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Városi Civil Korzó és Gyer-
meknap

Május 28-án került megren-
dezésre a Városi Civil Kor-
zó és Gyermeknap a Sétáló-

utcában, ahol a város apraja-nagy-

ja megtalálhatta a maga szórako-
zási lehetőségét. A sokszínű prog-
ramok, szórakozási lehetőségek 
és a meleg nyári idő mind-mind 
hozzájárult ahhoz, hogy a rendez-
vényre ellátogató gyerekek és fel-

nőttek jó emléket és élményeket 
vihettek magukkal haza. 

A Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. ezúton is köszönetét 
fejezi ki mindenkinek, aki mun-
kájával és közreműködésével hoz-
zájárult a szombati Városi Civil Kor-
zó és Gyermeknap rendezvény 
sikeréhez.

Név szerint: 

Cserhát Mentőkutyás Egyesület, 
Krúdy Gyula Könyvtár, Petrovics 
Gabriella, e-MultiCoop Szociális 
Szövetkezet, Andi Színjátszósai 
Egyesület, Palóc Néptáncegyüt-
tes, Izolda Népi Játékai, Iglice Tánc-
együttes, T.C.D. Táncegyesület szé-
csényi és balassagyarmati csoport- 
ja, Léna Táncosai, Street Dancers, 
Paramisi Társulat, Őszi Alkony Nyug-
díjas Klub, Szerva ASE, Benczúr-
falváért Egyesület, Szécsény Vá-
rosi Rendőrkapitányság, Szécsény 
Városi Tűzoltó Raj, Agrohelp Kft., 
Szécsény Városfejlesztő Kft., Szé-
csényi és Pösténypusztai Polgár-
őrség, valamint Szécsény Város 
Önkormányzata.

Köszönjük mindenkinek, aki ellá-
togatott a rendezvényre!

Szécsényi Hírek
.......................................................................................
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Leköszönt Őszi Alkony 
Nyugdíjas Klub vezetője

Kiss Lajosné, Skoda Marika hosz-
szas gondolkodás után úgy dön-
tött, hogy a klubvezetői feladato-
kat másra bízza a jövőben, így a 
továbbiakban Bunder Irénke fog-
ja a koordináló feladatokat végez-
ni. Mindannyiunk Marikája klub-
tagként fogja az Nyugdíjas Klub 
életét színesíteni. 

Marikának hálásan köszönjük a 15 
éves sikeres és önfeláldozó munká-
ját, Irénkének pedig sok sikert kívá-
nunk az előtte álló feladatokhoz. 

40 éves a szécsényi Kertba-
rát Kör

Június 24-én ünnepli fennállásá-
nak 40. évfordulóját a szécsényi 
Kertbarát Kör. Ezúton is gratulálunk 
nekik ehhez a kerek évfordulóhoz 
és kívánunk nekik további jó mun-
kát.

Garamvölgyi Andrea
Sáriné Borik Melinda

■

Május hónapban 1 munka-
rend szerinti-, és 2 rend-
kívüli, júniusban 2 rendkí-

vüli ülést tartottunk.

Május 5-én rendkívüli ülésen az 
alábbi témákban döntöttünk:

•	 Közbeszerzési eljárást indítot-
tunk a Start munkaprogram kere-
tében két témakörben. Egyrészt 
a betonelem gyártáshoz szüksé-
ges sóder, homok és cement, va-
lamint a betonelem gyártáshoz és 
az asztalos üzemhez szükséges esz-
közök beszerzésére.

•	 A képviselő testület egyhan-
gúlag támogatja Pancsovai Ger-
gely igazgatói pályázatát, és ja-
vasoljuk kinevezését 5 éves, hatá-
rozott időtartamra a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola, Gim-
názium és Szakközépiskola igaz-
gatójának.

•	 Támogatjuk a Nógrád Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Szé-
csényi Tagintézményének szék-

helyváltoztatását a Dugonics út1. 
szám alatti bérleménybe.

•	 Megtárgyaltuk és elfogadtuk 
Szécsény Város Önkormányzatá-
nak Környezeti Fenntarthatósá-
gi Tervét.

Május 18-án szintén rendkívüli 
testületi ülésen:

•	 Jóváhagytuk a „Vállalkozói park 
létesítése Szécsényben” című pá-
lyázat beadását. Ehhez kapcsoló-
dóan a porta épület és kerítés épí-
tés tervezői költségvetés készítése 
tárgyában indult beszerzési eljá-
rást eredményesnek nyilvánítot-
tuk, és nyertes ajánlattévőnek a 
Tarján Terv Kft-t (Salgótarján) hir-
dette ki a testület 800.000 Ft + 
ÁFA megbízási összegben. Az üz-
leti terv és előzetes vizsgálat el-
készítése tárgyában indított be-
szerzési eljárás szintén eredményes 
volt, a nyertes az Inno-nivo Kft. 
(Salgótarján) lett, 4.600.000 Ft + 
ÁFA megbízási díjjal. A Vállalko-
zói park létesítéséhez szükséges 

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub

Önkormányzati hírek

................................................................................
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közművek, rácsatlakozó és belső 
utak generál kivitelezői feladatai-
nak ellátására a tervezői költség-
vetés elkészítése tárgyú beszer-
zési eljárásunk szintén eredményes 
volt, és a nyertes a Salgóterv Kft. 
(Salgótarján) lett, 7.100.000 + ÁFA 
összegű megbízási díjjal.
•	 „A foglalkoztatás és az életmi-
nőség javítása családbarát, mun-
kába állást segítő intézmények, köz-
szolgáltatások fejlesztésével” című 
pályázat keretében építendő böl-
csőde-óvoda tervezési munkála-
taira indított beszerzési eljárásunk 
eredményes volt, a nyertes a Vár-
Center Kft. (Budapest) bruttó 
10.700.000 Ft összeggel.

•	 A Start munkaprogram kere-
tében használható cementsiló be-
szerzési eljárása eredményes volt, 
a nyertes a Transquick Bt. (Szé-
csény) 1.500.000 Ft+ÁFA összeg-
gel. A tehergépjármű beszerzésre 
vonatkozó eljárás eredményte-
len volt, mert nem érkezett érvé-
nyes ajánlat.

•	 A 100 %-os tulajdonú cége-
ink alapító okiratát módosítot-
tuk. A Holding felügyelő bizott-
ságának két tagja lemondott, 
helyükre Filkorné Végh Lizandra 
és Kőmíves Zoltán szécsényi la-
kosok kerültek megválasztásra.

•	 A Szécsényi Városüzemelte-
tő Kft ügyvezetője lemondott, új 
ügyvezetőnek a képviselő testü-
let Bolgár Brigitta Annát bízta 
meg.

•	 Döntöttünk, hogy pályázatot 
nyújtunk be „Turisztiai fejlesztések 
Szécsényben” címmel, melyhez a 
várható 2.120.470 Ft-os önerőt 
a testület vállalta. A pályázathoz 
szükséges üzleti terv elkészítése 
tárgyában indított beszerzési el-
járás eredményes volt, a nyertes 
a TRIOMER Kft (Salgótarján) lett, 
7.600.000 Ft+ÁFA összeggel.

•	 Döntöttünk, hogy pályázatot 
nyújtunk be a Szociális földprog-
ram keretében eszközbeszerzésre 
3.000.000 Ft értékben, és együtt-
működünk a Szécsényi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzattal.

•	 Kezdeményeztük a Liget és a 
Lőtér belterületbe vonását.

Május 31-én tartottuk munka-
rend szerinti testületi ülésünket.

•	 Elfogadtuk a Szécsényi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal, va-
lamint Szécsény Város Önkor-
mányzata 2015. évi költségvetésé-
nek módosítását, valamint a 2015 
évi költségvetés teljesítéséről 
szóló beszámolókat. Az Önkor-
mányzat beszámolóját 1.626.987. 
000 Ft teljesített bevétellel és 
1.577.008.000 Ft teljesített ki-
adással hagytuk jóvá.

•	 Elfogadtuk a Szécsény Hol-
ding Kft és cégei 2015. évi mér-
legbeszámolóját.

•	 Elfogadtuk a 2015. évi adóbe-
vételekről szóló beszámolót.

•	 Elfogadtuk a jegyző gyámha-
tósági hatáskörben végzett fel-
adatairól szóló, valamint a Szé-
csény és Térsége Humánszol- 
gáltató Központ 2015. évi mun-
kájáról szóló beszámolót.

•	 A Start munkaprogram kere-
tében lefolytatott beszerzési eljá-
rás eredményes volt, két nyertest 
hirdetett ki a testület. Az asztalos-
ipari gépek tekintetében a Zol-Sped 
2001 Bt. (Debrecen) nettó 6.810. 
500 Ft, a betonelemgyártó gépek 
tekintetében az ÚJGÉP-KŐ Kft. 
(Bükkzsérc) nettó 4.267. 950 Ft 
összeggel.

•	 Módosítottuk az Önkormány-
zat 2016. évi belső ellenőrzési 
tervét.

•	 A képviselő-testület hozzájá-
rult, hogy a Római Katolikus Plé-
bánia Nepomuki Szent János em-
lékére kőszobrot állítson a Szent-
lélek patak hídja mellett.

•	 A Nemzeti Köznevelési Infra-
struktúra Fejlesztési Program ke-
retében létesítendő tanuszoda 
megvalósításához önkormányza-
tunk térítésmentesen biztosítja a 
Lőtér területét, és a jövőbeni álla-
mi működtetés érdekében lemond 
a megépülő tanuszoda tulajdonjo-
gáról.

•	 A képviselő-testület tájékoz-
tatást kapott a civil-, és sport-
szervezetek számára 2015. évben 
kifizetett és a 2016. évre megítélt 
támogatásokról.

•	 Döntöttünk, hogy pályázatot 
nyújtunk be a Belügyminisztéri-
um által meghirdetett feladatel-
látást szolgáló fejlesztések támo-
gatására. Egy 18x28 méteres, re-
kortán borítású, multifunkciós 
sportpálya létesítésére a Kossuth 
út 3. szám alatti ingatlan udvarán, 
melyhez 4.000.000 Ft önerőt, 
valamint az Arany János utca és 
a hozzá kapcsolódó járdák fel-
újítására, melyhez 2.651.095 Ft 
önerőt vállaltunk.

•	 Zárt ülés keretében lakásbér-
leti ügyeket tárgyaltunk.

Június 2-án rendkívüli ülést tar-
tottunk.

•	 Elfogadtuk az önkormányzat 
településképi véleményezési, be-
jelentési és kötelezési eljárásról 
szóló rendeletét.

•	 A Szécsény belvárosában ter-
vezett szállodafejlesztési projekt 
előkészítése érdekében lefolytatott 
beszerzési eljárás eredményes volt, 
a nyertes a Kraft & Associates 
Kft. (Budapest) lett, 5.000.000 Ft 
+ Áfa összeggel.
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•	 A turisztikai pályázathoz szük-
séges telekhatár rendezést kez-
deményeztük a Haynald Lajos utca 
4. szám, 83 és 84 hrsz. alatti önkor-
mányzati tulajdonú területekre.

Június 8-án ismét rendkívüli ülést 
tartottunk.

•	 Döntöttünk, hogy pályázatot 
nyújtunk be a TOP-3.2.2-15 kód-
számú, önkormányzati középü-
letek energetikai rendszerének 
megújítására vonatkozóan.

•	 2017. január 1-től csatlakoz-
ni kívánunk a Szécsényi járási Ön-
kormányzatok Településfejlesztési 
és Feladatellátási Társulásához.

•	 Módosítottuk a Szécsényi Vá-
rosüzemeltetési Kft-vel, a hulladék-
gazdálkodási rendszer működte-
téséhez nyert eszközök bérlésére 
kötött szerződést.

•	 Szintén ennek a rendszernek 
a mielőbbi indításához szükséges 
0103/3 és 0103/4 hrsz. (egykori 

szeméttelep) területeket térítés-
mentesen használatba adtuk a 
cég részére.

•	 Módosítottuk az önkormány-
zat saját bevételeinek és adóssá-
got keletkeztető ügyleteiből ere-
dő fizetési kötelezettségeinek vár- 
ható összegére vonatkozó hatá-
rozatot a 2016-2019 évekre.

Stayer László        Dr. Bagó József
polgármester                               jegyző 

■

Az elmúlt években országo-
san több mint félszáz léte-
sítményt nyilvánítottak tör-

ténelmi és nemzeti emlékhellyé, 
köztük a szécsényi kolostort és a 
Kubinyi Ferenc Múzeum épületét. 
2016-tól minden év május máso-
dik szombatján megrendezésre 
kerül az Emlékhelyek Napja.

Intézményünk már az első prog-
ram résztvevője lett, és gazdag 
programkínálattal várta az érdek-
lődőket.
Múzeumunkban két állandó ki-
állítás is kapcsolódik történelmi 
múltunkhoz, ezért Majcher Ta-
más főmuzeológus szakmai tár-
latvezetést tartott a Nógrád me-

gyei végvárakat, a Rákóczi ország-
gyűlést és a szabadságharcot 
bemutató kiállításokban.

Ezt követően Harikné dr. Havasi 
Beáta alpolgármester asszony tar-
talmas köszöntőjét követően dr. 
Kun Edit festőművész, a Nimród 
Vadászújság lapigazgatója tar-
tott vetített képes előadást a ma-
gyarság vadászati kultúrájáról, an-
nak fontos értékeiről.

Mivel idén az Emlékhelyek Napja 
Pünkösd szombatjára esett, ezért 
a VISSI D’ARTE Művészeti Együt-
tes (Lévárdi Beáta – zongora, mű-
vészeti vezető, Varga Ivett - ének, 
Jambrik Zsolt - ének, narrátor) pün-
kösdi koncertje, benne Limbacher 
Gábor vetített képes előadása kel-
tette a Szentlélek eljövetelének ün-
nepi atmoszféráját. Hasonlóan ins-
pirálta ezt a Palóc Néptáncegyüttes 
utánpótlás csoportjainak elbűvö-
lő pünkösdi táncműsora is. 

Köszönet Paluch Norbert művésze-
ti vezetőnek és Takács Bernadett, 
illetve Kurucz Boglárka táncpeda-
gógusoknak!

Limbacher Gábor
igazgató

Kubinyi Ferenc Múzeum
■

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

Emlékhelyünk Napja
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4-én felkerekedett az iskola 
apraja- nagyja, hogy az Erkel 
színházban megnézze Mo-

zart Varázsfuvoláját Szinetár Mik-
lós rendezésében. Ősszel pedig 
Puccini Bohémélet című operáját 
ismerhetjük majd meg.

6-án 10. alkalommal rendezték 
meg Hejőkeresztúron a táblajáté-
kosok országos egyéni és csapat 
diákversenyét. Iskolánkból egy tíz-
fős csapat indult 5 alsó és 5 felső 
tagozatos tanulóval. Kísérőik (Ju-
hász Katalin, Kuruczné Rados Beat-
rix, Mihály Olga és Pásztor Péter), 
készítették fel őket, akik joggal 
lehetnek büszkék tanítványaikra, 
hiszen az induló 14 csapatból a 8. 
helyezést érték el. Egyéniben min-
denki a középmezőnyben végzett. 
Versenyzőink: Gyebnár Keve (3.o.), 
Bangó Richárd, Gyetvai Petra, Jus-
csák Nóra, Vidu Eleonóra (4.o.), 
Boros Blanka, Kiss Panna Sára, Po-
lyák Violetta, Szalontai Dávid (7.o.) 
és Szalontai Máté (8.o.).

Most sakktáblán játszható tábla-
játékokban mérték össze a tudá-
sukat: „begurítós” Amőba, „tologa-
tós” Amőba, Camelot, „orosz” Dáma, 
Loa, Quints, „takart mezős” Reversi 

(Othello). Gratulálunk nekik és ha-
sonló sikereket kívánunk a jövő-
ben is!

Május 6-7. Diákjaink a Palócföldi Né-
pi Iparművészek egyesületének 
tagjaival Kiskunhalason jártak, ahol 
a XVII. Nemzetközi Csipkekiállí-
tás keretein belül mutatták meg 
tehetségüket, tudásukat, eddig el-
készült munkáikat.

6-án került megrendezésre a Mik-
száth kupa a nógrádmegyeri álta-
lános iskola szervezésében. Az 5-6. 
osztályos korcsoportban tanuló-
ink II. helyezettek lettek. Gratulá-
lunk nekik, és edzőjüknek, Pénzes 
Istvánnak.

A Magyar Diáksport Szövetség Gon-
dold újra a TE IS Kuckót! néven 
indított pályázatot 2015 végén a 
TE IS Programot megvalósító is-
kolák körében. Iskolánk harmadik 
helyezést ért el, s most már csak a 
szerződésre várunk, hogy tovább 
tudjuk szépíteni közösségi terün-
ket.

A múzeumi történelem órák kere-
tein belül ebben a hónapban he-
tedikeseink a két világháború kö-
zötti magyar társadalomról hall-
hattak interaktív előadást. 

Rendben lezajlottak az írásbeli érett-
ségik, valamint az idegen nyelvi és 
az országos kompetenciamérés.

25-én a Dobd a kosárba program 
soron következő állomásán Sal-
gótarjánban, 1-2. osztályos korcso-
portban kis tanítványaink elsöprő 
győzelmet aratva szerezték meg 
az első helyet. 

27-én rendeztünk Gyereknapi Ka-
valkádot iskolánkban. A progra-
mok délelőtt kezdődtek egy jó 
hangulatú koncerttel, melyet Ba-
rát Attila és tanítványai adtak a 
Kőrösi teremben. Alsó tagozatos 
kisdiákjainkat Attila bácsi csalo-
gatta zeneszóval, s őket követték 
felső tagozatosaink is. Léna tán-
cosai is itt tartották meg első fel-
lépésüket. Bemutatójukat nagy 
tapssal köszönte meg a hálás kö-
zönség. Ezt követően Baranta be-
mutatót láttunk, melynek végez-
tével mindenki kipróbálhatta az 
ostorpattogtatást, nyilazást, vívást. 
Köszönjük a Palóc Virtus Sport-
egyesület tagjainak és vezetőjük-
nek Szabó Zoltánnak a színvona-
las bemutatót. 

A bemutató közben megérkezett a 
tűzoltó autó is, amelyet alsó tago-
zatosaink birtokba is vettek. 

A kockaudvaron Izolda népi játé-
kait lehetett kipróbálni, s itt kapott 

Sok sikernek örülhettek a Rákóczi tanárai 
és diákjai májusban

Táblajátékos csapatunk Gyereknapi koncert
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helyet az arcfestés is. Vállalkozó 
kedvű felsős tanulóink pedig lel-
kesen rótták a köröket a Kalmár 
Tibor által bemutatott különös ke-
rékpárokon. 

Aki megéhezett, szendvicset, ször-
pöt kapott az ebédlőben, a szülői 
szervezet tagjaitól. Köszönjük Boj-
tos Szilvia, Tordáné Szép Mónika, 
Viduné Gyurovics Klára, Bagó Lász-
lóné és Kiss Ádám segítségét. Kö-
szönjük a tanító néniknek: Bátori 

Istvánné, Bartus Gabriella, Buga 
Lászlóné, Kuruczné Rados Beat-
rix, László Gézáné, Szabó György-
né a díszítést és a szervező mun-
kát. 

Aznap délután a szülők és a peda-
gógusok közösen hozzákezdtek a 
kerítés festéséhez. 

Mindenkinek köszönjük, aki mun-
kájával, támogatásával lehetővé 
teszi, hogy környezetünk tovább 
szépülhessen.

További információk:

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

Győrki Marianna
igazgató helyettes II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola

■

Óvodások zarándoklata Szent-
kúton

2016. május 21-én óvodánk 
képviseletében, 13 pedagó-
gus kíséretében 26 család 

gyermekeivel együtt, összesen 100 
fővel vettünk részt az V. szentkúti 

óvodás zarándoklaton. Megérke-
zéskor a kegytemplom előtt gyü-
lekeztünk, majd dr. Beer Miklós vá-
ci megyéspüspök vezetésével vo-
nultunk be az Irgalmasság kapu-
ján. Énekekkel, imával köszöntöt-
tük a Szűzanyát majd elhelyeztük 

a virágkosarunkat. Ezután Dr. Beer 
Miklós püspök atya által celebrált 
közös szentmisén vettünk részt, a 
mise után nagycsoportos iskolá-
ba készülő óvodásainkat az atya 
megáldotta. 

A nap zárásaként hálát adtunk a 
jó Istennek a zarándoklat sikeré-
ért, összetartozásunk megtartásá-
ért.

Léna táncosai

Óvodások zarándoklata Szentkúton

Baranta bemutató

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

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium
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Gyermeknap az óvodában
2016. május 18-án a szülői szer-
vezet szervezésében és támoga-
tásával megrendezésre került gyer-
meknapunk. Ebben az évben, a 
Mosolybirodalom alapítvány ál-
tal támogatott lehetőségeket vá-
lasztottuk. Kipróbálhattak óvodá-
saink légvárakat, népi játékokat, 
agyagozást és a gyermekek választ-
hattak nekik tetsző mintát, melyet 
a vendég arcfestők készséggel 
megfestettek. A program zárása-
ként a szülői szervezet jóvoltából 
az elmaradhatatlan cukoresővel 
ért véget a délelőtt. Hazaindulás-
kor minden gyermek, Mártonné 
Bárány Katalin által készített trom-
bitát kapott ajándékként. Ezúton 
is köszönjük a szülőknek az aktív 
és lelkes segítséget. Reméljük, óvo-
dás gyermekeink sok szép élmény-
nyel tértek haza ezen a napon.

Ballagás a Bárkányi Katoli-
kus Óvodában
Hagyományainkhoz híven balla-
gásunkat június első hetében tar-
tottuk. 48 ballagó nagycsoportos-
tól búcsúztunk el és engedtük út-
jukra az iskola felé. 

Ez az esemény egy igazán meg-
hitt, bensőséges ünnep, amit ko-
moly készülődés előz meg. Időt 
adunk arra a gyerekeknek, hogy 
felkészüljenek a búcsú pillanatá-
ra, ami sosem könnyű. Segítjük 
őket, hogy megértsék, teljes szí-
vükkel, lelkükkel átérezzék ezeket, 
a pillanatokat.

Ebben az időszakban sokat emlé-
kezünk, felelevenítjük, hogyan is 
kerültek az óvodába, s hogy tel-
tek el az ovis évek. Az ünnepek nél-
külözhetetlenek életünkben. Lel-
ki életünket erősítik, élményt je- 
lentenek, gondolatok megfogalma-

zására ösztönöznek, érzelmek sza-
badulnak fel. 

A ballagás napja igazán ünnepi: 
feldíszítjük óvodánkat kívül-be-
lül, s mindent előkészítünk a ven-
dégek fogadására, de a legfonto-

Ballagás a Bárkányi Katolikus Óvodában
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sabb, hogy ünneplőbe öltöztetjük 
a szívünket. A búcsúzás megható 
érzésekkel teli pillanatai ezek. 

A ballagás napján a kisebbek cso-
portjaikban a nevelési évünk so-
rán tanult versekből, dalokból, 
táncokból, mesékből összefűzött 
csokorral kedveskedtek a szülők-
nek. Ünnepségünk a ballagó nagy-
csoportosaink pünkösdi népi já-
tékával és búcsúzásával zárult.

Útravalóként a tarisznyába téve 
kívántuk, legyen az útjuk vidám, 
élményekben gazdag. Kértük a jó 
Isten áldását minden lépésükre.

Aranyosi Ervin szavai búcsúztunk:

„Van egy érzés a világon,- úgy 
hívják, hogy szeretet.

Ami nélkül boldogulni, szépen 
élni nem lehet.

Nem számít a mennyisége, - 
pénzben nem is mérhető,
s bárhol élnél a világban, 

mindenhol elérhető...”

Viszontlátásra gyerekek!

A nyárra kellemes nyaralást, jó pi-
henést, időtöltést, teljes kikapcso-
lódást és feltöltődést kívánunk: a 
Bárkányi Katolikus Óvoda kollek-
tívája

Smelkó Istvánné
óvodavezető

■

A Szécsényi Cseperedő Óvo-
dában és Bölcsődében 2016. 
május 25-én tartottuk a gye-

reknapot. Előző napokban közö-
sen készültünk valamennyien: 
együtt díszítettük a csoportszobát, 
az udvart és a bölcsőde teraszát. A 
reggeli rendhagyó módon indult, 
hiszen a gyönyörű napsütéses idő-
ben a teraszon, illetve az udvaron 
fogyasztották el a gyermekek a reg-
gelit piknikszerűen. A reggeli után 
a Pitypang csoportban az intéz-
mény dolgozóinak köszönhető-
en a gyermekek egy előadást te-
kinthettek meg a Kiskakas gyémánt 
félkrajcárja címmel, melyet még 
a bölcsődés gyerekek is ismertek 
és lelkes tapssal fogadtak. A me-
se után Betti óvónéni tánca kö-
vetkezett a bölcsőde teraszán. 

Ezt követően kincsvadászat indult 
az udvaron, amelyet a kiskakas 
útközben hazafelé szétszórt vé-
letlenül. Az aranytallérok a fűben 
„hevertek” nagyon büszkén vitték 

a gyermekek a felnőttekhez, ha 
egy-egy csokoládé pénzt találtak. 

Miután minden elveszett pénz 
megkerült, az arcfestéssel Talpai 
Zsanett varázsolta el a csemeté-
ket. 

Közben Kalmár Tibor saját készíté-
sű „bringóhintóján” Tajti Olivér 
segítségével szállította a gyerme-
keket az óvoda környékén. A dél-
előttöt közös fagylaltozással zár-
tuk. 

Ezúton szeretnénk megköszönni 
Kalmár Tibor önzetlen segítségéét, 
hogy idejét és járműveit ránk szán-
va színesítette a délelőtt program-
ját. Valamint minden szülőnek és 
dolgozónak, aki hozzájárult bár-
milyen segítséggel ahhoz, hogy 
gyermekeinknek szép élmények-
kel telve legyen ez a délelőtt az 
emlékezetükben elraktározva.

Takács Béláné
kisgyermeknevelő

■

Gyermeknap a Cseperedő óvodában
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A 23 éves múltra visszatekin-
tő Szécsény Város Gyermek-
kara május 26-án nagy si-

kerrel szerepelt a salgótarjáni Váczi 
Gyula Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban megrendezésre kerülő XXIII. 

Megyei Ifjúsági Kórustalálkozón. 
A megyei találkozón 5 kórus mu-
tatta be tudását. A mintegy 45 
tagot számláló kórus magyar szer-
zők, többek közt Bárdos Lajos, Ka-
rai József darabjait szólaltatta meg 
a 3 tagból álló zsűri előtt. A zsűrit 
olyan szakemberek alkották, mint 
Ember Csaba karnagy, Csábi Ist-
ván-karnagy és Tóth Tibor a salgó-
tarjáni Zeneiskola igazgatója. A 
kórus felkészítő tanárai: Lévárdi 
Beáta-alapító karnagy és Sebe-
tyénné Csabai Ildikó. A találkozón 
a kórus fellépését színesítette Csu-
ka László zongorajátéka.

Lévárdi Bea
karnagy

■

Június elején az Erkel Ferenc 
Vegyeskar 8 tagú küldöttsé-
ge a lengyelországi Tyczynben 

vendégeskedett, ahol a fennállá-
sának 50. évfordulóját ünneplő 
Művelődési Ház jubileumi ünnep-

ségére kaptak meghívást. A meg-
hívás külön érdekessége, hogy a 
kórus tagjai, más külföldi (ukrán, 
szlovák) kórustagokkal közösen 
egy lengyelországi rekordkísér-
letben vehettek részt, a Művelő-
dési Ház névadójának dalát mint-
egy 700 emberrel énekelték közö- 
sen a városka főterén. A lelkes kó-
rustagok a kirándulás során a he-
lyi kórust magyar dallamokra ta-
nították, majd egy dunajevi tutaj-
túrán és egy colmuti kastélyláto-
gatáson vettek részt. A küldöttség 
meghívása annak volt köszönhe-
tő, hogy a januárjában megrende-
zésre kerülő tyczyni Karácsonyi 
Fesztiválon már kétszer léptek fel 
díszvendégként az Erkel Ferenc 
Vegyeskar tagjai.

A jövő évi Újévi Koncertre a tyczyni 
Vegyeskar kapta azt a megtiszte-
lő meghívást, hogy Szécsényben 
adhat hangversenyt az Erkel Fe-
renc Vegyeskarral közösen. 

Lévárdi Bea
karnagy

■

Szécsény Város Gyermekkara szereplése a 
XXIII. Megyei Kórusfesztiválon

Az Erkel kórus küldöttsége a 
lengyelországi Tyczynben

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

Erkel kórus küldöttsége
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a kárpátaljai Beregszászról érkez-
tek. A szécsényi kórus nagy sikert 
aratott előadásában Purcell, C. 
Franck, Karai József és Jenkins hí-
res művei hangzottak el. A kórust 
vezényelte: Lévárdi Beáta karnagy. 
Szólót énekelt: Varga Ivett. Zongo-
rán közreműködött Csuka László. 
Furulyán Kiss Gabriella, dobon 
Sánta Zsolt, fuvolán pedig Palán-
ki Éva hangszerjátéka színesítette 
a kórus énekét.

A fellépést követően a kórus egy 
kárpátaljai meghívást kapott a 
szeptemberben megrendezésre 
kerülő bustyaházai FELTISZA (kár-
pátaljai Felső-Tisza Vidéki Magya-
rok VI. Találkozójának) megnyitó 
ünnepségére.

Lévárdi Bea
karnagy

■

Az Erkel kórus június 22-én 
egy Nemzetközi Kórusfesz-
tiválon vett részt a budapes-

ti Lurdy házban a Magyarok VI. 
Világtalálkozóján. A fellépő kóru-
sok Nyírbátorból, Budapestről és 

A tűz és a vas ura: a kovács

Május 5-én nyílott meg lát-
ványos időszaki kiállításunk 
a kovácsmesterségről, ame-

lyet Dr. Lengyel Ágnes, a balas-
sagyarmati Palóc Múzeum igaz-
gatója adott át a közönségnek. A 
tárlatot az ottani múzeum gyűj-
teményéből rendezte Molnár Ildi-
kó főmuzeológus. Ezt egészítették 

ki a szécsényi múzeum régészeti és 
helytörténeti anyagával Guba Szilvia 
és Majcher Tamás főmuzeológusok.

Mintha kovácsműhelyben lennénk 
– állapította meg egyik látogatónk. 

E mellett érdekes múzeumpeda-
gógiai foglalkozással is várjuk lá-
togatóinkat az októberig megte-
kinthető kiállításban.

Viseletes bemutató, Szent 
Iván Szépei választás és Mú-
zeumok Éjszakája, Kubinyi 
Ferenc Múzeum, június 25. 

Szent Iván, azaz Keresztelő Szent 
János – és a nyári Napforduló – ün-
nepén, idén is lesz viseletes szép-
ség bemutató a Kubinyi Ferenc 
Múzeumban június 25-én, szom-
baton este 7 órától. 

A nyári Napforduló (VI. 21.) idején 
delel, jár az égen legmagasabban 
fölöttünk a Nap, ekkor vannak a 
legvilágosabb napok. 

Szent Iván napja (VI. 24.) a fény 
ünnepe, ekkor született Kereszte-
lő Szent János, aki Jézus Krisztus, 
az Örök Nap megváltó útjának elő-
készítője volt.

Ebből az alkalomból Szent Iván-i 
leányok, Szent Iván-i menyecs-
kék Szent Iván-i asszonyok, tra-
dicionális-viselet bemutatót ren-
dezünk.

Az Erkel Ferenc Vegyeskar a Magyarok VI. 
Világtalálkozóján

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula 
Könyvtár hírei

.......................................................................................................................
A magyarok VI. Világtalálkozója
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Szent Iván ünnepén a Kárpát-me-
dence bármely etnikuma által bár-
mely településen hagyományosan 
hordott viseletek bemutatására az 
alábbi kategóriákban teszünk 
fölhívást:

1./ leány 35 éves korig
2./ Máriás leány 
3./ menyasszony
4./ menyasszony - vőlegény együtt 
5./ menyecske 
6./ asszony 60 éves korig 
7./ család (szülők, gyermekek és/
vagy unokák, dédunokák együtt)

Az indulóktól kérjük a követke-
zőket:

- Mondják el, hogy településü-
kön Keresztelő Szent János ünne-
pének milyen tartalma, esetleg he-
lyi vonatkozása volt/van

- Ha fűződik a Szenthez, az ün-
nephez monda, mese, egyéb ha-
gyomány, kérjük annak föleleve-
nítését

- Mutassák be viseletüket a láb-
belitől kezdve: milyen anyagokból, 
ki készítette, illetve honnan szár-
mazik, milyen alkalomra volt szo-
kás beszerezni. Hagyományosan 
kik viseltek ilyen viseletet? Csak 
Szent Ivánra és esetleg csak a temp-
lomba vagy egyéb évi alkalmakra 
is felöltötték?

- Mutassák be haj/fej viseletüket 
is (ha van jelentősége)

- Az indulók
tánccal
zenei aláfestéssel
énekkel

is bemutathatják viseletüket.

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

Kapcsolódó rendezvények: (be-
lépőjegy árak: felnőtt 500, diák/
nyugdíjas 300 Ft)

16 órától: SZÉCSÉNYBEN SZÜLE-
TETT. HAYNALD LAJOS (1816-1891) 
GYuLAFEHÉRVÁRI PÜSPÖK, KALO-
CSAI ÉRSEK (1816-1891) c. jubile-
umi kiállítás megnyitója 17 órától: 
Szent Iván ünnepi koncert a VISSI 
D’ARTE Művészeti Együttes (Lévár-
di Beáta – zongora, művészeti ve-
zető, Varga Ivett- ének, Jambrik 
Zsolt-ének, narrátor) és az Erkel 
Ferenc Vegyeskar Bel Canto Kama-
rakórusa részvételével, közben Szent 
Iván ünnep a Palócföldön c. vetí-
tett képes előadás (dr. Limbacher 
Gábor)

18 órától: Tüzes borok és párlatok 
bemutatója. Gyermek mesejátszó 
Környei Alice énekmondóval és 
barátaival.

19 órától: SZENT IVÁN SZÉPEI. Kár-
pát-medencei hagyományos népi, 
Szent Iván ünnepi viseletes bemu-
tató Környei Alice és művészbará-
tai vezetésével.

21 órától: Szent Iván ünnepi Nap-
kerék-gördítés évszakok szerinti 
állomásokkal, Környei Alice és mű-
vészbarátai vezetésével.

22 órától: Dankó Pista az örök Ady-
rege. A Medve Színpad előadása.

23 órától: Szent Iván tüzének meg-
gyújtása, énekek, tűzugrás, elem-
lámpás tárlatvezetés a múzeumi 
kiállításokban.

Várjuk a jelentkezéseket

dr. Limbacher Gábor
igazgató

Kubinyi Ferenc Múzeum
■
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2016. május 27-én tartottuk 
könyvtárunkban a gyermek-
napot. A délelőtt folyamán 

a Páter Bárkányi János Katolikus Ál-
talános Iskola 1-6. évfolyama gyer-
meknapi programjának voltunk a 
4. állomása, míg délután Lázár 
Ervin születésének 80. évforduló-
jára emlékeztünk az író lányával, 
Lázár Fruzsinával együtt.

2016. május 28-án került sor a Vá-
rosi civil korzó és gyermeknap ren-
dezvényére, melyen könyvtárunk 
is részt vett. E napon ingyenes be-

iratkozási lehetőséget kínáltunk az 
érdeklődőknek és kézműves foglal-
kozásokkal vártuk a gyermekeket.

Részletes programjainkért ke-
ressenek minket elérhetősége-
inken: Krúdy Gyula Könyvtár

3170 Szécsény, Ady E. u. 12.
06-32-370-494; krudykonyvtar@
gmail.com; krudykonyvtar.5mp.eu

Csatlós Noémi
intézményegység-vezető

Krúdy Gyula Könyvtár
■

2016.06.25-én 19.00 óra (is-
métlés: 2016.06.26-án 15.00, 
2016.06.29-én szerdán de. 

11.00 óra 2016.07.02-án 19.00 óra, 
2016.07.03-án 15.00 óra, valamint 
2016.07.06-án szerdán de. 11.00 
óra)

2016.07.09-én 19.00 óra (ismét-
lés: 2016.07.10-én 15.00, 2016.07. 
13-án szerdán de. 11.00 óra 2016. 
07.16-án 19.00 óra, 2016.07.17-
én 15.00 óra, valamint 2016.07.20-
án szerdán de. 11.00 óra)

Bolgár János vezető szerkesztő
■

Nem akadtak legyőzőink 
(legalábbis a serdülők között)

A felnőtt és az u19-es csapa-
taink számára véget ért a 
bajnokság.

Eredmények: Megyei I. osztály 
XXII. forduló: BSE – Szécsény VSE 
0-0 Az ifjúsági csapatunk szabad-
napos volt ebben a körben.

XXIII. forduló: Szécsény VSE – Ri-
móc 4 – 1 (0-0) gól: Szabó T. 2, 
Hodur G., Lehoczki Sz.
Szécsény u19 – Rimóc u19 0-2

XXIV. forduló: Mátranovák – Szé-
csény VSE 3-2 (1-0) gól: Galcsik 
Sz., Varga G.
Mátranovák u19 – Szécsény VSE u 
19 gól: Szalai K., Szeles B.

XXV. forduló: Szécsény VSE – Ka-
rancslapujtő 5-3 (0-1) gól: Molnár 
R., Végh M., Kelecsényi G., László L.

Szécsény VSE u19 – Karancslapuj-
tő u19 gól: Oláh Sz., Deák N., Var-
ga B., Szalai K., Nagy T.

XXVI. forduló: Nőtincs – Szécsény 
VSE 3-0 (1-0)

A Krúdy Gyula Könyvtárban ingyenes 
beiratkozási lehetőség volt

Szécsény TV adása

SZVSE hírek

......................................
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Nőtincs u19 – Szécsény VSE u19 
1 – 0 (0-0)

Az ifjúsági csapatunk megszerez-
te az ezüstérmet.

Felnőtt csapatunk a 7. helyen vég-
zett. Serdülő csapatunk a Nyuga-
ti csoport élén végzett veretlenül.

Megyei I. osztály u16-os bajnokság:

XIV. forduló: Ebben a fordulóban 
az u16-os csapatunk szabadnapos 
volt.

XV. forduló: Szécsény u 16 – Va-
nyarc u16 3-1 (1-1) gól: Görcsi G., 
Szmolnik M., Oláh R.
XVI. forduló: Rimóc u16 – Szé-
csény u163 – 3 (2-2) gól: Szmolnik 
M.2, Deák N.

XVII. forduló: Szécsény u16 – Ber-
kenye u16 4-1 (4-0) gól: Szmolnik 
M. 3, Oláh R.

XVIII. forduló: Palotás u16 – Szé-
csény u16 0-8 (0-6) gól: Deák N. 3, 
Szmolnik M. 4, Oláh N.

A serdülő csapatunk veretlenül zár-
ta a bajnokságot. Hatalmas gratu-
láció jár ezért a fiúknak, de még 
nincs vége. A keleti csoport győz-
tes ellen a Zagyvapálfalvai Ifjak SE 
ellen, két meccsen dönti el az ab-
szolút bajnoki címet.

Első mérkőzés Szécsényben lesz, a 
visszavágó Zagyvapálfalván.

Doman Gábor 
elnökségi tag Városi Sport Egyesület

■

2016.május 7-én Szekszárdon 
VII. Tolle Borvidék félmara-
tonon a SZAFT képviseleté-

ben Kiss Eszter vett részt. 13 km-
ren abszolútban 2. helyezést ért el 
1:12:51 idővel.

- 2016. május 16-án ideális futó-
időben közel 300 fő résztvevővel 
futóversenyt rendeztek Salgótar-
jánban az uzoni Péter Gimnázi-
um remek szervezésében. Az or-
szágos félmaratoni táv csúcstartója, 
Kadlót Zoltán előtt tisztelegve 
(1996. Belgrád 1:02:22). Ott voltak 
az ország minden részéről, vala-
mint a szécsényi SZAFT-osok is. Két 
táv közül lehetett választani:

Korcsoportos eredmények:
21 km Sótér Vilmos Zsolt 1:57:05 
13. hely 
5 km János Czele 24:06 1.hely 
5 km Czele Jánosné 28:39 1.hely

- 2016. május 21-én 200 nevező-
vel indult a Tatárárok Szabadidő-
központ mellől az idei salgótarjá-
ni terepfutás. Kiváló futóidő és 
szervezés. Szép erdei környezet-
ben zajlott a verseny, kemény szint-
emelkedéssel.

Eredmények:
5 km korcsoportos:
Czele János 3. hely 27:26 Czele Já-
nosné 3. hely 35:27

11,3 km korcsoportos:
Bunder-Harman Ágnes 3. hely 1:16: 
47 Bunder Tamás 9. hely 1:16:49

21 km korcsoportos:
Chikán István 6. hely 1:53:21
Sótér Vilmos Zsolt 10. hely 2:05:25

- 2016. május 22-én Budapesten, 
több mint 10.000 nevező. Gyönyö-
rű napos időben futhattak a nők 2 

Futottunk és gyalogoltunk

................................................................................
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km, 5 km, 10 km-es távon a Város-
ligetben. Mindenki megtalálhatta 
magának a saját felkészültségé-
nek megfelelő távot.

Eredmények:

2 km gyaloglás:
Kelemen Sára
Kovácsné Percze Hedvig
Nagy András Róbertné
Oláh Lajosné

5 km futás:
Hortobágyi Eszter 35:10 Hortobá-
gyiné Valki Erika 35:12 Simon-Ba-
lázs Ágnes 39:54

10 km futás:

Kiss Eszter 49:04 

Kovácsné Obrecsány Klára 1:00:29

Balázsné Lehoczki Piroska1:00:45

Czele Jánosné 1:07:51

Kovácsné Kozma Ágnes 1:10:01
Homoki Marianna 1:15:01

Szép volt SZAFT-os lányok!

Czele János BSI Futónagykövet
■

IdEJE: 
Július 4-8 (hétfő-péntek) 

HELyE: 
Páter Bárkányi János Katolikus 

Iskola tornaterme

A Szerva Asztalitenisz Sport 
Egyesület már mondhatni 
hagyományosan pinpong 

tábort szervez. 

Az edzések, illetve foglalkozások 
minden nap reggel 9.00-kor kez-
dődnek és délután 16.00-ig tarta-
nak. 

A részvételi díj 6000 Ft/fő, mely 
magában foglalja az ebédet, sport-
szerek (adogatógép, ütők stb.) hasz-
nálatát és szakemberek által ve-
zetett foglalkozásokat.

Jelentkezni a tábor kezdetéig le-
het Borda Tamás tanár úrnál, illet-
ve dr. Harik Ferenc egyesület ve-
zetőnél a 30/209 0860-as telefon- 
számon.

dr. Harik Ferenc 
Szerva ASE elnöke

■

2-án a havi rendszeres klub-
délutánon megnéztük a 40. 
évfordulóról készült DVD fel-

vételt, és ismételten értékeltük a 
rendezvényt. 21-én az „Életet az 
éveknek” Klubszövetség Nógrád 
Megyei Szervezete és a Kastélyker-
ti Nyugdíjas Klub szervezésében 
sportversenyen vettünk részt Bá-
tonyterenyén.

Csapatunk, melynek tagjai: Bunder 
Irén, Ferencz Tiborné, Sztrémi Sán-
dorné, Takács Antalné, Tresó Jó-
zsefné, a 24 versenyző csapat kö-
zül az 5. helyezést érte el. Gratu-
lálunk! 28-án 6 fő képviselte klu-
bunkat a  Gyermeknap és Civil Kor-
zón.

Klubunk életében változás történt: 
a leköszönő klubvezető helyét jú-
niustól Bunder Irén vette át. 
u.i. 15 évig voltam a nyugdíjas klub 
vezetője, de munkám kapcsán előt-
te is sok éven keresztül vettem részt 
az életükben. Köszönöm a minden-
kori tagságnak, hogy jóban-rossz-
ban kitartottak mellettem, köszö-
nöm a segítségüket, és nem utolsó-
sorban a szeretetet, amit kaptam tő-

lük. Én is szerettem és szeretem ezt a 
mindenre kész közösséget, és kí-
vánom, hogy még sokáig tevékeny-
kedjenek „együtt, egymásért”. 

Gratulálok az új klubvezetőnek, 
és kívánok neki olyan szép élmé-
nyeket, amelyekben nekem volt ré-
szem. Köszönöm a segítséget a min-
denkori fenntartóinknak és minden 
kívülállónak, akik hozzájárultak 
klubunk eredményességéhez, és ké-
rem további támogatásukat. 

Kívánok jó egészséget,
Boldogságot, békességet.

Vidámságot, sikereket,
Együtt töltött sok szép évet:

Kiss Lajosné
■

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

Asztalitenisz 
edzőtábor

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub májusa 
és egy búcsú
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2016. május 18.-án nagy napra 
ébredtünk. A Cseperdő Óvoda 
Pitypang csoportja kirándul-

ni ment. Az úti cél Ipolytarnóc 
volt. Nagyon vártuk már ezt a ki-
rándulást, a kisfiammal minden 
nap számoltuk mennyit kell még 
aludni. Végre elérkezett a kirándu-

lás napja. A gyülekező nyolc óra-
kor volt, de mi már fél nyolckor az 
ovinál voltunk. Nyolcra összejött 
a csapat, ennivaló, nasi, esőkabát 
a hátizsákban, indulhatunk.

Odafelé menetrendszerinti járat-
tal mentünk, már az utazás is tet-
szett a gyerekeknek. Mikor leszáll-
tunk a buszról, egy kb. két km-es 
séta várt, volna ránk, de az ipoly-
tarnóci önkormányzat kisbusza és 
egy apuka jóvoltából megúsztuk 
a gyaloglást.

Mikor megérkeztünk az óvó né-
nik megvették a jegyet, majd meg-
rohamoztuk a játszóteret. A gye-

rekek nagyon élvezték, fáradhatat-
lanul csúszdáztak, hintáztak, má-
szókáztak. Több játékot mi felnőt-
tek is kipróbáltunk és még élvez-
tük is!

A játék közben szépen fogyott a 
hátizsák tartalma, így amikor a 
miocén erdőben sétáltunk már nem 
volt olyan nehéz a csomagunk. A 
sétánk során megnézhettük az ős- 
orrszarvút, a cápát, medvekutyát, 
a viziló és a menyét ősét és meg-
csodálhattunk néhány érdekes nö-
vényt. Csodaszép fotók készültek 
a gyerekekről, ahogy „meglovagol-
ják a medvekutyát, és a farkast, har-
colnak az orrszarvúval.

A séta után még visszanéztünk a 
játszótérre, majd lesétáltunk a vas-
útállomásra. A kiscsoportosokat, 
és akik nagyon elfáradtak egy ked-
ves anyuka fuvarozta le autóval. 
Az állomáson egy kicsit elpilledtek 
a gyerekek, de a vonaton újra fel-
élénkültek.

Szerintem egy jó hangulatú kirán-
dulás volt. Kellemesen elfáradva, 
de élményekkel telve értünk ha-
za. Szeretnénk megköszönni a szer-
vezést az óvó néniknek és a dajka 
néninek!

Kovácsné Jusztin Beáta
szülő

■

Május 21-22-én csapatunk 
sikeresen szerepelt a 45. 
Balassa Kupa Országos 

Rejtvényfejtő Versenyen Balas-
sagyarmaton, ahol kezdő és hala-
dó kategóriában álltunk rajthoz.

A kezdőknél csapatunk: Deák La-
jos, Hegedűs Imre, Kiss Józsefné, 
Ponyi Gyuláné a 2. helyet érte el.

Haladó egyéni kategóriában a né-
pes mezőnyből Obrecsányné Tóth 
Erzsébet 3., Kiss Gabriella 6. he-
lyezett lett.

Haladó csapatunk: Győrki Marian-
na, Kiss Lajosné, Obrecsányné Tóth 
Erzsébet, Tóth Tiborné szintén a 2. 
helyen végzett. 

Gratulálunk minden versenyzőnek, 
és kívánunk további sikereket! Ter-
mészetesen folyamatosan várjuk 
klubunkba új tagok jelentkezését 
is!

Tudod, milyen jó dolog megoldani 
egy rejtélyt?

Érezd át, és fogj hozzá megfejteni 
egy rejtvényt!

S ha megakadsz és szükséged van 
segítő társra, 

Mi szívesen látunk téged, jöjj hoz-
zánk a klubba!

Kiss Lajosné 
klubvezető

■

.......................................................................................................................
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Kirándulás Ipolytarnócra

Küzdelem - 
Rejtvényfejtő Kör
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Időpont: 7-től 10 éves korosztálynak 
2016. június 27-től július 1-ig

Jelentkezési határidő: 2016. június 20. 
 11-től 14 éves korosztálynak

2016. július 18-tól-22-ig
Jelentkezési határidő: 2016. július 11. 

Napi két edzés, játékok,  közös foglalkozások, 3x-i étkezés.
Az edzéseket szakképzett edzők tartják.

 Edző felszerelést és focicipőt  mindenki hozzon magával!

Gyülekező minden reggel 7.30-tól
A foglalkozások 16.30-ig tartanak

A tábor díja: 15.000 Ft/fő

JELENTKEZÉS:
Kelecsényi Gábor  06 20 823-1076   

kelegabor78@gmail.com

HELYSZÍN: Szécsény, Ligeti sporttelep
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