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Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. hírei
Városi Civil Korzó és Gyermeknap

M

ájus 28-án került megrendezésre a Városi Civil Korzó és Gyermeknap a Sétálóutcában, ahol a város apraja-nagy-

ja megtalálhatta a maga szórakozási lehetőségét. A sokszínű programok, szórakozási lehetőségek
és a meleg nyári idő mind-mind
hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvényre ellátogató gyerekek és fel-

.

nőttek jó emléket és élményeket
vihettek magukkal haza.
A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. ezúton is köszönetét
fejezi ki mindenkinek, aki munkájával és közreműködésével hozzájárult a szombati Városi Civil Korzó és Gyermeknap rendezvény
sikeréhez.
Név szerint:

Cserhát Mentőkutyás Egyesület,
Először lesznek Karitász Napok Szécsényben
Krúdy Gyula Könyvtár, Petrovics

E

mbertől – emberig címmel
rendezünk Karitász napokat
Szécsényben 2017. május
12-14 között. Programunk célja, hogy plébániánk közössége
megajándékozza és megvendégelje a Szécsényben és Szécsény
környékén élő embereket. Nagy
szeretettel várunk fiatalokat, családokat, időseket. Szeretnénk bemutatni, hogy a kreatív szeretet
milyen nagy dolgokra képes, és
mennyi öröm rejlik benne, miről
szól a karitatív munka, és akinek
felkelti az érdeklődését, bíztatjuk

arra, hogy saját környezetében
vagy a valamely –akár a plébániai
karitász csoporthoz- csatlakozva
nyújtson kezet embertársai felé,
ezáltal tegye szebbé a világot.
A program péntek délután kezdődik megnyitó ünnepséggel
és dr. Spányi Antal püspök atya
előadásával, aki a Magyar Katolikus Karitász püspöki megbízottja
és volt szécsényi káplán. Püspök
atya misézik is ezt követően. A
megnyitó ünnepségen a szécsényi Erkel Ferenc vegyes kart is
hallhatjuk. A szentmise után kiál-

. .
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A
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Agrohelp
Kft.,
színpadon 10 órától előadások,
Szécsény Városfejlesztő
Kft., Székülönböző
segítő szervezetek
becsényi
és
Pösténypusztai
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Szécsény
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is elismert aki
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ellábész,
agykutató.
Emellett
mentőtogatott a rendezvényre!
kutya bemutató, véradás, mentős
bemutató, ugráló vár, palacsinta,
cigánybodag, kenyérlángos, rétes
sütés lesz majd a „háttérben”.
A programsorozat vasárnap 10
órakor hálaadó szentmisével fejeződik be, köszönetet mondunk a
hétvége lebonyolításában résztvevők szolgálatáért valamint, lehetőség lesz elköteleződni a karitász csoport további munkájában.
Kuris Tibor
Szécsényi plébánia munkatársa

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményének Információs Havi kiadványa

Önkormányzati hírek
Márciusban két képviselő testületi ülést tartottunk.
MÁRCIUS 14-én tárgyaltunk
 a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról
 Szécsény Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
 az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összegéről a 20172020. évekre
 Május 1. út 1/A. szám, 219/4
helyrajzi szám alatti ingatlan értékesítéséről
 a Magyar út 4. B lépcsőház fsz.
1. szám alatti ingatlan értékesítéséről.
MÁRCIUS 28-i ülésen beszámolót
hallgattunk meg
 a Szécsényi Rendőrkapitányság közbiztonság megszilárdítása
érdekében végzett 2016. évi tevékenységéről.

Tájékoztatást kaptunk
 a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi
tevékenységéről
 a Polgárőrség 2016-ban végzett munkájáról.
Tárgyaltunk
 a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 7/2007.
(III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
 a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 6/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 Szécsény Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának
módosításáról
 Szécsény Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről
 a „Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program”
keretében megvalósuló torna-

terem és sportpálya építéséhez
szükséges telkek összevonásáról
és társasház alapító okirat módosításáról
 a Szécsény belterület 1990
helyrajzi számú ingatlanról
 Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti
és működési szabályzatáról szóló
15/2014.(XI.26.) önkormányzati
rendelet 2. és 3. számú függelékének módosításáról
 Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési és Pénzügyi
Bizottságába új elnök és tag megválasztásáról
 Megüresedett önkormányzati
egyéni listás képviselői mandátum betöltéséről
 Oláhné Bangó Ágnes területvásárlási kérelméről.
Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

2016 a számok tükrében
Képviselő-testület

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Név
Antal Ferenc*
Borda Tamás
Borik Albert
Dr. Harikné Dr. Havasi Beáta
Dr. Serfőzőné Dr. Fábián Erzsébet
Juhász Miklós*
Makovinyi Sándor
Smelkó István
Stayer László
Varga Béla

Jelenlét száma
8
27
20
29
16
7
28
27
29
12
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Részvétel százalékban
40%
90%
67%
97%
53%
100%
93%
90%
97%
40%

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményének Információs Havi kiadványa

Oktatási Bizottság

1
2
3
4
5

Név
Borda Tamás
Dr. Serfőzőné Dr. Fábián Erzsébet
Filkos Lajos
Géczy Ferenc
Smelkó István

Jelenlét száma
5
5
5
4
6

Részvétel százalékban
83%
83%
83%
67%
100%

Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

1
2
3
4
5
6

Név
Antal Ferenc*
Borik Albert
Juhász Miklós*
Kériné Szabó Mária*
Pintér László
Varga Béla

Jelenlét száma
7
12
2
9
12
2

Részvétel százalékban
67%
92%
100%
69%
92%
15%

Jelenlét száma
12
13
12
11
1
12

Részvétel százalékban
86%
93%
86%
79%
100%
86%

Szociális Bizottság

1
2
3
4
5
6

Név
Borda Tamás
Juhász Miklós
Kolosi Tibor
Makovinyi Sándor
Prókai Bernadett*
Smelkó István

* Év közben be- vagy kilépett.

A

Csökkent a bűncselekmények száma

z önkormányzat képviselőtestülete megismerhette
legutóbbi ülésén a rendőrség tavalyi munkáját. Erről kérdeztük, Dr. Harikné Dr. Havasi Beáta
alpolgármestert.
Radikálisan csökkent a bűncselekmények száma Szécsényben
és a környező településeken. A
Szécsényi Kapitányság eredményessége országos szinten dobogós helyezést ért el, amely azért is
dicséretes, mert a migráció miatti
átrendelések érintették a közterületeken dolgozó szécsényi járőröket.

Milyen típusú bűncselekmények
jellemzőek erre?
Hála Istennek az erőszakos bűncselekmények száma jelentősen
csökkent az elmúlt egy évben,
amely nagyban köszönhető annak a térfigyelő rendszernek is,
amelyet a Polgárőrséggel együtt
mi építettünk ki egy 2010-es
pályázat segítségével. A legnagyobb gondot a vagyon elleni
bűncselekmények jelentik, amelyek sajnos nagy számban vannak
jelen térségünkben, ugyanakkor
az némileg megnyugtató, hogy
a felderítési mutatók nagyon jók,
-3-

vagyis sokat kockáztat, aki lopással próbálkozik. Van egy negatív
tendencia is, egyre gyakoribbak
az internetes bűncselekmények,
a rágalmazás, az online vásárlások körüli visszaélések, ez ügyben folyamatos figyelést folytat a
rendőrség.
Volt tavaly egy sorozat betörés a
környékbeli horgásztanyákon, ez
akkor nagy felháborodást keltett.
Lehet erről valamit új információt
tudni?
Megnyugtató, hogy megkerült a
tettes, ami viszont nyugtalanító,
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hogy az elkövető szlovák állampolgár volt, aki pösténypusztai
Katalin hídon keresztül közlekedett. Ezért meg is tettem azt a
javaslatot, hogy oda is kerüljön
térfigyelő kamera mielőbb. Ez
ügyben elképzelhetőnek tartok
egy közösségi pénzgyűjtést is,
hogy ne kelljen pályázati lehetőségre várni.
Droggal fertőzött a környék?
Kábítószer terjesztés ügyében
nem folyt tavaly eljárás, ugyanakkor a környéken 41 szenvedélybeteget kell ellátásban részesíteni. Köztük elég sok a kábítószer
fogyasztó. Azt tehát nem mondhatjuk, hogy egyáltalán nem érint
minket ez a probléma, de egyelőre kezelhető nagyságrendű. Nagyon fontosnak tartjuk ebben a

M

iniszteri elismerő oklevelet vehetett át március 14-én a Miniszterelnökséget vezető minisztertől dr.
Bagó Józsefné, a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Szécsényi Járási
Hivatala Foglalkoztatási Osztályának vezetője.

témában a prevenciót, ezért az
iskolákban folyamatosan tartunk
felvilágosításokat. Arra kértem ez
ügyben a rendőrkapitányt, hogy
a tájékoztatókkal minél több szülőt is próbáljanak elérni. Azért is
érdemes odafigyelni, mert folyamatosan újabb és újabb kábítószerek kerülnek a piacra, például
mostanában a designer drogok.
A szerek összetevői mindig változnak, ami nagyon megnehezíti
a felderítést, ezért nagyon fontos,
hogy a család, a szűkebb közösség is odafigyeljen és óvja tagjait.
Sokakat nagyon zavar az illegális
szemétlerakás, és a rongyégetés.
Ebben tud valamit csinálni a rendőrség?
Ezek tipikusan olyan jelenségek,
amelyekkel szemben közös ös�-

szefogással lehet hatékonyan
fellépni. Én azt ajánlottam fel a
rendőrkapitánynak, hogy a hozzánk beérkező jelzéseket azonnal
továbbítjuk hozzájuk, hogy akár
még „forró nyomon” el tudjanak
indulni. Sajnos olyan esettel is
találkoztunk, hogy egyesek saját kertjükben ásták el a veszélyes hulladékot, ilyen ügyekben
tényleg csak a közös odafigyelés
segíthet. Ha valaki illegális hulladéklerakást lát, kérjük, azonnal
jelezze vagy nekünk, vagy a rendőrségnek. Szóba került még az is,
hogy sokba kerül az önkormányzatnak a kóbor állatok befogása,
valamint az a gond, hogy néhány
állattartó az elemi szabályokat
sem tartja be. Tudni kell, hogy az
állatkínzás bűncselekmény Magyarországon, de az is, ha valaki
kidob az utcára egy jószágot.
Milyen az önkormányzat és a rendőrség kapcsolata?
Szerencsére kiváló a kapcsolat
és nemcsak a rendőrséggel, hanem a katasztrófavédőkkel és a
polgárőrökkel is. Az külön öröm
számunkra, hogy a kapitányság
megpályázta a családbarát munkahely címet, amit meg is nyertek
és így 1 millió forintos összeghez
jutottak, ezúttal is gratulálunk
Nekik és köszönjük a közösség érdekében végzett munkájukat.

A jó munka jutalma
Hogyan tudta meg, hogy Budapestre kell mennie?
Telefonon kerestek a Miniszterelnökségtől, hogy Lázár János
Miniszter Úr kitüntetést szeretne
részemre adományozni. Hirtelen fel sem tudtam fogni, hogy
ez biztos velem történik-e, csak
-4-

akkor vált számomra valósággá,
amikor írásban is megkaptam
a meghívót. Az ünnepség igazi
meglepetés, és egy szép, méltóságteljes, örömteli esemény volt,
melynek aktív részese lehettem.
A miniszteri elismerő oklevelet a
hosszabb időn át tartó kimagasló
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szakmai munkámért adományozta Miniszter Úr. Külön öröm számomra, hogy nemcsak Nógrád
megyéből, hanem az országból
is én kaptam egyedül kitüntetést,
mint Foglalkoztatási Osztályvezető, melyet a szakmának szóló elismeréseként külön is értékelhetek.
Miképpen került a Hivatalba és mióta vezeti?
A Munkaügyi Hivatalban 1991ben kezdtem dolgozni, ügyintézőként. Akkor még az informatikai háttér gyerekcipőben járt,
„kézzel” hoztuk meg a határozatokat és „kézzel” számfejtettünk.
A munkanélküli szinte még ismeretlen fogalom volt egy-egy településen, és bizony ferde szemmel
néztek arra, aki munkanélküliként
volt nyilvántartva. A következő
pár évben feladataink gyarapodtak, miután egyre nőtt a munkanélküliség. Sok változás történt
a kezdetektől, melyek nemcsak a
jogszabályokat érintették, hanem
a szervezetet is. Az osztály munkáját 2011. óta irányítom és vezetem.
Hogyan látja Nógrád megye munkaügyi helyzetét?
Mára egy igen speciális helyzetbe kerültünk. A járás sajnos
több szempontból is hátrányos
helyzetű, amelyet a még mindig
magas álláskeresők számából láthatunk. Folyamatosan érkeznek
a munkáltatóktól az igények, sok
esetben megyén kívüli álláslehetőségekről is beszélhetünk. A
megyén belüli álláslehetőségek
már egész komoly listát adnak ki,
amelyből mindenki kiválaszthatja
a számára legkedvezőbbet. Megyei szinten is nőtt a foglalkoztatottak száma, kiemelt szempont
az elsődleges munkaerő-piacon
történő elhelyezkedés.

A térségben működnek-e speciális
munkaerő-piaci programok?
A munkáltatók részére talán soha
nem volt ennyi lehetőség, mint
most. A jelenleg futó programjaink a GINOP programok adta
lehetőségek, melyek 70-100%ig bértámogatásban részesítik a
munkáltatót az alkalmazni kívánt
munkavállalók után. Külön figyelmet fordítunk a nehéz helyzetben
lévő vállalkozásokra, amelyeknek
a munkahelymegőrző támogatás lehetőségét ajánljuk fel.
Örömünkre szolgál, hogy több
munkáltató érdeklődik a munkahelyteremtő pályázatok után
mely minden esetben bővítést,
fejlesztést jelent.
Jól működnek-e a közfoglalkoztatási programok?
Számomra külön öröm, hogy járásunkból az önkormányzatok a
kezdetektől éltek a közfoglalkoztatás lehetőségével. Úgy gondolom embert, hivatalt próbáló
energiák vannak a teljesítmények
mögött. A polgármesterek felismerték és meglátták a közfoglalkoztatásban rejlő kihívásokat,
a fejlődés kínálta lehetőségeket.
Büszkeséggel tölt el, hogy több
településünk is kitüntetésben
-5-

részesült már a közfoglalkoztatásban elért eredményei alapján,
valamint több önkormányzatunk
folyamatosan részt vesz az évente
megrendezésre kerülő országos
közfoglalkoztatási kiállításon is.
Sokat dolgozunk együtt az önkormányzatokkal, a polgármesterekkel.
Ön szerint milyen a jó vezető?
Vezetőként szinte naponta új kihívásokkal állok szemben, melyek sok esetben azonnali megoldást igényelnek. Visszatekintve
az előző évekre magamat sokkal
bölcsebbnek, megfontoltabbnak
ítélem meg. Nagyon fontos az
empátia és a problémamegoldó
képesség. A sokszor napi 10-12
órai munka mellett is igyekszem
figyelni a munkatársaimra. Szinte
már a szemek állásából észreveszem, ha probléma van: akár magánjellegű, akár szakmai kérdésről van szó. Vezetőként nemcsak
arra törekszem, hogy a szakmai
kihívások változásait, hanem az
emberi rezdülések változásait is
figyelemmel kísérjem, és jól reagáljak rájuk.
Milyen tervei vannak az Ön előtt
álló időszakra?
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A mindennapjaimban továbbra is
magas színvonalon a legjobb tudásom szerint szeretném vezetni
a foglalkoztatási osztály munkáját. Nem kis kihívásnak kell eleget
tenni, de szeretném, ha a munkáltatók, az álláskeresők, pozitívan ítélnék meg a munkámat, és
a hivatal munkáját. A szakszerűség, jogszerűség és a humánum
szem előtt tartásával szeretném
továbbra is végezni ezt a felada-

tot. Büszke vagyok arra, hogy állami tisztviselő lehetek, „közszolgaként” végezhetem a munkámat,
melyet valóban szolgálatnak érzek, aminek teljes felelősséggel és
hivatástudattal igyekszem megfelelni. Azt, hogy ezt a nagy feladatot ilyen szinten tudom ellátni
külön köszönöm a családomnak.
Támogatásuk nélkül ezt nem tudnám elvégezni. Nem számítottam
arra, hogy ilyen kitüntető elisme-

résben lesz részem, csak tettem a
tőlem telhető legjobb tudásom
és becsületem szerint a feladatomat. Mottóm Hans Christian Andersentől származik: „a becsület
meg a szorgalom olyan, mint a jó
szél: előre hajtja az embert.”
Gratulálunk, és mi is köszönjük a
munkáját.

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést Nógrád megyében is átvette a katasztrófavédelem. A kéményeket nem

a tűzoltók ellenőrzik, a sormunkát
változatlanul kéményseprők végzik. Az újdonság az, hogy ahol a
megyei jogú városok nem vállal-
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ták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezi a feladatot.
Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka egész évben folyamatos. Gázüzemű és
zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden
egyéb fűtőberendezés esetében
évente jönnek a kéményseprők.
Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes.
A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob
egy értesítőt. Ha a megadott időpontban nincs otthon a kéménytulajdonos, újabb időpontról kap
értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a
kéménytulajdonosnak 30 napon
belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégez-
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hető a sormunka. A harmadik,
közösen egyeztetett időpontban
elvégzett munkáért már ki kell
fizetni a kiszállási díjat (néhányszáz forint), de nem készpénzben,
hanem csekken, vagy átutalással.
Soha ne adjon készpénzt a kéményseprőnek!
Mi a helyzet a vállalkozásokkal?
Ha egy lakásba gazdálkodó szervezet, vagy egyéni vállalkozó van
bejegyezve, akkor a kémény már
nem lakossági kémény, a gazdálkodó szervezet kéményének tisztításáért pedig fizetni kell.

Ha társasház egyik lakásába
van cég, vagy egyéni vállalkozó
bejegyezve, akkor a gazdálkodó szervezetnek nem kell külön
megrendelnie a kéményseprést,
a kéményseprő magától érkezni
fog és a munka rá eső részét kell
kifizetnie. Ha egy családi házba
van bejegyezve cég, akkor az ingatlan használójának kell megrendelnie a kéményseprést a
megyében működő kéményseprőcégek bármelyikétől.
Az ellenőrzés megrendelésének
gyakorisága a tüzelőberendezés

fajtájától függ. Zárt égésterű, gázüzemű fűtőeszközhöz csatlakoztatott kémény esetén kétévente,
minden egyéb tüzelőeszközhöz
csatlakoztatott kémény esetében
évente kell megrendelni a szolgáltatást.
Nógrád megyében az alábbi cégek vállalják a gazdálkodó szervezetek kéményeinek ellenőrzését:
FŐKÉTÜSZ Fővárosi
Kéményseprőipari Kft.
Kéményseprőipari Kft.
Magyar Kéményseprő Kft.
Abakémény Kft.

A szécsényi Művelődési Központ eseményei

A

művelődési központ Szabó István Galériája Dr. Vigh
Annamária művésznőt látja vendégül 2017. március 17-től
egy hónapon keresztül. Az „Emlékek a vén diófa alól” című kiállítás-

ra sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Március 23-án óvodásokat és
általános iskolás alsó tagozatos
gyermekeket láttunk vendégül a
színházteremben, ahol délelőtt
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és délután is gyermekszínházi
előadást láthattak és hallhattak a Holló együttes közreműködésével. A művészek Weöres
Sándor megzenésített verseivel
szórakoztatták a kis közönséget.
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A művelődési központ gyermekszínházi műsorait nemcsak a
szécsényi nevelési-, oktatási intézményekbe járó gyerekek, hanem a vidéki óvodák és iskolák
tanulói is szívesen látogatják. Állandó nézőink között köszönthetjük a ludányhalászi, endrefalvi,
nógrádsipeki és ságújfalusi gyermekeket és nevelőiket is.
Március 27-én került sor a Filharmónia
rendezvénysorozat
harmadik előadására, amelyen a
Four Fathers Énekegyüttes szó-

rakoztatta a szécsényi diákokból
álló közönséget a Hangszerek mi
vagyunk című műsorával.
Március 29-én a Duna Televízió
Magyar Örökség-díjas honismereti magazinműsorának főszereplőivel, Kenyeres Oszkárral és
Jakab Sándorral találkozhattak
az érdeklődők a művelődési központ által szervezett közönségtalálkozón. A jó hangulatú rendezvényen, Sándor és Oszkár a
Hazajáró című műsorhoz kapcsolódó nehézségekről, élményekről

mesélt. Videó összeállításuk segítségével a háttérmunkákba, a
„back stage” életébe is bepillanthattak a résztvevők.
Április 3-án nyílt meg Petrovics
Gabriella tanítványainak Textil
mágia című paverpol kiállítása,
ahol a tanítványok által készített
szobrok és faliképek tekinthetők
meg az elkövetkező egy hónapban.
Sáriné Borik Melinda

Keresztszülők lettünk!

A

Múltidéző Műhely Egyesület 2017. március 2-án
tartott Erdélyi Mozaik című
rendezvényén létrejött Szécsényben egy keresztszülő csoport,
csatlakoztak az első jelentkezők a
programhoz.
A „Legyen Ön is Keresztapa, Keresztanya” program legfőbb célja,
hogy egyre több helyen, egyre
magasabb színvonalon tanítsák a
magyar nyelvet a gyermekek számára Moldvában.
Moldva az ezeréves határon túl,
a Kárpátok keleti oldalán, tőlünk
kb. 1000 km-re található. Csángóföldön az oktatás nagyon későn,
a XIX-XX. század fordulóján kezdődött, akkor is román nyelven.
Az 50-es években volt ugyan ma-

gyar oktatás, de az 1956-os események ennek véget vetettek. A
Ceausescu diktatúra alatt a lakosság tudatos, irányított elrománosítása zajlott, elfogadottá vált
az a tudománytalan elképzelés,
hogy a csángók elmagyarosodott
románok. Az iskola és az egyház
nyelve egyaránt a román, ezért is
van a Csángó himnuszban: „Nem
tudsz énekelni, gyónni; anyád
nyelvén imádkozni”.
2000-ben indult a Moldvai
Csángómagyar Oktatási Program, melyhez később a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány (AMMOA) és a Moldvai
Csángómagyarok
Szövetsége
csatlakozott. Az oktatási program hamar népszerű lett, hála a
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segítőkész magyar családoknak,
gyorsan fejlődött. Egyre több
moldvai faluba érkezett magyar
tanár vagy hagyományőrző, aki
vállalta az olykor bizony nehéz
körülmények közötti életet, tanítást, sokszor a hivatalos akadályoztatást, jobb esetben a megtűrést. Kezdetben 2–3 faluban
tanítottak magyarul, ma 29 faluban több mint kétezer gyermek
tanulhatja ősei nyelvét és szokásait 47 tanár és hagyományőrző
segítségével.
Az AMMOA tájékoztatása szerint Pokolpatak az a település,
ahová eddig a legkevesebb keresztszülő „jutott”, itt van leginkább szükség támogatásra. Pokolpatak Bákótól délre helyezkedik
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el, Klézséhez tartozó, kb 700 fős
település. Két tanár, Duma Dániel
és Benke Pável foglalkozik az alsós
és felsős gyermekek magyar oktatásával. Jelképes keresztszülőként
nemcsak a magyar tanításhoz
való évi 40.000 Ft-os hozzájárulás
befizetését vállaltuk, hanem a keresztgyermekkel való levelezést,
részükre történő csomagküldést
is. Mindezeken túl szeretnénk, ha
hamarosan személyes kapcsolat is
kialakulna a szécsény környéki keresztszülők és a pokolpataki gyermekek között táborozás útján.
A keresztszülő programhoz történő csatlakozás jelentkezési lap
kitöltésével történik, melyben
megjelölhetjük, hogy milyen
korú, nemű gyermek keresztszülője szeretnénk lenni. A jelentkezési lap beszerezhető a Művelődési Házban, vagy a Vár-Center
emeletén lévő könyvelőirodában. Következő összejövetelünk
2017. április 24-én, hétfőn 18
órától lesz a Művelődési Központ

kamaratermében, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Szeretnénk, ha minél több csángó faluba eljutna a magyar oktatás. Adjunk esélyt a gyermekeknek, hogy megismerkedhessenek
múltjukkal, ennek tudatában
építhessék jövőjüket! Ehhez több
keresztszülőre van szükség, olya-

nokra is, akik személyesen törődnek a gyermekkel.
Rajtunk áll, hogy lesz-e magyar szó
a Kárpátok túloldalán.
„Úristen, sorsunkon segíts
Csángómagyart el ne veszítsd!”
(Csángó Himnusz)
További információ:
Valkárné Kail Mónika
20/482-8224

Hírek a Bárkányiból
„Szabadság – akkor és most”
pályázat győztese
A szécsényi Művelődési Központ
pályázatot hirdetett a középiskolások részére az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc ünnepnapjára. Szita Klaudia 10. évfolyamos tanulónk pályamunkát
adott be, amellyel első helyezést
ért el. Saját gondolatait fogalmazta meg a szabadságról, valamint
arról, hogy mit jelent ez a fogalom
korosztálya számára a forradalom
és szabadságharc eltelte után 169
évvel. Nagy örömünkre a pályázatot nemcsak megnyerte, hanem
elő is adta a városi ünnepségen,
amelyet az egész iskolai közösség
ünnepi beszédként büszkén hallgatott meg.

Gyermekszínház
Az iskola finanszírozása által az
alsó tagozatos tanulóink március 23-án, csütörtökön 14 órától
a Művelődési Központban gyermekszínházi előadáson vettek
részt. Varázsének címmel a Holló együttes interaktív, jelmezes
gyermekműsorát
tekintették
meg. Weöres Sándor ismert verseit zenésítették meg különböző
ritmushangszerek kíséretével, ezzel megmozgatva az éneklő gyermeksereget.
„A hangszerek mi vagyunk”
című filharmóniai előadás
2017. március 27-én iskolánk
diákjai
filharmóniai
előadáson vettek részt. A Four Fathers
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énekegyüttes humoros műsorral
szórakoztatta a közönséget. Előadásukban a ’20-as, ’30-as évek
slágerein túl magyar klasszikusok is helyet kaptak. Az előadók
kiválóan utánozták hangjukkal a
különböző hangszereket, majd
énektehetségükkel is elkápráztatták a közönséget. A játékos és
humoros műsor maradandó élményt nyújtott. Külön öröm volt
diákjaink számára, hogy együtt
énekelhettek a fellépőkkel.
Víz Világnapja az alsó tagozaton
1993-ban az ENSZ március 22-ét
jelölte ki a Víz Világnapjának. Azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a víz fontosságára, nélkülözhetetlen szerepére.
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Iskolánk alsó tagozatos tanulói, mint minden évben, idén is
változatos programokkal, játékos
feladatokkal készültek erre a jeles napra. Az előzetesen kiadott
feladatok segítették a témában
való elmélyedésüket; lelkesen rajzoltak, kézműveskedtek, verset
tanultak. Az elkészült munkadarabokból szép és tartalmas dekorációt sikerült összeállítani. A
délelőtt folyamán az órák a megszokott rendben zajlottak, azzal a
különbséggel, hogy minden tantárgyhoz kapcsolódott néhány
vízzel kapcsolatos feladat, mely
elősegítette e természeti kincs
minél alaposabb megismerését.
Délután az aulába „lehömpölyögve” kezdetét vette az igazi mókázás. Az igazgatóhelyettes as�szony bevezető köszöntése után
néhány érdekességet hallhattak a
gyerekek – dr. Masura Emoto A víz
üzenetei c. könyv alapján – arról,
hogy milyen hatással lehetnek a
hangok, érzések, gondolatok, a
kimondott szavak a vízmolekulákra. Ezt követően közös verseléssel
és játékkal folytatódott a délután.
A nap fénypontjaként „hullámzó
tengerré” változtak tanulóink, sodorva ide-oda a strandlabdákat, s
végül a „hajótöröttek” vízből való

kimentésével próbálkozhattak. A
víz az élet egyik alapvető eleme,
ezért körforgásának, tisztaságának megőrzése mindannyiunk
közös célja. Reméljük, hogy a sokszínű tevékenység által, nemcsak
a jókedv, de néhány fontos információ is megmarad emlékeik között.
Megyei Rajzverseny a Bárkányiban
Iskolánkban került idén megrendezésre a Nógrád Megyei Általános Iskolai Rajzverseny. A több
évtizedes múlttal rendelkező eseményen Nógrád megye általános
iskoláinak felső tagozatos tanulói
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mérhetik össze rajztudásukat két
korcsoportra bontva; ötödik-hatodik és hetedik-nyolcadik évfolyam. A verseny kétfordulós; az
első fordulóra meghatározott témájú, színes vagy fekete fehér alkotással lehetett nevezni. Az 5-6os korcsoport témája idén az „Én
madaram” míg a 7-8-osoké az „Én
kertem” címet kapta. A megye iskoláiból 88 pályamunka érkezett
be melyből a második fordulóba
50 alkotást választott ki a négytagú szakmai zsűri.
A verseny második fordulójában a tanulóknak csendéletet
kellett rajzolniuk. Az iskola aulájában két kört alakítottunk ki, így
korcsoportonként két-két beállítás közül választhattak a tanulók,
a rajzolásra két órájuk volt.
Iskolánk inspiráló, kényelmes
teret biztosított a sok-sok ügyes
kezű tanuló megmérettetéséhez,
míg a kísérő pedagógusok szakmai továbbképzésen vehettek
részt. A Rákóczi Galériában Talpai
Zsanett kiállítását lehetett megtekinteni, az aulában pedig az
első fordulós munkákból rendeztünk tárlatot. A rajzolás végeztével a vendégek meglátogathatták a Nosztalgia Múzeumot. Ez
idő alatt a zsűri, név szerint: Kele
Szabó Ágnes, Fábiánné Nógrády
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Ildikó, Kun Péter és Bakos Tamara
kiválasztották a díjnyertes alkotásokat.
A rendezvény zárásaként 16 díj
került kiosztásra. A hagyományos,
korcsoportonkénti első, második,
harmadik helyezés mellett iskolánk tanulói által megszavazott
közönségdíjat, valamint a zsűri
külön díjait is átadtuk. Minden
résztvevő névre szóló oklevéllel
és iskolánk ajándékával távozott.
A legjobbak között az OKTV-n
Kiemelkedő eredménnyel szerepelt az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyen (OKTV)
megyei fordulóján biológia tantárgyból iskolánk 11. A osztályos
tanulója, Széles Lilla, Vágvölgyi
Péter tanár úr tanítványa. Az 1200
versenyző közül több fordulót követően választották be a legjobb
40 közé. Nemcsak iskolánkat,
hanem megyénket is képviselve vesz részt az országos döntőn
Budapesten, ahol a tét nem kicsi.
A legjobbak neves egyetemi oktatóktól elismertséget, felsőfokú
tanulmányaik megkezdéséhez
többletpontokat szerezhetnek. A
felkészülésről és terveiről kérdezzük Széles Lillát.

Mikor és hogyan kaptál kedvet a
biológia tanulásához?
Felső tagozat 7. osztályában
lépett be új tantárgyként a biológia, amit már ekkor megked-

veltem. A tavalyi évben választás
elé kerültem, hiszen 11. osztálytól
beindulnak a fakultációk. Nem
volt nehéz a döntés, örültem,
hogy emelt szinten, több órában
foglalkozhatok a biológiával.
Hogyan készültél fel a versenyre?
Sok délutáni órát töltöttem
az iskolában felkészítőmmel és
szaktanárommal Vágvölgyi Péter tanár úrral, akinek ezúton is
köszönöm áldozatos munkáját.
A gyakorlást még a sí táborban
sem hagytuk abba. Ezen kívül
otthon is sokat készültem. Régebbi feladatsorokon gyakoroltam. Szerencsére segítségemre
volt a családom is, a bátyám, aki
egyetemista, szintén támogatott.
Én elmondtam, értelmeztem a
szöveget, ő pedig matematikai
vonatkozású feladatok megoldásában segített. A feladatokból
leginkább a genetikai rész tetszett tiszta logikájával, valamint
az etológiai, az állatok viselkedésével foglalkozó tudományterület. Az elmúlt néhány hónapban
a szabad időm jelentős részét a
felkészüléssel töltöttem.
Hogyan zajlott a verseny?
Az első írásbeli forduló 5 témakörből állt, melyből még csak 3
témakört tanultunk. Szerencsére
választani lehetett. Én természetesen azok mellett döntöttem,
melyeket már tanultuk. Ezt a fordulót az iskolában bonyolították
le, és a szaktanárom, Peti bácsi
javította ki, majd küldte be. Örömünkre a forduló jobban sikerült,
mint ahogy vártam, bár a Peti bácsi bízott az eredményemben.
A második írásbeli fordulóba,
melyet Salgótarjánban rendeztek meg, a megyéből összesen
5 középiskolás diák jutott be. A
feladatlapon már az összes témakör feladatait meg kellett oldani,
ezért az elsőnél sokkal nehezebb
volt. A feladatok között már prob- 11 -

lémamegoldó feladat és szakszövegek értelmezése is szerepelt.
Ezt a dolgozatot egy független
versenybizottság javította. A szigorú szakmai szempontok alapján én voltam az a „szerencsés”,
aki az eredménye alapján továbbjuthatott az országos döntőbe.
A harmadik fordulóban 40 középiskolás tanuló vehet részt. A
döntő gyakorlati feladatokból fog
állni, itt laboratóriumi vizsgálat,
növényismeret és állatismeret is
várható.
Milyen céljaid vannak az életben?
Az első lépés az országos versenyen való megfelelés, majd
egy sikeres érettségi. A továbbtanulással kapcsolatban, még
nincs biztos elképzelésem, de azt
tudom, hogy a biológiával szeretnék továbbtanulni. Sok mindenen gondolkoztam: gyógyszerész, biológus, de még nem
tisztult le bennem.
A tanulás mellett fontos a kikapcsolódás is. Milyen szabadidős
kedvteléseid vannak?
Évek óta járok színjátszóra.
Gyakran megyünk fellépésre is.
Nagyon élvezem, mert jó a társaság. A próbák és fellépések alatt is
sokat szórakozunk együtt. Lovagolni is járok, bár most a felkészülés miatt egy kicsit hanyagolom,
de remélem, nemsokára ismét
több időm lesz rá.
Szívből gratulálunk az eddigi
eredményeidhez, és szorítunk Neked, hogy az országos megmérettetés is jól sikerüljön.
				
Szenográdi Tamás
igazgató
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Márciusi híreink

F

első tagozatos tanulóink
Laikus
elsősegélynyújtási
bemutatón vettek részt a
művelődési ház szervezésében.
Az ott elsajátított gyakorlati ismeretek a későbbiekben még nagy
hasznukra válhatnak.
Ugyancsak a művelődési központ adott helyet a Tehetség
Roadshow-nak, amelyen nézőként és szereplőként is megjelentek diákjaink. Oláh Szandra
mutathatta meg énektudását a
nagyszámú nézőközönség előtt,
valamint Csipkeverő szakkörünk
tagjai Vajda Béláné és Magulya
Miklósné irányításával rendeztek kiállítást és bemutatót, valamint Szabó Zoltán vezetésével a
Barantás csapatunk is bemutatkozott.
Iskolánk közössége részt vett
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett
városi ünnepségen. 21-én Nyílt
napot tartottunk, melyre a nálunk
tanuló diákok szüleit vártuk. Az érdeklődők betekintést nyerhettek
a nálunk folyó szakmai munkába, hiteles képet kaptak iskolánk
hétköznapi életéről. Pancsovai
Gergely igazgató úr és Kuruczné

Rados Beatrix a leendő első osztály osztályfőnöke ugyanazon a
napon ellátogatott a Cseperedő
óvoda szülői értekezletére, ahol
tájékoztatták a jelen lévőket a
beiratkozásról, megválaszolták a
felmerült kérdéseket.
A Szülői Szervezet soros ülésén
az előttünk álló hónapok programjairól egyeztettünk, illetve
egy újabb iskolaszépítési akcióról
állapodtunk meg. A Rákóczis Napok előtt igyekszünk rendbe tenni előkertünket, a ballagásokat
megelőzően pedig az iskola többi részét. Tervezzük a Hársfa utca
felőli oldalon sövény telepítését,
ha sikerül támogatókat találnunk,
nyáron arra is sor kerül.
Alsó tagozatosaink a Varázsének című interaktív előadást tekintették meg a művelődési ház
szervezésében.
Március 24-én a Budapesti Fesztiválzenekar és a DIA szervezésében Kakaókoncerten vettek részt
az idei TérTáncKoncertre készülő
táncosaink. Az előadásra elkísérte őket Takács Bernadett is, aki az
idei koreográfiát tanítja be nekik.
A műsort követően a hangszerek
kipróbálására, megszólaltatására
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is lehetőséget kaptak tanulóink
(hárfa, tuba, dob, fuvola, trombita, harsona).
Ebben a hónapban is szép
eredményeket értek el diákjaink
a különböző versenyeken. Oláh
Kamilla 3. a. osztályos tanuló a
Petőfi Sándor Versmondó Találkozón képviselte iskolánkat. Felkészítette Bartus Gabriella. Balázs Hanna 2. a. osztályos tanuló
a területi helyesíró versenyről
hozott emléklapot. Felkészítője
László Gézáné. A Megyei Általános Iskolai Rajzversenyen iskolánkat Juscsák Nóra és Varga
Eszter Sára 5. a. osztályos tanulók
képviselték. Mindketten bejutottak a döntőbe, ahol Varga Eszter
Sárát különdíjjal jutalmazta a
zsűri. Felkészítő tanáruk Bakos
Ferenc.
A Szalay Könyvkiadó szervezésében „Kalandos verseny - Olvasással a tudásért” címmel csapatversenyt hirdetett. Iskolánkból 5
csapat nevezett. A csapattagok
elolvasták a kapott versenykönyvet és megoldották az azzal kapcsolatos érdekesnél érdekesebb
feladatokat. Diákjainkat Pásztor
Péter tanár úr patronálta.
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Kis kosarasaink ismét remekeltek a Dobd a kosárba és az Add
tovább megyei tornasorozat márciusi fordulóján. Felkészítőik: Kuruczné Rados Beatrix és Pancsovai
Gergely.
A hónap végén tartottuk tavaszi hulladékgyűjtő akciónkat.
Köszönjük a szülői támogatást,
gyűjtőmunkát. Az így befolyó
összeget a győztes osztályok pizza utalványain kívül versenyzőink
jutalmazására fordítjuk.
Az Igaz Lóbarátok és Jóbarátok
Diáksport Közhasznú Egyesülettel együttműködve tanoda
program is indult iskolánkban.
Tanulóink változatos délutáni

programokon, kirándulásokon
vehetnek részt, melyeknek segítségével fejlődnek kompetenciáik.
Mindnyájan nagyon várjuk már
a tavaszi szünetet, melynek során
tanár-diák szusszanhat egy kicsit,
és erőt gyűjthet az év végi hajrára. A jól megérdemelt pihenés
előtt kerül sor a Rákóczis Napok
rendezvénysorozatunkra, melynek keretein belül ismét megrendezzük a Költészet napi verselés
elnevezésű területi versmondó
versenyünket. Idén rejtvényfejtő
csapatversenyt is hirdettünk, Varga Erzsébet rejtvényfejtő emlékverseny címmel. Ezzel kívánunk

méltó emléket állítani tavaly elhunyt kolléganőnknek.
A szünet után pedig várjuk a
leendő elsős tanulókat és szüleiket az április 20-21-i beiratkozási
napokon. Kapunk mindenki előtt
nyitva áll, szívesen látjuk az érdeklődőket a többi évfolyamra is.
További információk:
3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
Tel: 32/370-131,
Fax: 32/372-490
E-mail:
rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu
Web: www.rakoczi-szecseny.hu
https://www.facebook.com/rfszkki
Győrki Marianna
igazgató helyettes

Víz világnapja
„Víz! Se ízed nincs, se színed, se
zamatod, nem lehet meghatározni
téged, megízlelnek, anélkül hogy
megismernének. Nem szükséges
vagy az életben: maga az élet
vagy.”  (Saint-Exupéry)
A víz jelenléte meghatározza
mindennapi életünket, természetesnek vesszük, hogy a jó minőségű ivóvíz a kellő mennyiségben
mindig a rendelkezésünkre áll.
Ennek következtében sokszor
nem úgy viszonyulunk lételemünkhöz, mint ahogy azt megérdemelné. Gyakran pazaroljuk,

nem vigyázunk környezetünkre, ezáltal felszíni és felszín alatti
vizeinket szennyezzük. Amikor
megnyitjuk a vízcsapot, nyilván
nem gondolunk arra, milyen állapotban vannak vízkészleteink,
mit tehetnénk minőségük javításáért, meddig tartható fenn ez a
viszonylag jónak mondható állapot. Mivel a víz már életünk szerves részévé vált, különleges alkalom kellett, hogy megálljunk egy
pillanatra és másképp tekintsünk
a természet kincsére. Ha minden
évben ugyanazon a napon felhív- 13 -

juk a figyelmet a víz szerepének
fontosságára, talán kialakítható
egy állandó odafigyelés és felelősségérzet a gyermekekben,
mint a jövő nemzedékében.
Mint minden évben így most is
fontosnak tartottuk, hogy óvodás
gyermekeinkkel
megemlékezzünk erről a napról. Beszélgettünk
a víz és az ember kapcsolatáról, a
takarékos vízfelhasználásról, a víz
építő – romboló hatásáról, a vízpartok élővilágáról, a környezetünk tisztaságának fontosságáról.
Könyveket, képeket nézegettünk,
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énekeket, verseket tanultunk,
mesét mondtunk, kísérleteztünk,
dramatikus játékokon keresztül
hívtuk fel a gyermekek figyelmét

a víz takarékos
felhasználására,
tisztaságának fontosságára. Ezen a
napon mindenki
kék színű pólóban jött óvodába.
Óvodánk minden
csoportja kis tutajt, hajót, csónakot készített fából,
dióhéjból, melyet
vízre is bocsátottunk a Szentlélek
patak partjánál.
A nyuszi csoport palackpostát is
készített egy kis üzenettel és a
gyermekek nagy örömére, egy
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balassagyarmati óvodás kislány
apukája ezt megtalálta és válaszolt: „Kedves nyuszi csoportos
gyerekek. Megtaláltuk palackpostátokat, nagyon aranyosak vagytok. Szépek voltak a kis csónakok
is. További szép napot nektek. Üdv
egy óvodás kislány apukája. Balassagyarmat”
Bízom benne, hogy a gyermekek környezettudatos magatartásának alakításával, formálásával,
céltudatos felnőttekké válnak,
akik felelősséggel tartoznak környezetük iránt.
Kuris Csilla
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2017-2018-as nevelési év

S

zeretettel
várjuk
beiratkozásunkra, leendő óvodásainkat szüleikkel
együtt, a Páter Bárkányi János
Katolikus Óvodába.
Ideje: 2017. árpilis 25-26-án
(kedd, szerda) 9.00-12.00-ig
13.00-16. 00-ig
Helyszín: Szécsény, Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Magyar utca 13.
A kötelező óvodai nevelésen
résztvevők köre 5 éves korról 3
éves korra változott.
2017. augusztus 31-ig betölti a
3. életévét a Köznevelési törvény,
kötelező óvodába járást ír elő.
Nkt.(8§): „A gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt
venni.”
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete

vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem
íratja be, szabálysértést követ el a
szabálysértésekről szóló 2012. évi
II. törvény 247 (§) értelmében.
Kérjük, azon gyermekek jelentkeztetését is, akik 2017/18as nevelési évben 2017. szeptember 01. és 2017. december 31.
között betöltik a 3. életévüket és
az óvodai ellátást igénylik.
A beiratkozáshoz szükséges
okmányok:
Gyermek:
- születési anyakönyvi kivonata,
lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája
- plébánosi ajánlás, ennek hiányában keresztlevél
- bölcsődei igazolás
ha van:
- gyermekvédelmi határozat (másolata)
- tartósbetegségről orvosi igazolás (másolata)
- SNI, BTM gyermekek esetén
az érvényes szakértői vélemény
(másolata)
Szülő:
- személyi azonosítója
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- lakcímet igazoló hatósági igazolványa
A beiratkozás napjára kérjük, a
kitöltött jelentkezési adatlapot,
hozza magával. Nyomtatványt
az óvodában, kérhetnek, vagy
a www.barkanyisuli.eoldal.hu/
ovoda weboldalról letölthető.
Intézményünk nem körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségünk
nincsen, felvételi eljárásnál az intézmény hatályos SZMSZ-e szerint járunk el.
Óvodánk korlátozott számban
jogosult az integráltan nevelhető
szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, nevelésére.
A gyermekek felvételéről az
óvoda vezetője hoz döntést,
melyről írásban értesíti a szülőt
2016. május 30-ig. Jogorvoslati
lehetőséggel, döntés kézhez vételétől számított 15 napon belül
a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága Ordináriusának
címzett (2600, Vác, Migazzi Kristóf
tér 1.), de az intézmény igazgatójához benyújtott írásbeli megkereséssel élhetnek. (3170, Szécsény, Magyar utca 13-15.)
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Közlemény a 2017/2018. nevelési évre történő
óvodai és bölcsődei beiratkozás rendjéről
• munkáltatói igazolást bölcsődei
felvétel esetében.
2017.-ben a bölcsődébe a
gyermek húszhetes korától
harmadik életévének, ill. annak
az évnek a december 31.-éig
vehető fel, amelyben a harmadik életévét betölti.

T

ájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Szécsényi
Cseperedő Óvodába és
Bölcsődébe a gyermekeket, a
2017/2018. nevelési évre
2017. április 24.-25. (hétfőkedd) napokon 8.00-16.00 óra
közötti időpontban lehet beíratni.
Pótbeiratkozás: 2017. május 2.
(kedd) 8. 00.-16. 00.
A beiratkozás helyszíne:
Szécsényi Cseperedő Óvoda és
Bölcsőde Szécsény, Magyar út
13. Földszint nevelői szoba
A bölcsődei és óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy
személyi igazolványt),
• a gyermek lakcímét igazoló
hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
• a gyermek TAJ kártyáját,
• a szülő személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
• amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, az erről szóló
határozatot,

Bölcsődei felvételre vonatkozó
döntés:
A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt, akinek
szülője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll,
aki hátrányos ill. halmozottan hátrányos helyzetű, aki rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult, ill. a gyermekét egyedül
nevelő szülőt.
2017. szeptember 1-jétől a
2017/2018. nevelési évre az
óvodába:
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 2017.
augusztus 31. napjáig betölti,
és még nem jár óvodába, valamint aki 2017. szeptember 1.-ig
tölti be 3. életévét.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015.
szeptember 1-jétől hatályba lépő
rendelkezése szerint a gyermek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltötte, annak a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon
gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek, és
még nem járnak óvodába. A napi négy órában,
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óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője,
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon
belül írásban értesíteni gyermek
lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőt.
Óvodai felvételre vonatkozó
döntés és jogorvoslat:
A gyermek felvételéről az óvoda vezetője dönt, a felvételi kérelemről hozott döntését írásban
közli a szülőkkel legkésőbb 2017.
május 26. napjáig. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda
fenntartója bizottságot szervez,
amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvodának a gyermek óvodai
felvételéről hozott döntése ellen
a szülő a közléstől számított 15
napon belül érdeksérelemre hivatkozással a gyermek érdekében
eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a
jegyző jár el és hoz másodfokú
döntést.
Szécsény, 2017. március 9.
Mender Andrea Mária sk.
Intézményvezető
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SPORT HÍREK

2

017. március 1-én a Szécsényi Amatőr Futók Társasága
és a Krúdy Gyula művelődési központ által elsőségnyújtási
ismeretek fogásait ismerhették
meg az érdeklődők.
A szakszerű segítségnyújtás fogásainak gyakorlása. Alapszintű
újraélesztés lépésről lépésre, a
megszerzett tudásnak használatára bárhol, bármikor szükség lehet.
Eszközök nélkül is megmenthető egy bajba jutott élete, csupán
minimális ismeretekre és határo-

Felnőtt, ifjúsági és serdülő csapatunk is elkezdte a bajnokság tavaszi felét.
Felnőtt csapatunk az első négy
fordulóból három alkalommal
vendégként szerepelt, egyszer
pedig szabadnapos volt.
Ifjúsági csapatunk két alkalommal idegenben szerepelt, kétszer
pedig szabadnapos volt.
XIV. forduló:
Mátranovák – Szécsény VSE
0 – 2 (0-0)
Gól: Horváth B., Horváth Cs.
Mátranovák U19 – Szécsény U19
0-8 (0-3)
Gól: Deák N. 2 , Szmolnik M. 2, Kovács D. 2, Kiss Á., Szalai K.

zottságra van szükség, mondták
az Országos Mentőszolgálat Nógrád megyei munkatársai Hegedűs
Máté és Pifka Máté, akik a bemutatót tartották. A Kamarateremben két részben megtartott foglalkozáson 14 órakor a diákok, 17
órakor a felnőttek vettek részt. Az
alapszintű újraélesztés ismereteit
fontos lenne minden embertársunknak megismerni, és elsajátítani. Köszönjük az előadók érthető és szakszerű előadását.

2017. március 4-én Országos
Szenior Fedett pályás Bajnokság
Budapest.
Kovácsné Obrecsány Klára a
SZAFT színeiben, Országos Bajnoki címet szerzett W 55 kategóriában 3.000 méteren 15:54:02
idővel.

XV. forduló:
Mindkét csapatunk szabadnapos
volt.

XVI. forduló:
Pásztó – Szécsény VSE 2-2 (1-1)
Gól: Lehoczki Sz., öngól
Ifjúsági csapatunk szabadnapos volt.
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Czele János
BSI Futónagykövet
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XVII. forduló:
Palotás – Szécsény VSE 3-2 (1-2)
Gól: Strihó Zs. 2
Palotás U19 – Szécsény U19
0-1 (0-0)
Gól: Szmolnik M.
Serdülő csapatunk az első mérkőzésén vereséget szenvedett.
A második fordulóban szabadnapos volt, a harmadik fordulót
pedig elhalasztották egy későbbi
időpontra.
Serdülő bajnokság:
Szécsény U16 – Jobbágyi U16
0-6 (0-2)
Az U11-es és U13 –as csapataink
a Bozsik tornákon szerepelnek.
Tavasszal nem csak a körzeti bajnokságban, hanem kiemelt szinten is versenyeznek a srácok.
A kiemelt tornákon az U13-as csa-

patunk a BSE Palóc Farkasok, a III.
Ker. TVE, a Mészöly Foci Suli, és a
Vác csapataival mérkőznek meg.
Az U11 – esek a BSE Palóc Farkasok, Kőbánya SE, a Mészöly Foci
Suli, és a Vác csapataival mérkőztek meg.
Az első tornán, Budapesten szerepeltek a játékosaink, jó eredményekkel.
A második tornát a Szécsény
VSE rendezte, és mondhatom egy
jól sikerült torna volt.
Sok jó mérkőzés, szép gólok és
nagyon sok néző látogatott ki a
ligetbe.
Még egy tornát rendez a VSE,
április 14 –én.
Öregfiú csapatunk úgy gondolta, hogy benevez a Balassagyarmati Teremtornára, az OLD BOYS
csoportba.

Nyolc csapat vágott neki a bajnokságnak, ahol mindenki játszott egyszer a többi csapattal,
majd rájátszás következett.
Szécsényi Öregfiúk a Végh Ferenc, Horváth István, Virág Zsolt,
Kuris Péter, Kelecsényi Gábor,
Galcsik Szabolcs, Puruczki Flórián,
Stayer László, Árva Róbert, Vincze
Benjamin, Kómár Gábor és Fábián Róbert által alkotott csapat a
kiváló második helyet szerezte
meg.
Ugyanitt a főleg Szécsényi VSE
játékosaira épülő BANETT csapat
a másodosztályban játszott és
megszerezte a bronzérmet kilenc
csapat közül.
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Doman Gábor
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