés adományozásáról, vala-
mint lakásbérleti ügyekről. Két eset-
ben engedélyeztünk szerződéshosz-
szabbítást, két esetben viszont nem. 
Új lakáskérelmeket, kiadható lakás 
hiányában nem tudott támogatni a 
testület.

A képviselő testület ezúton is szeret-
né megköszönni a nagysikerű Or-
szágos Vadásznap és Megyei Hor-
gásznap, valamint a Szécsényi 
Országgyűlés 310. évfordulójára 
rendezett megemlékezés előkészí-
tésében és lebonyolításában köz-
reműködő valamennyi személy 
és szervezet áldozatos munkáját! 
Becslések szerint legalább 8000 em-
ber látogatott el a városunkba, vitte 
el jó hírünket az ország minden tá-
jára. 

Ez közös sikerünk. Köszönjük!

Stayer László            Dr. Bagó József
polgármester                                jegyző 

 ■

Új vadászati állandó kiállítás 
a Múzeumban

Az Országos Magyar Vadászka-
mara Nógrád Megyei Területi 

Szervezete és a Kubinyi Ferenc Mú-
zeum gyümölcsöző együttműködé-
sének eredményeként új vadászati 
állandó kiállítás nyílott a kastélyban. 
A múzeum vezetése az együttmű-
ködés során elsősorban azt tartot-
ta szem előtt, hogy a vadászat nem-
csak zsákmányszerzés, hanem vad-
gazdálkodás, vadvédelem és az ál-

latok gondozása is. Inspirált tevé-
kenység a természetben. Ahogy gróf 
Széchenyi István mondotta:  „A va-
dászat: vadűzés és erdőzúgás, de 
több erdőzúgás.”

Szabó László elnök és Dikasz Tamás 
titkár kitartó szervező munkájának 
köszönhetően olyan trófea együttes 
jött létre, amely igazi vadászkastély 
hangulatot teremt a Múzeum lép-
csőházában és folyosóin. Szécsényi-
ek örömére ismét látható medve is. 
Főként néhai Berta János (Endre-

falva) és néhai Ferencz Sándor vala-
mint fia, Ferenc Gábor (Balassagyar-
mat) hazai és ázsiai, afrikai vadásza-
tainak emlékét őrzik a trófeák. Mel-
lettük Dikasz Tamás (Ipolyvece), 
Balatoni Miklós (Pásztó), Filip Lász-
ló és Annus Dezső (Nagylóc), Lacz-
kó István (Karancslapujtő) és Tálas 
László (Szügy) trófeái láthatók. Rácz 
Bea (Szécsény) vadász felszerelés köl-
csönzésével támogatta a kiállítás 
megvalósulását. Csengődi Ottó (So-
moskőújfalu) természetszobrai jól 
illenek a trófea gyűjteményhez.

Az Országos Vadásznap alkalmával 
időszaki kiállítások is nyíltak: Valacz-
kai Erzsébet (Tarnalelesz) vadászati 

A Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula 
Könyvtár eseményei

.......................................................................................................................
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témájú festményei az emeleten, 
Prihoda Judit (Budapest) és Kántor 
Péter (Székesfehérvár) témába vágó 
tárlata a földszinten tekinthető meg. 

A vadásznapon Somoskői Emese 
(Karancskeszi) porcelán festőművész 

válogatott munkáit is megtekinthet-
tük a télikertben. Bársonyos faliké-
pek címmel nyílott meg szeptember 
4-én Szeredi Ambrus Noémi textil-
művész tárlata, amely november kö-
zepéig látogatható, és kiválóan illik a 
kastély dísztermének hangulatához.

Programajánló:

Október 15. csütörtök 15 órától 
Mesterségek nyomában – Kőbe 
rótt, tésztába álmodott költészet 

Szécsényben nagy hagyományok-
kal rendelkező két mesterséget ál-
lítunk középpontba: Kőfaragás és 
mézeskalácsosság. Gyakorlati be-
mutató, múzeumi tárgyakból kama-
ra kiállítás, termék bemutató, a mes-
terség kipróbálása. Bérczes Gyula 
egykori szécsényi mézeskalácsos ha-
gyatékából műtárgyakat kölcsönzünk 
a Palóc Múzeumtól. Várjuk a hagyo-
mányok iránt érdeklődőket, és isko-
lás csoportokat. 

Előzetes jelentkezést kérünk:

kubinyi.muzeum@gmail.com címen 
vagy 06/32 370 143 illetve 06 20 969 
6305 telefonszámon.

dr. Limbacher Gábor
igazgató

■

A Krúdy Gyula Könyvtár és az Őszi 
Alkony Nyugdíjasklub 2015. szep-

tember 30-án közös program kere-
tében emlékezett a Népmese napjá-
ra. A könyvtár vezetője és a klub tag-
jai egész nap várták a Szécsénybe járó 
alsó tagozatos diákokat, akiknek Be-
nedek Elek életútjáról beszéltek és 
népmesét olvastak.

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy 2015. 
október 23-án, pénteken könyvtárunk 
zárva tart. Október többi munka-
napján a szokásos kölcsönzési idő-
vel várjuk Olvasóinkat.

Program:

2015. október 21. – Megemlékezés 
Krúdy Gyuláról, könyvtárunk név-
adójáról.

Részletes programjainkért keresse-
nek minket elérhetőségeinken:

Krúdy Gyula Könyvtár

3170 Szécsény, Ady E. u. 12.

06-32-370-494

krudykonyvtar@gmail.com

krudykonyvtar.5mp.eu

https://www.facebook.com/krudy.
konyvtar

Csatlós Noémi
intézményegység-vezető

■

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

A Krúdy Gyula 
könyvtár hírei
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Napelemek a rendőrkapitánysá-
gokon

Három rendőrkapitányság épületét 
látták el napelemekkel Nógrád me-
gyében. 

Sikeresen zárult a Báronyterenyei, 
Pásztói és a Szécsényi Rendőrkap-
tányság épületének villamos ener-
getikai korszerűsítése s központi 
költségvetési szervek energiahaté-
konysági támogatását célzó KEOP 
– 4.10.0/K/14-2014 számú pályáza-

ti felhívás keretében elnyert támo-
gatás felhasználásával. 

A fejlesztés eredményeként a há-
rom rendőrkapitányságon napele-
mes energiatermelő rendszert épí-
tettek ki. Célja, hogy csökkenjen az 
energiafelhasználás. Ennek kapcsán 
az üvegházhatású gázok kibocsátá-
sa az előzetes becsléseknek megfe-
lelően évente összesen 200 tonná-
val fog csökkenni a három kapitányság 
esetében.

www.police.hu
■

Tanévnyitó a Bárkányiban

Augusztus 31-én a nyári kániku-
la ellenére a csengőszó meg-

próbálta feledtetni 568 tanítványunk-
kal a vakáció örömeit. Az első és az 
ötödik osztályosok által előadott 
versek az énekkar műsorával kiegé-
szítve méltó módon indították el a 
tanévet. Az ünnepségen Csongor 
testvér és az intézmény igazgatója 
köszöntötte a megjelenteket. Beszé-
dükben az igaz hit megélésére, a tu-
dás megszerzésének fontosságára 
és a rend megtartására hívták fel a 
figyelmet. A tanévnyitón 3 új peda-
gógust - Bablena Cecíliát, Kovács 
Máriát, Somoskői Beátát -, valamint 
88 újonnan érkezett tanulót avat-
tunk Bárkányissá. Reméljük, vala-
mennyien jól fogják érezni magu-
kat iskolaközösségünkben. Az első 
évfolyam két osztálya mellett egy 
kilencedik, és az ötödik évfolyamon 
egy új harmadik – „C” jelű - osztály is 
indult. 

Fejlesztő és szemléltető esz-
közök a Bárkányiban

Intézményünk a váci Egyházmegyei 
Katolikus Iskolák Főhatósága által 
benyújtott TÁMOP-3.1.17-15 kód-
számú pályázaton több mint félmil-
lió Ft értékben kapott készség és 
képességfejlesztésre alkalmas esz-
közöket, melyeket gyermekeink nagy 
érdeklődéssel vettek birtokba szept-
ember végén. A játékok között ta-

Rendőrségi hírek

Páter Bárkányi János
  Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola 
és Gimnázium

................................................................................
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lálunk mentális fejlődést támoga-
tó, logikus gondolkodást fejlesztő, 
tanulási nehézségek megelőzését, 
felzárkóztatást, tehetséggondozás 
segítő, valamint mozgásfejlődést 
elősegítő eszközöket. A fejlesztő já-
tékokat nemcsak tanórákon, hanem 
napközis és tanulószobai foglalko-
zásokon is használhatják tanulóink. 

A Szülői Szervezet támogatásával a 
Tartalmasabb Szebb Jövőért Alapít-
vány közreműködésével, 500.000 Ft 
értékben vásároltunk fizikai szem-
léltető eszközöket, mikroszkópokat, 
metszeteket, sporteszközöket. Az esz-
közökkel lehetővé válik a munkálta-
tó jellegű, tapasztalati úton meg-
szerzett tudás elsajátítása, a tanulási 
motiváció kialakítása.

Két Híd Futás

Iskolánk szeptember 20-án partner-
ként vett részt a vasárnapi Két Híd 

futóversenyen, valamint a Várkert-
be szervezett, a kisebbeknek szóló 
programjain. Óvodánkból és isko-
lánkból benevezett gyermekek tet-

ték ki a versenyezők 90%-át. Nagy 
örömet okozott, hogy nagyon sok 
szülő is elkísérte gyermekét, sőt ők 
is bekapcsolódtak a versenybe a táv 
lefutásával. A résztvevők a verseny 
végén ajándékokkal térhettek haza. 
Korosztályonként és nemenként az 
1-3 helyezettek érmekkel is büszkél-
kedhettek. A remek hangulatú, csa-
ládias légkörben zajló futóverseny-
hez a jó idő is hozzájárult. 

Köszönjük a szervezőknek a verseny 
lebonyolítását, a tartalmas rendez-
vény megszervezését.

Szenográdi Tamás
igazgató

■

A nyár folyamán sok változás tör-
tént óvodánkban. Megszépül-

tünk :)!! A felső szinten falak repe-
déseit kijavították, lefestették, cso-
portszobáink új színeket kaptak. 
Kifestették a gyermekmosdókat, öl-
tözőket, folyosót. Minden csopor-
tunkon 2-2 ablakára szúnyogháló 
került. Udvari játékaink is új „ruhát 
kaptak”, új vonatot, házikót és csúsz-
dás tornyot kaptunk. Augusztus vé-
gén Ovinyitogató rendezvényünk-
kel kedveskedtünk a „régi” és leendő 
óvodásainknak, szülőknek, nagyszü-
lőknek, családtagoknak. Ennek ke-
retében szeptembertől óvodánkba 
érkező kisgyerekek betekintést nyer-
hettek az óvoda életébe, megismer-
kedhettek az óvó nénikkel, dadusok-
kal, és leendő csoporttársaikkal is. 
Egy kis frissítő kedvcsináló zenés-
torna segítségével mozgattuk meg 
magunkat, majd varázslatos mese-
világban mutatkoztak be csoport-
jaink névadó állatkái az őzike, nyu-
szika, méhecske, halacska, sünike, 

macika és a tücsök. Az újonnan ér-
kezező kisgyerekek az óvó nénik 
vezetésével egy jelképes ovikapun, 
bújtak át és énekelve léptek be a 
közösségünkbe. Mindenki választott 
csoportjában, szabadon játszhatott, 
ismerkedhetett óvodás társaikkal, 
játékokkal, a kis székkel a kis asztal-
lal, a mosdóval. Kiválaszthatták ovis 
jeleiket, bejárhatták óvodánk min-
den zeg-zugát, majd nyakukba ke-
rült óvodánk jelképe, mely az ösz-
szetartozásunkat, közösségünket 
tükrözi. Az óvodánk udvarán is ma-
radt idő egy kis játékra, melyet a 
gyerekek nagy örömére cukoreső 
zárta. Minden kisgyerek egy kis aján-
dékkal térhetett haza, gyermekek 
arcán a jókedv, a felszabadultság, a 
közös tevékenység öröme tükröző-
dött. 

Egyszóval elkezdődött egy újév, ami 
sok-sok vidámsággal, játékkal, sok-
sok programmal és tanulással lesz 
teli. Az óvodásaink közül minden 
csoportból mentek el gyerekek, akik 

már az iskolapadokban ülnek, és re-
méljük, figyelmesen hallgatják a ta-
nító néniket. Helyükre új kicsi „ma-
nók” jöttek. Van, aki félve, bátorta-
lanul lépte még át az óvodánk kü-
szöbét, kapaszkodott anya szoknyá-
jába vagy nadrágjába, vagy csak sírt 
csöndesen, ők még nehezen fogad-
ják el az óvodai élet szabályait. Van-
nak, akik vidáman, jó kedvvel kere-
sik a helyüket a csoportokban.

Mi jót is kívánhatnék erre a nevelé-
si évre is, hogy élmény legyen óvo-
dásnak lenni!

Autómentes világnap

Szeptember 22-én óvodás csoport-
jaink is részt vettek az „Autómen-

tes nap” című programon. Aznap sok 
óvodásunk szüleivel gyalogosan, bi-
ciklivel érkezett az oviba. Színes prog-
ramokon vehettünk részt: az óvoda 
udvarán szólt a zene, vidáman tor-
náztunk „Marcsi” tanár néni segítsé-
gével. Majd óvodánk előtti járdán le-
rajzolhatták gyermekeink, mivel ér-
keztek az oviba. Kóstolhattunk al-
mát, teljes kiőrlésű kiflit, tejet. A ját-
szótéren mindenféle klassz dolgot 

Páter Bárkányi János Katolikus
 Óvoda hírei

.......................................................................................................................
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kipróbálhattunk a gyermekek örö-
mére: ugráló vár, Izolda népi játékai. 

Gyermekeink tele élménnyel, lelke-
sen meséltek szüleiknek. Reméljük 
máskor is lesz ilyen nap … de nem 
csak ezért jövünk, gyalog :) Mesél-
jenek a képek arról, hogy hogyan is 
sikerült az autómentes délelőttünk.

Mihály nap az óvodában

A természetben, az időjárásban-
szeptember végén változás áll 

be: az idő hidegebb lesz, megsza-
kad a fű gyökere, a halak a víz fene-
kére húzódnak, megkezdődik az őszi 
vetés. Ez a nap Európa szerte, ismert 
pásztor ünnep. Az állattartók ilyen-
kor hajtották vissza a faluba a legelő-
re hajtott állatokat. Szent Mihály 
napján, sok helyen tartottak vásárt. 
Ilyenkor szerezték be az emberek a 
téli holmikat, aki vásárolni szeretett 
volna vagy eladni, elment a vásár-

ba. A Szent Mihály napi vásárok csak 
a nagyvárosokban voltak. Az embe-
rek a távolabbi helyekről, az elkészült 
portékákat aztán a vásárba vitték el-
adni. A csizmadiák csizmát, a kádá-
rok hordót, szíjártók lószerszámot, a 
vargák bocskort, a szűrszabók szépen 
díszített szűröket, a fazekasok sok 
szép cserépedényt, a mézeskalácso-
sok mézes szívet, mézes babát, mé-
zes huszárt, a kosárfonók sok szép 
kosarat árultak.

Az emberek szívesen vették a sok 
szép „vásárfiát”, de nem csak azért 

mentek a vásárba, hogy megvegyék, 
amire szükségük van, ez szórakozást, 
ismerkedést, hírszerzést jelentett szá-
mukra.

Óvodánkban már 3. éve immár ha-
gyományként, ismét megrendeztük 
a Mihály napi vásárunkat. Óvó né-
nik, daduska nénik, szülők által ké-
szített termékeket árultuk.

A macis és nyuszis gyerekek a kiki-
áltókkal vásárba hívták társaikat, ven-
dégeket:

„Én elmentem a vásárba” kezdetű 
dallal, végigjárjuk a vásári helyszí-
neket, ki-ki megmustrálgathatta az 
eladó termékeket.

Portékákkal púpozott asztalok előtt 
gyermekeink kikiáltókkal csalogat-
ták a vevőket, ezzel elindul a vásári 
forgatag.

Volt itt minden szem szájnak inge-
re, teakínálás, pattogatott kukorica-
evés, trombitaszó cukoreső.

Csodálatos vásári kavalkádot egy 
fergeteges vidám táncház zárta. A 
jótékonysági vásárunk bevételéből 
az óvodásainknak egyenpóló be-
szerzésére gyűjtöttük, hogy ezzel is 
közösségünk összetartozását tük-
rözzük.

Kedves olvasóink, néha hasznunkra 
válik, ha elődeink népi megfigyelése-
it szem előtt tartjuk.

A teljesség igénye nélkül álljon itt né-
hány közülük.

„A Mihály napi mennydörgés szép 
őszt, de kemény telet jelent.”
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„Szent Mihály öltöztet, Szent György 
vetkőztet”

„Ha Szent Mihály napján még itt van 
a fecske, karácsonyig vígan legelhet 
a kecske.”

„Szent Mihálykor keleti szél, igen ke-
mény telet ígér.”

„Szent Mihály lova deres, behozza a 
telet.” 

„Szent Mihály nap után harapófo-
góval se lehet kihúzni a füvet.”

„Ha Szent Mihály éjszakáján össze-
fekszik a birka, akkor nagy tél lesz, 
ha pedig szét, akkor enyhe.”

„Szent Mihály nap után a hal a víz 
fenekére húzódik, nincs többé hal-
fogás.”

Köszönjük a szülőknek és a Vizi Vi-
rágkertészetnek a hozzájárulást a 
Mihály-naphoz!

Októberi programjaink:

október 05.- Assisi Szent Ferenc 
ünnepe és az állatok világnapja 

október 06. – Holló és Róka című me-
sejáték 

október 14. - Szüreti mulatság és ter-
ményáldás

október 22. - Október 23-ai megem-
lékezés

október – Néphagyomány őrzés, 
nagycsoportosok kirándulása Var-
sányba

október – Templomlátogatás az óvo-
dás gyermekekkel

Október 05-től megkezdődnek kü-
lönfoglalkozásaink. Kézműves fog-
lalkozások, drámajáték, zeneovi, 
gyógytestnevelés, ovifoci, hiphop.

Smelkó Istvánné
óvodavezető

■

Tanévkezdet a Rákócziban

A nyár folyamán az iskolaépület-
ben tisztasági meszelés történt, 

valamint sor került a kazán felújítá-
sára is. A vizesblokkokban is történ-
tek felújítások: megújultak az öblí-
tők és a padlóösszefolyók. Az alsó 
tagozat osztálytermeit is sikerült 
megfelelően berendezni, és folya-
matban van a salakos pálya rend-
betétele is. 

Az őszi szünetig – pályázati forrás-
ból - remélhetőleg sor kerül az épü-
let külső szigetelésére, és a tető ja-
vítására is, valamint a toronyépület 
nyílászáróinak cseréjére. 

2015. szeptember 1-jén reggel 8 
órakor a tanévnyitó ünnepéllyel el-
kezdődött a 2015/2016-os tanév. A 
műsort az alsó tagozatos tanulók 
adták, melynek során a versek és a 
dalok mellett sor került az első osz-
tályosok avatására és megajándé-
kozására is. Szécsényben 12 osztály-
ban közel 200 fő, Nagylócon 6 osz-
tályban 70 diák ült iskolapadba. 

Az alsó tagozatban – a megnöve-
kedett létszámoknak köszönhető-
en - 4 önálló osztállyal és 4 külön 
napközis csoporttal tudtuk indítani 
az évet, így javultak a minőségi mun-
kavégzés feltételei.

A tehetséggondozás mellett fon-
tos feladatunk a differenciálás, az 
esélyegyenlőség biztosítása, a gyen-
gébben teljesítő tanulók felzárkóz-
tatása. Ehhez igénybe vesszük az 
esetleges pályázati lehetőségeket, 
valamint a felső tagozatosok számá-
ra is biztosítjuk a napközis, ill. a ta-
nulószobai foglalkozásokat. Az osz-
tályfőnökök és szaktanárok a tan-
anyag átadásán túl nagy figyelmet 
fordítanak tanulóink személyiség-
fejlesztésére és pozitív értékrendjük 
kialakítására. Célunk, hogy intézmé-
nyünk továbbra is befogadó iskola 
legyen. Az oktató-nevelő munkánk 
során legfontosabb célunk, hogy di-
ákjaink olyan készségek, ismeretek 
birtokába jussanak, melyek megfe-
lelő alapot nyújtanak az egész éle-
ten át tartó tanuláshoz. 

Az új tanévben is igyekszünk diák-
jaink számára sokféle színvonalas 
programot szervezni: beindítottuk 
a szakköröket és sportköröket, 30 
alsós diák vesz részt úszásoktatá-
son, tanulóink jelen voltak az Orszá-
gos Vadásznapon és az Autómen-
tes Napon. 8 tanulónk részt vett az 
ÉFOÉSZ által szervezett állatkerti 
kiránduláson is. Szeptember 20-án 
a Nemzetközi KétHíd Futás és Ke-
rékpáros napon a TEIS csapat tagjai 
a 38 km-es hosszabb táv kerékpá-
ros teljesítésével képviselték isko-
lánkat.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola

Az elsőseink
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Szeptember 14-24 között hulladék-
gyűjtést szerveztünk, melynek so-
rán közel 3 tonna papír és műanyag 
gyűlt össze. A tanév első színes nap-
ját – a Nemzetközi Hulladékgyűjtő 
Világnapon - szeptember 23-án ren-
deztük, ezen a napon mindenkinek 
fehérbe kellett öltözni és az osz-
tálytermeket is így kellett feldíszí-
teni, majd a nap végén egy diákok-
ból és tanárokból álló „zsűri” pontozta 
az osztályok produkcióját. A kezde-
ményezésnek most is nagy sikere 
volt.

Az előttünk álló időszakban is lesz-
nek programjaink: készülünk az Ál-
latok Világnapjára, folytatódik az 
Operakaland, emellett az idén is sze-
retnénk megrendezni a Háló urai el-
nevezésű zsinórlabda bajnokságot. 
Természetesen megemlékezünk az 
Aradi Vértanúkról és az 1956-os for-
radalomról is.

Végezetül: valamennyi szécsényi di-
áknak és pedagógus kollégának si-
keres tanévet kívánok!

Elérhetőségeink: 3170 Szécsény, Rá-
kóczi 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 

Pancsovai Gergely
igazgató

■

A beszoktatás közös feladat. Ilyen-
kor a szülő ugyanannyira szo-

rong, mint a gyermeke. Mi óvónők 
igyekszünk minél zökkenő-mente-
sebbé tenni a be szoktatást. Ilyen-
kor kulcsszavak az IDŐ, az EMPÁTIA 
és a TÜRELEM!Ezzel a néhány gon-
dolattal szeretnénk segíteni a Ked-
ves Szülőknek!

Óvodáskor

Ranschburg Jenő

Első nap az óvodában

Úgyse mondanám meg ám!
I. 

Most sírok. Itthagyott anyu.
Sírok és nem törlöm le a könnye-

met…
Hadd lássák, hogy én most szen-

vedek!
És hiába dobják ide a labdát

Nem gurítom vissza…
Nem lehet.

Itt fogok ülni a széken estig
S a mesét se hallgatom.

Úgyse tetszik!

II.
Sírok.

És csak a nagy, fehér ajtót nézem
Ahol anyu elment

És este eljön értem!
És rájöttem, hogyha nagyon mere-

ven
Sokáig nézem azt a díszítést

Az ajtókereten
Megelevenedik, és színes mesévé 

válva
Ott a Hófehérke

És a vasorrú bába,
Meg a torkos farkas,

Ahogy rátámad a nagymamára
Aki úgy reszket a félelemtől…

Azt játszom: mindjárt engem is 
bekap…

Olyan jól tudok sírni ettől!

III.
Sírok. Ha itt lenne velem anyu…
Vagy legalább a nagymamám!

Sírok, sírok
És nem szól senki
Egy szót se rám…

Mért nem kérdezik meg, hogy 
mért sírok?

MIT ÉL ÁT A GYERMEK?

A szülő elengedése

A közösségbe kerülő kisgyereknek 
nagyon nagy fordulat áll be az éle-
tébe. Ez akkor is érvényes, ha a gyer-
mek már járt másik közösségbe, csa-
ládi napközibe, bölcsődébe, játszó-
házba. Az óvodakezdéssel járó lé-
lektani folyamatoknak ugyanis csak 
egy része az, hogy a gyerek megta-
nulja az új szabályokat, megismeri 
az új gondozókat és gyerekeket, és 
megszokja, hogy az anyukája nincs 
vele. Sokkal hangsúlyosabb az az 
érzékeny, finom változás, ahogy a 
kötődés kialakul a gondozónők, az 
óvónő, a dajka és más felnőttek felé.

Az újszülöttek úgy érkeznek a világ-
ra, hogy érzékenyek az őket körül-
vevő emberek jelzéseire, tehát fel-
készültek a kötődés kialakítására. A 
kötődés egy kitűntetett kapcsolati 
forma a gyermek – és természetesen 
a felnőtt – életében. A szülő- gyer-
mek kötődés azt biztosítja, hogy a 
gyámoltalan csecsemő mindig szá-
míthasson a szülői jelenlétre, segít-
ségre az életben maradás érdeké-
ben. Olyan erős kötelék, amelyet – jó 
esetben – a szülő is igényel, és tesz 
is a kialakulásáért. A kötődés alapja 
a bizalom: az újszülött megszületé-
se pillanatától a felnőttekre van 
utalva, ezért tökéletesen megbízik 
gondozóiban. Ha a szülő felismeri a 
kisbaba valódi szükségleteit, és vá-

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsöde

A 3. osztály fehérben
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laszol is azokra, akkor a bizalom fenn-
marad. Ha a síró kisbabát a szülő föl-
veszi, és megvigasztalja, ha a mellet 
kereső csecsemőt az anyja meg-
szoptatja, ha a mosolygó, gagyogó 
babára visszamosolyog, és válaszol 
neki, akkor a baba azt tanulja meg, 
hogy érdemes jelezni a szükségle-
teit, figyelnek rá. Bízhat a felnőttek-
ben. Az ilyen „válaszkész” gondos-
kodás megerősíti a kisgyerek vele-
született feltételezését, hogy a világ 
biztonságos.

A legtöbb családban egy „elsődle-
ges kötődési személy” létezik, álta-
lában az anya, aki a csecsemőt az 
idő túlnyomó részében gondozza. 
Fontos tudnunk, hogy, nem ez az 
egyetlen, és közel sem ez a legjobb 
formája a családi életnek, a baba szá-
mára megfelelő (ha nem jobb), ha 
több (de nem sok) személy is részt 
vesz a róla való gondoskodásban, 
és így a kötődés több személyre is 
kiterjed. Ha az apa és/vagy a nagy-
szülő is jelen van a gyermek életé-
ben, ez általában kiegyensúlyozot-
tabb helyzetet teremt. Ezt a mély és 
biztonságon alapuló kapcsolati min-
tát a gyermek, ahogy nő, más sze-
mélyekre is kiterjeszti, bár nem olyan 
mélységben, mint az első években. 
Az óvodai beszoktatás idején is ez 
történik. Az a kisgyerek, aki otthon 
biztonságban érezte magát, bízik a 
világban, és ha van egy vagy több 
(de nem sok) személy, aki hasonló 
biztonságot és melegséget sugároz, 
akkor az élet más helyszínein, az „el-
sődleges kötődési személy” (vagyis 
többnyire az anya) nélkül is jól fog-
ja érezni magát. Az óvodai beszo-
kásnak ez a lényege. A gyerek tehát 
nem megszokja, hogy az anyja nél-
kül is tud boldogulni, hanem bizal-
mi kapcsolatot alakít ki az óvodai 
gondozóival, vagyis új kötődés jön 
létre, amely helyettesíteni tudja az 
anya által nyújtott biztonságot. 
(Sződy Judit pszichológus)

Programjaink:

Szeptember 29.-ei Mihály-nap alkal-
mából Nagylócra terveztünk kirán-
dulást. A Csicsergő Óvoda meghí-
vott bennünket egy erdei kirándulás-
ra, ez majd időjárás függvényében 

fog megvalósulni. Október 16.-án 
szüreti mulatságot rendezünk, amely-
re a szülőket is várjuk!

Mender Andrea Mária
Intézményvezető

■

Tűzoltó hidak nemzetközi 
tűzoltó verseny

Pösténypuszta-Pet’ov
2015.09.05.

Szeptember elején idén harma-
dik alkalommal tartották szlovák 

és magyar önkéntes és hivatásos 
tűzoltók a Tűzoltó hidak rendezvényt 
a pösténypusztai Katalin híd mellett.

Ezen a napon került átadásra a Szé-
csényi Polgárőrség új irodája Szé-
csényben, ahol kulturált körülmé-
nyek között végezhetik önkéntes 
munkájukat a polgárőrség tagjai. 

A megnyitón a megyei és szlováki-
ai katasztrófavédelmi vezetőin kí-
vül megjelent Stayer László Szécsény 
Város és Filip József Szécsénykovácsi 
polgármestere, valamint Renner Pé-
ter az Ipoly-menti Különleges Men-
tők vezetője is.

Az Ipoly árterében kialakított ver-
senypályán öt csapat versenyzett. 

A tűzoltó verseny alatt a réten gu-
lyásfőző versenyen mérkőztek meg 
a főzőcsapatok. A gyerekek ugráló 
várban játszhattak a felnőttek aka-
dálypályán és egyéb ügyességi já-
tékokban tehették próbára ügyes-
ségüket. Bemutatkoztak az Ipoly- 
menti Különleges Mentők és láthat-
tunk régi tűzoltó autókat, felszere-
léseket is. 

A program keretén belül a pöstény-
pusztai orvosi rendelő felújításához 
kapcsolódóan a lakosság részére 
ingyenes vércukorszint és vérnyo-
másmérést tartottak.

A színpadi műsorban szlovák és ma-
gyar fellépők szórakoztatták a néző-
ket. Fellépett a magasmajtényi nép-
tánc együttes, Mulatós Marci, a TCD 
táncegyüttes és a Zumba angyalai. 

Este nyolc órakor a folyó felett elin-
dították a hagyományos vízcsóvá-
kat a két partról. Ezzel is szimbolizál-
va azt, hogy az Ipoly nem elválasztja, 
hanem összeköti a két országot.

Pösténypuszta eseményei

................................................................................
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A rendezvény zenés, táncos mulat-
sággal záródott. Ezúton szeretnénk 
megköszönni Pösténypuszta telepü-
lésrészünk lakóinak a biztosított jó 
hangulatot, a finom bográcsételeket, 
a nagyon jó közösségi-csapatmunkát!

Smelkó István
dr. Harikné dr. Havasi Beáta 

■

2015.10.17-én 19.00 óra (ismét-
lés: 2015.10.18-án 15.00, 2015. 

10.24-én 19.00 óra, valamint 2015. 
10.25-én 15.00 óra.)

2015.10.31-én 19.00 óra (ismétlés: 
2015.11.01-én 15.00, 2015.11.07-én 

19.00 óra, valamint 2015.11.08-án 
15.00 óra.)
Korábbi adások megtekinthetők: 
www.szecseny.hu 

Bolgár János
vezető szerkesztő

■

Szerva ASE csapatai változó siker-
rel szerepelnek a különböző szin-

tű bajnokságokban. A legmagasabb 
osztályban játszó extra ligás csapat 
első fordulóban 5:5 arányú döntet-
lent játszott itthon a Békés együt-
tesével. A jóval esélyesebbnek tar-
tott szécsényiek részéről csalódás az 
eredmény, bár csapatunkból még 
hiányzott legújabb igazolásunk, Bá-
torfi Zoltán, aki csak októbertől erő-
síti együttesünket. 

Eredmények: Oláh Benedek 2 győ-
zelem, Kriston Dániel 2 győzelem, 

Podpinka Gábor 0 győzelem, Oláh-
Kriston páros 1 győzelem. A szept-
ember 19-20-ára kiírt extra ligás for-
dulók az érintett csapatok válogatott 
játékosainak elfoglaltsága miatt el-
maradt, ezért legközelebb az érdek-
lődők október 10-én láthatják itt-
hon a szécsényi csapatot, akik Komló 
együttesét fogadják 11 órától a Pá-
ter Bárkányi János Általános Iskola 
tornatermében (Szécsény, Magyar 
út 13.).

A második NB I-es csapat első for-
dulóban 11-7 arányban legyőzte Gö-
döllő csapatát majd ugyan ilyen arány-
ban (11-7) szenvedett vereséget a 

bajnokság megnyerésére is esélyes 
Kiskunfélegyháza csapatától szept-
ember 20-án vasárnap idegenben.

Az NB III-ban szereplő harmadik 
csapat mindkét eddigi mérkőzésén 
vereséget szenvedett. Boldog csa-
patától 13-5, Köllő csapatától 11-7 
arányban.

A megyei bajnokság október elején 
kezdődik, ezért a negydik csapat 
még nem játszott.

dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnöke

■

Köszöntöm a Szécsényi Hírek ol-
vasóit! A szécsényi felnőtt és if-

júsági csapat szeptemberi eredmé-
nyei:

2015.08.29. II forduló:

Cered - Szécsény 5 – 0

ifi: Cered - Szécsény 4 - 1 gól: Szeles B.

2015.09.06. III forduló: 

Érsekvadkert - Szécsény 4 - 2 gól: Gal-
csik, Bódis

ifi: Éreskvadkert - Szécsény 2 - 5 gól: 
Szeles B. 2, Nagy T, Lehoczki Sz. 2

2015.09.12. IV forduló:

Nagybátony - Szécsény VSE 2 – 4 gól: 
Bódis, Szabó, Szép, Vincze

ifi: Nagybátony - Szécsény 0 – 17 gól: 
Lehoczki 6, Szeles B. 5, Nagy 3, Oláh, 
Szántó, Papp

2015.09.19. V forduló:

Szécsény – Pásztó 3-1 gól: Bódis 2, 
Szabó

ifi: szabadnap

2015.09.27. VI. forduló:

Berkenye – Szécsény 3-2 gól: Galcsik, 
Vincze

ifi: Berkenye – Szécsény 3-0

Az U16-os (serdülő) csapatunk is meg-
kezdte a bajnokságot és két mérkő-
zésen megszerezte a 3-3 pontot.

2015.09.18. I forduló:

Nőtincs U16 – Szécsény U16 0-8 gól: 

Szmolnik M. 4, Kovács S. 2, Szerémi 
E., Görcsi G.

2015.09.25. II. forduló:  

Szécsény – Héhalom 2 -1 gól: Oláh 
D. , Szmolnik M.

A Szécsény II csapata is megkezdte 
a mérkőzéseit a megye III közép 
csoportjában:

2015.08.29. I forduló: 

Szent Imre DSE Balassagyarmat – Szé-
csény 2-3 gól: Németh I. 2, Végh F.

2015.09.06. II forduló: 

Szécsény – Nógrádsipek  0-0

2015.09.13. III. forduló: 
Szécsény – Nógrádmarcal 3 – 0  gól: 
Végh F., Varga B., Hegedűs A.

2015.09.20. IV. forduló: 

Szécsény Tv soron következő adásai:

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

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

Szerva ASE hírei

SZVSE hírek
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Tereske – Szécsény 2-0

2015.09.27. V. forduló:  
Szátok – Szécsény 2-3 gól: Végh F. 2, 
Lászlók Cs.

Bízunk a további jó folytatásban és 
várjuk a szurkolóinkat a mérkőzése-
inkre!

Doman Gábor 
SZVSE elnökségi tag

■

Jusztin Ferenc élete a sport. Serle-
gek, érmek, oklevelek, egyéb em-

léktárgyak megszámlálhatatlan so-
kasága őrzi több évtizedes sport-
pályafutásának sikerét. Eredménye-
ivel, sikereivel nem csak önmagá-
nak szerzett elismerést, a sportot is 
népszerűsítette, szülőföldjének is di-
csőséget hozott. 

2003-ban, 58 éves korában megkap-
ta a Bérczy Károly-díjat, 2013-ban pe-
dig Szécsény Város Önkormányzatá-
nak a „Köz szolgálatáért” kitüntetését. 
Mai napig is szívesen segíti a helyi 
sportrendezvényeket.

2015-ben 18. alkalommal teljesítet-
te a Kékes Csúcsfutást, 19. alkalom-
mal a Budapest Félmaratont, 35- szö-

rös Magyar Bajnok. Ebben az évben 
16 alkalommal indult terepfutó ver-
senyeken, és minden alkalommal az 
első helyen végzett. 

A hazai megrendezésű versenyeken 
kívül több nemzetközi sportrendez-
vényen is helyt állt. 

Jusztin Ferenc sikereivel beírta ne-
vét Szécsény sporttörténetébe. Si-
kereit a tehetsége mellett szorgal-
mának, akaraterejének, kitartásának 
köszönheti. Igazi példakép a sportol-
ni vágyó fiatalok előtt.

Tiszta szívből gratulálunk eredmé-
nyeihez és jó egészséget kívánunk!

■

Az ősz a futások hónapja. 2015. 
augusztus 30-án a VIII. Zagyva-

menti félmaratonon a SZAFT há-
rom tagja képviselte Szécsényt 
Jászberényben. Szép környezetben 
38 C fokos forróságban.

Eredmények: 
Czele János +60 korcsoport 2 óra 5 
perc 3. helyezés

Czele Jánosné +50 korcsoport 2 óra 
54 perc

Kovácsné Obrecsány Klára +50 kor-
csoport 2 óra 37 perc

2015. szeptember 12-én Balassa-
gyarmaton a X. Zelenka István em-
lékfutáson is részt vett a SZAFT csa-
pata. 10 kilométeres távon Chikán 
István 39 percet futott.

2015. szeptember 13. 

A 30. Wizz Air Budapest félmara-
tonra összesen 16.134-en neveztek, 

ebből egyéni nevező 11.100 fő volt. 
SZAFT csapatát 7 fő egyéniben, 2 fő 
váltóban indult. A futást könnyítet-
te a 16 zenei ponttal, jó zenékkel 
tarkított gyönyörű útvonal. Napsü-
téses időben 25 C fokban vághat-
tak neki a résztvevők a kitűzött táv-
nak. Budapest utcáin 5.5 km hosszú 
futótömeg hullámzott. Külön gra-
tulálunk a három új SZAFTOS ta-
gunknak akik első alkalommal küz-
dötték le a 21.1 km-es távot kiváló 
eredménnyel.

Eredmények: 
Balázsné Lehoczki Piroska 2:13:28

Chikán István 2:14:01 (új tag)

Kovácsné Obrecsány Klára 2:18:46

Bunder Harman Ágnes 2:21:01 (új 
tag)

Csábi Anikó 2:21:01 (új tag)

Czele Jánosné 2:35:46

Czele János 2:35:47

Csapat: Homoki Marianna és Deák-
né Obrecsány Orsolya 2:41:48

2015. szeptember 19-én a SZAFT 
csapata vendégül látta a Gesztenyés 
kertben a Lengyel Neipolomicéből 
érkezett futó csapatott 11 főt, akik 
a 3. Két Híd futásra érkeztek. Az est 
folyamán Bátori Halina segédleté-
vel beszélgettünk a futás öröméről 
és nehézségeiről. Továbbiakban is 
szeretnénk ápolni a sportbarátságot, 
és egymás versenyein részt venni.

2015. szeptember 20. 3. Nemzet-
közi Két Híd Futás és Nemzetközi 
Családi Bringás Nap

Szécsény Város Önkormányzata is 
csatlakozott az Európai Mobilitás 
Hét rendezvénysorozathoz, mely-
nek keretein belül a került megren-
dezésre a 3. Nemzetközi Két Híd Fu-
tás és Nemzetközi Családi Bringás 
Nap. A rendezvény fő támogatója a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium volt, 
amely a Kerékpárral 7 határon prog-
ramsorozat keretein belül nyújtott 
támogatást.

A sportrendezvény fővédnöki tiszt-
ségét dr. Becsey Zsolt, közlekedésért 

SZAFT hírei

Jusztin Ferenc, 35-szörös Magyar Bajnok

.......................................................................................................................
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felelő helyettes államtitkár, Stayer 
László, Szécsény Város polgármes-
tere, Hídvégi-Üstös Pál, ultrafutó és 
Czele János BSI Futónagykövet lát-
ta el. 

A verseny szervezésében részt vett 
a SZAFT is.

A ráróspusztai rajtnál ott voltak a 
Niepolomicéből, valamint az ország 
különböző településeiről érkező ver-
senyzők. Az időjárás kegyeibe fo-
gadta a futókat, gyönyörű napsü-
téses időben vághattak neki a 21,1 
km távnak. Miközben a felnőttek 
az országúton rótták a kilométere-
ket, a gyermek korosztály a Várkerti 
tó körül megrendezett futóverse-
nyen vehetett rész. 

A futással egy időben rajtoltak el 
Szécsényben a Művelődési Központ 
elől a kerékpáros túrák részt vevői 
is. 

Az Ipoly-völgye legszebb részein, 
sportolóktól volt színes az útvonal. 
Szép eredmények születtek. Gratu-
lálunk minden résztvevőnek és se-
gítőnek

SZAFT eredményei: 
Balázsné Lehoczki Piroska 2:12:19 
korcsoportjában 2.

Czele Jánosné 2:27:17 korcsoport-
jában 3.

Sótér Vilmos Zsolt 2:30:26 korcso-
portjában 3.

Abszolút győztes a férfi mezőnyben: 
Szekeres Csaba, Budapest 1:23:21 
időeredménnyel.

Abszolút győztes a női mezőnyben: 
Nagyné Simon Lilla, SAC versenyző, 
1:38:47 időeredménnyel.

A díjátadást követően tombolahú-
záson vett részt az összes regisztrált 
futó, gyermek futó és kerékpáros tú-
rázó. Egy férfi és egy női kerékpár 
képezte a tombolahúzás két főnye-
reményét, amelyeket a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztériumnak, illetve Szé-
csény Város Önkormányzatának kö- 
szönhettünk. 

Ezúton köszönetünket fejezzük ki 
valamennyi támogatónknak: a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztériumnak, 
Szécsény Város Önkormányzatának, 
Filip Józsefnek Szécsénykovácsi pol-
gármesterének, a Szécsényi Közmű-
velődési Nonprofit Kft.-nek, a Szer-
va Asztalitenisz Sport Egyesületnek, 
Szécsény Város Sport Egyesületnek, 
Dornyai Sport Egyesületnek, Szécsé-
nyi Amatőr Futók Társaságának, Szé-
csényi Polgárőrségnek, Szécsény Vá-

rosi Rendőrkapitányságnak, Páter 
Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnáziumnak, 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskolának, 
Kerékpár Műszaki Cikk - Rácz Vik-
tornak, Max Motorosbolt és Hobbi-
centrum – Kalmár Tibornak, Gyet-
vai Lászlóné, AVON képviselőnek. 
Külön köszönet az EMulticoop Szo-
ciális Szövetkezetnek, Nógrádszakál 
Polgármesteri Hivatalának és Rad-
vánszky Judit polgármester asszony-
nak, valamint a pösténypusztai se-
gítőknek, hogy a rendezvény ideje 
alatt a frissítőállomásokon segítet-
tek!

Külön köszönet Rácz Viktornak, aki 
a nap folyamán a kerékpárosok szá-
mára szervízelést biztosított!

2015. szeptember 26-án Szlovákiá-
ban Mikszáthfalván Főtisztelendő 
Lakktis Ján 16. emlékfutáson vett 
részt 2 fő a csapatból. Esős időben 
vágtak neki a 10 km távnak. 

Chikán István 46 p 32 mp, Sótér Vil-
mos Zsolt 48 : p 05 mp. időered-
ményt ért el.

Czele János
BSI Futónagykövet
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