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Adventi Programsorozat és Kézműves Vásár 2013
Szécsény
December 1. vasárnap

December 8. vasárnap

December 15. vasárnap

December 22. vasárnap

I. Adventi Gyertyagyújtás

II. Adventi Gyertyagyújtás

III. Adventi Gyertyagyújtás

IV. Adventi Gyertyagyújtás

14 órától: Kézműves termékek
vására

14 órától: Kézműves termékek vására
15 órától: Adventi Forgatag: táncos
felvonulás téli jelmezekben
16 órától: Kerek Perec Egylet zenéstáncos-mesés gyermekműsora a
művelődési ház aulájában
Kézműves foglalkozás: mézeskalács díszítés
17 órától: GYERTYAGYÚJTÁS
az Erkel Ferenc Vegyeskar közreműködésével, majd
körtánc az adventi koszorú körül

12 órától: Közös fenyőfa díszítés
az ESZE csoport és az Iglice Táncegyüttes
közreműködésével, a buszmegállónál lévő
körforgalomnálzeneszóval kísérve
és zsíroskenyérrel kínálva

14 órától: Kézműves termékek vására

15 órától: Kézműves foglalkozás:
adventi naptár készítése
16 órától: Paramisi Társulat
Kismiklóska c. mesejátékának
előadása
CSAK TE - Családi Kórus Terény
koncertje
Kórusvezető: Draskóczy Lívia
17 órától: GYERTYAGYÚJTÁS

14 órától: Kézműves termékek vására
15 órától: Kézműves foglalkozások - üvegfestés, gyertyamártás, mézeskalács díszítés
16 órától: Paramisi Társulat és az Iglice Táncegyüttes közös karácsonyi műsora és betlehemezés, Népi zenekar koncertje
17 órától: GYERTYAGYÚJTÁS

15 órától: Élő jászol a Pintér ház udvarán, regölés a célterület 3 helyén
16 órától: Gyermektáncház a
művelődési ház aulájában,
kézműves foglalkozás: karácsonyi
díszek készítése
17 órától: GYERTYAGYÚJTÁS
Betlehemezés a Kispalócok és a
Palóc Néptáncegyüttes közreműködésével Körtánc az adventi
koszorú körül

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

Karácsony felé
…És valahol csak kétkedô beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Juhász Gyula

S

***

zécsény Város Önkormányzata nevében meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben,
sikerekben gazdag, boldog Új esztendőt kívánok!
Stayer László
polgármester

Önkormányzati hírek
Beszámoló a
Képviselő-testület üléséről

2

013. november 12-én rendkívüli testületi
ülést tartottunk, melyen 7 testületi tag vett
részt. 3 napirendi pontot tárgyaltunk.
2013. november 26-án tartottuk soros testületi
ülésünket. 8 napirendi pontot tárgyaltunk. A 6.
napirendi pontig 7, a hetediknél 8, a nyolcadiknál már 9 testületi tag vett részt. Az ülést
követően közmeghallgatást tartottunk.
Megpróbáljuk röviden, a lényeges dolgokat
kiemelve tájékoztatni Önöket, hogy egy-egy
témában milyen döntéseket hoztunk. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy aki teljes részletességgel szeretné tudni, mi hangzott el az
ülésen, az a város honlapján elolvashatja, szó
szerinti idézetben.

A november 12-ei rendkívüli testületi
ülés témái:
1. A Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megszüntetéséről
A 2013. június 11-i rendkívüli ülésén képviselő-testületünk a 147/2013. (VI.11) sz. határozatában Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2013. június 30-i időponttal történő megszüntetéséről döntött.
A megszüntetés időpontja módosult, mert a
megszüntetésről nem döntött minden tag-

önkormányzat, valamint a vagyonfelosztás is
önkormányzatok közötti egyeztetést igényelt.
A megszüntetés végleges időpontja: 2013.
december 31.

2. Az idősek nappali ellátásáról
Szécsény Város Önkormányzata az idősek nappali ellátási kötelezettségének a HORTENZIA
Alapítvány fenntartásában működő Idősek
Ápoló Otthona által nyújtott idősek klubja
működtetésével tett eleget.
Az intézmény ideiglenes működési engedél�lyel rendelkezett, mely magába foglalta az
idősek klubja nappali ellátás működési engedélyét is.
Az alapítvány, az ideiglenes működési engedély határozott idejének leteltét követően, a
működési engedély meghosszabbítását kérte, azonban az engedélyező szociális hatóság – Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – a kérelmet elutasította.
Ezért Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HORTENZIA Időskorúak Ellátásáért Kiemelten Közhasznú Alapítvánnyal
az idősek klubja nappali ellátásra, mint szociális alapszolgáltatás feladatellátásra kötött
ellátási szerződést közös megegyezéssel 2013.
november 15-ei hatállyal megszünteti, és a
feladatra új szerződést köt a „Ferences Betánia”
Idősek Otthona és Testvéri Közössége szociális intézmény fenntartójával, a Ferences Szegénygondozó Nővérek Szerzetesrendjével.
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3. Óvoda Társasházi Alapító Okirat módosítás ügye

3) Előterjesztés az önkormányzat 2014.
évi költségvetési koncepciójára

Az Önkormányzat tulajdonában álló Szécsény,
Magyar út 13. szám alatti óvoda bővítés során
megvalósult épületrészek és épület ingatlan
nyilvántartási térképen történő rendezéséhez
szükséges a változási vázrajzok elkészítését a
REMCO Realty Management Company Kft.-től
rendelte meg 350.000 Ft + Áfa áron.

A képviselő-testület az önkormányzat 2014.
évi költségvetési koncepciójának kiadási és
bevételi főösszegét 788.538 E Ft összegben
állapította meg.

A képviselő testület valamennyi előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

A november 26-ai ülés témái:
1) Szécsény Város Önkormányzata 2013.
évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítására
A Szécsény Város Önkormányzata által az 5/
2013. (II.15.) rendelettel elfogadott 2013. évi
költségvetési rendelet 5. §-ában jelzett kiadások főösszege 1.464.933 E Ft-ra, a bevételek
főösszege 1.464.933 E Ft-ra változik.
Az előirányzat módosításra a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó
Társulás jogi személyiségűvé való átalakulás
miatt szükséges.
Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási főösszeg 12.466 E Ft-tal csökkent, a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ
és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetésben megtervezett bevételei és kiadásai
miatt.

2) Szécsény Város Önkormányzata 2013.
évi költségvetésének I – III. negyedévi teljesítéséről
Az önkormányzati költségvetés tervezésekor
a jogszabályi követelményeknek megfelelően
nem számoltunk forráshiánnyal, amely rendkívüli takarékosságot követelt a kiadási előirányzatok teljesítésénél, és minden lehetséges bevételi forrás felkutatását kívánta meg
a bevételi oldalon.
Valamennyi kizárólagos önkormányzati tulajdonában lévő gazdasági társaságunk és
intézményünk működőképességét megtartottuk. A képviselő-testület döntése szerint
a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és
Könyvtár átszervezése megtörtént, amely nem
okozott törést a közművelődési feladatok ellátásában.
Az oktatás, a közigazgatás és a városgazdálkodás területén is kizárólag költségtakarékos,
hatékony költségvetési kereten belüli gazdálkodással volt biztosítható az önkormányzat
működése.
A tényleges teljesített bevétel 1.114.762 E Ft,
a teljesített kiadás 1.139.325 E Ft, amely az
éves költségvetés időarányos teljesítésének
megfelel.

Az önkormányzat költségvetési koncepciójának összeállításakor nem számoltunk 2013.
december 31-i kifizetetlen számla állomán�nyal és adósságszolgálati kötelezettséggel,
mivel reményeink szerint ezeket az állam átvállalja.
A 2014. évre javasolt fő célkitűzés az önkormányzati intézmények működőképességének
megőrzése, a kötelező feladatok elért színvonalon történő ellátása, a racionális működtetés, a
munkahelyek megőrzése, a folyamatban lévő
beruházások befejezése és újak kezdése, mindehhez a forrás biztosítása saját és külső eszköz
igénybevételével.

4) A talajterhelési díjról szóló 15/2013.
(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására
Törvényi módosítás hatályon kívül helyezte
azt a rendelkezést, amelynek értelmében a
talajterhelési díj alapja csökkenthető az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyiségével, ezért vált szükségessé a helyi rendeletünk módosítása, mely
településünkön azokat a háztartásokat érinti,
akik nincsenek rákötve a vezetékes hálózatra.

5) Egyes önkormányzati rendeleteknek
az utak névváltozásával összefüggő módosítására
Ez év elejétől nyolc utca nevét változtatta meg
a képviselő-testület a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő törvény alapján. Mivel több
önkormányzati rendeletben szerepel még az
utak régi megnevezése, ezért vált szükségessé
e rendeletek módosítása.

6) Szécsény Város Önkormányzatának
és intézményeinek vagyon és felelősségbiztosítása
A Szécsény Város Önkormányzata ingatlanjainak vagyon és felelősségbiztosítását a kötelező felelősségbiztosításához hasonlóan, novemberi felmondással, decemberben lehet újrakötni. Ezért három helyről kértünk be ajánlatot.
A legkedvezőbb ajánlatot eddigi partnerünk,
az UNIQA Biztosító Zrt. adta, ezért 3 éves időtartamra velük kötünk szerződést, 525.622 Ft
éves díjjal.

7) Előterjesztés a Szécsény Római Katolikus Plébánia földterület kérelméről
Fr. Varga Imre Kapisztrán testvér azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az
1989 előtt a ferences rendtartomány tulajdo-

.2.

nát képező, a Haynald Lajos utcában, a régi
óvoda és templom szentélye közötti, út minősítésű ingatlant adjuk vissza a tulajdonukba.
A Szegénygondozó Nővérek Szociális otthonában folyó építkezés, és a templom mellett
vezető belső járda tervezett újjáépítése miatt
ugyanis a területen tereprendezési munkák
váltak szükségessé, amit szeretnének a saját
tulajdonukon végezni. Önkormányzatunk a
kérelmet egyhangúlag támogatta.
8)

Egyebek
a, Elismerések, 2013. évi civil keret
megemelése

Két civil szervezetünk és egy intézményünk
is kerek évfordulóhoz érkezett az idén. Az
Erkel Ferenc Vegyeskar 40 éves, a Kubinyi Ferenc Múzeum szintén 40 éves, a Palóc Néptánc Együttes pedig 15 éves jubileumát ünnepli. Valamennyien rangos rendezvénnyel
teszik emlékezetessé ezt a szép eseményt.
Önkormányzatunk mindhárom ünnepeltnél
egy-egy elismerő oklevéllel, a két civil szervezet esetében pedig pénzjutalommal is szeretné megköszönni munkásságukat.
A Páter Bárkányi János Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium jótékonysági bálját, annak céljait, az iskola Tartalmasabb, Szebb Jövőért Alapítványán keresztül önkormányzatunk 100 000
Ft-tal támogatja.
A Megyei Múzeum évek óta meghirdeti a Nagy
Iván Honismereti versenyt, melynek városunk
is az egyik alapítója. Önkormányzatunk, az előző évhez hasonlóan, szécsényi díjazott esetében 20 000 Ft támogatást nyújt.
Mindezen célok fedezeteként emeltük meg
az idei civil keretünket 175 000 Ft-tal.
b, Szécsény Város Önkormányzat 2013.
évi belső ellenőrzési tervének módosítása
A 2013. évi belső ellenőrzési terv végrehajtására nincs megfelelő mennyiségű erőforrásunk,
ennek hiányában szükségessé vált a 2013.
évi belső ellenőrzési terv módosítása, illetve
annak kiegészítése olyan tartalmi elemekkel,
amelyeket jogszabályi előírások indokolnak.

A képviselő testület egy napirendi pont kivételével valamennyi előterjesztést egyhangúlag elfogadta, vagy támogatta. A
2014. évi költségvetési koncepció tárgyalásánál 1 fő tartózkodott.
A közmeghallgatáson 1 fő, Rigó Miklós úr jelent meg, ő viszont nagyon sok szécsényi lakos
kérését tolmácsolta a „felső” buszmegállóval
kapcsolatban, mivel a pesti buszok ott nem
állnak meg. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a problémát már jeleztük a Volán felé, de
akkor elutasítottak. Ígéretet teszünk, hogy újra
- egy kicsit erőteljesebb formában – megkeressük a Társaságot.
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MEGVALÓSULT, ELSZÁMOLÁS
ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK
•• „Civilek háza felújítása” pályázat

A pályázatból Szécsény, Sas út 1. sz. épület
teljes felújítása valósult meg.
A beruházás keretében megtörtént a tetőfedés cseréjére, a pince vizesedését okozó csapadékvíz elvezetése, a meglévő ablakok utólagos hőszigetelő üveggel való ellátása, új ajtók beállítása, régiek felújítása, a padlóburkolat cseréje, külső-belső festés, kéményfejek javítása, tető szigetelése, kerítés festése, a pincehelyiség belső falfelületének rendbetétele.
A városközpontban található patinás épület
megújításával, környezetének – díszkerítéssel
együtt történő – rendbetételével tovább gazdagodott a város épített örökségeinek száma.
A beruházás összege: 20.719.205 Ft, melyből
önkormányzati önerő: 4.404.870 Ft

•• Alternatív energiatermelési technológia kiépítése napelemek és tartozékaik felépítésével
A támogatást a Cseperedő Óvoda épületére
napelemek és tartozékai felépítésére, az épület alternatív energiatermelési technológiájának kiépítésére nyerte az Önkormányzat.
A megnyert pályázat célja az óvoda energia
költségnek jelenetős csökkentése, sőt, megszűntetése.
A beruházás kötelező eleme volt a közfoglalkoztatás. A beruházás kivitelezésében összesen 7 fő közfoglalkoztatott, összesen 2352
munkaórában vett részt.
A beruházás összege: 30.732.500 Ft, melyből
önkormányzati önerő: 6.146.500 Ft

•• 20 x 40 m méretű műfüves futballpálya építése a a Magyar utca 15. szám
alatt lévő iskola udvarán

A támogatás fejében, 15 évre szóló együttműködési megállapodás alapján, az MLSZ, a rendelkezésre álló időkeret 20 %-ában használati
jogot gyakorol a pálya teljes területére.

kozások-szappankészítés a Kézműves házban,
amatőr táncház Őze János úrral, Múzeum ingyenes tárlatlátogatása, a Nemzetközi Tűzoltó
Hidak rendezvény Pösténypusztán, valamint
vasárnap este a látványos Animációs Lézershow
és Mihály napi tűzgyújtás a Tűztoronynál.

A beruházás összege: 26.163.600 Ft, melyből
önkormányzati önerő: 7.849.008 Ft

Elnyert támogatás: 400.000 Ft, 100 %-os támogatottsággal.

•• Az EACEA pályázat - Határon innen,
határon túl”

•• Informatika a köz szolgálatában 2013.

A pályázat célja három ország: Magyarország,
Lengyelország, Szlovákia együttműködésének erősítése, turisztikai, közösségi „európai
polgárság” fejlesztése volt. Jelenleg a pályázat elszámolási szakaszban van. A programok
lebonyolítását és a projekt elszámolását a
Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. vállalta.

Önkormányzati önerő: 179.000 Ft

A beruházást az MLSZ valósította meg, amely
ezután az Önkormányzat tulajdonába került.

A pályázat összköltsége: 7 500 000 Ft, 100 %-os
támogatottsággal.

•• TÁMOP 3.1.7-11/2 - Referencia-intézményi szerepvállalás megvalósítása a szécsényi Cseperedő óvodában
A pályázat összköltsége: 2 985 544 Ft, 100 %-os
támogatottsággal.

•• Belügyminisztérium pályázatai:

Vis major pályázat 2013. A Kossuth út 3. szám
alatti, összedőlt épület helyreállítása.
A beruházás összege: 2.444.188 Ft, melyből
önkormányzati önerő: 735.188 Ft

•• „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsoroz at támogatása
Az „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” című
rendezvénysorozat eseményei több helyszínen zajlottak: A Szécsény elfelejtett játékai a
Manóvárban, Mihály napi vásár a Páter Bárkányi János Katolikus óvodában, elfelejtett foglal-

A pályázat keretében 4 db-os asztali számítógép csomagra sikeresen pályáztunk, melyeket a közös önkormányzati hivatalban használunk.

•• Start munkaprogram

Program elemek: Mezőgazdasági-, „Téli és egyéb
értékteremtő”-, Illegális hulladéklerakók felszámolása-, Bio- és megújuló energiafelhasználás-, Szécsény közútjainak felújítása, Belvízelvezetési program.
A programban 341 fő napi 8 órás foglalkoztatását vállaltuk, 209 fő esetében 8, 132 fő esetében 12 hónapra.
Fontos dolog, hogy ne csak a pozitívumokról,
hanem a felmerült gondokról is tegyünk említést. Mindamellett, hogy valóban értékeket
hoztunk, hozunk létre ebben a programban,
előfordultak minőségbeli hibák, de ami még
nagyobb gondot okozott, hogy többen nem
megfelelően, vagy sehogyan sem álltak a
munkához. Tanulságos év volt. A minőségbeli
hibákat többé-kevésbé igyekeztünk korrigálni, és ha jövőre újra lesz ilyen lehetőségünk,
élni fogunk vele, de csak azoknak fogunk mi
is lehetőséget adni, akik az idén megbecsülték azt.
A pályázat összköltsége: 487.340.582 Ft, melyből önkormányzati önerő: 11.000.000 Ft

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

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató
Kft. hírei

A

fejlesztő Kft. 2012. szeptemberében vette át.
Év végéig megtörtént a közbeszerzési eljárás
előkészítése és lefolytatása.
A kivitelezést az Univerzál Kft. végezte, a kész
épület átadás-átvételi eljárása 2013. május 23án történt meg.

Szécsényi Városfejlesztő Kft., mint Szécsény Város Önkormányzatának 100 %-os
tulajdonában álló szervezete, jelenleg 3 fő munkatárssal végzi tevékenységét:

2013 évben Önkormányzati pályázatokban
projektmenedzsmenti feladatok ellátása:

Haralambeasz Zsuzsanna – ügyvezető, projektmenedzser

II. ütem” pályázat zárása és fenntartási feladatainak ellátása – összköltsége: 945.918.364.-Ft

„Óvoda épületének napelemmel történő energia ellátása”

A projekt fizikai megvalósítása 2011. december 31-én lezárult. A projekt zárás sikeres volt,
jelenleg a fenntartási időszakban van.

A pályázat megvalósítására az Önkormányzat
a Belügyminisztériumtól nyert 24.586.000.-Ft
összegű támogatást. 2012. novemberében
indult a projekt megvalósítása, és év végéig
kiírásra került a közbeszerzési felhívás. A megvalósítás és az ÉMÁSZ felé történő engedélyeztetés megtörtént, a BM a záró elszámolási
dokumentációt hiánypótlás nélkül elfogadta.

Kissné Babinszky Andrea – projektmenedzser
Bolgár Bernadett – projektasszisztens
Elsődleges feladata az Önkormányzathoz
tartozó projektek kezelése, menedzselése,
megvalósítása, utánkövetése, elszámoláshoz
kapcsolódó feladatok teljes körű ellátása. Az
Önkormányzat részére pályázatírás, projekttervezés:

ÉMOP 3.1.2/A-2f-2009-0001 „Szécsény történelmi városmag rehabilitációja

Civilek háza felújítása, Támogatás összege:
16.314.335.-Ft
A Sas utcai volt könyvtár épületének felújítására nyert pályázat megvalósítását a Város-
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A pályázat elszámolása problémamentesen
lezajlott.
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Egyéb projektek utókezelése

A Szécsényi Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. hírei

Számos régebbi önkormányzati projekt utókezelését (fenntartási jelentések készítése, záró
ellenőrzések lebonyolítása) is végezzük.
2013 évben megírt pályázatok:
Szociális célú városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1- 122013-0008, támogatási összeg: 261.711.392.Ft A kivitelezési munkálatok megkezdődtek,
elsőként a Rendőrség tetőszerkezeti felújítása fejeződött be.
Orvosi rendelő felújítása Pősténypusztán (ÉMOP4.1.1/A-12)
Pályázatot nyújtottunk be a Pősténypusztai
orvosi rendelő felújítására. A pályázat kedvező elbírálást kapott, azonban forráshiány miatt tartaléklistára került.
ÁROP 1.A.6 - Közigazgatási Partnerségi kapcsolatok erősítése c. pályázatot készítettünk,
19.996.800 Ft értékben, 100% támogatás mellett, a pályázat által meghatározott feltételek
mentén került kidolgozásra, a civil szektorral
való együttműködés és partnerség megszilárdítását célzó programcsomag. Ennek keretében lehetőség nyílik tréningek szervezésére,
kerekasztal fórumsorozat és rendezvények megtartására. A pályázat szintén pozitív elbírálást
kapott, azonban forráshiány miatt tartaléklistára került.
Közreműködés ÁROP 1.A.5-2013 „Hatékonyságnövelő önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben” című pályázat elkészítésében, melyet
100%-os támogatási intenzitással, 21.994.000
Ft támogatására ítélte érdemesnek a MAG Zrt.
Közreműködő szervezet. Jelenleg az előkészítési és támogatási szerződéskötési szakaszban
van.
Általános iskolai műfüves pálya pályázata
Egyéb tevékenységek
Bioenergia előállításán alapuló gazdaságfejlesztés
Képviselő testületi határozat alapján a Városfejlesztő Kft. Borik Albert vezetése alatt munkacsoportot hozott létre egy bioenergián alapuló térségi gazdaságfejlesztési projekt előkészítésére. A munkacsoport munkájának koordinálását a Kft. végzi. A projektjavaslat kidolgozása
folyamatban van.
Területfejlesztési Koncepció - közreműködés a
2014-2020-évi támogatási időszak tervezésében

Felhívás

T

isztelettel kérjük a lakosságot, hogy a zöld
hulladékot, ne tegyék a kukákba, mert
a rossz idő beálltával belefagyhat, és az ürítéskor emiatt összetörhet az edény! Sajnos már
két esetben volt is rá példa. Kérjük, hogy a város
több pontján elhelyezett konténereket használják!
Egyrészt így az a hulladék már nem közvetlenül a lerakóba kerül, újrahasznosítható, másrészt így azért nem kell lerakási díjat fizetni.
Kérjük továbbá, hogy a fűtési időszak beálltával a meleg salakot se tegyék a kukákba, mert
megolvaszthatja!
Tisztelettel kérjük, legyenek együttműködők,
ne kelljen emiatt a szolgáltatónak szankciókat
alkalmazni!

Valamint tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy december hónapban a Karácsonyi ünnepek alatt a szemétszállítás a megszokott
menetrend szerint fog történi. A január 1-re,
szerdára eső szemétszállítást az azt megelőző
hét szombatján, azaz 28-án fogja teljesíteni a
Városüzemeltetés. Megértésüket köszönjük!
További információk:
www.szecseny.hu
3170 Szécsény, Rákóczi út 41., Tel: 32/370-382
* * *
A Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
ezúton kíván Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Velenczei Norbert

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

Kulturális körkép

A

szécsényi Művelődési Központ idén is helyszínt és lehetőséget nyújt a középiskolásoknak, hogy részt vehessenek a Filharmónia
Ifjúsági Hangverseny sorozaton. November 27én a Váci Szimfonikus Zenekar mutatkozott be
a „Musical Szimfonikusokra” c. előadásukkal. A
fiatalok részleteket hallhattak Az operaház fantomja, az Evita, a West Side Story, A muzsika
hangja és a Rómeó és Júlia musicalekből. A megszólaló művek hallgatása közben a zeneszerzőkről, s műveikről kaphattunk még átfogóbb
képet a projektoros kivetítő segítségével. A következő előadásra február 6-án kerül sor.

December első vasárnapján megnyílt a négy
évszakos Korcsolyapálya az Evangélikus templom és a volt Járás Bíróság épülete közötti területen a Sétálóutcában.
December 18-án a Nektár Színház csodálatos
Diótörő mesés balettelőadását nézhetik meg
az óvodás és iskolás gyerekek a művelődési
központ színháztermében, amely bizonyára
maradandó élmény lesz számukra.
December 21-én, este 18 órai kezdettel kerül
megrendezésre a hagyományos városi Karácsonyi Műsor, melyre minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk.

Az Őszi Alkony Nyugdíjasklub novemberi
programjából
November 4-én a nagybátonyi Bányász Nyugdíjasok Nők Klubja meghívására Ki mit tud?on vettünk részt, ahol népdalkörünk és Nagy
Józsefné szólóéneke szép sikert aratott.
November 9-én az „Életet az éveknek” Klubszövetség Nógrád Megyei Szervezetének szokásos évi művészeti találkozójára került sor a
zagyvapálfalvai Gerelyes Endre Művelődési
Házban. A műsorban szintén a népdalkörünkkel szerepeltünk. A rendezvényen belül került
sor az Idősek Világnapja utólagos megünneplésére, és a 80 éven felüliek külön köszöntésére is.

November 18-án 14.00 órakor kezdődő klubfoglalkozáson Majsányi Lászlóné mutatta be
a közelmúltban megjelent könyvét.
November 22-én óvodai foglalkozáson vettünk részt, ahol mezőgazdasági munkákkal
kapcsolatos népdalokat adtunk elő a gyermekeknek.
November 23-án szervezéssel segítettük a Karitász-bál sikerét.

Projektjavaslati anyagokat készítünk a Nógrád Megyei Önkormányzat részére, a „Nógrád
Megye Területfejlesztési Koncepciója 20142020” c. dokumentum előkészítéséhez.
Bővebb információk:
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Tel: 70/339-2214
Kissné Babinszky Andrea
projektmenedzser

Idősek napja - 2013
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Kiss Lajosné

2013. december

. 2. lapszám . Ingyenes kiadvány . www.szecseny.hu
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Kubinyi Ferenc
Múzeum

S

zületésének 105. évfordulója alkalmából
Králik Andor emléktáblát avatott a szécsényi Múzeumbaráti kör, 2013. november
24-én a Karitász Ház épületén.

10-16 óra, 2013. december 27-29. 10-16 óra. A
többi napokon zárva. Nyitás 2014. január 2-án.

Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a Kubinyi Ferenc Múzeum
összes dolgozója!
Bővebb információk:
www.kubinyimuzeum.hu
3170 Szécsény, Ady Endre út 7., Tel: 32/370-143
Gusztiné dr. Toronyi Judit
igazgató

A Kubinyi Ferenc Múzeum decemberi nyitva
tartása: 2013. december 1-22. kedd-vasárnap

„Adni öröm, kapni boldogság” - használt
könyvek vására a szécsényi Művelődési Központban, 100 Ft-os áron. A befolyt összeget a
gyimesi csángó gyermekek karácsonyi ajándékozására fordítjuk.
I. Városi Iskolák Közötti Csocsóbajnokság
eredménye: I. helyezett: Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, II.
helyezett: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola, III. helyezett:
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, IV. helyezett: Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézménye. Gratulálunk!
További információk:
3170 Szécsény, Ady Endre út 12.
Tel: 32/370-860
Garamvölgyi Andrea
Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.

40 éves a Kubinyi Ferenc Múzeum

..........................................................................................................................
Bővebb információk:

Krúdy Gyula Könyvtár

A

szécsényi Krúdy Gyula Könyvtár és a
nógrádmegyeri Művelődési Ház - IKSZT
közösen, egy vetélkedővel emlékezett Weöres
Sándor születésének 100. évfordulójára. A 3
fordulós megmérettetésen a „Megyeri fonóka”
pályázatban résztvevő iskolák tanulói versengtek. A döntő 2013. november 25-én a Kubinyi
Ferenc Múzeumban volt és a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapatának győzelmével zárult.

Békés, boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt kívánunk!

krudykonyvtar@gmail.com
3170 Szécsény, Ady Endre út 12.
Tel: 32/370-494

a Krúdy Gyula Könyvtár dolgozói

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az ünnepek miatt munkarendváltozás lesz a könyvtárban az alábbiak szerint: 2013. december
7. (szombat) 8-12 óráig, 2013. december 21.
(szombat) 8-12 óráig tart nyitva. 2013. december 23. és 2014. január 5. között a könyvtár
zárva tart.
A 2014-es év első kölcsönzési napja: 2014. január 6. (hétfő)

A vetélkedő győztes csapata
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Csatlós Noémi
intézményegység vezető
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Benczúrfalva
hírei

Az Oktatási Intézmények hírei
pasztalva az út gyötrelmét és leírhatatlan szépségét. (Szerencsére vitt fényképezőgépet, és
használta is.)

N

ovember utolsó heteiben történt a Hagyományőrző Disznótor szervezése. A lelkes
segítők hétvégenként találkoztak és végezték
az előkészületi munkákat, természetesen önkéntes munkával. Szerencsére sok támogatónk
van, akik segítenek nekünk.

A Disznótor november 30-án, András napján
került megrendezésre a faluban, a közösségi
háznál, a tavalyihoz hasonlóan. Az érdeklődők
részt vehettek a régi falusi porták egyik legfontosabb eseményének felidézésében, pörzsöléstől a vacsoráig. Elkészült az összes hagyományos étel: hagymás vér, tepertő, hurka, kolbász pecsenye, szari kása, toros leves, káposzta.
Az esti vacsoránál Hrúz Dénes és az ifj. Salgó
zenekar zenélt. Új színfoltként elevenítettük fel
a Bachusok megjelenését.
Advent vasárnapjain du 3-tól lesz a gyertyagyújtás, amit összekötünk egy kellemes beszélgetéssel, ahová szinte minden résztvevő család hoz
valami finomságot.
December 7-én a gyerekeknek Mikulás est lesz.
Verssel készülnek a gyerekek, csomagot adunk,
és az önkormányzat is elhozza ajándékait.
Reméljük, Andi színjátszósai most is színesebbé teszik a rendezvényt. A szülők süteménnyel,
üdítőkkel látják vendégül a résztvevőket.
Hanczikné Adorján Györgyi
Benczúrfalváért Kulturális Hagyományőrző
és Faluszépítő Egyesület

Disznótor - 2013. november 30.

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

Pösténypuszta
hírei

D

ecember 7-én a pösténypusztai gyermekekhez is ellátogat a Mikulás, akit minden kis
lurkó nagyon vár már. Reméljük, hogy idén is
sok örömet szerezhetünk nekik.
Tabáné Szeles Katalin

Az óvoda udvarán, november 29-én, az iskolában december 2-án közös adventi koszorút
állítunk, melyen meggyújtjuk az első gyertyát, ezzel kezdetét veszi az adventi ünnepkör. Minden héten egy-egy gyertyaláng jelzi, hogy közeledünk a Szent Karácsony felé,
majd december 18-án, az óvodai karácsonyi
ünnepséggel beteljesedik a reményteli várakozás. Az iskolában 20-án lelki nappal zárjuk
az esztendő tanulmányi szakaszát, s kezdjük
meg a szünetet.
Bővebb információk:

Páter Bárkányi János Óvoda, Általános
Iskola és Gimnázium
A decemberi programunk 5-én a Verses Teadélutánnal indul: állatokról szóló verseket
várunk a tanulóktól. Nem csak versolvasás,
versmondás, hanem éneklés és egy kis játék
is lesz terveink szerint. December 9-én rendezzük meg a felső tagozatosok számára a Szép
magyar beszéd helyi fordulóját.
Decemberben az óvodában és az iskolában
is a legtöbb rendezvény az adventtel és a karácsonnyal lesz kapcsolatos. Nem zajos, látványos ünnepségekre, előadásokra kell számítani elsősorban, hanem a belső elcsendesedés,
várakozás kap nagyobb szerepet együttléteinken.
Habár a lelki életünkben a Megváltó születésének ünnepét helyezzük a középpontba, a
programban helyet kapnak már kipróbált és
új sport, kulturális és tanulmányi programok
is. Természetesen a mikulás ünnepségekkel
kezdődik a hónap, amit nemcsak az óvodások
várnak nagyon, hanem az iskolában is készülődünk rá. Az elmaradhatatlan ajándékozás
mellett az oviban Mikulásfutás, az iskolában
az éjfélig tartó „ping-pong party” mozgatja
meg a csokoládétól energiatelt izmokat. A
városi jégpálya által kínált lehetőségeket sem
hagyjuk ki, s az időjárástól függően egyéb téli
kimozdulásokat is szervezhetünk.
Iskolánk énekkara meghívást kapott a december 10-i balassagyarmati iskolák Adventi
Hangversenyére a Szalézi Templomba. A koncert 16 órakor kezdődik.
12-én az óvodában a lucázás népszokását elevenítik fel Takács Bernadett néptánc oktató
segítségével.
13-án délután Tornay Gábor vetítéssel kísért
előadására várjuk az érdeklődőket az iskolában. Ő idén nyáron végiggyalogolta a híres
spanyolországi Szent Jakab zarándokutat, az
El Caminot. A Pireneusoktól az Atlanti-óceánig közel ezer kilométert gyalogolt, megta-
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www.barkanyisuli.eoldal.hu
3170 Szécsény, Magyar út 15.
Tel: 32/370-951
Kovalcsik István
igazgató

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium
Az intézményünkben tanító pedagógusok fontosnak érzik, hogy az idejáró tanulók délutáni
elfoglaltságait minél változatosabbá tegyék.
Tanított szakuktól függően igyekeznek sokszínű szakköri foglalkozásokat tartani, hobbijukat
megismertetni az idejáró diákokkal.
Iskolánkban az alsó tagozatosok a „Dobd a
kosárba” program keretében ismerkednek a
kosárlabdázás technikájával. Felső tagozatosaink pedig a Palócföldi Népi Iparművészek
Egyesülete lelkes tagjainak segítségével a csipkekészítés alapjait sajátítják el.
A szabadidő változatos és hasznos eltöltése
mellett természetesen nagy hangsúlyt fektetünk októberi eseményekre formabontó
módon emlékeztünk. Interaktív megemlékezésünk során megszólaltattuk azokat a személyeket, akik szemtanúi, részesei, átélői voltak
az eseményeknek. A szülői szervezet tagjainak
vezetésével a kollégák és diákjaink karácsonyi
ajándékokat készítenek, melyeket felajánlunk
adakozó kedvű támogatóinknak az adventi
készülődés folyamán.

Programjaink:
December 7. Mikulás-váró, december 13. Szalagavató, december 20. Karácsonyi ünnep
Bővebb információk:
www.rfszkki.sulinet.hu
3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
Tel: 32/573-265
Győrki Marianna
megbízott igazgató

2013. december
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Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Iskolánk csapata I. helyezést szerzett a város
iskolák között megrendezett csocsó bajnokságon, melyet a művelődési ház szervezett.
A győztes csapat: Varga Nikoletta; Rigó Ervin
tanárok, Géczi Viktória; Radics Szabolcs 9.a,
Pájer Péter 11.a; és Oláh Ferdinánd 10.a tanulók.
Iskolánk 2013.12.07-én 14.00 órakor tartja
szalagavató ünnepségét a művelődési háznagytermében. Szeretettel várjuk a szülőket,
hozzátartozókat és minden érdeklődőt.
Bővebb információk:
3170 Szécsény, Haynald Lajos út 11.
Tel: 32/370-936, 32/370-573
Barna Mátyás
igazgató helyettes

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézménye
December 11-én, szerdán 17 órakor az iskola
növendékeinek hangversenyére kerül sor a
Művelődési Ház Kamaratermében.
A december 21-én megrendezésre kerülő városi Karácsonyi Ünnepség színvonalas lebonyolításában is nagy szerepe van az iskola tanárainak és tanulóinak egyaránt.
Bővebb információk:
www.rozsavolgyiart.hu
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.
3170 Szécsény, Ady Endre út 12.
Tel: 70/337-0019
Csuka László
tagintézmény vezető

Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Óvoda

Bölcsőde

Novemberben elkezdődtek a nagycsoportos
korú gyermekek DIFER mérései. Ez egy komplex vizsgálati módszer, mely a gyermekek képességeit, képességrendszerét méri több területen, s segíti az óvónőt az iskolára való alkalmasság megállapításában.

2010 óta a bölcsőde 26 férőhellyel működik
2 csoporttal. A kisgyermekek gondozását és
nevelését 4 szakképzett csecsemő- és kisgyermek nevelő látja el; Lászlók Rudolfné (Erzsike),
Takács Béláné (Erzsike), Gajzinger Lászlóné
(Györgyike) és Bozsó Klaudia. Az ő munkájukat 1 technikai dolgozó segíti.

A területek melyeket mérünk:
Írás-mozgás koordinációja nevében is benne
van, hogy a gyermek képes-e bizonyos elemeket lemásolni, s így kialakultak-e az íráshoz
szükséges képességek
Beszédhanghallás, mely nagyon fontos területe az olvasástanulásnak. Szocialitás, mely magában foglalja a kapcsolatteremtő képességet,
a kitartást, figyelmet, koncentrációt, érzelmi
viszonyulást magához a feladatokhoz.
Relációs szókincs feltérképezése azért lényeges elem, mert a gyermeknek fontos, hogy
a síkban, vagyis a füzet és könyvlapokon tájékozódni tudjon. Gondolkodási műveletek,
ahol az összefüggések megértését, következtetést. Elemi számolási készségnél pedig a matematika tanulás alapjait nézzük meg.
Az eredményekről a szülőket fogadóórák keretében tájékoztatjuk.

Decemberi programjaink:

Bölcsődéseink számára már hagyománnyá
vált, hogy december 5.-én délután közösen
várjuk a szülőkkel a Mikulást. Miközben várakozunk felnőttek, gyerekek együtt énekelünk, a Mikulás pedig minden kisgyermeket
egyénenként megajándékoz. Ez a meghitt,
családias, jó hangulat mindenkit szeretettel
tölt el.
További információk:
3170 Szécsény, Magyar út 13.
Tel. 32/370-758
László Rudolfné
Bölcsőde szakmai vezetője

Manóvár Gyerekház decemberi programja
2013. december 18-án 10 órakor tartjuk a Manóvár Gyerekház karácsonyi ünnepségét. Minden régi és új lakónkat sok szeretettel várjuk!

Dec. 6. Mikulás, Dec. 9. Nagycsoportosokkal
ellátogatunk az általános iskolába a csipkekészítő gyerekekhez (tervezés és szervezés alatt),
Dec. 17. Karácsonyi ünnepély (ahol közösen
bölcsődés és óvodás gyermekek megtekinthetik az óvónők és a gondozónők műsorát majd
ajándékbontás)

2013. december 20. - 2014. január 05-ig a Manóvár Gyerekház zárva tart. Nyitás: 2014. január 06-án 09.00 órakor

Dec. 19. Karácsonyi játszónap a szülőkkel

További információk: 20/401-6577

Mender Andrea Mária
intézményvezető

Áldott, békés ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kis Manócskánknak és kedves
szüleiknek!

Erdélyi Viktória,
Nagyné Vincze Andrea

Bölcsődés gyermekek foglalkozás közben
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Szerva ASE
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Lelkes amatőr futóink december 31-re Szilveszteri pezsgő-futást terveznek az Óév búcsúztatásául.

Az első NB I-ben szereplő csapat az őszi idény
befejezése előtt két fordulóval a második helyen áll. Az NB III-ban szereplő második csapat veretlenül listavezető, ezért jó esélye van
az NB II-be való feljutásra. További két csapat
a megyei bajnokságban szerepel nagyrészt

ecember 6-án délután 13 és 14 óra között kerül megrendezésre 11. alkalommal a Mikulás-futás a szécsényi óvodás gyermekekkel. A gyülekezés és a rajt a szécsényi
Malom előtt, a célbeérkezés pedig a RákócziJókai út kereszteződésénél található Turul
szobornál történik.

Czele János

Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület mint azt már előző cikkünkben is említettük - jelenleg 4 csapatot nagyon jó eredményekkel versenyeztet a különböző szintű bajnokságokban, osztályokban.

fiatal játékosokkal és az ő teljesítményük is
egyre eredményesebb. Az érdeklődők az
utolsó őszi idényt záró hazai NB I-es mérkőzést 2013. december 8-án vasárnap 11 órától
tekinthetik meg a Páter Bárkányi János Általános Iskola tornatermében. A szécsényiek a
Nyírbátor csapatát fogadják, a belépés ingyenes.
Ezt követően - az NB I-es mérkőzés után - Szécsény második csapata kb. 14 órától NB III-as
mérkőzésen fogadja a Domoszló csapatát.
Tel: 30/209-0860
dr. Harik Ferenc

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

Szécsényi labdarúgás hírei
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zépen búcsúztak az őszi idénytől focistáink.

Legutóbbi összefoglalónkat a 12. forduló eseményeivel zártuk le. Ezt követően a pontvadászat utolsó három körében egy vereséget, illetve két szép sikert könyvelhettünk el. A 13.
játéknapon egy csúnya pofonba szaladtunk
bele a brazil játékosokat és volt válogatott
futballistákat felvonultató SBTC ellen. Erről a
90 percről fölösleges bővebben elmélkedni,
inkább minél előbb el kell felejteni. A szezont búcsúztató két összecsapásra viszont
büszke lehet csapatunk! Előbb egy 4:1-es
Berkenye felett aratott győzelemmel köszöntünk el egy időre saját pályánktól (Góllövők:
Szabó (2), Heizer, László), majd az ősz zárasaként a BSE- fektettük két vállra idegenben. A
3:1-re megnyert presztízscsata után ismét

egymásra talált a csapat és szurkolói, érdemes
megemlíteni, hogy a több szécsényi drukker
volt jelen, mint balassagyarmati szimpatizáns.
Az első félidőt követően hátrányba kerültünk,
de a második játékrészben nagy elszántságról
tanúbizonyságot téve megfordítottuk a találkozót! Góljainkat Szabó, Juhász, illetve Varga
érte el. Eredményesnek mondható féléven
van tehát túl együttesünk, az 5. helyet elfoglalva megyünk téli pihenőre. 7 győzelem,
ugyanennyi döntetlen és mindössze 1 vereség szerepel nevünk mellett a tabellán. 24
gólt rúgtunk, 19-et kaptunk. Nyugodt szívvel jelenthetjük ki, hogy csak dicséretet érdemel csapatunk! Jöhet a hosszú pihenés időszaka. Hajrá Szécsény!
Az őszi szezon pontos eredménylistája: 1. forduló: Szécsény - Karancskeszi 1:1, 2. forduló:

Rimóc - Szécsény 1:2, 3. forduló: Szécsény Nagybátony 2:2, 4. forduló: Héhalom - Szécsény 1:2, 5. forduló: Szécsény - Somoskőújfalu 1:1, 6. forduló: Mátranovák - Szécsény 1:3,
7. forduló: Szécsény - Nőtincs 1:1, 8. forduló:
Pásztó - Szécsény 0:0, 9. forduló: Szécsény Karancslapujtő 1:1, 10. forduló: Szécsény - Érsekvadkert 2:1, 11. forduló: Cered - Szécsény 1:1,
12. forduló: Szécsény - Palotás 1:0, 13. forduló:
SBTC - Szécsény 6:0, 14. forduló: Szécsény - Berkenye 4:1, 15. forduló: Balassagyarmat - Szécsény 1:3.
A félév gólszerzői: 9 gól: Szabó Tamás, 3 gól:
Galcsik Szabolcs, 2 gól: Szenográdi Péter, Juhász István, Varga Gergő, 1 gól: Molnár Krisztián, Rácz Róbert, Kelecsényi Gábor, Strihó
Zsolt, Heizer Bálint, László Lóránd.
További részletek:
www.szecsenyivse.lapunk.hu
Vudini
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