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468 millió forint 
adósságtól szabadul 

meg a város 
Kormányzati segítség az 

önkormányzatoknak

Ö 

römmel tájékoztatom a Tisztelt La-
kosságot, hogy az állam, az előző 

évi 60 %-os adósságkonszolidációt kö-
vetően, 2014. február 28-ával Szécsény 
város 2013. december 31-én fennálló 
teljes adósságát átvállalja! 

Összefoglalnám, hogy esetünkben ez 
milyen hiteleket, illetve kötvényeket 
érintett. Igyekszem a hitelekről, illetve 
a kötvényről rövid tájékoztatást adni. 

Szécsény Város Önkormányzata 
2012. december 31-én 468 milliós 
hitelállománnyal rendelkezett, két 
pénzintézet felé volt adósságszolgá-
lati kötelezettsége, összesen három 
hitelszerződés, egy kölcsönszerződés 
és egy kötvényokirat alapján. 

Konkrétan:
•	 A Városmag II. üteméhez kapcso-

lódó 76 millió forintos beruházá-
si hitel, 

•	 Bankváltáshoz kapcsolódó 270 
millió forintos, svájci frank alapú 
hitel, 

•	 Egy 60 millió forintos folyószám-
la hitelkeret, 

•	 A hivatali gépkocsi beszerzésé-
hez 3 millió forintos fejlesztési köl-
csön,

•	 A 140 millió forint névértékű köt-
vény. 

Mindezekről részletesebben:

A Városmag II. üteméhez kap-
csolódó beruházási hitel:
A történelmi városmag II. beruházás-
hoz 2010 nyarán, 76 153 000 Ft hitel 
felvételéről döntött az önkormány-
zat. A hitel fedezeteként két városi 
ingatlanra került jelzálog: a Városház-
ára és a Művelődési Házra. Ez egy fo-
rint alapú hitel. Rendelkezésre tartá-
si időszaknak a 2010. július 27-2011. 
december 30. terjedő időtartamot 
határozták meg. Ez azt jelenti, hogy 
a hitelt nem egy összegben, hanem 
a fenti időszakban, 5 részletben hív-
tuk le, és az első törlesztő részletet 
2011. december 31-én kellett fizetni. 
Addig „csak” a rendelkezésre tartott 
pénz kamatát fizettünk, 2 179 555 Ft-
ot. 54 alkalommal volt tervezve ne-
gyedévente 1 385 000 Ft tőketörlesztés, 
az 55. negyedévben 1 363 000 Ft. Gyors 
szorzás és összeadás, ez pontosan 
76 153 000 Ft. Erre jött még mindig ne-
gyedévente, az aktuális tőkeállomány-
hoz kapcsolódó kamat. 2013. szept-
ember 30-ig befizettünk 11 080 000 
Ft tőketartozást és 8 606 056 Ft ka-
matot. Ahogy csökkent a tőke rész, úgy 
csökkent a hozzá kapcsolódó kamat.

A legmagasabb kamatot 2012 már-
ciusában fizettük, 1 018 000 Ft-ot, a 
legutóbbi, 2013. szeptember 30-án 
716 694 Ft volt. 

Ezt a hitelt 2025. június 30-ig kellett vol-
na fizetni. Ha csak a tőkerészt nézzük, 
akkor az még több mint 10 évig éven-
te 5 540 000 Ft. Az ehhez kapcsolódó 
kamat még jó ideig bőven 2 000 000 
Ft fölött lett volna évente. 

Ettől szabadul meg a város 2014. feb-
ruár 28-ával.

A „270 millió Ft-os hitel”:

Előzmények:

A város vezetősége 2005-ben bankot 
váltott.

Az azt megelőző időszakokról áthú-
zódó adósságállományok kiváltásá-
ra, illetve valószínűleg további hitel 
felvételére az új banknál egy „cso-
mag” készült, 270 millió Ft értékben. 
Ez egy svájci frank alapú hitel lett, 10 
éves futamidővel, negyedévente azo-
nos, forintban meghatározott törlesz-
tési összeggel.

Az első törlesztő részletet 2007 szept-
emberében kellett fizetni... 

8 180 000 Ft-ot negyedévente, azaz 
32 720 000 Ft-ot évente. E mellé jött 
még a kamat teher, ami negyedéven-
te 1 900 000 Ft, éves szinten 7 600 000 
Ft volt. A hitel 2015-ben járt volna le.

A lejáratkor lett volna elszámolva az a 
felhalmozott árfolyam különbözet, ami 
abból adódott, hogy önkormányzatunk 
végig fix, forint összegben fizetett, és 
menet közben a törlesztő részlet nem 
követte a svájci frank árfolyamának 
változását. Ezt a különbözetet kellett 
volna egy összegben kifizetni 2015-
ben, ami a 2012. év végi értékelés sze-
rint, további közel 90 millió Ft lett vol-
na. Ettől szabadult meg a városunk. 
Igaz, ettől már 2013. június 28-án.

Folyószámla hitel:

Ez tulajdonképpen egy hitelkeret, 
amihez az önkormányzat a minden-
napi működés biztosítására hozzáfér-
hetett. Előnye az volt, hogy bizonyos 
szállítói tartozásokat, szolgáltatói (gáz, 
villany-, víz-,) díjakat lehetett belőle 
rendezni.

Hátránya, hogy a tartozás azért tar-
tozás maradt, csak nem a szolgáltató, 
hanem a bank felé! Aminek persze ka-
mata is van.

Szécsényi Hírek
............................................................................................
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Önkormányzati hírek

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

Vásárnaptár

A 

z állatvásár szünetel! Csak kirako-
dóvásár kerül megrendezésre az 

alábbi hétfői napokon:

2014. év
Január 27.

Március 24.
Április 28.
Május 26.

Június 23.
Augusztus 25.

Szeptember 22.
Október 27.

November 24.
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2013 júniusáig 60 millió forintos hi-
telkeretünk volt. Ezt a hitelkeretet az 
előző időszakban és az elmúlt 3 év-
ben is szinte mindig teljesen kimerí-
tette a város.

60 milliós kimerített hitelkeret ese-
tén ez havi 300 000 forint kamatot 
jelentett. Ennek a hitelnek a felétől 
szabadultunk meg 2013 második fél-
évében.

Egy kormányrendelet lehetőséget 
adott, hogy 2013 decemberében a 
folyószámlahitelünket kiváltsuk egy 
éven átnyúló hitellel, így ettől a te-
hertől is megszabadulunk 2014 feb-
ruárjában.

Gépkocsi fejlesztési kölcsön:
2008. októberében a Toyota Pénzügyi 
Zrt-től hivatali gépkocsi vásárláshoz 
3.050.000 Ft összegű kölcsönt vett 
igénybe önkormányzatunk, 6 éves 
futamidővel.

A 140 millió forintos kötvény:
2007-ben „Szécsény 2007” elnevezés-
sel svájci frank alapú kötvényt bocsá-
tott ki az önkormányzat, 140 millió 
Ft értékben.

Az egyszerűség kedvéért, tulajdon-
képpen ezt is egy hitelnek lehet tekin-
teni.

A futamidő ugyan 15 év volt, de 2007-
től 2010-ig egyetlen Ft tőketörlesz-
tés nem történt... Csak a kamatokat 
fizette a város.

Egy évben kétszer kellett fizetni, már-
cius 20-án és szeptember 20-án. Kivé-
ve az első törlesztő évben, 2010-ben, 
amikor mindkét részlet az önkormány-
zati választások utánra maradt... 2010 
októberében az első, majd december-
ben a második részlet.

Mindkét alkalommal több, mint 35 000 
svájci franknak megfelelő összeg. Első-
re több mint 7 millió, másodikra több 
mint 7,5 millió Ft tőketörlesztés, és mel-
lé még a kamatok.

Kemény év volt.

Igaz, könnyebb, mint a 2011-es és a 
2012-es. Akkortól már 36 500 svájci 
franknak megfelelő összeget kellett 
törleszteni, egyre magasabb árfolya-
mon.

2007. december 19-én, a kötvény ki-
váltásakor 154 Ft volt 1 svájci frank, 
2010 októberében 205 Ft, 2012 szept-
emberében 235 Ft.
2012 decemberéig közel 58 millió Ft 
tőkét és 22 millió Ft kamatot befizet-
tünk, de nem hogy csökkent az ösz-
szeg, hanem még 36 millióval több 
volt az adósságunk, mint mikor fel-
vettük... És ez így ment volna 2022-ig. 
Ettől szabadult meg a város. 
Összegzésképpen elmondható, hogy 
a címben jelzett 468 millió forintos 
adósság átvállalás csak a pillanatnyi 
helyzetet jelenti, ehhez adódott vol-
na 2015-ben a 90 millió forint körüli 
árfolyam kompenzáció, és a svájci 
frank további árfolyam mozgása.
Ha mindezeket is figyelembe vesszük, 
bőven félmilliárd forint fölött van 
az a teher, amelytől megszabadul-
tunk!
Szerintem ezek nagyon jó hírek!

Stayer László 
polgármester

*   *   *

90 millió forintos 
belügyminisztériumi 

segítség

N 

agy örömmel értesültünk a jó 
hírről az elmúlt év végén, hogy 

önkormányzatunk működési nehéz-
ségeinek enyhítésére benyújtott pá-
lyázata pozitív elbírálásban részesült, 
így 90 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatásban részesültünk!
Ez azt jelentette, hogy minden ré-
gebbről fennálló tartozásunkat ren-
dezni tudtuk, így 0 forint adóssággal 
vághatunk a 2014-es évnek!
Több száz kifizetetlen közüzemi díj, 
intézményi működéshez kapcsolódó 
számla, képviselői-, bizottsági tagsági 
díj került végre rendezésre. Ez példát-
lan az elmúlt évek, – talán megkoc-
káztatható, hogy – az elmúlt évtize-
dek költségvetésében is!
Szeretnénk köszönetet mondani Balla 
Mihály országgyűlési képviselő úrnak, 
aki nagyon nagy segítséget nyújtott, 
hogy városunk ilyen szép összeghez 
juthatott! Köszönjük!

Tisztelt Szécsényi Lakosok!

A 

szemétszállítás ellátására az Ön-
kormányzat új szolgáltatóval szer-

ződött az Önök érdekében. 

Bizonyára tudomásuk van arról, hogy 
a lerakási járulék ebben az évben már 
6.000.- forint/ tonna, amit a szolgáltató 
fizet meg a szemétlerakóba szállítá-
sakor. Ezt a terhet a lakosságra nem 
lehet hárítani, a rezsicsökkentés ársza-
bályozása miatt. A 2015. évben pedig 
9.000.- forint lesz a tonnánkénti díj.

Az új szolgáltató a Bátonyterenyei Vá-
rosüzemeltetési Kft (BÁVÜ), akinek a 
célja az, hogy csökkentsük a szécsényi 
szemétlerakóba szállított mennyisé-
gét. A BÁVÜ nevében is kérjük Önöket, 
hogy kísérjék figyelemmel a felhívása-
inkat és tanúsítsanak megértést az eset-
leges változások miatt. Szeretnénk kö-
zösen bevezetni az otthoni szelektív 
gyűjtést és egy szécsényi válogató te-
lep beindítását tervezzük. 

Ez több odafigyelést és megértést igé-
nyel a lakosság részéről. A szállításban 
tapasztalt eddigi változások is azt szol-
gálják, hogy a Város elbírja látni a sze-
métszállítás költségeit abból az ösz-
szegből, amit Önök arra fizetnek. Ezért 
is fordulhat elő, hogy költségkímélés 
okán a társasházi 1100 literes konténe-
rek hetente 1-szer vannak ürítve, ami-
kor nem indokolt a heti két szállítás. A 
családi házas edényeket továbbra is 
heti 1 alkalommal ürítik. A jövőben is 
szívesen vesszük észrevételeiket a sze-
métszállítással kapcsolatban és azt to-
vábbítjuk a szolgáltatónak. 

Továbbra is a jó partneri viszony fenn-
tartása a célunk az Önök és a Városunk 
érdekében. Tisztelettel köszöni meg-
értésüket a Szécsényi Városüzemelte-
tési Kft. 

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

Velenczei Norbert
ügyvezető

A Városüzemeltetési 
Kft. felhívása
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Változik a pályázati rendszer: 
felkészülés a 2014-2020-as fej-
lesztési időszakra

A 

z Európai Bizottság 2011 októ-
berétől látja el információkkal a 

tagállamokat a 2014–2020 közötti 
uniós költségvetési ciklusban elérhe-
tő támogatások formálódó jogszabá-
lyi hátteréről, mely részleteiben is ori-
entálni fogja a tagállami forrásfelhasz-
nálást érintő tervezési és végrehajtási 
folyamatokat. A kohéziós politikát meg-
határozó jogszabályok irányelvei kö-
zül a legfontosabbak: az Európa 2020 
Stratégia céljaival való szoros kapcso-
lat, a beruházások megnövelt ered-
ményorientációja, a fejlesztési téma-
területek tematikus koncentrációja, il-
letve a területiség hangsúlyosabbá té-
tele. Az új támogatási időszakban a 
források csökkenése mellett fontos vál-
tozás, hogy a kondíciók (előzetes mak-
rogazdasági és egyéb feltételek), a te-
matikus koncentráció (tematikus célok 
és azok prioritásai mentén meghatá-
rozott tevékenységek), a determináci-
ók (minimális forrás-allokáció bizonyos 
célokra/programokra) és a teljesítmény-
tartalék alkalmazásával szűkülni lát-
szik a tagállami mozgástér a források 
felhasználásában. 

A rendelet-tervezetek olyan forradal-
mian új programozási elvárásokat tar-
talmaznak, melyek alkalmazásával cél-
vezéreltté válhat az eddigi eszköz-ori-
entált és széttagolt, az uniós források 
felhasználásának kereteit meghatá-
rozó hazai programozási tevékeny-
ség:

•	 A rendelettervezetek több Alap-
ra is közös szabályokat írnak elő, 
egységessé téve a stratégiai prog-
ramozást.

•	 Az Európai Bizottság által elfoga-
dandó, ezúttal a vidékfejlesztési 
forrásokra is kiterjedő Közös Stra-
tégiai Keret adja majd a tervezés-
programozás alapját, mely révén 
a tervezést a tagállamoknak az Eu-
rópa 2020 Stratégia célrendszeré-
hez igazodva kell végezniük. 

•	 Célvezérelt, integrált és komplex 
Operatív Programok (OP-k) tervez-
hetők. Az OP-oknak prioritásszin-
ten egy-egy Alapra kell vonatkoz-
niuk, így lehetővé válik, hogy az 
Alapok közül több is finanszíroz-
zon egy OP-t. Mindegyik prioritás-
nak kötődnie kell egy-egy temati-
kus célhoz (ill. az ESZA prioritások 
több tematikus célhoz is kapcso-
lódhatnak).

2014-2020. ÉVI ÚJ OPERATÍV 
PROGRAMOK MUNKAVERZIÓI 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁ-
CIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP)
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program a magyar gazdaság 
növekedését szolgálja. Legfontosabb 
célkitűzése, hogy a kis- és középvál-
lalkozások fejlődése révén Magyar-
ország foglalkoztatási rátája elérje a 
75%-ot, melyhez szükséges új mun-
kahelyek létesítése, valamint a mun-
kát vállalni akarók képességeinek fej-
lesztése. Ezekhez kapcsolódóan a prog-
ram további két meghatározó eleme 

az ország innovációs képességeinek, 
valamint az ipari és szolgáltató szek-
tornak a fejlesztése. Az operatív prog-
ramon belül támogatható célkitűzé-
sek közé tartoznak többek között: 
•	 a szakképzés és felnőttképzés fej-

lesztése,
•	 kutatás és fejlesztés,
•	 kis-és középvállalkozások támo-

gatása.
 
TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZ-
TÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program fő küldetése az egyes 
térségek gazdasági növekedése és a 
foglakoztatás bővítése. Rögzíti az 
önkormányzati kompetenciákba eső 
fejlesztési szükségletek kielégítésének 
kereteit, kiemelt törekvése a helyi kö-
zösségek megerősítése és öngondos-
kodó képességük javítása. A program 
reagál az eltérő területi igényekre és 
az ezekre szabott beavatkozásokat 
szándékozik megvalósítani, valamint 
a térségek belső erőforrásaira építke-
ző fejlesztések támogatását célozza 
meg. Az operatív programon belül tá-
mogatható célkitűzések közé tartoz-
nak többek között:
•	 a térségi gazdaságfejlesztés,
•	 a befektetők és a lakosság számá-

ra vonzó környezet kialakítása,
•	 a közösségi szolgáltatások fejlesz-

tése.

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYAR-
ORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 

(VEKOP)

A Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program a közép-magyaror-
szági régió forrásait három területre 

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató 
Kft. hírei

..........................................................................................................................
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Eredmények:

Alsó tagozatos versmondók

I. helyezett Harik Zoltán Örs, Páter 
Bárkányi János Katolikus Általános 
Iskola, Szécsény

II. helyezett Repcsák László, Páter Bár-
kányi János Katolikus Általános Is-
kola, Szécsény

III. helyezett Oláh Debóra, II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola, Szécsény

Szécsény Város Önkormányzatának 
különdíja: Balázs Dorka, Szent István 
Általános Iskola, Rimóc

Szécsényi Közművelődési Nonprofit 
Kft. különdíja: Bartus Veronika, Móra 
Ferenc Általános Iskola, Szécsényfel-
falu

Felső tagozatos versmondók

I. helyezett Harik Ferenc Csanád, Pá-
ter Bárkányi János Katolikus Álta-
lános Iskola, Szécsény

II. helyezett Beszkid Mátyás, Szent 
István Általános Iskola, Rimóc

III. helyezett Somogyi Bálint, Hunya-
di Mátyás Általános Iskola, Varsány

Dr. Harikné dr. Havasi Beáta különdí-
ja Oláh Nikolas, Móra Ferenc Általá-
nos Iskola, Endrefalva

Magánszemély különdíja: Csampa Ka-
rolina, Hunyadi Mátyás Általános Isko-
la, Varsány

Középiskolai versmondók

I. helyezett, Bocsó Blanka, Páter Bár-
kányi János Katolikus Gimnázium, 
Szécsény

II. helyezett Molnár Nikolett, Lipthay 
Béla Mezőgazdasági Szakképző Is-
kola, Szécsény

III. helyezett Oláh Martin, Páter Bár-
kányi János Katolikus Gimnázium, 
Szécsény

Alsó tagozatos népdaléneklők

I. helyezett Sánta Dániel, Páter Bár-
kányi János Katolikus Általános Is-
kola, Szécsény

II. helyezett Rácz Gábor, Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola, Varsány

III. helyezett Holecz Martin, Páter Bár-
kányi János Katolikus Általános Is-
kola, Szécsény

Stayer László különdíja: Harkai Do-
rottya, Páter Bárkányi János Katolikus 
Általános Iskola, Szécsény

Felső tagozatos népdaléneklők

I. helyezett Miricz Vivien és Sándor 
Dominika, Mikszáth Kálmán Álta-
lános Iskola, Nógrádmegyer

II. helyezett Oláh Evelin, Ráday Ge-
deon Általános Iskola, Ludányha-
lászi

III. helyezett Lehoczki Emese, Hunya-
di Mátyás Általános Iskola, Varsány

Dr. Bagó József különdíja: Huszkó Anna, 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Var-
sány

Gratulálunk a díjazottaknak!

Palóc Néptáncegyüttes
Az együttes következő jelentősebb 
jövőbeni fellépése február 15 én ese-
dékes a Nógrád Megyei Jogászbálon, 
ahol a Magyar Jogászegylet Nógrád 
megyei szervezetének meghívására 
fognak szerepelni. 

A szécsényi Rejtvényfejtők klubja 
minden héten, csütörtökön tartja agy-
sejtmozgató összejöveteleit.

Bővebb információkat a 32/372-337, 
vagy a 30/959-3522 telefonszámon 
lehet kapni Kiss Lajosnétól.

A Till Collapse Dance tánccsoport 
ovis csoportja február 15-én lép fel a 
Páter Bárkányi János Katolikus Óvo-
da jótékonysági bálján a Művelődési 
Központban. A csoport nagy részének 
ez lesz az első fellépése. 

A február 22-én megrendezésre ke-
rülő Musical Gálán szintén szerephez 
jutunk, és erre külön készülnünk kell. 
Kifejezetten musical zenére gyakor-
lunk be egy színpadi koreográfiát, 
tehát nem a műfajunknak megfelelő 
hip-hop táncot láthatják tőlünk. Eb-
ben részt vesz a haladó, a középhala-
dó csoport, valamint kisebb szerep-
pel a II. gyerek csoport.

Kulturális körkép

2 

014. január 25-én került megrendezésre a Szécsényi Művelődési Köz-
pontban, alsó és felső tagozatos, valamint középiskolás diákok részvé-

telével a Magyar Kultúra Napja. 

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

koncentrálja: a gazdasági teljesítmény 
fenntartható növelésére, a közösségi 
infrastruktúra fejlesztésére, valamint 
a foglalkoztathatóságot segítő társa-
dalmi környezet fejlesztésére. Ezzel 
biztosítható Magyarország legfejlet-
tebb régiójának további fejlődése, 
versenyképességének növekedése, 
amely hozzájárul majd a régión belü-
li különbségek csökkenéséhez, és to-

vagyűrűző húzóhatása révén a szom-
szédos térségek felzárkózásához. Az 
operatív programon belül támogatha-
tó célkitűzések közé tartoznak többek 
között:
•	 a technológiai start-up ökosziszté-

ma építés, a fenntartható gyógy- 
és egészségturisztikai fejlesztés,

az integrált szociális városrehabilitá-
ciós programok. 

További operatív programok:

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONY-
SÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP)
EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPE-
RATÍV PROGRAM (EFOP)
INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI 
OPERATÍV PROGRAM (IKOP)
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

Forrás: http://www.nth.gov.hu

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

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

......................................
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Az Óvoda programajánlója

F 

ebruár 15-én kerül megrendezésre 
immár 15. alkalommal a Páter Bár-

kányi János Katolikus Óvoda gyerme-
kei javára rendezett jótékonysági Mor-
zsa bál. A bál helyszíne a szécsényi Mű-
velődési Központ.

Február 27-én, csütörtökön 10 órai kez-
dettel nyitott óvodai farsang lesz. Min-
denkit sok szeretettel várunk.

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

Smelkóné Molnár Aranka
intézményvezető

T 

erveinket végignézve február-
ban sem fogunk unatkozni. A 
hónap első munkanapján, feb-

ruár 3-án az óvoda és iskola dolgo-
zói nagyon fontos „továbbképzésre” 
mennek. Lelkigyakorlat lesz számuk-
ra a Ferences Rendházban. Február 
5-én szerdán Gyurta Dániel olimpiai 
bajnokot várjuk, akit 9.a-s diákok hív-
tak meg iskolánkba. 

Délután Európai Uniós Vetél-
kedő lesz értékes díjakkal. 
7-én alsós évfolyaminkról 
1–1 diák Salgótarjánban 
vesz részt vers és próza-
mondó versenyen.

A következő hét hétfőjén, 
február 10-én a Gável testvé-
rek, András és Gellért jönnek gimna-
zistáinkhoz sajátos tanúságtételre. 
„Tiszta Prím” programsorozatukban 
dalokkal és beszélgetések során is azt 
próbálják megéreztetni a fiatalokkal, 
hogy az Úrral való kapcsolatukban-
kapcsolatunkban milyen fontos a hit 
szerepe. Ezen a héten húsz diákunk 
sítáborba megy az Ipoly-forrás köze-
lébe, Biele Vody mellé.

15-én szombaton húsz diákunk a ka-
tolikus iskolák angol versenyén vesz 
részt, az óvoda pedig ezen az estén 
rendezi jótékonysági bálját.

A hónap második felében 17-én és 
24-én a felső tagozatosoknál folyta-
tódik a Tiszta Prím (Gávelék). 

21-én jelmezbál, 28-án farsangi mu-
latság lesz.

 Persze nem csak szórako-
zunk a hónap végén, ha-
nem tanulunk és verseny-
zünk is, pl. 25-én alsó ta-
gozaton helyesírásból az 
iskolán belül, de a megye 

nyugati részét sem hagyjuk 
ki. 

Diósjenőre is beneveztünk egy tanul-
mányi versenyre.

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

Kovalcsik István
igazgató

Ez nagy kihívás a számunkra, mert 
nem kifejezetten ezt a stílust képvi-
seljük, de nagy erőkkel készülünk rá. 
Fontos még megemlíteni, hogy ez idá-
ig soha nem volt még a három csoport-
nak közös munkája. 

Továbbá a haladó csoport nagy lelke-
sedéssel készül egy márciusi táncver-
senyre, ezért nagyon sok, és intenzív 
próba áll előttünk. 

Deák Réka

Farsangi Musical Gála kerül meg-
rendezésre 2014. február 22-én „Andi 
Színjátszósai” előadásban. A zenés gá-
laműsort a meghívott vendégek, az Iglice 
Néptáncegyüttes, a Till Collapse Dance, 
valamint az SZ.M.K. Tánckar színesítik 
majd.

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium

Általános Iskola és Gimnázium hírei

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

Szeretettel meghívjuk a 
Páter Bárkányi János 

Katolikus Óvoda 
gyermekei javára 

rendezett

15. jótékonysági
MORZSA bálra.
Ideje: 2014. február 15. 

/szombat/ 19 óra

Műsor kezdete: 1930

Helyszín: 
Szécsényi Művelődési 

Központ

A bál jellege: Batyus

Belépő: 1.500 Ft  
Tombola: 250 Ft

Zenél: Holecz Attila

Belépőjegy vásárolható 
az óvodában.

A bál bevételét az 
óvodai eszközállomány 

korszerűsítésére és 
bővítésére fordítjuk.

Mindenkit szeretettel várunk!

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

MEGHÍVÓ

...................................
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N 

agy örömünkre szolgál, hogy 
az intézmény bölcsődei részé-
ben az elmúlt évben megkez-

dődtek a hiánypótló-felújítási mun-
kálatok. A téli szünet idején mindkét 
csoportban felszerelésre került egy 130 
cm-es magasságú, mosható, fertőtle-
níthető falburkolat. Ezzel egy időben 
az udvaron is elkezdődtek a munkála-
tok, a bölcsődés gyermekek udvarré-
sze lekerítésre került, valamint a fedett 
terasz építése is megkezdődött. Ta-
vasszal a szomszéd épület téglakeríté-
sének felújításával, valamint az udvar 
tereprendezésével folytatódik a be-
ruházás. A fedett terasz elkészültével 
kialakításra kerül egy elkülönített, zárt 
babakocsi tároló is. Ezen munkálatok 
során felmerülő nehézségek, kellemet-
lenségek előfordulása esetén kérjük va-
lamennyi szülő megértését és türelmét.

Lászlók Rudolfné és Takács Béláné

Óvodai hírek és programok: 
2014. január 27-én került sor a Pity-
pang csoportban egy igazán jó han-
gulatú szülői értekezlet megtartásá-
ra, amelyen meghívott vendégeink 
voltak. A II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakközépis-
kola igazgató asszonya Györki Mari-
anna, tanítók közül Báthory István-
né Valika, Bartus Gabriella és László 
Gézáné Évike tiszteltek meg jelenlé-
tükkel. Az iskola bemutatása után 
beszéltek terveikről, megosztották a 
tanítás során szerzett örömeiket, él-
ményeiket, de őszintén beszéltek az év 
elejei problémákról is. Azóta a gyere-
kek is felnőttek is belakták az új épü-
letet és igazi közösséggé kovácsolód-
tak. Büszkén számoltak be az eredmé-
nyeikről, sikereikről is, amelyeket a kis-
diákok értek el versenyeken. A szülők 
feltehették kérdéseiket, majd megál-
lapodtunk abban, hogy kölcsönös lá-
togatást teszünk a nagycsoportos gye-
rekekkel, megnézzük az iskolát és meg-
hívtuk a leendő elsőosztályos tanító 
néniket is. Az értekezlet az első félév 
értékelésével és programok megbe-
szélésével zárult.

Programok februárban:

Február végén és márciusban is a böl-
csődében és óvodában főiskolai hall-
gatók gyakorlatai, hospitálások kez-
dődnek.

Február 28-án Farsangi mulatság lesz 
a bölcsődében és az óvodában. Az 
óvodai rendezvény nyitott a szülők 
számára, szeretettel várjuk az érdek-
lődőket.

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

Mender Andrea Mária
intézményvezető

Visszatekintés az első félévre:

Szeptember hónapban a Hulladék-
gyűjtő Világnap alkalmából papírgyűj-
tést szerveztünk. Az akció nagyon sike-
res volt, az osztályok közötti gyűjtőver-
senyt az 5.a osztály nyerte. 

Csatlakoztunk a Magyarország szeret-
lek programsorozathoz, melynek ke-
retében volt diákok, pedagógusok és 
nyugállományban lévő pedagógusok 
töltöttek el együtt egy kellemes dél-
utánt. 

Októberben beindultak a tanórán kí-
vüli foglalkozásaink (Dobd a kosárba 
– alsó tagozat, csipkekészítő szakkör, 
sportkörök). 

Az állatok világnapja alkalmából láto-
gatást tettünk a Liget Lovasudvarban, 
valamint kirándulást szerveztünk az 
érdeklődő diákoknak. 

Október 11-én részt vettünk a Magyar 
Diáksport Napja alkalmából megren-
dezett eseményen, ahol szinte minden 
diákunk lefutott 2013 métert, majd 
délután váltóversenyekre és tanár-di-
ák röplabdamérkőzésre került sor.

Az Október 23-i emlékfutáson Salgó-
tarjánban egy 8 fős csapat képviselte 
iskolánkat. 

A Magyar Tudomány napja alkalmá-
ból többfordulós háziversenyt indítot-
tunk a természettudományos tantár-
gyakból. 

November végén középiskolás tanuló-
ink Bécsbe kirándultak, ahol megnéz-
ték a Természettudományi Múzeumot, 
a schönbrunni kastélyt, valamint a ha-
gyományos adventi kirakodóvásárt. 

Iskolánk csapata részt vett az alsó ta-
gozatosok számára Rimócon megren-
dezett Mikulás Kupa játékos sportver-
seny körzeti fordulóján.

Rajzpályázatokon is jól szerepeltek 
diákjaink: A Katasztrófák a természet-
ben c. pályázaton Csizmadia Fanni 2. 
osztályos tanuló első helyezést ért el, 
a Megyeri Fonóka – Karácsonyi Tün-
dérálom címmel megrendezett pá-
lyázaton Erdős Eleonóra 2. osztályos 
tanuló második, Nagy Krisztina 8.a 
osztályos tanuló harmadik helyezést 
ért el. Felkészítőik Deák Lajosné és 
Talpai Zsanett. 

Az alsó tagozatosaink Weöres Sándor 
születésének 100. évfordulója alkalmá-
ból meghirdetett területi versenyen 
első helyezést értek el. A csapattagok: 
Molnár Violetta, Oláh Debóra, Oláh 
Tamás 2.a, Molnár Szulamit, Raák Gá-
bor 4.a osztályos tanulók, felkészítő-
jük Bartus Gabriella. 

A Magyar Kultúra Napján megrende-
zett versmondó versenyen Oláh De-
bóra 2.a osztályos tanuló harmadik 
helyezést ért el – felkészítője Bartus 
Gabriella.

Az adventi időszakban a szülők, pe-
dagógusok, tanulók közösen aján-
déktárgyakat készítettek, amelyeket 
a vasárnaponként a Művelődési Ház 
előtt az iskola standján lehetett meg-
vásárolni. Decemberben a Művelődé-
si Ház adott otthont két hagyomá-
nyos ünnepségünknek. 13-án rendez-
tük a végzősök Szalagavatóját, 20-án 
tekinthettük meg az alsó tagozatosok 
megható Karácsonyi műsorát. 

Január 11-én rendeztük meg a hagyo-
mányos Jótékonysági Bált. Köszönjük 
mindenkinek, aki adományával, rész-
vételével hozzájárult, hogy ilyen jó 
hangulatú és sikeres legyen az első 
újévi rendezvényünk. 

Cseperedő Óvoda és 
Bölcsőde

II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola, Gimnázium és 

Szakközépiskola

......................................
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A következő időszakban a farsangra 
készülünk!

További információk: 

3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel: 
32/370-131, Fax: 32/372-490, e-mail: 
rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu, 
web: www.rfszkki.sulinet.hu

Györki Marianna
megbízott igazgató

•	 Életmód klub, február 24. 18 óra
•	 „Fakanál” sütő-főző klub, március 

1. 10 óra
•	 Lan parti, február 28. 20 óra
•	 Roma hagyományőrző klub, feb-

ruár 22. 10 óra
•	 Legyünk fittek Marcsival – ingyen 

torna, február 26. 18 óra
•	 Női Önvédelmi Klub, február 27. 

17 óra
•	 Bolhapiac, február 22. 10 óra
•	 Meccs klub – sportközvetítések, 

meccsek kivetítőn
•	 Természetbarát klub – időpont 

hamarosan

Az érdeklődőket sok szeretettel vár-
juk a Művelődési Központban!

F 

ebruár 12-én 17.00. órai kezdettel 
zeneiskolai növendékhangverseny 

megtartására kerül sor a Művelődési 
Központ Kamaratermében.

Bővebb információk: 3170 Szécsény, 
Ady Endre út 12. www.rozsavolgyiart.
hu. 

Csuka László
tagintézmény vezető

2 

014. február 26-án 17 órakor nyí-
lik időszaki kiállítás a kecskeméti 

Szórakaténusz Játékmúzeum gyűj-
teményéből „Régi idők játékai” cím-
mel. A kiállítást a kecskeméti múze-
um igazgatója, Kalmár Ágnes nyitja 
meg, és 2014. augusztus 31-ig lesz 
látogatható.

További információk: 3170 Szécsény, 
Ady Endre út 7. Tel. 32/370-143, www.
kubinyimuzeum.hu 

Gusztiné Dr. Toronyi Judit
Igazgató

2014.02.08-án 19.00 óra

(ismétlés: 2014.02.09-én 15.00, 
2014.02.15-én 19.00 óra, valamint 
2014.02.16-án 15.00 óra)

2014.02.22-én 19.00 óra

(ismétlés: 2014.02.23-én 15.00, 
2014.03.01-én 19.00 óra, valamint 
2014.03.02-án 15.00 óra)

Korábbi adások megtekinthetők: 
www.szecseny.hu 

Bolgár János
vezető szerkesztő

A 

Gyarmati Amatőr Színtársulatnak 
köszönhető, színvonalas és izgal-

mas mikulás műsor után ismét mulat-
ni, és játszani hívjuk a kedves szülőket 
és a gyermekeket: 

2014. február 21-én rendezzük 
farsangi mulatságunkat

Programok:
•	 a gyerekház dolgozói jelmezben 

várják a kedves szülőket és gyer-
mekeket

•	 minden szülőt biztatunk, hogy jel-
mezben érkezzen

•	 gyermekeknek jelmezes felvonu-
lás és körtáncok

•	 farsangi szalagos fánk sütés
•	 Manó tombola sorsolás

A farsangi mulatság hetében Manó 
tallérokat lehet gyűjteni, melyen tom-
bolát lehet „vásárolni”

A Manóvár Gyerekház az Új eszten-
dőben is változatlan nyitva tartással, 
színes programokkal várja a kedves 
érdeklődőket. Minden olyan gyerme-
ket szívesen látunk, akik nem járnak 
még bölcsődébe vagy óvodába, egé-
szen 0-5 éves korig Az óvodai szüne-
tekben továbbra is szeretettel hívjuk 
a gyermekeket. 

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, 
hogy A Páter Bárkányi János Katoli-

A Művelődési 
Központban az alábbi 

klubok indulnak:

Kubinyi Ferenc Múzeum 
programajánlója:

Manóvár Gyerekház
hírei:

Szécsény TV 
soron következő adásai:

Rózsavölgyi Márk Alap-
fokú Művészeti Iskola 

Szécsényi Tagintézménye

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

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

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

K 

edves Diákok! A Krúdy Gyula Könyvtár Szécsény várossá nyilvánításának 
680. évfordulója tiszteletére honismereti vetélkedőt szervez 9-11. évfolya-

mos tanulókból álló 3 fős csapatok számára.

A verseny időpontja:
1. forduló (levelező):  2014. február
2. forduló (levelező): 2014. március
3. forduló (döntő): 2014. május 5. 

(hétfő)
Kubinyi Ferenc Múzeum (Szécsény, Ady E. u. 7.)

Az 1-2. forduló feladatai megtalálhatók 
lesznek a Krúdy Gyula Könyvtárban, 

valamint a www.szecseny.hu oldalon.

Díjazás:
1. helyezett csapat 15.000,- Ft értékű 

könyvutalvány
2. helyezett csapat 12.000,- Ft értékű 

könyvutalvány
3. helyezett csapat 9.000,- Ft értékű 

könyvutalvány

Jelentkezni a Krúdy Gyula Könyvtár 
elérhetőségein lehet 2014. február 7-ig.

Krúdy Gyula Könyvtár 3170 Szécsény, Ady E. u. 12.
06-32-370-494 krudykonyvtar@gmail.com
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kus Iskola és Óvoda 2014. február 03-ai 
nevelés nélküli munkanapján, várjuk 
azokat az óvodás, kisiskolás gyerme-
keket is, akiknek erre a napra nem 
tudják megoldani az elhelyezését.

Nyitva tartás: hétfő-péntek 09.00-
13.00 Helye: Szécsény, Rákóczi út 41. 
(volt ÉMÁSZ épülete) 

* A Manóvár Gyerekház minden szol-
gáltatása ingyenes!

Erdélyi Viktória 
Nagyné Vincze Andrea

 

A 

Szécsényi Evangélikus Gyüleke-
zet Benczúr Gyula evangélikus 

festő születésének 170. évfordulója 
alkalmából 2014. január 26-án tartot-

ta megemlékezését Benczúrfalván a 
művész síremlékénél, a Benczúr-ma-
uzóleumnál. Az ünnepségen termé-
szetesen a Benczúrfalváért Kulturális 
Hagyományőrző és Faluszépítő Egye-
sület is elhelyezte koszorúját.

Ezt követően ökumenikus ünnepi is-
tentiszteletre került sor katolikus, re-

formátus és evangélikus hívek rész-
vételével a zsúfolásig megtelt szécsé-
nyi Evangélikus templomban.

A képet Csatlós Noémi jóváhagyásával 
tesszük közzé!

Hanczikné Adorján Györgyi
Benczúrfalváért Kulturális Hagyo-

mányőrző és  Faluszépítő Egyesület
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sapatunk javában készül a tavaszi 
folytatásra.

Heti három foglalkozás (ebből hét-
főnként egy tornatermi tréning és két 
szabadtéri a műfüves kispályán), illet-
ve egy edzőmérkőzés szerepel a prog-
ramban. 

Végérvényesen bizonyossá váltak a 
balassagyarmati műfüves pályán lebo-
nyolításra kerülő találkozók időpont-
jai: 

február 2., 13:00: Szécsény – Alsó-
sztregova, 

február 8., 13:00: BSE U21 - Szécsény 
(ifi - felnőtt vegyes), 

február 8., 15:00: Szécsény – Csáb, 

február 15., 15:00: Szécsény – Hont-
füzesgyarmat, 

február 23., 12:00: Szécsény – Óvár. 

A játékoskerettel kapcsolatban el-
mondhatjuk, hogy minimális mozgo-
lódás várható. Szmolnik Bence Érsek-
vadkerten folytatja, rajta kívül Babcsán 
Zsolt is biztosan távozik. 

Ifistáink is megkezdték a munkát, szin-
tén heti három edzéssel. Serdülőseink 
február 19-én vágnak neki felkészülé-
süknek.

További részletek: 
www.szecsenyivse.lapunk.hu 

Vudini
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zécsény NB I-es csapata január 25-
én fogadta a bajnokságban első he-

lyen álló, eddig veretlen Kecskemét 
csapatát. A tabella 2. helyén álló Szé-
csényiek a maratoni rangadón is csak 
megszorongatni tudták a bajnokas-
piráns csapatot. A 18 mérkőzésből álló 
összecsapáson (2 páros, 16 egyéni) so-
káig a Szécsény akarata érvényesült - 
még 7:6 arányban vezettek is, de az 
utolsó általában döntő szettes mér-
kőzések végül a Kecskemét javára bil-

lentették a mérleg nyelvét. A vég-
eredmény 10:8 lett a vendégek javá-
ra, akik ezzel továbbra is őrzik vezető 
helyüket a bajnokságban. Eredmé-
nyek: Leinwéber József 3 győzelem, 
Nagy Miklós 2 győzelem, Podpinka 
Gábor 1 győzelem, Horváth Miklós 1 
győzelem, Leinwéber-Nagy páros 1 
győzelem. 

A Szerva ASE a Páter Bárkányi János 
Katolikus Óvoda, Általános Iskola és 
Gimnázium iskolaépületének torna-
termében tartja edzésit heti három 
alkalommal, hétfő, szerda és pénteki 
napokon 17.00. órai kezdéssel. 

Bővebb felvilágosítást dr. Harik Fe-
renctől kapható. 

Elérhetőség: 30/209-0860.

Ugyanitt keddi és csütörtöki napokon 
Vankó Sándor tartja karate-edzéseit. 
Ezzel kapcsolatosan a 20/981-4917 
telefonszámon lehet érdeklődni

Szerva ASE 

Benczúrfalva történései

Szécsény VSE hírei
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