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Önkormányzati hírek

A
lója

február 11-i és a február 24-i
testületi ülések összefogla-

- A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 136.727 E Ft bevételi és 136.727
E Ft kiadási főösszeggel jóváhagyta. A költségvetés teljesítéséhez Hollókő Község Önkormányzatát 5.049
E Ft önkormányzati hozzájárulás terheli.

- Varga Tibor úr lemondott külsős
bizottsági tagságáról. Köszönjük a
város közéletében évtizedeken keresztül végzett kiemelkedő tevékenységét, jó egészséget kívánunk!
A testület Pintér László úrnak szavazott bizalmat, akinek jó munkát kívánunk!
- Döntöttünk önkormányzati tulajdonú cégek átszervezésére vonatkozóan

A társaságok létesítő okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvényhez, törzstőkéjüket a
jogszabályban írt minimumhoz kellett igazítani.
A Szécsényi Városüzemeltetési
Nonprofit alapító okiratát úgy módosítottuk, hogy a tevékenységeket
a majdan végzendő hulladék begyűjtés, kezelés, ártalmatlanítás és
ehhez szorosan kapcsolódó feladatok elvégzésére szűkítettük, melyet
a NAV-on keresztül átvezettetünk.
Főtevékenységként a nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítását jelöltük meg. A cég törzstőkéjét 1.000.000 Ft készpénzbetéttel megemeltük.

Velenczei Norbert ügyvezetőt vis�szahívtuk, és új ügyvezetőt, Benedek Mónikát bíztuk meg a feladat
munkaviszony keretében történő
ellátásra, bruttó 250 000 Ft-os bérezéssel. Megköszöntük a régi ügyvezető munkáját, az új ügyvezetőt
pedig rövidesen a városi újságban
és tévében is bemutatjuk.
A Szécsényi AGRO-HELP Nonprofit Kft – nél Velenczei Norbert
ügyvezetőt visszahívtuk, és új ügyvezetőt, Rácz Beatrixet bíztuk meg
a feladat munkaviszony keretében
történő ellátásra, bruttó 250 000 Ftos bérezéssel. Megköszöntük a régi
ügyvezető munkáját, az új ügyvezetőt pedig rövidesen a városi újságban és tévében is bemutatjuk.
A Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft törzstőkéjét 2.500.000 Ft
készpénzbetéttel megemeltük, tevékenységi köreit kibővítettük. Február 11-én úgy döntöttünk, hogy a
jelenlegi ügyvezetőt 2015. február
28-al visszahívjuk és 2015. március
1-el új ügyvezetőt, Borik Albertet
bíztuk meg a feladat munkaviszony
keretében történő ellátásra.
A február 24-i ülésünkön, tekintettel arra, hogy a megválasztott
ügyvezető a megbízást március 1jétől nem tudja elfogadni, az ügyvezető személyére vonatkozó döntéseinket hatályon kívül helyeztük,
és a képviselő testület egyhangúlag szavazott bizalmat Haralambeasz Zsuzsannának az ügyvezetői
munka folytatásához.
A személyi változások okán a három cég üzleti tervét nem tárgyal-

.

tuk, megbíztuk az új ügyvezetőket,
hogy a márciusi testületi ülésre készítsenek új üzleti tervet, azzal a
megkötéssel, hogy az a város elfogadott költségvetését kedvezőtlenül ne befolyásolja.
A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft-nél a cég törzstőkéjét
2.500.000 Ft készpénzbetéttel megemeltük. Döntöttünk, hogy a Rákóczi út 90. szám alatti Toronyépület
a továbbiakban a cég üzemeltetésébe kerül át, és a cég könyvvizsgálójának szerződését meghosszabbítottuk.
- A Szécsényi Közművelődési
Nonprofit Kft üzleti tervét 28 980
E Ft bevételi és 43 822 E Ft kiadási összeggel, 14 842 E Ft önkormányzati hozzájárulással fogadtuk el.
- Február 11-én tárgyalta a képviselő testület Szécsény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését, melyet 943.797 E Ft főösszeggel, 37.000 E Ft tartalékkal fogadtunk el.
- A Kubinyi Ferenc Múzeum és
Krúdy Gyula Könyvtár igazgatói pályázatainak értékelésére, a pályázók
meghallgatására 7 fős szakmai-szakértői bizottságot hoztunk létre. A
képviselő testület a szakmai szakértői bizottság tagjainak: Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet, Smelkó
István, Borda Tamás képviselőket,
a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének elnökét: Dr. habil. KálnokiGyöngyössy Márton elnököt, Csatlós
Noémi megbízott intézményvezetőt,
Némethné Magulya Lívia közalkalmazotti képviselőt és Kazareczki Noémi történészt választotta meg.
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- Egy magánszemély ingatlanfelajánlását a testület nem fogadta el.

elnökének beszámolóját. Várjuk és
kérjük a Tisztelt Lakosság javaslatait!

- Zárt ülés keretében egy üzletrész felajánlására tett javaslatot
többen igen kedvezőnek ítéltük
meg, de több kérdés is felmerült,
ezért úgy döntöttük, hogy azokat
alaposan megvizsgálva fogjuk újra
a testület elé vinni a javaslatot.

- Későbbi ülésre halasztottuk a Szécsény Város Önkormányzata 2015.
évi közbeszerzési tervére, és a Magyar út 13-15. szám alatti iskola és
óvoda épület használati szerződés
módosítására vonatkozó előterjesztéseket.

- Zárt ülés keretében bérlakás
kérelmeket tárgyaltunk. Két meglévő szerződést meghosszabbítottunk, új kérelmeket üres ingatlan
hiányában el kellett utasítanunk.

- A kommunikációs szolgáltatási
feladatok vállalkozási formában történő ellátására kiírt pályázatunkat
visszavontuk, az előző kiírásban
félreértésre okot adó szövegrészek
törlésével új pályázatot írunk ki, és
a jelenlegi szolgáltatóval fennálló
határozott idejű szerződésünket március 31-ig meghosszabbítottuk.

- Február 24-én egyhangúlag fogadtuk el az új szociális rendeletünket. A képviselő testület megbízta
jegyző urat, hogy a lehetséges eszközökkel tájékoztassa a lakosságot
a rendelet tartalmáról. A rendelet a
város honlapján olvasható.
- A képviselő testület megismerte és jóváhagyta a Kubinyi Ferenc
Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
2014. évi beszámolóját és 2015. évi
munkatervét.
- Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde fenntartója, a 2015/2016-os
nevelési évben 1 óvodai csoport
és 2 bölcsődei csoport indítását
engedélyezi az intézményben. Az
óvodai beiratkozás időpontját 2015.
április 22-én (szerdán) és 23-án (csütörtökön) 800-1600 óra közötti időpontban határozza meg. A pótbeiratkozás időpontja 2015. május 4. (hétfő)
800-1600 óráig.
- Jóváhagytuk a roma nemzetiségi önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodásunkat. Gratulálunk az újonnan megválasztott képviselőknek!
- Meghallgattuk Szép Boglárka,
a Szécsényi Értéktár Bizottság új

- Jóváhagytuk a Palóctext Szociális Szövetkezet címerhasználati kérelmét az általuk készített
termékeken.
- Döntöttünk egy használaton
kívüli hulladékszállító jármű értékesítéséről 800.000 Ft értékben.
- A testület egyhangúlag támogatta a 2015. évi Startmunka mintaprogramban való részvételünket.
2015. március 5-ével két program
indul.
A mezőgazdasági projektben 53
főt fogunk 12 hónapban foglalkoztatni, folytatva a kertészeti- és állattenyésztési feladatokat. A program teljes költsége 69 370 525 Ft,
melyből a bérjellegű kiadások ös�szege 59 469 236 Ft. Önkormányzatunk saját erőként 859 358 Ft-ot
ajánlott fel.
„Értékteremtés Szécsény városában”
projektünk keretében 112 fő foglalkoztatását vállaltuk, szintén 12 hónapig. Ennek keretében folytatjuk
a betonelemek gyártását, az újonnan vásárolt csarnokunkban asztalos üzemet indítunk, egységes utca-
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és házszám táblákat, buszmegálló
pavilonokat szeretnénk készíteni,
továbbá Benczúrfalván a tavaly vásárolt ingatlant, Pösténypusztán pedig a közösségi házat kívánjuk felújítani.
A program teljes költsége 148 710
707 Ft, melyből a bérjellegű kiadások összege 130 090 392 Ft. Önkormányzatunk saját erőként 2 726 546
Ft-ot ajánlott fel.
Egységes véleményünk volt, hogy
a munkálatok során az eddigieknél
szigorúbb szakmai felügyelet és ellenőrzés szükséges, ezért a programok irányításával az AGRO-HELP-,
a Városfejlesztő-, és a Városüzemeltetési Kft-inket bízzuk meg.
- Határozatot hoztunk és rendeletet alkottunk az egészségügyi
alapellátás keretében végzett védőnői tevékenységgel kapcsolatban. Az ellátást 3 körzetben látjuk
el. A körzetek beosztásáról a lakosságot tájékoztatjuk.
- Jóváhagytuk a városunk településrendezési tervének elkészítésével megbízott céggel létesített
szerződésünk módosítását. A terv
elkészítésének határideje 2015. augusztus 31. Ennek megléte elengedhetetlen feltétele további fejlesztéseinknek.
- Egyebek napirendi pontban Dr.
Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester asszony tájékoztatta a testületet a készülő Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatban, Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő asszony a Mindszenty téri játszótér és az ottani szelektív gyűjtő edények problémájára
hívta fel a figyelmünket. A játszótérrel kapcsolatban jeleztük, hogy
pályázunk a felújításra és bővítésre, de a karbantartásra addig is, az
eddigieknél nagyobb odafigyelést
várunk a felelős önkormányzati cég-
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TÁJÉKOZTATÓ
a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
Magyarország 2015. évi központi
költségvetésének megalapozásáról
szóló 2014. évi XCIX. törvény módosította a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.).
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok
közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén a
következők szerint alakul:
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő
aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható
meg:
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- az egészségkárosodási és gyermek-felügyeleti támogatás (új ellátás a korábban rendszeres szociális
segélyre jogosultak egy része erre
válik jogosulttá).
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi
ügykörök:

- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság.
A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100%-ban központi költségvetési forrásból kifizetett
szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás
keretében.
A módosítás az Szt. által jelenleg
szabályozott ellátások közül az alábbiakat érinti, ezekre vonatkozóan
az Szt. 2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást:
- lakásfenntartási támogatás
- adósságkezelési szolgáltatás
- méltányossági ápolási díj
- méltányossági közgyógyellátás
A fentieken túl az önkormányzati
segély is átalakul: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a települési
támogatás keretében nyújtható
majd támogatás.
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében
milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe

tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint az időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető
élethelyzet, a létfenntartási gond
meghatározása az önkormányzat
jogosultsága, hasonlóan az ilyen
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
Az új segélytípus, a települési támogatás, a meglévő ellátások tartalmára nézve jelentős érdemi változást nem hoz, mivel ugyanarra
az ügyfélkörre nézve, célhoz kötötten biztosít lehetőséget az ellátás
megállapítására, azonban pontosabb, kiszámíthatóbb szabályozás
alapján; ugyanakkor a rendelet-tervezet az eddig biztosított, széles célcsoportú támogatásokat is megtartotta.
A települési támogatások jogcímeit, jövedelemhatárait és összegeit
szinte azonosan a korábbi segélyekével javasoltuk meghatározni.
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
32. § (3) bekezdése felhatalmazó
rendelkezései alapján alkotta meg
az önkormányzati rendeletet.
A következőkben foglaljuk össze a
2015. március 1-től hatályos segélyezési rendszert:
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Nagy örömünkre, üléseinken
aktívan részt vettek településrészi
delegáltjaink, akik tolmácsolták a
benczúri és pöstényi lakosság kéréseit. Igyekszünk azokat mielőbb
megoldani.

- alanyi ápolási díj (az alapösszegű,
a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt ös�szegű, valamint a kiemelt ápolási
díj),

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

től. A szelektív gyűjtők gyakoribb ürítését kezdeményezzük a szolgáltatótól.
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57 000 Ft

57 000 Ft

pénz postai
úton vagy banki
átualás vagy
kivételes esetben
házipénztár

.4.

természetbeni
juttatás

pénz postai
úton vagy banki
átutalással vagy
iskolakezdési
utalvány

pénz postai
úton vagy banki
utalással

pénz postai
úton vagy banki
utalással

Téli tüzelő
megvásárlására

Kiskorú gyermek
neveléséhez

Haláleset,
ill. temetési
költségekhez való
hozzájárulás

3-10. közötti bejáró
gyermeket kísérő
utazási támogatása

-

-

10 000/ tanév

20 000 Ft

5 000 Ft/
gyerek

15 000 Ft/
háztartás

1

korlátlan

1

1/
háztartás

3

1

10.000 Ft

korlátlan

5.000 Ft
gyermeken-ként

Hátralékkezelési
támogatás
(korábban
adósságkezelési
szolgáltatás)

Gyógyszer
támogatás
(korábban
méltányossági
közgyógyellátás)

Beteggondozási
támogatás
(korábban
méltányossági
ápolási díj)

szolgáltató
részére
történő
utalás

pénz postai
úton vagy
banki
átutalással

pénz postai
úton vagy
banki
átutalással

háztartás

család

család

háztartás

5+ fő:
57 000 Ft

4 fő:
59 850 Ft

3 fő:
62 700 Ft

65
+5/fő

5 főtől

60

3 fő
4 fő

55

1-2 fő

maximális
lakásnagyság (m2)

minimum 6
havi tartozás

25%-os önerő
befizetése

havi gyógyszerktg
> 28 500 * 0,20

2 fő:
65 550 Ft

3 évente
egyszer

0,5

1

tartozás nagysága:
50.000 –
285.000 Ft között

maximum
200 000 Ft

5 000 Ft

28 500 Ft

(össz.rezsi/össz.
jövedelem)*100 >
30: 5 000 Ft

1

1 fő:
85 500 Ft

2+ fő:
57 000 Ft

1 fő:
71 250 Ft

57 000 Ft

2+ fő:
71 250 Ft

30<(össz.
rezsi/össz.
jövedelem)*100
>25: 3500 Ft

Támogatás
egyéb
feltétele

5+ fő: 71 250 Ft

4 fő: 74 100 Ft

max. 30 000 Ft

Össz-támogatás/év
50 000 Ft

Támogatás és kifizetés
formája
szolgáltatók
részére
történő
utalás

Vizsgált
közösség
jellege

3 fő: 76 950 Ft

Össz-alkalom/év
3

Lakhatási
támogatás
(korábban
normatív
lakásfenntartási
támogatás)

(össz.rezsi/össz.
jövedelem)*100<
25: 2 500 Ft

Jövedelemhatár
(egy főre)

2 fő: 79 800 Ft

4 000 Ft

3

Támogatás
összege (hó)

1 fő:
99 750 Ft

Települési támogatás
Támogatás
folyósításának ideje
(év)

1 fő: 94 050 Ft

Igazolással
alátámasztott nem
várt többletkiadás,
rendkívüli
élethelyzet
(gyógyszer, elemi
kár elhárítása,
káresemény) esetén

Támogatás és kifizetés
formája

85 550 Ft

Jövedelemhatár
(egy főre)

utalvány

8 000 Ft

Alkalom/év

Élelmiszer
vásárlásra

Támogatás
összege

42 750 Ft

Rendkívüli települési támogatás
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A szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 2/2015.
(II.25.) számú rendeletet Szécsény
Város honlapján tekinthetik meg a
tisztelt érdeklődők, amely röviden
az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

1-2. §
A rendelet ezen szakaszai a rendeletben meghatározott ellátások személyi és tárgyi hatályát rögzíti, a ko19162719-1-12
18639931-1-12
18639199-1-12
18636907-1-12
18272255-1-12
18289086-1-12
18636244-1-12
19161206-1-12
18644045-1-12
18336906-1-12
19161309-1-12
19928519-1-12
18638734-1-12
19928526-1-12

SZÉCSÉNYI AMATŐR FUTÓK TÁRSASÁGA

SZÉCSÉNYI BETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SZÉCSÉNYI KŐRÖSI ALAPÍTVÁNY

SZÉCSÉNY-ÉRT-ÉKES KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

BENCZÚRFALVÁÉRT KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

SZÉCSÉNYI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

SZÉCSÉNYIEK A ZENÉÉRT ALAPÍTVÁNY

SZERVA ASZTALITENISZ SPORT EGYESÜLET

T.C.D TÁNCEGYESÜLET

TIBORC EGYESÜLET A DIÁKOKKAL A DIÁKOKÉRT

VÁROSI SPORTEGYESÜLET

VIDÉKFEJLESZTŐK NÓGRÁDI EGYESÜLETE

VÖRÖS METEOR TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET

18640113-1-12

INNO-REHAB KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

SZÉCSÉNY ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZBIZTONSÁGÁÉR
KÖZALAPÍTVÁNY

18643996-1-12

IGAZ LÓBARÁTOK ÉS JÓBARÁTOK DIÁKSPORT KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET

18641554-1-12

1862249-1-12

HORTENZIA IDŐSKORÚAK ELLÁTÁSÁÉRT KIEMELTEN KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY

POLGÁRI SZÉCSÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY

18643587-1-12

HARMÓNIÁBAN A VILÁGGAL MENTÁLHIGÉNÉS KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET

19926177-1-12

18630406-1-12

A BETEGEK MEGSEGÍTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

PETŐFI HORGÁSZEGYESÜLET

18286265-1-12

ANDI SZÍNJÁTSZÓSAI EGYESÜLET

18639261-1-12

18637568-1-12

845. SZ. P. BÁRKÁNYI JÁNOS CSERKÉSZCSAPATÁÉRT ALAPÍTVÁNY

PALÓCFÖLDI NÉPI IPARMŰVÉSZEK EGYESÜLETE

18636622-1-12

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

„ÉLŐ KÖVEK” ALAPÍTVÁNY

E szakasz a rendelet azon értelmező rendelkezéseit sorolja fel, melyeket az Szt. nem tartalmaz, azonban
meghatározásuk a jogalkalmazás során elengedhetetlenek.

.5.

rábbiakhoz képest azzal a kiegészítéssel, hogy további követelményként nevesíti a Szécsény Város közigazgatási területén való életvitelszerű itt lakást.

3. §

3170 SZÉCSÉNY, MÁRTÍROK ÚT 5.

3170 SZÉCSÉNY, DUGONICS ÚT 1/B. FSZ. 1.

3170 SZÉCSÉNY, RÁKÓCZI ÚT 84.

3170 SZÉCSÉNY, HAYNALD L. ÚT 11.

3170 SZÉCSÉNY, TAVASZ UTCA 10.

3170 SZÉCSÉNY, IJFÚSÁG ÚT 3.

3170 SZÉCSÉNY, ADY ENDRE ÚT 12.

3170 SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13.

3170. SZÉCSÉNY, FŐ ÚT 62.

3170 SZÉCSÉNY, ADY ENDRE ÚT 1.

3170 SZÉCSÉNY, RÁKÓCZI ÚT 90.

3170 SZÉCSÉNY, RÁKÓCZI ÚT 115.

3170 SZÉCSÉNY, RIMÓCI ÚT 42.

3170 SZÉCSÉNY, RÁKÓCZI ÚT 84.

3170. SZÉCSÉNY, RÁKÓCZI ÚT 78.

3170 SZÉCSÉNY, ZRÍNYI ÚT 17.

3170 SZÉCSÉNY, ADY ENDRE ÚT 4.

3170 SZÉCSÉNY, RÁKÓCZI ÚT 65.

3170 SZÉCSÉNY, LIGET ÚT 1.

3170 SZÉCSÉNY, SOMOGYI B. ÚT 8.

3170 SZÉCSÉNY, BORJÚPÁST ÚT 3.

3170 SZÉCSÉNY, HAYNALD L. ÚT 12.

3170 SZÉCSÉNY, ADY ENDRE ÚT 12.

3170 SZÉCSÉNY, RÁKÓCZI ÚT 114.

3170 SZÉCSÉNY, HAYNALD L. ÚT 7.
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4-10. §

Az érintett szakaszok a támogatások megállapításának, jogosultsági feltételeinek, azok igazolási módjának egységes, valamennyi támogatástípusra alkalmazandó szabályait tartalmazzák. Főszabályként különös tekintettel az adatvédelmi
szabályokra, valamint az érintett
ügyfélkör ügyintézési szokásaira továbbra sem lesz lehetőség érdemi ügyintézésre elektronikus for-
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mában. Rögzítésre került még, mint
valamennyi támogatási forma igényléséhez szükséges feltétel, az egy
évnél nem régebbi környezettanulmány megléte, valamint annak tartalmi sajátosságainak rögzítése.
11. §
A rendelet ebben a szakaszban foglalja össze a képviselő-testület által
nyújtott, egyes települési támogatástípusokat. Mivel az Önkormányzat továbbra is fenn kívánja tartani
az eddig folyósított szociális ellátásokat, így azok elnevezését a hatályos törvényi szabályozáshoz igazította.
A támogatások elnevezései a következők:
- lakhatási támogatás (korábban:
normatív lakásfenntartási támogatás)
- beteggondozási támogatás (korábban: méltányossági ápolási díj)
- gyógyszertámogatás (korábban:
méltányossági közgyógyellátás)

- hátralékkezelési támogatás (korábban adósságkezelés)
12-13. §
A lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályozást az Szt. tartalmazta, mely a módosítás után teljesen kikerült a szabályozás alól. E
szakasz a lakhatási támogatásra
vonatkozó rendelkezéseket részletezi, a korábbi, törvényi szabályozásához képest egy egyszerűbb, átláthatóbb szabályrendszert rögzít.
Nem alkalmazza az egy fogyasztási
egységre vonatkozó rendelkezést,
a támogatás összegét a háztartás
összjövedelme, valamint a háztartás összes rezsiköltsége arányának
függvényében határozza meg. Egyebekben a támogatást úgyszintén csak
szolgáltató felé fennálló lakhatási
kiadásokhoz történő hozzájárulásként nyújtja.

14-16. §
Mivel a javasolt beteggondozási
támogatás korábbi formájának fedezetbiztosítása 100 %-ban korábban is az önkormányzati költségvetést terhelte, valamint az utóbbi
két év ide vonatkozó statisztikai
adatai is azt támasztják alá, hogy
lényeges változás a jogosultak számában nem következett be, így az
Önkormányzat továbbra is fenn kívánja tartani a házi segítségnyújtás
keretében már nem gondozható,
ápolásra szoruló személyek otthoni környezetben, hozzátartozók általi gondozását. A jelenlegi szabályozás a korábbi méltányossági
jogcímen nyújtható ápolási díj szabályaitól annyiban tér el, hogy a felülvizsgálat időtartama rövidebb,
egy évben lett meghatározva. Ennek célja a gondozás folyamatos,
eredményesebb és hatékonyabb ellenőrzése. Lényeges változás továbbá az is, hogy a támogatás – a vonatkozó törvények ilyen irányú módosításai következtében - sem egészségügyi szolgáltatásra, sem szolgálati időre nem jogosít.
17. §
A gyógyszertámogatás a korábbi
törvényi, illetőleg rendeleti szabályozásnál részben kedvezőbb feltételeket határoz meg az igénybe
vevők részére. A támogatás hat hónapra állapítható meg, melynek ös�szege havonta 5.000.-Ft, amit előre,
egy összegben folyósít az Önkormányzat a jogosultak részére, valamint az egy főre eső jövedelem határok változnak.
18-21. §
A méltó lakhatás feltételeinek megőrzéséhez nyújt segítséget a rendelet e szakaszaiban rögzített, természetbeni támogatásként nyújtott
hátralékkezelési támogatás. A korábbi szabályozáshoz képest lényeges változás, hogy a támogatást egy
háztartásban kettő év helyett háromévente lehet újból igénybe ven-

.6.

ni. A hátralékkezelési támogatáshoz
automatikusan már nem kapcsolódik a kötelezően nyújtott lakásfenntartási támogatás.
22-28. §
Ezen szakaszok a rendkívüli települési támogatásként nyújtható támogatás típusokra vonatkozó részletes
szabályokat tartalmazzák. A rendkívüli települési támogatások egy
évben adható száma, illetve maximálisan nyújtható összege változott.
A kiskorú gyermekhez, illetőleg neveléséhez kapcsolódó célból nyújtott támogatás célja, hogy a szociálisan rászoruló, nagycsaládos kérelmezők gyermekeik után egy naptári évben egy alkalommal rászorultságuk esetén mindenképpen részesülhessenek ebben a támogatásban,
függetlenül attól, hogy más okból
nyújtott rendkívüli települési támogatást korábban már igényeltek.
A temetési támogatásra vonatkozó szabályozásnál új elem az ún.
előleg nyújtásának lehetősége. Ennek a kedvezménynek a rendeletbe való beiktatása egyrészt a köztemetés iránti igények visszaszorítását, másrészt a szociálisan rászoruló személyek hozzátartozóik eltemettetése intézésének megkezdését segíti elő.
Új támogatási forma a településrészekről bejáró 3-10 év közötti gyermek kísérőjének utazási támogatása, mely a Benczúrfalva és Pösténypuszta településrészről bejárók kísérőinek utazási költségeihez jelent segítséget.
29. §
A rendelet hatályba léptető, illetve
hatályon kívül helyező rendelkezéseit tartalmazza.
Szécsény, 2015. február. 26.
Dr. Bagó József
jegyző

2015. március

. Ingyenes kiadvány . www.szecseny.hu

..........................................................................................................................
Felhívás a Szécsényi Települési Értéktár
feltöltésére!
Tisztelt Szécsényiek!

A

Szécsényi Települési Értéktár
a Szécsény területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz, ezért
kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy
segítsenek azt tartalommal megtölteni!
A nemzeti értékek települési értéktárba történő felvétele:
A Szécsény közigazgatási területén
fellelhető, illetve az itt létrehozott
nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti, a polgármesterhez címzett javaslatában.

A javaslatot a 114/2013. (IV.16.) Korm.
rendelet 1. melléklete alapján kell elkészíteni és elektronikus úton vagy
postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani.

A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei
Értéktárba, onnan pedig a Magyar
Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.
A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:
a) agrár- és élelmiszergazdaság:
az agrárium szellemi termékei és
tárgyi javai – beleértve az erdészet,
halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és
növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények,
gyógyvíz- és fürdőkultúra;
c) épített környezet: a környezet
tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt
épített (mesterséges) része, amely
elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert
körülvevő környezet fenntartásához
kapcsolódó szellemi termékek;
d) ipari és műszaki megoldások:
az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
e) kulturális örökség: a kulturális
örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány,
a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a
védett ingatlan értékei, különösen
a nemzeti vagyon körébe tartozó,
kiemelkedő értékű műemlékek és
régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
f ) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását,
fejlesztését szolgáló, a szabadidő el-

töltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi
sportágban kifejtett tevékenység,
különösen a sportolói életművek és
csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember
természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai
képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a
turisztikai attrakciók, szolgáltatások,
a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó
étel- és italkészítési eljárások.
A város vezetése és a bizottság számára egyaránt fontos és igen nagy
jelentőséggel bír az, hogy a város
lakóinak lehetőséget nyújtson abban, hogy a kérdést a saját szemszögükből vizsgálva, és javaslataikat elénk terjesztve a segítségünkre
lehessenek egy különleges, valóban
városunkra jellemző értéktár létrehozásában.
Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel várunk, és köszönettel
fogadjuk együttműködési szándékukat. Kérjük, éljenek a javaslattétel lehetőségével!

Tisztelettel:
Stayer László
polgármester

Szép Boglárka
bizottság elnöke

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

M

árcius 15-én, 16 órától veszi kezdetét az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc ünnepi megem-

lékezése. 16 órától koszorúzásra kerül sor a Szontagh Pál emléktáblánál,
majd 16.30-tól műsor lesz a Művelődési Központban, ahol átadásra kerül
a „SZÉCSÉNY VÁROSÉRT DÍJ” is. A

.7.

műsorban közreműködnek az Erkel
Ferenc Vegyeskar és a FéBé Társulat.
Ünnepi beszédet mond Balla Mihály
országgyűlési képviselő és Stayer
László polgármester.
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Március 17-től kedded és csütörtökön 18 órától Tavaszi torna indul
Szita Marcsival a Művelődési Központban. Minden tornázni és mozogni vágyót szeretettel várunk.
Március 21-én tavaszi, megújuló
Városi Egészségnap kezdődik 9 órától a Művelődési Központban. Az ingyenes mérések, vizsgálatok mellett,
egészséges ételekkel, teákkal és mozgásformákkal találkozhatnak a rendezvényre látogatók.

Keresztény Értelmiségiek Szécsényi Szervezete

A
vez.

KÉSZ helyi szervezete március
hónapban egy programot ter-

A szerzetesség évéhez kapcsolódóan március 5-én (csütörtökön) du.
17 órától kerül megrendezésre Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes –volt
szécsényi káplán – előadása, melyben a saját élményein, tapasztala-

tain keresztül a jezsuita rend életébe nyerünk bepillantást.
Az előadás helyszíne a ferences kolostor Szécsényi György terme. Bejárat a gazdasági udvar felől.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Udvardy Erika

.......................................................................................................................
T.C.D. Táncegyesület
hírei

A

T.C.D. Táncegyesület a februári
hónapban a városunkban megszervezésre kerülő három rendezvényen vett részt. Február 7-én az
Andi színjátszósai által rendezett
Musical Gála fellépői voltak. 3 korcsoport közösen mutatta be a Rómeó és Júlia musical Gyűlölet c. dalára a koreográfiáját, valamint a haladó csoport egy különleges tánccal
is színpadra lépett.
Február 13-án a Páter Bárkányi János Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium farsangi műsorát színesítette két gyerek csoport előadása és a korábban említett musical tánc.
Február 14-én az ovis csoport idei
első fellépésére került sor a Páter
Bárkányi János Katolikus Óvoda jótékonysági műsorán. Nagy lelkesedéssel és örömmel vettek részt a
táncosok a fellépéseken.
A márciusi hónapban 2 csoport első
versenyszereplésére kerül sor. A Ritmus Csapatok Országos táncversenyére készülnek a gyerekek. Nagy
az izgalom, a készülődés és sok fárasztó táncedzés vár a versenyzőkre a következő egy hónapban.
Deák Réka

Kubinyi Ferenc Múzeum és
Krúdy Gyula Könyvtár
Sanyi manó

2

014-ben jelent meg Shah Gabriella Sanyi manó című könyve,
mely a balassagyarmati születésű
Lévai Sándor báb- és díszlettervező életét és műveit mutatja be.
2015. március 3-án a Krúdy Gyula
Könyvtárban ismerkedhettek meg
az érdeklődők ezzel a kiadvánnyal.
A könyvbemutatón Dr. Csongrády
Béla közíró beszélgetett az írónővel, s az eszmecsere során felidézésre kerültek a Lévai nevéhez fűződő, mára klasszikussá vált televíziós mesefilmek (pl. Mi újság a Futrinka utcában, Rémusz bácsi meséi,
Zsebtévé, Süsü) díszletei és bábjai.
Csatlós Noémi
megbízott igazgató

................................................................................
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium
A nagyböjti időszak készületei

I

skolánk életében kiemelkedő szerepe van a nagyböjti időszaknak.
Pedagógusaink és tanítványaink
több szervezett programmal készülnek a lelki ráhangolódásra, legnagyobb keresztény ünnepünk misztériumára.

.8.

Intézményünk pedagógusai, dolgozói részére február 28-ra lelkinapot
szervezünk a plébánián Csongor
testvér vezetésével. Ennek keretében közös előadáson, kiscsoportos
beszélgetésen és szentmisén veszünk részt. Iskolánk ebben az évben is bekapcsolódik a plébánia
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nagyböjti készületébe. A március
6-i keresztúti ájtatosságon a felolvasás szolgálatát nevelőink és tanulóink közösen adják. Március 21-én
egész napos zarándoklatot szervezünk Mátraverebély - Szentkútra,
amelyre szeretettel várjuk a tanítványaink szüleit is. A nap folyamán
megismerkedünk a kegyhely történetével, megtekintjük a felújított
nevezetességeket, közös szentmisén és keresztúti imádságon veszünk
részt. A bátrabbak délután gyalogosan indulnak haza, majd Márkházánál csatlakoznak a csoport bus�szal utazó részéhez. Ezen a napon
pedagógusaink másik része a plébániai lelkinap programjaiba kapcsolódik be.
A Húsvétra való készületünket segíti még a március 27-én a diákoknak szervezett nagyböjti lelki gyakorlat. A nap elején a 12. B osztály
segítségével Jézus szenvedéstörténetét idézzük fel. Ezután a tanulók
csoportos feladatok, beszélgetések
segítségével elevenítik fel Jézus feltámadásának napjáig tartó időszakát. A délelőttöt közös szentmisével zárjuk, melyet Beer Miklós Püspök
atya celebrál, aki elfogadta meghívásunkat iskolánk lelki napjára.

Farsang a bárkányi iskolában
Iskolánk aulája gyönyörű farsangi
„jelmezbe bújt” 2015. február 13án. Alsósok, felsősök és a gimnazista osztályok mind-mind felvonultak produkcióikkal és jelmezeikkel.

Voltak, akik zenés, táncos bemutatóval készültek, míg mások színészeket megszégyenítő előadást
mutattak be. Akadtak a diákok között hóemberek, állatok, madarak,
tojások, cirkuszi mutatványosok és
zenészek, de nem hiányozhattak
az egyes korok és mesefilmek hősei sem. A felső tagozatos és gimnazista osztályok derűs jelmezei
európai országok jellemző jegyeit,
specialitásait elevenítették meg. A
felvonulást követően a nagyobbak
a tornateremben tréfás feladatokat és mulatságos versenyszámokat oldottak meg Szabó Péter irányításával. Az uniós vetélkedő
szervezését és a felajánlott díjakat
köszönjük Varga Béla önkormányzati képviselő úrnak. Ez idő alatt a
kisebbek Mazgon Jelena és Deák
Réka modern táncegyütteseinek
produkcióit tekinthették meg. A
ráhangoló bemutatót követően a
mozogni vágyó tanulókat egy vidám táncház keretén belül Deák
Réka táncpedagógus a modern
tánc, még Stayerné Szabó Violetta
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tanárnő a néptánc alaplépéseire
tanította. Természetesen a tombolasorsolás és a zsákbamacska sem
hiányozhatott. Aki elfáradt, az saját
osztálytermében válogathatott a
finomabbnál finomabb büfékínálatból, melyet a szülők készítettek
a farsangoló diákoknak. A tánccal,
zenés mulatsággal végződő bálunkat 21 órakor zártuk. Köszönjük a
szülői szervezet lelkes csapatának
a nagyvonalú ajándékokat, felajánlásokat.

Sítábor a felvidéken
Intézményünk 16 tanulója 2015. február 16-20-a között sítáborban vett
részt a felvidéken, az Ipoly folyó forrásánál fekvő Biele Vody. Kezdők és
haladók több csoportba osztva tökéletesítették sí tudásukat Szigeti
Zoltán síoktató irányításával. A tábort a következő tanévben is megszervezzük.
Szenográdi Tamás
igazgató
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Az óvoda hírei
Farsang a Bárkányi Katolikus
Óvodában

A

farsang a vízkereszttől (január
6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt
kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek.
A farsang gazdag néphagyományokra épül, csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén
„a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is.

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

Óvodánkban rendhagyó módon
egy teljes hétig tartott a vidám
télűzés. Egész héten jelmezben
töltöttük napjainkat, végeztük
teendőinket. A hét elején feldíszítettük az óvoda helyiségeit,
vidám hangulatot teremtettünk
a csoportszobákban. Tanultunk
dalokat, farsangi csujjogatókat,
csúfolókat, kikiáltókat, készítettünk
maszkokat, szemüvegeket, s folyamatosan falatoztunk a terített asztaloknál. Mindennap játszottunk közösen különböző humoros ügyességi,
verseny,- és logikai játékokat, táncoltunk, mulattunk. Gyűjtöttünk és barkácsoltunk mindenféle zeneszerszámot, hangkeltő eszközt, csattogókat,
csörgőket, csengőket, dobokat, stb.,
amivel végigvonulva mindenkivel tudattuk, hogy itt a tél vége. Ilyen felvonulás még nem volt városunkban,
ezért tartottunk is egy kicsit attól,
hogy milyen visszhangja lesz. Félelmünk alaptalan volt, örömmel üdvözöltek, akármerre jártunk. Hangos,
de vidám csapatunkat jó szívvel fogadták az iskolások, járókelők, városlakók, sokan csatlakoztak a menethez. A Művelődési Ház előtti téren
jó kedvű mondókákkal, énekekkel,
tánccal zártuk a heti programot.
Szvetlik Péterné
óvodapedagógus
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Ismét megrendezésre került, mint
minden évben, óvodai jótékonysági Morzsabálunk. Idei év célja csoportszobáink szebbé tétele, korszerűsítése, óvodai rendezvényeink színesebbé tétele, programjaink bővítése.

„Nagyon jó volt a hangulat. Igaz, kicsit nehezen fogyott a tombola, de
azért sikerült eladni. Jó volt a műsor.
Jó ötlet volt zokni bábbal bábozni,
az én kisfiam nagyon élvezte, azóta
otthon is az a sláger!” – maci csoport
Bagolyné Lőrik Bernadett szülő

Közel háromszáz vendég tisztelte
meg rendezvényünket, amely mindenképpen pozitív visszajelzés felénk, hogy érdemes szervezni, önzetlenül dolgozni.

„Hosszú idő óta először jutottunk el
a Morzsabálra. Természetesen nem
okozott csalódást nekünk, a műsor
nagyon színvonalas és szórakoztató
volt. Nagyon jól éreztük magunkat.
A műsor után nagyon jó hangulatú
bál következett, amelyen mindenki
kedvére húzták a talpalávalót. A tombolán sok értékes tárgynyeremény került kisorsolásra. Összességében nagyon jól éreztük magunkat, bátran
ajánljuk bárkinek, aki a farsangi időszakban egy jó kikapcsolódásra vágyik. Köszönjük minden óvó néninek,
a kis táncosoknak, táncos lábú anyukáknak és apukáknak, felkészítőiknek,
hogy ezt az élményt lehetővé tették
számunkra!” – süni csoport Farkas
Ivett szülő

Smelkó Istvánné óvodavezető köszöntő beszéde után kisfilm vetítése következett az óvodás gyerekről.
Ezután, hagyományainkhoz híven
vidám műsorunk következett, melyben felléptek nagycsoportosaink, vállalkozó kedvű szülők és minden óvodai dolgozó. Előadásunkat fináléval
zártuk, ahol Stayer László polgármester úrral közösen egy Zorán dalt adtunk elő.
Külön köszönetet mondunk városunk vállalkozóinak nagylelkű támogatásáért, akik annak ellenére is tudtak segíteni, hogy sok - sok bált szponzoráltak már előttünk. Köszönjük a
szülők segítségét, fergeteges táncukat, köszönjük kollégáink kitartó
munkáját, annak érdekében, hogy
pénzt gyűjtsenek az óvodás gyermekeknek. Köszönet Szécsény Város
Önkormányzatának a 100.000 Ft-os
felajánlását, és mindazoknak, akik
hozzájárultak e sikeres rendezvény
megvalósításához. Találkozunk jövőre a 17. Morzsabálon!
Hogyan vélekednek bálunkról a
résztvevő vendégek:
„A sok szervező munka meghozta a
gyümölcsét: fergeteges színpadi műsorral indult az este, igazán színvonalas, vidám produkciót láthattunk.
Minden szereplő szívét-lelkét beleadva szórakoztatta a nagy számban
összegyűlt közönséget, úgy gondolom, elismerés illeti őket!” – méhecske csoport Szajkó Bernadett szülő

„Az idén is magas színvonalú műsor
után kezdődött a táncos mulatozás
és tartott hajnalig, ki-ki meddig bírta. A bál ideje alatt lelkes szülők közreműködésével folyt a tombolaárusítás, mellyel tovább gyarapodott az
óvoda bevétele. A rendezvény mottója méltán tükrözi azt, amit a bálon
részt vevők érezhettek. Egy nemes
cél, gyermekeink jobb körülményeinek biztosítása számos embert ösztönöz lelkes és odaadó munkára,
nagylelkű adományozásra. Szeretnék
köszönetet mondani Mindenkinek,
aki segítségével, munkájával, nagylelkű támogatásával hozzájárult a
bál sikerességéhez. Külön köszönet
az óvoda dolgozóinak a kitartó munkájukért, melynek eredményeként méltán népszerű rendezvény városunkban a Morzsa bál. Minden segítőnek
és résztvevőnek a Jó Isten fizesse meg
a fáradozását! Remélem jövőre is legalább ennyi, vagy még több nagylelkű ember tartja majd fontosnak az
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óvodai nevelőmunka támogatását!”
– méhecske csoport Pifkáné Király Szilvia szülő
„Nagyon jó volt a báli műsor, a gyerekek is ügyesek voltak. Köszönet a
felkészítő óvó néniknek!” – maci csoport Szerencsés Miklósné szülő
„Röhögni az óvó nénik poénjain, csodálkozni fenomenális színészi képességükön, büszkén nézni gyermekeink
ügyeskedését, pálinkázni az ismerős
apukákkal (és anyukákkal), felszabadultan ropni a táncot a Kedvesemmel.
Ez volt nekem a Morzsabál.” – halacska csoport Nagy Ágnes szülő
„Első alkalommal vettünk részt ezen
a remek és színvonalas bálon. Lenyűgözött az óvodai dolgozók kiváló műsora, színészi tehetsége! Köszönjük, nagyon jól éreztük magunkat!”
– halacska csoport Kovácsné Percze
Violetta szülő
„Ismét megrendezésre került immár
16. éve a Morzsabálunk 2015. február 14-én, azaz Valentin napon, ahol
a piros szívecskék sem maradhattak
el, illetve a meglepetés ajándékok.
Összefogott szervezés előzte meg
odaadó anyukák és apukák segítségével. Ezúton is mindenkinek köszönjük, aki akár picit is hozzájárult ennek
a csodás estének a megvalósításához! Remélem mindenki jól szórakozott és jövőre is találkozunk a 17. Morzsabálon ugyan ilyen lelkesedéssel.”
– őzike csoport Rigó Nóra szülő
„Nagyon jó volt látni az óvoda dolgozóit ilyen színvonalas műsor keretében. Kreativitásukat és elhivatottságukat látva újra megerősítést kaptunk,
hogy jó „kezekben” van a kisfiunk. A
bál pedig kiváló alkalom volt arra,
hogy kötetlenül beszélgessünk a szülőtársakkal és az óvoda pedagógusaival.” – süni csoport Lukács Linda
szülő
Smelkó Istvánné
intézményegység vezető
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II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola

A

z év legrövidebb hónapja telt
el, de bővelkedtünk programokban. Tanulóink folyamatosan részt
vesznek különféle versenyeken.
Persze, amivel igazán lehet őket
motiválni az sokszor a játék, játékos
tanulás és a szórakoztató rendezvények. Ehhez szükség van lelkes,
szervező, ötletelő pedagógusaink
munkájára; amit már itt, cikkem legelején szeretnék nekik egytől egyig
megköszönni.
Februári programjaink:
- 02-án rendeztük meg a „Színes
Napok Programsorozat” második
fordulóját, a kék - fehér napot. A
színválasztást a vizes élőhelyek világnapja indokolta, amit minden
osztályteremben képekben, díszítésben kellett bemutatni; amellett,
hogy a diákok és a tanárok ezekbe
a színekbe öltöztek.
- 04-én Istók Ferenc tanár úr szervezett a 8-10. évfolyamosoknak egy
érdekes előadást «Egészséges életmód, életvitel és táplálkozás» címmel. Zsidai Renátától megtudhatták,
hogy milyen veszélyeket rejtenek
legkedveltebb táplálékaik és innivalóik. Beszélt környezetünk, levegőnk
káros anyagairól, a gyorséttermek
ételeiről, az E-számokról, a gyógyszerek mellékhatásairól, a függőségről, túlsúlyról, a folyadékbevitelről,
az energiaitalokról, a kóláról. Mottója: «Vedd a kezedbe az egészséged!
Méregteleníts, táplálkozz egészségesen és igyál sok vizet!»
- Az első két héten sor került a
szokásos félévi szülői értekezletekre. Köszönjük szépen az érdeklődő
szülők részvételét és reméljük, hogy
ezzel is segítjük őket gyermekeik figyelemmel kísérésében, a diák – iskola - szülő kapcsolat fejlődésében!
- 13-án állt a bál, farsangoltak az
alsósok és a 6.a osztály. Zenével,

táncházzal – köszönet Rácz Csaba
bácsinak – és kis teadélutánnal búcsúztatták a telet. A tanító nénik
(Bartus Gabriella, Bátori Istvánné,
László Gézáné, Szabó Györgyné)
vezetésével ünnepi hangulatot varázsoltak a Kőrösi terembe, míg a
6.a álarcosai tantermükben Varga
Erzsébet tanárnővel buliztak. Lassan beköszöntött az este, a TEISteam a sötét pincébe csábította a
jelentkező 4-6 fős csapatokat: megkezdődött a „Szellemjárás az iskolában”. A versenyzők egy elemlámpa
fényénél oldották meg a feladatokat, miközben szörnyek akadályozták őket. A 12 csapat Péntek 13mal, babonákkal kapcsolatos TOTÓ
kitöltése után mehetett le a félelmek birodalmába, ahonnan csak sikolyuk és félelmetes kacajok hallatszottak. Fergetegesre sikeredett
az este; köszönjük a TEIS csapatnak,
azaz a 9-10. osztálynak, Oláh Antonnak (8.o.) és a segédkező tanároknak (Győrki Marianna, Kiss Gabriella, Juscsákné Kovács Judit, Pancsovai
Gergely)!

18-án a 9-11. évfolyamosok a „Nyitott bíróság”- sorozat keretében ellátogattak a Balassagyarmati Fegyház és Börtön-be, ahol az elítéltek
által előadott szituációs játékot elemezték, értelmezték a szakemberekkel. Kísérőik: Győrki Marianna,
Kormány Zsoltné és Pesák Tamás.
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Ezen a napon Szécsény ifjú alkotója mutatta be vendégeinknek és a
diákoknak pályafutásának alakulását. Pápai Flóra, grafikus és fotográfus Retrospektív című kiállításán a
diákévektől napjainkig tekinthetők
meg munkái Benczúr Galériánkban
március végéig. Itt látható az a grafika is, ami a facebook oldalunk
profilképe. Köszönjük a szervezést
Bakos Tamara tanárnőnek, Vincze
Mónikának (6.a) a szép verset és a
megnyitó beszédet Csatlós Noémi
megbízott igazgatónőnek!
A nap a művészetek jegyében folytatódott, érdeklődő tanulóinkkal a
múzeum kiállítás-megnyitóján is voltunk. Bakos Tamara tanárnő és Bakos
Ferenc tanár úr segített Szőnyi István festményeit értelmezni, válaszoltak a feltett kérdésekre. Köszönjük
diákjainknak, hogy képviselték iskolánkat!
- 19-én az alsósok művelődtek, a
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központban jártak, ahol a Hattyúk tava
című balett-játékot tekintették meg.
- 23-án az ÉFOÉSZ Elfogadásért
Önérvényesítő Egyesület egy önkéntese, Fábriné Gizi néni kezdte
meg munkáját a 6.b osztályban. 3
- 4 hetenként foglakozásain önismereti, csapatépítő és viselkedésmódszertani feladatokkal segíti iskolánk „Egyénre szabott oktatás”ának kialakítását.
- 24-én találkozott először 25 diákunk Nagy Gábor tánctanárral. A
kétórás próbákon hétről-hétre tanulják meg a Vári Bertalan koreográfus által megálmodott táncot.
A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítványának szervezésében június
18-án, Budapesten a Hősök Terén a
zenekar «Szentivánéji álom» című
koncertjén kb. 200 gyermek táncol
majd egyszerre. Iskolánk is részt
vesz ezen a nagyszabású eseményen, ahol TV-csatornák kamerái
előtt adják elő 10 iskola diákjai a
több mint 3 hónapig tanult koreográfiát. Nagy izgalommal tekintünk
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a próbák elé és bízunk benne, hogy
a szülők és pedagógusok mellett
mások is büszkék lesznek ránk!

Tanulmányi versenyek:
- Folyamatosan zajlanak levelezős
és online versenyek, melyeken az
alsó és felső tagozatos diákok már
több fordulóban is megmérették
magukat: „Olvass és alkoss”; Böngész; Bendegúz; Titok; Német Nyelvi Civilizációs, Honismereti vetélkedő. Köszönjük tanáraiknak a felkészítő és irányító munkát (Szklenár
Tímea, Bartus Gabriella, László Gézáné, Varga Erzsébet, Pásztor Péter).
- Matematikából két országos versenybe kapcsolódtunk be, melyeknek az iskolai fordulóit rendeztük
meg. Február 13-án a Sziporka 2. fordulós feladatait oldották meg az 5-10.
évfolyamosok. 23-án lezajlott az Orchidea Pangea tesztvetélkedője a
3-10. osztályosoknak. Köszönjük Juhász Katalin, Mihály Olga, Bátori Istvánné, Szabó Györgyné, Bencze
László és Pancsovai Gergely felkészítő munkáját! Kíváncsian várjuk az
eredményeket!
- Gratulálunk Kelemen Gergő 9.a
osztályos tanulónknak, aki a Peák
István Nógrád Megyei Matematika
Verseny 2. fordulójába jutott; illetve osztálytársának, Farkas Áronnak
is, akivel a 2. fordulóban vettek részt
a Savaria országos történelem versenyen, 17-én a Madách Imre Gimnáziumban (St.)! Felkészítő tanáraik: Mihály Olga tanárnő, illetve Bodor
Norbert tanár úr.

- Gratulálunk Agócs Krisztián, Deák
Ádám és Raák Alex 10.a osztályosoknak, akik a Hatvani István Fizikaverseny 3. fordulójába jutottak. Felkészítő tanáruk Juscsákné Kovács Judit
tanárnő.

sportolóival. 25-én a salgótarjáni
Sportcsarnokban rendezték meg a
B33 megyei kosárlabda döntőt, iskolánkat két fiúcsapat képviselte a
9-12. évfolyamról. Felkészítő tanáruk Pesák Tamás volt.

- 27-e volt a beadási határideje a
háziversenyek 2. fordulójának: matematika az 5-10., természettudományi a 7-8. és biológia a 11-12. évfolyamosoknak. A jól sikerült feladatlapokat ötösökkel díjazzuk majd
és vár még rájuk az utolsó forduló
a Rákóczis Napokon.

- Gratulálunk Gerőcs Dávid 12.b
osztályos tanulónknak a Fekvenyomó Diákolimpia Nógrád Megyei Döntőjén kategóriájában elért 1., Csizmadia Zoltán 11.b és Farkas Áron
9.a osztályos tanulóinknak a 3. és
Szeróczki Ádám 11.b osztályos tanulónknak a 4. helyezéséhez!

- Diósjenőn részt vettünk a Szentgyörgyi Napok rendezvényen. Diákjaink festményekkel, rajzokkal pályáztak a „Keleti népek világa” téma-
körből és Molnár Violetta (3. o.) a
mesemondó versenyen török mesével színesítette a délutánt. Számos
pályázó volt jelen az ünnepélyes
megnyitón, ahol Pakisztán magyarországi nagykövete és Becsó Zsolt
országgyűlési képviselő méltatta
az alkotásokat. Köszönjük Bakos
Tamara tanárnő és Bartus Gabriella
tanító néni segítségét!

Sportversenyek:
- 17-én Diósjenőn rendezték meg a
3. korcsoportos lányok megyei döntőjét kosárlabdából. Iskolánk lánycsapata eredményesen szerepelt és
a 3. helyezést érték el. Gratulálunk
nekik és köszönjük a felkészítést
Pesák Tamás tanár úrnak!
- 24-én a „Dobd a kosárba” megyei jamboreeje zajlott Szécsényben, ahol az 1-2. osztályosok mérhették össze tudásukat 6 iskola kis
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Nyílt Nap az iskolában 2015.
március 18-án, szerdán 8-11
óráig
Nagyon sok szeretettel meghívjuk
a nagycsoportos óvodás gyermekeket és szüleiket
Nyílt Napunkra, ahol az első két órában matematika, illetve magyar órán
vehetnek részt, majd a 3. órában
Pancsovai Gergely igazgató úr tart
tájékoztatást az első osztályosok
beiskolázásáról, képzésünkről, intézményünkről!
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,
www.facebook.com/rfszkki
Juscsákné Kovács Judit
igazgató helyettes
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Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei hívogató
Nyílt nap

S

zeretettel várjuk a bölcsődébe
készülő gyermekek szüleit a gyermekeikkel együtt

2015.03.19.-én csütörtökön 10.00.11.30.-ig
- Ezen a napon lehetőség nyílik a
bölcsődei csoportok délelőtti tevékenységének bepillantásába
- Tájékozódhatnak a nevelő munkánkról
- Megismerkedhetnek a gondozónőkkel
- Megkaphatják a szükséges információkat a felvételhez és beiratkozáshoz
Várunk minden érdeklődőt!
Gajzinger Lászlóné
bölcsőde szakmai vezetője

Cseperedő csalogató
Szeretettel várunk minden leendő
óvodást szüleivel együtt a nyílt na-

punkra, melyet 2015. március 19.Én csütörtökön 9.00 órától 12.00.
óráig tartunk a pitypang csoportban! A pedagógusok akik várják
önöket:
Brezanóczyné Lőrincz Katalin
Mender Andrea Mária
és Várszögi Bernadett dajka néni!
* * *
Ezen a napon bepillantást nyerhetnek az óvodai életünkbe, mindennapjainkba, megismerkedhetnek az
óvodával, napirenddel, fontosnak
tartott értékekkel, amit naponta
közvetítünk a gyermekek felé.
S nem utolsó sorban egy vidám, játékos délelőttöt tölthetnek el gyermekükkel!
Mindenkit szeretettel várunk!
Mender Andrea Mária
intézményvezető
3170 Szécsény, Magyar út 13.
Telefon: 32/370-758
Email: szecsenyovi@gmail.com

................................................................................
Szerva ASE hírei

A

hétvégén február 21-én szombaton Szécsény asztalitenisz
csapatai itthon játszottak.

Az NB I-es csapat Szolnok Jászkun
Volán együttesét fogadta, ahol fölényes 16:2 arányú győzelem született. Igaz, hogy Szolnok együttese
jelenleg a tabella végén áll, de a hazaiak dolgát nehezítette, hogy Podpinka Gábor betegség miatt nem
tudott asztalhoz állni.
Őt Salamon István helyettesítette,
aki négy egyéni mérkőzéséből hármat megnyert.

További eredmények: Kriston Dániel 4 győzelem, Horváth Miklós 4
győzelem, Nagy Miklós 3 győzelem,
illetve Kriston-Horváth, Nagy-Salamon páros 1-1 győzelem. Szécsény
csapata ezzel a győzelemmel továbbra is az NB I-es tabella második helyén áll. Az második NB IIes csapat Ózd együttesét fogadta
volna, de vendégek betegség miatt az utolsó percben lemondták a
találkozót, ami 18:0 arányú szécsényi győzelmet jelent.
A Szerva ASE II. továbbra is veretlenül vezet az NB II-es bajnokságban.
dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnöke
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Pösténypuszta hírei

S

zécsény város önkormányzata
hozott egy döntést, hogy a hozzátartozó településrészeken Pösténypuszta, illetve Benczúrfalva lakosait se érje hátrány abból kifolyólag,
hogy helyi szinten nincs önkormányzati képviselő, ezért a falu lakói megválaszthatnak két főt, akik képviselhetik, illetve továbbíthatják az önkormányzat felé a kéréseket, problémákat és részt vesznek az önkormányzati üléseken. Ez a választás
meg is történt január 13-án egy falugyűlés keretében. Három jelölt
volt, akik közül titkos szavazással a
falu megválasztott két képviselőt.
Ők Végh Lajos és Veres Károly lettek,
akiknek ezúton is szeretnénk gratulálni és munkájukhoz sok sikert
kívánni. Bízunk benne, hogy tevékenységüket odaadással és lelkiismeretesen fogják végezni a falu
érdekében. Lehet, hogy sokan nem
tudják, de Mi, a falu lakói érzékeljük,
hogy Pösténypusztán megalakult a
polgárőrség, igaz már tavaly, de erről még nem adtunk hírt. Igen szép
számú polgárő dolgozik, akik mindennap hűségesen megtartják járőrszolgálatukat. Köszönjük nekik,
hogy szabadidejüket ilyen társadalmi tevékenységre fordítják. Ezen belül még egy jó hírről tudok beszámolni: a januári polgárőr gyűlésen,
amelyre Szécsényben a művelődési házban került sor, a pösténypusztai Papp Edinát választották meg az
egyik alelnöknek. Munkájához kitartást és sok sikert kívánunk!
Tabáné Szeles Katalin

......................................
SZÉCSÉNYI TV
2015.03.14-én 19.00 óra (ismétlés:
2015. 03.15-én 15.00, 2015.03.21-én
19.00 óra, valamint 2015.03.22-én
15.00 óra. 2015.03.28-án 19.00 óra
(ismétlés: 2015.03.29-én 15.00, 2015.
04.04-én 19.00 óra, valamint 2015.
04.05-án 15.00 óra.

2015. március

. Ingyenes kiadvány . www.szecseny.hu
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SZAFT hírei
BSI futónagyköveti találkozó
Siófok Hotel Balaton 2015. 01.
31. - 2015.02.01.

E

gy jó hangulatú találkozót élhettünk meg együtt Siófokon, mint
Szécsény Futónagykövete a BSI által szervezett szakmai és gyakorlati
konferencián. Az országból 100 fő
vett részt a két napos programokon, nagyon sok jó ötlet hangzott el
sport szakemberektől előadóktól.
Mi vagyunk azok akik igyekszünk a
régiókban élő futók sportját koordinálni, segítjük őket szakmailag. Szervezzük a közös nevezéseket, versenyeket, tapasztalatot cserélünk, tartjuk a kapcsolatot a többi futó egyesülettel. Természetesen a futás szeretete jegyében!

Előadást tartottak:
- Balassa Levente sportpszichológus
- dr. Zima Endre kardiológus - a
futás keringés élettani hatásai a szervezetre
- Tipikus futó sérülések és megelőzésük, miért ne fussunk betegen
dr. Komka Zsolt a kajak-kenu válogatott keretorvosa
- Kiscsoportos beszélgetés a futónagykövetekkel, akik bemutatták
településüket, egyesületüket.

A programról röviden:

Második nap programja:
- közös bemelegítés, átmozgató
futás, nyújtás Gógh Anikó triatlon
olimpikonnal
- BSI működése, nevezések egyéb
információk - Lakatos István
- a legjobb gyakorlatok és a találkozó összegzése - Kocsis Árpád és
Muladi György

Közös átmozgató futás a Balaton partján szép napos időben. Köszöntőt
mondott Kocsis Árpád a BSI Vezetője.

Sok élménnyel, tapasztalattal és új
ismerősökkel hagyhattuk el a Balaton partját. Hajrá Szécsény futói,
lehet a SZAFT csapatához csatla-

SZVSE hírei

utánpótlás csapataink is. A felnőtt
csapat 18-as kerete kialakult. Négy
játékos távozott a csapattól, és az
érkezők is négyen vannak: Szabó
Tamás, aki külföldi tanulmányait
befejezve csatlakozott a csapathoz,
Juhász István külföldi munkája után
ismét a csapatunkat erősíti, Molnár
Krisztián újból nálunk játszik és Számelcsik Bence Szügyből.

kozni, kicsiknek és nagyoknak. „Hiszen futók mindenütt vannak!" Minden mozogni vágyónak jó felkészülést, sérülésmentes és eredményes
futást kívánok.
Bussai Jótékonysági bál
2015. február 14-re meghívást kapott a SZAFT csapata Bussára, a tizenötödik alkalommal megrendezésre kerülő jótékonysági bálra. A
csapatunk 9 fővel tudott részt venni a rendezvényen, jó hangulatban
hajnalig tartó fergeteges tánccal
mélyítettük a két település barátságát.
Czele János
BSI Futónagykövet

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

A

z elkövetkező tavaszi szezonra
elkezdték a felkészülést a felnőtt és ifjúsági csapataink.

A felnőtt csapat heti 3, az ifjúsági
csapat heti két edzéssel, de voltak
akik a felnőtt csapat edzéseit is látogatták.
Az új elnökség szeretné kialakítani
a következő szezon csapatát, de a
mostani bajnokságot sem tekintik
lefutottnak. A bajnoki rajtra minden feltétel biztosítva lesz, ahhoz,
hogy a csapat csak a játékkal foglalkozzon. Az elnökség fontos dolognak tartja, hogy ha csapataink
megjelennek a mérkőzésen, akkor
ezt kulturáltan, megfelelő egyen szerelésben tegyék ezt meg. Ezért új mezeket, melegítőket, táskákat fognak
beszerezni a felnőtt, ifi, serdülő és

Az ifjúsági csapat létszáma sajnos
csökkent. Három játékos távozott a
csapattól, de senki nem érkezett a
helyükre. Eddig négy edzőmérkőzést játszott a felnőtt csapat. Ezeken
1 győzelmet és 3 vereséget szenvedett. A bajnokságot itthon kezdik
csapataink Érsekvadkert csapatai
ellen március 21.-én, szombaton.
A tavaszi szezonra már kapható bérlet és nyugdíjas bérlet is. Újdonság,
hogy a hazai mérkőzéseken lesz
nyugdíjas jegy is.
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2015. március 1-én magyar kupát
játszott a csapat Dejtáron: Dejtár –
Szécsény VSE 0-3 (0-2 ) góllövők:
Szenográdi 2, Rónási
A csapatoknak nemcsak egymással, inkább a talajjal kellett megküzdeni. Összességében teljesen megérdemelt győzelmet arattunk.
Doman Gábor
SZVSE elnökségi tag
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A Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, a Gyermekmosoly Szülői Szervezet és a „Szécsényi
Óvodásokért” Alapítvány köszöni támogatóinak, cégeknek, vállalkozóknak,
magánszemélyeknek, szülőknek, hogy anyagi támogatásukkal gyarapították számlánkat, illetve
lehetővé tették a színvonalas, tetszetős megjelenést, vendégvárást, valamint ajándéktárgyakkal
a tombolasorsolást. 2015. február 14-én megrendezett 16. Morzsabál tiszta bevétele 956 500 Ft.
Filkor Anna
TÁMOGATÓINK Alfamix Bt
Filkor-Percze Zsuzsanna
Szécsény- Gazdabolt
Fogarasi Kft
Ambrozia Cipőszalon - Szolgáltatóház
Földi Gabriella - Hangulat Presszó
Andi Virágbolt
Frédi cukrászda
Antal Albinné
Fülöp Ferencné - Marika néni
Ász-Wash Kft.
Garamvölgyi Andrea
Ava Pack Kft.
Garamvölgyiné Kovács Barbara
Bádonyi József
Gardrób
Bagoly Szabolcs
Gasztron-M Kft - Mészáros Ferenc
Bakos Ferenc
Gazda-Kenyér Kft
Balásné Horváht Ágnes
Gyöngyi Kozmetika - Bocsó Józsefné
Balázs Ildikó
Györki Mariann
Banett Bolt
Han-Ga gyermekcipő - Béres Zoltán
Bárány Barnabás - Bokri Juhsajt
Hanna - Karina Divatszalon - Kuris Éva
Bárány Tímea
Heizer Gyuláné – Marika Kozmetikus
Bársony Vendéglő - Ónodi Kornél
Heizerné Zsuzsi
Beke Nikoletta
Horváth Gyöngyi
Beszkid Elektro Kft
ifj. Bolgár János
Bobály Csaba
II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület
Borda Tamás
Intro Plusz Ker. Kft. – www.papirwebshop.hu
Borovszky Lászlóné
Ipoly Patyolat Kft.
Bozó Judit
Izolda népi játékai
Buga Lászlóné Dóri
Bunder Tamás
Jászberényi Zsolt
Buzás Gáborné
JÓB BT. - Szabóné Rózsahegyi Katalin
Czerovszki Adrienn
Juhász Ferenc
Csábi Szilárd
Juszt-Bau Kft
Csatlós Noémi
Kabarcz László
Cserhátnet Informatikai és Távkölési Kft
Kalmárné Lőrincz Viktória
Csókási Csabáné
Károsi Csaba
Damkó Henrietta
Kelecsényi Gáborné
Danyik Donát
Kelecsényiné Nagy Marianna
Darida Tibor
Kelecsényi-Szeles Ibolya
Deák Réka
Kériné Szabó Mária
Deák-Torák Mónika
Keripszol Bt - Lászlók Andor
Diszamé Bt
Király Gyógyszertár
Doman Ferencné - Ligeti Presszó és Pizzéria
Király-Balázs Veronika
dr. Bagó József
Kiss Dodi és Vartik Darinka
dr. Barrak Ahmad
Kiss Gergely
dr. Harikné dr. Havasi Beáta
Klebniczki
dr. Kuris Győző
Kolumbán Bernadett
dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet
Koplányi Gabriella
Dűz Klaudia Papírbolt
Kormány Zsoltné
Ép-Könyv 2010. Kft.
Kovács János
Erdélyi Róbert
Kovács Rita
Erdélyi Tamás
Kovácsné Kelecsényi Beáta
Erdősi Edina
Kovácsné Percze Violetta
EU-SEC Team Nemzetközi Biztonsági
Kőszeginé Makovinyi Bea
Szolgálat Kft.
Kreuch Teréz
Fábián Beáta
Krista Bernadett
Felker Bt
Kristály Optika és Biosarok

Kuris Karolina – Speedfitness
Kuris Kitti
Kuris Péter
Lantos Adrienn
Lászlók Kornél
Liget Lovasudvar - Pesák-Végh Zsófia
Ludányiné Bella Sziliva
Lukács Linda
Magdi Divat
Malom- Szécsény Mill Kft
Marcalek Tamás
Markóné Molnár Irén
Sándor Éva
Sári Andrásné
Sárközi Tamásné
Sebestyénné Csabai Ildikó
Smelkó István
Smelkó Istvánné
Spoto Salvatore
Stayer László és családja
Stílus Bt - Petroveczné Ferencz Beatrix
Stoff Aladár
Strehóné Balázs Katalin
Suli Büfé - Pifkáné Király Szilvia
Sutor Zsuzsanna
SÜM-AGRO Kft.
Sümegi Gábor
Sümegi Tamás
Syscon Informatika Kft.
Szabó Gyuláné – HACUKA Használtruha
Szabó Lászlóné
Szabó Vilmos Diagonál Kft.
Szajkó Bernadett
Szécsény Város Önkormányzata
Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft
Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft
Szeles Zsolt – Festéküzlet
Szélesné Szabó Szilvia
Szenográdi Tamás
Szép Zoltán
Szeréminé Lazsán Zsuzsanna
Szerencsés Miklós
Szita Felicián
Szklenár Tamás 100Ft-os
Szmolnik Ágnes
Szmolnikné Cseri Laura
Szolik Viktória
Szomszédné Tóth Edina
Szoó Róbert
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