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Köszöntő!

N 

agy tisztelettel köszöntöm váro-
sunk lakóit, szécsényieket, ben-

czúriakat, pöstényieket egyaránt!

Örömmel teszem, hiszen ez azt is je-
lenti, hogy újra van egy havonta meg-
jelenő újságunk, mely ha egy kicsit 
szerényebb méretben és formában, 
de lehetőséget biztosít Önöknek, hogy 
a személyes részvétel, a televízió és az 
internet adta lehetőségeken túl, írott 
sajtó útján is híreket kapjanak váro-
sunk egy-egy hónapjának elmúlt és el-
következő eseményeiről. 

Itt szeretném megköszönni mindenki-
nek, aki az előző két újság szerkeszté-
sében, megjelentetésében közremű-
ködött! Nagyon sokan, nagyon sokat 
önzetlenül fáradoztak. Köszönöm!

Köszöntöm a Szécsényi Hírek megje-
lentetésével megbízott Szécsényi Köz-
művelődési Nonprofit Kft. munkatár-
sait, „külsős” segítőiket, intézményeink, 
cégeink, egyesületeink képviselőit, akik 
igyekeznek majd tartalommal megtöl-
teni az újságot!

Nagyon sok erőt, hitet és energiát kí-
vánok Nekik, és azt is, hogy az az 
őszinte lelkesedés, amellyel nekilát-
tak a feladatnak, hosszú évekig kitart-
son Bennük!

Bízom benne, hogy a Tisztelt Olvasók 
érdeklődéssel és örömmel lapozzák 
majd a Szécsényi Hírek-et!

S bár nagyon jó, hogy újság, TV, inter-
net is rendelkezésünkre áll az infor-
mációk közlésére, mégis arra bízta-
tom Önöket, ha tehetik, személyesen 
vegyenek részt programjainkon, mert 
higgyék el, a legtöbb, leggazdagabb 
és legmaradandóbb élményt csak így 
kaphatjuk és adhatjuk egymásnak!

Stayer László 
polgármester

Beszámoló a 
Képviselő-testület üléséről

2 

013. október 29-én tartottuk so-
ros testületi ülésünket, melyen 6 

testületi tag vett részt. Nyílt ülésen 
7, zárt ülésen 1 napirendi pontot tár-
gyaltunk. 

A képviselő testület valamennyi elő-
terjesztést egyhangúlag elfogadta, 
vagy támogatta.

Megpróbáljuk röviden, a lényeges 
dolgokat kiemelve tájékoztatni Önö-
ket, hogy egy-egy témában milyen 
döntéseket hoztunk. Felhívjuk szíves 
figyelmüket, hogy aki teljes részletes-
séggel szeretné tudni, mi hangzott el 
az ülésen, az a város honlapján elol-
vashatja, szó szerinti idézetben. 

1. A 2014. évi belsőellenőrzési 
terv elfogadásáról

Terveink szerint az alábbi cégeinknél 
a következő területek ellenőrzését kí-
vánjuk elvégeztetni:

- Városüzemeltetési Kft: A sze-
métszállítási díj nyilvántartásának és 
a kintlévőségek behajtásának ellenőr-
zése, valamint a társaság gazdálkodá-
sának vizsgálata

- Szécsény és Térsége Humán-
szolgáltató Központ: A normatív tá-
mogatás elszámolása, gondozási nap-
lók vezetése

- AGRO-HELP Kft.: Gyermekétkez-
tetés, hadigondozottak étkeztetése

- Szécsény Város Önkormányza-
ta: Start közmunka program

- Szécsényi Közös Önkormány-
zati Hivatal: Gépjármű használat, 
valamint a civil szervezetek támoga-
tásának vizsgálata

- Közművelődési Nonprofit Kft.: 
A társaság gazdálkodásának vizsgálata

2. A 2013. évben tervezett, illetve 
megvalósuló pályázatokról

Részletesebb beszámolót későbbi lap-
számainkban, vagy városunk honlap-
ján olvashatnak. Két mondatba sűrít-
ve a lényeget elmondható, hogy az 
említett időszakban 17 pályázatból, 
több mint 2 milliárd forint érkezett, 
vagy érkezik Szécsénybe!  A közel 40 
milliós önerőt pedig úgy gazdálkod-
tuk ki, hogy ahhoz nem kellett egyet-
len forint hitelt sem felvennünk!  

3. Beszámoló a Szociális Bizott-
ság munkájáról (2012. november - 
2013. október)

A Szociális Bizottság 2012. 10.01. és 
2013.12.31. között 3 ülésén 114 db, 
2013. 01.01. és 2013. 09.30. között 12 
ülésén 410 db határozatot hozott. 
Átmeneti segélyre 1 865 000 Ft-ot 
használt fel. 

Tájékoztató jelleggel közöljük, hogy 
temetési segélyre 330 000 Ft, adós-
ságkezelési szolgáltatásra 947 655 
Ft került felhasználásra. 

Szociális ellátásokra mindösszesen 
3 142 655 Ft került kiosztásra.

4. A Szécsényi Városüzemelteté-
si Nonprofit Kft.-, és

5. A Szécsényi Agro-Help Nonpro-
fit Kft. üzleti tervének módosí-
tása

A módosítás oka mindkét esetben az 
volt, hogy 2013. szeptember 1-jén a 
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
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Általános Iskola és Gimnázium meg-
kezdte működését, így a Magyar út 
15. szám alatti iskolaépületben a ta-
karítási feladatok ellátása, valamint az 
oktatási intézménybe járó gyermekek 
étkeztetésének biztosítása önkor-
mányzatunknak, mint fenntartónak 
már nem feladata. 

Az intézmény fenntartója szolgáltatá-
si szerződést kötött a takarítási felada-
tok ellátására a Városüzemeltetési Kft-
vel, az étkeztetésre pedig az Agro-Help 
Kft.-vel. 

Ezen feladatok ellátásának költségét az 
egyházi intézmény megtéríti. Így eb-
ben az éven a Városüzemeltetési Kft. 
esetében 1.382.200.- Ft-tal, az Agro-
Help Kft. esetében pedig 8.406.300 
Ft-tal csökken az önkormányzat ré-
széről átadandó működési támogatás 
összege.

6. A Szécsényi Közös Önkormány-
zati Hivatalban „Integrált Kormány-
zati Ügyfélszolgálat” kialakításá-
hoz tulajdonosi hozzájárulásról
A Járási Hivatal vezetője jelezte, hogy 
a kormányablak kialakítására a me-
gyében elsőként Szécsényben kerül 
sor. Az átalakítási munkák remélhe-
tőleg november közepén kezdődnek 
és várhatóan 2014 februárjában be is 
fejeződnek. Az átalakítást a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal finanszíroz-
za, azzal kapcsolatosan a Szécsényi 
Közös Önkormányzati Hivatalnak, il-
letve Szécsény Város Önkormányzatá-
nak költsége nem merül fel.

7.    Egyebek napirendi pontban 5 
előterjesztést tárgyaltunk

7./a A lakosság írott sajtó útján 
való tájékoztatásáról

Az Önkormányzat 2013. november 
1-től, a Szécsényi Hírek című havilap 
megjelentetésére a Szécsényi Köz-
művelődési Nonprofit Kft-vel vállal-
kozói szerződést köt. A vállalkozói 
díjat havi bruttó 140.000 Ft-ban ál-
lapítja meg, mely magába foglalja 
a havilap készítését, szerkesztését, 

nyomdai munkáit és a terjesztését. 
Az újság 8 oldalas terjedelemben szá-
mol be Szécsény Város Önkormány-
zatának, cégeinek és intézményei-
nek aktuális híreiről.

7./b ÉMOP-3.1.1-12-2013-0008 
„Társadalmi reintegráció Szé-
csényben” című projekt kere-
tében Szolgáltatói szerződések 
megkötéséhez 

A szociális város-rehabilitációs pályá-
zatunkhoz kapcsolódóan, 3-3 ajánlat 
bekérése után az alábbi tevékenysé-
gekre vonatkozó legkedvezőbb áraján-
latokat fogadtuk el:

•	 Nyilvánosság biztosítása pályá-
zati követelményeknek megfe-
lelően: Szécsényi Városfejlesztő 
Kft., 1.800.000 Ft + ÁFA,

•	 Műemlékvédelmi szakfelügyelet 
teljes körű ellátása: KRF Fejlesz-
tési Zrt. Salgótarján, 3.000.000 Ft 
+ ÁFA,

•	 „Egyenlő esély” hátrányos hely-
zetű gyerekek iskolai felzárkó-
zását elősegítő program meg-
valósítása: Bolgárné Jónás Ani-
ta, 1.092.000 Ft + ÁFA,

•	 „Mindig van kiút” - Önismeret 
és személyiségfejlesztés a társa-
dalom perifériájára szorult em-
berek számára – képzési prog-
ram” megvalósítása: Harmóni-
ában a Világgal Mentálhigiénés 
Közhasznú Egyesület, 1.696.000 
Ft + ÁFA,

•	 „Szolgáltató iroda működteteté-
se” feladatainak ellátását: Szé-
csényi Városfejlesztő Kft., 904.000.- 
Ft + ÁFA szerződési összeggel.

7./c A Páter Bárkányi János 
Katolikus Óvoda, Általános Is-
kola és Gimnázium helyisége-
inek tanórán kívüli használa-
táról

Igazgató úr azzal a kéréssel fordult ön-
kormányzatunkhoz, hogy a használa-

tukban lévő  iskola-, és óvoda épület-
ben található helyiségek tanórán kí-
vüli bérbeadásához járuljunk hozzá. 
Az intézmény a befolyt bérleti díjakat 
az állagmegóvásra, a nevelés-oktatás 
színvonalának javítására és eszközfej-
lesztésre kívánja fordítani. 

7./d A Biztos Kezdet Gyerek-
házak működtetésére vonat-
kozó támogatási kérelem be-
nyújtására

Az önkormányzat a Biztos Kezdet Gye-
rekházak pályázatára támogatási ké-
relmet nyújt be, 20.016.000,- Ft összeg-
re, és  vállalja a Manóvár Gyerekház 
működtetését 2014. január 01-jétől 
2016. december 31-ig.

7./e Smelkó István képviselő úr 
egyéni előterjesztése

Képviselő úr jelezte, hogy a Herminán 
sajnos ismét egyre több az illegális 
hulladék. A  testület egyhangúlag tá-
mogatta, hogy keressük meg a lehető-
ségét egy rendszám felismerő, térfi-
gyelő kamera kihelyezésére, az elköve-
tők tettenérésére és szigorú felelősség-
re vonására.

Zárt ülés keretében önkormányza-
ti lakásbérleti igényeket bíráltunk el. 
Négy esetből egy új kérelmet kellett 
elutasítanunk, mivel nincs üres la-
kásunk. Egy esetben halálozás miatt 
kellett testvér nevére módosítanunk, 
két hosszabbítási kérelmet pedig az-
zal a feltétellel hagytunk jóvá, hogy 
a bérlő a fennálló tartozását rendezi.  

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy következő, közmeghallgatás-
sal egybekötött testületi ülésün-
ket 2013. november 26-án 16 órá-
tól tartjuk.  

Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

Stayer László        Dr. Bagó József
 polgármester jegyző      
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Kitüntetettjeink

2 

013. szeptember 26-án a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlé-

se Szontágh Pál díjat adományozott 
Varga Tibor Úrnak, városunk volt pol-
gármesterének, a közéletben, a köz-
szolgálatban és a gazdasági életben 
elért kimagasló teljesítményéért, a me-
gye szellemi, anyagi értékeinek gyara-
pítása során kifejtett példás tevékeny-
ségéért. Október 23-án a városi ünne-
pély keretein belül került sor a Köz 
szolgálatáért díjak átadására. Idén há-
rom személy részére adományozta a 
képviselő-testület ezt a díjat.

Szenográdiné Végh Erzsébet képző-
művész asszony, nyugalmazott peda-
gógusnak a város oktatási, kulturális 
életében, a képzőművészet terén nyúj-
tott kiemelkedő munkásságáért.

Szenográdi Ferenc nyugalmazott pe-
dagógusnak a város oktatási, közös-
ségi, kulturális életében évtizedeken 
keresztül nyújtott kimagasló munkás-

ságáért lelkiismeretes és odaadó mun-
kájáért.

Jusztin Ferencnek a társadalmi élet-
ben, közösségi munkában, a sportban 

és az irodalom terén nyújtott kima-
gasló teljesítményéért.

Gratulálunk a 
kitüntetetteknek!

Szenográdi Ferenc      Szenográdiné Végh Erzsébet      Jusztin Ferenc

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

..........................................................................................................................
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zécsény Város Önkormányzata a 
Nógrád Megyei Rendőr főkapi-

tánysággal és a Szécsényi Városfejlesz-
tő Kft-vel alkotott konzorciumban 261. 
711.392 Ft támogatást nyert Szociális 
célú városrehabilitáció konstrukció ke-
retében, az ÉMOP 3.1.1-12-2013-0008 
asz. Projekt megvalósítására 100%-os 
támogatási intenzitás mellett.

A pályázat komoly előkészítést igé-
nyelt melynek keretében egy teljes 
szociális városrehabilitációs program 
került kialakításra. 

A Városi Rendőr Főkapitányság, a Szé-
csény és Térsége Polgárőr, Önkéntes 
Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egye-
sület, illetve a Nógrád Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság együttmű-
ködése, illetve a Rendőrkapitányság 
rendkívül segítőkész hozzáállásának 

T 

artsuk tisztán Szécsényt közösen! 
A Városüzemeltetési Kft. kéri a 

Tisztelt szécsényi lakosokat, hogy az 
összegyűjtött faleveleket és zöld hul-
ladékot ne a Város közterületére helyez-
zék ki, hanem a kijelölt zöldhulladék 
gyűjtő konténerekben, vagy egyeztes-
senek telefonon az elszállításról mun-
katársainkkal.

Szécsény területén megvalósuló építé-
si munkáink befejezéséig szíves türel-
müket kérjük. Önökért építjük és Önö-
kért takarítjuk a várost, hogy mindany-
nyian büszkék lehessünk rá. 3170 Szé-
csény, Rákóczi út 41. Tel. /Fax.: 06-32/ 
370-382, www.szecseny.hu 

Az Agro-Help Nonprofit Kft. ajánlja 
napi menüit Szécsényben a legjobb 

áron (680.- Ft.) Kiszállítással megren-
delhető minden nap reggel 9 óráig. A 
menüt megtalálja a www.szecseny.hu 
oldalon vagy érdeklődjön telefonon a 
06-20/293-4288-as telefonon. 

Továbbá cégünk vállal mezőgazdasá-
gi gépi szolgáltatást, amit a 06-32/ 370-
382 telefonon egyeztethet. 

Bővebb információk: 3170 Szécsény, 
Rákóczi út 90/B Tel. /Fax.: 06-32/ 370-
382, www.szecseny.hu 

Velenczei Norbert

A Szécsényi Városfejlesztő Kft. hírei

A Szécsényi Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. hírei
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M 

egérkezett Palóc Peti. Szept-
ember végén látott napvi-
lágot a Palóc Peti kalandjai 

című kifestőkönyv, mely Szécsény ne-
vezetességeit és látnivalóit mutatja be, 
vidám rímbe faragott versikék kísére-
tében. Az alkotók Smelkó István, Pápai 
Flóra, Csatlós Noémi és Sümegi Gábor 

voltak. A füzetecske kapható a Műve-
lődési Központban, a Skála áruház bü-
féjében, valamint a bevásárló udvar-
ban található Papír - írószer boltban. 

Programajánló
November 15-én 17 órakor nyílik a szé-
csényi Őszi Tárlat seregszemléje, a 

Művelődési Központ Szabó István Ga-
lériájában. A kiállítást Bottyán Katalin, 
a Teleki László Városi Könyvtár és Mű-
velődési Központ közművelődési és 
múzeumi referense nyitja meg.  A mű-
sorban közreműködnek a Rózsavölgyi 
Márk AMI tanárai és növendékei.

40. éves az Erkel Ferenc Vegyeskar. 
Ez alkalomból november 29-én jubileu-
mi koncert várja az érdeklődőket a Mű-
velődési Központ Kamaratermében. 

és az általuk felkínált kivételes lehe-
tőségnek köszönhetően a városban 
önkéntes tűzoltóőrs kialakításra is sor 
kerül. 

A projekt egésze számos elemet fog-
lal magába:

A szociális program a Szociális ön-
kormányzati bérlakások felújítása – 
Rákóczi út 70., – 10 lakásos ingatlan, 
barokk stílusú épület, építési ideje, 
18. század közepére tehető. Koráb-
ban posta-állomás, adóhivatal, keres-
kedőház, orvosi lakás és körzet, mint 
építészeti műemlék teljes körű felújí-
tása (építészeti, gépészeti, villamos-
sági), az épület statikai megerősítése, 
vizesedés megszüntetése, közművek 
felülvizsgálata az épületben és a tel-
ken, szükség szerint új közművek be-
kötése. A terveket Őze János városi 
főépítész készítette.

Ún. Ifjúsági Szolgáltató Iroda létreho-
zása az akcióterületen a Rákóczi út 
70. számú ingatlanban, a célcsoport 
szociális kohéziójának biztosítása ér-
dekében. 

Városi Rendőr Főkapitányság épületé-
nek felújítása. Az épület tetőszerkezeti 
felújítása, beázások megszüntetése, 
bádogos szerkezetek teljes cseréje, 
udvarának rendezése, felújítása, tér-
burkolása, csapadékvíz elvezető rend-
szer szükségszerinti átépítése, bűnjel-
raktár kialakítása, parkolók kialakítása.

Önkéntes tűzoltóőrs kialakítása, a Nóg-
rád Megyei Rendőr Főkapitánysággal 
kötött példaértékű együttműködés 
keretében. A Rendőrség telkén az ön-
kéntes tűzoltóraj elhelyezésére a meg-
lévő lakóépület átalakítása, teljes körű 
felújítása, korszerűsítése, hiányzó köz-
művek bekötése, a szerkocsi számára 
új garázs építése, tűzoltóautó-mosó-
val együtt. A meglévő szolgálati la-
kásban kerül kialakításra az öltöző és 
zuhanyzó helység, egy pihenőszoba 
és egy teakonyha-étkezővel. A tűzol-
tóőrs és a Rendőrkapitányság terveit 
Borik Albert készítette.

Infrastrukturális beruházások: A pá-
lyázat megengedi a projekt keretében 
létrehozott önkéntes tűzoltó épület, 
és a rendőrségi épület megközelíthe-

tőségét biztosító útburkolatok felújí-
tását is. Az utak jelenleg erősen el-
használódtak, balesetveszélyesek, fel-
újításuk forgalombiztonsági okokból 
is szükséges. Az eltérő járdaszintek, il-
letve a megrongálódott járdatestek 
mindenképpen szükségessé teszik az 
útfelújításhoz kapcsolódó járdafelújí-
tást is.

Projektalap és ún. Soft tevékenysé-
gek – Projektalap létrehozása 25. 
000.000 Ft értékben a helyi identi-
tást, közösségformálást, környezet-
tudatosságot erősítő, ill. javító prog-
ramok megpályáztatására a lakosság 
számára 4 témakörben, helyi civil 
szervezetek számára: Kulturális, Ha-
gyományőrző, Élhetőbb környezet, 
Helyi környezettudatosság elterjesz-
tését segítő tájékoztatási, szemlélet-
formáló akciók megvalósítása. A tel-
jes pénzügyi és szakmai elszámolást 
a Szécsényi Városfejlesztő Kft végzi.

Soft tevékenységek keretében hát-
rányos társadalmi rétegek segítésére 
van lehetőség

„Mindig van kiút” - Önismeret és sze-
mélyiségfejlesztés a társadalom pe-
rifériájára szorult emberek számára 
képzési program.

„Egyenlő esély” - az akcióterületen 
végzett igényfelmérés javaslatai alap-
ján a hátrányos helyzetű gyermekek 
iskolai felzárkózásának elősegítése. A 
2013-2014-es nevelési év folyamán 
kiscsoportos foglalkozások keretében 
fog megvalósulni a felzárkóztatás. 

Bővebb információ:
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Tel: 70/339-2214
Babinszky AndreaA tűzoltóőrs látványterve

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

Kulturális körkép:
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A Palóc Néptáncegyüttes 2013. no-
vember 30-án 17.00 órai kezdettel ün-
nepli fennállásának 15. esztendős ju-
bileumát a szécsényi Művelődési Köz-
pont színháztermében. Az ünnepi há-
rom tételes műsorban a több mint 20 
közreműködő zenész és énekes vala-
mint az utánpótlást alkotó Kispaló-
cok Gyermek-táncegyüttes mellett 
színpadra lépnek az együttes hajdan 
volt és jelenlegi tagjai. 

Néhány régi koreográfiájukon túl a 
műsort megtekintő érdeklődők lát-
hatják majd a 2012-ben Jól Minősült 
Együttes címet érdemelt szerkesztett 
programjukat, valamint az idén októ-
berben XXVI. alkalommal megrende-
zett nagykállói Kállai Kettős Néptánc-
fesztiválon bemutatott, és a Martin 
György Néptáncszövetség különdíjá-
val jutalmazott Palóc műsorukat is.

Az Iglice Néptáncegyüttes is szép 
sikereket tudhat magáénak. Október 
26-án, Kecskeméten léptek fel a Tóth 
Ferenc Országos Gyermek Koreográfiai 
Versenyen, amelyet idén első alkalom-

mal rendeztek meg. Koreográfiájuk 
címe: A macska meg az egér barátsá-
ga. A továbbjutott együttesek jövő év 
februárjában a Magyar Nemzeti Tánc-
színházban vehetnek részt a döntő-
ben. A gyerekek kimagaslóan teljesí-
tettek, vezetőik nagyon büszkék rájuk, 
és bíznak a továbbjutásukban.

Hagyományainkhoz híven ismét meg-
rendezésre kerül az Adventi rendez-
vénysorozat és gyertyagyújtás. Advent 
első vasárnapján, december 1-jén szí-
nes vásári forgatag várja a város lakóit 
a sétálóutcában. A felnőtteket gaszt-
ronómiai ínyencségek, a kisebbeket 
kézműves foglalkozás várja. A Mik-
száth Táncegyüttes és az Iglice Tánc-
együttes karácsonyi zenés műsora, 
valamint a Paramisi Társulat mesés 
előadása szórakoztatja majd a közön-
séget. A vásári forgatagot a sétálóut-
cában felállított adventi koszorú első 
gyertyájának meggyújtás koronázza. 

Jégpálya kerül felállításra a sétálóut-
cában, mely december 1-jével nyílik. 
Délelőttönként az óvodák és iskolák 
használhatják majd, míg délutánon-

ként valamint hétvégenként minden-
ki számára nyitva lesz a korcsolyapá-
lya, mely január 31-ig lesz felállítva. 

Színházi évad indul Szécsényben. 
Terveinkben az szerepel, hogy 3-4 elő-
adást tudjunk elhozni városunkba 
korosztályonként, így nem csak a gye-
rekek, hanem a fiatalok és a felnőttek 
számára is. A több mint tizenkét elő-
adást úgy állítjuk össze, hogy minden-
ki találjon benne neki tetszőt, és ez ál-
tal azok számára is elérhetővé szeret-
nénk tenni a színházat, akik nem tud-
nak eljutni a nagyobb városok színhá-
zaiba. Az előadásokról hamarosan 
bővebben is olvashatnak. Színházhoz 
kapcsolódó hír továbbá, hogy Andi 
Színjátszósai „Vastaps” díjat kaptak a 
Zenthe Ferenc Színház bérletében 
bemutatott Twist Oliver című darab-
jukért. A musicalt a közönség a leg-
jobb gyermek előadásnak választotta.

Bővebb információ: 3170 Szécsény, 
Ady Endre út 12. Tel: 06-32/370-860

Garamvölgyi Andrea
Szécsényi Közművelődési  Nonprofit Kft.

Palóc Néptáncegyüttes

Iglice Néptáncegyüttes
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Páter Bárkányi János Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium

Óvodai programok:

November 11. Szent Márton napi ün-
nepség, november 19. Szent Erzsébet 
napja – ovi mise keretében emlékez-
nek meg óvodásaink Szent Erzsébet-
ről, november 19. Őszi évszakkon-
cert, november 29. Az Adventi idő-
szakra készülődnek gyermekeink az 
óvodában, december 6. Szent Miklós 
napja, Mikulás várás és Mikulásfutás 
mindenki örömére.

Bővebb információk: 
3170 Szécsény, Magyar út 13. 

Általános Iskola és Gimnázium
Intézményünk szeptember elsején 
kezdte meg működését. 155 óvodás, 
432 általános iskolás tanuló és 75 
gimnazista diák jár hozzánk. A lélek, 
a szellem és a test harmonikus ne-
velését tűztük ki célul. Meghatározó 
számunkra, hogy a Ferences Rend 
segítségével alakítjuk ki az iskola lelki 
életét. Természet közeli, nyitott szem-
léletmód kialakítására törekszünk. 
Fontosnak tartjuk, hogy az órarend 
szerinti foglalkozásokon felül minél 
több választható programba bevon-
juk a diákokat, s időnként a szülőket 
is. Szorgalmazzuk diákjaink zenei-, 
kulturális- és sportfoglalkozásokon 

való részvételét.  Minden évfolyamon 
bevezettük a mindennapos testneve-
lést. Több diákunk jár néptánc, illetve 
színjátszó körbe, zeneiskolába. Isko-
lánkon belül beindult íjász szakkörünk, 
gitáros csoportunk, fotókörünk, alsó-
saink furulya, szorobán és informatika 
szakkörre járnak, de további csoporto-
kat is szervezünk még a későbbiekben. 

Eddigi legkiemelkedőbb eseményünk 
a házszentelés volt, amikor dr. Beer 
Miklós püspök atya felszentelte az 
óvoda és az iskola épületét. Az ün-
nepségen több énekkel szerepelt a 
kicsik kórusa is. A püspök atya hossza-
san időzött minden óvodai csoport-
ban, nem csak a katolikus intézmény-
ben, hanem az önkormányzatiban is 
látogatást tett. 

Az Oktatási Intézmények hírei

40 éves a szécsényi 
Kubinyi Ferenc Múzeum 

Krúdy Gyula Könyvtár
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
A 

Krúdy Gyula Könyvtár és Andi 
Színjátszósai közös programja-

ként kerül megrendezésre november 

22-én este 6 órai kezdéssel „Kövek 
alatt nőtt fű” zenés irodalmi est Gár-
donyi Géza születésének 150. évfor-

dulója alkalmából. Bővebb informáci-
ók: krudykonyvtar@gmail.com 3170 
Szécsény, Ady Endre út 12. Tel: 32/370-
494 

Csatlós Noémi  
intézményegység vezető

A 

szécsényi Kubinyi Ferenc Múze-
um alapításának 40. évfordulóját 

ünnepli a múzeum barátainak népes 
családja az idei évben. 

Az erről megemlékező ünnepi ese-
ményt november 28-án 17 órától ren-
dezik meg a múzeumban.

Örömteli eseménye lesz a múzeum 
életének ez a 40. évforduló. Több dá-
tum is mérföldkőként tekinthető az 
intézmény fennállásának történeté-
ben, de az első, amelyhez a múzeum 
születése köthető, az 1973. év novem-
bere. Ekkor költöznek be a felújított 
múzeum épületébe az első munka-
társak, hogy megkezdjék munkájukat, 
amelynek köszönhetően 1975 tava-
szán a múzeum megnyithatta kapuit 
már a látogatók előtt is. 

A múzeum névadása már ismét olyan 
állomása történetének, amely külön 
figyelmet érdemel. 1979. február 1-jén 
veszi fel Kubinyi Ferenc régész nevét, 
aki Nógrád megyében először végzett 
régészeti ásatásokat. A múzeum, mint 
Nógrád megye régészeti gyűjtemé-
nyének őrzője és gondozója, méltán 
viseli a jeles régésztudós nevét. A mú-
zeum a nevét Dr. Patay Pál régész 
ajánlására vette fel. Az ő nevéhez köt-
hető az első állandó kiállítás rendezé-
se is.

Az ünnepség laudátora Dr. Praznov-
szky Mihály irodalomtörténész, a mú-
zeum volt igazgatója lesz, aki öröm-
mel vállalta a köszöntő szerepét. Ek-
kor kerül sor a múzeum régész-főmu-
zeológusa, Guba Szilvia és a szécsényi 
Múzeum Baráti Kör elnökének, Galcsik 

Zsolt levéltárosnak a szerkesztésében 
megjelent Szécsény évszázadai című 
kiadvány bemutatójára, mely a város-
ban az elmúlt évtizedben lezajlott ré-
gészeti kutatások eredményeit tárja 
az olvasók elé. A kötetet Dr. Feld Ist-
ván, az ELTE Régészeti Intézetének ve-
zetője, egyetemi tanár mutatja majd 
be.

Ezen a napon nyílik kiállítás Králik 
Andor festményeiből, melyet Galcsik 
Zsolt, a Múzeum Baráti Kör elnöke nyit 
meg. Az ünnepségen közreműködnek 
Andi Színjátszósai.

A Kubinyi Ferenc Múzeumban látha-
tó Kacsák Tamás kiállítás 2013. novem-
ber 24-ig, a Mustó János kiállítás pedig 
2013. november 30-ig tekinthető meg.

Bővebb információk:  www.kubinyimu-
zeum.hu 3170 Szécsény, Ady Endre út 
7. Tel: 06-32/370-143                                       

Gusztiné dr. Toronyi Judit 
igazgató
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Tervezett programjaink novemberre: 
16-án jótékonysági bált rendez a szülői 
szervezet, a humán munkaközösség 
teaház program beindítását tervezi. 
Tavaszi Velence–Vatikán–Róma–Assi-
si–San Marino utazásunkra lehetőleg 
november közepéig kérjük a diákok és 
szülők, hozzátartozók jelentkezését.

Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Pénz-
sztár Első Országos Középiskolai Pénz-
ügyi-Gazdasági Verseny megyei dön-
tőjén I. helyezett lett a Kurucz Karoli-
na, Oláh Diána, Deák Bence, Lehoczki 
Szilveszter 11.B osztályos tanulók al-
kotta „VÁMOS” csapat, és IV. helyezett 
lett a „BRÓKEREK” csapata, Balázs Esz-
ter, Cserven Vivien, Jusztin Roland, 
Mészáros Gergely 10. A osztályos ta-
nulók részvételével. A győztes csapat 
Miskolcon vesz részt a regionális dön-
tőn november 21-én. Gratulálunk! 

Bővebb információk: 
www.barkanyisuli.eoldal.hu  
3170 Szécsény, Magyar út 15. 
Tel: 32/370-951

Kovalcsik István igazgató

II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és Gimnázium

Szeptember 27-én került megrende-
zésre az Öregdiák-tanár találkozó, a 
„Magyarország szeretlek” programso-
rozat keretében.

Október 11-én, az Országos Diák Sport 
Napon, a megye egyetlen középisko-
lájaként 120 percet sportoltunk, és a 
napot tanár-diák meccsel zártuk.

Novemberi programok az iskolában: 
nyílt nap; fogadó délután.

December 13. Szalagavató.

Bővebb információk az iskola honlap-
ján: http://www.rfszkki.sulinet.hu/

3170 Szécsény, Rákóczi út 90. 
Tel: 32/573-265

Győrki Marianna megbízott igazgató

Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

A 2013.-2014 tanévben az önkormány-
zat által fenntartott intézményben 1 
óvodai csoport (Pitypang csoport) és 
1 bölcsődei egység 2 csoporttal (Kati-
ca és Pillangó csoport) működik.

Programjaink:
Novemberben egy kéthetes egész-
ségprojekttel készülünk, ahol a men-
tőállomással, a véradás és az egészsé-
ges táplálkozás fontosságával ismer-
tetjük meg a gyermekeket, ehhez a 
programhoz kapcsolódik a felnőttek 
elsősegélynyújtó ismereteinek felele-
venítése, gyakorlása is, hiszen óvodánk 
Vöröskeresztes Bázisóvoda.

A hónap vége a várakozás és az adven-
ti készülődés időszakával zárul. 

December 5.-6.- Mikulásvárás, miku-
lásfutás.

3170 Szécsény, Magyar út 13. 
Tel: 32/370-758                                                    

 Mender Andrea Mária
intézményvezető

Lipthay Béla Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium

Az iskola nyílt napokat szervez a követ-
kező időpontokban: 2013. nov. 21-én, 
reggel 9 órakor a szakközépiskolába 

jelentkezők részére. 2013. nov. 22-én, 
reggel 9 órakor a szakiskolába jelent-
kezőknek.

Az iskola képzési kínálata:

Szakközépiskolai képzési formában: 

mezőgazdasági technikus, 
mezőgazdasági gépész technikus.

Szakiskolai képzési formában: 

mezőgazdasági gépész, 
lovász, 
gazda, 
mezőgazdasági gazdaasszony, 
falusi vendéglátó, 
kertész.

3170 Szécsény, Haynald Lajos út 11. 
Tel: 32/370-936, 32/370-573

Barna Mátyás ig. helyettes

Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészeti Iskola Szécsényi 

Tagintézménye

November 13-án délután 17 órakor az 
iskola növendékeinek hangversenyé-
re kerül sor a Művelődési Ház Kama-
ratermében.

December 3-án Fenyő Gusztáv zon-
gorahangversenyére várják az érdek-
lődőket délután 17 órakor.

Bővebb információk:
www.rozsavolgyiart.hu  
Csuka László: 70/337-0019  

2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12.                               

Csuka László tagintézmény vezető

Cseperedő Óvoda és BölcsődeHázszentelés - dr. Beer Miklós
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1 

2 fordulót követően sem találtak 
legyőzőre felnőtt focistáink

A Megyei I. osztályban a mieink há-
rom körrel a befejezés előtt az 5. po-
zícióját foglalják el. Ötször nyertek, 
illetve hét alkalommal döntetlent ját-
szottak a fiúk. A szezont egy Karancs-
keszi elleni 1:1-gyel kezdtük, majd a 
rimóci rangadóról 2:1-gyel térhettünk 
haza. Ezután Nagybátonyt fogadtuk, 
ahol 0:2-ről talpra állva értünk el egy 
2:2-es eredményt. Egy héttel ezután 
Héhalomról hoztuk el a pontokat egy 
2:1-es győzelemmel. Az 5. fordulóban 
a mindmáig veretlen, listavezető so-
mosiakkal mérkőztünk meg saját pá-
lyánkon. A nagy küzdelem lezáráskor 
1:1-et mutatott az eredményjelző. A 
találkozóra már csatlakozott hozzánk 
a külföldi munkavállalás után vissza-
térő Juhász István is, aki meccsről-
meccsre stabilitást ad középpályánk-
nak, nem lehet panasz a játékára. 

A 6. játéknapon, Mátranovákon arat-
tunk remek sikert a duplázó Szabó ve-

zértelével. Érdekesség, hogy a fordu-
lót követően két gólt jegyző csatárun-
kat a nogradifoci.hu weboldal megvá-
lasztotta a hétvége legjobb játékosá-
nak. A következő meccseinken még in-
kább ráálltunk az 1 pontokra: sorrend-
ben Nőtinccsel, Pásztóval, illetve Ka-
rancslapujtővel osztoztunk meg a baj-
noki egységeken. 

A 10. körben ismételten jókedvűen 
hagyhattuk el a játékteret, miután Ér-
sekvadkert gárdáját küldtük haza 2:1-
gyel. Ezt a mérkőzést ceredi látogatá-
sunk követte. A találkozó végül, ellen-
tétes félidőket követően, 1:1-gyel ért 
véget. Hátrányba kerültünk ugyan, de 
Varga Gergő idénybeli első góljával 
felálltunk a padlóról. Az ezt követő ösz-
szecsapáson, papíron könnyű menet 

várt ránk. Legalábbis előzetesen ezt 
gondolhattuk. A 11 fővel védekezés-
re koncentráló palotásiak eszén vi-
szont csak nagyon nehezen, egy a 70. 
percben Szenográdi találattal tudtunk 
túljárni. A lényeg azonban a három pont 
begyűjtése volt a foggal-körömmel a sa-
ját tizenhatosukra berendezkedő ven-
dégek ellen. Itt tartunk tehát most. 12 
meccs után veretlenül, úgy, hogy szám-
talan alkalommal is csak nüanszokon 
múlott egy jobb eredmény. 

Az utánpótlás is jól szerepel: a még 
szintén veretlen, Szenográdi Péter által 
vezetett ifistáink listavezetőként vo-
nulnak téli pihenőre, míg a Galcsik 
György irányította serdülősök féltávnál 
a harmadik pozíciót foglalják el a ta-
bellán. Hajrá Szécsény!

További információk: 
www.szecsenyivse.lapunk.hu

Vudini

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs Havi kiadványa

Szerva ASE

A 

2007-től működő Szerva Aszta-
litenisz Sport Egyesület (Szerva 

ASE) jelenleg már több mint 50 taggal, 
támogatóval rendelkezik. Az egyesü-
let jelenleg 4 csapatot versenyeztet 
a különböző szintű bajnokságokban: - 
az NB I.-ben első csapat jelenleg dobo-

gós helyen áll,- az NB III-ban szereplő 
második csapat eddig veretlenül lis-
tavezető,- további két csapat szere-
pel a Nógrád megyei bajnokságban, 
melyekben döntő részt fiatal játéko-
sok versenyeznek. 

Az egyesület heti 4 alkalommal (hét-
fő, szerda, péntek 17.00-tól, kedd 14-
tól) tart edzéseket a Páter Bárkányi Já-
nos Katolikus Iskola tornatermében. 

Ide várjuk fiatal tehetséges gyerekek 
jelentkezését 7-11 éves korig. A 4 csa-
pat versenyeztetése, a heti négyszeri 
edzéslehetőség biztosítása, sportsze-
rek stb. nagy megterhelést jelent az 
egyesületnek, ezért minden típusú 
támogatást nagyon várunk. 

Tel: 30/209-08607                                                                                                               
dr. Harik Ferenc

..........................................................................................................................
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utóink részt vettek október 6-án a Nemzetközi Kassai 
Béke Maratonon. Az eredmények: Czele Tamás 1ó 46p, 

Gyurász Lajos 2ó 10p, Czele János 2ó 26p, Balázsné Le-
hoczki Piroska 2ó 05p, Kovácsné Obrecsány Klára 2ó 22p, 
Kovácsné Kozma Ágnes 2ó 23p, Czele Jánosné (Ági) 2ó 
26p, Deákné Obrecsány Orsolya 2ó 39p, Homoki Mariann 
2ó 39p
December 6-án újra lesz Mikulás-futás. Idén 11. alkalommal 
rendezi a Szécsényi Amatőr Futók Társasága az ovis gyere-
kek részvételével közösen. 

Czele János
Szeptember 22-én került megrendezésre a 

Nemzetközi Két Híd Futás


