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Újévi köszöntő

T

isztelettel köszöntöm Önöket a
2014-es év elején!

Ilyenkor az ember szeretné összegezni az elmúlt évet, és szeretne célokat
megfogalmazni a jövőre vonatkozóan.
Most azonban nem szeretnék
sem felsorolni, sem kiemelni
eseményeket a mögöttünk hagyott évből – az előttünk álló
időszak jellegéből adódóan
bőven lesz még arra lehetőség –, inkább csak köszönetet
szeretnék mondani. Köszönet
mindenkinek, aki csak egy kicsit
is hozzátett ahhoz, hogy szeretett városunk szebb és jobb legyen
a 2013. évben!
Köszönet azoknak, akik „csak tették
a dolgukat”!
Tanultak az iskolában, dolgoztak a
munkahelyükön, nevelték, oktatták
a gyermekeinket, segítették
a rászorulókat, gyógyították
a betegeket, művelték a földet, gondozták az állatokat, őrizték a
közbiztonságot, vigyáztak a rendre, a
tisztaságra, gondosan intézték a szürke hétköznapoknál is szürkébb hivatalos ügyeinket, egy kedves mosoly kíséretében kiszolgáltak minket az üzletekben, vendéglátóhelyen, vagy egy
patikában, gondoskodtak a szórakoztatásunkról, vagy ápolták a lelkünket.
Reménytelen vállalkozás lenne az életünk minden területét felölelő felsorolásba kezdeni. Köszönet tehát mindazoknak, akik úgy érzik, csak a dolgukat
tették!
Higgyék el, az, amit Önök nap, mint
nap, magától értetődő természetességgel végeznek egy szürkének tűnő
hétköznapon, az egy másik embertársuknak fényt hozhat a borúra, a feketét
színesre változtathatja! Kívánom tehát,

hogy becsülettel elvégzett munkájukért joggal töltse el Önöket jóérzés és
büszkeség!
Köszönet azoknak is, akik kritikus szemmel járnak, vezérelje őket jó, vagy kevésbé jóindulat!
Bár mindannyian jobban szeretjük, ha elismerés övezi tevékenységünket, de szükség
van arra is, hogy felhívják a figyelmünket egy-egy hibánkra.
Azt kívánom a kritikát megfogalmazóknak és a kritikák címzettjeinek is – hiszen életünk folyamán kerülhetünk ebbe és abba
a táborba is –, hogy gondolatainkat
és cselekedeteinket mindig a jobbító szándék vezérelje!
Végül, de nem utolsó sorban, és legfőképpen köszönet és hála azoknak,
akik olyan dolgokat tettek,
amelyek úgymond nincsenek
benne a munkaköri leírásokban, nem tekinthetők maguktól értetődőnek!
Jó érzés azt tapasztalni, hogy sok ilyen
jó szándékú ember él szűkebb és tágabb környezetünkben!
Legyen szó egy közösségi rendezvény
megszervezéséről és lebonyolításáról,
egy adománygyűjtési akció megvalósításáról, lakókörnyezetünk szépítéséről, önkormányzatunk adósságrendezéséről, vagy civil szervezetek támogatásáról.
Kívánom, hogy adjon a Jóisten egészséget, erőt és lehetőségeket továbbra is a jó szándékú és segítőkész embereknek! Bár jómagam tele vagyok
reménnyel, bizakodással és optimizmussal a jövőre nézve, önámítás lenne
nem szembenézni azzal, hogy kemény,
küzdelmes év vár ránk.

.

Választások előtt állunk. Ez az időszak
kevésbé szól arról, mi az, ami összeköt minket, sokkal inkább a különbözőségeinket exponálja ki. Azt kívánom, hogy ebben az időszakban
is legyünk képesek önmérsékletre,
önbecsülésre, a mások tiszteletére!
Álljunk ki bátran az igazunkért, védjük meg kivívott értékeinket, de az érvelésünk legyen erősebb, s ne a hangerőnk! Bár előbbre jutásunk soha nem
lehet mindenki örömére, de soha ne
legyen mások kárára, hanem csak az
általunk képviselt közösség javát szolgálja!
Szeretnék azokhoz is szólni, akik nem
Szécsényben élnek, csak valamilyen
szállal, családi-, vagy baráti kötelékkel, vagy csak egy nálunk tett látogatás emlékével kötődnek városunkhoz.
Szeretném, ha tudnák, hogy az itt lakók
mindig szeretettel gondolnak Rájuk, és
visszavárjuk Őket!
Kérem, engedjék meg, hogy egy verssel kívánjak békés, boldog újesztendőt!

Garai László: Újévi köszöntő

Adjon Isten egészséget,
kenyeret, bort, tehetséget,
tiszta szívet, éles elmét,
hitet adjon, jószerencsét!
Adjon Isten boldogságot,
szeretetet, bátorságot,
s elviselni a jövőt
mosolyt adjon, nagy erőt!
Adjon Isten hű családot,
ne túl sok, de jó barátot,
önzetlen és szép szerelmet
s adjon hozzá békességet!
Stayer László

polgármester
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Önkormányzati hírek
1. Előterjesztés a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
megalkotására
Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (Áht.) rendelkezik a helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályairól:
„25. § (1) …a képviselő-testület …az
átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy
a helyi önkormányzat és költségvetési
szervei a bevételeiket folytatólagosan
beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről az Országgyűlés 2013.
december 17-én döntött, a kihirdetésére december 21-én került sor.
Az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint „a
jegyző által előkészített költségvetési
rendelet-tervezetet a polgármester a
központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik
napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezen okból a 2014. évi költségvetési rendelet meghozataláig az önkormányzat és intézményei zavartalan
működéséhez, a likviditás megőrzéséhez szükség volt az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása.
2. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 7/2011. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény 2014.
január 1-jei hatállyal önkormányzati segély elnevezéssel új szociális és gyermekvédelmi ellátási formát vezetett
be. A törvény 6. §-ával kiegészített, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
140/R.§-a úgy rendelkezik, hogy a
települési önkormányzatoknak legkésőbb 2013. december 31-éig kell
megalkotniuk az önkormányzat se-

gély szabályairól szóló rendeletüket.
A képviselő-testület a jelzett határidőig eleget tett a helyi jogalkotási
kötelezettségének.
3. Előterjesztés a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló10 /2007.(III.28.) önkormányzati
rendelet módosítására
Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény
2014. január 1-jei hatállyal módosította a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvényt is. Rendelkezése
szerint a 2013. december 31-ét követően rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás iránt előterjesztett kérelmet a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
45. §-a szerinti önkormányzati segély
iránt előterjesztett kérelemként kell
elbírálni. A törvényi változás miatt
szükségessé vált a gyermekvédelmi
ellátások helyi szabályairól szóló 10/
2007. (III.28.) önkormányzati rendelet
módosítása is, 2014. január 1-jei hatállyal.
4. Előterjesztés az önkormányzat
vagyonáról szóló 7/2005. (III.26.)
önkormányzati rendelet módosítására
Magyarország Alaptörvényével együtt,
2012. január 1-jén lépett hatályba a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény, mely az állami és önkormányzati vagyon tekintetében új
szabályozást léptetett életbe. Ugyancsak 2012. január 1-jén lépett hatályba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény önkormányzati vagyonra
vonatkozó része. Az új szabályozás
az eddigiekhez képest átalakította az
önkormányzati vagyon, mint nemzeti
vagyon elemeinek jogi kategóriáit,
melyek alapján a jogszabályi összhang megteremtése érdekében az
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önkormányzat vagyonáról szóló 7/
2005. (III.26.) rendeletet (továbbiakban: rendelet) a képviselő-testület a
16/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletével már módosította. A rendeletben további pontosításokat volt
szükséges tenni. A bevezető részben a jogszabályi hivatkozások aktualizálását és egyes szövegrészek pontosítását eszközöltük, az 5. §-ában a
vagyonleltárra vonatkozó részek kiegészítésre kerültek. A vagyonleltár
hat függelékében, a rendelet szerinti
csoportosításban tartalmazza az önkormányzat vagyonát, amely a 2013.
november 30-i állapotot mutatja.
5. Előterjesztés a képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervére
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 26. §-a szerint
a képviselő-testület rendes üléseit
féléves munkaterv szerint tartja. Az
SZMSZ 32. §-a értelmében minden
munkaterv szerinti ülésen, a napirend tárgyalása előtt, a polgármester (vagy az általa kijelölt személy)
tájékoztatja a testületet a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés közötti fontosabb
eseményekről. Az SZMSZ 26. §. (2) bekezdésében meghatározottak szerint
a munkaterv összeállításához javaslatot kértünk, a megadott határidőig
javaslat nem érkezett. A tervezetben
szereplő napirendeket az időközben
felmerülő aktuális napirendi pontokkal, az ülés összehívásakor a meghívóban kiegészítjük.
6. Előterjesztés Szécsény Város és
Intézményei 2014. évi rendezvénytervére
Az önkormányzat 2014. évi rendezvény naptárát az önkormányzat és intézményei (intézményei alatt értve a
100 %-os tulajdonban lévő nonprofit
Kft-t is!), valamint a Benczúrfalváért
Egyesület kérésének megfelelően a
Benczúrfalván előzetesen tervezett
rendezvények alapján állítottuk össze.
Így a rendezvény naptár nemcsak az
önkormányzat által szervezett állami
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ünnepeken szokásos rendezvényeinket, hanem a város életében meghatározó jelentőségű eseményeket is
tartalmazza. A pénzügyi lehetőségek
(elsősorban a pályázati eredmények)
ismeretében a rendezvény naptár módosulhat!
7. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról
A városháza felújított épületének felső szintjén működik 2013. január 01től a közös önkormányzati hivatal. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a
dolgozóknak minden körülmény biztosítva van ahhoz, hogy csak az érdemi munkájukkal kelljen foglalkozniuk
munkaidejükben.
A 2013. év jelentős személyi változásokkal járt az előző évhez képest.
Szécsény város közös önkormányzati hivatalt hozott létre Hollókő községgel. Hollókőn az addigi polgármesteri hivatalból egy kirendeltség
jött létre, ahol a világörökség kezelő
osztály működik, egy fő köztisztviselővel. A településen csak az anyakönyvi hivatal működik függetlenül.
Az államigazgatási hatósági ügyek
döntő többségét a Szécsényben dolgozó ügyintézők intézik. A járási hivatalhoz telepített okmányirodai és
gyámhivatali hatáskörű ügyek miatt
a hivatal létszáma 26 főre csökkent.
A legjelentősebb változást a Hatósági és Szervezés Osztály szenvedte el.
Az osztály létszáma 4 fővel csökkent.
Az hatósági és szociális igazgatási
ügyintézők mindegyikének új feladatokkal kellett megismerkednie úgy,
hogy az ne menjen a jogszabályoknak megfelelő munkavégzés terhére.
A szervezeti és működési szabályzat
módosítását követően a hivatalban
aljegyzői munkakör meghirdetésére
nem került sort.
A hivatalban foglalkoztatottak végzettség szerinti megoszlása:
• felsőfokú végzettséggel 14 fő, középfokú végzettséggel 12 fő rendelkezik.

2013. február 1-én a jegyző személyében is változás történt.
Az osztályok és a hivatal más szervezeti egységei között a munkakapcsolat általában jónak értékelhető. Munkánk során elengedhetetlen a jó kapcsolat és a jó együttműködés a települési önkormányzatok jegyzőivel, a
munkaügyi központ ügyintézőivel,
felettes szerveinkkel, a bírósággal,
ügyészséggel, rendőrséggel, gyermekvédelmi szervezetekkel, fogyasztóvédelmi hatósággal, munkabiztonsági felügyelettel és még lehetne tovább sorolni.
Csak néhány adat az elmúlt egy év statisztikájából: közel 5.000 főszámos,
14.000 alszámos ügyirat, ebből: 3.933
db munkaügyi irat, 1.958 db szociális
határozat; 30 testületi ülésen 288 határozat meghozatalára és 32 rendelet
megalkotása került sor.
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadta
és megállapította, hogy a Szécsényi
Közös Önkormányzati Hivatal az elmúlt évben munkáját jó színvonalon látta el, a Képviselő-testület által
meghatározott célkitűzések elérésében eredményesen működött közre,
továbbá a hatósági ügyekben törvényesen járt el.
8. Előterjesztés a Szécsényi Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2014. évi
teljesítmény-követelményeinek
alapját képező kiemelt célok meghatározásáról
A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény
alapján a munkáltatói jogok gyakorlója a megjelölt célok alapján évente meghatározza a köztisztviselők
munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítmény-követelményeket, valamint az azok alapját
képező célokat.
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A képviselő-testület által elfogadott
célok alapján:
• a polgármester meghatározza a
jegyző,
• a jegyző pedig megfogalmazza a
többi köztisztviselő 2014. évi teljesítménykövetelményét.
A Szécsényi Közös Önkormányzati
Hivatalban dolgozó köztisztviselők
teljesítmény-követelményének alapját képező célok közül a 2014. évben
kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk a választások jogszerű lebonyolításának.
9. Előterjesztés a Szécsényi Közös
Önkormányzati Hivatal szervezeti
és működési szabályzatának, valamint az Ügyrendjének módosítására
Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 251/2012. (XII. 18.)
és Hollókő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 116/2012. (XII.
18.) határozatával 2013. január 1-i hatállyal létrehozták a Szécsényi Közös
Önkormányzati Hivatalt. A Képviselő-testületek a közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról szóló megállapodást és az alapító okiratot együttes képviselő-testületi ülésen 2012.
december 18-án elfogadták.
Az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.)
10.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Ávr.) 13.§ (1) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal – mint önálló költségvetési szerv – szervezeti
felépítését, tevékenységét, működési rendjét, a hatáskörök gyakorlásának módját a közös önkormányzati
hivatal szervezeti és működési szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ)
határozza meg. A Szécsényi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/ 2012. (II. 14.) és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2012. (II. 14.) határozatával
jóváhagyta.
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Az Állami Számvevőszék a közfoglalkoztatás hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről készült 2013. évi jelentésében felhívta
a figyelmet, hogy az SZMSZ-ben az
ellenőrzéskor még hatályban lévő
Ámr. 20. §. (2) bek. e) pontja alapján
nevesíteni kell a közfoglalkoztatásra
vonatkozó feladatokat és azok működési rendjét. E felhívásnak eleget
téve került módosításra és egységes
szerkezetbe foglalásra az SZMSZ és
Ügyrend.
10. Előterjesztés az önkormányzat
és szervei szervezeti és működési
szabályzatának módosítására
Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 20.) önkormányzati
rendeletnek a 7. mellékletét képezi a
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje. Az önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának, valamint az ügyrendjének
módosítására készült előterjesztést is
ezen az ülésen tárgyalta a képviselő-testület, és annak elfogadását követően szükségessé vált a 12/2011.
(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítása is, mivel a rendelet mellékletét csak rendelettel lehet módosítani.

11. Előterjesztés Szécsény Város Önkormányzat 2014-2017. évi stratégiai ellenőrzési tervéhez
Szécsény Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei belső ellenőrzési tevékenységének ellátásában 2013. január 1-jétől
jelentős változás következett be. A
tevékenységet 2012. december 31-ig
társulási megállapodás alapján Szécsény Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása által létrehozott
Belső Ellenőrzési Társulás látta el, melynek megszűnésével a feladat ellátásáról
a továbbiakban – a jogszabályi adta
keretek között – az önkormányzatnak
kell gondoskodnia.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzé-

séről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 30.§ (1) bekezdése alapján
a belső ellenőrzési vezető stratégiai
ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre
vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a
következő négy évre és az alábbiakat
tartalmazza:
a) a hosszú távú célkitűzéseit, stratégiai célokat;
b) a belső kontrollrendszer általános
értékelését;
c) a kockázati tényezőket és értékelésüket;
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó
fejlesztési és képzési tervet;
e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében;
f ) az a)-c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az
ellenőrzési gyakoriságot.
A 2013. évben az önkormányzat feladatellátásában, intézményrendszerében bekövetkezett változások szükségessé tették a belső ellenőrzési feladatellátás kereteinek hosszú távú
meghatározását, illetve a Bkr. 30. §-ban
foglaltaknak megfelelő, a 2014-2017.
közötti időszakra szóló stratégiai ellenőrzési terv elfogadtatását. A stratégiai ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokra épül,
illetve az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének külső szolgáltatóval való ellátásán vagy határozott
idejű köztisztviselői jogviszonyban
álló belső ellenőr foglalkoztatásán
alapul.
A stratégiai terv melléklet 1. számú
függelékében került meghatározásra a belső ellenőrzési fókusz, míg a 2.
számú függelék a kockázatelemzés
alapján megfogalmazott belső ellenőrzési stratégiát tartalmazza. A stratégiai tervet az éves kockázatelemzés
alapján felállított ellenőrzési prioritás-
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nak megfelelően évente felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani
kell.
12. Előterjesztés a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírására
A Képviselő-testület a 157/2013. (VI.
25.) számú határozatával döntött arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.
§ alapján pályázatot hirdet a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására. A pályázati kiírást a
jogszabályoknak megfelelően közzétettük a Nemzeti Közigazgatási Intézet hirdetési portálján, Szécsény város honlapján, és megjelentettük az
Oktatási és Kulturális Közlönyben.
A pályázat benyújtásának határidejéig, 2013. július 29-ig nem érkezett
pályázat, ezért a képviselő-testület a
pályázatot a 200/2013. (VIII. 27.) számú határozatával eredménytelennek
nyilvánította, és megbízta a jegyzőt,
hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően az új pályázati kiírást készítse
el, és a decemberi ülésen terjessze a
képviselő-testület elé. A pályázati
kiírásban a határidőket úgy jelöltük
meg, hogy az Oktatási és Kulturális
Közlönyben való megjelentetésre is
maradjon elegendő idő, s a tanév kezdete előtt a pályázat elbírálására sor
kerülhessen.
13. Előterjesztés a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. számára
nyújtott tagi kölcsönről
Szécsény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 20/2013 (I.29)
sz. határozatával tagi hitelkeretet hagyott jóvá a Szécsényi Városfejlesztő
Kft. részére 7.000.000 Ft összegben. A
hitelkeretből a 2013. december 12-i
állapot szerint felhasználásra került a
teljes összeg. A hitel visszafizetésének
határideje a fent említett határozat
szerint 2013. december 31. volt.
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A tagi kölcsönt folyósítására azért
került sor, hogy a Szécsényi Városfejlesztő Kft. 2013-as évben működési
költségeit fedezni tudta az év közben
beérkező pályázati forrásokból. A társaság Szécsény Város Önkormányzatával konzorciumban valósítja meg a
„Társadalmi reintegráció Szécsényben” ÉMOP-3.1.1-12-2013-0008 sz.
projektet.
A projekt finanszírozásának időbeli
csúszása az év végi leállások miatt,
valamint a társaság részéről a projekt
megvalósításával kapcsolatos finanszírozási kötelezettségek fennállása
okán kérem az összegének visszafizetését az Önkormányzat és a Szécsényi
Városfejlesztő Társaság kötött fennálló szerződés módosításával meghos�szabbította 2014. március 31-ig.
14. Előterjesztés Szécsény Város
Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének módosítására
Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 242/2013. (X.29.) számú határozatával fogadta el Szécsény
Város Önkormányzat 2014. évi belső
ellenőrzési tervét a Bkr. 32. § (4) bekezdése értelmében, mely szerint a
helyi önkormányzatok esetében az
éves ellenőrzési tervet a képviselő-

testület a tárgyévet megelőző év
december 31-ig hagyja jóvá. A belső ellenőrzési terv elfogadását megelőzően az önkormányzat nem rendelkezett stratégiai ellenőrzési tervvel, azonban a belső ellenőrzi vezető
kockázatelemzés alapján elkészítette
az önkormányzat 2014-2017. évekre
vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét (továbbiakban stratégiai ellenőrzési terv), mely a képviselő-testület
elé beterjesztésre került.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 31. §
(1)-(3) bekezdése értelmében a belső ellenőrzési vezető - összhangban
a stratégiai ellenőrzési tervvel - ös�szeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Az
éves ellenőrzési tervnek a stratégiai
ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell
alapulnia. A stratégiai ellenőrzési terv
elkészítésével és képviselő-testület elé
terjesztésével egyidejűleg így szükségessé vált az önkormányzat 2014. évi
belső ellenőrzési tervének módosítása, illetve kiegészítése.

15. Előterjesztés az F.B. Hús és Hentesáru Kft-vel bérleti szerződésének meghosszabbítására
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 172 / 2013. (VI.28.)
számú határozata alapján bérbe adta
az F.B. Hús és Hentesáru Kft. (címe:
2045 Törökbálint, Jászai M. 6.; telephely: 2669 Ipolyvece, Jókai u.1.) bérlő
részére a Szécsény, Arany J. út 4. szám
és 1283 hrsz. alatti 125 m2-es önkormányzati tulajdonú helyiségeket raktározás céljára. A bérleti jogviszony
határozott időre, 2013. december 31ig szólt. A bérleti díj bruttó 40.181 Ft
Ft/hó összegben volt meghatározva.
A bérlő kérte a bérleti szerződés 1
hónappal történő meghosszabbítását és jelezte, hogy a vállalkozásában
történt változások függvényében az
egy hónap alatt dönt, hogy kér-e még
további meghosszabbítást.

Zárt ülésen:
Hat fő lakáskérelmét tárgyalt a képviselő-testület, melyből egy új kérelmet önkormányzati lakás hiányában
elutasított, a további öt kérelem esetében a bérleti jogviszonyokat 2014.
december 31-ig meghosszabbította.

dr. Bagó József
jegyző
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Városfejlesztési
Kft. hírei

T

alán kevesen tudják, hogy a jelenleg felújítás alatt álló Rákóczi út 70.
szám alatti épület - Egykori postaállomás műemléképülete, mint Nógrád megye első polgári épületeinek
egyike, műemlékvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír:
Az érintett műemléképület Szécsény
történelmi városközpontjában, a belsőváros falain kívül található. Patay
Pál 1965-ben kiadott Szécsény műemlékei kiadványában erről a területről így ír: „ A belső várostól keletre,
a - nagy kapuval - szemben terült el
a középkori és hódoltságkori külső

Egykori postaállomás műemléképülete
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város. De ez a rész települt be legkorábban a XVIII. században is.” „Itt
találjuk meg a legrégebbi polgárias
épületeket is. Ezek közül elsősorban
a Rákóczi út 67. sz. ház, a Gyógyszertár épülete érdemel említést.”„A másik, a 65. sz. sarokház igénytelen külseje nem árulja el, hogy ugyancsak
a város legrégibb épülete. Erről csak
félköríves tégla kapukerete és egyik
szobájának boltozata tanúskodik.”
„A Rákóczi út külső oldalán, a kiszélesedő utcába beugrik a 70. sz. ház.
A XVIII. század második felére utaló
félköríves, szépen kidolgozott kőkeretes kapuját utólagosan helyezték át
az oldalsó tűzfalába. A szabadságharc
után ebben az épületben működött az
adóhivatal.”
Az előzőekben leírtakat erősíti a 2007ben megjelent Szirácsik Éva: A Koháry család Nógrád és Heves vármegyei birtokainak urbáriumai (1716,
1718) kiadványa, Szécsény 1716-os urbáriumában szereplő városszerkezetet
meghatározó utcanevek és házhelyek,
valamint lakók felsorolásával, fontos

adatokkal szolgál a helytörténet kutatásához. „Az utcában a városházán és
Koháry puszta házán kívül a lakók
foglalkozás neveikből ítélve, tizenketten mesteremberek és kereskedők voltak, hárman zsellérként szerepeltek.
Lehet, hogy a keresendő épület Koháry
puszta ház helye volt? Válasz még nem
tudható, de az ingatlan birtoklapja
szerint, 1860 körül a Vásártér188 házszámú curiális (nemesi) telek Novotny
Pál kereskedő nevén áll, aki 1817ben Szécsényben született. Édesapja Novotny Ignác uradalmi főkertész
volt születési ideje 1773.”
2. A serfőzőháztól való utcán (jelenleg Malom utca, korábban Kertalja utca)
Leírása: Egykori telkének megmaradt
részén, több, különböző korú épületből kialakult együttes. A telek Ny-i
és D-i oldalán L alaprajzú, földszintes
ház áll, az utcai szárnya D-i oldalán
felülkontyolt nyereg-, udvari szárnyán
félnyeregtetővel. Utcai szárnya két-,
udvari szárnya egytraktusos, helyiségei

teknőboltozatosak; pincéje háromhelyiséges, dongaboltozatos. Kapuját a
Rákóczi úti homlokzatról áthelyezték
az arra merőleges oldalhomlokzatra,
a régi, csehsüveg boltozatos kapualjban ma lakás van. A kosáríves kapu,
pinceajtó és a pince ablakai kőkeretesek. Udvari szárnya végéhez nyeregtetős kamrasor csatlakozik. Az L alaprajzú ház a 18. század végén épült,
átépítése, toldalékai mai formájukban
valószínűleg 20. század első felében
készültek.
Az utcai homlokzatot lábazat, a Rákóczi úti „párkánysáv” is tagolja. Ez a
homlokzat 5, az erre merőleges háromtengelyes. A homlokzati nyílások
a század első feléből származhatnak,
kivéve az oldalhomlokzati kosáríves,
tagolt, kőkeretes, kerékvetővel, vállkővel és zárókővel ellátott barokk kaput.
A pinceajtó és ablakok kőkeretesek, a
nagykapuval egykorúak; az ablakok
sima szalagkerettel, az ajtó kosáríves
tagolt szalagkerettel, záradékában zárókővel.
Projekt azonosító: ÉMOP-3.1.1-122013-0008, címe: „Társadalmi reintegráció Szécsényben”.
További információk: 3170 Szécsény,
Rákóczi út 84. Tel: 70/339-2214

Kissné Babinszky Andrea
projektmenedzser

18. számú térképszelvény
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Városüzemeltetési Kft. hírei

T

isztelt szécsényi lakosok! A téli
időszakban a Városüzemeltetési
Kft. és az Agro- Help Kft. munkatársai
felkészültek a gépi hó eltakarításra.
Kérjük Önöket, hogy az utakon és a
járdákon biztosítsák a zavartalan gépi

munkavégzést, gondoljanak arra, hogy
az Önök érdekében és biztonságáért
tesszük. Segítsenek azzal, hogy meggondoltan parkolnak hóesés idején és
a legkevesebb helyet foglalják el autóikkal a gyalogos közlekedőhelyek-
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ből, vagy nem parkolnak olyan helyre,
ahol megtörik a hótoló útját illetve
oda sem ahol várhatóan hókupacot
túr össze a gép.
Ebben az időszakban is megköszönjük minden lakos segítségét, aki eddig
is részt vállalt a hómentesítésben és
olvadáskor a vízelvezetés megoldásá-
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ban. Aki így tesz az minden szécsényi
és a városban közlekedő embertársáért teszi. Cégünk és munkatársaink
nevében kérem, hogy mindenki megértéssel, türelemmel viselje az esetle-

ges gépi munkálatok okozta változásokat.

si Kft., az Agro-Help Kft. és Velenczei
Norbert ügyvezető

Megértő együttműködésüket megköszöni: A Szécsényi Városüzemelteté-

További információk: 3170 Szécsény,
Rákóczi út 41. Tel: 32/370-382

őt Garamvölgyi Andrea, aki a tárgyakban szintén több fantáziát és lehetőséget látott, és felkérte, hogy a gyűjteményt kiállítás formájában, hadd
tárhassa a nagyközönség elé.

A Nosztalgia Múzeum 2014. február
1-jén nyílik. Ezen a napon különböző
programokkal, többek között 10 órától az épületről szóló előadással, 14
órától gyermekeknek szóló filmklubbal, illetve 16 órától a megnyitó ünnepi műsorával várják majd az ide látogatókat.
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Kulturális körkép

S

zécsény nem mindennapi múzeummal gazdagodik. Bár az előkészületek kicsit elhúzódtak, a 2014.
február 1-jén, újonnan nyíló Nosztalgia Múzeum ad helyet majd annak a
több száz darabos gyűjteménynek,
amely az elmúlt száz év történelmét
idézi fel az ide látogatók számára.

A Sas utcai épület, mely korábban sok
más mellett, a városi könyvtárnak is
otthont adott, LEADER pályázati fejlesztés eredményeként lett felújítva.
A patinás kúria épületének felső termeiben a gyűjtemény tárgyai mellett
otthont kapott egy 30-as évek béli
szobabelső, és egy 50-es évek béli
iroda enteriőrje is, valamint helyet kapott egy retro kávézó, és egy ajándék
sarok.
A kiállítás legjelentősebb része a szécsényi Jászberényi Pál gyűjteményéből származik, aki az elmúlt évtizedekben, a legkülönfélébb helyekről
gyűjtötte össze a tárgyakat. Eddig otthon, a folyosón, garázsban, fészerben
tárolta a nem mindennapi darabszámú gyűjteményt, amit már többen
meg is szerettek volna vásárolni tőle,
de úgy gondolta, hogy ennek a gyűjteménynek mindenképpen Szécsényben kell maradnia. Ekkor kereste meg

Így a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. égisze alatt indult útjára a
szécsényi Nosztalgia Múzeum megszületése. Sokan mellé álltak és munkájukkal, tárgyaikkal segítették a múzeum létrejöttét. A jó néhány magánszemély mellett a Kubinyi Ferenc Múzeum is számos bútort, fényképet, tárgyat ajánlott fel.

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

Megtekinthetők lesznek többek között régi híradástechnikai eszközök,
katonai felszerelések, telefonok, konyhai eszközök, valamint a régi paraszti
és kézműves munka kellékei is. Továbbá a két enteriőrben a bútorok és berendezési tárgyak, kellékek, ruhák vis�szarepítik majd a látogatót a 30-as és
50-es évek világába.

A Mikszáth Táncegyüttes (az Iglice
Néptáncegyüttes ifjúsági csoportja)
bejutott az Országos Ifjúsági Néptánc Antológiára, a „Zöld erdőben,
sík mezőben” című saját koreográfiájukkal, amely 2014. március 2-án kerül megrendezésre a Hagyományok
Házában. Ezúton is gratulálunk nekik!
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A múzeummal kapcsolatos bővebb
információkról, nyitva tartásról hamarosan részletes információk jelennek
meg.
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A szécsényi Művelődési Központban az alábbi csoportok várják a
mozgásra vágyókat:
Hétfő, 17-18 óra: Tai-Chi
Hétfő és csütörtök, 18-19 óra:
Nyugdíjas torna
Szerda, 17-18 óra:
Néptánc (mozogni és táncolni vágyó
műkedvelők számára)
Csütörtök, 18-20 óra: Jóga
Péntek, 19-20 óra: Zumba
A Till Collapse Dance Tánccsoport a
következő időkben tartja táncóráit:
Pénteken 16:30-17:45, 18:00-20:00.
Szombaton 10:00-11:30, 11:30-13:30
Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub minden hónap első hétfőjén tartja összejöveteleit.
A Diabetes Klub is rendszeresen tart
összejöveteleket, konkrét időpontokat a művelődési ház elérhetőségén,
a 32/370-860 telefonszámon lehet
kérni.
Az Erkel Ferenc Vegyeskar keddenként tartja próbáit este 18.00. órától.
Az Iglice Néptáncegyüttesnek keddenként 16.00.-17.30. és csütörtökönként 16.30.-18.00. óra között vannak a
próbái.
A Palóc Néptáncegyüttes próbarendje: A Kispalócok szerdán és pénteken
16.30-tól 18 óráig próbálnak, a Palóc
Néptáncegyüttes pedig szerdán és
pénteken 18-tól 20 óráig próbál.

Programajánló:
Január 25-én 10.00. órai kezdettel népdaléneklő és versszavaló verseny kerül
megrendezésre a Művelődési Központban a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A versenyzőket valamint az érdeklődőket nagy-nagy szeretettel várják a
rendezők.

40 éves az Erkel Ferenc Vegyeskar

N

eked zengjen a dal, szívünk
téged ünnepel” köszöntötte
a dalával a recski Mátrai Visszhangok Vegyeskar, a megalakulásának
40. évfordulóját ünneplő szécsényi
Erkel Ferenc Vegyeskart.

„

A közelmúltban, november végén Szécsényben a Művelődési Központban
rendezett ünnepségen Cs. Szerémy
Andrea a helyi művészeti iskola tanára,
az est szóvivője köszöntötte a jubileumi hangversenyen megjelenteket.
Balla Mihály országgyűlési képviselő
gratulált a kórus elmúlt negyven évéhez, majd kiemelte, hogy a zene, a dal
az, ami az emberi érzelmekre, a hangulatára a legjobban hat.
Stayer László a város polgármestere
megköszönte az elődök és a kórus jelenlegi tagjainak és vezetőinek a munkáját. Átadta Lévárdi Beátának, a kórus
vezetőjének azt az oklevelet, amellyel
az önkormányzatuk a 40. évforduló
alkalmából elismerését és köszönetét
fejezi ki. Bejelentette, hogy 40 ezer forint jutalomban részesíti a kórust.
Ember Csaba, a Magyar Kórusok és
Zenekarok Országos Szövetsége nevében átadta a kórus vezetőjének a
magyar zenekultúra szolgálatában kifejtett négy évtizedes munkásságáért
a szövetség oklevelét. Oklevelet kapott Konrád Istvánné, Máté Józsefné,
Velenczei Antalné, akik negyven éve
tagjai a kórusnak. A kórus korábban
megkapta az ÁFÉSZ Országos Szervezete Nívódíját. Ismét hasonló elismerésben részesültek, amelyet Mender
Bertalan ÁFÉSZ bizottsági tag adott át.

További információk: 3170 Szécsény,
Ady Endre út 12. Tel: 32/370-860

Garamvölgyi Andrea

Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.

.8.

Köszöntötte az ünnepelteket a recski
Mátrai Visszhangok Vegyeskar, amely
évek óta jó barátságot ápol az Erkel
Ferenc Vegyeskarral.
Az ünnepi hangverseny „nyitányaként”
a Városi Gyermekkar éneke csendült fel.
Vezényelt Lévárdi Beáta karvezető.
Cs. Szerémy Andrea méltatta a kórus
elmúlt négy évtizedét. 1973-ban alakultak azzal a céllal, hogy a dal segítségével szerezzen örömet és tartalmas időtöltést a kórustagoknak és a
közönségnek.
Alapításakor, 1973-ban Leukó József
kezdte irányítani a kórust, majd 1981től Borda István vette át a karnagyi
pálcát. 1994-től Lévárdi Beáta karnagy
vezetésével működik az Erkel Ferenc
Vegyeskar, amelynek a szécsényi művelődési központ ad otthont. Helyi
és megyei rendezvények rendszeres
szereplői, de számos alkalommal vettek részt országos, sőt határon túli találkozókon is. (2005-ben és 2007-ben
a szlovákiai nemzetközi „Ars antique”
fesztiválon, 2008-ban és 2011-ben a
recski Nemzetközi Kórustalálkozón.)
A kórus büszke kilencszeres „arany dicsérettel” fokozatú minősítéseire (Vác
1989, Gyula 1993, Pápa 1997, Eger
1998, Jászberény 2001, Eger 2005, Eger
2007, Eger 2009, Eger 2011.), az ÁFÉSZ
Országos Szövetségétől kapott Nívódíjra, a „Szécsény Városáért Emlékplakett”-re és rádiófelvételeire. Nemrég, a lengyelországi Niepolomicében
és Krakkóban vendégszerepeltek.

2014. január
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Műsorukban közreműködött, zongorán Barát Vitalina, Csuka László, fuvolán Palánki Éva. Szólót énekeltek Antal
Gusztávné, Lovászné Vanya Krisztina,
Varga Ivett, Jakus Ottó, Svélecz Gyula.
Az előadásukat, amelyen hazai és
nemzetközi zeneszerzők kórusművei szerepeltek, a közönség vastapssal jutalmazta. Az ünnepi hangverseny fináléjaként a két kórus közös
előadásával felcsendült Verdi Nabucco című operájából a Szabadság kórus és a Traviatából a Pezsgőária.
A jubileumi hangverseny támogatói
voltak: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, Szécsény
Város Önkormányzata, Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége, Palóc
– COOP Zrt., Cserhát Print Nyomdaüzem KFT- Balassagyarmat, „Szécsényiek a zenéért” Alapítvány, Bagó István, Gesztenyéskert Vendéglő, Bársony
Vendéglő, Omnia Étterem, Frédi Cukrászda, Robinson szigetek, dr. Barrak
Ahmad Igazgató főorvos, Bolgár János,
Balázs Bertalanné (vállalkozó), Kéri Mihály és Kériné Szabó Mária, Pápai Flóra
(grafikus), Miskédi Miklós, Vizi Zoltán,
Velenczeiné Ceglédi Márta, Univerzál
party Zenekar.
Szenográdi Ferenc és Lévárdi Beáta

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

Kubinyi Ferenc
Múzeum hírei

A

Nógrád Megyei Levéltár 2014. január 23-án, 16 órától a szécsényi
Kubinyi Ferenc Múzeumban tartja a
Pálmány Béla: Fejezetek Szécsény történetéből kötet bemutatóját. Minden
érdeklődőt szeretettel várnak!

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

A Krúdy Gyula
Könyvtár hírei

A

szécsényi Krúdy Gyula Könyvtár
értesíti Tisztelt Olvasóit, hogy a
2014. év első nyitvatartási napja január 6-a, hétfő. Az intézmény nyitvatartási rendje, kölcsönzési ideje változatlan:

Délelőtt
Hétfő

Délután
12.30-16.30

Kedd

8.00-12.00

Szerda

8.00-12.00 12.30-16.30

Csütörtök
Péntek

12.30-16.30

Januári programajánló:
Január 31. Könyvtári karnevál a 22. Téli
Olimpia jegyében. Szeretettel várunk
minden kedves, könyvkedvelő látogatót!
További információk: 3170 Szécsény,
Ady Endre út 12. Tel: 32/370-494

8.00-12.00

Csatlós Noémi intézményvezető

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

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium
kezőket fogadunk, hanem a többi keresztény felekezet tagjait, illetve azokat is, akik – ha valami folytán nem is
gyakorolták vallásukat – nyitottak, s
szeretnének közelebb kerülni az Úrhoz.)

Tervezett programok: 2014. január

A

hónap első felében a félév „hajrája”, lezárása zajlik iskolánkban.
Ezt követően január második felétől
külső előadók bevonásával „rendszerteremtő” szándékkal megkezdődnek
„rendhagyó” tanóráink, ahol egy-egy
tantárgy érdekes területein dolgozó
külső előadókat hívunk be az osztálytermekbe. Elsőként látványos kémiai
kísérleteket mutatnak be egyetemi laboránsok január 24-én, a későbbiekben
különleges honismereti illetve hittan
órákra is sort kívánunk keríteni, valamint földrajz és természetismeret órák
is következnek.

Január 29-én nyílt napot tartunk, ahova elsősorban a jövő évben gimnáziumunkba jelentkező (vagy ezt fontolgató) 8. osztályos diákokat és szüleiket hívjuk. Reggel 8 órakor egy tájékoztatóra várjuk a szülőket, majd tanórákra lehet beülni. (Iskolánkban nem
csak hitüket gyakorló katolikus jelent-

.9.

Január 31-én (pénteken) 14 órára Molnár V. Józsefet, a gyermekek gondolkodásának és a népi bölcsességeknek nagy ismerőjét fogadjuk iskolánkban, aki a gyertyáról és az emberek
fénykereséséről tart a népi hagyományokból merítkező előadást. Ez a rendezvényünk nyilvános. Nagy szeretettel várjuk diákjainkon kívül a szülőket,
ismerősöket, érdeklődőket is a városból és a környékről.
Részletesebb tudnivalókat a weblapunkról lehet megtudni a programok előtti napokban. (barkanyisuli.
eoldal.hu)
További információk: 3170 Szécsény,
Magyar út 15. Tel: 32/370-951

Kovalcsik István
igazgató

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

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
és Gimnázium

E

bben a tanévben is megszerveztük
a bécsi kirándulást, melynek során
tanulóink Bécs nevezetességeivel ismerkedtek, s ellátogattak az ottani karácsonyi vásárba.

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek Információs Havi kiadványa
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Iskolánkba december 7-én érkezett
a Mikulás. Diákjaink hagyományainkhoz híven megajándékozták egymást.
A Szülői Szervezet támogatásával pedig minden tanulónk kapott még melléje egy kis ajándékot a Mikulástól.
December 13-án tartottuk szalagavatónkat, melyen 45 diákunk egyenruhájára került fel a szalag. A szalagtűzés után végzőseink változatos, magas színvonalú műsorral szórakoztatták a közönséget. Az estét állófogadással zártuk. Iskolánk hagyományai
közé tartozik, hogy a pohárköszöntő
után az édesanyák, édesapák táncolnak egyet gyermekükkel. Mindig
örömteli élmény a büszke szülőket
látni, akik meghatottan tartják karjukban a már majdnem felnőtt gyermeküket.
A téli szünet előtti utolsó tanítási napon került sor karácsonyi ünnepélyünkre. Alsó tagozatos tanulóink néhány
ötödikes diák közreműködésével ad-

ták elő karácsonyi játékukat, mellyel
könnyeket csaltak a jelenlévők szemébe. Külön öröm volt számunkra,
hogy nyugdíjas kollégáink is megtiszteltek minket jelenlétükkel. A karácsony a szeretet, a család ünnepe,
s ők is a mi iskolánk családjának tagjai.
Három vasárnapon voltunk résztvevői
a városi adventi készülődésnek. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani minden támogatónak, aki adományával
támogatta iskolánkat. Ennek köszönhetően diákjaink ingyen mehetnek
színházba, valamint ingyen vehetnek
lovaglóleckéket.
Január 11-én Jótékonysági Bált tartunk
a Művelődési Központban, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Bővebb információk: 3170 Szécsény,
Rákóczi út 90. Tel: 32/372-490, www.
rfszkki.sulinet.hu

Györki Marianna

megbízott igazgató

Szécsényi
Cseperedő Óvoda
és Bölcsőde

D

ecember 16.-án hétfőn délelőtt
tartottuk a karácsonyi ünnepségünket a Pitypang csoportban, melyet adventi várakozás, készülődés
előzött meg. Ünnepi díszbe öltöztettük a termünket, környezetünket és a
szívünket. Készítettünk egy kedves
adventi naptárat is. 24 kis díszes tölcsérbe apró meglepetést rejtettünk,
melyet naponta egy kisgyermek kapott meg ajándékba. A szülőkről sem
feledkeztünk meg, csillogó, díszes
üvegmécsest ragasztottak, díszítettek
dekupázs technikával a szorgos kis kezek. A várva várt napon reggel halk zeneszóval, karácsonyi hangulatban vártuk a gyermekeket, akik ünneplőbe öltözve érkeztek. Közösen feldíszítettük a
fát, izgatottan suttogták, „vajon mit kapunk, mi lesz a karácsonyfánk alatt?”.

..........................................................................................................................
A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak 2013/2014-es tanévre
vonatkozó órarendje a következő:
HÉTFŐ
BARÁT ATTILA
BARÁT VITALINA
BAKOS FERENC
BOBÁLY CSABA

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

10.45-13.15

10.45-13.45

Bárkányi

13.15-18.30

13.45-17.45

6.sz.terem

10.50-17.20

11.50-12.20 11.50-14.20

Bárkányi

12.50-17.20 14.50-17.20

11.50-17.20

14.00-18.55

14.00-18.55

14.00-18.55

14.00-18.55

Képz. Műv. T.

11.45-17.15

11.45-16.00 11.45-15.15

11.45-16.45

11.45-16.15

Bárkányi
3.sz.terem

13.15-19.15
11.00-17.00

12.00-19.00

13.00-16.45

5.sz.terem

13.00-18.00

5.sz.terem

12.30-13.00

Bárkányi

14.30-17.00

PALÁNKI ÉVA
SNÉ CS. ILDIKÓ

13.00-16.00

11.45-12.45

GARAMVÖLGYI ANDREA
LÉVÁRDI BEÁTA

3.sz.terem

15.45-17.30

CS. SZERÉMY NDREA
CSUKA LÁSZLÓ

PÉNTEK

14.00-18.25

17.00-18.30

Színpad
1.sz.terem

12.00-17.00

12.00-19.30

Bárkányi

12.15-13.15

12.15-13.15

Bárkányi

13.30-18.00

13.30-17.30

6.sz.terem

14.00-15.45 13.00-16.45

12.00-16.45
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8.00-8.45

Bárkányi
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Állami ovi Mikulás
Az ünnepre eljöttek hozzánk a bölcsődés gyermekek is, hogy együtt ünnepeljen a „cseperedős család”. A felnőttek dalokkal, versekkel örvendeztették meg a kicsiket és nagyokat. Végül
közösen elénekeltük a Kiskarácsony...
kezdetű dalt. Hirtelen csengőszót hallottunk s átmentünk a bölcsődébe ahol
megcsodáltuk a gyönyörű karácsonyfát és alatta a sok szép ajándékot. Mire
visszaérkeztünk a termünkbe nagy volt
az öröm, a csillogó fa alatt sok szép
ajándék várta a gyermekeinket. Boldogan vették birtokukba a játékokat
és önfeledten játszottak.

Brezanóczyné Lőrincz Katalin
óvodapedagógus

Januári programjaink:
Január 6. Újévköszöntő
Január 13. Félévértékelő szülői értekezlet
Januárra tervezünk a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolával egy olyan nyílt napot, ahol a szülők a gyermekekkel
együtt megnézhetik az iskolát, ismerkedhetnek az ott tanító pedagógusokkal, programokkal, lehetőségekkel.
Február elején farsangi mulatságra hívjuk, várjuk a gyermekeket és a szüleiket.
További információk: 3170 Szécsény,
Magyar út 13. Tel: 32/370-758

Mender Andrea Mária
Intézményvezető

Benczúrfalva, próba Éva nénivel

Rózsavölgyi Márk
Alapfokú Művészeti Iskola
Szécsényi Tagintézménye

A

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola iskolatitkársága elérhető minden nap 9.00.-13.00. óra
között a Művelődési Ház emeletén.
2014. január 30-án (csütörtökön) 16.30kor tanszaki növendék hangversenyre
kerül sor Lévárdi Beáta tanárnő növendékeinek közreműködésével a szécsényi Művelődési Központ kamaratermében.
Bővebb információk: Iskolatitkárság
3170 Szécsény, Ady Endre út 12., www.
rozsavolgyiart.hu

......................................
Benczúrfalva adventi
eseményei

E

ljött Benczúrfalvára is a Mikulás. A
Benczúrfalvárért Kulturális Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület
csomaggal ajándékozta meg a falubeli
és az egyesület tagjainak gyermekeit.
Az estet Andi Színjátszósai tették még
kedvesebbé. Meglátogatta rendezvényünket Stayer László polgármester
Úr is.
Pohánkáné Kati vezetésével a falubeliek készítettek egy Betlehemet a falu
közepén, a tavaly állított keresztnél.
Az adventi gyertyagyújtások is itt voltak vasárnaponként, egy alkalommal
az evangélikus lelkész, a többi alkalom-

. 11 .

mal pedig a katolikus atya végezte a
szertartást. Az éneklést Riczi Lászlóné irányította. Minden alkalommal
megtisztelte rendezvényünket vagy
a Polgármester Úr vagy a Jegyző úr,
vagy az Alpolgármester Asszony, utolsó alkalommal mindhárman. Ezúton is
szeretnénk megköszönni nekik az irántunk tanúsított figyelmüket!
A gyertyagyújtások után a közösségi
házban összeültünk egy kis beszélgetésre egy pohár forralt bor illetve
tea és sütemény mellett. A vendégváró asztalt 1-1 tányér süteménnyel,
ennivalóval a falubeliek, valamint támogatóink rakták össze.
A decemberi programsort a negyedik
gyertyagyújtás után egy felemelő karácsonyi műsorral zártuk. Antal Ferencné, Éva néni áldozatkész munkájának
köszönhetően, a gyerekek előadták a
Betlehemest, ahol az angyalok, pásztorok, három királyok, Mária és József
szereplésével elénk varázsolták Betlehemet, Jézus születését.
Aztán Hanczikné Adorján Györgyi az
egyesület elnök Ady Endre Karácsonyi
rege című versével kívánt áldott ünnepeket , majd Stayer László Polgármester
Úr is egy verssel köszöntötte a résztvevőket. Ezen programjaink sem jöhettek
volna létre a tagok és támogatók áldozatkészsége nélkül. Köszönöm minden
segítő munkáját!
A Benczúrfalváért Egyesület minden
kedves olvasónak sikerekben gazdag,
békés, boldog Új Esztendőt kíván!

Hanczikné Adorján Györgyi

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek Információs Havi kiadványa
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Szerva ASE

N

em sokat pihenhetnek az asztaliteniszezők, hiszen januárban indul
az NB I.es és NB III-as bajnokság is. Az
NB I-es csapat első hazai mérkőzését
január 25-én játsza az UNIVER SportKft. Kecskemét csapata ellen 11 órától
Páter Bárkányi János Katolikus Iskola
tornatermében. Ez a mérkőzés igazi
rangadó lesz hiszen az első helyen

játszó Kecskemét fog megküzdeni a
második helyen álló Szécsénnyel itthon. Reméljük még a megszokottnál
is több szurkoló fogja biztatni a helyszínen csapatunkat, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A jelenleg listavezető NB III-as csapat
Salgótarján-Mátraszele csapatát fogadja már január 12-én. A megyei bajnokság februárban indul, ahol szintén két
fiatalokból álló szécsényi csapat fog
versenyezni. Az egyesület célkitűzése,

hogy az NB I-ben szereplő első csapat
dobogós helyen végezzen, illetve minél fényesebb érmet nyerjen, NB III-as
csapat tekintetében a bajnokság megnyerése, de itt minimumként egy dobogós hely. A két fiatalokból álló megyei csapat vonatkozásában minél több
győzelmet szeretnénk elérni a rutinosabb, idősebb játékosokat felvonultató csapatok ellen.
Tel: 30/209-0860

Dr. Harik Ferenc

..........................................................................................................................
013. december 6-án 11. alkalommal rendezte meg az egyesület a
már hagyománnyá vált Mikulás-futást.
Íme, az eredmények:

11. Mikulás futás
Lányok - Kiscsoport
1. Dankó Rebeka Ludovika
2. Farkas Vivien
3. Lőrik Zsanett
Fiúk - Kiscsoport
1. Király Bence
2. Mester Marci
3. Puruczki Ádám
Lányok - Nagycsoport
1. Tornyos Luca
2. Szabó Petra
3. Gyüre Panna
Fiúk - Nagycsoport
1. Miklián Bendegúz
2. Veres Dani
3. Lászlók Milán
A Szécsényi Amatőr Futók Társasága
értesíti a futótársakat, hogy 2014. január 31-ig kedden és csütörtökön 17.3019.00-ig villanyfényes futóedzésekre
van lehetőség a ligeti sportpályán.

Czele János

É

vet zártak, majd kispályás tornát
nyertek a focisták.
A Szécsény VSE egyesülete december
14-én évadzáró bankettjével búcsúztatta a 2013-as esztendőt. Az összejövetelen a különféle csapatok vezetőedzői mellett az egyesület elnöke,
Varga László, illetve Stayer László Polgármester Úr mondta el véleményét
a mögöttünk hagyott esztendőről.
Játékosaink december 30-án a 20 éves
rimóci sportcsarnokban megrendezett
Profi Rimóc Kupán is gondoskodtak
arról, hogy szépen záruljon az év. A
kispályás tornán Titánok néven induló
csapatunkban Baranyai Zoltán, László
Lóránd, Szenográdi Péter, Vereczki Balázs, Molnár Krisztián, Kelecsényi Gábor,
illetve Galcsik Szabolcs lépett parkettre.
A veretlenül megvívott kupát a következő eredményeket elérve zsebelte be
együttesünk:
Szeszspanyol 2:2, gól: Vereczki B. (2),
2. forduló: - Budajenő SK 4:2, gól: Vereczki B. (3), Galcsik Sz.,
3. forduló: - Oláh Tibor és barátai 6:2,
gól: Galcsik Sz. (3), Szenográdi P. (2),
Vereczki B.,
4. forduló: - Verd el szépen 7:0, gól:
Vereczki B. (4), Molnár K., Szenográdi
P., öngól,

elődöntő: - Club Classics 3:2, gól: Molnár K. (2), Szenográdi P.,
döntő: - Rimóc 4:2, gól: Molnár K. (2),
Galcsik Sz., Vereczki B.
A torna legjobb kapusa, illetve játékosa is a győztesek tagjai közül került ki.
Baranyai Zoltán és Molnár Krisztián
vehette át az említett elismeréseket.
Csapatunkkal kapcsolatos információ,
hogy a fiúk január 13-án kezdik meg a
felkészülést a tavaszi folytatásra. A tervek szerint március 1-én tavaszi szezonra több edzőmérkőzéssel készülünk, melyek menetrendje a következő:
február 2., 13:00:
Szécsény – Alsósztregova
február 8., 17:00:
Szécsény – Ipolynyék
február 15., 15:00:
Szécsény – Hontfüzesgyarmat
február 23., 12:00:
Szécsény – Óvár
A találkozókra a tervek szerint a balassagyarmati műfüves pályán kerül sor.
A játékoskeretben nem várható számottevő változás. Szűkítésre lehet számítani a bőnek mondható állományban,
hogy a tavasszal egy 18 fős társasággal
vágjunk neki a bajnokságnak további részének.
További érdekességek:
www.szecsenyivse.lapunk.hu

Vudini

Impresszum: ISSN 2063-868X (Nyomtatott) . HU ISSN 2064-3470 (Online)
Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek információs kiadványa
Kiadja a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. . Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. . Tel.: 32/370-860
Készült: Várkert-97 Kft. nyomdaüzeme, Pösténypuszta . 2500 példányban

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

2

Szécsény VSE hírei

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

SZAFT

. 12 .

