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Önkormányzati hírek
Beszámoló a március 31-én tartott testületi ülésről

A

Képviselő-testület megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta
• Dr. Ludvai Dezső rendőr alezredes úr beszámolóját a Szécsényi
Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről,
• Vizi Zoltán úr beszámolóját a
Szécsény és Térsége Polgárőr,
Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület 2014. évi tevékenységéről,

• A személyes gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló rendeletet,
• A szociális étkeztetés szakmai
programját,
• A Civil keret terhére beadott
pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztatást, melyet külön mellékelünk,
• Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási kérelmet nyújtunk be,
melyben április 7-től augusztus 31-ig
58 főt kívánunk foglalkoztatni, köztisztasági-, intézményfelügyeleti-, és
takarítási-, portai-, kisegítő adminisztratív, informatikai és ügyfélforgalmi
feladatok ellátására. A program teljes költsége 27.373.478 Ft, melyhez
önkormányzatunk 1.368.674 Ft önerőt biztosít,
• A Rendőrkapitánysággal közösen létrehozunk egy öttagú bizottságot, Szécsény város forgalom szabályozásának előkészítésére. A bizottság feladata, hogy a város felülvizsgálat alatt álló településrendezési terve, valamint a felmerülő lakossági igények figyelembe vételé-

vel készítsen javaslatot. Kérjük a
Tisztelt Lakosságot, hogy javaslataikat írásos formában jelezzék
városunk főépítészének, Őze János úrnak 2015. április 30-ig!
Köszönjük!
• A pösténypusztai hídhoz kapcsolódó 84 m2 területű utat önkormányzatunk térítésmentesen átadja
a Magyar Államnak, és felhatalmaztuk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t, hogy az ingatlant országos
közúttá minősítesse,
• A Városüzemeltetési-, az AGROHELP-, és a Városfejlesztő Kft-ink
ügyvezetőinek az üzleti terv benyújtására szabott határidőt az április hónapban tervezett testületi
ülésig meghosszabbítottuk, melynek indoka, hogy addig tudunk
olyan beszerzésekről dönteni, amelyek kedvezően befolyásolhatják a
cégeknek nyújtott támogatást.

A Képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta
• A Köztemetőkről és temetkezés rendjéről szóló rendeletet,
valamint a Városfejlesztő Nonprofit
Kft-vel megkötésre kerülő kegyeleti közszolgáltatási szerződést,
• A „hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzéssel”
című pályázatunk 4 projekteleménél kiírt beszerzési eljárásban,
3-3 meghívott ajánlattévő felkérését.
• Szécsény város településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait,

.

• A televíziós magazinműsor
készítésére kiírt pályázat nyerteseként, az egyetlen pályázó, Bolgár
János egyéni vállalkozót,
• Zárt ülésen lakásbérleti szerződésekről döntöttünk, ahol új lakásigényeket nem tudtunk támogatni, mivel jelenleg nincs üres
lakásunk.
* * *
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Szécsény Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a Polgárőr
Egyesület számára, hogy a Rákóczi
út 70. sz. alatti, volt mozgáskorlátozott irodát megkaphassák, és ott
alakítsanak ki megfelelő helyiséget
a szolgálat ellátására és a felszerelések elhelyezésére.
* * *

Tájékoztató
Szécsény város belterületén történő avar és kerti hulladék égetését
a 6/2007. (III.28.) önkormányzati rendelet szabályozza.
Kivonat:
Az égetés
A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék
égetése évente két időszakban megengedett:
- tavasszal: március 15. és április 15.
között,
- ősszel: október 15. és november 15.
között.
Pénteken és szombaton 9 és 17 óra
között megengedett az avarégetés.
Vasárnap és ünnepnapokon avart
égetni tilos.
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Tiltó rendelkezések
- Tilos nyílttéri égetéssel avart
megsemmisíteni a város központján sűrűn beépített, tömör városias
jellegű területein, és a városrészközpont intézményterületein.
- Tüzelőberendezésekben csak
szabványos tüzelőanyagok elégetése engedhető meg. Kazánházban
veszélyes hulladék égetése tilos (pl.:
vegyszerrel kezelt fahulladék, műanyag hulladék, gumi stb.)
- Tilos az égetés az egészségügyi,
szociális és oktatási intézmények
(rendelő, gyermek-, ifjúsági-, művelődési-, sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok működési ideje
alatt.

- A megjelölt időszakban sem végezhető égetés, amennyiben az a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt
tiltják.
Az eltérő időszakban történő avar
és kerti hulladék égetéséhez a jegyző engedélye szükséges.
A rendelet teljes szövege olvasható Szécsény város honlapján, vagy
személyes érdeklődés esetén a hivatal hatósági osztályán.
Szécsény, 2015. március 13.
Dr. Bagó József
Jegyző
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Civil szervezetek támogatása 2015
Civilszervezet
Szécsényi Amatőr Futók Társasága
Szécsényi Városi Sport Egyesület
Csillagküldöttek Közhasznú Egyesület
T.C.D. Táncegyesület
Tudásbörze Egyesület
Szécsény Média Kulturális Egyesület
Andi Színjátszósai Egyesület
Szécsényi Iglice Közhasznú Egyesület
„Szécsényiek a zenéért” Alapítvány
Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület
Szécsényi Népművészeti Egyesület
Szécsényi Óvodásokért Alapítvány
A Rákóczisok Egyesülete (Rákóczi iskola új alapítványa)
Benczúrfalváért Egyesület
Múzeumbaráti Kör
Igaz Lóbarátok és Jóbarátok Közhasznú Egyesület
Szécsény és Térsége Polgárőr, Önk. Tűzoltó és
Katasztrófavéd. Egyesület

Támogatás
összege (Ft)
110 000
1 500 000
20 000
150 000
80 000
75 000
150 000
120 000
80 000
280 000
120 000
100 000
100 000
60 000
130 000
60 000
150 000
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Múzeum Baráti Kör
hírei

A

Múzeumbaráti Kör tisztelettel
meghívja Önt 2015. április 26án (vasárnap) 15.00 órakor a Kubinyi
Ferenc Múzeumban tartandó klubfoglalkozására.
Program: Iró-olvasó találkozó és beszélgetés Prof. Dr. Dojcsák Győző
geográfus-geológussal, az MTA Természetföldrajzi Tudományos Bizottságának tagjával, aki a szécsényi
polgári iskola növendéke volt az
1944-1945-ös tanévben. A jeles vendéget városunk nevében köszönti:
Stayer László polgármester. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk! Múzeumbaráti Kör Vezetősége
Galcsik Zsolt

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

A

T.C.D. Táncegyesület március 6án a Legyen más a szenvedélyed! műsor keretében lépett színpadra. Ez volt a főpróbája a két héttel később megrendezésre kerülő
táncversenynek. Az egyesület két
csoportja március 21-én a Ritmus
Csapatok Országos Táncversenyén
vett részt. A gyerekek nagyon nagy
lelkesedéssel és odaadással készültek a megmérettetésre. Korán reggel indultunk a versenyre és másnap hajnalban érkeztünk haza. A
hosszú és fárasztó út nem vette el
a kedvüket. A nagyon erősnek bizonyuló mezőnyben a junior csoport
5. helyezést és a középhaladó csoport 8. helyezést ért el. A munka nem
áll meg, folytatják a tánctanulást és
jövőre még jobb eredménnyel szeretnének hazatérni a táncversenyről.
Március 27-re a középhaladó csoport meghívást kapott a Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola gála műsorára, ahol a versenytáncukkal nagy sikert arattak.
Deák Réka
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Iglice Néptáncegyüttes és
Mikszáth Táncegyüttes hírei

A

Magyar Televízió meghirdette
a Fölszállott a páva harmadik
évadának versenyét, melyre ezúttal a 6-14 év közötti gyermekek jelentkezését várták. A versenyre 550
produkció, több mint 2400 gyermek adta be jelentkezését. Örömmel tudatjuk, hogy az Iglice Táncegyüttest és két szólista produkciót (Oláh József Márton, Fodor Bar-

bara-Bálint Ádám) is beválogattak a
területi selejtezőre.
A május 15-én Salgótarjánban zajló versenyen már a Magyar Televízió forgat, interjúkat készít a versenyzőkkel, ezeket láthatja a közönség a „Páva” első adásaiban.
A bejutottak (lásd a lenti képek):

Április 5-6-án együtteseink a Hollókői Húsvét programjában szerepelnek.
Április 17-én Szécsényben kerül
megrendezésre a Kamaszparlament,
amelyen a Mikszáth Táncegyüttes új
műsorát mutatja be Mezőségben jártam címmel.
Április 29-én egész estés műsorral
készülünk a Tánc világnapja alkalmából.
Oláhné Csercsics Ivett

Fodor Barbara és Bálint Ádám

Iglice Néptáncegyüttes

Oláh József Márton

„Vezérlő fejedelmünk irányt mutat,
tárogatóhang biztat...”

Köszöntőjében örvendetes és előremutató vadász-szakmai eseménynek nevezete a bemutatót, arra is
utalva, hogy Szécsény Város Önkormányzata a jövőben is támogatja a
jelentős vadász és részvételükkel
zajló önkormányzati eseményeket.

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

Országos Vadász-Horgász Rendezvény városunkban

H

at ével ezelőtt a „Jó Palócok földjén” Szentén megrendezett Nógrád megyei vadásznapon Pechtol
János az Országos Magyar Vadászati Védegylet ügyvezető elnöke ajánlotta, hogy a vadász-horgász társadalom országos ünnepét Nógrád
megye is rendezhetné a jövőben...
De ki lesz a kezdeményező? – adódott a kérdés
A bátorító, megtisztelő bíztatás után
baráti találkozókon, megyei rendez-

vényeken érlelődött a gondolat,
amelyet az országos Vadászati Kulturális Egyesület vezetői is támogattak. A kezdeményezéshez szolgált kiváló alkalmat a 2011. évi megyei trófea szemle, amelyet Szécsényben a történelmi Szent Erzsébet téren rendezett az Országos
Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete.
A Szent Hubertus napjához kapcsolódó látványos és érdeklődést kiváltó bemutató házigazdája a városunk
polgármestere, Stayer László volt.
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„Kezdeményezem, hogy a szécsényi országgyűlés 310. évfordulóján,
2015. szeptemberében városunk legyen az Országos Vadász és Horgász
Napok megrendezésének helyszíne.” – hangzott el az elhatározás a
városvezetőnk részéről.
Bejelentése váratlan, de örömöt is
kiváltó volt, a vadászkamara megyei elnöke – Szabó László – elsőként felajánlva a támogatását azt is
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jelezte, hogy „mindent megtesznek
a város szándékának megvalósításáért”.
A kezdeményezést a 2012. évi FeHoVán egy szécsényi lokálpatrióta
vadászbarátom „postázta” az országos vadászszervezetek vezetőinek,
említette az írásban is megfogalmazott kezdetet.
Az elmúlt időszak a megyei és az országod döntéshozókkal való kapcsolatok kiépítésével, a Galyatetőn
és Hatvanban rendezett országos
vadásznapok eseményeinek és tapasztalatainak elemzésével telt,
melyhez jelentős segítséget kaptam a Vezérlő Fejedelmi Asztaltársaság Közhasznú Egyesület vezetőségétől és a helyi vadásztársaság
képviselőitől.
Oláh Csaba úr a Vadászati Kulturális Egyesület elnöke is elismerően
nyilatkozott a helyszíni személyes
tapasztalatairól, bíztatott, segített
ajánlásaival – összegezte a történteket Stayer László.
Az idei országos rendezvénynek különlegessége, hogy programjában
ötvöződik a szakmaiság, a történelmi megemlékezés, a kuruc kori vadászhagyományok éltetése, a határainkon túli vadász és horgász nemzeti kapcsolatink gazdagítása és
természetesen a „vigadalmat” növelő szórakoztató programok is „fűszerezik” az országos eseményt.
Városunk önkormányzata felajánlja az egyedülálló vallástörténelmi,
neves történelmi és épített örökségeink lehetőségét, bemutatjuk népművészeti, népi iparművészet, kulturális és védett természeti értékeinket és lehetőségeit. Mindez kiegészül a szécsényiek vendégszeretetével, több száz önkéntes kapcsolódó munkájával – utalt a várható
élményszerzés lehetőségeire.
Szabó László kamarai elnök munkacsoportja is megkezdte az előkészületeket. Január közepén a 110

évvel ezelőtt felavatott Városházán
került sor az első összejövetelre, és
a várható helyszínek bejárására. A
közintézmény szomszédságában
lévő turisztikai célpontnak – a Tűztoronynak – legfelső ablakából hallható tárogatószó adta meg a bíztatást a csodálatos hangjával.
Szécsényben 1994-ben volt megyei
vadásznap. Akkor is összefogott a vá-

ros, a kistérség és Nógrád megye. II.
Rákóczi Ferenc egészalakos szobra
pedig a várható események helyszínére mutat és mozdulata az országos rendezvény felé vezető úton
az első lépést jelenti.
Rácz András
a rendezvény önkéntese és a
társadalmi kapcsolatok elősegítője

................................................................................
Mézlovagrend tagjai sorában
Szécsényi méhész a Palóctáj A Balassagyarmati Ipolymenti Nemzetközi
Méhésztalálkozón Szandai József, a
Palóctáj Mézlovagrend nagymestere
mézlovaggá avatta Várszögi Balázs
szécsényi méhészt. Ez alkalomból kerestük meg Várszögi Balázst, érdeklődve a méhészeti ágazat helyzetéről,
kilátásairól, illetve a Mézlovagrend
vállalt feladatairól.

N

ógrád megyében kb. 600 fő méhészkedik, ami egyben ennyi
családnak jelenti a megélhetés alapját, illetve a jövedelem-kiegészítést.
A magyar méhészet szerepe a mézből mintegy 50 %-ban önellátó Európai Unióban növekszik, hiszen az
éves méztermelésünk mintegy 75
%-a kivitelre kerül, ennek jelentős
hányada az unió tagállamaiban talál vevőre. A hungarikumnak számító magyar akácméz méltán ismert
a világ más országaiban is.
A kedvező éghajlati és méhlegelő
adottságaink ellenére a magyar méhészet a globalizált piaci viszonyok
következtében súlyos nehézségekkel küzd. Mézünk jelentős hányadát hordós kiszerelésben, nagyon
alacsony áron tudjuk külföldön értékesíteni. Az alacsony árszínvonal
fő oka, hogy a feltörekvő dél-amerikai és távol-keleti államok – az ottani kedvezőbb olaj és kristálycukor
belső piaci árak, valamint az alacsonyabb bérszínvonal hatására – szinte folyamatosan dömping-áron tud-
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ják kínálni az egyébként gyengébb
minőségű mézüket az európai piacokon.
Ebben a helyzetben a mintegy 15
000 fős magyar méhésztársadalom
előtt jelentős kihívások állnak. Többek között őriznünk kell a magyar
méznek a világban megszerzett jó
hírnevét, folyamatos küzdelmet kell
folytatnunk a méhészet ökológiai
egyensúlyban betöltött szerepének anyagi és erkölcsi elismertetéséért, és népszerűsítenünk kell a
méznek és a méhészeti termékeknek az egészséges táplálkozásban
betöltött szerepét. Ez utóbbi azért
is fontos, mivel az egy főre eső mézfogyasztás hazánkban csak töredéke a fejlett nyugati államokénak.
A Palóctáj Mézlovagrendnek a fenti feladatokon túl a méhészet, mint
hagyományosnak számító palócföldi foglalatosság megismertetésén, népszerűsítésén keresztül a
nógrádi és palóc vidéki turisztikai
vonzerők és attrakciók növelését is
fel kell vállalnia. Jelen kell lennie
olyan megyei és felvidéki idegenforgalmi és turisztikai eseményeken
és rendezvényeken, ahol a szűkebb
szakmai érdekképviselet mellett hozzá tud járulni a tágabb nógrádi és
palóc identitás és a határon átnyúló
kapcsolatok erősítéséhez, régiónk
vonzerejének fokozásához.
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Kik lehetnek a Mézlovagrend tagjai, és milyen konkrét tevékenységet folytatnak?
A Mézlovagrendet a Palóctáj Méhész és Környezetvédő Egyesület
kezdeményezésére Becsó Zsoltnak,
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlése akkori elnökének fővédnöksége mellett 8 Nógrád megyei
ill. felvidéki méhész alakította meg
2008 tavaszán. Az egyetlen olyan
magyar mézlovagrend, amelynek
működési területe a határon túlra
is átnyúlik. Az évek során folyamatosan bővült a lovagok száma olyan
méhészekkel, akik szakmai tevékenységükkel, közösségi szerepvállalásukkal, emberi viselkedésükkel méltóak
képviselni a méhészeti ágazatot. Ma
már az észak-magyarországi régió 3
megyéjéből és Felvidékről 20 fő vesz
részt ebben a közösségben.

Alapvető feladatunk a szakma népszerűsítése és a méhészeti termékek
egészséges táplálkozásban betöltött
szerepének propagálása. Alapelvünk,
hogy ezt nem direkt marketing eszközökkel - szórólapokkal, kiadványokkal -, hanem társadalmilag hasznos akciókkal érjük el. Így jutott el
az évek során a nógrádi akácméz a
határ mindkét oldalán kórházak
gyermekosztályaira, idősotthonokba, gyermekotthonokba, és számos

kistelepülési óvodába. Ebben azt az
elvet követtük, hogy a legjobb reklám maga a termék. Az szintén egyedülálló dolog a magyar lovagrendek
között, hogy a Palóctáj Mézlovagrend egy társadalmilag hasznos, példamutató karitatív akció keretei között találta meg a tevékenysége fő
irányát.
Sánta Edina
vidékfejlesztési referens

.......................................................................................................................
A Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula
Könyvtár tájékoztatója

A

Kubinyi Ferenc Múzeum időszaki kiállításán Szőnyi István képeit tekinthetik meg a látogatók 2015.
április 30-ig. További információk:

www.kubinyimuzeum.hu
Április hónapban a 2. fordulóval folytatódik a Krúdy Gyula Könyvtár nyelv-

művelő vetélkedője, melyet Lőrincze Lajos születésének 100. évfordulója tiszteletére rendeznek.

A feladatlap elérhető lesz a
krudykonyvtar.5mp.eu és a
www.szecseny.hu weboldalakon.
Csatlós Noémi
megbízott igazgató

.......................................................................................................................
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium

Zarándokúton Szentkúton

M

árcius 21-én iskolánkból 13
felnőtt és 32 diák látogatott el

Mátraverebély-Szentkútra, ahol megismerkedtek a kegyhely történetével, a jelenleg is folyó nagyszabású
felújítás céljaival.
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Megcsodálták a kegyhely ékességét,
a nagyméretű szabadtéri mozaikképeket. A közös szentmise, a remetebarlangok megtekintése és a keresztút imádkozása után a zarándokút
Márkházáig tartó szakaszának végig
járásával zárult a nagyböjti program.
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Nagyböjti lelki nap a Bárkányiban

miséjét Beer Miklós püspökatya celebrálta.

2015. március 27-én tartottuk az
iskolánk nagyböjti előkészületére
épülő lelki napunkat. A programot
a 12. B osztályos tanulók nagyböjti
előadásával indítottuk. A klasszikus
passiójátékok tematikájának mintájára mutatták be a diákok osztályfőnökük vezetésével a nagyheti eseményeket, Jézus szenvedéstörténetét, halálát és dicsőséges feltámadását. Ezt követően a diákok különböző feladatokat teljesítettek a pedagógusok és a szegénygondozó
nővérek irányításával. Nagy megtiszteltetés volt intézményünk számára, hogy lelki napunk záró szent-

Egy világjáró élménybeszámolója
Március 31-én Hídvégi-Üstös Pál világjáró, expedíciószervező tartott
interaktív előadást úti élményeiből.
A hetedik évfolyam tanulói videó
bejátszásokkal tarkított bemutatón
ismerkedhettek meg Afrika és Ázsia
viszontagságos körülményei között
élő népeivel, az expedíciók céljaival. A beszámolót követően kipróbálhatták a túraautót és a kerékpározhattak egy korabeli velocipéden.
A program zárásaként a gyerekek
kirgiz diófát ültettek az iskola udvarára.

Börtönlátogatás
Iskolánk 10. osztályos diákjai börtönlátogatáson vettek részt március 11én a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben. A cellák megtekintése után
szinte üdítő látványként és megnyugtatóan hatott a börtön kápolnája. Itt tekintettek meg egy előadást,
amit öt fogvatartott adott elő. Egy
teljesen élethű, de eddig még meg
nem történt esetet vittek színpadra, mely szinte bármelyik mai tizenévessel megtörténhetett volna. A
darab témája, hogy hogyan fenyegeti a kábítószer a mai fiatalok életét.

Emlékezés a márciusi ifjakra
A március 15-ei ünnepség keretében a hatodik évfolyam tanulói osztályfőnökeik irányítása mellett emlékeztették iskolaközösségünket a
márciusi eseményekre, felidézve a
kor szereplőit, hangulatát, helyszíneit. A műsort Petőfi Sándor: Nemzeti dal című versének közös éneklésével zártuk.
További információk iskolánk honlapján: www.barkanyisuli.eoldal.hu.
Szenográdi Tamás
igazgató

.......................................................................................................................
Az óvoda hírei

M

árcius 22. a víz világnapja 1994
óta, mivel az ENSZ közgyűlése így határozott többek javaslatára, ugyanis sokan belátták, hogy
ránk köszöntött a „vízválság” korszaka. Azóta világszerte ezen a napon ünneplik egyik legféltettebb
kincsünket, a vizet. Magyarország
is csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez, amelynek egyik fontos célja, hogy a jövő generációiban
tudatosítsa a víz szerepének, védelmének jelentőségét. Minden évben
más jelmondat jegyében zajlik a
megemlékezés létünk nélkülözhetetlen eleméről.

Az idei mottó - „Tiszta vizet az egészséges világért!”
Ezen a héten az óvodában vizes
programokkal, játékokkal hívtuk fel
a gyermekek figyelmét a környezetünk óvására, a víz nélkülözhetetlen
szerepére az életünkben. Különböző tevékenységek keretében jártuk
körbe a víz tulajdonságait, felhasználhatóságát.
A csoportokban „vizes”ügyességi
játékokat, versenyeket játszottunk,
felhívtuk a gyerekek figyelmét a takarékos vízfelhasználásra. Elsétáltunk
a Szentlélek-patakhoz és a várkerti
tóhoz, ahol vízmintát vettünk, amit
a csoportban nagyítóval, mikro-
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szkóppal megvizsgáltunk. Megfigyeltük, hogy milyen a víz színe, illata,
milyen növényeket látunk a vízparton. Papírcsónakot engedtünk a vízre, megfigyeltük merre úszik, merre folyik a patak. A patak és tó (állóvíz)
közti különbséget is megbeszéltük.
Felhívtuk a gyerekek figyelmét, hogy
a természetes víz is élőrendszer, ne
szennyezzük!
Március 22-e jó alkalmat teremt arra,
hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz, mint az élet jelképe,
szimbóluma, melyet joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének.

Várszöginé Csábi Szibilla
óvodadepagógus
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BEIRATKOZÁS

2015.03.31-én nyílt napot tartottunk óvodánkban. Ez a délelőtt a
játékról szólt, hiszen a játék az óvodás gyermekek legfontosabb közege.
A szülők bepillantást nyerhettek
óvodapedagógusaink segítségével óvodánk nevelési programjába, láthatták a katolikus hit közvetítését a gyermekek felé, gyermekeikkel együtt részt vehettek egy játékos délelőttön.
Megismerkedhettek az óvó nénikkel, daduska nénikkel, a gyerekek
pedig leendő társaikkal. Reméljük
az érdeklődők pozitív élménnyel
távoztak. Szeptembertől szeretettel
várunk mindenkit a katolikus óvodánkban.
Smelkó Istvánné
intézményegység vezető

A Páter Bárkányi János Katolikus
Óvodába a 2015/16-os nevelési
évre
Ideje: 2015. árpilis 27-28-án (hétfő,
kedd) 8.00-12.00-ig és 13.00-16.00-ig
Helyszín: Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Szécsény, Magyar utca
13.
A kötelező óvodai nevelésen résztvevők köre 5 éves korról 3 éves
korra változik. Az Nkt.(8§)-a 2015.
szeptember 01-jétől 3 éves kortól
kötelező óvodába járást ír elő.

Kérjük, azon gyermekek jelentkeztetését is, akik 2015. szeptember 01.
után töltik a 3. életévüket és 20152016-os nevelési évben az óvodai
ellátást igénylik. Őket előjegyzésbe
vesszük és a 3. életévük betöltése
után, hely függvényében fogadjuk.
A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája
- a szülő személyi igazolványa,
lakcímkártyája
- ha van gyermekvédelmi határozat (másolata)

- tartósbetegségről orvosi igazolás
- kitöltött jelentkezési adatlap
(nyomtatványt az óvodában kérhetnek, vagy a barkanyisuli.eoldal.hu/
ovoda weboldalról letölthető)
- plébánosi ajánlás, ennek hiányában keresztlevél
- bölcsődei igazolás
- SNI, BTM gyermekek esetén az
érvényes szakértői vélemény
Intézményünk nem körzeti óvoda,
így felvételi kötelezettségünk nincsen, felvételi eljárásnál az intézmény hatályos SZMSZ-e szerint járunk el. Óvodánk korlátozott számban jogosult az integráltan nevelhető szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, nevelésére. A
gyermekek felvételéről az óvoda vezetője hoz döntést, melyről írásban
értesíti a szülőt 2015. május 30-ig.
Jogorvoslati lehetőséggel a döntés
kézhezvételétől számított 15 napon
belül a Váci Egyházmegye Ordináriusának címzett (2600, Vác, Migazzi
Kristóf tér 1.), de az intézmény igazgatójához benyújtott írásbeli megkereséssel élhetnek. (3170 Szécsény,
Magyar utca 13-15)

.......................................................................................................................
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

T

ájékoztatom a Tisztelt Szülőket,
hogy a Szécsényi Cseperedő
Óvodába és Bölcsődébe a gyermekeket, a 2015/2016. nevelési évre
2015. április 22-23 (szerda, csütörtök) napokon 8.00.-12.00.és 13.00.16.00. óra közötti időpontban lehet beíratni.
Pótbeiratkozás május 4.-e (hétfő) 8.00.-12.00.
A beiratkozás helyszíne: Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde,
Szécsény, Magyar út 13. Földszint
nevelői szoba

A bölcsődei és óvoda beiratkozáskor be kell mutatni:
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány,a gyermek TAJ
kártyája, a gyermek oltási könyve,a
gyermek születési anyakönyvi kivonata, a szülő személyi azonosító
és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, amennyiben rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, az erről szóló határozat, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, illetve a 3 vagy több
gyermeket nevelő család esetén az
50%-os kedvezmény igénybevéte-
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léhez a betegségről szóló szakorvosi igazolás, a Magyar Államkincstár igazolása, munkáltatói igazolás
bölcsődei felvétel esetében
2015-ben a bölcsődébe a gyermek
húszhetes korától harmadik életévének, ill. annak az évnek a december
31-éig vehető fel, amelyben a harmadik életévét betölti.
2015. szeptember 1-jétől a 2015/
2016. nevelési évben az óvodába
az a gyermek vehető fel, aki
- a 3. életévét betöltötte,
- a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve,
hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózko-
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dási hellyel rendelkező hároméves
és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető.
FIGYELEM! Három éves kortól kötelező óvodai nevelés!

Bölcsődei felvételre vonatkozó
döntés:
A bölcsődei felvétel során előnyben
kell részesíteni azt, akinek szülője
igazolja, hogy munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, továbbá aki rend-

szeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
Óvodai felvételre vonatkozó döntés és jogorvoslat:
A gyermek felvételéről az óvoda vezetője dönt, a felvételi kérelemről
hozott döntését írásban közli a szülőkkel legkésőbb 2015. május 20.
napjáig. Ha a jelentkezők száma
meghaladja a felvehető gyermekek
számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot

tesz a felvételre. Az óvodának a
gyermek óvodai felvételéről hozott
döntése ellen a szülő a közléstől
számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással a gyermek
érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.
Gajzinger Lászlóné
szakmai vezető
Mender Andrea Mária
intézményvezető

.......................................................................................................................
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola

M

árciusban folytatódtak a táncpróbák Nagy Gáborral, valamint Szabó Attila zenésszel. A „Kreatív csoport” tagjai megszállták
iskolánkat, s a szülők, támogatók
segítségével elkezdték szépíteni a
földszinti közösségi tereket.

Március 6-án tanulóink részt vettek
a Legyen más a szenvedélyed roadshow-n amelynek a Művelődési Központ adott otthont. Diákjaink nem
csak nézői, de tevékeny szereplői is
voltak a programnak. Csipkekészítőink és táblajátékosaink mutatták
be tudományukat az érdeklődőknek, mások pedig tánc illetve énektudásukkal kápráztatták el a jelenlévőket.
12-én nyilvánosságra hoztuk a felvételi jegyzéket. 44 diák tervezi, hogy
iskolánkban folytatja gimnáziumi tanulmányait a 2015-16- os tanévtől.

Március 13-án került sor iskolánkban az ünnepi megemlékezésre. A
1848-49-es eseményeket idéző műsort köszönjük a szereplőknek, valamint Szklenár Tímea és Sebestyénné Csabai Ildikó tanárnőknek. A himnusz hangjai után iskolagyűlést tartottunk melyen megjutalmaztuk tanulóinkat a tanulmányi versenyeken

elért eredményeikért, közösségi
munkájukért. Az Orchidea-Pangea
matematika verseny első helyezettjei: Vizoviczki Gergő 3.o, Raák Mihály Sándor 4.o, Raák Gábor 5.o, Kiss
Panna Sára 6.a, Bagó László Marcell
7.a, Szintai Balázs 8.o, Buga Balázs
9.o, Deák Ádám 10.o. A természettudományi házi verseny második
fordulójának első helyezettje Harkai Bence 8.a. A biológia házi verseny második fordulójának nyertese Bóta István 11.b. Farkas Áron a
Szép magyar beszéd című verseny
megyei fordulóján negyedik helyezést ért el, felkészítő tanára Vinczéné Hurják Mónika. A német nyelvi
civilizációs verseny első három fordulójában elért eredményük alapján két csapatunk is továbbjutott a
meghívásos negyedik fordulóba. A
csapattagok: Tóth Balázs, Molnár
Rebeka, Csík Dávid 8.o, Gazsi Adrián, Gazsi Vivien, Oláh Áron 7.b. Felkészítő tanáruk Varga Erzsébet.

Manóvár Gyerekház
tájékoztatója
Mi is a Biztos Kezdet Gyerekház?

A

A Színes napok második fordulóját
a 2-4. osztály nyerte, akik az egész
osztályt, s önmagukat is kék-fehérbe öltöztették.

Biztos Kezdet program hitvallása az, hogy a társadalmi kirekesztődés megelőzésének kulcsa a
kora gyermekkori (0-5 éves korban
történő) integrált, komplex fejlesztés a család és a tágabb környezet
aktív részvételével. A koragyerekkori esélyteremtésben kulcsfontosságú Biztos Kezdet Gyerekházak
hosszú fejlesztési folyamat részeként
jöttek létre, jellemzően az Európai
Unió (TÁMOP) és a Norvég Alap által
társfinanszírozott projektek keretében. 2012-től az uniós projektet lezárt Gyerekházak hazai költségvetési támogatást kapnak működésükhöz. Így Szécsényben is, a Manóvár Biztos Kezdet Gyerekház működési támogatást kap, mely a szolgáltatás működési és fenntartási
költségeihez – különösen az alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a
működtetés dologi költségeihez
és az ezekhez kapcsolódó közterhekhez, valamint a finanszírozási szerződésben meghatározott felhalmozási kiadásokhoz – adott állami
támogatás.

Pancsovai Gergely
igazgató

Kiknek szól a Biztos Kezdet Gyerekház?
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A Biztos Kezdet Gyerekház olyan kisgyermekes családokat érintő szolgáltatás, amely hozzájárul az egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó
kockázatok csökkentéséhez, elkerüléséhez, és a szegénység újratermelődésének megakadályozásához.
A program meghatározó eleme a
szülők aktív részvétele, a velük való
tartalmas együttműködés, a szülői
kompetenciák megerősítése, a családok egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, oktatási, munkaügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutásának
segítése. Az együttműködés célja
továbbá a tanulási motiváció felkeltése, a képzettség hiánya miatt
a munkaerő-piacról kiszoruló fiatal
szülők foglalkoztathatóságának javítása.

A Biztos Kezdet Gyerekház
program alapszolgáltatásai
1. A gyermekek fejlődését közvetlenül támogató szolgáltatások
Gyerekekkel való rendszeres foglalkozás a szülő bevonásával.
A gyermekek fejlődésének nyomon
követése és fejlődésük (állapotuk)
felmérése.
A gyermekek fejlődési elmaradásának, zavarainak szűrése.
Azonosított fejlődési zavar, elmaradás, vagy annak gyanúja esetén a
gyermeknek és szüleinek fejlesztő
szakemberhez történő eljuttatása
vagy a hozzáférés Gyerekházban
történő biztosítása, valamint a kezelés nyomon követése.
Rendszeres team-megbeszélések a
helyi szakemberek között.
2. A szülőkre irányuló szolgáltatások

A korszerű gyermeknevelési alapelvek közvetítése a gyerekekkel való
foglalkozások során.
Ismeretterjesztő anyagok készítése és terjesztése.
Szülésre, gyerek fogadására való felkészülés, családtervezési ismeretek.
Gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos csoportos szülői beszélgetések.
Egyéni konzultációk a szülőkkel.
A gyermek otthonának felkeresése.
A hátrányos helyzetű (köztük roma)
családok fokozott bevonása.

A társszakmák közötti együttműködés segítése:
Lehetséges partnerek: Családsegítő szolgálat munkatársa, Fejlesztőés gyógypedagógus, Gyermekjóléti szolgálat munkatársa, Gyermek- és
/ vagy háziorvos, Gyermekfogász,
Korai fejlesztő, Nevelési tanácsadó
munkatársa, Óvodapedagógus, Pedagógiai szakszolgálat munkatársa,
Pszichológus, pszichiáter, Védőnő,
Helyi formális és informális civil szervezetek, Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Étkeztetés
A gyermekek étkeztetésének biztosítása is a Gyerekház feladata: Az
étkeztetés alapvetően a délelőtti tízóraira vonatkozik. A közös étkezések
szervezésének célja
az étkezésre vonatkozó helyes szokások alakítása, kézmosás, asztalnál étkezés, stb.
a táplálék minőségének megválasztásában való befolyásolás, pl. zöldségek, gyümölcsök rendszeresítése,
egészséges táplálkozásra való nevelés,

konyhai műveletek bevezetése, tanítása, pl. közös főzés, otthoni tartósítás, befőzés, stb.
A közös étkezések generálhatják a
Gyerekház konyhakertjében való
gazdálkodást, ahol sok egészséges
alapanyag megtermelhető. A Gyerekházban nyújtott étkezés keretében nem közétkeztetésről van szó.
A tízórai (uzsonna) lehet szendvics,
gyümölcs, tejtermék.

Heti rendszerességgel megtartott
programjaink:
Hétfő. Kismama beszélgető kör – szeretettel várjuk a várandós anyukákat,
akik szeretnének 1-2 órát kismamák
körében, kötetlenül beszélgetni a
magzat fejlődéséről. Szülésre való
felkészülésről.
Kedd: Vizuális élmények (rajz, gyurma, festés) kézműves foglalkozások
szülőknek és gyermekeknek
Szerda: Ölbéli énekes játékok, mese,
vers, mondókázás
Csütörtök: Baba – mama jóga
Péntek: Udvari játék, konyhakert
gondozása
Heti egy alkalommal a szülőkkel közös sütés - főzés. Heti egy alkalommal szülői beszélgető kör, igény esetén meghívott vendéggel (védőnő,
szoptatási tanácsadó, szülésznő, gyermekpszichológus, gyermekorvos, logopédus)
Nyitva tartás: Hétfő – péntek 09.00
– 13.00
Helye: Szécsény, Rákóczi út 41. (volt
ÉMÁSZ épülete)
Mindenkit szeretettel várunk! A Gyerekház minden szolgáltatása ingyenes!
Erdélyi Viktória

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

A

Szerva ASE NB I-es csapata március 22-én Cegléden játszott,
ahol 12 : 6 arányú győzelmével to-

vábbra is összesítésben a tabella második helyén áll. Az NB II-e csapat
március 28-án az egrieket fogadta
és 11:7 arányú győzelmet aratott. Ezzel a veretlen második csapat számá-

.9.

ra karnyújtásnyira került a bajnoki
cím, illetve az NB I-be való feljutás lehetősége három fordulóval a bajnokság vége előtt.
dr. Harik Ferenc Szerva ASE elnöke
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SZAFT hírei

az 1848-1849-es szabadságharc évfordulójáról.

avaszi futás megemlékezéssel
március 15-én
Négy éve annak, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Molnár Katalin
az Ipoly-Hidak Újjáépítéséért Polgári társulás elnöke. Ennek emlékére szervezte a futást a SZAFT csapata.
A futók és kerékpárosok 14.00 órakor indultak a szécsényi Rákóczi szobor elől. Pősténypusztai Katalin hídnál megálltunk koszorúzni és mécsest gyújtani. Következő megálló
a Csalári temető volt, ahol már hagyománnyá vált, hogy megemlékezzünk Zsélyi Aladár repülő mérnök sírjánál az életéről. Bussai temetőben Molnár Katalin sírjánál helyeztük el a megemlékezés koszorúját.

Baráti beszélgetéssel és vacsorával
zártuk a napot.

T

A szlovák barátokkal a bussai kopjafánál közösen megemlékeztünk

* * *
2015.03.28-án XV. Fenyves terepfutáson vettünk részt Verőcén. Szép
napos időbe az 5,5 kilométeres távon 2. helyezést ért el korcsoportjában Czele János, Czele Jánosné.
Nehéz meredek pálya, de mindezért
kárpótolt a Dunai panoráma.
2015.03.28-án még egy versenyen
képviselte a SZAFT csapatát Kovácsné Obrecsány Klára.
Budapesten a 19. Pólus futónapon,
amely egyben az Országos Szenior
Mezei Bajnokság, 3000 méteren 2.
helyezést ért el korcsoportjában.
Czele János
BSI Futónagykövet

Ipolytarnóc – Szécsény 0-3 gól: Galcsik Sz., Szenográdi P. , Rónási R.
XV. forduló: március 21. Szécsény
– Érsekvadkert 0-3, Szécsény ifi –
Érsekvadkert ifi 2-1 gól : Szántó M.,
Szalai K.
XVI. forduló: március Nagybátony
– Szécsény 2-2 gól: Molnár K., Szenográdi P., Nagybátony ifi – Szécsény ifi 0-2 gól: Lehoczki Sz., Lotharidesz M.
Március 21.-én Bozsik tornát rendeztünk a Ligetben. Itt U11-es 6 csapat és U13–as 4 csapat vett részt.
Nagyon színvonalas mérkőzéseket
játszottak a
Március 28.-án szintén Bozsik tornát rendeztünk. Itt U7 és U9-es csapatok szerepeltek.

Ezeket a gyerekeket még nem fertőzte meg a „magyar foci", így jókedvűen, felszabadultan fociztak és
hajtották végre a feladatokat. A második csapatunk is elkezdte a bajnokságot. Két meccset játszottak
eddig:
Kétbodony - Szécsény II 1-2 gól: Lászlók Cs. , Vincze T.
Szécsény II – Ipolytarnóc 1-0 gól:
Lászlók Cs.
Doman Gábor
SZVSE elnökségi tag
* * *

................................................................................
SZVSE hírek

M

árcius 21-én rajtolt el a megyei
bajnokság, tavaszi idénye.

A Szécsényi VSE felnőtt és ifjúsági
csapatai heti két edzéssel készültek a bajnokság kezdésre. A felnőtt
csapatunknak nem indult jól a bajnoki rajt, ezzel szemben az ifi csapatunk nagyon jól rajtolt. Míg felnőtt csapatunk két forduló alatt 1

pontot szerzett, az ifjúsági csapatunk 2 mérkőzésen 6 pontot szerzett. Az ifjúsági csapatunk a harmadik és az a listavezetőt is legyőzte,
így két pont előnnyel vezeti a bajnokságot. Március 8.-án játszott a
felnőtt csapat egy felkészülési mérkőzés Szlovákiában. Ipolynyék – Szécsény 4-2 gól: Szabó T , Szenográdi P
Március 14.-én kupameccsre látogatott a csapat Ipolytarnócra.
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Intézményi OTP-Bozsik tornát is tartottunk március 30-án, hétfőn négy
csapat részvételével a legkisebb korcsoportos focistáknak Szécsényben.
Magyargéc, Endrefalva, Rimóc és
Szécsény csapatai körmérkőzéseken csaptak össze. Első helyen Szécsény csapata végzett veretlenül.
Király Bende, Garamvölgyi Balázs,
Puruczki Ádám, Kiss Bence, Olaj Bende és Földi Bence nagyon ügyesen
játszottak és megérdemelten lettek
elsők. A résztvevő csapatok oklevelet, labdát, és focis karkötőt kaptak
ajándékul. Gratulálok a csapatoknak!
Smelkó István
SZVSE elnökségi tag

2015. április

. Ingyenes kiadvány . www.szecseny.hu
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A 2015. rendelkező évre regisztrált szja 1%-os kedvezményezettek
* A felajánlás kiutalásának feltétele az is, hogy a kedvezményezett a kiutalás időpontjában is megfeleljen
a kedvezményezetti feltételeknek és rendelkezzen érvényes regisztrációval. A felajánlásokból való
részesedésből határozattal kizárt kedvezményezettek a kizárás évében nem jogosultak az szja 1%-os
felajánlásokra, és a regisztrációs listában sem szerepelhetnek.
Sorszám

Adószám

Név
845. SZÁMÚ P. BÁRKÁNYI JÁNOS CSERKÉSZCSAPATÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Székhely

364.

18637568

1 12

497.

18630406

1 12 A BETEGEK MEGSEGÍTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

2142.

18286265

1 12 ANDI SZÍNJÁTSZÓSAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 3170 Szécsény Ady endre út 12

3622.

18289086

1 12

BENCZÚRFALVÁÉRT KULTÚRÁLIS HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET

9904.

18643587

1 12

HARMÓNIÁBAN A VILÁGGAL MENTÁLHIGÉNÉS
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

3170 Szécsény Borjúpást út 3

10711.

18643996

1 12

Igaz Lóbarátok és Jóbarátok Diáksport Közhasznú Egyesület

3170 Szécsény Liget út 1

10819.

18640113

1 12 INNO-REHAB KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

3170 Szécsény Rákóczi út 65

12830.

18798728

1 12 Klímanagykövetség Egyesület

3170 Szécsény Mikszáth út 6.

18902.

19926177

1 12 PETÖFI HORGÁSZEGYESÜLET

3170 Szécsény Zrínyi út 17

19121.

18641554

1 12 POLGÁRI SZÉCSÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY

3170 Szécsény Rákóczi út 125

21486.

18272255

1 12 Szécsény Ért-ékes Közhasznú Alapítvány

3170 Szécsény Ady endre út 1.

21487.

19162719

1 12

21489.

18639931

1 12 SZÉCSÉNYI AMATŐR FUTÓK TÁRSASÁGA

21490.

18639199

1 12

21491.

18636536

1 12 SZÉCSÉNYI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET

3170 Szécsény Ady endre út 12

21492.

18636244

1 12 SZÉCSÉNYI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

3170 Szécsény Magyar út 13.

21493.

19161206

1 12 SZÉCSÉNYIEK A ZENÉÉRT ALAPÍTVÁNY

3170 Szécsény Ady e. Ut 12

22225.

18644045

1 12 SZERVA ASZTALITENISZ SPORT EGYESÜLET

3170 Szécsény Ifjuság út 3

22694.

18336906

1 12 T.C.D. Táncegyesület

3170 Szécsény Tavasz u. 10

23061.

18635023

1 12 TARTALMASABB, SZEBB JÖVŐÉRT ALAPÍTVÁNY 3170 Szécsény Dózsa Gy. út 58

23431.

19161309

1 12 TIBORC EGYESÜLET A DIÁKOKKAL A DIÁKOKÉRT

24653.

19928519

1 12 VÁROSI SPORTEGYESÜLET

25133.

18638734

1 12 VIDÉKFEJLESZTŐK NÓGRÁDI EGYESÜLETE

25335.

19928526

1 12 VÖRÖS METEOR TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET

Szécsény és Vonzáskörzete Közbiztonságáért
Közalapítvány
SZÉCSÉNYI BETEG GYERMEKEKÉRT
ALAPITVÁNY
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3170 Szécsény Rákóczi út 114
3170 Szécsény Haynald út 12

3170 Szécsény Fő út 62.

3170 Szécsény Rákoczi ut 84
3170 Szécsény Rimóci út 42
3170 Szécsény Rákóczi út 115

3170 Szécsény Haynald l út 11
3170 Szécsény Rákóczi út 84
3170 Szécsény Dugonics út 1/b
fsz.1
3170 Szécsény Mártírok út 5
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