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Önkormányzat hírei

J

úlius hónapban nem volt munkaterv szerinti testületi ülésünk,
viszont 3 alkalommal kellett rendkívüli ülést összehívnunk. Július 3-án,
17-én és 30-án. Az előterjesztéseket
a képviselő-testület minden esetben egyhangú szavazással hagyta
jóvá.

3-án három témakörben tárgyaltunk.
• A Ligeti Sportcentrumban a gázkazán és vízmelegítő tönkrement.
Mivel a Sportcentrum folyamatosan üzemel, így a létesítmény fűtésés melegvíz ellátásának mielőbbi
biztosítása érdekében gyorsan lépnünk kellett. Három árajánlatot kértünk a meglévő gázkazánok, vízmelegítők elbontására és az új kondenzációs gázkazán, illetve indirekt fűtésű melegvíz tároló komplett beépítésére, beüzemelésére.
A legkedvezőbb ajánlatot, bruttó
1.630.560- Ft értékben Szép Zoltán
egyéni vállalkozó, szécsényi lakos
adta, így a testület őt bízta meg a
feladattal. Örömmel számolhatunk
be, hogy a munka már el is készült.
• Júniusban egy cég felkereste önkormányzatunkat a lakosság számára
biztosítható, papír alapú, bankkártya
méretű kártya lehetőségével, amely
tartalmazza tulajdonosa legfontosabb egészségügyi és személyes
adatait, valamint a baleset, rosszullét esetén értesítendők elérhetőségét. Önkormányzati hozzájárulásként
2.296.287 Ft-ot vártak volna tőlünk.
Pénzügyi helyzetünket és a város
költségvetését figyelembe véve, úgy
döntöttünk, hogy most nem tudunk
élni ezzel a lehetőséggel.

• Képviselő-testületünk még a
múlt évben, határozat formájában
is kifejezte abbéli szándékát, hogy
a következő évek pályázati lehetőségeinek minél jobb kihasználása
érdekében együttműködni kíván a
környező, illetve a határ túloldalán
lévő, zömében magyar lakta településekkel. A társulás (EGTC) működését megalapozó írásos dokumentum (Alapító Okirat) megalkotásánál a résztvevő települések többsége sajnos olyan döntést hozott,
amely nem a városunk érdekeit szolgálja.
A működéshez, fenntartáshoz szükséges költségek viselésére minden
településnek létszámarányosan kell
hozzájárulnia, ez az elv viszont a
döntéseknél már nem érvényesülne,
mert minden település csak egy szavazattal rendelkezne.
Úgy döntöttünk, hogy ezekkel a feltételekkel nem kívánunk részt venni
ebben a társulásban, viszont keresni
fogjuk más településekkel, hasonló
jellegű együttműködés lehetőségét.
17-én két témakörben tárgyaltunk.

• A Nógrád Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat a Szécsényi Tagintézmény vezetői állására pályázatot írt
ki. A megadott határidőre egy pályázat érkezett, melyet önkormányzatunk is véleményezhetett. Éltünk
ezzel a lehetőséggel.
A képviselő-testület megismerte
és megvitatta Patakiné Benyovics
Renáta, balassagyarmati lakos tagintézmény-vezetői pályázatát, és a

.

döntéshozók felé azt javasoltuk,
hogy öt éves határozott időtartamra
bízzák meg ezzel a feladattal.
• Marton Gyula úr és az önkormányzat közötti ingatlanok adásvételi szerződését módosítottuk. Ez
nem tartalmi, csak formai változtatást jelentett.
30-án 4 napirendi pontot tárgyaltunk.
• A közútkezelői feladatok ellátására a DOBRODA-INFRA BT-vel kötött szolgáltatási szerződést közös
megegyezéssel 2014. június 30-ai
határidővel megszüntettük. A cég
vezetőségében sajnálatos haláleset
történt és jogutód nélkül megszűnt.
A feladatok folyamatos ellátása érdekében az Útmester Infra Bt-vel
2014. augusztus 1-től határozatlan
időre szóló szolgáltatási szerződést
kötünk, évi bruttó 400.000.- Ft szolgáltatási díjért.
• A Városfejlesztő Kft-nek nyújtott
tagi kölcsön visszafizetési határidejét 2014. december 31-ére módosítottuk.
• A START munkaprogramban a
betonelem-gyártó csarnok építésére,
illetve anyagbeszerzésre kiírt, közbeszerzésünk eredménytelen volt,
így új felhívással élünk.
• Szécsény Város Önkormányzata
2014. évi költségvetésében a belterületi utak felújítására, karbantartására rendelkezésre álló pénzügyi
keret alapján - az önkormányzati
útjaink állagra tekintettel és a közútkezelő szakember szakvéleményét
figyelembe véve - az alábbi önkormányzati tulajdonú utak felújítására és kátyúzására teszünk javaslatot:
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Útfelújításokra javasolt utak:
•

Avar utca

•

Batthyány utca

•

Vihar Béla utca

Az útfelújítások AC11 kiegyenlítő réteg építése bitumen emulziós permetezéssel 3 cm vastagságban és AC11
kopóréteg építése bitumen emulziós permetezéssel 2-4 cm vastagságban történnek.

Kátyúzásra javasolt útterületek:
• Koháry István utca 271 m2
• Dugonics utca Posta környéki
része 33 m2
• Bartók Béla út – Hársfa utca –
Kiskert köz által határolt területen
(köznyelven piros házak körüli részen) út-, illetve járdajavítás 270 m2
• Arany János utca 350 m2
• Tűztorony körüli terület 30 m2
• Király utca (buszmegálló körforgalma) 15 m2

A kátyúzások 5 cm átlagvastagsággal AC11 jelű aszfaltból, körbevágással vagy marással, emulziós permetezéssel történnek.
A Képviselő-testület hirdetmény
nélküli egyszerű közbeszerzési eljárást indít. A közbeszerzési eljárás
lebonyolításával a TARJÁNMIX Kft-t
bíztuk meg.
Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásáról, a választás eljárási határidőinek és
határnapjainak meghatározásáról

Tisztelt Választópolgárok!

M

int már Önök előtt is ismert,
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. Minden választás nagy jelentőséggel bír, de egy közösség életében a helyi önkormányzati választás az, amely a legközelebbről érinti
életünket. Fontosabbnak is tartjuk,
s mi választópolgárok is nyomatékot adunk azzal, hogy – az elmúlt
választások adataira figyelemmelerre többen is megyünk el szavazni.
A Helyi Választási Iroda nevében ezúton szeretném megköszönni az ez
évi választásokon megjelentek fegyelmezett, türelmes, jogszerű együttműködését. Egyúttal az októberi
önkormányzati választás legfontosabb elemeire szeretném ráirányítania a figyelmet.

1. A választójog: a választójogot szét
kell választanunk: aktív (választó) és
passzív (választható) választójogra,
mert e két részhez különböző jogosultságok tartoznak. Az azonban
mindkettőnél alaptétel, hogy a választópolgár a választójogát szabad
elhatározása alapján gyakorolja. Az
aktív választójoghoz tartozik, hogy
a választópolgár lakóhelyén vagy ha lakóhelye mellett legkésőbb a
választás kitűzését megelőző 30.
napig tartózkodási helyet is létesített - bejelentett tartózkodási helyén
választhat. Az viszont már a passzív
választójogot érinti, hogy a választópolgár bármely választókerületben választható. Ez alól kivétel, aki
jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
2. A választókerületek, szavazókörök: a települési önkormányzat kép-
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viselő-testülete és a megyei közgyűlés tagjainak számát a 2014. január
1-jei lakosságszáma alapján kell
meghatározni. A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település (így
városunk is) egy választókerületet
alkot, amelyben a megválasztásra
kerülő képviselők száma: 8 fő. A megyei önkormányzati képviselőinket
megyei listán választjuk. A választás tekintetében Nógrád megye is
egy választókerületet alkot, melynek nem része Salgótarján megyei
jogú város. A megyei közgyűlés tagjainak száma – a megye lakosságszámát figyelembe véve – 15 képviselő.
Szécsényben 6 szavazókör került kialakításra az országgyűlési képviselők választása előtt, melyekben változás nem történt.
3. Az ajánlásokról: a választópolgár
jelölési fajtánként több jelöltet vagy
listát is ajánlhat, de csak egy településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat el jelölést (itt válik szét
az aktív és a passzív választójog). Tehát az egyéni listás választási rendszerben a választópolgár egyidejűleg legfeljebb egy polgármesteri, egy
egyéni listás és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el. Szécsényben
egyéni listás képviselőjelölt az lehet,
akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Az ajánlások számának
meghatározása a 2014. augusztus
15-i névjegyzékben szereplők szá-
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mának megfelelően a HVI vezetője
állapítja meg. (előreláthatólag 5051 ajánlásra lesz szükség a jelöltséghez). A megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának ajánlását ös�szegyűjtötte. Polgármesterjelölt az,
akit a település választópolgárainak
legalább 3%-a ajánlott, a mi esetünkben előreláthatólag 150-153
ajánlásra lesz szükség. A polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól
szóló törvény szerinti nemzetiségi
szervezet jelöltje - vagy több, azonos nemzetiséget képviselő nemzetiségi szervezet által állított közös
jelölt -, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat
követő időközi választásokon nem
volt más nemzetiség nemzetiségi
jelöltje. Továbbá nyilatkozatot tesz
arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség
nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri. Szécsényben csak
roma nemzetiségi választásra kerül
sor.
4. A polgármesterek választása: a
polgármestert közvetlenül választjuk, így a polgármester választásának szavazólapján a választópolgár
egy jelöltre szavazhat. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
5. Egyéni listás választási rendszer:
Az egyéni listán képviselők azok a
jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma – azaz 8 főszerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség
esetén sorsolással kell megállapítani,
hogy az egyenlő számú szavazatot

elért jelöltek közül ki szerez mandátumot. Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb an�nyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni
listás mandátum kiosztható, tehát
legfeljebb 8 jelöltre lehet érvényesen szavazni, ettől kevesebb jelöltre
adott szavazat érvényes, ennél többre
adott szavazat mindegyike viszont
érvénytelen. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek megválasztották, az egyéni listáról törölni kell,
és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép..
6. A megyei közgyűlés tagjainak választása: a megyei közgyűlés tagjai
választásának szavazólapján a választópolgár egy listára szavazhat.
A megyei listák a leadott szavazatok arányában, egy meghatározott
számítási mód alapján jutnak mandátumhoz. Nem kap mandátumot
a jelölő szervezet listája, ha a megyei listákra leadott érvényes szavazatok öt százalékát nem érte el,
vagy a közös megyei lista, ha a listákra leadott érvényes szavazatok
tíz százalékát, kettőnél több jelölő
szervezet által állított közös megyei
lista esetében tizenöt százalékát
nem érte el. E vonatkozásban ös�szesíteni csak az ugyanazon jelölő
szervezetek által összeállított közös
megyei listákra leadott érvényes szavazatokat lehet. Ha a lista több mandátumot kap, mint a listán szereplő
személyek száma, a mandátum betöltetlen marad.
7. A kiesett képviselő mandátumának betöltése: elképzelhető, hogy
valamilyen okból az egyéni listáról
megválasztott képviselő helye üresedik meg, ebben az esetben helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Ha a megyei listáról megválasztott képviselő kiesik,
helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép. Ha a jelölő szervezet
a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 207/A. §-ában meg-
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határozott határidőig nem jelenti
be a jelöltet, a megüresedett helyre
a listán soron következő jelölt lép.
Ha az egyéni listán, a megyei listán
nincs több jelölt, akkor időközi választást nem kell kiírni, a mandátum
a következő általános választásig betöltetlen marad.
Ha az egyéni listán, a megyei listán
megválasztott képviselők száma a
képviselő-testület vagy a közgyűlés
működéséhez szükséges létszám alá
csökken, ebben az esetben az üres
helyekre időközi választást kell kitűzni.
8. A kedvezményes nemzetiségi
mandátum: az általános önkormányzati választáson az egyéni listán a
nemzetiségi jelölt kedvezményes
módon szerezhet mandátumot, feltéve, hogy a választás kitűzésekor a
névjegyzékben szereplő választópolgárok legalább 50 %-a az adott
nemzetiség nemzetiségi névjegyzékében is szerepelt.
Ha sem a polgármester-választáson,
sem az egyéni listán nem szerez mandátumot adott nemzetiség egyetlen jelöltje sem, meg kell állapítani
az egyéni listán legkevesebb szavazattal mandátumhoz jutó jelöltre
leadott érvényes szavazatok kétharmadát. Kedvezményes mandátumhoz jut a nemzetiség azon jelöltje,
aki az így megállapított szavazatszámnál a legtöbbet éri el. Az előzőekben meghatározott módon elnyert kedvezményes mandátummal
bővül a képviselő-testület létszáma.
9. Az eljárási határidőkről és határnapokról: a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) felhatalmazása alapján,
az igazságügyi miniszter a 2/ 2014.
(VII. 24.) IM rendeletében a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására az alábbi határidők és határnapok megállapításáról rendelkezett:
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Választási bizottságok

Jelöltállítás és listaállítás

••augusztus 31. 16.00 óra – TVB
(Területi Választási Bizottság) 3 tag
és legalább 2 póttag megválasztása
[Ve. 21. §]

••augusztus 18. – választási iroda
vezetőjének az egyéni listás-, illetve
polgármester-jelölt és a megyei lista
állításához szükséges ajánlások számának meghatározása [Ve. 307/E §
(1) bek.]

••augusztus 31. 16.00 óra – HVB
(Helyi Választási Bizottság) 3 tag és
szükséges számú póttag megválasztása [Ve. 23. §]
••szeptember 26. 16.00 óra –
megbízott tagok bejelentése [Ve.
30. § (2) bek.]

Szavazóköri névjegyzék

••haladéktalanul, de legkorábban augusztus 25. – ajánlóívek átadása [Ve. 121. § (2) bek.]
••szeptember 08. 16.00 óra –
egyéni listás-, illetve polgármesterjelöltek bejelentése [Ve. 307/G § (1)
bek.]

••augusztus 25. – értesítő megküldése [Ve. 115. § (2) bek.]

••szeptembert 09. 16.00 óra –
megyei lista bejelentése [Ve. 307/I
§ (1) bek.]

••október 10. 16.00 óra – nemzetiségi választópolgárként való felvétel iránti kérelem benyújtása [Ve.
248. §];

••szeptember 09. 16.00 óra –
lista, illetve listán szereplő, valamint
polgármesterjelölt visszavonása [Ve.
130. § (3) bek.]

••október 10. 16.00 óra – átjelentkezésre irányuló kérelem, módosítása, visszavonása [Ve. 307/A § (2),
(4) bek.], valamint nemzetiségi választópolgárként való felvétel iránti
visszavonása [Ve. 249. §]
••október 10. 16.00 óra – mozgóurna igénylése HVI-től [Ve. 103. §
(2) a)]
••október 12. 15.00 óra – mozgóurna igénylése SZSZB-től [Ve.
103. § (2) b)]

Választási kampány
••augusztus 23 – október 12.
19.00 óráig tart [Ve. 139.§ ]
••október 12-én a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejárattól számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampány tevékenység nem
folytatható [Ve. 143. §];
•• választási gyűlés nem tartható
[Ve. 145. § (1) bek.]

••politikai reklámot nem lehet
közzé tenni [Ve. 147. § (4a) bek.]
••közvélemény kutatást végző
személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, a választás napján (október 12-én)
nem léphet be, közvélemény kutatás eredményét csak 19.00 óra
után lehet közzétenni [Ve. 150. §]
••a plakátot, az aki elhelyezte,
vagy akinek az érdekében elhelyezték november 11-én 16.00
óráig köteles eltávolítani [Ve. 144.
§ (7) bek.]

A szavazás előkészítése
••szeptember 08. 16.00 óra után
– HVB bejelentett képviselőjelöltek,
illetve polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolása [Ve. 160. § (2)
bek.]
••szeptember 09. 16.00 óra után
– TVB bejelentett listák sorsolása
[Ve. 160. § (2) bek.]

A szavazás
••október 12-én 06.00 órától
19.00 óráig tart –[Ve. 169. §]
Szécsény, 2014. július 31.
Dr. Bagó József
HVI vezető

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

TÁJÉKOZTATÓ

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése: Légi
irtásnál használt vegyszer: K-OTHRIN ULV

LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

A kipermetezésre kerülő vegyszer nem mérgező, emberre és házi állatokra nem veszélyes.

ájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Szécsény
Város Önkormányzata megrendelésére Szécsény
területén ismét légi szúnyoggyérítés kerül elvégzésre

Az elővigyázatosság érdekében kérem a lakosságot,
hogy a helikopteres permetezés idejére a lakások ablakait szíveskedjenek becsukni! Kisgyermekek, asztmás betegek, allergiára hajlamos személyek lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban a permetezés ideje alatt.
Dr. Bagó József
jegyző

T

2014. augusztus 18-án (hétfő)
20.00 órától – 21 óra 30 percig
Tartalék nap: 2014. augusztus 19-én (kedd)
19.00 órától – 20 óra 30 percig

.4.

2014. augusztus

. Ingyenes kiadvány . www.szecseny.hu

..........................................................................................................................
Kulturális körkép

1

00 éve halt meg Zsélyi Aladár aviatikus, repülőgép tervező, a Nógrád megyei Bussa település szülötte.
Egy lelkes kis csapat Szécsényből,
2014. július 1-jén meglátogatta a
Csalár községben található sírját.
Röviden megemlékeztek a nagyszerű tudós mérnök életéről, munkásságáról majd koszorút helyeztek
el a sírra.

Zsélyi Aladár sírjánál

.......................................................................................................................
Újra nyílt a Tömlöcbástya

A

Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. indulásakor a Művelődési Központ mellett több épületet is megkapott üzemeltetésre,
többek között a Tűztornyot, a régi
könyvtár épületét, a Kézművesházat, a Pintét házat, valamint a most
újra nyíló Tömlöcbástyát is. A Tűztoronyban fotósorozattal bővült a
kiállítás, a volt könyvtár épületében
februárban megnyílt a Nosztalgia
Múzeum, a Kézművesházban pedig egy Helyi Termékek Boltja, illetve
egy apartman kezdte meg a működését.
Néhány héttel ezelőtt pedig a Tömlöcbástya nyitotta meg újra kapuit.
Újra látható a kapitányi szoba, a cella, valamint a különböző eszközök,
mint például a deres, vagy a bilincsek. Továbbá írásos anyagok olvashatók Szécsény várának történetéről, a börtön részben pedig a középkori kínzási technikákról!

Tömlöcbástya, Szécsény, Ady Endre út 4.
És ha már Tömlöcbástyáról van szó,
a jövő évi szezonban logikai szaba-

duló játék indul a bástya nagyobb
helyiségében.

Ár: 2500 Ft/ fő / éj
(18 év felett + 200 Ft IFA / fő / éj)
3 éjszakától 2200 Ft / fő / éj
(18 év felett + 200 Ft IFA / fő / éj)

Hétfő: Szünnap
Kedd-Vasárnap: 10-18

.......................................................................................................................
Kézműves Apartman

Bejelentkezés: a Kézművesházban
személyesen nyitva tartási időben

.5.

vagy telefonon
06 70 393 39 65
06 20 405 86 09
3170 Szécsény, Ady Endre út 4.
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Őszi Alkony Nyugdíjas
Klub hírei
Egy nap az egészségünkért

A

mai napunkat is hasznosan töltöttük el” - mondhatják mindazok, akik részt vettek a Bükkszentkereszti Gyógynövénynapok július
19-i programjain.

„

A gyógynövények ünnepének megálmodója a közismert és népszerű
bükki füvesember, Szabó György,
aki a régi családi hagyományt követve készíti egyedülálló gyógyteáit. A gyógynövényekkel való gyógyítás tudományáról már sokszor
és sok helyen tartott előadásokat,
bemutatókat, melyen már néhányan
mi is részt vettünk, sőt fogyasztjuk
is a gyógyteáit. Ezért is örültünk a
lehetőségnek, hogy részt vehettünk
ezen a színvonalas rendezvényen.
A nap során értékes előadásokra, tanácsadásokra, gyógytea kóstolókra,
szűrővizsgálatokra került sor, de volt
gyógynövény bemutató és gyógynövény felismerés játék is. Megnézhettük Gyuri bácsi gyógynövény
kertjét, vásárolhattunk gyógynövényeket és könyveket, melyeket dedikáltak is a szerzők: Szabó György
és lánya, Lopes Szabó Zsuzsa.
A szervezők mindent megtettek a
nap sikeréért, a „körítés” is - gondolok itt a látogatók ellátására és a
kézművesek, népi iparművészek kínálatára - tökéletesen illett a rendezvény jellegéhez. Nem is beszélve a
bükki táj szépségéről!
A Bükkszentkereszti Gyógynövénynapok az idén nyolcadik alkalommal került megrendezésre, és a jövőben is tervezik a folytatását. Mi
szeretnénk ott lenni a kilencediken
is, és másoknak is ajánljuk ezt a rendkívül gazdag programot.
Kiss Lajosné
klubvezető

T.D.C. Táncegyesület hírei

A

T.C.D. Táncegyesület 3 tagja Dudok Barbara, Németh Annamária és Deák Réka a júliusi hónapban
két hetet töltött Cipruson. Harmadik alkalommal utazott el az egyesület a szigetre. A projekt az előző
évekhez képest másképpen alakult.
Új lehetőség és kihívás várt a táncosokra. Egy táncdráma szereplői
voltak kiegészülve görög, máltai és
ciprusi táncosokkal. A dráma Ciprus történelmét jelenítette meg, az
1974-ben kialakult harcokat, a háborút Törökországgal. Ebben az évben volt a 40. évfordulója az eseménynek ezért nagy jelentősége
volt az előadásnak. A 2 hét alatt a
táncdrámát 4 különböző városban

mutatták be. Ezek közül a legjelentősebb a fővárosban, Nicosiában volt,
ahol a szenátori nyitóbeszédet követően közel 2000 ember tekintette
meg az előadást. Hatalmas élmény
és lehetőség volt a táncosok számára
egy ilyen projektben részt venni.

A júliusi hónapban tartotta az egyesült az ált. iskola 1-3. osztályosok
számára a tánctábort. A gyerekek
nagy lelkesedéssel vettek részt minden programban. Sokat táncoltak,
játszottak és sport feladatokban vettek részt. A nyár tehát a gyerek csoport számára sem telt el táncolás
nélkül.
Deák Réka

................................................................................
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium
A katolikus intézmény első éve.

A

Szécsényben 2013 szeptemberében indult, a Váci Egyházmegye fenntartásában álló katolikus
nevelési-oktatási intézmény, a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium sikeresen befejezte első tanévét.

Ez az időszak nem csak számunkra,
hanem minden oktatási intézmény
számára újításokkal, nehézségekkel,
kihívásokkal teli időszak volt, hiszen
számos jogszabály megváltozott,
az oktatási rendszer átalakulási folyamaton megy keresztül, melynek
jelentős része erre az évre összpontosult. A tanároknak új munkarend, a tankönyvrendelésben új szabályok, és az intézmények számára
finanszírozási változások léptek életbe, jó esetben már szeptember előtt,
de többször vakrepülésben kellett
haladni: bizonyos területeken hiányoztak még jogszabályok, s ké-
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sőbb, tanév közben is volt módosítás. Esetünkben ez az új iskola indulásának nehézségeivel és tankönyvhiánnyal is párosult, illetve
szűkös, éppen csak elegendő dolgozói létszámmal kellett végeznünk
feladatainkat (szinte már mondhatnánk tanító- illetve tanárhiánynak
is), s ez a kemény terhelés tanév végére minden kollégánkat nagyon kifárasztotta.
A város önkormányzatának köszönhetően megfelelő állapotú épületekben kezdhettük meg a munkát, amiket tanév közben is igyekeztünk folyamatosan csinosítani, lelkiségünknek megfelelő dekorációkkal ellátni.
Küldetésnyilatkozatunkból a hit-tudás szókapcsolat az egyéneknek a
környezetéhez és Istenhez való kapcsolatára, a közösség-öröm-felelősség pedig a társakhoz való viszony
szépségeire és feladataira utal. Az
első évben nagyon fontos volt, hogy
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a diákok és a dolgozók egyaránt határozottan érezzék a különbséget,
a plusz lelki lehetőséget, a biztonságot, amit az egyházi intézmény
adni tud, ugyanakkor ne legyen éles,
zavaró törés az eddigi óvodai és iskolai munkarendhez képest.
Ne kötelezettségnek, tehernek, hanem lehetőségnek, többletnek éljék
meg közösségünk tagjai a változást.
Mindannyiunk számára nagy feladat
volt ez, bár már nagyon sokan örömmel várták, de még többen csak belesodródtak ebbe a helyzetbe, s bizonyítanunk kellett számukra (esetenként előítéleteiket is legyőzve),
hogy jobb, könnyebb, szebb így
Krisztusra figyelve élni, dolgozni,
mint hit nélkül. Nagy volt tehát a
tét ebben az évben, sokat dolgozva,
testileg fáradtan, nehezebb, kialakulatlan körülmények között szép,
követendő utat, lelki célt mutatni,
miközben törvényben előírt és a
szülők által is elvárt alapfeladatainkat maradéktalanul ellátjuk. Nem

állíthatom, hogy minden célkitűzésünket tökéletesen teljesítve sikerült megvalósítanunk, de jó irányba
és jó ütemben haladtunk, bőven
hagyva azonban még munkát a következő évekre is. Nagyon szép eredményeket értünk el közösen a tanulmányokban, de azon felül sportban és művészeti ágakban is.
665 gyermekkel kezdtük, 673-mal
fejeztük be a tanévet (ebből 160 óvodás). Év végén 77 tanuló vehetett át
kitűnő bizonyítványt. Több mint 40
féle tanulmányi versenyen vettek
részt diákjaink (matematika, szorobán, fizika, irodalom, helyesírás, versés prózamondó, földrajz, idegen
nyelvi, hittan, pénzügyi...), rajzpályázatokon, népdaléneklésen, röplabda, fiú és lány foci, kosárlabda,
mezei futó... megméretéseken indultak egyéniben és csapatban. Húsznál több esetben végzett az élen
bárkányis diák vagy csapat térségi
és megyei versenyeken, s Danyi Ivett
és Verbói Máté országos versenyre

A Bárkányi kitűnő alsósai
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is bejutottak. Csapataink közül Lantos Sándorné tanárnő matekcsapata 7. lett a nyíregyházi döntőben
a Matekguru versenyen, Valkárné
Kail Mónika szülő pedig pénzügyi
versenyre készített fel sikeresen csapatot, akik az országos döntőben 3.
helyen végeztek.
A szülők is tagjai közösségünknek,
s nagyon fontos számunkra, hogy
saját gyermekeikről való gondoskodáson felül gyakran végeznek önzetlen munkát az óvodában és az iskolában. Sok rendezvény az ő segítségükkel vagy szervezésükben valósult meg, és a homokozó kialakításától és bútorkészítéstől a falfestésig-dekorálásig mindenből kiveszik a részüket.
Tanórán kívüli programokban is bővelkedtünk. Legfőbb esemény Beer
Miklós püspök atya látogatása volt
az épületszentelés kapcsán, de kiemelkedik Gyurta Dániel olimpiai
bajnok, többszörös világ- és európabajnok úszó vendégeskedése is. Mol-
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nár V. József, Boldizsár Ildikó, Tornay
Gábor előadásai is emlékezetesek
maradnak. Rendhagyó kémia órán
egyetemi hallgatók mutattak be látványos kísérleteket, vetélkedők és
sportdélutánok, valamint gyalogos
és bringás kirándulások, íjászat, énekkar, gitáros kör, fotókör, sportkörök, és még sorolhatnánk a sokféle
programot, amiből válogatni lehetett. Több esemény szervezésébe
aktívan bekapcsolódott a diákönkormányzat is.
Ünnepélyeinket a szülők is megnézhették, emlékezetes a kétszer is előadott karácsonyi műsor és a húsvét előtti passió előadás, de a városi március 15-i műsort is diákjaink
adták. A harmadikosok betlehemeztek a város két időseket gondozó
otthonában is. Elmaradhatatlanok
a jótékonysági bálok és a farsang.
A jótékonysági bálok bevételéből
(melyhez saját rendezvényeinken
kívül a szécsényi Karitász csoport is
hozzájárult), bútorokat, sportszereket, taneszközöket, projektorokat és
óvodai játékokat vásároltunk.

Bár végzős évfolyamunk még nem
volt, de közel egy osztálynyi diák
tett előrehozott érettségit. Idegen
nyelvből (túlnyomó részt angolból)
a vizsgákon középszinten 4,9 fölötti,
emelt szinten 4,75 volt az átlag,
amire nagyon büszkék vagyunk.
Most nyár van, de folyik a következő
tanévet előkészítő munka. Kijavíttattuk az évek óta beázó tetőt, három
osztályteremben tartóoszlopok kiváltásával megnöveltük a hasznos
belső teret, biztonsági kamerák telepítése folyik (ez a külsősök által is
használt öltözők, a sportudvart és
műfüves pályát használók miatt is
célszerű), burkolatjavítások, festések, padok és székek rendbetétele
után a következő tanévben közel 50
diákkal bővül közösségünk.
A szülőkön és a városvezetésen kívül köszönjük mindazoknak, akik
segítették intézményünk elindulását a város közintézményeiből, a
tankerületből és a másik iskolából
is. Nem volt könnyű a Rákóczinak,

hiszen iskolánk létrejöttével elvesztették diákjaik és pedagógusaik jelentős részét, de túllépve a sérelmeken vezetőségük és több tanáruk is
jó kapcsolatot ápol a katolikus óvodával és iskolával.
Én az intézmény indulása előtti időszakban a szervezésre, és az első iskolaév irányítására kaptam megbízást a püspök atyától. A nehézségek ellenére is szerettem csinálni.
Úgy éreztem, a szécsényiek elfogadtak, megbecsültek, sokan segítettek. A számomra kijelölt idő letelt,
a további vezetői feladatok már egy
helyi emberre, Szenográdi Tamás
tanár úrra várnak, akinek jó munkát és minél több önzetlen segítőt
kívánok ennek a nagy feladatnak a
folytatásához a Jóisten áldásával.
Kovalcsik István
leköszönő igazgató
További információk: 3170 Szécsény,
Magyar út 15. Tel: 32/370-951. www.
barkaniysuli.eoldal.hu

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Kedves Szülők!

Figyelem!

Augusztus 27-én (szerda) 1600-kor
szülői értekezletet tartunk, óvodánkba a
2014/2015-ös tanévre újonnan felvett
gyermekek szülei számára!

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy óvodánk
2014. 08. 04 – 2014. 08. 22 – ig
zárva tart.
2014. 08. 25 – én (hétfő), 6.30 – 13.00 – ig
ügyeletet tartunk.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

.......................................................................................................................
Túra az Ipoly folyó forrásához
2014. augusztus 27-én, szerdán
Indulás:
8.00, a Skála mögötti Nagyparkolóból
Az utazás költsége:
1800 Ft/fő
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Jelentkezés és befizetés a
szécsényi Művelődési Központban
Az utazáshoz szükséges érvényes
személyi igazolvány vagy útlevél és
költőpénz (EURO)
Info: Smelkó István
06/32-370-860, 06/70-7785-035
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Mindennapi élet kapcsán el kell mondanunk, hogy köszönettel tartozunk
a város vezetésének, hogy hónapok
óta biztosítják az idősek gondozását.

Nap, mint nap, több, elsősorban helyi lakos ténykedik a közmunkaprogram keretében azért, hogy tiszta és
rendezett legyen a falu. Köszönjük
a munkájukat!

Augusztusi előzetes:
Augusztus 23-án rendezi meg az
egyesületünk, immár 3. alkalommal
az „Ízek viadalát”.
Várjuk a csapatok jelentkezését, hogy
megméressék tudásukat bográcsos
ételek főzésében.

................................................................................
Benzcúrfalva történései

J

úlius 30-án rendhagyó történelem órán vehettünk részt a Liphtay birtokon, a Pro Arte et Natura
(PAN) Alapítvány jóvoltából. Jászsági hagyományőrző huszárok és
egy verőcei lovas íjász bemutatóját
láthattuk.

A bemutató az alapítvány Hagyományőrző táborának egyik programja volt, sok más elfoglaltság mellett.
A résztvevő gyerekek csodálatos élményekkel térhettek haza Benczúrfalváról.
Reméljük máskor is ellátogatnak kicsi falunkba, s elviszik jó hírét.

A győztes elviheti a „Vándorbográcsot”.
Információ a következő telefonszámon és e-mail-en kérhető: 30/9574734, benczurfalvaert@gmail.com
Hanczikné Adorján Györgyi
Benczúrfalváért Kulturális Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület

......................................
Szécsény TV
Szécsény Tv adása:
2014.08.09-én 19.00 óra (ismétlés:
2014.08.10-án 15.00, 2014.08.16én 19.00 óra, valamint 2014.08.17án 15.00 óra.
2014.08.23-án 19.00 óra (ismétlés:
2014.08.24-én 15.00, 2014.08.30-án
19.00 óra, valamint 2014.08.31-án
15.00 óra.
Korábbi adások megtekinthetők:
www.szecseny.hu

Hagyományőrző tábor Benzúrfalván
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Bolgár János
vezető szerkesztő
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Szécsény VSE hírei

J

avában készülnek a focisták a
következő idényre.

A Megyei I. osztály legutóbbi évadának 4. helyén záró felnőtt labdarúgócsapatunk június 25-én kezdte
meg felkészülését a következő szezonra. A bajnokság résztvevői közül
a tréningeket az alakulatok közül
legkorábban elkezdő együttesünk
már 5 edzőmérkőzést is a háta mögött tudhat.
Ezekeken a találkozókon több-kevesebb sikerrel két győzelmet és három vereséget könyvelhettünk el.
Az első összecsapáson Ipolynyéket
láttuk vendégül. A lefújást követően
a látogatók örülhettek, akik 4-2-vel
húzták be a meccset. Könyörtelenül kihasználták a védekezési hibákat, míg a mi játékosaink több helyzetet is kihasználatlanul hagytak.
Góljainkat Varga Gergő és Galcsik
Szabolcs érte el.
Ezt követően a szlovákiai Borira látogattunk, ahol egy négy csapatos
nemzetközi tornán vettünk részt.
Az elődöntőben 4-2-re legyőztük
Hontfüzesgyarmat gárdáját, Vereczki duplázott, rajta kívül Bárány Máté
vette be a kaput, illetve ellenfelünk
egy öngólt is jegyzett. A döntőben
aztán 2-1-es arányban maradtunk
alul Bori csapatával szemben, részünkről László Lóránd volt eredményes. A következő mérkőzésünkön
Érsekvadkertet fogadtuk és arattunk 3-2-es győzelmet hátrányból
felállva Szenográdi Péter, Bárány
Máté és Lehoczki Szilveszter góljaival.
Július utolsó megmérettetésén Csáb
látogatott Szécsénybe. Határon túli
riválisunk 3-2-re tudott nyerni, részünkről a duplázó Galcsikot emelhetjük ki. A hátralévő hetekben
még két felkészülési mérkőzés szerepel a programban, ezután pedig
következhet az augusztus 16-án esedékes bajnoki rajt, amelynek keretein belül a nagy rivális Nőtinccsel

fogunk megmérkőzni hazai pályán
17 órás kezdéssel.
A játékoskeretben történt változások kapcsán érkezőket és távozókat
is jegyezhetünk fel. Strihó Zsolt és
Molnár Krisztián Borsosberénybe
igazolt. Új labdarúgóként a Rimóc-

tól visszatérő Farkas Norberttel és
a Varsánytól csatlakozó Bárány Mátéval találkozhatunk.
További részletek:
www.szecsenyivse.lapunk.hu
Vudini

................................................................................
SZAFT hírek
4 órás Szent Iván éji futás

A

SZAFT szervezésében 2014. 06.
28-án az idén 9. alkalommal került megrendezésre a Kossuth ligetben a Szent Iván éji futás. Egy kilométeres kijelölt és kivilágított pályán mindenki saját állóképessége
szerint teljesítette a köröket.
A szécsényieken kívül részt vettek
Budapestről, Egerből, Salgótarjánból, Balassagyarmatról, Tiszafüredről, Szlovákiából futók.
Itt volt a versenyen Szklabonyáról a
plébános Dominik Markos, aki 11
km-t, Pió atya Szécsényből 3 km,
Stayer László Szécsény Város Polgármestere 2 km-t futott.

Legfiatalabbak Horváth Fanni Szécsényből, Fodor Ferenc Tiszafüredről.
Korelnökök Lencsés Éva Nagyorosziból, Jusztin Ferenc Szécsényből.
A verseny időmérését a salgótarjáni
Dornyay SE rendezte. Valamennyi
résztvevő emléklapot kapott. Kategória helyezettek éremmel lettek
gazdagabbak. Az abszolút győztesek ajándékot kaptak. Volt tombola
gyereknek, felnőttnek. Az elhasznált energiát pedig zsíros kenyérrel, vízzel, citrommal, szőlőcukorral,
ribizlivel pótolták.

Megemlékeztünk Kecskeméti Zsolt
Nándorról, a fiatalon elhunyt tagunkról, aki valamennyi éjszakai futáson
részt vett.

Köszönjük, hogy szép számban eljöttek, reméljük mindenki jól érezte
magát. 2015-ben is várunk minden
mozogni vágyót a 10. négy órás Szent
Iván éji futásra. Gratulálunk minden résztvevőnek. Köszönetet mondunk a támogatóknak és a segítőknek.

Az idén 102 futó összesen 1.650 km-t
teljesített. Az Abszolút győztesek
hölgyeknél Szvetlik Anna 30 km-el
Balassagyarmatról, férfiaknál Schulcz
György 43 km-el Balassagyarmatról.

A versenyről készült képek megtekinthetők a www.szecseny.hu honlapon.
Czele János
SZAFT főszervező

Korcsoport győztesek:
1-3 éves
4-8 éves
9-14 éves
15-25 éves
26-35 éves
36-50 éves
51-59 éves
60 évtől

Nők
Horváth Fanni 5 km
Kiss Fruzsina 22 km
Szvetlik Anna 3 km
Goldman Júlia 29 km
Novák Nikoletta 17 km
Rith Szilvia 28 km
Vincze Béláné 4 km
Lencsés Éva 26 km
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Férfiak
Fodor Ferenc 11 km
Simon Balázs 13 km
Hajósi Ferenc 33
Mátrai Bence 22 km
Zsolnyászki Norbert 42 km
Schulcz György 43 km
Jánvári András 30 km
Zentai József 30 km

2014. augusztus

. Ingyenes kiadvány . www.szecseny.hu
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Stayer László és Dominik Markos,
Szklabonya plébánosa

.......................................................................................................................
SZERVA ASE

A

Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület első NB I-ben ezüstérmes
csapata 2014. augusztus 2-án helyosztót játszik a legmagasabb osztályba (Extra ligába) való felkerülésért. A három csapatból csak egy jut
fel és az ellenfelek nem ígérkeznek
könnyűnek (BVSC és Budaörs). A szécsényiek esélyét növeli, hogy egy
fővel erősítettük a csapatot, leigazoltuk az Extra ligában már többször bizonyított Kriston Dánielt, akivel már esélyesek vagyunk a feljutásra. Ennek ellenére nehéz, izgalmas
csata várható az említett három csapat között a feljutásért.

A második csapat feladata, hogy NB
II-be most feljutottként ott minél jobban megállja a helyét. A megyei bajnokságban a fiataloké lesz a vezető

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

Az egyesület a nyári szünetben sem
tétlenkedik június 30-tól július 4-ig
edzőtábort szerveztünk az általános iskolában napi két edzéssel, játékkal. Ezt követően a fiatalok (10
fő) a Mátrában töltöttek egy hos�szú hétvégét (július 11-13-ig, a költségeket az egyesület állta), ahol sok
túrázásra, játékra nyílt lehetőség.
Augusztus elejéig szűk egy hónapos
pihenés után kezdjük újra az edzéseket, illetve készülnek a csapatok
az őszi idényre. Reméljük Szécsény
első csapata feljut az említett helyosztón az extra ligába, de ha ez nem
sikerül akkor az NB I-es bajnoki cím
megszerzése lesz a cél a 2014/2015ös bajnokságban.

szerep, véleményem szerint már fejlődtek annyit, hogy dobogós helyezést érjenek el.
dr. Harik Ferenc
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