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20. Nógrád Megyei 
Őszi Tárlat

A 20. Nógrád Megyei Őszi Tár-
latnak a legfontosabb üze-
nete, hogy képes megújulni. 

A fiatalok jönnek és továbbviszik 
azt, amit valamikor 20 évvel ez-
előtt elkezdtünk.

Fontos megemlíteni, hogy a kiál-
lítás kitalálásában kulcs fontossá-
gú volt Czinke Ferenc, grafikusmű- 
vész, akinek nagyon sokat köszön-
hetünk. Ő álmodta meg, hogy a 
megyében élő és dolgozó képző-
művészek alkotásainak Szécsény 
legyen a kiállítási színtere. 

Ez a 20., jubileumi kiállítás friss, 
energikus, sokszínű. Mindenki meg- 
keresheti a magához közel álló al-

kotásokat. Mindenképpen méltó 
a 20. tárlathoz.

Bevált az a próbálkozásunk hogy 
fokozatosan kiiktassuk az olyan zsű-
rit, amelyik eldönti, hogy a beadott 
munkák közül kik azok, akik kiál-
líthatnak képet, és kik azok, akik 
nem. Ennek persze volt a kockáza-
ta, de a minőség nem romlott. 

Az Őszi Tárlatnak van olyan rang-
ja és híre a megyében, hogy min-
denki, aki ide munkát ad be, az 
vállalható és kirakható. 

A zsűri most csak azt döntötte el, 
hogy kit jutalmaz. Azért jöttünk 
össze, hogy a legjobbakat kiemel-
jük. A jubileumi alkalom lévén ki-
találtunk még egy újítás, hogy a 
városi és megyei díjakon kívül 
adunk egy szép oklevelet azoknak 

is, akiknek nem tudunk a városi 
díjakból juttatni, de megérdem-
lik, mert az alkotásuk ugyanolyan 
jó színvonalú.

Azt gondolom, hogy aki ide Szé-
csénybe eljön a következő két hó-
napban, örömmel fogja végignézni 
az anyagot és azzal fog hazamen-
ni, hogy ez a város nem poros, itt 
élet van, itt fiatalok vannak, itt szín-
vonalas alkotások vannak, ide ér-
demes visszatérni. Érdemes ezt a 
kisváros megkeresni. Van jövőnk!

Bakos Ferenc
alkotó pedagógus, zsűri tag

■
*   *   *

A folytatásban olvasható szürreális 
pillanatot Kele Szabó Ágnes, alko-
tó pedagógus, zsűri elnök a meg-
nyitóra szánt beszédében hallhat-
tuk, amelyet a képek címeivel ké- 
szített. 

Köszönjük!

Szécsényi Hírek
.......................................................................................
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Kulturális körkép
A szécsényi Művelődési Központ hírei

Pápai Flóra Arany Diploma díj Czaga Dániel Szécsény Város díjazottja
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Kedves Ügyfeleink!

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi 
Járási Hivatala Kormányablak Osztálya az 
ünnepek előtt és a két ünnep között is vál-

tozatlan nyitva tartással fogadja ügyfeleit. Hétfőn-
két 7:00-17:00 óráig, keddtől péntekig 8:00-18:00-
ig. A kormányablakban jelenleg mintegy 500 ügyben 
intézhetik ügyeiket az állampolgárok. Az ügyinté-
zés tekintetében különböző szintek határozha-
tóak meg annak alapján, hogy az egyes felada-
tokat mennyi idő alatt és hogyan kell kezelniük a 
kormányablak ügyintézőknek. Megkülönböztet-
hetünk ez alapján azonnali ügyintézést, normál 
ügyintézést, a beadványok továbbítását, és tájé-
koztatás nyújtását. A kormányablakokban elintéz-
hető ügytípusok palettája rendkívül színes: a csa-
ládügyektől a fogyasztóvédelmi kérdésekig számos 
esetben fordulhatunk a hivatalhoz. Mindezek mel-
lett azonban a leggyakoribb továbbra is az ok-
mányügyintézés.

Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gaz-
dag Új Évet kíván a Nógrád Megyei Kormányhiva-
tal Szécsényi Járási Hivatala Kormányablak Osz-
tálya Ügyfeleinek!



. 3 .

....................................................................................................................................2015. december . Ingyenes kiadvány  . www.szecseny.hu

SZÜRREÁLIS PILLANAT
Egy kiállítás képeiből

„Vihar után vagy Zivatar előtt 
minden olyan Nyáridéző. A Nyári 

emlék összefűzve az Internet 
világával, megjelenítve a 

Gránátalma alakú Lámpással 
közeledő Dívákat, olyan, mint egy 

Vörös álom, ami ebben az Őszi, 
Esős időben a Halványuló múltat, 

benne a Tisztességben 
megöregedett Diedermann 

családot idézi.

A Mama, az Anyaság mintaképe, 
aki Pallasz Athéné 

határozottságával nevelte 
madarait: a Félszárnyú Morrigant 
és a Réti sast, Párban az Erdőben 

bóklászó Kuvikkal. 

A Fellegvárban lévő birodalmában 
nyíló Íriszek, Flamingók, 

Napraforgók és más Kerti virágok 
látványa, Színek és formák 

egysége, Virágos mező képét 
varázsolta a Tavaszi ragyogás 

Fraktál bonyolultságú 
rendszerébe.

Február volt. Kisvárosi február. Ég 
és föld között lebegő Jazz dallam 
rezgett a Templom fölött. A Húrok 

rezdülése, mint egy Ima szállt a 
Zene szárnyán. Egy Ima 

mindenkiért.

A hegyről lenézve konstatáltam, 
hogy a Balaton télen is szép. 

Csipkerózsika kozmikus álmát 
alussza. 

Mikor Czezidek és én a Káprázat 
krónikáit forgattuk, ő azt mondta: 
olyan látványt nyújt a Város éjjel, 

mint egy Spenótreggeli.

A szemlélődő emberre egy dolog 
biztosan nem jellemző: … a … 

Közöny.”
A szécsényi Erkel Ferenc Ve-

gyeskar 2015. november 
7-én II. Regionális Kórusta-

lálkozón vett részt Jászberényben, 

melyet a barokk zene jegyében, 
Bach és Handel születésének 330. 
évfordulója alkalmából rendez-
tek. 

A hangversenyen az ország szá-
mos, mintegy 12 kórusa jelent meg, 
többek közt Lajosmizséről, Hatvan-

Csocsóbajnokság győztesei

Útjára kelt a Vándorkupa
2015. november 27-én, már har-
madszor került megrendezésre a 
szécsényi iskolák közötti Csocsó-
bajnokság, amelyen a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola, Gimná-
zium és Szakközépiskola, a Páter 
Bárkányi János Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium, a Lipthay Béla 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
és Kollégium, valamint a Rózsa-
völgyi Márk Alapfokú Művészet-
oktatási Iskola diákjai és pedagó- 
gusai alkottak hat-hat fős csapa-
tokat, és tették próbára ügyessé-
güket. 

A verseny nem dőlt el egy köny-
nyen, hiszen kettős holtverseny 
alakult ki a legvégére, amit újabb 
meccsekkel döntöttek el és vé-
gül bravúros küzdelemben a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola, Gim- 

názium és Szakközépiskola diák-
jai bizonyultak a legjobbaknak, 
így megőrizték tavalyi helyezésü-
ket, és hazavihették iskolájukba a 
Vándorserleget is. 

A győztes csapat tagjai: Lackó Gá-
bor Martin (8.o.), Tejfel Róbert (7.b), 
Farkas Áron (10. a), Komár Bálint 
(10.a), Pesák Tamás tanár úr és 
Godó Balázs. 

Gratulálunk!

Sáriné Borik Melinda
■

*   *   *

December 13-án és 20-án az Ad-
vent vasárnapok következő ren-
dezvényeire kerül sor.

December 17-én a Városi Kará-
csonyi Hangverseny kerül meg-
rendezésre, 18 órai kezdettel. 

Erkel Ferenc 
Vegyeskar hírei:

................................................................................
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ból, Bajáról, Gödöllőről. Az észak-
magyarországi régiót a salgótar-
jáni Pedagóguskórus (karnagy: 
Baárné Dicse Zsuzsanna) és a szé-
csényi Erkel Ferenc Vegyeskar (kar- 
nagy: Lévárdi Beáta- Artisjus-díjas 
karnagy) képviselte. 

A rendezvény fővédnöke Vadász 
Ágnes volt, aki a Kórusok Orszá-
gos Szövetségének (KÓTA) főtit-

kára. A zsűriben olyan jeles, orszá-
gos hírű művészek ültek, mint Dr. 
Márkusné Natter-Nád Klára mű-
vésztanár, a Magyar Kodály Társa-
ság és a KÓTA elnökségi tagja, a 
Bárdos Lajos Társaság főtitkára és 
Vadász Ágnes főtitkárasszony. 

A műsor első részében Purcell és 
a nagy magyar barokk zeneszerző, 
Esterházy Pál Harmonia caelestis 

c. művének több tételét mutatta 
be a kórus. Programjuk második 
részében a XX. század egyik kima-
gasló egyénisége Webber Pie Jesu 
c. művét, majd Vavrinecz Béla Szé-
les a Balaton c. népdalfeldolgozá-
sát szólaltatta meg a kórus. Szó-
lót énekeltek: Antal Gusztávné és 
Varga Ivett. Fuvolán Palánki Éva, 
zongorán Csuka László és Franka 
Beáta közreműködött. A fesztivált 
követően a szécsényi kórus mű-
sorát a zsűri nagy elismeréssel 
méltatta, melyet a közönség vas-
tapssal jutalmazott. A kórus az I. 
Regionális fesztiválon elért kima-
gasló eredményéhez méltóan, is-
mét „Gálakórus”-ként mutatkozott 
be e rangos fesztiválon.

Köszönet Szécsény Város Önkor-
mányzatának, hogy a kórus e fesz-
tiválon való részvételét, utaztatá-
sát támogatta.

Lévárdi Beáta
karnagy

■

Jubiláló ünnepvárás

A Palóc Néptáncegyüttes  2011 
őszén határozta el, hogy min-
den év első adventi vasárnap-

jának előestéjén ünnepváró folk-
lórműsorral ajándékozza meg azo- 
kat a hozzátartozókat, barátokat és 
műfaj kedvelőket, akik évek óta 
lelkes figyelemmel kísérik az együt-
tes munkáját. Az Adventi várako-
zás névre keresztelt közel két órás 
műsort idén ötödik alkalommal 
láthatta a több mint félezer néző. 
A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel ugyanis 2014 óta dupla ki-
adásban tekinthető meg a tán-
cos hétköznapokat összefoglaló, 
karácsony környéki népszokáso-

kat, valamint új és régi koreográ-
fiákat felvonultató előadás. A né-
zők között szép számmal ültek 
idén is a szécsényi idősek ottho-
nainak lakói, akik az együttes aján-
dékaként idén harmadszor kap-
csolódhattak ki ilyen formán. A 
Kurucz Boglárka, Szolnoki Borbá-
la, Takács Bernadett, Tóth Zsuzsan-
na, Kovács József, Kovács Krisztián 
és Paluch Norbert segítségével 
felkészült, utánpótlást képviselő 
mintegy 120 gyermektáncoson 
kívül színpadra lépett karácsonyi 
dalcsokrával Csiki Sára, valamint 
az anyaegyüttes számos régebbi 
tagja is. Az előadás záró részeként 
a nézők megtekinthették a Palóc 
Néptáncegyüttes idén elkészült, 

és a XXVII. Kállai Kettős Néptánc 
fesztiválon bemutatott Táncrózsa 
című szerkesztett műsorát is. A 
Szécsényi Népművészeti Egyesü-
let ezúton fejezi ki köszönetét a 
Palóc Néptáncegyüttest évek óta 
lelkesen támogató Szécsény Város 
Önkormányzatának, Szécsényi Köz- 
művelődési Nonprofit Kft-nek, Pa-
lóc-Coop Zrt-nek, Bablena Trade 
Kft-nek, Nemzeti Kulturális Alap-
nak valamint Nagyné Mákos Izol-
dának, Majoros Istvánnak és Takács 
Bélának. Az együttes valamennyi 
táncosa nevében békés karácsonyt 
és áldásokban gazdag új esztendőt 
kíván 

Őze János együttesvezető és 
Paluch Norbert művészeti vezető

■

Erkel Ferenc Vegyeskar

Palóc Néptáncegyüttes 

.......................................................................................................................
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Az Őszi Alkony Nyugdíjas 
Klub novemberi program-
jának legfontosabb esemé-

nye a 40. születésnap megünneplé-
se volt. Erről Szenográdi Ferenc 
részletesen beszámolt a Nógrád 
Megyei Hírlapban (ezúton is kö-
szönjük), így ezt nem ismétlem.

Két fontos dolgot szeretnék csu-
pán hozzátenni:

1. Köszönjük mindazoknak a se-
gítségét, akik a 40 év során bár-
milyen formában hozzájárultak a 
klub eredményes működéséhez.

2. Köszönjük az évfordulós ren-
dezvény közönségének, hogy je-
lenlétükkel, tapsukkal megtisztel-
tek bennünket. Külön öröm volt 
számunkra, hogy „megyei” bará-
tainkon túl meglepően sok szé-
csényi nézőnk volt, köztük olya-
nok is, akik nem sűrűn látogatják 
a művelődési központ rendezvé-
nyeit.

Más események:
A klubnak nem célja, hogy bár-
milyen rendezvényt ráerőltessen 
tagjaira, így ki-ki érdeklődésének 
megfelelően választja ki azokat. 
Általában minden jelentős esemé-
nyen van néhány „közülünk való”. 
Így ott voltunk az Őszi Tárlat meg-
nyitásán, majd azt követően a 
könyvtárban tartott régészeti elő-
adáson, a Palóc Néptáncegyüttes 
adventi műsorán, az első adventi 
gyertya meggyújtásakor és a mű-
velődési központ Min nevet az 
ember? c. színházi előadásán is.
Elismerésem és köszönetem va-
lamennyi klubtársamnak, hogy eb-
ben a „kemény” hónapban is be-
csülettel helytálltak, igazolva ezzel 
az évfordulón kapott emléklap 
szövegét: „…városunkban már 
hosszú ideje működik ez a közös-
ség, melynek tagjaira mindig szá-
míthatunk.”

Kiss Lajosné  klubvezető
■

November 19-én és 30-án 
rendkívüli testületi ülést 
tartottunk.

•	 Jóváhagytuk a Szécsény Hol-
ding Kft. 2015. évi üzleti tervét és 
hozzájárultunk, a Holding éven 
belüli, 30 millió Ft összegű hitel-
felvételéhez. A hitelfelvétel indo-
ka egyrészt a szélessávú internet-
hálózat jogszerű működési felté-
teleinek megteremtése, másrészt 
az év végéig kiírásra kerülő pályá-
zatok előkészítése.
•	 A hulladékgazdálkodási pá-
lyázat sikere miatt önkormányza-
tunk is kölcsönt vesz fel, ugyanis 
a beszerzésre kerülő eszközök és 
szolgáltatások árának ÁFA tartal-
mát a pályázat lezárásáig be kell 
fizetnünk. Ezt a 70 millió Ft-os ösz-
szeget legkésőbb 2016. március 
31-ig visszaigényeljük. A Belügy-
minisztérium felé rendkívüli tá-
mogatási kérelmet nyújtottunk be, 
mely elbírálás alatt van.

PNTE-Adventi várakozás
.......................................................................................................................

Őszi Alkony Nyugdíjas Klub hírei Önkormányzati 
hírek
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•	 Döntött a Képviselő-testület, 
hogy csatlakozunk a Szécsényi Já-
rási Önkormányzatok Település-
fejlesztési és Feladatellátási Táru-
lásához. Első közös „projektünk” 
az orvosi ügyelet ellátása lesz.

•	 Döntöttünk a KÖZOP-3.5.0-0- 
09-11 azonosító számú „Szécsény 

kerékpárút kialakítása a jobb elér-
hetőség és a közlekedés biztonsá-
gának fokozása érdekében” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó eszköz-
beszerzési projektelem beszerzé-
si eljárásában. Mivel a három aján-
lattételre felkért cég közül csak egy 
nyújtott be ajánlatot, s az összeg 
meghaladta a pályázatban nyúj-

tott lehetőségeket, új eljárást in-
dítottunk, melynek eredményéről 
a november 30-ai rendkívüli ülé-
sünkön döntöttünk. A nyertes az 
AGROLÁNC Kft lett, 1.510.000 Ft 
+ ÁFA ajánlatával.

Stayer László            Dr. Bagó József
 polgármester                           jegyző 

■

Sárospatak, 2015.11.23.

Szécsény Város meghívást ka-
pott Sárospatakról egy kon-
ferenciára, melynek témá-

ja egy Európai Rákóczi Kulturális 
Útvonal létrehozása volt.

A konferenciára 25 Rákóczi Ferenc-
hez kapcsolható magyar, cseh, len-
gyel, szlovák, török és olasz tele-
pülés kapott meghívót. 

Nógrád megyéből Romhány és Szé-
csény képviselői vettek részt a kon-
ferencián.  

A tanácskozáson a két alapító Ja-
roslaw és Sárospatak ismertette a 
Rákóczi Európai Kulturális Útvonal 
célját, a határokon átívelő kapcso-
latok jelentőségét, Rákóczi Ferenc 
emlékének megőrzését, és az Eu-
rópai gondolat megvalósítását. Az 
előadók ismertették a folyamatot, 
az előkészítő munkát. amely szük-
séges a pályázat benyújtásához. 

A térség országgyűlési képviselő-
je Dr. Hörcsik Richárd, és a jelen-
lévő minisztériumi, önkormány- 
zati, szakmai szervezetek támoga-
tásukról biztosították a tervezetet 

és prioritásként jelölték meg a 
kulturális útvonal létrehozását. A 
pályázatot egy évben egyszer le-
het beadni, várhatóan a követke-
ző alkalom 2016 áprilisában lesz. 
A szoros határidő és a pályázat 
bonyolultsága miatt nagy mun-
ka vár a pályázat összállítóira az 
elkövetkezendő időszakban.  

A szakmai hozzászólások után a 
települések képviselői mutatták 
be városukat. A jaroslawi polgár-
mester úr meghívta a konferen-
cia résztvevőit 2016. január végé-
re városukba, a következő meg- 
beszélésre, ahol már konkrét aján-
lásokat, terveket kérnek a csatla-
kozó önkormányzatoktól. 

A tanácskozás végén a résztvevő 
önkormányzatok képviselői egy 
reprezentatív szándéknyilatkoza-
tot írtak alá és közös fotót készítet-
tek.

Smelkó István
Önkormányzati képviselő

■

Tanácskozás a Rákóczi Európai Kulturális 
útvonal létrehozásáról.

.......................................................................................................................
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Pályázati lehetőség civil 
szervezeteknek! 

Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma pályázatot hirdet a 2016-os 
évre Civil szervezetek működési 
célú támogatása 2016 címmel . A 
NEA-16-M kódszámmal meghir-
detett pályázaton a következő ci-

vil szervezetek vehetnek részt: szö-
vetségek; alapítványok, egyesüle- 
tek. Az elnyerhető támogatás ösz-
szege legfeljebb 3 millió forint.

Pályázati határidők:

- Közösségi környezet kollégium: 
2016. január 4. 

- Mobilitás és alkalmazkodás kol-
légium: 2016. január 7. 

- Nemzeti összetartozás kollégi-
um: 2016. január 5.

- Társadalmi felelősségvállalás 
kollégium: 2016. január 5.

- Új nemzedékek jövőjéért kollé-
gium: 2016. január 6.

További információ:
www.civilinfo.hu

Smelkó István 
Tanácsnok

■

2016-ban bevezetik az új 
háztartási hulladékgyűj-
tési rendszert Magyaror-

szágon. Másképp kell majd gyűj-
teni és válogatni is. Ehhez igazod- 
va Szécsény, Hollókő és Nógrád-
sipek összefogáson alapulva kö-
zös fejlesztést hajt végre, mely 
eredményeképp a 3 településen 
minden háztartás szelektív hul-
ladékgyűjtőt kap. 

Jövőre az egész országban mű-
ködnie kell az úgynevezett ház-
hoz menő szelektív hulladékgyűj-
tésnek, vagyis a háztartásoknál, 
társasházaknál már szétválogatva 
kell gyűjteni a szemetet az unió 
és a magyar hulladéktörvény elő-
írásai szerint is. Ennek megvalósí-
tása sokféle módon történhet, a 
döntéshozók most a háztartások 
számára talán legegyszerűbben 
kivitelezhető módszert választot-
ták a három településen.

Háttér
Az Európai Unió a hulladékkezelé-
si irányelvben minden tagország 

számára meghatározta, mennyi 
háztartási szemetet kell anyagá-
ban újrahasznosítania a követke-
ző években.

•	 2020-ig	a	háztartásokból	szár-
mazó papír-, fém-, műanyag-, és 
üveghulladékot, illetve egyéb, a 
háztartásokból származó, az emlí-
tettekhez hasonló hulladékot leg-
alább 50%-ban (tömege szerint, 
átlagosan) újra fel kell dolgozni.

•	 A	nem	veszélyes	építési-bon-
tási hulladék újrahasználatra tör-
ténő előkészítését, újrafeldolgozá-
sát és az egyéb, anyagában történő 
hasznosítását tömegében mini-
mum 70%-ra kell növelni 2020-ig 

•	 Elkülönített	 hulladékgyűjtési 
rendszert kell felállítani a háztar-
tásokban képződő üveg-, fém-, 
műanyag- és papírhulladék vo-
natkozásában. Ez segíti a hulla-
déklerakóktól történő eltérítést és 
a nagyobb arányú hulladékhasz-
nosítást.

Jövő

A 2014-2020-as uniós költségve-
tési ciklusban Magyarország EU 
tagként 8400 milliárd forintnak 
megfelelő eurónyi támogatásban 
részesül. Ebből 200 milliárd forint-
nak megfelelő összeget csak a 
kommunális hulladék felhaszná-
lására lehet fordítani. A települé-
sek reményei szerint a következő 
három évben újabb jelentős fej-
lesztéseket sikerül megvalósítani, 
amik a hosszú távú fenntartható-
ság felé mutatnak: csökkenő hul-
ladék, tisztább és egészségesebb 
környezet és új munkahelyek az új-
rahasznosítás szektorban. A 2016-
tól várható pályázati lehetőségek 
új fejlesztési lehetőségeket terem-
tenek, melyeket meg kíván ragad-
ni mindjárom település a követke-
ző években

Szeletív hulladékgyűjtés 
kétkukás rendszerrel

A három településen bevezeten-
dő kétkukás rendszer a legegy-
szerűbb megoldás a háztartások 
számára, mivel csak kétfelé kell vá-
logatni a szemetet, a szelektálás 

A Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. hírei

.......................................................................................................................
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javát a közalkalmazottakat is fog-
lalkoztatni képes utóválogató üze-
memben végzik majd. Az utóválo-
gató elindítása alapvető, mivel a 
lakossági szelektív gyűjtőkben fel-
halmozódott hulladék gyakran nem 
„tiszta”, vagyis nem csak a meg-
határozott típusú hulladékot dob-
ják a kukákba. 

Az egyik gyűjtőben a száraz hul-
ladékokat kell majd elhelyezni (pa-
pírt, műanyagot, használhatatlan 
ruhákat, üveget, fémet), a másik-
ban pedig a nedves hulladékot 
(élelmiszer-maradékokat, nedves 
zsebkendőt, pelenkát stb.). Ezek 
a hulladéklerakók helyett utóvá-
logatókba kerülnek, ahol az újra-
hasznosítható anyagokat külön-
féle csoportokba (összesen 38-ba) 
rendezik további feldolgozásra. 

Amit nem lehet anyaga szerint 
szétválogatni (mint például a pa-
pír, fém, műanyagok stb.), nem is 
komposztálható (mint a szerves 
hulladékok), viszont égethető, ab-
ból fűtőanyag lesz szenes, lignites 
erőművekben. Ez a csoport az rdf 
(refuse derived fuel, vagyis hulla-
dékból nyert fűtőanyag), amely-
nek hőértéke megközelíti a barna-
kőszénét. (További nagyon nagy 
előny, hogy egységnyi hő előál-
lítása kőolajszármazékból 10 fo-
rintba kerül, míg szemétből 50 fil-
lér.) Az egész válogatási folyamat 
végén pedig csak a sehogyan sem 
hasznosítható hulladék kerül a 
szeméttelepekre.

Szemléletformálás

„Minden elképzelés csak annyit ér, 
amennyi megvalósul belőle. Ab-
ban mindenki elvben egyetért, 
hogy tiszta, szép környezetre vol-
na szükségünk, de abban már na-
gyon különbözőek az elképzelé-
sek, hogy ezt, hogyan kellene elér-
ni. A környezetvédelem területén 
ugyanakkor különösen fontos len-
ne, hogy mindenki azonosan cse-
lekedjen. Gondoljunk csak a sze-
lektív hulladékgyűjtés ügyére. Ha 
mindenki hajlandó lenne otthon 
és a közterületeken külön gyűjtő-
ládába helyezni a papírt, az üve-
get, a műanyagot, akkor nemcsak 
az történik, hogy megszabadulunk 
a szeméttől, hanem az is, hogy ér-
téket teremtünk. 

Külön gyűjtve ugyanis a papír, az 
üveg és a műanyag, nemhogy sze-
mét, hanem újrahasznosítható 
alapanyag. Ráadásul a szelektív 
hulladékgyűjtéssel olyan nyers-
anyagot adunk az iparnak, amely-
nek előállításához nem kell hatal-
mas mennyiségű villamos vagy 
hőenergia és ezzel ismételten óv-
juk környezetünket. Mindannyi-
unk alapvető közös érdeke lenne 
tehát a szelektív hulladékgyűjtés, 
amelynek megtanulásában, meg-
tanításában kulcsszereplők a fel-
nőttek, akik viselkedésükkel min-
tát mutatnak a gyerekeknek, a kö- 
vetkező generációnak, akiknek 
egyszer mindez természetes lesz. 
Most azonban még tanítanunk 
kell magunknak, egymásnak a 

környezet-tudatos szemléletet, ami 
mindössze egy kicsiny odafigye-
lést igényel, és hatalmas hasznot 
hoz az emberiségnek” – hangsú-
lyozza Stayer László, a projektet 
megvalósító konzorcium vezetője.

A tudatos vásárlástól a 
szelektív gyűjtésig

Nem mindegy mi kerül a kukába, 
akkor sem, ha szelektíven gyűjt-
jük. A tudatos vásárlásnál kezdő-
dik a folyamat. Olyan terméket 
vásároljunk, ami kisebb, környe-
zet-barát csomagolásban van, 
esetleg nincs is csomagolása. Le-
gyen saját bevásárló szatyrunk, 
csökkentsük a boltokból elhozott 
műanyag zacskók számát. A kör-
nyezet-tudatosság a vásárlás azt 
is jelenti, hogy etikailag és környe-
zetileg is tudatosak legyünk, ami 
azt jelenti, hogy saját magunkon 
túl másokra is tekintettel vagyunk. 
Ezek a mások lehetnek ma élő em-
berek, vagy a jövőben megszüle-
tendő gyermekeink, unokáink, vagy 
nem emberi létezők: állatok, nö-
vények, sőt, ökológiai rendszerek. 
A tudatos vásárlásnál nem csak mi, 
hanem a világ is jól jár, vásárlási 
döntéseink alapvető értékeket tük-
röznek: hitünket az igazságosság-
ban, a méltányosságban, az ökoló-
giai felelősségben.

Benedek Mónika
ügyvezető igazgató

■

Jótékonysági bál

„Ha lesz közötted szűkölködő test-
véreid egyike, meg kell nyitnod 

kezedet számára. Támogasd őt, hogy 
élhessen melletted…” ezekkel a 
szavakkal köszöntötte a Páter Bár-
kányi János Katolikus Iskola jóté-

konysági bálján megjelent vendé-
geket az est konferansziéja, Zsiros 
Szilvia tanítónő. Köszöntőjében 
Szenográdi Tamás igazgató úr az 
adakozás és a jótékonykodás kö-
zösségformáló erejét emelte ki. 
Megköszönte a Szülői Szervezet 
munkáját, akik mind az előkészü-

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium

.......................................................................................................................
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letekkel, mind pedig a lebonyolí-
tással évről évre elősegítik a ren-
dezvény sikerét. 

Az est nyitó számaként - Zsiros 
Szilvia tanítónő összeállításában 
- a Kicsinyek Kórusának és a furu-
lyacsoportnak a közös produkci-
ója hangzott el. Bobály Csaba ta-
nár úr és növendékei gitáros for- 
mációjukkal a zeneiskolát képvi-
selték. Ezután Sánta Dániel 4. a 
osztályos tanuló nagysikerű hang- 
szeres bemutatója következett. 
Léna táncosai két hip-hop feldolgo-
zást adtak elő. A műsor első részét a 
Kispalócok gyermek táncegyüttes 
zárta Paluch Norbert vezetésével. 
Andi színjátszósai közül a felnőtt 
előadóktól megkapó musical-ösz-
szeállítást hallhattak a kedves ven-
dégek. Az est hangulatát tovább 
emelték a Deák Réka vezette Till 
Collapse Dance három korcsoport-
jának látványos modern tánc pro-
dukciói. Az est záró számaként a 
szülők és pedagógusok által kö-
zösen előadott énekes-táncos ko-
reográfiát tekinthette meg a ked-
ves közönség. A sok segítségért és 
az alapos próbákért Garamvölgyi 
Andreának mondunk köszönetet.

Hálásan köszönjük valamennyi fel-
ajánlónak, segítőnek önzetlen hoz-
zájárulását a bál sikeréhez. Külön 
köszönjük Szécsény Város Önkor-
mányzatának nagylelkű felajánlá-
sát. A jótékonysági bál adománya-
it a Szülői Szervezettel egyetértés- 
ben magas minőségű hangtech-
nikai eszközök beszerzésére for-
dítottuk. 

Talamba Ütőegyüttes koncertje

A filharmónia ifjúsági bérlet első 
előadására 2015. november 17-én 
került sor a Művelődési Központ-
ban. A Talamba együttes nagy si-
kerrel mutatta be az ütőhangsze-
rek sokszínűségét a felső tagozatos 
és gimnazista tanulóinknak.

Vers- és prózamondó ver-
seny alsó tagozaton

Az idei tanévben november 23-án 
„Verselő Ifjúság” címmel rendez-
tük meg hagyományos versmon-
dó versenyünket. 26 kisdiák sza-
valta el kedvenc versét a 4 tagú 
szakmai zsűri és a megjelent szü-
lők, nagyszülők előtt. November 
24-én „Mesék szárnyán” elnevezé-
sű mese- és prózamondó verse-
nyünkre került sor. A zsűri elnöke-
ként Majsányi Lászlóné, Kati néni 
biztatta és értékelte tanulóink elő-
adását. Mindkét délután élmények-
ben gazdag, lelket melengető vi-
dám hangulatban telt el. Köszönjük 

a Szülői Szervezet közreműködé-
sét és támogatását.

BMX világbajnok a Bárkányiban

„Szécsény kerékpárút kialakítása 
a jobb elérhetőség és a közleke-
dés biztonságának fokozása értel-
mében” című önkormányzati pá-
lyázat keretében iskolánkban járt 
Kun Ádám BMX világbajnok kerék-
páros. A tájékoztatón részt vevő 
tanulóink ízelítőt kaptak a bizton-
ságos közlekedés szabályairól, a 
kerékpárok kötelező felszerelése-
iről. Az előadás után a fiatalok egy 
fantasztikus bemutatót láthattak 
a BMX világbajnok kerékpáros 
trükkjeiből.

Szülői munkaközösség produkciója 

Kun Ádám BMX világbajnok kerékpáros
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Mézkóstolás a Bárkányiban
November 20-án iskolánk több 
osztályában Várszögi Balázs méz-
termelő népszerűsítette a mézfo-
gyasztás jótékony hatását, egész-
ségjavító szerepét. Tájékoztatóját 
a gyerekek nagy megelégedésé-
re mézkóstoltatással zárta.

Adventi készülődés
Advent első vasárnapját követő 
hétfőn, a hétindító lelki percekben 
gyújtottuk meg adventi koszorú-
ink első gyertyáját Csongor test-
vér áldásával, hogy a szeretet fé-
nye mellett készülhessünk az Úr- 
isten eljövetelére. A várakozás idő-
szakában intézményünk a lelki rá-
hangolást több helyszínen és több-
féle programmal is segíti:
December 6-án a Kicsinyek Kóru-
sa képviseli iskolánkat városunk 
2. adventi gyertyagyújtásán.
December 7-én, Magyar karácsony 
címmel óriásbábos előadást tekin-
tenek meg alsó tagozatos tanuló-
ink.
December 12-én délelőtt tartjuk 
iskolánk adventi lelki napját. Dél-
után Szentkútra látogatunk. Fel-
kértek bennünket, hogy a Kegy-
hely adventi időszakra szervezett 
rendezvénysorozatában adjuk elő 
iskolánk karácsonyi műsorát. A fel-
kérést, mely nagy megtiszteltetés 
számunkra, örömmel fogadtuk. Ez-
úton is szeretettel hívjuk a szülő-
ket, nagyszülőket, minden kedves 
érdeklődő barátunkat december 
12-én Szentkútra, 15 órára.
December 17-én 16 óra 15 perckor 
a szülők és vendégeink, 18-án 12 
órakor iskolánk tanulói láthatják 
karácsonyi műsorunkat.

Intézményünk nevelőtestülete ke-
gyelemteljes, áldott karácsonyi ün-
nepeket kíván iskolaközösségünk 
valamennyi tagjának, a Szécsényi 
Újság kedves olvasóinak.

Szenográdi Tamás igazgató
■

Egészségnapok az óvodában

Az egészséges életmódra ne-
velés fontos eleme pedagó-
giai programunknak, átszö-

vi a mindennapokat. November 
5-én és 6-án kiemelten foglalkoz-
tunk az egészség megőrzésével, 
a testi-lelki harmónia megterem-
tésével. Célunk volt az egészség-
tudatos magatartás kialakítása, a 
helyes táplálkozási szokások meg-
ismertetése, a rendszeres fogápo-
lás népszerűsítése. Mottónk: „Mit 
is jelent az egészséges életmód?”

Tiszta levegőt!
Italnak vizet!

Ételnek nyerset!
Testnek munkát!

Léleknek nyugalmat!

Mindkét napot zenés reggeli tor-
nával kezdtük, majd a gyerekek 
fogászati szűrővizsgálaton vettek 
részt dr. Kerényi Csaba rendelőjé-
ben. Itt az asszisztens néni meg-
mutatta a gyerekeknek a helyes 
fogmosás technikáját, megbeszél-
ték, mi árt és használ a fogaknak. 
Sok gyerek életében először ült 
fogorvosi székben, de mindenki 
pozitív élménnyel távozott.

A csoportszobákban zajlott egy-
egy, egészséggel kapcsolatos téma 
feldolgozása: testmozgás, sport sze-

repe; a gyógynövények, gyümöl-
csök, zöldségek jótékony hatása; 
a testnek hasznos és káros ételek; 
testápolás fontossága; fogaink ép-
ségének megőrzése. Elkészültek 
a közös alkotások: tablók, plaká-
tok, táplálékpiramis, gyógynövény 
és receptgyűjtemény. Ettünk gyü-
mölcssalátát, aszalt gyümölcsöt, 
zöldségchipset, sütőtököt. Nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy minél előbb 
megismertessük és megszerettes-
sük a gyerekekkel az egészséghez 
vezető utat, hiszen „testünk a kert, 
és akaratunk a kertész” (W. Shakes-
peare).  

Várszöginé Csábi Szibilla
munkaközösség vezető

■

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda hírei
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Megemlékezés Árpád-házi 
Szent Erzsébetről a Páter Bárká-
nyi János Katolikus Óvodában

Az óvodai nevelés során fontos 
elem tevékenységünkben az ér-
tékek átadása. Mindennapjainkat, 
ünnepeinket egyaránt meghatá-
rozza a hitéletre nevelés. A nap 
meghitt pillanatai közé tartoznak 
az elcsendesedés, „Lelki percek”, 
a gyertyagyújtás percei, amely so-
rán nagy hangsúlyt fektetünk az 
egyházi év ünnepeire, a bibliai tör-
ténetekre és a szentek életének be-
mutatására. 

Óvodánkban immár harmadik 
éve egy nagy példaképre emlé-
keztünk, Árpád-házi Szent Erzsé-
betre, aki életét saját maga, tuda-
tosan alakította és törekedett a 
mindent meghaladó önfeláldozás 
és a szolgáló szeretet megvalósí-
tására, önzetlen szeretete, a bete-
geken és szegényeken való meg-
segítés jellemezte. 

Megpróbáltuk e tevékenységet 
minél sokoldalúbb, változatosabb 
módon feldolgozni, hogy tudato-
sítsuk a gyermekekben az önzet-
len, szolgáló szeretet, segítség-
adás, gondoskodás és tisztelet 
fogalmát. Meséltünk Szent Erzsé-
bet, életéről, jócselekedeteiről, le-
gendáiról. Beszélgettünk az aján-
dékozás öröméről és arról, hogy 
mi hogyan tudunk jót cseleked-
ni, jót tenni. E szavakat nagy sze-
retettel és lelkesedéssel tettek is 
követték: elsétáltunk Szent Erzsé-
bet szobrához, ahol megemlékez-
tünk csodás tetteiről, majd süte-
ményekkel, énekekkel, énekes já- 
tékokkal készültünk a látogatásra. 

Így lélekben felkészülve és nagy 
izgalommal ellátogattunk a Feren-
ces Betánia Idősek Otthonába, ahol 
a kedves idősek és a szegénygon-

dozó nővérek nagy szeretettel fo-
gadtak bennünket. Sikernek él-
hettük meg, hogy néhány gyermek 
spontán még Szent Erzsébetet 
ábrázoló alkotásokkal is meglep-
te a Betánia idős lakóit és a nővé-
reket. 

Célunk és feladatunk is egyben a 
gyerekek bevezetése a szeretet 
világába, a hit magocskájának el-
ültetése, s reménykedhetünk ab-
ban, hogy ebből a magocskából 
egyszer majd virág lesz.

Decemberi programjaink:
November 30., December 07., 11., 
–  Adventi ünnepvárás, gyertya-
gyújtás
December 04. – Mikulás
December 14. – Lucázás
December 16. – Karácsonyvárás, 
Adventi gyertyagyújtás 
December - ovismisék

Lazsán Zsófia
óvodapedagógus

■

A hónap elején nagy volt a 
készülődés iskolánkban. A 
TEIS csapat tagjai lelkesen 

tervezgették az újabb szellemjá-
rás rémisztő elemeit. A tavalyi tan-
év jól sikerült rendezvényét igye-
keztek felülmúlni, megfelelni a 
rémüldözni vágyók igényeinek. 
Nagyot álmodva meghívót küld-
tünk a projekt megalkotóinak is, s 
közülük többen is elfogadták azt. 
Eljött hozzánk Goschi Gabriella, 
Kövéts Tünde, Prihoda Gábor az 
MDSZ képviseletében, valamint 
mentorunk, Juhász Adrienn. Or-
szágosan több száz iskola vett 
részt a TEIS program megvalósítá-
sában, de csak hozzánk látogat-
tak el. Ez is bizonyítja, milyen jól 
dolgozott lelkes csapatunk a két 
mentor tanár Pancsovai Gergely 

és Győrki Marianna irányításával. 
November 13-án, pénteken ne-
gyed ötkor vette kezdetét a rio-
gatás. A benevezett 13 csapat mel-
lett vendégeink is lemerészkedtek 
a pincébe, s nagyon jól szórakoz-
tak a gyerekekkel együtt. A fog-
lyot sajnos senki sem tudta kisza-
badítani, de az elért részeredmé-
nyek alapján tudunk győztest hir-
detni a következő iskolagyűlésen. 
Vendégeink megnézték a TEIS 
kuckót is, ami úgyszintén elnyer-
te tetszésüket. A velük való beszél-
getés megerősített bennünket ab-
ban, hogy jó úton járunk, s az elért 
eredményeinket országosan is el-
ismerik.

Eddig elvégzett szakmai munkánk 
elismerése volt az is, hogy az or-
szág összes iskolája közül ránk 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola

................................................................................
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esett az EMMI választása, amikor 
helyszínt kerestek egy projektzáró 
rendezvény lebonyolítására. Nov-
ember 16-án Szabó Tünde sportért 
felelős államtitkár asszony és Ba-
logh Gábor úr az MDSZ elnöke 
beszélt a meghívottaknak a TEIS, 
TESI és a NETFIT projektek ered-
ményeiről, sikereiről. A megvaló-
sító iskolák képviseletében pedig 
Pancsovai Gergely igazgató úr 
számolt be tapasztalatainkról. Ven-
dégeink egy rövid sportbemuta-
tót is megtekinthettek diákjaink 
közreműködésével, majd ők is be-
néztek a TEIS kuckóba. Balogh 
Gábor kétszeres világbajnok öttu-
sázó a hivatalos program után cso-
csómérkőzést játszott tanulóink 
ellen, amelyen diákjaink ugyan ve-
reséget szenvedtek, de életre szó-
ló élménnyel lettek gazdagabbak, 
csakúgy, mint iskolánk egész kö-
zössége. Úgy gondolom, az isko-
la pedagógus kollektívája sokat 
tett-tesz azért, hogy diákjaink má-
sodik otthonuknak érezhessék in-
tézményünket. Munkánk elisme-
rése a tanulók, szülők mosolya. 
Ugyanakkor, mint minden dolgo-
zó ember számára, nekünk is fon-
tos, hogy mások is, a szakma is el-
ismerje azt a munkát, amit itt 
végzünk. Ez történt meg ezen a 
rendezvényen, s ez erőt ad ahhoz, 
hogy továbbra is ilyen magas szín-
vonalon műveljük hivatásunkat. S 
annak is nagyon örülünk, hogy tel-
jesítményünkkel a város jó hírét is 
öregbíthetjük.

November 17-én a győri RÉV Szín-
házi és Nevelési Társulat látogatott 
el hozzánk. A társulat célja, hogy 
az ország hátrányos kistérségei-
ben lévő iskolák tanulóit is hoz-
zásegítse a színházi előadások 
nyújtotta élményhez, tapasztala-
tokhoz. Mivel az előadás interak-
tív volt, így 4-5. osztályos diákja-

ink még színésznek is érezhették 
magukat a darab folyamán. Kö-
szönjük nekik az élményt, remél-
jük többször is ellátogatnak hoz-
zánk. Ugyanezen a napon a 7.b 
és 8. osztályosok Magyargécben 
Pályaválasztási kiállításon vettek 
részt, ahol továbbtanulásukkal 
kapcsolatosan tájékozódhattak.

19-én iskolánkba látogattak város-
unk óvodapedagógusai, akik alsó-
saink munkájába pillantottak be.

23-án a Dobd a Kosárba program 
keretében kis kosarasaink újabb 
megmérettetésen vettek részt. Az 
1-2. osztályos korcsoport számá-
ra megrendezett tornának a ba-
lassagyarmati Dózsa iskola adott 
otthont. Lelkes csapatunk harma-
dik helyezést ért el a hét versengő 
iskola közül. Teljesítményükhöz 
gratulálunk, s köszönjük Pesák 
Tamás tanár úr felkészítő munká-
ját. A bronzérmes csapat tagjai: 
Chen Jun Wen, Győrki Marcell, 
Oláh Kristóf, Szeles Bálint, Bangó 
Béla, Berki Diána, Jakab Hanna, 
Lakatos Vilmos, Mészáros Dorina, 
Oláh Vincencia, Raák Réka.

November 26-án nyílt meg volt 
tanítványunk, Virág Alexandra ki-
állítása a Benczúr galériában. A 
kiállítást Bobály Attila szobrász-
művész nyitotta meg, neki kö-
szönhetően árnyaltabb képet kap-
tunk a művész alkotásairól, s be-
pillantást nyerhettünk az alkotói 
folyamatokba. Köszönjük Bobály 
Csaba tanár úr és tanítványai köz-
reműködését is. A kiállítás márciu-
sig lesz megtekinthető galériánk-
ban, minden érdeklődőt szeretet- 
tel várunk.

Egy nappal később a Nyitott Bí-
róság programsorozat újabb ál-
lomásához érkeztünk. Dr. Márton 
Éva törvényszéki titkár asszony 
tartott előadást a polgárjogról. A 

hallott ismeretek elmélyítésében 
az előadás utáni csoportmunka 
segített tanulóinknak.

Ugyanezen a délutánon volt a vá-
rosi csocsóbajnokság ahová cím-
védőként érkezett csapatunk, s 
címvédőhöz méltó játékkal ismét 
győztesként végeztek megszerez-
ve az útjára indult vándorkupát. 
Nyertes csapatunk tagjai: Laczkó 
Gábor, Tejfel Róbert, Farkas Áron, 
Komár Bálint, Godó Balázs és Pe-
sák Tamás tanár úr. 

30-án 10-11-12. évfolyamos tanu-
lóink Gyáva címmel egy drog-pre-
venciós előadáson vettek részt, ahol 
Scherer Péter színész (Válótársak) 
is köreműködött.

Ebben a hónapban került sor a Táb-
la Királya vetélkedősorozat újabb 
fordulójára is. Az előző tanévben 
elindított versenysorozat IV. for-
dulóján felső tagozatos diákjaink 
a Tőtikék és Reversi tudásukat 
mérték össze. Helyezettek: I. Bo-
ros Blanka (7. a), II. Raák Mihály 
Sándor (5.o), III. Szalontai Noémi 
Jázmin (5.o). Köszönjük a szerve-
zést Juhász Katalin Ágota és Mi-
hály Olga tanárnőknek, illetve Pász-
tor Péter tanár úrnak.

A tantárgyi vetélkedők első fordu-
lóját is megrendeztük. Tanulóink 
matematika, biológia és a termé-
szettudományok területén meg- 
szerzett tudásukat mérhették ösz-
sze.

Az idei tanévben Törökné Petró 
Mária és Török János heti rendsze-
rességgel tart kézműves szakkört 
alsós tanulóinknak. A gyerekek 
nagyon élvezik ezeket a foglalko-
zásokat, melyeken sokféle játékot, 
ékszert, dísztárgyat és ajándékot 
készítenek különféle technikákkal. 
Az alapanyagokat és eszközöket 
köszönjük a Palócföldi Népi Ipar-
művészek Egyesületének.
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Az egyesület együttműködve a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Isko-
la, Gimnázium és Szakközépisko-
la vezetőségével, harmadik éve 
működtet szabadidős tevékeny-
ségként csipkeverő foglalkozá-
sokat is az intézmény tanuló szá-
mára. Az egyesület sikerrel pályázott 
az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma megbízásából, az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által 
meghirdetett, „A hazai nemzeti kul-
turális örökségének megőrzését, 
a nemzetiségi hagyományok és a 
népi kultúra ápolását felvállaló 
tehetséggondozó programok tá-
mogatása” című, NTP-MKÖ-15 kód-
jelű pályázati kiírásra. „Csipkeve-
rés” című pályázatuk a Támogató 
döntése alapján 1 315 000 Ft visz-
sza nem térítendő támogatásban 
részesült. Köszönjük Török János 
tanár úr áldozatos munkáját.

Majcher Tamás régésszel közösen 
múzeum pedagógiai, történelem 
órák indultak a Kubinyi Ferenc Mú-
zeumban a tananyaghoz és hely-
történethez kapcsolódóan 5-8. osz-
tályos tanulóinknak havi rendsze-
rességgel.

Novemberben az iskola Szülői Szer-
vezetének ülése az adventi készü-
lődés jegyében zajlott. Közössé-
günk eddigi hagyományainkhoz 
híven idén is részt vesz a városi 
programsorozatban. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk fahá-
zunkhoz, adományaikat előre is 
köszönjük.

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

■

„Ments életet, változtass 
szemléletet!”

A Nemzetközi Vöröskereszt 
Mozgalom 1863 óta segíti a 
fegyveres konfliktus-, a ka-

tasztrófa- és más veszélyhelyze-
tekben, valamint békeidőben az 
emberi élet és méltóság védelmét. 
Az elmúlt több mint egy évszázad-
ban a környezet, a kihívások folya-
matosan változtak, melyhez a Vö-
röskereszt Mozgalom minden ele- 
me igazodott. Napjainkban a vi-
lág 187 országában több tízmillió 

önkéntes segíti a Vöröskereszt, 
Vörösfélhold, vagy Vörös Kristály 
szervezetek küldetésének teljesü-
lését, melyet nemzetközi viszony-
latban a Vöröskereszt és Vörösfél-
hold Társaságok Nemzetközi Szö- 
vetsége (IFRC) és a Vöröskereszt 
Nemzetközi Bizottsága (ICRC) tá-
mogat.

Az alapító, Henry Dunant eszmé-
jét leginkább az az ember teste-
síti meg, aki önkéntes tevékeny-
séggel a társadalmat, illetve a saját 
szűkebb környezetét szolgálja.

Az MDSZ elnöke Balogh Gábor úr csocsózott a gyerekekkel

A vendégeink meglátogatták a TEIS KUCKÓT

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsöde

................................................................................
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A Vöröskereszt mozgalom alapelvei
Emberiesség:

A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom, amely abból az óhajból szü-
letett, hogy a harcmezők sebesültjei megkülönböztetés nélkül segít-
ségben részesüljenek, nemzeti és nemzetközi méretekben erőfeszíté-
seket tesz, hogy megelőzze és enyhítse az emberi szenvedést, bárhol 
következzék is be. Célja az élet, az egészség védelme, az emberi sze-
mélyiség tiszteletben tartása. Elősegíti a népek közötti kölcsönös meg-
értést, barátságot, együttműködést és tartós békét.

Pártatlanság:

A szenvedés enyhítésére törekszik, ebben csak a rászorultság mértéke sze-
rint tesz különbséget és elsőbbséget biztosít a legsürgősebb veszélyhely-
zeteknek.

Semlegesség:

Annak érdekében, hogy továbbra is élvezze mindenki bizalmát, az el-
lenségeskedések során a Mozgalom nem állhat egyik oldal mellé sem és 
sohasem folytathat politikai, faji vallási, illetve ideológiai természetű vi-
tákat.

Függetlenség:

A Mozgalom független. A nemzeti társaságok, miközben kormányaik segí-
tői a humanitárius munkában és alá vannak vetve országaik törvényei-
nek, mindig őrizzék meg önállóságukat, hogy mindenkor a Mozgalom 
alapelveinek megfelelően cselekedhessenek.

Önkéntesség:

A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold önkéntes segítő mozgalom, 
amelynek indítéka semmiképpen sem lehet az anyagi haszonszerzés.

Egység:

Egy országban csak egy Vöröskereszt vagy Vörösfélhold Társaság létez-
het, melynek mindenki előtt nyitva kell állnia. Emberbaráti tevékenysé-
gét az ország egész területére ki kell terjesztenie.

Egyetemesség:

A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom világméretű in-
tézmény, amelyben minden nemzeti társaságnak egyenlő jogai van-
nak, egyenlő a felelősségük és a kötelességük egymás segítésében.
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A Magyar Vöröskereszt megkülön-
böztető figyelmet fordít az első-
segélynyújtó ismeretek terjeszté-
sére, a véradók, véradási események 
szervezésére. Fontos területnek 
tekinti önkéntesek képzését, me-
nedzselését, a fiatalok bevonását 
a mozgalmi életébe. Ez a cél hívta 
életre a Vöröskeresztes Bázisóvo-
dák alakulását. 2012-ben az intéz-
ményünk megpályázta és elnyerte 
a Vöröskeresztes Bázisovi megtisz-
telő címet. Talán nem is gondol-
nák a kedves szécsényi emberek, 
hogy a véradásra hívó plakátok ki-
helyezésében a kis „Vöröskeresz-
tes Lovagok” is gyermekeink segí-
tenek. Buzdítják a szüleiket, hogy 
ők is adjanak vért, mert a „Vér, éle-
tet ment!” 2015. november 27-én 
a Magyar Vöröskereszt ünnepség-
gel köszöntötte a rendszeres vér-
adókat, ez alkalomból a Szécsényi 
Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 
Pitypang csoportja kis műsorral 
kedveskedett a vendégeknek. Ez-
úton szeretnénk megköszönni a 
kedves szülők támogatását, akik 
elhozták gyermekeiket a szereplés-
re. Fellépő gyermekek: Valter Noel, 
Oláh Roland, Oláh Kitti, Oláh Milán, 
Kovács Ruben. Intézményvezető-
ként köszönöm a felkészítő peda-
gógusok munkáját is!

Szécsény városában már hagyo-
mány a meghitt körülmények kö-
zött zajló adventi gyertyagyújtás. 
November 29.-én vasárnap mi is 

lehetőséget kaptunk a műsorban 
való részvételre. Fellépő gyerme-
kek: Gila Hajnalka, Lakatos Rebe-
ka, Lakatos Dzsesszika, Oláh Kitti, 
Oláh Roland, Kartnyák Norbert, 
Valter Noel. Azt gondolom a részt-
vevő gyermekek, szüleik és mi pe-
dagógusok egy nagyon szép él-
ménnyel gazdagodtunk. Jó volt 
így együtt ünnepelni.

Programjaink: 

December 4. Mikulásvárás az óvo-
dában és bölcsődében

December 16.  Karácsonyi Ünnepély

Mender Andrea Mária
Brezanóczyné Lőrincz Katalin

■

A Rózsavölgyi 
Márk Alapfokú 
Művészeti Isko-

la Szécsényi Tagintéz-
ményében az elmúlt 

nyár és a tanév első negyedéve 
igen eseménydús volt.

Örömmel elmondhatom, hogy a 
TÁMOP 3.1.4.C pályázati projekt ré-
vén tagintézményi szinten mint-

egy 10 millió forintot nyertünk, 
amelyből meg tudtunk valósíta-
ni egy zenei, egy képzőművésze-
ti, valamint két színjátszós tábort, 
két budapesti színházlátogatást 
és egy művészeti témahetet. 

A pályázat keretében a kollégá-
immal együtt három szakmai to-
vábbképzésen vehettünk részt az 
elmúlt hónapokban. A programok 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 
Szécsényi Tagintézménye 

................................................................................
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mellett lehetőség nyílt a tárgyi 
feltételeink javítására is. Így pél-
dául a zenei tanszakok számára 
tudtunk vásárolni klarinétokat, 
furulyákat, gitárokat, hangszertar-
tozékokat, kottatartókat; a képző-
művészeti tanszak számára töb-
bek között festőállványokat, rajz-
táblákat, festékeket, képkereteket 
és egy fényképezőgépet; a színjá-
ték tanszak számára pedig díszlet-
alapanyagokat. Tanáraink és nö- 
vendékeink rendszeresen szerepel-
tek városi, megyei versenyeken, 
rendezvényeken. Szeptember 29-
én sikeres hangversenyt adtunk a 
Zene Világnapja alkalmából, ame-
lyen az Erkel Ferenc Vegyeskar és a 
Városi Gyermekkar mellett a mű-
vészeti iskola tanárai és növendé-
kei is közreműködtek. Októberben 
Fenyő Gusztáv zongoraművész volt 
a vendégünk, aki már negyedik al-
kalommal adott nagysikerű hang-
versenyt iskolánkban. Hangszeres 
tanítványainkkal és színjátszósaink-
kal rendszeresen szerepeltünk kiál-
lítás-megnyitókon, jótékonysági ren-
dezvényeken is. Képzőművészeti 
tanszakunk tanítványai - Bakos Fe-
renc tanár úr vezetésével - részt vet-
tek a Megyei Középiskolai Rajzver-
senyen, ahol Horváth Tamás 2. he-
lyezést ért el. 

Decemberben még két rendezvé-
nyünk lesz, amelyre szeretettel 
várunk minden érdeklődőt. Dec-
ember 7-én hétfőn, 17 órától növen-
dékhangversenyt tartunk a műve-
lődési ház kamaratermében, de-
cember 17-én pedig a városi kará-
csonyi műsorban fogunk közre-
működni. 

A kollégáim nevében minden ked-
ves olvasónak Áldott Karácsonyi 
Ünnepeket és Sikerekben Gaz-
dag Békés Új Esztendőt kívánok!

Csuka László
tagintézmény vezető

■

Együtt alkottak! – 
A Nagy Rajzolás

Kastély és az ősz 

November közepén Bakos Fe-
renc művész úr növendé-
keivel és Bagó Istvánné ta-

nárnő varsányi diákjaival vett részt 
a Kubinyi Ferenc Múzeum nagy 
őszi rajzolásán. Pontosabban egy 
több méter hosszú és 1,2 méter szé-

les színes pasztell készült együtte-
sen a Kastélyról és az őszről.

Az alkotó diákok: Baksa Viktória, 
Golyán Stella, Farkas Barbara és 
testvére, Percze Laura, Rigó Máté, 
Károsi Gergő, illetve a Hibó Tamás 
Művészetei Iskola tanulói: Ada-
mik Viktória, Balázs Bettina, Fa-
zekas Noémi, Gál Adrienn, Király 
Szabina, Osztroluczki Eszter, Rigó 
Vanessza és Tóth Lili. A diákok és 

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula 
Könyvtár eseményei

Közös rajzolás a múzeumban

................................................................................
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a tanárok is élvezték az alkotás örö-
mét, a Múzeum pedig egy új mű-
tárggyal gyarapodott, amely az 
elkészült nagyméretű kép lett. A 
következő hetekben meg is te-
kinthető a Múzeumban az Évszak 
műtárgyaként.

Szent Márton ünnepi őszi 
fesztivál a Múzeumban 

XI. 14. 14-18 óráig

Bevezetőként a Kubinyi Ferenc 
Múzeum igazgatója, dr. Limbac-
her Gábor tartott vetített képes 
előadást Szent Márton egyete-
mes és hazai kultuszáról, részle-
tesebben bemutatva a palócföl-
di kultuszt. Ezt követően Gécziné 
Buda Mancika vezetésével a szur-
dokpüspökiek tollfosztót rendez-
tek, miközben elbeszélték és el is 
nótázták településük libatartásá-
nak mikéntjét és jellegzetessége-
it. De nemcsak a bemutatóra, ha-
nem a kóstolóra is gondoltak: a 
vendégeket újborral, libamellből 
készült töltött káposztával, má-
kos kukoricával és sütemények-
kel kínálták. 

Ezt követő újdonságként került 
sor a térség szent mártonos tele-
püléseinek találkozójára a 9 Nóg-
rád megyei, a hevesi Bükkszent-
márton és a határon túli Rapp, 
illetve Kőkeszi meghívásával. A 
Szenthez kapcsolódó saját hagyo-
mányaikkal a bujákiak, szandaiak 
és magyargéciek adtak kedves mű-
sort.

A Múzeum meglepetése volt az 
összesen 12 település Szent Már-
ton ábrázolásainak, templomai-
nak képével ékes közös Szent Már-
ton ünnepi torta, a balassagyarma-
ti Jagyutt Péter cukrászmester 
remeklésével. A rendezvény a cuk-
rászmestert is átlelkesítette, aki tá-
mogatásként kedvezményt adott. 

Köszönet érte. A települések hoz-
ta enni- és innivalókból a végén 
igazi búcsús mulatság kerekedett 
ki, az ősz búcsúztatásaként is. A 
program a M1 Tv híradója érdek-
lődését is felkeltette, és meg is je-
lent rendezvényünk összefoglalója.

ADVENT
Múzeumi ünnepség 

Kicsiknek, Nagyoknak 

Címmel rendezett ünnepséget 
december 4-én, pénteken délután 
2 órától a Kubinyi Ferenc Múze-
um és Krúdy Gyula Könyvtár.

Szellemiségéül régi kútfőt, Bod 
Péter 1757-ből való adventi leírá-
sát választottuk:

„Karácson előtt való négy he-
tek: Krisztusnak négy 

adventtussa, eljövetele vagyon.
Midőn a testben megjelent.
Midőn a szívbe bészáll és az 

embert megtéríti.
Midőn halála óráján elmégyen 

az emberhez.
Midőn eljő az utolsó ítéletre.”

Hívtuk a gyermekeket, diákokat és 
felnőtteket Karácsonyi Felkészülés-
re és örömünnepre.

Dr. Limbacher Gábor igazgató ve-
tített képes előadásában az Ad-
vent, a karácsonyi felkészülés, 
Krisztus születésének megélésé-
hez szükséges átváltozás jelleg-
zetességeit és értékeit vette szám-
ba. Régi hagyomány szerint sor 
került gyümölcsfákról vágott Szent 
Borbála-ág hajtatására. Karácsony-
ra történő kihajtása is kapcsoló-
dik Krisztus, az Örök Nap születé-
sének ünnepléséhez. Valamikor 
leányok végezték, és kiolvasták 
belőle, hogy a jövő év farsangján 
férjhez mennek-e.

Sor került az évszak műtárgya: „A 
Kastély és az ősz”, Bakos Ferenc 
és Bagó Istvánné diákjaival 2015. 
11.14.-én készített pasztelljének 
megnyitójára. Bemutatta Bakos Fe-
renc művésztanár.

Ezt követte Szent Miklós várása és 
érkezése.

Apácamunkák című 
reprezentatív kiállítás

Fémszállal, drágakövekkel, erek-
lyékkel ékített, 17-19. századi apá-
ca-alkotásokból mutat be kiállítást 
a Múzeum. A műtárgyak eredeti-
leg dr. Szilárdfy Zoltán kiváló mű-
vészettörténész pap tanár gyűj-
teményéből valók. Tőle vásárolta 
meg az egri Dobó István Vármú-
zeum 1984-ben. 

A Kastély-tárlaton betlehemi téma, 
Madonna és magyar szentek áb-
rázolásai tekinthetőek meg 2016. 
áprilisáig.

Új év köszöntő hangver-
seny a Múzeumban 

2016. január 15-én, pénteken este 
6 órára tisztelettel és szeretettel 
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hívjuk a szécsényieket és a környe-
ző települések lakóit új év köszön-
tő rendezvényünkre. 

Föllép a Vissi d’ Arte Együttes és az 
Erkel Ferenc Vegyeskar, vezényel: 
Lévárdi Beáta karnagy.

Köszönet és kívánság

A Kubinyi Ferenc Múzeum és Krú-
dy Gyula Könyvtár vezetése ez-
úton is köszönetét fejezi ki min-
den együttműködő partnerének, 
cégeknek, intézményeknek és ma-
gánszemélyeknek, akik az Úr 2016. 
esztendejében segítették az in-
tézmény munkáját!

Intézményünk Fenntartójának, 
minden kedves barátjának, támo-
gatójának és városunk s környéke 
egész lakosságának áldott, kegyel-
mekben gazdag Karácsonyt, Jézus 
születésének örömét kívánjuk!

dr. Limbacher Gábor
igazgató

■

Krúdy Gyula Könyvtár novem-
beri visszatekintője: November 

20-án este a Krúdy Gyula Könyvtár 
vendége volt Dr. Mordovin Maxim 
egyetemi adjunktus (ELTE), aki a 
Szécsény évszázadai című kötet 
apropóján érdekes előadás kere-
tében számolt be hallgatóságának 

a Szécsényben végzett régészeti 
kutatásairól. Köszönet mindenki-
nek, aki jelenlétével megtisztelte 
előadónkat és könyvtárunkat! Rész-
letes programjainkért keressenek 
minket elérhetőségeinken:

Krúdy Gyula Könyvtár, 3170 Szé-
csény, Ady E. u. 12.; 06-32-370-494
krudykonyvtar@gmail.com
krudykonyvtar.5mp.eu; www.
facebook.com/krudy.konyvtar

Csatlós Noémi
intézményegység-vezető

■

Osztályfőnöki 
órán ismer-
kedtek a rend-

őri életpályával és 
munkával a szécsé-
nyi diákok. 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola, Gimnázium és Szakközépis-
kola végzőseinek tartottak 2015. 
november 25-én a Magyar Hon-
védséggel közös előadást a szé-
csényi rendőrök. 

Az előadáson a rendőri életpálya 
előnyeit, a szakma szépségeit, il-
letve a felvételi követelménye-
ket ismertette az érettségi előtt 

álló fiatalokkal dr. Benkó Norbert 
címzetes rendőr százados, a Szé-
csényi Rendőrkapitányság kiemelt 
főelőadója. 

A Rendőrség tiszti és tiszthelyette-
si állománykategóriájának után-
pótlása biztosítása érdekében a 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitány-
ság illetékességi területén 2015. 
november 1-jén indult meg a tobor-
zási tevékenység. 

Az előadásokon és nyílt napokon 
a rendőrök saját élményeiken ke-
resztül mutatják be a rendőri pá-
lya sokszínűségét és ráirányítják a 
figyelmet, hogy miért is jó a rend-
őrség állományába tartozni.

Várjuk a rendőri hivatást élethiva-
tásként választó érdeklődők jelent-
kezését!

forrás: police.hu

Nyílt nap a Szécsényi 
Rendőrkapitányságon

A Szécsényi Rendőrkapitányság 
2016. január 15-én 10.00-12.00 óra 
közötti időpontban nyílt napot 
rendez a rendőrkapitányság épü-
letében (cím: 3170. Szécsény, Rá-
kóczi út 66.), ahová szeretettel vár-
ja a rendészet iránt érdeklődőket 
(kiemelten a rendészeti szakközép-
iskolák érettségire épülő nappali 
tagozatos szakképzésére jelentke-
zésüket fontolgatókat).

■

A Krúdy Gyula könyvtár hírei

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

Rendőrségi hírek
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2015. november 4-én átadás-
ra került az ÉMOP 4.1. 1/A -12- 
2012-0009 számú „Orvosi ren-

delő korszerűsítése a határmenti 
Pösténypusztán” című pályázat ke-
retében megvalósult orvosi ren-
delő. A bruttó 16.715.698 Ft-ból 
megvalósult beruházással telje-
sen felszerelt orvosi rendelő vár-
ja a településrész lakóit. Váró, ren-
delő, mozgáskorlátozott toalett, 
mosdó, öltöző, pihenő, stb. össze-
sen 83 m3 területen. A ház új tető-
szerkezetet kapott, a belső elekt-
romos rendszer felújításra került, 
hőszigetelt nyílászárókkal és kül-
ső hőszigeteléssel láttuk el az épü-
letet, gondoskodtunk a nedves-
ségszigetelésről is a falak és a padló 
alatt. A rendelőt a kor követelmé-
nyeinek megfelelően rendeztük 
be, felszereltük olyan orvosi mű-
szerekkel, amelyek az orvosi alap-
ellátás biztosításához szüksége-
sek (EKG, dopler, vérnyomásmérő, 
egyéb orvosi műszerek). Ugyan-
csak az európai színvonalat jelzi, 
hogy a házat akadálymentesen 
közelíthetik meg a rászorulók. Az 
átadáson országgyűlési képvise-
lőnk, Balla Mihály kiemelte, hogy 
a kormány figyelmet fordít az egész-
ségügyi alapellátás fejlesztésre, 
fontos ez az egészségügyben dol-
gozók, és a betegek számára is, és 
nagy segítség az önkormányza-

toknak, amelyek saját erőből, pá-
lyázati forrás nélkül egy ilyen komp-
lex fejlesztést nem tudnának meg- 
valósítani.  

A rendelő átadását az Andi Szín-
játszósai által előadott veresek 
tették még ünnepélyesebbé, Kar-
dos Csongor ferences testvér pe-
dig megszentelte a rendelőt. A 
nemzeti színű szalagot Balla Mi-
hály Országgyűlési Képviselő és 
Stayer László Szécsény Város Pol-
gármestere vágta át. A település-
részen orvosi ellátást biztosító dr. 
Dudás Róbert a megújult épület-
ben újra rendel. 
Látva, hogy a pöstényiek – legna-
gyobb örömünkre - rendszeresen 
használják a Művelődési Házat és 
figyelemmel arra, hogy itt kap he-
lyet a polgárőrség helyi szerveze-
te, belekezdtünk a művelődési ott-
hon felújításába. Eddig az épület 
külső és belső falfelületének javí-
tása, az ajtók és ablakok felújítá-
sa történt meg. Cseréltük a belső 
burkolatot, a helyiek kérésének 
megfelelően járólapokat rakattunk 
le.  Az önkormányzat saját forrás-
ból a villanyhálózatot felülvizsgál-
ta, korszerűsítette, és kiépítette a 
víz és szennyvízhálózatot az épü-
letben, így a régóta hiányzó mos-
dó is a helyiek rendelkezésére áll 
majd a művelődési házban. Ezúton 
is köszönöm a felújításon dolgo-
zók munkáját. Az épület 2015. 
november 28-án, egy kézműves 
foglalkozás keretében átadásra 

került, így a pösténypusztai lako-
sok már naponta használhatják. 
A hivatalos, ünnepélyes átadásra 
Varga Péter, a Belügyminisztérium 
szakmai tanácsadója megtiszte-
lő jelenlétével, 2015…-án kerül sor. 
2015. november 29-én meggyúj-
tottuk az első gyertyát Pöstény-
pusztán is az adventi koszorún, 
invitálom minden kedves olvasón-
kat, hogy az advent időszakában 
látogassanak el a településrészre és 
vasárnaponként 16-órától a temp-
lom előtti téren közösen gyújtsuk 
meg a várakozás gyertyáit.

Kedves Gyerekek! Az a hír járja, 
hogy 2015. december 6-án ellá-
togat hozzátok a Mikulás. Remé-
lem jók voltatok és szeretnétek ve-
le találkozni! Ha igen, akkor gyertek 
el pösténypusztai művelődési ház-
ba kora délután, hogy a Mikulást 
közösen várjuk, miközben egy kéz-
műves foglalkozás keretében Ti is 
készíthettek neki ajándékot!

Dr. Harikné dr. Havasi Beáta 
Alpolgármester

■

2015.12.12-én 19.00 óra (is-
métlés: 2015.12.13-án 15.00, 
2015.12.19-én 19.00 óra, va-

lamint 2015.12.20-án 15.00 óra)
2015.12.26-án 19.00 óra (ismét-
lés: 2015.12.27-én 15.00, 2016. 01. 
02-án 19.00 óra, valamint 2016. 
01.02-án 15.00 óra.) 
Korábbi adások megtekinthetők: 
www.szecseny.hu 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és sikerekben gazdag Boldog Új 
Évet kíván a Szécsény Tv szerkesz-
tősége!

Bolgár János
vezető szerkesztő

■

Pösténypuszta hírei

A pősténypusztai művelődési ház átadója

Szécsény Tv soron 
következő adásai:

......................................
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A szécsényi pinpongosok si-
keres fordulón mondhatnak 
magukénak a 46. hétvé-

gét követően. Az Extra ligás csa-
patmeggyőző fölénnyel 6:1 arány-
ban nyert az Eger ellen. Oláh Bene-
dek 2 győzelem, Kriston Dániel 2 
győzelem, Bátrofi Zoltán 1 győze-
lem, illetve Oláh-Kriston páros 1 
győzelem. (a 10 mérkőzéses talál-
kozót a szabályok szerint csak 6 
győzelemig kell játszani) Sajnos a 
hétvégére kiírt Szeged elleni mér-
kőzését teremprobléma miatt az 
extra ligások a budapesti statisz-
tika termében játsszák november 
22-én vasárnap 11 órától.

Az NB I-es csapat november 14-én 
szombaton az ATSK Szeged csapa-
tát győzte le 15:3 arányban. Ered-
mények: Nagy Miklós 4 győzelem, 
Horváth Miklós 4 győzelem, Pod-
pinka Gábor 3 győzelem, Salamon 
István 3 győzelem, valamint Nagy-
Salamon páros 1 győzelem. A hét-
végén, november 22-én csapat a 
tabella vezető Miskolchoz látogat-
nak, ami rangadónak ígérkezik an-
nak ellenére, hogy a hazaiak esé-
lyesebbek.

Szécsény NB III-as együttese nov-
ember 15-én vasárnap Domosz-
lón játszott, ahol a vártnál simáb-
ban 14 : 4 arányban győzte le a 
vendéglátókat. Eredmények: Gyö-
re Sándor 4 győzelem, dr. Harik Fe-
renc 3 győzelem, Oravecz Ferenc 
3 győzelem, Salamon Péter 3 győ-
zelem, illetve Oravecz-Salamon 
páros 1 győzelem. Az NB III-as csa-
pat a hétvégén november 21-én 
szombaton 11 órától Balassagyar-
mat csapatát fogadja itthon a szé-
csényin katolikus iskola tornater-
mében.

Szécsény első extra ligás csapata a 
szintén tabella éllovasai közé tar-
tozó Szeged csapatát fogadta nov-
ember 22-én, vasárnap 11 órától 
a szécsényi katolikus iskola tor-
natermében. A rendkívül magas 
színvonalú végig izgalmas talál-
kozó végül 5:5 arányú döntetlen-
nel ért véget. A kezdő páros mér-
kőzést a szegediek nyerték és ez 
után következett a 9 egyéni mér-
kőzés, melyek során a szécsényiek 
5:3 arányban is vezettek. Az utol-
só két egyénit szoros csatában a 
szegediek nyerték így alakult ki 
az 5:5-ös végeredmény. Eredmé-
nyek-Szécsény: Oláh Benedek 2 
győzelem, Kriston Dániel 2 győ-
zelem, Bátorfi Zoltán 1 győzelem; 
Szeged: Magyar László 2 győze-
lem, Gereold Gábor 1 győzelem, 
Vitsek Iván 1 győzelem és Vitsek-
Gerold páros 1 győzelem.

Következő mérkőzését a Szécsény 
csapata a tabella végén álló Sop-
ron ellen játssza, ahol mindenképp 
győzelmet várunk.

A második NB I-ben szereplő szé-
csényi csapat ugyancsak vasár-
nap az éllovas Miskolcra látoga-
tott. Szoros mérkőzés volt várható, 
de a hazaiak voltak az esélyesek. 
Sajnos a mérkőzés nem jól kez-
dődött a szécsényi együttes szá-
mára, hiszen mindkét páros mér-
kőzést a miskolciak nyerték. Ez 
döntő előnynek bizonyult, hiszen 
a végeredmény 11:7 lett a hazai-
ak javára. Eredmények: Podpinka 
Gábor 2 győzelem, Nagy Miklós 2 
győzelem, Salamon István 2 győ-
zelem, Horváth Miklós 1 győzelem.

A 48. hétvégén Szécsény NB I-es 
és NB III-as csapata is győzött. 
November 28-én szombaton az 
NB I-es csapat a Szeged együtte-
sét fogadta a katolikus iskola tor-
natermében de. 11 órától. A tarta-
lékosan felálló szegedieknek nem 
volt esélyük még pontszerzésre 
sem, hiszen Horváth Miklós és 
Salamon István 1-1 vesztett mér-
kőzésén kívül a szécsényiek min-
den meccset megnyertek, így ala-
kult ki a 16:2 arányú végeredmény. 
Ezzel tovább erősítette a csapat 
dobogós helyét a tabellán. Az év 
utolsó mérkőzését Szécsény NB 
I-es csapata december 5-én szom-
baton játssza de. 11 órától a szé-
csényi katolikus iskola tornatermé-
ben, ahová a Jászkun Volán Szolnok 
csapata érkezik. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

A Szerva ASE NB III-as csapata szin-
tén november 28-án szombaton 
du. 15 órától fogadta a tabellán 
előtte lévő, második helyen álló 
Balassagyarmat (BADISZ VSE) együt-
tesét. A rangadónak ígérkező ösz-
szecsapás rendkívül sima szécsé-
nyi győzelmet hozott, hiszen mind 
a 18 mérkőzést (2 páros, 16 egyé-
ni) megnyerték. Ez volt az utolsó 
forduló az NB III-ban, a csapatban 
Györe Sándor, Oravecz Ferenc, Sa-
lamon Péter és Dr. Harik Ferenc 
játszott. Ezzel a győzelemmel a 
tavaszi idényt a tabella második 
helyéről várhatják.

dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnöke

■

Szerva ASE hírei

Köszöntöm a Szécsényi Hírek ol-
vasóit! Labdarúgó csapataink 

számára befejeződtek az őszi küz-
delmek.

2015.11.26.-án megtartotta egye-
sületünk a szokásos éves közgyű-
lését.

Az Elnök úr megnyitóját követő-
en Smelkó István beszámolt az 
elmúlt esztendő gazdasági hely-

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

SZVSE hírek
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zetéről. Ezt követően került sor 
az edzők beszámolójára. A legvé-
gén az egyebekben mindenki el-
mondhatta véleményét, értékes 
hozzászólását. 

A beszámolók és az eredmények 
tükrében, úgy gondolja a vezető-
ség, hogy sikeres éven vagyunk 
túl.

Felnőtt csapatunk az utolsó 5 mér-
kőzését megnyerte, közöttük két 
olyan mérkőzéseken sikerült be-
gyűjteni a pontokat ahol az aktu-
ális listavezetőt fogadtuk. A csa-
pat hatodik helyről várhatja a ta- 
vaszt. 14 mérkőzésből 9 győzelmet 
és 5 vereséget könyvelhettünk el. 
Döntetlen nem volt. 27 pontot sze-
rezett a csapat, gólkülönbség 37-
31.

XI. forduló: Szécsény VSE – Mátra-
novák 2-1
gól: Vincze T., Kelecsényi G.

XII. forduló: Karancslapüjtő - Szé-
csény VSE 1-3 
gól: Szabó T., Bódis M., Lehoczki 
Sz.

XIII. forduló: Szécsény VSE – Nő-
tincs 2-1 
gól: Bódis M., Vincze T.

XIV. forduló: tavaszról előrehozott 
forduló. Szécsény VSE – Héhalom 
1-0
gól: Vincze T.

Az ifjúsági csapatunk az utolsó 
négy mérkőzését megnyerte. De 
elég szomorú volt azt látni, hogy 
edzésen nem igen vesznek részt, 
és voltak mérkőzések ahol csak 
11 hadra fogható ember jelent 
meg. Szerencsére van egy jó 
U16-os csapatunk, akik kisegítet-
ték az ifjúsági csapatunkat. Re-
mélem a tavaszt egy kicsit komo-
lyabban veszik. 11 mérkőzésből 8 
győzelem és 3 vereség, döntetlen 

nem volt. 24 pont, a gólkülönb-
ség 50-17.

XI. forduló: Szécsény U19 – Mát-
ranovák U19 3-1
gól: Kürtösi G.,Kovács D., Deák N.

XII. forduló: Karancslapujtő U19 - 
Szécsény U19 1-9  
gól: Nagy T., Varga B., Oláh Sz. 3, 
Szalai K. 2, Szeles B. 2.

XIII. forduló: Szécsény U19 – Nő-
tincs U19 3 – 0   
gól: Szalai K., Szeles B., Oláh Sz.

XIV. forduló tavaszról előrehozva: 

Szécsény U19 – Héhalom U19 3 – 0   
gól: Szeles B., Szeles M., Csikós Zs.

Az U16 – os csapatunk szerepelt a 
legjobban az ősszel. Mind a nyolc 
mérkőzés után győztesen hagyta 
el a pályát. Nagyon jól teljesített 
a csapat. Edzésre is szeretnek jár-
ni a srácok. a 16-17 fős edzés nem 
ritka, és ennek az eredménye is 
megvan. 8 mérkőzésből 8 győze-
lem maximális 24 pont és 54 – 12 
–es gólkülönbség.

VI. forduló: Vanyarc U16 – Szé-
csény U16 2-7 
gól: Szerémi E. 2, Csuka K., Deák 
N., Szmolnik M. 2, Bangó A.

VII. forduló: Szécsény U16 – Ri-
móc U16 10-1   
gól: Szmolnik M. 5, Deák N. 3, Sze-
rémi E., Kovács S.

VIII. forduló: Berkenye U16 – Szé-
csény U16 3-5  
gól: Szmolnik M. 3, Szerémi E., 
Deák N.

IX. forduló: Szécsény U16 – Palo-
tás U16 12-1  
gól: Szmolnik M. 5, Oláh D. 2, Deák 
N., Szerémi E. 2, Bangó A., Görcsi G.

A megyei III osztály közép csoport-
jában szereplő Szécsény II csapat 
az őszt a második helyen zárta.

25 pontot szerzett 11 mérkőzésen. 
8 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség, 
28 lőtt és 15 kapott gól.

X. forduló: Ludányhalászi – Szé-
csény II 1-2  
gól: Kiss L., Szita Cs.

XI. forduló: Szécsény Ii – Hont 4 
-1  
gól: Végh F. 2, Kiss L. 2.

A nagypályás bajnokságok véget 
értek, de sok játékosunk megmé-
retteti magát a téli teremtornákon 
is. Nekik jó szereplést kívánunk.

A Bozsik programban szereplő U11 
és U13-as csapataink télen sem 
pihennek, mert tovább folyik a ver-
sengés, ezúttal a teremben.

A Szécsény VSE elnöksége nevé-
ben, játékosoknak, szurkolónak, 
támogatónak, szülőnek, és min-
den olyan embernek, aki valami-
lyen módon segítette egyesüle-
tünket , szeretném megköszönni 
az egész éves munkáját, támoga-
tását .

A Szécsény VSE elnöksége Kelle-
mes Karácsonyi ünnepeket és Bol-
dog új évet kíván a Szécsényi Hí-
rek minden olvasójának.

Doman Gábor 
SZVSE elnökségi tag
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