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Önkormányzati hírek
Megszabadult adósságaitól a
város

A

ugusztus 28-án tartottuk munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésünket, melyen nyílt ülés
keretében 14 napirendi pontot, zárt
ülésen pedig lakásbérleti kérelmeket tárgyaltunk. Sajnos, ez utóbbiak
esetében, mivel nincs üres ingatlanunk, valamennyit el kellett utasítanunk. Reméljük, a rövidesen felújított, volt Tüdőgondozó épülete,
valamint az ősszel átadásra kerülő
Rákóczi út 70. és 80. szám alatti lakásoknál már új kérelmeket is be
tudunk fogadni!
A nyílt ülésen tárgyalt napirendek
között sok fontos téma volt, de úgy
érzem, ezek között is kiemelt figyelmet érdemel, ezért egy kicsit nagyobb terjedelmet is kap az önkormányzat 2010-2014. közötti gazdasági beszámolója.
• Az első 5 napirendi pontban
meghallgattuk a városunkban működő oktatási-, nevelési intézmények beszámolóját a tanév előkészületeiről.
Örömmel fogadtuk, hogy mindenütt - a Cseperedő Óvoda és Bölcsődében, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában, a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban, a Lipthay
Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskolában és a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában is - biztosítottak a zökkenőmentes tanévkezdés feltételei. Annak is örülünk,
hogy ahol az előkészületekhez segítséget kértek önkormányzatunk-

tól, azt minden esetben teljesíteni
is tudtuk. Minden kedves pedagógusnak, a munkájukat segítő alkalmazottaknak, diákoknak és szüleiknek sikeres, eredményes tanévet
kívánunk!
• A képviselő-testület jóváhagyta
a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy
Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint elfogadta a 2015. évi vásárjegyzéket.
• Megválasztásra kerültek a Helyi Választási Bizottság tagjai.
Ők időközben már esküt is tettek.
Személyük garancia arra, hogy mi,
választópolgárok biztosak lehetünk
benne, ahogy az előző időszakokban is, úgy most is mindenféle fennakadás nélkül lehet 2014. október
12. a demokrácia ünnepnapja!
Felelősségteljes munkájukhoz sok
sikert kívánunk!
• Felhatalmazást és garanciát
nyújtottunk Városfejlesztő Kft-nknek
egy rövid lejáratú, támogatásmegelőlegező hitel felvételéhez, mel�lyel a szociális célú város-rehabilitációs pályázatunk keretében helyi civil szervezeteinknek tudnak
segíteni mini-projektjeik elindításában.
• Elbíráltuk Szécsény város közvilágításának villamos energia adásvételi szerződéséhez kért ajánlatokat, és a 2015. január 1- 2015. december 31-ig terjedő időszakra - a
legelőnyösebb ajánlatot tevő - MVM
Partner Energiakereskedelmi Zrt.
szolgáltatóval, az ajánlatában szereplő 12,70 Ft/kWh összegben kötünk szerződést.

.

• Szintén döntöttünk a STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások keretében a betonelem gyártást nagyban
segítő csarnoképítés, valamint az
ingatlan-felújításokhoz, betonelem
gyártáshoz kapcsolódó anyagbeszerzés tárgyában. Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy mindkét esetben
helyi vállalkozó, a JUSZT-BAU Kft.
adta a legkedvezőbb ajánlatot, így
természetesen azt fogadtuk el.
• A belterületi utak felújítására
és kátyúzására kiírt közbeszerzési
eljárás nyertese a Szécsényfelfalu
székhelyű KELI-BAU KFT, mely a
kiírás értelmében az alábbi feladatokat vállalta:
Avar utca, Batthyány utca, Vihar Béla
út felújítása, valamint Szécsény belterületi utak kátyúzása.
Az elfogadott ajánlatban szereplő
ár 29 000 709 Ft, részleteiben a három utca felújítása 21 636 309 Ft, a
kátyúzásra fordított összeg pedig
7 364 400 Ft, melyet önkormányzatunk saját költségvetéséből gazdálkodott ki. Valamennyi összeg
nettóban értendő.
Ez utóbbi napirendi pont jelzésértékű felvezetése a 2010-14. közötti
gazdasági beszámolónak, hiszen bizonyítja, hogy a 2010-ben átvett,
hitelekkel és ki nem fizetett számlákkal végletekig eladósított önkormányzatunkat 4 év alatt, hatalmas
kormányzati segítséggel, jó önkormányzati döntésekkel, szigorú és
következetes gazdasági koncepcióval talpra állítottuk. Eljutottunk
oda, hogy pályázati lehetőségek híján, hitelfelvétel nélkül, saját erőből fejlesztéseket tudunk végrehajtani.
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Igyekszem a Tisztelt Lakosságot a
lehető legkevesebb számadattal
traktálni, s a leglényegesebb tartalmi
elemekre fókuszálva bemutatni a kiinduló-, és a jelenlegi helyzetet, s
röviden leírni a kettő közötti különbségeket eredményező döntéseket,
folyamatokat.
Kezdem a legnagyobb tétellel, a
hitelekkel:
2010. októberében az újonnan felálló önkormányzat kapott egy táblázatot, mely tartalmazta az addig
felvett hitelek visszafizetésének ütemezését 2024-ig.
2010. II. félévében több mint 93,6
millió Ft, 2011-ben több mint 63,5
millió Ft, 2012-ben 63,3 millió Ft
hiteltörlesztés várt ránk.
Minden nehézségünk ellenére, ezeket a kötelezettségeket becsülettel
teljesítettük. Magyarország Kormánya 2013. évi jelentős, majd 2014.
évi teljes önkormányzati adósságkonszolidációjának köszönhetően,
városunk 464 718 091 Ft adósságától maradéktalanul megszabadult.
• Második tételként a szállítói és
egyéb tartozásokról írok.
2010. októberében több mint 69
millió Ft kifizetetlen számlát kaptunk örökségként.
Ebből 45,2 millió Ft a Polgármesteri
Hivatal tartozása volt. 310 tételben, pár ezer Ft-tól a 3 millió Ft-ig.
Zömében 2010-es számlák, de voltak 2009-es, sőt 2007-es fizetési
határidejűek is. Emellett iskolai-, és
hivatali dolgozók felé 3,7 millió Ft,
képviselők, bizottsági tagok ki nem
fizetett tiszteletdíja 13,2 millió Ft,
az önkormányzat cégei felé 19,2
millió Ft tartozás.
Nem szabad elfelejtenünk az akkor fejünk felett lebegő, 120 millió
Ft-os terhet jelentő, hosszú évekig
meg nem oldott „Remondis pert”.
Mindenkit kifizettünk.

Jelenleg ott tartunk, hogy senkinek nem tartozunk egyetlen
Ft-tal sem!
Az említett peres ügyet fizetési kötelezettség nélkül lezártuk.
• Harmadik tételként a város költségvetéséről néhány szót.
Az újonnan felálló önkormányzat
első költségvetését 2011-ben készítette el. Ebben forráshiányként
több mint 234 millió Ft szerepelt,
2012-ben ez közel 211 millió Ft
volt. Forráshiány alatt azt kell érteni,
hogy a város működtetésére tervezett kiadások a fenti összegekkel
haladták meg a város bevételét. Az
okok zöme fentebb olvasható.

2013-ban már 0 Ft szerepelt forráshiányként, míg 2014-ben már 30
millió Ft tartalékkal tudtunk tervezni! Terheink, kötelezettségeink
teljesítése mellett fejlesztéseket is
tudtunk végrehajtani, de ezekről

részletesen az újság következő számában, a ciklusbeszámolóban írok.
Ezzel kapcsolatban egy lényeges
dolgot szeretnék megemlíteni. A fejlesztések jelentős része pályázati forrásból valósult meg.
Voltak 100 %-os támogatottságúak,
de volt több is, amelyik önerőt igényelt. Ezeket hitelfelvétel-, és a városi javak elzálogosítása nélkül
megoldottuk. Önkormányzati tulajdonú ingatlanjaink számát és értékét gyarapítottuk.

A következő képviselő testület a
fentieknek köszönhetően egy gyarapodó városban kezdheti meg munkáját. Részünkről megvan a hit, az
erő és a konkrét elképzelés a sikeres folytatáshoz!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Stayer László
polgármester

Ö

römmel tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Vihar Béla, Koháry
István, Batthány, Avar, Bocskai és Árpád utcákban szeptember 8-án,
hétfőn megkezdődik az utcák felújítása! A munkálatokat, a közbeszerzésen nyertes KELI-BAU Kft. végzi. Tisztelettel kérem az ott lakók megértő türelmét, együttműködését! A kivitelező nevében is kérem, abban a pár napban gépjárműveiket ne hagyják az úton, vagy ha igen, akkor legyenek elérhetőek, amennyiben odébb kell állniuk!
Köszönöm!

................................................................................
Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft.

C

égünk az alábbi szolgáltatásokat kínálja:
Belföldi áru fuvarozás, szállítás, költöztetés 8 tonnás ponyvás kamionnal.
Önjáró hűtőautó bérelhető lakodalmak, rendezvények, hűtött áru
fuvarozás -25 0C, vagy melegen tartás +25 0C fokig, alkalmi vagy hos�szabb időre lekötött szolgáltatásaként. Saját motorról is és 230V hálózati áramról is működtethető 8m3
dobozzal.
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Legújabb szolgáltatásunk a térségben egyetlen Mátrix Drops Computeres mérés.
A mérés kimutatja a nehézfém terheléseket, fölismeri a számunkra
szükséges homeopátiákat.
A kvantumfizikai mérések alapján
képes megfejteni az elemek, ásványok, drágakövek, növények, állatok
és homeopátiák kódolt információit.
Az eszköz tudása, eredménye a világon jelenleg egyedülálló, a 2014
évi homeopátiás világkiállítás csúcstalálmánya Kovács- Magyar András
kezünkbe adott eszköze.

A legmagasabb, azaz információs
szinten állapítja meg az elkódolt információkat és személyre szólóan
meghatározza a különböző potenciálú homeopátiákat.
Elénk tárja egyéniségünk eszenciáit, megmutatja pillanatnyi sorsfeladatunkat.
Aki ráhelyezi a kezét az a saját lelkének legmélyebb üzeneteit olvashatja vissza.
További információ: Szécsényi AgroHelp Nonprofit Kft., Szécsény, Rákóczi út 90/B., Tel.: 32-370-382
Velenczei Norbert

.......................................................................................................................
Szécsényi Városfejlesztési Kft. híre

M

űemlékvédelmi eljárások a
megye egyik első polgári
épületének felújítása során
Talán 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. Ennek megfelelően az engedélyezési eljárásokban a Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
az illetékes.

A jogszabályok alapján, az építészeti kiviteli tervek véglegesítéséhez ún. műemléki épületkutatást
és teljes körű dokumentálását végeztek el, kizárólag erre jogosult
épületkutatók, Rozmann Viktor építész-művészettörténész, ill. Csomortány Levente-művészettörténész
(Budapest) közreműködésével. Az
épületkutatást és falkutatást ún. falszondázási eljárás egészíti ki, melynek során a megelőző történelmi
és helytörténeti adatgyűjtés után,
a megfelelő helyeken és pontokon

szondázással tárják fel a falrétegeket. A kapott eredmények alapján
a régészkutatók ún. értékleltárt készítenek az utókor számára, melynek figyelembevételével véglegesítik a kivitelezés legapróbb részleteit. Pl.: befalazott ajtó-, ablaknyílások visszaállíthatósága, ablak-, ajtó-, kapu keretek megtartása/cseréje.

.3.

A levéltári kutatás során áttanulmányozták a releváns gyűjteményeket, könyvtárakat, szakirodalmat, ill.
az épületre vonatkozó minden fellelhető adatot, írásos, rajzi, vagy képi
információt.
Esetünkben Őze János – városi főépítész, aki az épület felújításának
tervezője, az épületre vonatkozó
korábbi ismeretinek átadásával jelentősen megkönnyítette és gyorsította a munkát.
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Mindemellett a régész-kutatók fotódokumentációt készítettek a pincétől a padlásig minden olyan elemről (ajtó, ablak, kőnyílás, vagy befalazott nyílás, más kő elem, burkolat, lépcső, korlát és egyéb tartozék)
amely szakértő szemmel műemléki értéket képvisel. Csak ezek feldolgozása és kiértékelése után készült el a végleges, tételes leltár,
amelyek pontos helye felvezetésre
került a felmérési alaprajzon is.
A Rákóczi út 70. épületének egyik
műemléki szempontból jelentős eleme a kosáríves, kőkeretes kapuja
és pinceajtója, melynek felújítását
jogosultsággal rendelkező okleveles kőszobrász-kőrestaurátor, Konkoly György végezte.
Odafigyelve a megmaradt részek
konzerválására, illetve az alkalmazott eljárásokat részletesen dokumentálta.
A barokk stílusú épület, melynek
építési ideje a 18. század közepére
tehető látványos, - műemléki szempontból szintén jelentős-, a barokk
stílusnak megfelelő kolostor boltozattal és részben dongaboltozattal fedett szobákkal is rendelkezik. A felújítás során ezen értékek teljes megóvása és konzerválása volt a cél.

Programajánló:

S

zeptember 13. Szüret és Rákóczi fesztivál

Szeptember 20. Megyenap Szécsényben
Szeptember 20. Templomok Éjszakája
Az idei alkalom az „írott kincsek”
jegyében zajlik. Ízelítőül a tervezett programból:
- 14.30. – 16.00. Gyermekprogram a hittanteremben, illetve a
templomban (kézműves játékok,
éneklék, érdekes könyvek a templomban)
- 16.00. – 16.15. Koháry István emléktáblájának felavatása a kolostor
folyosóján
- 16.15. – 17.45. Írott kincseink (kódexek, régi könyvek, versek, imák,
Bibliák) megtekintése a templomban, és a kolostor termeiben.

- 17.45. – 18.45. A Szerbusz együttes koncertje a templomban (megzenésített versek)
-

19.00. – 19.45. Szentmise

- 19.45. Pulszky Ferenc emléktáblájának megkoszorúzása az evangélikus templom oldalán

Kissné Babinszky Andrea
projektmenedzser

- 20.15. – 20.45. Csábi István verseket mond, illetve énekel a katolikus templomban
- 21.00. Közös hálaadás a napért
a katolikus templomban
- A délután folyamán a ferences
szegénygondozó nővérek is szeretettel várják minkét épületükbe az
érdeklődőket.
Sántáné Udvardy Erika
Szeptember 21. Két Híd Futás
A verseny célja az egészséges életmód, az atlétika népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása, nemzetközi sportkapcsolatok ápolása. Bővebb információk a versennyel kapcsolatban a Művelődési Központban kérhetők.
Szeptember 27. „Életet az éveknek”- megyei nyugdíjas találkozó
Október 3-án ismét városunkban
koncertezik a Kárpátia zenekar.

................................................................................
Őszi Alkony Nyugdíjas Klub hírei

Projekt azonosító: ÉMOP-3.1.1-122013-0008, címe: „Társadalmi reintegráció Szécsényben”.

- 20.00. – 20.30. Ünnepi megemlékezés Pulszky Ferenc személyéről az evangélikus templomban

Szécsényi ízek a Mátra kapujában

M

egtiszteltetés volt számunkra,
hogy városunkat mi is képviselhettük augusztus 9-én Gyöngyösön a II. Palóc Világtalálkozón.
A „Palóc ízek” gasztronómiai versenyre a hagyományos krumpli-laskával
neveztünk be, melyet zsírral, sóval, többféle házi készítésű lekvárral ízesítve kínáltunk a vendégeknek.

.4.

Mellékletként a laska „személyes
köszöntőjét” is kézhez kapták a fogyasztók. Igaz, a zsűri díját nem
nyertük el, de a közönség annál nagyobb elismerésben részesített bennünket.
A több száz ember elégedettsége,
dicsérete többet jelentett számunkra
a szakmai véleménynél.
Úgy gondoljuk, hogy becsülettel
teljesítettük feladatunkat, és ezzel
hozzájárultunk Szécsény hírnevének öregbítéséhez.
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Köszönjük Garamvölgyi Andreának
és csapatának, hogy – saját feladatuk mellett – egész nap a rendelkezésünkre álltak, és köszönjük azoknak is, akik „háttérmunkásként” hozzájárultak a nap sikeréhez.
Régóta készültünk elmenni a benczúrfalvi temetőbe, hogy tiszteletünket fejezzük ki Benczúr Gyula festőművész és id. Szabó István szobrászművész sírjánál. Ezt a tervünket
augusztus 18-án meg is valósítottuk.

Úgy gondoltuk azonban, hogy a
múlt megbecsülése mellett mindenképpen lépést kell tartani a jelen történéseivel is, így előzetes
megbeszélés alapján ifj. Szabó István szobrászművészhez is ellátogattunk. Az idős művész szeretettel fogadott és kalauzolt bennünket, amit
ezúton is köszönünk.
Meglepődve tapasztaltuk, hogy a
régi kúria – apa és fia jóvoltából –
mennyi értéket rejteget, amiről az

emberek egy részének nincs is tudomása. Mi már láttuk azt is, hogy
a kisterenyei kastélykertben milyen szép környezetben kaptak állandó „otthont” id. Szabó István
szobrai.
Jó lenne, ha a Benczúrfalván levő
alkotások is nagyobb nyilvánosságot, illő elhelyezést kapnának.
Kiss Lajosné
klubvezető

.......................................................................................................................
A Mikszáth és Iglice Táncegyüttes hírei
Nyári élménybeszámoló

A

Mikszáth és Iglice Táncegyüttes 2014. június 28-tól július
16-ig Franciaországban, nemzetközi
néptáncfesztiválon vett részt. Az
utazás lehetőségét a C I O F F Magyarországi Fesztiváligazgatóságtól
kapta az együttes. 35 fő, köztük az
Iglice Táncegyüttes fiatal tagjai is,
két csodálatos, élményekben gazdag hetet töltöttek el francia földön.

Az együttes a fellépések mellett
minden nap egy - egy iskolában
táncfoglalkozást is tartott, melyen
a helyi gyermekek vehettek részt.

tánc Fórumon szlovák, cseh és lengyel csoportokkal közös produkciót hoztak létre, melyet a közönség előtt nagy sikerrel mutattak
be.

Maradandó élmény volt a párizsi
kirándulás, az Eiffeltorony tetejéről
gyönyörű Párizs!

Az Iglice Táncegyüttes 2014. augusztus 20-án immáron többedik alkalommal szerepelt a Budai Várban a
Mesterségek Ünnepén.

Az utazást követően 1 hetes tábor
házigazdája volt a táncegyüttes. Az
első alkalommal megrendezésre
kerülő I. Nemzetközi Ifjúsági Nép-

Ezúton szeretnénk megköszönni
Szécsény Város Önkormányzatának
a franciaországi utazáshoz nyújtott
támogatását.

Mikszáth Táncegyüttes

.5.
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Felhívás!
Az Iglice és Mikszáth Táncegyüttes felvételt hirdet a 2014/15 tanévre. Várjuk a néptánc iránt érdeklődő gyermekeket, fiatalokat. Ha
szeretnél táncot tanulni, fellépni,
szép viseletet hordani, táncés meseelőadásokban részt venni, utazni,

Iglice Néptáncegyüttes

versenyezni, egy jó csapathoz tartozni, köztünk a helyed!
Próbaidőpontok: Iglice Táncegyüttes: keddcsütörtök 16.3018.00ig
Mikszáth Táncegyüttes: szerdapéntek: 15.00- 16.30 ig.
Oláhné Csercsics Ivett

.......................................................................................................................
Palóc Néptáncegyüttes hírei
Király hágótól István királyig

A

Palóc Néptáncegyüttes idei nyári programja két fontos esemény körül mozgott. A Nemzeti
Kulturális Alap zenei kollégiumának támogatásával csaknem 60 fő
egy hetet töltött Székelyvarságon
július elején. Célunk a székely szellemi és tárgyi néprajz tanulmányozása, a székely-palóc barátság elmélyítése a zene, a tánc az ének és
a közös kirándulások segítségével.
Megjártuk a gyimesbükki ezer éves
határt, a Békás szorost, a Parajdi sóbányát, a Csíksomlyói kegytemplomot, a Madarasi Hargitát sőt egy
éjszakába nyúló medvelesen is részt
vettünk.

Közös folklóresten adtunk ízelítőt
tánchagyományunkból a kostelki
Szellő Néptáncegyüttesnek és mi is
megcsodálhattuk táncaikat, valamint énekeiket Vaszi Levente előadásában.
Július közepétől már az István a király rockopera előkészületeivel tel-

tek a próbáink. Garamvölgyi Andrea felkérésére 7 jelenetben működtünk közre 34 táncosunkkal. Az
előadás színpadra állításához szükséges közös próbák a bemutató előtt
öt nappal kezdődtek a várkertben.
A mintegy 100 szereplő több mint
10 próbaórán keresztül, az esős idővel olykor dacolva készült el a közel
két órás művel, melyet augusztus
20-án másfél-kétezer ember előtt
mutatott be. A nyár végeztével számos őszi programban való részvétel áll előttünk. Nem csak a szécsényi, hanem jó néhány környékbeli település szüreti rendezvényén
adunk táncos folklórműsort a Nemzeti Művelődési Intézet felkérésére,
az NKA jóvoltából folytatjuk élő zenés táncházi mulatságainkat és végül, de nem utolsó sorban nagy
erőkkel készülünk a november végi
salgótarjáni minősítő fesztiválra és
a már hagyományosnak számító
Adventi várakozás című ünnepváró
műsorunkra is.
Paluch Norbert

Erdélyben

.6.

XXVIII. Mesterségek
ünnepe a budai
várban

I

mmáron 28. alkalommal költöztek a népművészet mesterei, kézművesei a Budai várba, hogy elbűvöljék a látogatókat különleges
tudásukkal. Idén 5 napra nyitotta
ki kapuit a nyár várva várt családi
fesztiválja, a Mesterségek Ünnepe,
hiszen augusztus 16-ától, szombattól a 20-i tűzijátékig tartottak a programok a vár területén. Több mint
800 mester munkáit csodálhatták
és vásárolhatták meg a látogatók.
Az idei mesterségek kiemelt témaköre a „Fémművesség” volt. A szervező, a Népművészeti Egyesületek
Szövetsége tagjaként a Palócföldi
Népi Iparművészek Egyesülete Török János egyesületi elnök vezetésével, 8 fővel képviseltette magát,
Palócföld népi tárgyalkotó kultúráját a rendezvényen. Lauró Sándor – kovács, Kerti Eszter – ékszerkészítő, Deme Józsefné, Devecseri
Gáborné – csipkekészítők, Fiser Józsefné – hímző, Ferenczi Éva Mária
– tojáspatkoló, Les Norbert – fazekas, valamint Takács Béla – mézeskalács készítő.

Minden mester a termékei értékesítése mellett, folyamatosan mesterség bemutató foglalkozás keretében ismertette meg a közönséggel
a népi kézművesség szépségeit, fortélyait. Mestereink munkáját, termékeit a látogatók nagy érdeklődéssel figyelték, vásárolták
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Augusztus 20-án az esős délelőttöt
követően ezt a szép ünnepet még
az időjárás is kegyeibe fogadta. A
mesterek felvonulásával egybekötött ünnepélyes kenyérszentelés a
Mátyás templomnál volt. Palócföld
áldott kenyerét a mesterek és kísérőik már napsütésben hozták sátraikhoz, szelték meg, osztottak belőle
jó szívvel.
Fáradtan, de élményekkel telve, búcsúztak egymástól a mesterek, indultak haza a tűzijátékot követően,
hogy otthon folytassák mesterségüket, bízva, a jövő évi XXIX. Mes-

terségek Ünnepe találkozás reményében.

rály tárta fel előtte a világváros tudományos és műkincseit.

Köszönet a résztvevő mestereknek,
kísérőiknek, szervezőknek, hiszen
ország – világ előtt bizonyították
mesterségbéli tudásuk szépségét,
hagyományőrző tevékenységük jelentőségét. Köszönet Velenczei Norbertnek az AGRO-HELP Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatójának és
Reznicsek Sándor munkatársnak,
kik munkájukkal hozzájárultak egyesületünk, a mesterek színvonalas
megjelenési lehetőségéhez.
Takács Bernadett

Haynald a szabadságharc alatt nem
engedte kihirdetni a függetlenségi
nyilatkozatot, ekkor a kormány eltávolította helyéről.

Palócföld képviseletében

................................................................................
Felhívás a szécsényi Haynald-emlékmű
megmentésére

T

isztelt Szécsényiek és Szécsényből Elszármazottak! Tisztelt Tudományos Társaságok, Szervezetek
és Egyesületek! Tisztelt Támogatóink és Segítőink!
1895-ben, a szécsényi ferences templom szentélyében egy nagyméretű,
neoreneszánsz jellegű emlékművet avattak dr. Haynald Lajos kalocsai bíboros-érsek emlékére a Haynald-Velich család bőkezű adakozásából.

Haynald Lajos a nagyszerű tudós
főpap, botanikus Szécsényben született 1816. október 3-án. 1839-ben
szentelték pappá, a bécsi egyetemen a hittudományok doktorává
avatták. 1846-ban Kopácsy hercegprímás személyi titkárává nevezte
ki. Hivatalába lépése előtt tanul
mányútra küldte Európa országainak egyházmegyéibe. Mindenhol
a tudományok magas fokát sajátította el. Párizsban Lajos Fülöp ki-

.7.

1852-ben Scitovszky hercegprímás
hebroni püspökké szentelte fel és
ugyanezen évben Erdély 69. püspöke lett. Egyházmegyéjében a szegénylelkészek és kántortanítók megsegítésére alapítványt létesített,
emellett számos árvaházat is alapított, s ezzel örök hálára kötelezte
az utókort. Politikájában pedig erőteljesen kiállt Erdély és egyházmegyéje érdekei, valamint jogai mellett. Az ezekből adódó problémák
miatt kellett lemondania püspöki
székéről, lemondó levelét Szécsényben írta meg. Innét kezdve a Habsburg-ház „nem kívánatos” személyként kezelte, de életében mindvégig hű maradt a monarchiához.
1864-ben IX. Pius pápa – későbbi
jó barátja – karthágói címzetes érsekké nevezte ki, majd május havában Rómába hívta meg. A pápa elhalmozta bizalmának jeleivel, sűrűn
kérte ki tanácsát fontos ügyekben.
Itt érte az a megtiszteltetés, hogy
Szt. Péter halálának 1800-dik évfordulója alkalmából a több mint
300 ezer egybesereglett papság
nevében ő írhatta a pápához intézendő hódolati feliratot. Róma
örökös díszpolgárává választotta,
melynek falai között is dicsőséget
árasztott nevére és nemzetére.
1867-ben a kiegyezés alkalmából
Őszentsége kalocsai érsekké nevezte
ki. Politikájában az egyház érdekeit
védelmezte. Ferenc József király a
koronázás után a kényes diplomá
ciai ügyek sikeres megoldásáért,
1868-ban a Lipót-rend nagykeresztjével tüntette ki. 1877-ben a Szt.
István-rend nagykeresztjét kapta.
XIII. Leó pápa 1879-ben a bíborosok
sorába emelte.
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Érseksége idején kapta meg az „Árvák atyja” címet. Egyházi és nevelésügyi célokra közel egy milliót, a
tudományoknak mintegy félmillió
forintot áldozott. Számos iskolát
alapított, ő létesítette a kalocsai
csillagvizsgálót, ami a kor legmodernebbje volt Európában.
1891. július 4-én halt meg Kalocsán.
Szülővárosában számos emlék hirdette és hirdeti Haynald bíboros
nagyságát, érdemeit. Ilyen emlék
volt az 1895-ben állított neoreneszánsz jellegű dombormű is, ami
az európai hírű, bécsi kőfaragómester, Eduard Hauser készített és a ferences templom szentélyében volt
elhelyezve. Az 1960-as évek végén
az akkori műemléki szemlélet következtében kikerült a gótikus környezetből, csak az emléktábla maradt meg, ami a kolostor folyosóján lett elhelyezve. A faragványok
ismeretlen helyre kerültek, egészen
az 1990-es évek elejéig hollétükről
nem volt ismeretünk.
Az államosított kolostor épületét
1989-ben kapta vissza a ferences
rend, ezt követően az épület műemléki felújítása során, a templomot elválasztó kerítés alapjaiból kerültek
elő összetört állapotban a kőfaragványok. Az emlékmű teljes restaurálását és eredeti helyére történő
visszahelyezését kezdeményezte a
szécsényi Múzeumbaráti Kör. A Kolostor és a Plébánia támogatásával,
valamint az Élő Kövek Alapítvány
közreműködésével elkezdődtek a
munkálatok, ennek költsége kb.
3.000.000 Ft (kb. 10.000 Euró), amit
csak közadakozásból tudunk megvalósítani.
Célunk érdekében megkeressük a
Szécsényben élőket, az innét elszármazottakat, egyházközségünk híveit, a külföldi és a hazai tudományos
társulatokat és szervezeteket, vala
mint minden jó szándékú egyént,
hogy közös összefogással, adomá-

nyaikkal tegyék lehetővé Haynald
bíboros emlékművének megmentését.
Minden támogatást örömmel fogadunk és hálával mondunk köszönetet.
Adományaikat az Élő Kövek Alapítvány számlájára utalhatják,
ill. fizethetik be „Haynald-Lajos
emléktábla” megjelöléssel:
Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet
Élő Kövek Alapítvány alszámla
szám: 75700403 – 10010378
Ha külföldről szeretne utalni, az
alábbi adatokkal teheti meg, kérjük szépen, hogy az átutalás költségeit szíveskedjenek átvállalni:
Nemzetközi számlaszám: IBAN:
HU 37 75700403 – 10010378 –
00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Bízunk benne, hogy közös összefogással megvalósulhat kitűzött
célunk, és sikerül megmentenünk
Haynald bíboros emlékművét. Ferences hálával és a Jó Isten áldásával köszönjük meg támogatásukat.
Szécsény, 2014. július 31.

Fr. Kardos Csongor OFM.
plébános

Kubinyi Ferenc
Múzeum
programajánlója

T

ájékoztatjuk kedves Látogatóinkat, hogy szeptember 15-től
módosul nyitvatartásunk.
Szeptember 15-ig a nyári nyitvatartási idő van érvényben, keddcsütörtök 10-16 óra, péntek-vasárnap 10-18 óra, szeptember 15-től
pedig kedd-vasárnap 10-16 óra,
hétfő szünnap.
Szeretettel várjuk látogatóinkat!
További információk:
3170 Szécsény, Ady Endre út 7. Tel.
32/370-143, www.kubinyimuzeum.
hu
Gusztiné Dr. Toronyi Judit
igazgató

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

2

014. szeptember 1-től ismét a
megszokott kölcsönzési renddel várjuk kedves Olvasóinkat!
Kölcsönzési idő:
Délelőtt

Délután

Galcsik Zsolt
Múzeumbaráti Kör elnöke

Hétfő

Sántáné Udvardy Erika
Élő Kövek Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Kedd

8.00-12.00

Szerda

8.00-12.00 12.30-16.30

12.30-16.30

Csütörtök
Péntek

12.3-16.30
8.00-12.00

További információk:

.8.

3170 Szécsény, Ady Endre út 12.
Tel: 32/370-494, krudykonyvtar@
gmail.com
Csatlós Noémi
intézményvezető
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A Manóvár Gyerekház Pályázatot
hirdet! Logó tervezés

Manóvár Gyerekház
Szeretettel várjuk a 0-5 éves korú
gyermekeket, (akik még nem
járnak óvodába, bölcsődébe) és
szüleiket vidám délelőtti kikapcsolódásra a hét minden napján
a MANÓVÁR GYEREKHÁZBAN!
Heti programunk:
• Hétfő: Környezet tevékeny megismerése, kézműves foglalkozások
(az évszaknak megfelelő dekoráció készítése, anyaggyűjtés)
• Kedd: Vizuális élmények (rajz,
gyurma, festés)
• Szerda: Mese, vers, dramatikus
játékok
• Csütörtök: Énekes játékok, ölbeli játékok, zenehallgatás
• Péntek: Mozgás, mozgásos játékok
Havi egy alkalommal külső szakemberek előadása, foglalkozása. (védőnő, gyógytornász, gyermekorvos,
szoptatási tanácsadó, gyermekpszichológus). Heti egy alkalommal a
szülőkkel közös sütés-főzés, receptbörze.
Nyitva tartás: Hétfő-péntek 09.0013.00 óráig. Helye: Szécsény Rákóczi út 41. (volt ÉMÁSZ épülete) Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves kismamák!
A Manóvár Gyerekház sok szeretettel hív benneteket a SZEPTEMBER
15-én 11.00 órakor (hétfő) induló
kismama- beszélgető körbe. Nincs
még gyermeked, most várod első
babádat? Éppen itt a helyed! Ha
már van gyermeked, és most várod
a következőt? Akkor is itt a helyed!
Amíg te beszélgetsz, vagy éppen
egy előadást hallgatsz meg, gyermekedre vigyázunk és színes programokkal várjuk őt. Ha pedig éppen csak ahhoz van kedved, hogy
a többi kismamával beszélgess, és
megosszátok egymással gondolataitokat, azt is megteheted itt a Manóvár Gyerekházban!
Amit kínálunk a kismamáknak:
védőnői tanácsadás, szülésznő előadása/tanácsadása, gyermekpszichológus előadása/tanácsadása,
igény szerint kismamatorna
Minden meghívott szakemberünkkel egyéni konzultációra is lehetőség nyílik.
Amit kínálunk a gyermekeknek:
kézműves foglalkozások, mesehallgatás, udvari játékok

Erdélyi Viktória
Nagyné Vincze Andrea

Helye: Szécsény Manóvár Gyerekház, Rákóczi út 41. (volt ÉMÁSZ épület)

A Gyerekház minden szolgáltatása
ingyenes!

Meghívott vendégünk: Bacsáné Bárány Ottília védőnő

A Manóvár Biztos Kezdet Gyerekház
2010. július 01-től van jelen Szécsényben. Fennállásunk óta több
forrásból oldották meg a gyerekház működését. 2012. szeptember
01-től pedig Szécsény Város Önkormányzata vette át a fenntartói
és működtetői feladatokat. További
pozitív előrelépés, hogy a Biztos
Kezdet Gyerekházak bekerültek a
gyermekjóléti alapellátásokba, így
teljes egészében állami finanszírozásúak lettek, mely egy stabil, biztos működést nyújt az elkövetkező
évekre. Kapcsolatunkat tovább erősítve Szécsény Város közösségével
szeretnénk meghirdetni az alábbi
pályázatot, a szécsényi iskolák diákjai számára. A Manóvár Gyerekháznak még nincs egyedi jelképe,
melyre ezúton szeretnénk felkérni
a diákokat, hogy fantáziájukkal, ötleteikkel segítsék munkánkat.
Egyedi elképzelés alapján kérünk
megtervezni egy olyan logót, amely
eddig nem volt látható sehol.
Ezt a logót szeretnénk felhasználni
hirdetőtáblákra, zászlóra, szóróanyagokra, pólókra.
A legjobb jelképet készítő diák az
alábbi jutalomban részesül:
• A Manóvár Biztos Kezdet Gyerekház kizárólag a nyertes által készített logót fogja használni
• A pályázat lezárása és értékelése után a nyertes neve a televízióban és újságban megjelenik
• Meglepetés ajándékcsomag
A pályázat benyújtási határideje:
2014. október 31. 13.00 óra
Az elkészült logókat lezárt borítékban, az osztályfőnököknél személyesen is le lehet adni, illetve
postai úton is el lehet juttatni a Manóvár Gyerekházba.
Cím: 3170 Szécsény, Rákóczi út 41.
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Erdélyi Viktória
Gyerekház vezető
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Benczúrfalva történései

A

ugusztus 1-től egy alkalmazott
segíti a Benczúrfalváért Kulturális Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület munkáját. A lehetőséget TÁMOP pályázaton keresztül
kaptuk. Az iroda ideiglenesen, Szécsény Város vezetésének jóvoltából, a Sugár házban került kialakításra. Itt lehetőség lesz számítógép
használatra, nyomtatásra is, akinek
szüksége van rá a faluból. Szeretnénk E-pontot is kialakítani.

Idén harmadik alkalommal rendezte
meg a Benczúrfalváért Egyesület az
Ízek Viadalát. Ezek a rendezvények
a főzés mellett a szórakozásról, ismerkedésről, a barátkozásról, az
együttlétről szólnak.
Ebben az évben 11 csapat nevezett
be a főzésre. Örömünkre szolgált,
hogy Szécsényből egyre több csapat vesz részt, köztük az Önkormányzat dolgozóinak és a Képviselő Testületnek a csapata is. Ebből is látszik,
hogy a jelenlegi vezetés odafigyel a
kis városrész életére.

győztes a kezdetektől jelen lévő
Dolányi Akadémikus Főzőegylet
lett, Klucska Tamás csapata, idén ők
vitték haza a Vándorbográcsot. A
második hely Rácz István csapatáé,
a harmadik hely Vízi Zoltán csapatáé.
A díjak adományokból, valamint
az egyesület felajánlásából jöttek
össze. A különdíj teljes egészében
az önkéntesek munkája: alap a kosárfonó tanfolyamon elsajátított tudás remekműve, benne saját főzésű
baracklekvár (alapanyag beszerzésében, mint sok másban is, Vízi Zoltán képviselő és dr. Bagó József
jegyző úr segített), hazai pálinka,
szárított gyógynövények, mézeskalács. A csomagolás oroszlán részét
Haizerné Kovács Erika végezte, mint
minden évben.
A főzés mellett gondoskodtunk szórakozásról is, a gyerekeknek ugrálóvár, kézműves foglalkozás, arcfestés volt. Eredményhirdetés után

a színpadon a 8th PUB, a Kottán Kívüliek és a Mikron játszott, a szünetekben tombolasorsolás volt. A tombola nyeremények nagy része adományokból gyűlt össze.
A gyönyörű tűzijáték után, a bálon
a Santa Fe Party Band gondoskodott a jó hangulatról, a szakadó eső
sem üldözte el a bálozókat.
Ez úton is szeretném megköszönni
a sok adományt, a sok munkát a jó
szándékú embereknek, akik már
látják a közösségért végzett önkéntes munka jelentőségét társadalmunkban.
Végezetül, tanév kezdés alkalmából: Sikeres új tanévet kívánok Szécsény város minden pedagógusának és tanulójának!
Információ a következő telefonszámon és e-mail-en kérhető: 30/9574734, benczurfalvaert@gmail.com
Hanczikné Adorján Györgyi
Benczúrfalváért Kulturális Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület

A megnyitó után remek hangulatban telt a nap. A csapatok lelkesen
készítették az ételt. A zsűri körbejárta a versenyzőket, figyelemmel
kísérte a munkálatokat. Ínycsiklandozó ételek rotyogtak, sültek a szabad tűzön, öröm volt látni is, végigkóstolni pedig lehetetlen.
A zsűrinek is nehéz dolga volt. A
zsűri elnöke Oláh Gergely a Szabadtűzön Főzés Lovagja, tagjai: Antalné
Boda Mária, Lászlók Katalin, Szentiványi Gábor, Bogár Mihály volt.
Az értékelésnél figyelembe vették
az ételek ízét, a tálalás módját, a
csapatok hangulatát, az ötletes neveket.
A 16 órai eredményhirdetéskor 11
különdíjat osztottunk ki. Az idei

A győztes csapat az Ízek Viadalán Benczúrfalván
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Cserkészet
2014. szeptemberétől
ismét indul a CSERKÉSZET

Mi a cserkészet?
nkéntes, politikamentes, egységes ifjúság nevelő mozgalom, amely nyitott mindenki számára, nemtől, társadalmi, vagyoni
helyzettős valamint felekezettől
függetlenül

Ö

Mit csinálunk?
Életre nevelünk. Közösséget építünk, összetartunk. Együtt játszunk,
táborozunk, portyázunk, csomózni
tanulunk és még sok érdekes dolgot csinálunk.
Helyszín: szécsényi Páter Bárkányi
János Általános Iskola
Első gyűlés időpont: 2014. szeptember 13. (szombat)
1-3. osztályosoknak 9:00
4-8. osztályosoknak 10:00

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

Szécsény VSE hírei

K

ettőből semmivel indítottak a
focisták

A változatosra sikerült nyarat követően csapatunk augusztus 16-án
kezdte meg szereplését a Megyei
I. osztály 2014/2015-ös évadában.
Sajnos nem túl veretes rajton vagyunk túl, a távozó labdarúgók és a
különféle okok miatt éppen távol
lévő játékosok hiánya meglátszódott mindkét idei bajnokinkon és
ennek köszönhetően két csúnya

További részletek:
www.szecsenyivse.lapunk.hu
Vudini

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

A

Szerva ASE hírei

Szerva ASE a 2014/2015-ös bajnoki évben három csapatot indít a különböző szintű bajnokságokban;
Az első NB I-es csapat (Szerva ASE
I.) játékosai:
Kriston Dániel, Nagy Miklós, Podpinka Gábor, Horváth Miklós.

ményes szereplésen túl továbbra is
nagy hangsúlyt kívánunk fektetni
az utánpótlás-nevelésre, az országos
versenyeken való indulásuk biztosítására. Mára elmondható, hogy országos szinten is folyamatosan szép
eredményeket hoznak Kuris Kitti,
Petrovecz Gitta és Elisher Boglárka
újonc korú játékosaink.

A második NB II-es csapat (Szerva
ASE II.) játékosai:

Akik élőben szeretnének jó asztalitenisz mérkőzéseket látni, erre szeptemberben két alkalommal is lesz
Szécsényben lehetőség:

Leinweber József, Salamon István,
dr. Harik Ferenc, Györe Sándor, Oravecz Ferenc.

- Szeptember 7-én vasárnap 11
órától Szerva ASE II. - Apagy NB II-es
mérkőzés,

Szécsény Tv soron következő
adásai:

Gúth József, Kovács Gábor, Ispán
Csaba, Rigó János, Deák Gábor.

2014.09.13-án 19.00 óra (ismétlés:
2014.09.14-én 15.00, 2014.09.20án 19.00 óra, valamint 2014.09.21én 15.00 óra. 2014.09.27-én 19.00
óra (ismétlés: 2014.09.28-án 15.00,
2014.10.04-én 19.00 óra, valamint
2014.10.05-én 15.00 óra

A célkitűzés mindhárom csapat esetében a dobogós hely elérése, de
remélem, hogy legalább egy csapatnak sikerül a bajnokságot is megnyerni. A bajnokságokban való ered-

- Szeptember 14-én vasárnap 11
órától két mérkőzés is lesz: Szerva
ASE I. - Egri Áfész I. NB I-es mérkőzés és Szerva ASE II. - Miskolc Diósgyőr NB II-es mérkőzés.
A találkozók helye a Páter Bárkányi
János Katolikus Iskola tornaterme.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnöke
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Szécsény Tv

A Nógrád Megyei bajnokságban
szereplő harmadik csapat (Szerva
ASE III.) játékosai:

Korábbi adások megtekinthetők:
www.szecseny.hu
Bolgár János
vezető szerkesztő

pofonba szaladtunk bele. Az első
fordulóban hazai pályán szenvedtünk 5-0-s vereséget a Nőtincstől,
majd a második körben Érsekvadkert vendégeként maradtuk alul
3-0-ás arányban. A következő hetekben sem számítunk könnyű találkozókra, de bízzunk benne, hogy
előbb-utóbb sikerül kilábalni a gödörből.
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