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pontba érkezőket. Zenél a Smokin’
Sofa Trio.

Kulturális körkép

2

016. március 19-én ismét
megrendezésre került a Művelődési Központban a Városi
Egészségnap. 10 órától ingyenes
egészségügyi mérések, bemutatók,
kóstolók várták az érdeklődőket.
11 órától pedig Dr. Dávid Tamás
professzor, rákkutató a daganatos
betegségek megelőzéséről és gyógyításáról, valamint nemzetközi kutatási eredményeiről tartott előadást.

Húsvét hétfőn, azaz március 28-án
pedig Húsvéti Locsoló Bál várja
a nagyérdeműt. A batyus bál belépője 1.000 Ft. Asztalfoglalás a Szécsényi Művelődési Központban.
A színházi bérlet következő előadása április 4-én, 18 órai kezdettel lesz. Moliere: Képzelt beteg című előadását Koltai Róbert
főszereplésével láthatják.

.

Musical gála
Andi színjátszósai társulata február 13-án tartották Farsangi Musical Gálájukat. A jubiláló csapat
egy két órás musicalválogatással
látta vendégül nézőit. Meghívott
vendégei pedig a Mikszáth Táncegyüttes, a T.C.D Táncegyesület és
a Palóc Néptáncegyüttes voltak
Garamvölgyi Andrea

Ŷ

Húsvéti programok
Március 24-én megkezdődik a tavaszi szünet. 24-én a szécsényi, 26án a pösténypusztai művelődési
házban várjuk a gyerekeket Húsvétváró kézműves foglalkozásunkra. Szécsényben Petrovics Gabriella
jóvoltából egy új technikával, az
úgynevezett paverpol technikával
ismerkedhetnek meg a résztvevők.
26-án, 19 órától blues koncert
várja a Szécsényi Művelődési Köz-

.......................................................................................................................
Szécsényi Evangélikus
Gyülekezet

A

Szécsényi Evangélikus Gyülekezet szervezésében 2016.
február 27-én került bemutatásra Bartha István: Pogány katekizmus című könyve.

A jó hangulatú összejövetelen a
szerző mellett bemutatkozott Tornyos Márton, a kötet illusztrátora is.
Csatlós Noémi

Ŷ
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Palóc Néptáncegyüttes hírei
Palócos évnyitás

A

megszokottól eltérően különösen aktívra sikerült a Palóc Néptáncegyüttes 2016-os
esztendejének első két hónapja.
Miközben két kis koreográfiával
intenzíven készültünk a Garamvölgyi Andrea által szerkesztett Musical Gálára, egy másik – szintén nem
profilunkba illeszkedő – felkérésnek is sikerült eleget tennünk január 30-án. Másodízben voltunk
táncos vendégei és támogatói az
idén harmadik alkalommal a felvidéki Apátújfaluban megrendezett
Palóc bálnak, ahol Palotással nyitottuk meg a mulatságot.
Az év első néhány hete – a két felkérésre való készülés mellett – ko-

rábbi táncanyagok gyakorlásával,
elmélyítésével telt. A próbákon kívül a Nemzeti Kulturális Alapnak
és a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft-nek köszönhetően megnyitottuk idei táncházas évünket
január 29-én a Folt zenekarral közösen rendezett Palóc Mulatsággal, valamint három párunk táncával színesítettük a Varsányi Borbarátok Egyesület bálját. A farsangi
időszak elmúltával sem tétlenkedünk, hiszen megkezdtük az előkészületeket a 2018-ban bemutatandó új műsorunkra egy cigánytáncok tanulásával telt hétvégével.
Vendégünk volt Rimóczi László és
felesége, akik Kapos-menti és őrkői cigánytáncok alapjaival ismertettek meg minket. E sor folytatása-

ként idén még találkozunk majd
nagyecsedi és szászcsávási cigány
táncanyagokkal is.
Próbatermi munkánk mellett nagy
várakozással tekintünk a húsvét hétfői, Fonó zenekarral közösen adandó füleki műsorunkra és az első
szécsényi locsolóbálra, valamint
tavaszi táncházainkra és az április
30-án megrendezésre kerülő Tánc,
Tánc, Tánc névre keresztelt Táncművészet Világnapi műsorunkra. Utóbbin vendégül látjuk a pásztói Muzsla
Néptáncegyüttest.

Szeretettel várunk minden folklórszeretőt rendezvényeinken és az elszántabbakat a próbateremben is!
Paluch Norbert
együttesvezető

Ŷ

.......................................................................................................................
Erkel Ferenc
Vegyeskar hírei
Az Erkel Ferenc Vegyeskar vendégszereplése a lengyelországi
Tyczynben

A

z Erkel Ferenc Vegyeskar január 31-én, a lengyelországi Tyczynben vendégszerepelt, ahová már másodszor kaptak
meghívást. Két koncerten mutatták be énektudásukat: a szentmisén és az azt követő XI. Nemzetközi

.

.
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Karácsonyi Kórusfesztiválon „mint
külföldi díszvendégek” léptek fel
nagy sikerrel. Műsorukban Esterházy Pál, Caldwell, Webber és lengyel karácsonyi dallamok csendültek fel. Szólót énekeltek: Antal
Gusztávné, Varga Ivett, Czibulya
Márk és Svélecz Gyula. Fuvolán közreműködött: Palánki Éva. A vegyeskart vezényelte: Lévárdi Beáta- Artisjus-díjas karnagy. A város polgármestere az esti fogadáson
örömmel fogadta el Szécsény vá-

ros meghívását: jövőre az újévi
koncertre saját, városi kórusukkal
érkezik vendégszerepelni.
Hazafelé a szlovákiai Bártfán a legrégebbi gótikus templom tornyában énekeltek. Majd meglátogatták
Lőcsét is. A lengyelországi út megszervezésében és lebonyolításában
kiemelkedő szerep jutott: Báthori
Halinának, aki a kórus tolmácsa is
volt egyben. Köszönettel tartozunk
Stayer László - Szécsény Város Pol-

gármesterének, aki hozzájárult az
utazás költségeihez. A kórus fellépésével ismét öregbítette Szécsény
Város hírnevét.
Legközelebbi szereplésük április
8-án (pénteken) este 18 órakor lesz
Vissi d’Arte Művészeti Együttessel
közösen a szécsényi Kubinyi Ferenc
Múzeumban, ahol egy rendhagyó
Húsvéti Koncerttel lepik meg a közönséget.
Lévárdi Beáta

Ŷ

.......................................................................................................................
A cukorvirágok kertésze – Bartus Dóra

Az eredetileg közgazdász végzettségű ifjú hölgy a sütés-főzés szeretetét a dédnagymamájától örökölte, de a torták dekorálásával csak
később, 2010-ben kezdett el komolyabban foglalkozni. Ekkor kezdte
el blogját is írni, ahol Dóri mai napig közzé teszi tapasztalatait, élményeit, de olvashatunk hasznos
tanácsokat és bevált sütemény recepteket is. A fotók pedig önmagukért beszélnek!
Dóri szerint talán egy élet is kevés
lenne ahhoz, hogy valaki mindent
megtanuljon a cukrászatról, így
elengedhetetlen, hogy ő is folyamatosan képezze magát.
Az élethű cukorvirágok készítését
Angliában tanulta, de azóta felnőttképzési keretek között elvégezte a
cukrász tanfolyamot is.

Tehetségét igyekszik versenyeken
is megmérettetni. Legutóbb 2016.
február 20-án a Tatai Farsang Kupa
drótos cukorvirág kategória aranyérmes díjazottja lett, ahol a maximális 100 pontot ért el.

Reméljük, a jövőben mind többet
hallhatunk rólad, és finomságaidról!

Ŷ
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..............

Sokoldalú fiatal, hiszen a cukrászkodás mellett tanfolyamokat tart,
szakmai cikkeket jelentet meg, és
internetes blogját is sokan olvassák.

Követendő hogy megtanult ismereteit szívesen átadja másoknak
is, bárkinek, aki érdeklődik a téma
iránt. Cukorvirág készítő kurzusainak nagy sikere van. Tanfolyamaival járja az országot, amelyeken
még a teljesen amatőrök is szívesen részt vesznek, hiszen Dóri minden apró trükköt megoszt a tanulókkal. Emellett tortadekorálást is oktat,
ahol az érdeklődők elsajátíthatják,
hogy hogyan kell otthoni körülmények között tortadekoráló anyagokat előállítani.

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

B

artus Dóra nevét sokan ismerik Szécsényben és egyre többen országszerte is. A szécsényi
gyökerekkel rendelkező Dóra, bátran kijelenthetjük, hogy ismert cukrásztehetség.
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016. március 9-én tartottuk
legutóbbi munkarend szerinti testületi ülésünket. Több
képviselő által jelzett munkahelyi
elfoglaltság miatt az ülést 18 órakor kezdtük meg és éjfélig tárgyaltunk.
Megérte, hiszen így mindenki részt
tudott venni, s megszületett a legfontosabb döntés, a városnak van
2016. évre elfogadott költségvetése! Nyílt ülés keretében 12 napirendi pontot tárgyaltunk. Egyebek
napirendi ponton belül három sürgősségi előterjesztést vitattunk
meg és zárt ülés keretében döntöttünk a „Szécsény Városáért” kitüntető díj adományozásáról.

Nézzük a részleteket!
x Három órás vitát követően, a
Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló, valamint a Településfejlesztési-, és Pénzügyi Bizottság támogató javaslatát figyelembe véve, elfogadtuk a Szécsény Holding Kft
2016. évi üzleti tervét. A cégcsoport ez évi működéséhez, a Holding
és tulajdonában lévő négy cég által, az általuk ellátandó kötelező önkormányzati feladatok
finanszírozásához 64.228 E Ft
önkormányzati támogatás szükséges.
x Mindhárom (pénzügyi-, szociális-, oktatási) bizottság javaslatát
figyelembe véve, 848.616 E Ft bevételi, 887.544 E Ft kiadási főösszeggel, az előző évi 38.928 E
Ft maradvány felhasználásával,
az önkormányzat 2016. évi költségvetését elfogadtuk.
x Elfogadtuk az önkormányzat
saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegéről szóló előterjesztést. Ez alapján
az idei évre tervezett, 50 millió Ft
folyószámla hitelkeret felvétele nem
ütközik korlátokba.

x Megismertük és elfogadtuk a
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2015. évi beszámolóját, külön napirendi pontként a 2016. évi munkatervét és
szintén külön napirendi pontként
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint
a Könyvtárhasználati Szabályzatának és Gyűjtőköri Szabályzatának módosítását.
x Döntöttünk, hogy a Szécsényi
Cseperedő Óvoda és Bölcsődében a 2016/2017-os nevelési évben 1 óvodai csoport és 2 bölcsődei csoport indítását engedélyezzük. Az óvodai beiratkozás időpontját 2016. április 25-én (hétfőn)
és 26-án (kedden) 800-1600 óra
közötti időpontban, a pótbeiratkozás időpontját 2016. május 02án 800-1600 közötti időpontban határoztuk meg.
x A testület jóváhagyta a polgármester 2016. évi szabadságolási tervét.
x A testület meghallgatta és tudomásul vette Varga Béla képviselő beszámolóját a Szécsényi
Vállalkozói Park projekt előkészítésének feladatairól.
x Megtárgyaltuk és elfogadtuk
jegyző úr előterjesztését a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési
támogatásokról szóló 2/2015.
(II.25.) önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozóan. A módosítások az alábbiak:
o A lakhatási támogatás folyósítása utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a szolgáltató
felé történik, és annak összegét a
támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.
o A gyógyszertámogatás havi
összege 5000 Ft, melyet a kérelem
benyújtását követő hónap első
napjától egy évre kell megállapí-
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tani. A gyógyszertámogatást havonta utólag, a tárgyhónapot követő
hónap 5. napjáig kell folyósítani.
o Rendkívüli települési támogatás állapítható meg élelmiszer
vásárlása céljából utalvány formájában, melynek egy naptári évben
megállapítható összege alkalmanként 1.000 - 8.000 Ft, feltéve, hogy
a kérelmező családjában az egy főre
jutó nettó havi jövedelem összege
nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át.
o Rendkívüli települési támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át. Ettől a Bizottság különös méltánylást igénylő körülmények esetén eltérhet.
o Rendkívüli települési támogatás állapítható meg természetbeni támogatásként téli tüzelőanyag formájában. A támogatás
egy naptári évben egy alkalommal állapítható meg, mennyisége
maximálisan 1 m3 lehet feltéve, ha
a kérelmező háztartásában az egy
főre jutó nettó havi jövedelem
összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át. A téli tüzelő megvásárlásához kérelmezhető
rendkívüli települési támogatás
október 1. napjától december 31.
napjáig igényelhető.
o A rendelet 26. §-a, mely szerint
„…rendkívüli települési támogatás
– valamennyi célt figyelembe véve
– egy naptári évben együttesen 3
alkalommal állapítható meg, valamint ezen támogatások együttes
összege nem haladhatja meg családonként a 50.000 Ft-ot.”, hatályát
vesztette.
o Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a gyermek
iskoláztatásához évente egy alkalommal. A támogatás augusztus
1. napjától szeptember 30. napjáig
igényelhető.

.
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o A temetési segély mértéke
20.000 Ft-ról 30.000 Ft-ra emelkedik.
x A Képviselő-testület elfogadta
és támogatja a város 2016. évi
Startmunka mintaprogramban
és a hosszabb idejú közfoglalkoztatásban való részvételét. a program az alábbi elemekkel indul:
o Mezőgazdasági projekt: A programban eddig megtermelt és létrehozott értékek az ideit is erősítik,
azaz továbbra is visszaforgatásra
kerülnek. A programban 41 főt
foglalkoztatunk 12 hónapos időtartamban, bérköltségük 45 763
193 Ft. A program teljes költsége 53 181 893 Ft, melyből 470
452 Ft kötelező önrészt terveztünk.
o Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás: Terveink között elsődlegesen a már működő betonelemgyártó termékeinek kihasználásával a környező települések START
programjaihoz szükséges betonelemek gyártása, betontermékek
értékesítése és a bevétel programban történő visszaforgatása, továbbá az elmúlt évben létrehozott
asztalos üzem továbbfejlesztése
szerepel. Szerettünk volna egy Vágópontot létesíteni, de sajnos a
Belügyminisztérium ebben ez évben nem adott támogatást rá. Sajnáljuk. A terület előkészítést azonban megkezdjük és várhatóan jövőre sikeresen váltjuk valóra vágópont terveinket. Programunk harmadik részét képezi az elmúlt évben kialakított asztalos üzem továbbfejlesztése. A programban 73
fő foglalkoztatását tervezzük, bérköltségük 80 430 570 Ft. A program teljes költsége 190 950 564
Ft, melyhez a szükséges kötelező
önrészt megterveztük: 13 020
167 Ft, így a teljes igényelt támogatás: 177 930 397 Ft. Az elutasított vágópont miatt a programelemet újra át kellett dolgozni.
A véglegesített változatról a következő számban beszámolunk.

Mivel a tárgyalások elhúzódása miatt a program indítása várhatóan
április 1-jére módosul, így a folyamatos munkavégzés biztosítása érdekében a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárságának javaslatára és velük egyeztetve egy hónap időtartamra, 62
fő kerül alkalmazásra, hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás keretében. Feladatuk a betonelem
gyártás folytatása, az asztalos üzemben a betonüzem részére raklapok
gyártása, valamint a vágópont területének előkészítése, a portai feladatok, valamint az adminisztratív
feladatok ellátása. A program önrészt nem igényel, a támogatás a
bér és járulékok összegét tartalmazza.
o Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: A fenti 3 program a
START munkaprogram működését hivatott szolgálni, azonban az
önkormányzat és intézményei működésének elősegítése érdekében
szükséges további létszám biztosítása, amely a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében
valósítható meg. A programot 2016.
március 10-től 2017. február 28ig terveztük meg 92 fő részvételével. A program teljes költsége:
90 770 408 Ft, melyhez az önkormányzatunk adóerő-képességéhez
mérten 15 % saját erőt kellene biztosítanunk, azonban kérelmünk előzetes indokolását, hogy a START
munkaprogramhoz is jelentős saját erőt biztosítunk, az illetékes foglalkoztatási osztály figyelembe vette,
így önrész nem terheli önkormányzatunkat.
x Egyebek napirendi pontban
három sürgősségi előterjesztést
tárgyaltunk:
o A testület jóváhagyta az Eco
Smart Group Kft 4000 m2-es területvásárlási kérelmét a Kerülő
úti 1982/5 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanból, 500 Ft/m2 áron,
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és a cég részére, - kérésének megfelelően - további 4000 m2-es területvásárlásra vonatkozó vételiopciós jogot biztosítottunk. A cég
innovatív építőipari termékek gyártását tervezi, első lépcsőben 4-5
fő, helyi lakos foglalkoztatásával.
A bővített területen ez a szám tovább növekedhet.
o Szándéknyilatkozatot tettünk,
hogy a Páter Bárkányi Katolikus
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fenntartója (EKIF) számára, az intézmény pályázati úton
történő fejlesztése érdekében, 30
éves időtartamra ingyenes használatba adjuk a Kossuth út 4. szám
alatti iskolaépületet, a hozzá tartozó udvarral, valamint az Arany
János utcához tartozó 1969 hrsz.
és 1277/2 hrsz., összesen 184 m2es területrészt. Az átadott épület
a város tulajdonában marad, az
újonnan épített épület az EKIF tulajdonába kerül. A teljes ingatlan
működési költségei az EKIF-et terheli majd. Természetesen mindez
csak a közel 500 millió Ft-os sikeres pályázat esetén.
o Magánszemély felajánlását az
1261 hrsz. alatti kert telekrész vonatkozásában, 15 000 000 Ft értékben az önkormányzat megköszönte,
de költségvetési fedezet hiányában elutasította.
x Zárt ülés keretében a képviselő-testület a városért és a térségért
végzett munkája elismeréseként
„Szécsény Városáért” kitüntető
díjat adományozta Dr. Surján László úrnak, térségünk egykori országgyűlési képviselőjének. A díjat városi
ünnepségünkön adtuk át. Díjazottunknak gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! Bízunk benne,
hogy ahogy eddig tette, erejéhez
és lehetőségeihez mérten ezután
is segíti városunkat és térségünket!
StayerLászló
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

Ŷ
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Sajtóközlemény

2015 | 11 | 03.
SZÉCSÉNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÜGYI CENTRUM NONPROFIT KFT. FOGLALKOZTATÁST
TÁMOGATÓ PÁLYÁZATA

I

ntézményünk támogatást nyert
a TÁMOP-6.2.4.B-12/2 azonosí-

tó jelű, „Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés” című
pályázati kiíráson szakorvosok
bértámogatására „A Szécsény
és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Kft. foglalkoztatást támogató pályázata” című,
TÁMOP-6.2.4.B-12/2-20130017 azonosító jelű beadványával. Az Európai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott támogatás
összege 47,9 millió Ft volt 100
% támogatási intenzitással.
A támogatott szervezet a Szécsény
és Térsége Egészségügyi Centrum
Nonprofit Kft. (3170 Szécsény, Rákóczi út 115.) volt. A pályázat által
támogatott szerződéses időtartam
hossza 16 hónapig tartott, a meg-

valósítás időszaka 2014. június 01.
– 2015. szeptember 30. közé esett.
A pályázat által támogatott szakmák a bőrgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, nőgyógyászat, reumatológia, pszichiátria, sebészet, szemészet, neurológia, urológia, ortopédia, tüdőgyógyászat, belgyógyászat, kardiológia és ultra-hangdiagnosztika voltak.
A projekt az Európai Unió és az
Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg.

További információ kérhető:
E-mail: szakrendelo@szecseny.hu
Tel: 36-32/570-100

Ŷ
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Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula
Könyvtár hírei
HÁZASSÁG HETE a múzeumban
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016. február 12-én, péntek
délután 4 órakor kezdődött
a Kubinyi Ferenc Múzeum
HÁZASSÁGkötés, CSALÁDalapítás,
Szent Bálint/Valentin című rendezvénye. Felvezető, vetített képekkel kísért előadásában a múzeum
igazgatója Ádám és Éva teremté-

sével, a házassággal kapcsolatos
isteni szándékot mutatta be, majd
végig kísérte az ilyen emlékeket
az ókori Egyiptomtól az etruszk
kultúrán és európai gyakorlaton
át a modern kori társadalmi mintákig. Meghívott házaspárként Dr.
Bagó József és felesége, Márta beszélt a házasság megtartó, neme-

sítő szerepéről, amelyben a házastársak gyakori megújulása, folyamatos egymásra figyelése és áldáskérése szükséges.
Párkapcsolatukról, tapasztalataikról, a keresztény házasság titkáról
személyes közvetlenséggel nyilatkoztak meg. Fontos megállapításokat hallhattunk a jó házasság titkáról,
az önismeret, önazonosság, a kommunikációs összetevők jelentőségéről és házasságuk erőforrásairól.
Meghívott családként a fiatal házas,
jelenleg két gyermekes Paluch
Norbertet és feleségét, Paluchné
Percze Piroskát fogadhattuk. Norbert is személyes közvetlenséggel
osztotta meg a hallgatósággal házasságkötésének történetét, benne a keresztény hit kibontakozását.
Gyönyörű rimóci viseletük önmagában is ékesen „beszélt” házas állapotukról és a beköszöntött, megújító nagyböjti időről. Kicsiny gyermekeik is a megtartó vallásos családi közösségben és közösségbe
való belenevelődés kedves jeleit
mutatták.
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Köszönet meghívottainknak az értékes, bátor szerepvállalásért, pozitív példájukért, megszívlelendő
tanúságtételükért. A városi televízió által is dokumentált példájuk,
értékrendjük sugározzék minél több
párválasztáshoz érkező fiatalra!

„Számon-tartva” – kiállítás a
kommunista egyházüldözés
áldozatairól (február 25 – április 10.)
2016. február 25-én, csütörtökön
délután 4 órakor, a kommunizmus
áldozatainak emléknapján nyílott
a „Számon-tartva” című vándorkiállítás a kastély időszaki kiállító
termeiben. A kommunizmus pap
áldozatainak emléket állító tárlat
címe arra utal, hogy a belügyminisztérium a diktatúra idején a papokat „számon tartotta”.
A kiállítás a kommunista diktatúra
mintegy harminc pap vértanújának és üldözöttjének személyes
tárgyait is bemutatja. Tikovits Ernő,
az egri Szent István Rádió munkatársa az ország egész területéről
gyűjtött anyagot a tárlathoz, így
Brenner János, Kenyeres Lajos és
más vértanúk emlékei mellett ma
élő, börtönviselt papok tárgyai is
láthatók.
Megrázó élmény megpillantani ártatlanul megkínzott lelki atyák véres ruhaneműit, és az állhatatos hit
olyan dokumentumait, mint az ágymatrac kihúzott szálaiból készített
rózsafüzér vagy kenyérbélből formált változata.

Megtekinthető továbbá a Kuklay
Antal tulajdonát képező stencilező gép, amivel a kispapok 1956ban kiadványaikat sokszorosították
és Rédly Elemér poggyásza, amelyet kiszabadulása után csomagolt
össze, mert számítani lehetett arra,
hogy hamarosan újra börtönbe
kerül. A ferences vértanúk, így Kiss
Szaléz (volt debreceni plébános)
és Károlyi Bernát életét felidéző
tárgyegyüttes is helyet kapott a
tárlaton. A kiállítás külön egységét
Zadravecz István ferences püspök
börtönben használt misetárgyai,
valamint a hatvanas években a
püspök által végzett titkos papszentelések kellékei képezik. Láthatjuk a szentéletű bíboros hercegprímás Mindszenty József szerény,
megbecsült, sűrűn foltozott miseruháját is, még zalaegerszegi szolgálatának idejéből. A palócföldi
keresztények dolga a jelenben éppen annyi, mint azoknak az atyáknak volt, akiknek történetét és
személyes tárgyait ez a kiállítás
mutatja be nekünk: felmutatni,
megvalósítani a krisztusi értékeket,
biztosítani az egyház továbbélését és tanításának eljuttatását minél több emberhez, hogy valós
választási lehetőséget kínáljunk számukra e világban, a mai civilizációban

A vendégeket Stayer László polgármester úr és Dr. Limbacher Gábor múzeumigazgató köszöntötte.
A kiállítást Dr. Beer Miklós, a Váci
Egyházmegye püspöke nyitotta
meg, verset mondott Hrubík Béla
költő, Ipolynyék polgármestere. Fuvola muzsikával közreműködött
Palánki Éva művésztanár, Kiss Edina és Barna Mónika növendékek.
A drámai élményt nyújtó kiállítás
megtekintését ajánljuk a diákság
és a felnőttek számára egyaránt!

Programjaink április első felében
Április 5-én, kedden délután 4 órakor Dr. Kun Edit festőművész vadászati témájú kiállításának megnyitója kezdődik. Április 8-án, pénteken délután fél 5-től a VISSI D’ARTE
Művészeti Együttes (Lévárdi Beáta – zongora, művészeti vezető, Varga Ivett- ének, Jambrik Zsolt-ének,
narrátor) és az Erkel Ferenc Vegyeskar Bel Canto Kamarakórusa húsvéti
hangversenyére várjuk az érdeklődőket
Rendezvényeink ingyenesek, szeretettel várjuk Szécsény város és a
környező települések lakosait!
Dr. Limbacher Gábor
igazgató

Ŷ
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A Krúdy Gyula Könyvtár hírei
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016. február 16-án mutattuk be Sisa Tibor: Válasz
című könyvét. A népes közönség egy rendkívül érdekes, sokak számára ajánlható írásművel
ismerkedhetett meg ezen az estén.
2016. február 25-én került sor
Szenográdi Ferenc: Szécsényi vastaps című könyvének bemutatójára, melyben Szécsény amatőr színjátszásának, zenei életének és tánc-

.7.

csoportjainak elmúlt 100 éves történetét összegzi a szerző.
Részletes programjainkért keressenek minket elérhetőségeinken:
Krúdy Gyula Könyvtár, 3170 Szécsény, Ady E. u. 12.,06-32-370-494
krudykonyvtar@gmail.com
krudykonyvtar.5mp.eu
Csatlós Noémi
intézményegység-vezető

Ŷ
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folyamos diákjaink számot adhattak
helyesírási és matematikai tudásukról. Mindkét verseny 30 gyermek részvételével, nagy izgalmak
közepette és jó hangulatban zajlott.

Az első három helyezést elért tanulóink képviselik iskolánkat a Salgótarjánban megrendezésre kerülő
„Helyesen magyarul!” elnevezésű
helyesírási versenyen.
Matematikából 3-4. évfolyamon a
legjobb eredményt elértek jutottak tovább a Balassagyarmaton sorra kerülő Hatvani István Nógrád
megyei matematikaversenyre.
Lezajlottak a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett Móra Ferenc Nógrád Megyei
Nyelvtan és Helyesírási, valamint
Irodalmi Verseny iskolai selejtezői.
A legjobb teljesítményt elértek mehetnek tovább a megyei fordulóra.

................................................................................
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium
Filharmóniai hangversenyen
jártunk

E

bben a tanévben második alkalommal vehettünk részt a
felső tagozat és a gimnázium diákjaival együtt a Filharmónia
Magyarország által meghirdetett
ifjúsági bérletsorozat előadásán.
Február 15-én, hétfőn a nemzetközi hírű Muzsikás együttes érkezett városunkba. A jó hangulatú
koncerten magyar népdalokat és
népi táncnótákat hallgathattunk.
Bemutatták a népi hangszerek jellemzőit, készítésének és megszólaltatásának fortélyait. A hegedű, a
brácsa és a nagybőgő mellett meg-

figyelhettük a tambura és az ütőgardon hangját is. A műsor végén
pedig alaposan megénekeltettek
minket, így a csujogatástól, a ritmusos kiabálástól kimelegedve és jókedvre derülve indultunk haza.

Sikereink

Bízunk benne, hogy tanulóink itt is
szép eredményeket érnek el és számos tudással, élménnyel gazdagodnak.
Február 23-án az 1-2. osztályosokkal Salgótarjánban a Petőfi Sándor
Általános Iskolában vettünk részt
ügyességi versenyen. A „Dobd a
kosárba!” programban résztvevő
csapatok között zajlott a játékos
versengés. Tanulóink nagyon igyekeztek és lelkesen, hősiesen helytálltak, így sok-sok örömteli élménynyel lettek gazdagabbak.

Az „Irodalom képekben” című megyei rajzpályázaton és a Móra Ferenc vers- és prózamondó versenyen több helyezést és különdíjakat
is hoztak el alsó tagozatos tanulóink,
akikre nagyon büszkék vagyunk.

A Vollé 2020 Röpsuli következő versenysorozatában 6-7. osztályos röplabdás lányaink ismét szép eredményt értek el. Budapesten a Testnevelési Egyetem sportcsarnokában megrendezett röplabdatornán
II. helyezettek lettek.

Február hónapban mi is számos
versenyt rendeztünk alsó tagozatos tanulóink részére. A 2-3-4. év-

A 2015-2016-os tanév I. félévének kitűnő tanulói
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Alsó tagozat:
1.A: Borda Hanna, Deák-Torák Janka, Erdős Virág, Károsi Dorka, Kelecsényi Hanna, Kiss Anna, Strehó
Regina, Széles Gergely, Szerencsés
Sára, Szoó Lilla
1.B: Baranyi Amira, Danyik Dénes
Gergő, Kolosi Kinga, Privóczki Balázs Zoltán, Stayer László Imre, Stayer
Luca Sára
2.A: Bunder Zita, Kerényi Dániel
Róbert, Lászlók Milán, Puszta Hanna, Stoff Henrik, Szabó Levente,
Szeles Jázmin Veronika
2.B: Bablena Borbála, Gyüre Panna, Keresztes Lili, Sümegi Laura,
Tornyos Luca, Vitányi Luca
3.A: Annus Alexander, Csordás Bence, Gácsi Bertold, Makovinyi Zoé,
Ocsovai Eszter
3.B: Kiss Fruzsina, Pifka Réka, Pityi
Zsanett, Szmolnik Lili, Zsiros Zsófia
4.A: Komár Patrik Levente, Sánta
Dániel, Strehó Krisztián, Varga Eszter
4.B: Balázs Dorka, Papp Adrienn,
Petró Jázmin, Radics Panna, Szoldatics Karolina

................................................................................
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda hírei
Morzsa-bál visszatekintő

Felső tagozat:
5.B: Farkas Barbara, Kanyó Blanka
6.A: Filkor Mira Bojána
6.B: Haizer Barbara Mária, Horváth
Emese, Kiss Gréta
7.B: Szabó Balázs, Szabó Csenge
8.B: Ádám Gréta, Balázs Krisztina,
Filkor Anna, Szenográdi Judit, Velenczei Lilla

Gimnázium:
10.A: Verbói Máté
12.A: Balázs Eszter, Cserven Vivien, Uhrin Beatrix
13.B: Barna Dóra, Kelecsényi Kriszta, Lénárt Anna
Az elért eredményekhez szívből
gratulálunk!
Szenográdi Tamás
igazgató

Ŷ

I

dén 17. alkalommal került megrendezésre az Óvodásokért alapítvány támogatásával a Bárkányi
János Katolikus Óvoda javára rendezett Morzsabál. Nem először
veszek részt az előkészületekben,
de mint a szülői munkaközösség
vezetője, első alkalommal.
Tartottam a feladattól, de mint utólag kiderült alaptalanul. Az óvodai
dolgozók, óvónők, szülők, munkaközösségi tagok, mind egy emberként fogtak össze és egymást segítve
a bál sikerének érdekében.
Igen színvonalas, szórakoztató műsort adtak az óvoda dolgozói és a
szülők közössége.
A szülők műsorának kialakításában
nagy segítségem volt Kanyó Gábor,
aki hozta az ötletet és szervezke-

.9.

dett, Őze János és Simon Zsuzsi
akik segítettek a táncok betanításában, Garamvölgyi Andrea pedig
segített a koreográfia összeállításában. Műsorunkban Rónai Egon
és Zsíros Milán szólót énekeltek,
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több leendő, volt és jelenlegi óvodás gyermekek szülei is felléptek.
Csonka János zenekara emelte az
előadás színvonalát, általuk sikerült
visszaadni a vers hangulatát. Köszönöm! A próbák nagyon jó hangulatban teltek. A nézők visszajelzéséből
is kiderült a szórakoztatásra szánt
műsorunk nagyon jól sikerült. A
tombola árusításában szintén sok

szülői segítőm akadt, és sikerült is
gyorsan eladnunk a jegyeket, melylyel igen sokat segítettek a bálban
részt vevők. A sorsolás gördülékenyen haladt a segítőknek köszönhetően.
A vendégek hajnalig ropták a táncot. Összegezve nagyon jól sikerült a bál és már most nagyon várom
a következő Morzsabált.

Köszönet Szécsény Város Önkormányzatának 100 000 Ft felajánlását, akik anyagi támogatást nyújtottak: vállalkozóknak, magán embereknek és mindazoknak, akik
hozzájárultak a sikeres rendezvény
megvalósulásához.
Bagolyné Kolosi Ágnes
szülői szervezet elnöke

Ŷ
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z idei Morzsabál ismét üde
színfolt volt városunk közösségi életében. Jómagam csupán második alkalommal vettem
részt ezen a színvonalas rendezvényen, idén - immár óvodás kislányom révén - mint a szülői munkaközösség tagja, aktív tombolaárusként segédkeztem. Ugyanakkor
némi felajánlással járultam hozzá
a nyereményekhez. A báli műsor
óriási élmény volt, köszönet és gratuláció illet meg mindenkit, aki
akár a színpadon, akár a háttérben
munkálkodott. A gyermekeknek
szánt jótékony adományozás, mint
nemes cél igazi báli hangulatba
öltöztetve a szórakozás egyik legkellemesebb formája Szécsényben,
amelyből kár lenne kimaradni. A

rendezvény sikerét igazolja az öszszegyűlt pénzösszeg és a bennünk
megmaradt élmény. A siker pedig
mindenkié, aki ott volt, mert mindenki sokat tett azért, hogy ez így
legyen. Remélem, évről-évre többen veszünk részt a Morzsabálon,
én biztos, hogy jövőre is ott leszek!
Az ilyen élményekből soha nem
elég!
Lászlók Nóra – szülő, őzike csoport
A férjemmel először vettünk részt
a Morzsabálon, és nem bántuk meg!
Nagyon jó asztaltársaságunk volt,
a bátyám és kedves felesége személyében. Az egész estés jó hangulathoz hozzájárult az óvoda apraja-nagyja. Az óvó nénik és dajkák
igazán remek műsort állítottak

. 10 .

össze a gyerekekkel együtt. Hihetetlen, hogy milyen leleményesek
és kreatívak! Azt hiszem, valamennyiünk nevében elmondhatom: abszolút felülmúlta minden
várakozásunkat a bál és a műsor.
Nagyon sokan támogatták a báli
tombolajátékot. Jó érzéssel tölt el,
hogy vannak még segítő, jó szándékú emberek Szécsényben! A műsor után aztán kezdődhetett az
igazi mulatozás. Az esküvőnk óta
nem táncoltunk annyit, mint azon
az éjszakán.
Nagyon jól éreztük magunkat!
Aki idén lemaradt, jövőre mindenképp pótolja be ez a feledhetetlen
és különleges eseményt!
Puszta Szilvia - szülő, nyuszi csoport
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Rajzpályázat

A

diósjenői Szentgyörgyi István Általános Iskola a Szentgyörgyi napok hagyományos
rendezvénysorozatának megnyitóján adták át az előzetesen kiírt
rajzpályázat helyezettjeinek a díjakat. Az idén, első alkalommal óvodánk is részt vett a pályázaton, sok
szép pályaművet küldtünk be.
A pályázat témája a sport volt, ezen
belül az óvodásoknak: állatolimpia.
A pályamunkákat értékelő Németh
Árpád festőművész nagy örömünkre két alkotásunkat is jutalmazta.
A Süni csoport kollektív munkája
különdíjban részesült, melynek alkotói: Balázs Kinga, Darida Péter,
Obradovic Euridike, Pifka Lara, Vincze Dávid és Zsiros Bálint.
Gyermekeinkkel való beszélgetés
során kiderült, hogy nagy élmény

volt számukra a közös utazás, hogy
együtt lehettek egy óvodán kívüli
különleges eseményen, amelynek
ők voltak a főszereplői.
Gratulálunk, további szép sikereket
kívánunk!
Szvetlik Péterné
óvodapedagógus

Ŷ
Balázs Kinga, a Süni csoport
óvodása 1. helyezést ért el
rajzával

.......................................................................................................................
Márciusi
programjaink:

M

árcius 03. – Gyermekszínház
– Mekk Elek az ezermester
– A szécsényi Óvodásokért
Alapítvány támogatásával
Március 08. – Ovis mise
Március 08. – Nőnap az óvodában
Március 09. – Gyermekszínház – A
három kívánság
Március 11. – Nemzeti ünnep –
megemlékezés
Március 17. – Nyílt nap leendő óvodásoknak
Március 22. – Víz világnapja
Március 30. – Gergely-járás – Ismerkedés az iskolával
Smelkó Istvánné
óvodavezető

Ŷ

A Páter Bárkányi János Katolikus
Óvoda, a Gyermekmosoly Szülői
Szervezet és a „Szécsényi Óvodásokért” Alapítvány köszöni támogatóinak, cégeknek, vállalkozóknak,
magánszemélyeknek, szülőknek,
hogy anyagi támogatásukkal gyarapították számlánkat, illetve lehetővé tették a színvonalas, tetszetős
megjelenést, vendégvárást, valamint ajándéktárgyakkal a tombolasorsolást.
2016. február 06-án megrendezett
17. Morzsabál tiszta bevétele
1 035 000 Ft.

TÁMOGATÓINK
Ágnerné Pásztor Alexandra
Alfamix Bt Szécsény- Gazdabolt
Ambrozia Cipőszalon - Szolgáltatóház
Andi Virágbolt - Percze Tamásné
Antal Albinné
ÁSZ-WASH KFT.
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Bacsáné Szűcs Bernadett
Bagó Istvánné
Bagoly Szabolcs
Banett Bolt
Bárány Barnabásné
Bárány Tímea
Bársony Vendéglő - Ónodi Kornél
Bartus Zoltán
Beke Nikoletta
Beszkid Elektro Kft
Blaskó László
Borda Tamás
Bozó Judit
Brunda Tibor
Buga Lászlóné Dóri
Csábi Szilárd
Csatlós Noémi
Cserhátnet Informatikai és Távközlési
Kft - Figura Adolf
Diszamé Bt
Doman Ferencné - Ligeti Presszó és
Pizzéria
dr. Bagó József
dr. Barrak Ahmad
dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet
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dr. Zsók Ildikó
Duna Dráva Cement Kft.
Dűz Klaudia Papírbolt
Elixír szépségszalon
Ép-Könyv 2010. Kft.
Erdélyi Róbert
Erdélyi Tamás
EU-SEC Security Group Nemzetközi
Vagyonvédelmi Szolgálat Kft.
Felker Bt
Filkor Anna
Filkor-Percze Zsuzsanna
Fogarasi Kft
Földi Gabriella - Hangulat Presszó
Frédi cukrászda
Galcsik Zsolt
Garamvölgyi Andrea
Gasztron-M Kft - Mészáros Ferenc
Gazda-Kenyér Kft
Gesztenyéskert Vendéglő
Gyetvai Gergely
Gyetvainé Margó – AVON
Gyöngyi Kozmetika - Bocsó Józsefné
Han-Ga gyermekcipő - Béres Zoltán
Hanna - Karina Divatszalon - Kuris Éva
Heizer Gyuláné – Marika Kozmetikus
Heizerné Zsuzsi és Farkas Beáta
Hong He Unio Kft
Horváth Gyöngyi (sajt)
Horváth István Szécsény Holding Kft.
Horváth Mónika
Hugyecz Enikő – Mina Dekor
ifj. Bolgár János
II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület
Intro Plusz Ker. Kft. – www.
papirwebshop.hu
Ipoly Patyolat Kft.
JÓB BT. - Szabóné Rózsahegyi Katalin
Jokisbolt.hu - Knyazoviczki László
Juszt-Bau Kft
Jusztin Tímea
Kelecsényi Gáborné
Király Gyógyszertár
Kiss Dodi és Vartik Darinka - LAGEDO
Kft.
Kiss Gergely és Kissné Billinger Adrienn
Kolosi Ferenc
Koplányi Gabriella
Kormány Zsolt
Kormány Zsoltné
Kovács Anita

Kovács Rita
Kőmíves Zoltán – Üstökös Pálinkafőzde
Kőszeginé Makovinyi Bea
Krista Zoltán
Kristály Optika és Biosarok
Kuris Kitti
Kuris Péter - Tökmagolaj válogatás
Lászlók Kornél
Lénárt Anna - nyári alkotótábor díjazott alkotása - Bakos Ferenc tanítványa
Lennerné Zöllei Zsuzsanna
Liget Lovasudvar - Pesák-Végh Zsófia
Lőrik Szabolcs
Ludányiné Bella Szilvia
Magdi Divat
Makovinyi Tamás
Markóné Molnár Irén
MART Építőipari Kft – Marton Gyula
Mártonné Bárány Katalin
Max motor motorosbolt és hobbicentrum - Kalmár Tibor
MC’ Cayals Büfé
Mester Bt.
Miss Női Divat - Magyarné Sámuel
Lívia
MobiláriuM
Mol-Kov Bt.
Mosóné Mócsány Ramóna
Nagy Ágnes
Nagy Anikó
Nagy Péterné
Nárcisz Virág és Ajándék
Nyugdíjas Klub (Ocsovai Béláné, Ocsovai Gábor, Rádi Istvánné, Sztrémi Sándorné, Tresó Józsefné, Takács Antalné,
Borovszki Lászlóné, Sári Andrásné)
Ocsovai Gábor
Oláh Andor - Gardrób
Oláh István
Öcsi boltja Bt.
Palóc Coop Zrt. - Halmosi György
Palóc Népművészeti és Háziipari Szövetkezet
Paluch Norbert
Pápai László
Papírmadár Papír-Írószer
Pappné Sutor Gabriella
Paulusz Györgyné - Női Fodrász
Pelig Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Percze Tamás
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Petrovics László - OTP Bank fiókigazgató
Pifka Kandalló
Pothoroczki Épületgépészeti Kft.
Puruczki Flórián- Mobilbolt
Puszta Gábor
Ráczné Rankasz Zsuzsanna
Rádi László - Mezőgazdasági Bolt
Randevú Kávézó – Szalai Zsolt
Rustic Candle Kft.
Smelkó István
Smelkó Istvánné
Stayer László és családja
Stílus Bt - Petroveczné Ferencz Beatrix
Strehóné Balázs Katalin
Suli Büfé - Pifkáné Király Szilvia
Sutor Zsuzsanna
SÜM-AGRO Kft.
Sümegi Gábor
Szabó Vilmos Diagonál Kft.
Szajkó Bernadett
Szécsény Mill Kft - Malom
Szécsény Város Önkormányzata
Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft
Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft
Szeles Zsolt – Festéküzlet
Szenográdi Tamás
Szép Zoltán
Szeréminé Lazsán Zsuzsanna
Szerencsés Miklós
Szita Felicián
Szklenár Tamás 100Ft-os
Szmolnikné Cseri Laura
Szomszédné Tóth Edina
Szoó Róbert
Szőke László
Takács Mézeskalács
Talpai Zsanett
Tarné Deák Tímea
Telekábel Kft - Kaszás Gábor
Varga Anikó
Varga Béla - Robinson szigetek
Vinczéné Horváth Judit
Vinczéné Szita Mónika kozmetikus
Virlot Kft.
Vizi Zoltán Virágkertészet
Vöröskereszt
Zöldségfutár
Zsia Bútorház – Szerémi Zsolt
Zsiros Milán

Ŷ

.

.
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II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola

A

z első félévi hajrá után sem
pihentek tanítványaink, hiszen a február a farsang mellett hagyományosan a tantárgyi és
egyéb versenyek hónapja is. Február 17-én alsó tagozatos tanulóink Diósjenőn, a Szentgyörgyi István
Általános Iskola hagyományos Művészeti- és Sportnapok Rendezvénysorozatán tréfás mesék témakörben mérettettek meg. Eredményes szereplésükre méltán lehetünk büszkék; hiszen Farkas Eszter
(2.o) II. helyezést és Szőllősi Alex
(4.o.) III. helyezést ért el, Oláh Debórát (4.o) pedig különdíjban részesítette a zsűri. Jakab Hanna (2.o.),
Szentgyörgyi Kristóf (3.o.) és Juscsák Nóra (4.o.) pedig a Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolájában megrendezett Móra Ferenc vers- és prózamon-

dó versenyen vett részt. Ezen a rendezvényen került sor az „Irodalom
képekben” című rajzpályázat értékelésére is. Farkas Eszter (2.o.) és
Gyetvai Petra (4.o.) I. helyezést értek el; Lakatos Vilmos és Horváth
Marcell 2. osztályos tanulók, pedig
különdíjban részesültek. Több tanítványunk pályamunkája is kiállításra került a rendező iskola falán.
Gratulálunk nekik és felkészítőjüknek, Bakos Tamara tanárnőnek. A
szavalók felkészítője Bartus Gabriella tanító néni volt, köszönjük áldozatos munkáját.

Február 19-én 8 tanulónk a Zrínyi
matematika verseny területi fordulóján vett részt, amely Balassagyarmaton került megrendezésre.
Sportolóink sem pihentek, Oláh
Bence (7.a) és Radics Krisztián (7.b)
osztályos tanulók III. helyezést értek el a körzeti lábtenisz versenyen.
A Dobd a kosárba versenysorozat
újabb állomásán az első, második
osztályos korcsoportban ifjú csapatunk pedig hatodik helyezést ért
el. Gratulálunk, s legközelebb is
szurkolunk nekik.
A tanulás mellett jutott idő a szórakozásra is. Alsó tagozatos tanulóink farsangoltak, a jelmezes felvonulás után Rácz Csaba táncpe-

Farsang

dagógus vezetésével táncházi programon vettek részt, majd termeikben folytatták a mulatságot. A zsűri megjutalmazta az ötletes jelmezeket, így díjat kapott a házikó, az
ősember, a kémény és a gólya, a
kalóz és a farmerlány. Az igazgató
úr Zorro jelmezét pedig nagy tapssal üdvözölte a báli sereglet. Lehet,
hogy jövőre ő is kap különdíjat.
17-én felsőbb éves tanulóink a
Magyarország szeretlek című vetélkedő felvételén vettek részt. Bepillantást nyertek a műsorkészítés
kulisszatitkaiba, híres emberekkel
vetélkedtek együtt. A kérdések
megválaszolása során gazdagodott tudásuk Magyarországról, annak földrajzáról, történelméről, kevésbé ismert híres embereiről. A
műsor március 13-i és 20-i adásában láthatják az érdeklődők szereplésünket. A végeredményt nem,
de annyit elárulhatunk, hogy a piros csapatot erősítettük. Köszönjük a lehetőséget Dr. Frisch Katónak
és csapatának.
Nevelőtestületünk a félévi értekezleten elfogadta a munkaközösségi beszámolókat, módosította a házirendet, majd a pedagógus életpályamodellel és a minősítési rendszerrel kapcsolatos interaktív előadásokat hallgatott meg, melyeket az iskolavezetés tagjai és Bárány Judit tanítónő tartott.

Magyarország szeretlek - forgatás
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A február kiemelt feladatai közé
tartozik az érettségire való jelentkezés, valamint a nyolcadik évfolyamos tanulók középfokú beiskolázása is.
Mindezek mellett készülünk a márciusi Rákóczis Napokra, s a TEIS
csapat tagjait is nagy megtiszteltetés érte. Rendezői, házigazdái
lesznek a Sport Legyen a Tied! országos programsorozat nyitó rendezvényének, amelyet március 10én a budapesti MOM sportközpontban tartanak meg.
Az iskola vezetése – a mindennapi feladatok mellet - már a következő tanév tervezését is megkezdte.
Április végén kerül sor az elsős beiratkozásra. Szeretnénk a szülőket
segíteni döntéshozatalukban, így
idén is tartunk nyílt napot a leendő első osztályos diákok és szüleik részére. A nyílt nap április 7-én
(csütörtökön) 8 órától lesz. Az
érdeklődők két tanítási órát látogathatnak meg, melyek során betekintést nyerhetnek az iskolánkban
folyó szakmai munkába. Képet kaphatnak arról, milyen előnyei vannak a kis létszámú tanulócsoportoknak, amelyek lehetővé teszik a
személyre szabott fejlesztést, tehetséggondozást. Az órákat László Gézáné és Buga Lászlóné tanító
nénik tartják a jelenlegi első osztályban. Magyar, matematika és angol nyelv szerepel kínálatunkban.
A leendő első osztály osztályfőnöke pedig Buga Lászlóné Dóri néni
lesz. A bemutató órák után rövid
tájékoztatót tartunk iskolánkról,
ahol a szülők feltehetik kérdéseiket.
Akik nem tudnak a reggeli időpontban ellátogatni hozzánk, aznap délután 16-18 óráig fogadó
délutánt tartunk, melynek során
az iskolavezetés és az alsó tagozatos munkaközösség tagjai is az érdeklődők rendelkezésére állnak.

Mi az, amit kínálunk? Kis létszámú
tanuló és napközis csoport. Angol
nyelv tanítása első osztálytól kezdődően, hetedeik évfolyamtól pedig német, mint második idegen
nyelv. Változatos, gazdag szabadidős programok. Innovatív légkör,
tervezzük a gazdálkodási ismeretek oktatásának bevezetését is. Tehetséggondozás, versenyeztetés,
tánc, sport.
De beszéljenek helyettünk a gyerekek, alsó tagozatos diákjainkat
kérdeztük az iskoláról.

pes beszámolókat is találhatnak
Facebook oldalunkon. Ehhez a csapathoz csatlakozhat az Ön gyermeke is a 2016/17-es tanévtől.
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

Ez a pár mondat mindennél többet mond iskolánk közösségéről,
az itt folyó munkáról, amelyről ké-

Győrki Marianna
igazgatóhelyettes

Ŷ

„Azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert otthonos, és szép a környezet.”
„Mert a tanárok és az iskola dolgozói próbálják szebbé tenni a mindennapjainkat.”
„Nagyon szeretem ezt az iskolát, mert a tanárok közvetlenek, segítőkészek.”
„Szeretem ezt az iskolát, mert a tanulás mellett nagyon sok program van.”
„Minden reggel szívesen jövök ide, mert nagyon sok barátom van itt.”
„Tetszik, hogy nem csak az osztálytársaimmal, de a felsőbb évesekkel is el
lehet beszélgetni.”
„Élvezem az órákat. A tanárok izgalmasan és érdekesen adják elő az anyagot.”
„Kipróbálhatom magam több területen is. Például a kosárban, vagy versmondó versenyeken.”
„Gergő bácsi, nagyon jó fej.”
„Mindent meg lehet beszélni velük.”
„Sokat kaptam ettől az iskolától. Sok barátom van. Minden nap kapunk
iskolatejet és gyümölcsöt is.”
„Szeretek ide járni, mert a többiek megértenek és nem gúnyolódnak.”
„Szeretem, hogy a tanulás mellett járhatunk úszni, kosarazni.”
„Nagyon jó itt a társaság. Nagyokat szoktunk játszani és beszélgetni.”
„Itt sosem unatkozom.”
„Itt mindenki tesz mindenkiért.”
„Szeretem ezt az iskolát, mert nagyon összetartó.”
„Ha reggel felkelek, tudom, hogy egy jó helyre jövök.”
„Mert itt megbecsülnek engem.”
„Barátságosak és vidámak a tantermek.”
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Kedves Szécsényiek!
Iskolánk, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola részt vett az Élményfestők által meghirdetett Élményfal Projekt elnevezésű pályázatán.
Célunk az volt, hogy az iskolánk
udvarát körülölelő falat szép falfestmény díszítse. A lassan fél éve
tartó megmérettetésnek, több feltételnek sikerült megfelelnünk,
így az előválogatás után bekerültünk a „hármak versenyébe”. Három
város, (Kecskemét, Soroksár, Szécsény) intézményére lehetett szavazni. Ez azért volt izgalmas, mert
a 3 közül végül kettőben valósul
meg a falfestmény.
Intézményünknek sikerült a kiválasztottak közé kerülnie. A 4321
szavazatra méltán vagyunk büszkék, hiszen ez Szécsény lakosságának több, mint a 70%-a. Ezúton
köszönjük minden közel, s távol
élő városlakónak, hogy szívük egyként dobogott értünk, így több ezer
szavazattal örvendeztettek meg
bennünket. Külön köszönjük szponzorainknak (Mosó Ottó, BSZV Kft,
Harmóniában a Világgal Mentálhigiénés Közhasznú Egyesület, Szeles Zsolt, A Rákóczisok Egyesülete,
Ipoly - Erdő Zrt., Szécsény Város Önkormányzata), akik vállalták a falfestmény akkor még „láthatatlan”
költségeit.
Az Élményfal Projektről mindezek
ellenére lemondtunk, mert az Élményfestők költségvetése, meghaladja erőinket. Tervünk megvalósításáról, dédelgetett álmunkról azonban nem mondtunk le, keressük a
megoldás lehetőségét. A reményre minden okunk megvan, a biztatást ugyanis szavazóinktól már
megkaptuk. Köszönjük.
Bátori Istvánné
A projektben való részvétel
kezdeményezője és szervezője

Ŷ

  
Egészséghét a Cseperedő Óvoda Pitypang csoportjában

N

apjainkban, a rohanó életvitel következményeként egyre nagyobb hangsúlyt kap
az egészséges életmód fenntartása és megőrzése. A nem megfelelő életvitel, a helytelen táplálkozás,
a mozgásszegény életmód, a túlhajszoltság kimerültséghez, betegségek sokaságához vezet. A legtöbb ember akkor ébred tudatára,
hogy egészsége is van, amikor az
évek során elveszíti azt. Mitől függ
az egészségünk? Genetikai tényezőktől, a környezettől, az egészségügyi ellátástól, legnagyobb mértékben pedig az életmódunktól. Az
életmódbeli hibák kijavításához
pedig az emberek aktív közreműködése szükséges. Az egészséges
életmódra, egészséges életvitel
igényének kialakítására nevelés
az óvodás életkorban kiemelt jelentőségű. A gyermekek lelki életének, jellemének kialakításában
döntő fontossága van az első hathét életévben szerzett benyomásoknak. A családi szocializáció folyamatában és az óvodai élet során
tanulják, tapasztalják meg a gyerekek, hogy az emberi testtel szeretettel, gondoskodóan kell bánni.
Az élet és az egészség az ember
alapvető, semmi mással nem pótolható értéke, fenntartása minden
ember elemi érdeke. Az egészséghez szükséges eszközök, feltételek, lehetőségek megszerzésében
ma még nincs esélyegyenlőség. Az
erre való törekvés napjaink nevelőmunkájában kiemelt egészségpedagógiai feladat. A gyermekek
életében fontos a megfelelő rendszer, a rendszeresség kialakítása.
Hiszen a pszichológiából ismert
tény, hogy az ember szokásrendjének alakítása, az őt egész életen
át elkísérő egészségvédelmi kész-
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ségek, jártasságok, szokások kimunkálása a korai gyermekkorban végezhető el a legjobban.

Nagy felelősséget ró ránk, az óvodára, hogy intenzíven alakítsuk a
gyermekek testi-lelki egészségkultúráját. Ezt a célt szem előtt tartva
kiemelt feladataink közé tartozik
az egészséges életmódra nevelés.
Óvodánk épülete, udvara biztosítja a hatékony nevelőmunka feltételeit. Csoportszobánk tágas, világos, otthonos berendezésű, ezáltal esztétikus, barátságos környezetet biztosítunk gyermekeink
egészséges fejlődéséhez. Az udvaron mozgásfejlesztő eszközök állnak a gyerekek rendelkezésére.
Szép, egészséges környezetben van
lehetőség beosztás szerint éneklésre, verselésre, mondókázásra sószobában, ez főleg az influenzás
időszakban kiemelt jelentőségű. A
gyermekek szükség szerint és rendszeresen kezet mosnak, használják
a körömkefét, szappant, fésűt. Ebéd
után fogat mosnak. A wc-ket válaszfal határolja el, szükségleteiket
nyugodtan, egyre önállóbban tudják elvégezni. Az öltözködés: gyakorlására napközben számtalan
lehetőség nyílik. A gyerekek segítenek egymásnak és a kisebbeknek.
Gyakorolják a gombolást, cipzár
használatát, cipőfűző bekötését.
Mozgásigényük kielégítése érdekében szabadon mozognak a csoportszobában, heti 1 alkalommal a
tornateremben nagytestnevelés keretén belül és az udvaron játszanak az erre kialakított eszközökkel.
A levegőzés: udvari játék, egyre
hosszabb távú séták alkalmával
biztosított. Kedvezőtlen időjárás
estén is arra törekszünk, hogy a
gyermekek a lehető legtöbb időt
a tiszta, szabad levegőn töltsék. A
délutáni pihenés idején a kiszel-
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lőztetett csoportszobában, a mese
végére, vagy a mese utáni altatódalra elszenderednek a gyerekek.
A délelőtt folyamán, alkalmanként
zenét és relaxáló zenét is hallgatunk, ezek a zenevarázs percei. A
mozgás- és ritmusérzék fejlesztése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű, ennek érdekében gyermekeink a néptánc művészetével
is megismerkedhetnek Záhorszkiné Laczkó Beáta óvodapedagógus irányításával. Köztudott, hogy
a zenének nagy szerepe van a lelki egészség fejlesztésében. A helyes táplálkozás érdekében zöldség
és gyümölcsnapokat iktatunk be.
A gyerekek szeretik maguk megmosni, feldarabolni a vitamindús
gyümölcsöket, melyeket alkalmanként hoznak a szülők is annak ellenére, hogy az óvodai étrendben
is gyakori. Így próbáljuk megszerettetni azokkal is, akik egyébként
nem eszik meg.

az ismereteket. Ezután a kisebbek
kivágott gyümölcsöket színezhettek, a nagyobbak gyümölcsös memória játékkal játszottak. Végül finom gyümölcsöt fogyaszthattak.

A februári Egészséghetünk programja, napi felbontásban.

Csütörtök: Délelőtt, a tízórai után
mindenki alaposan fogat mosott
és elmentünk az Egészségházba,
ahol fogászati szűrésen vettünk
részt. Dr Kerényi Csaba és Andrea
néni, az asszisztense nagy szeretettel fogadott bennünket. Nem
félt senki, minden gyermek bátran
beült a fogorvosi székbe. Hazafelé
meglátogattuk a Benu gyógyszertárat is, ahol léggömbbel kedveskedtek gyermekeinknek.

Hétfő: Beszélgető-kör keretén belül, szeretettel köszöntöttük a betegségből visszatérő gyermekeket.
Beszélgettünk a betegségről, a betegségek megelőzéséről, az egészségmegőrzésről és az ezekhez
kapcsolódó fontos feladatainkról.
A védőnő és az orvos gyógyító
munkájáról. Ezt követően „igaz-hamis” vetélkedő játékkal rögzítettük

Kedd: A környező világ megismertetése és megszerettetése keretén
belül, Medve Márton segítő, figyelmeztető történeteit hallgathatták
az egészséges életmódról és a táplálkozásról. Medve Márton egy kedves barna plüssmackó aki a Vöröskeresztes Bázisovink jelképe. Gyermekeink szeretik, mindennap gyógyítgatják, ápolják játékidőben, egy
megfelelően felszerelt mentőláda
kellékeivel.
Szerda: Séta közben megfigyeltük
az éledő tavaszi növényeket, a friss
levegőn gyönyörködhettünk a rügyező ágakban és a sok szép nyíló
hóvirágban. Az óvodába visszatérve gyümölcsökről, zöldségekről szóló dalokat énekeltünk, dalosjátékokat játszottunk.

Péntek: Ezen a napon mindig a
tornateremben tornázunk. Előtte
a sószobába szoktunk felmenni,
ahol mesét hallgatni, verselni, és
színezni lehet. A kellemes sópárás
levegőben tartózkodva megelőzhetőek, illetve javíthatóak a légúti
betegségek. A torna után frissen
főzött citromos teával és gyümölcscsel várt bennünket a csoportunk
dadus nénije Betti néni.
Természetesen nem csak ilyenkor,
hanem egész évben odafigyelünk
arra, hogy gyermekeink egészséges életmódja biztosítva legyen.
Brezanóczyné Lőrincz Katalin
Óvodapedagógus

Ŷ
Programjaink:
Március 3. Színházlátogatás- Mekk
Elek az ezermester
Április 6. Nyílt nap a bölcsődében
és óvodában, ahol a leendő bölcsődés és óvodás gyermekeket várjuk
szülői kísérettel egy közös játékos
délelőttre! Ennek programjáról bővebbet, Szécsény város honlapján,
a Kábel Tv-ben és az intézmény ablakán olvashatnak az érdeklődők!
Április 25.-április 26. bölcsődei és
óvodai beiratkozás, kérem, figyeljék a helyi médiát és az intézményi kiírást!
Tisztelettel kérjük, hogy akik a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde javára szeretnék felajánlani
adójuk 1%-át, azok a
SZÉCSÉNY-ÉRT-ÉKES Közhasznú
Alapítványt tegyék meg kedvezményezettnek
Adószám: 18272255-1-12
Köszönjük támogatásukat!

Mender Andrea Mária
Intézményvezető

Ŷ
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!"      #  
és Kollégium
Figyelem!
Új lehetőség a
szécsényi
Lipthayban:

I

skolánkban lehetőség van nappali tanrend szerint két év alatt
érettségit szerezni mindazon

szakmával rendelkezőknek, akik
életkora ezt lehetővé teszi, vagyis
a második képzési év megkezdésének naptári évében még nem
töltik be a 25. életévüket.
A képzés ideje alatt a tanulót családi pótlék, diákigazolvány, és min-

den más juttatás ugyan azokkal a
feltételekkel megilleti, ami egy nappalis diáknak jár.
Bővebb információ:
3170 Szécsény,
Haynald Lajos u. 11.
Tel: 32/370573
Barna Mátyás
igazgatóhelyettes

Ŷ
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növendékeinek sikerei

A

budapesti Kórusiskolában,
januárban megrendezésre
kerülő III. Budapesti Gyermek- és Ifjúsági Kamarazenei Fesztivál Országos Döntőjében Pap Luca
(zongora), Pap Boglárka (fuvola) és
Nagy Renáta (fuvola) növendékeink
kamaratriója I. helyezést ért el.
Felkészítő tanáraik: Lévárdi Beáta
és Kanyó András. Az I. helyezés jutalmaként játszhattak a budapesti

Zenetudományi Intézet Bartók
termében rendezett Gálakoncerten.
Február elején a XIV. Országos Zongoraverseny Budapesti Döntőjében
Mega Inez növendékünk BRONZ
ÉRMET nyert a neves zsűri bírálata
alapján. Tanára: Lévárdi Beáta.
Február 24-én, Salgótarjánban megrendezett Nógrád Megyei Zongo-

rista Növendékek VIII. Találkozóján
több növendékünk is sikeresen vett
részt. Sánta Dániel a II. korcsoportban és Holecz Martin a III. korcsoportban NÍVÓDÍJJAL büszkélkedhet.
Tanáruk: Lévárdi Beáta tanárnő.
Valkár Csenge és Mega Inez növendékek (tanáruk: Lévárdi Beáta),
valamint Kiss Eszter és Horváth Dániel (tanáruk: Csuka László) dicsérettel térhetett haza.
Lévárdi Beáta

Ŷ
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Szerva ASE hírei

A

hétvégén a szécsényi Szerva ASE három különböző
osztályokban szereplő csapata is asztalhoz állt váltakozó sikerrel.

A legmagasabb osztályban játszó
extra ligás csapat Komlóra látogatott, ahol az esélyeknek megfelelően 6:2 arányú győzelmet aratott.
A kezdő páros mérkőzés elvesztése után az egyénikben csak a nehéz világbajnokságot megelőző
edzőtáborból érkező Oláh Benedek hibázott. Kriston Dániel mindhárom, Bátorfi Zoltán kettőből kettő,
Oláh Benedek kettőből egy mérkőzést nyert. (6 elérése utána sza-

bályok szerint a hátralévő mérkőzéseket nem kell lejátszani) Ezzel
a győzelemmel Szécsény csapata
tartja második helyét a tabellán,
mindössze 1 ponttal lemaradva Pécs
együttesétől.
Az NB I-es csapat itthon fogadta
Nyírbátor együttesét. Sajnos szécsényiek nem tudtak megfelelően kiállni a mérkőzésre és a vendégek
is erősítettek az őszi szezont követően. Ennek eredményeként a Nyírbátor 11:7 arányban győzött. Eredmények: Nagy Miklós 3 győzelem,
Horváth Miklós 3 győzelem, Salamon István 1 győzelem.
Az NB III-as csapatnak sem jött
össze a várt eredmény. A mérkőzést
megelőző napon egy alapjátékosuk
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autóbalesetet szenvedett, ezért nem
tudott játszani a listavezető Lőrinci csapata ellen (szerencsére már jól
van). Ezen kívül az egyéni mérkőzésekben is a fontos döntő szettes csatákban a vendégeknek jött
ki a lépés. Így végül 9:9 arányú döntetlen született, mely a vendég Lőrincinek kedvez, hiszen a Szécsény
győzelme esetén átvette volna a vezetést a tabellán.

Eredmények: Györe Sándor 3 győzelem, Salamon Péter 3 győzelem,
dr. Harik Ferenc 2 győzelem, Gúth
József 0 győzelem, Györe-Harik páros 1 győzelem.
dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnöke

Ŷ
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SZVSE hírek

K

öszöntöm a Szécsényi Hírek olvasóit!

A felnőtt csapatunk heti 3 edzéssel és hétvégi edzőmérkőzésekkel
készül a bajnokságra. Volt változás
is a keretben.
Távozott:
Szenográdi Péter (Zand Németország), Bódis Martin (BSE), Molnár
Krisztián, (Érsekvadkert)
Érkezett:
Hodur Gergő, (BSE), Cserni Balázs,
(Érsekvadkert)
Edzőmérkőzések:
Szécsény – Ipolynyék 0 - 2
Szécsény – Alsósztregova 2 – 3 gól:
Galcsik Sz., Lőrincz B.

Még egy edzőmérkőzésünk lesz a
balassagyarmati műfüvön:
február 28.-án: Szécsény – Dejtár
március 5.-én kupamérkőzés: Romhány – Szécsény VSE
március 12.-én kupameccs, ha továbbjut a csapat.
március 19.-én indul a bajnokság.
Az ifjúsági csapatunknál is történtek változások. Szenográdi Péter
távozásával megüresedett az edzői
poszt.
Hosszas keresgélés után a balassagyarmati Cserni Istvánt kérte fel
a vezetőség az ifi csapat edzőjének. A csapat heti 3 edzéssel készül a bajnokságra.

Az utánpótlásra fordítható TAO ból a legkisebbek is kapnak egyen
melegítőt, táskákat, felszerelést.
A felső füves pályára beszerzésre
kerültek a nagykapuk és a Bozsik
tornákhoz kiskapuk is.
Doman Gábor
SZVSE elnökségi tag

Az utánpótlás csapataink téli Bozsik tornákon vettek részt, ahol felemásan szerepeltek.

Ŷ
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SZAFT hírei

B

SI Sportiroda szervezésében
2016.02.20. - 2016.02.21. Siófokon, a Hotel Magisterben
találkoztak az ország futónagykövetei 120 fő. Szakmai és gyakorlati
konferencián nagyon sok jó ötlet
hangzott el az előadóktól. Mi vagyunk azok, akik szervezzük a közös nevezéseket, versenyeket, tartjuk
a kapcsolatot a többi futóegyesülettel, és szakmai tanácsokat adunk
a kezdő futóknak.
Első nap programja:
dr. Zima Endre – A hirtelen szívmegállás egy futó kardiológus
szemével sportolás közben.
Jótékonysági követek a sikeres
adománygyűjtésének titkai.

Volt lábápolási, és tipikus futósérülések elkerülésére tanácsadás.

Kérjük, hogy adója 1 %-val támogassa a SZAFT csapatát !

Blaubacher Anna maratonista
gyógytornász, Core- tréning erősítő gyakorlatok futóknak.

Adószám: 18639931-1-12
Köszönjük!
Czele János
BSI Futónagykövet

Második nap programja:
Közös átmozgató futás a Balaton
partján, nyújtás és futóiskola Teveli Petra és Vári Edit pekingi olimpikon atlétákkal.
A sporttáplálkozás alapjait Fekete
Krisztina diabetikus maratonista,
a Nemzeti Egészségfejlesztő Intézet előadása élénk érdeklődést
váltott ki. BSI működése információk Lakatos Istvántól.
A találkozó összegzése Muladi
Györgytől és Kocsis Árpádtól.

Kocsis Árpád BSI vezetője a futó
etikettről tartott előadást.

Új élményekkel és hasznos tapasztalattal hagyhattuk el a Balaton
partját.

Kiscsoportos beszélgetés a futónagykövetekkel, akik bemutatták
településüket, egyesületüket.

Minden mozogni vágyóknak, sérülésmentes és eredményes évet
kívánok.
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Szécsény Tv soron
  )
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016.03.26-án 19.00 óra (ismétlés: 2016.03.27-én 15.00,
2016.04.02-án 19.00 óra, valamint 2016.04.03-án 15.00 óra.)
2016.04.09-én 19.00 óra (ismétlés:
2016.04.10-én 15.00, 2016.04.16án 19.00 óra, valamint 2016.04.17én 15.00 óra.)
Korábbi adások megtekinthetők:
www.szecseny.hu
Bolgár János
vezető szerkesztő

Ŷ
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